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Rośliny łąkowe mają nawet 25 razy głębszy system korzeniowy niż trawa i wymagają
podlewania jedynie w okresie skrajnej suszy. Idealnie nadają się do miast, parków
i ogrodów. Mieszanka nasion składa się z kilku gatunków kwiatów, dzięki czemu jest
piękna, kolorowa i przyciąga uwagę przez cały okres wegetacji.
Termin siewu – wiosna: marzec – maj, oraz jesień: wrzesień – listopad.

Kwiatowy Eden
®

To łątka kwiatowa o dużym zróżnicowaniu gatunkowym
i szerokim przekroju barw od białego przez niebieski, różowy,
żółty i ich odcieni. Pozwoli cieszyć się pięknymi widokami od
wiosny do jesieni. Daje pożywienie i schronienie dla
pożytecznych owadów - pszczół, motyli, trzmieli, a także
ptaków i małych ssaków.

Malowany Dywan
®

To tradycyjna polska łąka z charakterystyczną paletą barw.
Kwitnie bardzo długo. Daje pożywienie i schronienie dla
pożytecznych owadów - pszczoły miodnej i dzikich
zapylaczy, takich jak trzmiele, motyle, pszczoły samotnice
i wielu innych gatunków. Nie wymaga dodatkowego
nawadniania i prezentuje się dobrze nawet w czasie suszy.

Łąka Bylinowa
®

Łąka bylinowa to mieszanka nasion z dużym udziałem roślin
dwuletnich i bylin. Nie ma konieczności dosiewania
kwiatów. Zakwitną one w drugim roku, ale taka łąka będzie
bardzo efektownie wyglądać od wiosny do jesieni oraz przez
kolejne lata. Łąka bylinowa zasiana raz, będzie mienić się
kolorami i cieszyć oko przez wiele lat.

Łąka Antysmogowa
®

To specjalna mieszanka roślin o dużej masie liści,
dostosowana do tego, żeby jak najlepiej wyłapywać spaliny
i pył z powietrza oraz trwale zatrzymywać je na swojej
powierzchni. Jeden metr kwadratowy tej łąki jest w stanie
wyłapać tyle zanieczyszczeń co 5-letnie drzewo. Wymaga
tylko dwukrotnego koszenia w ciągu roku, więc jej
utrzymanie w porównaniu do trawnika jest znacznie
tańsze i mniej szkodzące środowisku.
Optymalnymi terminami siewu jest: koniec czerwca oraz
koniec sezonu - czyli październik/listopad.

Przedsiębiorstwo Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Ożarowie
Mazowieckim Sp. z o.o. świadome zagrożenia wynikającego ze zmniejszania się
populacji owadów, postanowiło ruszyć im na pomoc i wprowadziło do swojego
asortymentu Kwiatową Łąkę, dzięki której będziemy w stanie rozwijać siedliska
owadów, jednocześnie przyczyniając się do obniżania emisji szkodliwego CO2
w miastach.
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BURAK
ĆWIKŁOWY

CZERWONA KULA 2

OPOLSKI

Popularna odmiana, przeznaczona na
zbiór letni i jesienny. Posiada wysokie
walory smakowe i zdrowotne. Lubi
glebę bogatą w składniki pokarmowe.
Należy unikać uprawy w dużym
zagęszczeniu. Doskonały do bezpośredniego spożycia i długiego
przechowywania.

Odmiana bardzo plenna. Korzeń
o cylindrycznym kształcie, miąższ
karminowoczerwony, o delikatnej
konsystencji, z niewidocznymi
pierścieniami. Korzenie są doskonałe
do konserwowania pod każdą
postacią. Wyjątkowo smaczny. Wysoka
zawartość betaniny. Preferuje
stanowisko słoneczne.

100

100

NASION

NASION

KOPER

MARCHEW

SZMARAGD

NANTES 3

Odmiana o dużym plonie masy zielonej.
Wyjątkowy smak, aromat i kolor.
Stanowisko słoneczne. Lubi glebę
przepuszczalną o dobrej strukturze.
Łatwa w uprawie. Siew kilkukrotny - od
wczesnej wiosny do sierpnia. Do zbioru
na zielono, kwaszenia i jako dodatek do
potraw. Świetny do mrożenia i suszenia.

Odmiana średnio wczesna. Korzenie
mają długość od 15 do 18 cm.
Walcowate, wyrównane i bardzo
kształtne, jednolitej pomarańczowej
barwy. Miąższ kruchy, smaczny
i delikatny. Do zbioru letniego
i jesiennego. Idealna do bezpośredniego spożycia lub
przechowywania.

300

300

NASION

MARCHEW

NASION

OGÓREK

PIERWSZY ZBIÓR

HERMES SKIERNIEWICKI F1

Odmiana wczesna. Korzeń o długości
ok. 11 cm. Miąższ jasnopomarańczowy,
soczysty, smaczny, zawiera dużo
cukrów i karotenu. Polecana uprawa
na redlinach. Lubi glebę przepuszczalną. Idealna do bezpośredniego
spożycia, na soki oraz do surówek.

Odmiana wczesna, bardzo plenna.
Dobre zawiązywanie owoców. Owoce
lekko błyszczące, cylindryczne,
smaczne i bardzo zdrowe. Posiada
kompleksową odporność na
mączniaka i parcha dyniowatych.
Preferuje stanowisko słoneczne. Lubi
glebę żyzną i przepuszczalną. Należy
unikać zbytniego zagęszczenia,
zalecane nawożenie pogłówne.

50

300

NASION

NASION

OGÓREK

OGÓREK
GRUNTOWY

IZYD F1
Odmiana bardzo plenna. Wyróżnia się
bardzo silnym wzrostem i dużą
zdolnością regeneracji roślin, co
pozwala na przedłużenie zbioru do
późnej jesieni. Owoce bardzo kształtne,
cylindryczne, intensywnie zielone, bez
tendencji do przerastania na grubość.
Wyjątkowa odporność na mączniaka
rzekomego i parcha dyniowatych. Do
uprawy w polu. Lubi glebę żyzną,
zasobną w składniki pokarmowe.

SZERYF F1
Odmiana średnio wczesna. Bardzo
plenna. Owoce cylindryczne,
ciemnozielone, z lekkim połyskiem.
Bardzo smaczne. Posiada kompleksową odporność na mączniaka
i parcha dyniowatych. Preferuje
stanowisko słoneczne. Lubi glebę
przepuszczalną o dobrej strukturze.

50

50

NASION
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NASION

NASIONA OTOCZKOWANE

PAPRYKA

PIETRUSZKA

OŻAROWSKA

HALBLANGE

Odmiana średniowczesna.
Charakteryzuje się grubym, jędrnym
i soczystym miąższem. Owoce
atrakcyjne, duże, intensywnie
czerwone. Wyjątkowo smaczne
i zdrowe, z dużą zawartością witaminy
C. Wyjątkowo odporna na choroby
grzybowe. Uprawa z rozsady
w tunelach foliowych. W sprzyjających
warunkach także w polu. Lubi glebę
żyzną, przepuszczalną. Uprawa przy
palikach.

Odmiana późna, bardzo plenna.
Korzeń długości około 22 cm,
w kształcie wydłużonego stożka. Miąższ
białokremowy, jędrny, wyjątkowo
aromatyczny. Preferuje stanowisko
słoneczne. Lubi glebę żyzną
i przepuszczalną. Przeznaczona na zbiór
jesienny i zimowy. Zalecana uprawa na
redlinach. Doskonała jako składnik zup
i sosów, polecana do produkcji suszu.
Idealna do długotrwałego
przechowywania.

300

50

NASION

NASION

POMIDOR

POMIDOR

MALINOWY OŻAROWSKI

RUMBA OŻAROWSKA

Odmiana wcześnie dojrzewająca.
Owoce bardzo kształtne, kulistospłaszczone, bez zniekształceń,
o pięknej malinowej barwie.
Charakteryzuje się wyrównaną
wielkością owoców (masa około 100120 g) i wspaniałym smakiem. Uprawa
w polu i w wysokich tunelach foliowych.
Posiada niskie wymagania co do gleby.
Uprawa przy palikach. Idealny do
bezpośredniego spożycia.

Odmiana karłowa, wczesna, bardzo
plenna. Wiotkołodygowa o bardzo
kształtnych, lekko spłaszczonych
owocach, o masie ok. 100 g. Pięknie
wybarwione, mięsiste, twarde, odporne
na choroby, pękanie i zgniatanie.
Wysoka zawartość wit. C. Odmiana
tolerancyjna na zarazę ziemniaka.
Uprawa z rozsady.

100

100

NASION

NASION

RZODKIEWKA
KARMINOWA
Odmiana o dużych, kulistych,
ciemnoczerwonych zgrubieniach
o średnicy ok. 3,5 cm. Miąższ biały,
delikatny, łagodny w smaku, jędrny,
nieparciejący. Lubi glebę przepuszczalną o dobrej strukturze. Odmiana
łatwa w uprawie. Wysiew w tunelach
lub w polu w okresie wiosenno jesiennym. Idealna na sałatki oraz
surówki. Możliwość długotrwałego
przechowywania.

200

NASION

Nasiona wielu roślin są bardzo drobne i mają nieregularne
kształty, zatem aby zwiększyć rozmiar nasion a tym samym
ułatwić ich równomierny wysiew oraz ograniczyć potrzebę
późniejszego przerywania roślin, stosuje się tzw. otoczkowanie,
czyli naniesienie na nasiona substancji otoczkujących.

SAŁATA

SAŁATA

EDYTA OŻAROWSKA

KRÓLOWA MAJOWYCH

Odmiana bardzo wczesna, wyjątkowo
plenna. Tworzy bardzo ładne, duże,
ścisłe, kuliste główki o masie do 500 g
i zielonej barwie liści. Wyjątkowo
smaczna. Odporna na 4 rasy mączniaka
rzekomego. Lubi glebę przepuszczalną
i bogatą w próchnicę. Przeznaczona do
wczesnej uprawy w polu oraz w tunelach
ogrzewanych i nieogrzewanych.
Idealna do sałatek lub na kanapki.

Tworzy główki duże, zamknięte,
o żółtozielonych, jędrnych liściach.
Wyjątkowo smaczna. Bardzo odporna
na mączniaka rzekomego i średnio
odporna na szarą pleśń. Do uprawy
w polu i tunelach nieogrzewanych. Lubi
glebę żyzną i przepuszczalną. Odmiana
polecana do wczesnej uprawy w polu
i późniejszej pod osłonami. Idealna na
sałatki oraz jako dodatek do potraw.

100

NASION

NASIONA OTOCZKOWANE

100

NASION
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ROŚLINY
MIODODAJNE

CHABER
BŁAWATEK

CZARNUSZKA
DAMASCEŃSKA

Roślina jednoroczna, miododajna,
ozdobna i lecznicza. Ma właściwości
przeciwzapalne i łagodzące przy
chorobach skóry i oczu. Przyciąga
owady, w tym pszczoły. Wydajność
miodowa chabra w zbożu – 120 kg
z hektara, w czystej uprawie do 350 kg.
Osiąga wysokość 30-80 cm. Stanowisko
słoneczne i gleba lekka. Kwitnie od
czerwca do października. Siew od
kwietnia do maja wprost do gruntu.

MIESZANA
Roślina jednoroczna, miododajna,
ozdobna i lecznicza, o kwiatach
barwnych i wonnych, które obcie
kwitną w lipcu i sierpniu. Wydajność
miodowa czarnuszki – 40 kg z hektara.
Jej olejek ma silne właściwości
przeciwbakteryjne, wykazuje działanie
moczopędne, żółciopędne,
a jednocześnie rozkurczowe.

1g

DYNIA OZDOBNA
MIESZANA
Roślina jednoroczna, miododajna
i ozdobna, niejadalna, której efektowne,
wielobarwne, dekoracyjne owoce
różnego kształtu znakomicie zdobią
altany, ogrodzenia, wnętrza.
W warunkach pokojowych
z powodzeniem wytrzymują do
następnych zbiorów za rok. Ma grube,
płożące się łodygi z wąsami czepnymi.

1g

DZWONEK
OGRODOWY
MIESZANY
Roślina dwuletnia, miododajna
i ozdobna. Rozwija duże kwiaty,
zebrane w oletowe, różowe i białe
grona z koroną zawiniętą na brzegu.
Wyrasta do wysokości 50-90 cm, kwitnie
od czerwca do sierpnia w drugim roku
uprawy. Jej kwiaty bardzo obcie
nektarują. Wydajność miodowa 300 kg/ha. Stanowisko słoneczne lub
półcieniste.

2g

1g

JEŻÓWKA
PURPUROWA

KOCIMIĘTKA
NIEBIESKA

Miododajna, lecznicza oraz ozdobna
bylina, na rabaty i kwiat cięty, o sztywnych
pędach i ciemnozielonych liściach,
pokryta szorstkimi włoskami. Kwitnie od
czerwca do września. Rozwija duże,
różowopurpurowe kwiaty wabiące
pszczoły i motyle. Wydajność miodowa 190 kg/ha. Stosowana jako naturalny lek
na przeziębienie i środek na wzmacnianie
odporności, przyspiesza gojenie się ran.
Preferuje stanowisko słoneczne lub lekko
ocienione i żyzną glebę.

Bylina miododajna i ozdobna,
o srebrzystoszarych liściach, kwiaty
niebiesko-lawendowe. Kwitnie od
czerwca do sierpnia, przydatna do
obsadzania rabat oraz do ogrodów
naturalistycznych i skalnych. Ma
charakterystyczny, delikatnie cytrynowy
zapach, który przyciąga pszczoły, także
koty. Wydajność miodowa - 100-200
kg/ha. Preferuje glebę niezbyt żyzną,
żwirowatą, raczej suchą. Siew od maja
do czerwca.

1g

0,5g

LAWENDA
LEKARSKA

ONĘTEK SENSATION

Roślina wieloletnia, miododajna,
ozdobna, lecznicza. Jej intensywny
zapach odstrasza komary i mole.
Lubiana przez pszczoły, daje 200-300 kg
miodu/ha. Wysokość 50-70 cm,
stanowisko osłonięte od wiatru,
słoneczne. Siew kwiecień-czerwiec. Na
miejsce stałe wysadzać lipiec-wrzesień.
Możliwy wysiew jesienią do gruntu, bez
stratykacji. Kwitnie od czerwca.

Roślina jednoroczna, miododajna
i ozdobna, silnie rozgałęziona, o różowych,
karminowych, czerwonych lub białych
kwiatach. Rośnie do 80-120 cm. Kwitnie od
lipca do października. Znakomita do
ogrodów naturalistycznych, na wysokie
rabaty i kwiat cięty. Kwitnie od lipca do
pierwszych mrozów. Oblatywana chętnie
przez pszczoły. Wydajność pyłkowa – 120
kg z hektara. Stanowisko słoneczne. Nie
ma dużych wymagań glebowych.

MIESZANY

0,2g

16

1,5g

ROŚLINY MIODODAJNE

Lawenda - znanych jest aż ponad 50 gatunków i odmian tej rośliny. W naszym klimacie najlepiej sprawdza się lawenda
wąskolistna, lawenda lekarska - Lavandula angustifolia. Kwiaty lawendy kwitną najczęściej od połowy czerwca do
września, wyrastając nawet na wysokość 70 cm. Zbawienny wpływ lawendy na ciało i umysł człowieka został
potwierdzony przez badaczy z King's College London, którzy dowiedli, że jej zapach widocznie łagodzi lęk i wszelkie
objawy stresu. Producenci kosmetyków również docenili jej ponadprzeciętne właściwości, dodając głównie do
szamponów, balsamów i olejków eterycznych.

ORLIK
SCOTT ELLIOTT'S
MIESZANY
Bylina miododajna i ozdobna, silnie
rozgałęziona, na wysokie rabaty i kwiat
cięty. Wyrasta do 50 - 80 cm. Rozwija duże
kwiaty o średnicy 7-10 cm i różnej
wielkości, o wydłużonych płatkach
i d ł u g i c h o s t r o g a c h . Stanowisko
półcieniste, gleba żyzna, próchnicza,
dość wilgotna i przepuszczalna. Kwitnie
od maja do lipca w następnym roku.

ROZCHODNIK
Bylina zimozielona, miododajna i ozdobna,
o wonnych kwiatach. Doskonała na murki
kamienne, do ogrodów skalnych i na
"zielone dachy". Rozchodnik w okresie
kwitnienia, od czerwca do października,
pokrywa się masą żółtych kwiatów.
Mrozoodporny, wystarczają mu gleby
ubogie i piaszczyste, przepuszczalne.
Preferuje duże nasłonecznienie i dobrze
znosi brak wody. Siew od maja do
czerwca do pojemników. Wysadzanie do
gruntu latem lub jesienią.

0,2g

1,5g

SŁONECZNIK
OZDOBNY MIESZANY

SZAŁWIA
BŁYSZCZĄCA

EVENING I SUNSHINE

CZERWONA

Roślina jednoroczna, miododajna –
mieszanka pojedynczych, półpełnych
i pełnych, wielkich kwiatów. Kwitnie od
lipca do października. Wydajność
miodowa – do 50 kg z hektara, pyłkowa
– do 65 kg/ha. Rośnie praktycznie na
każdej glebie. Do wysadzania
pojedynczo i w grupach oraz na kwiat
cięty. Siew od kwietnia do maja wprost
do gruntu.

Roślina jednoroczna, miododajna,
ozdobna i lecznicza o krwistoczerwonych kwiatostanach długości 1520 cm, polecana na rabaty i do uprawy
w skrzynkach balkonowych. Kwitnie
i nektaruje bez przerwy od czerwca, aż
do października. Siew w lutym – marcu
w szklarni lub do inspektu. Wymaga
pikowania.

1,5g

WIESIOŁEK

ŻMIJOWIEC

ŻÓŁTY
Niska, miododajna, ozdobna i lecznicza
bylina. Kwitnie od czerwca do października
w kolejnym roku uprawy. Polecana na
rabaty, do ogródków skalnych
i pojemników. Olej z nasion oddziałuje
korzystnie na skórę. Herbatka z nasion jest
zalecana w przeciwdziałaniu miażdżycy,
cukrzycy, chorobom serca i układu
nerwowego. Preferuje gleby lekkie i niezbyt
wilgotne. Siew od kwietnia do maja.
Wysadzanie do gruntu we wrześniu.

0,3g

ROŚLINY MIODODAJNE

0,5g

Roślina jednoroczna, miododajna
i ozdobna. Na rabaty w ogrodach
skalnych i ogrodach naturalistycznych.
W całości owłosiona o pokładających
się pędach, drobnych liściach
i dzwonkowatych kwiatach. Kwitnie od
czerwca do października. Ma wysoką
wydajność miodową – 200-700 kg/ha.
Preferuje glebę przepuszczalną. Siew
w kwietniu wprost do gruntu.

1g
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KOD EAN

JAK CZYTAĆ OPAKOWANIE

ZIOŁA

BAZYLIA

BAZYLIA
WŁAŚCIWA

FINE VERDE
Roślina jednoroczna, średnio wczesna,
o pokroju krzaczastym, niezbyt wysoka. Ma
pachnące, wąskie, jasnozielone liście,
gładkie na całej krawędzi. Wysiew nasion
marzec - kwiecień do płytkich
pojemników.

CYTRYNOWA
Roślina jednoroczna, którą można
uprawiać przez cały rok. Ma bardzo
charakterystyczny, cytrynowy aromat,
dzięki, któremu żucie jej liści odświeża
oddech. Stanowi doskonałą przyprawę
do owoców morza, potraw rybnych,
zapiekanek.

0,5g

BAZYLIA
WŁAŚCIWA

0,5g

BAZYLIA
WŁAŚCIWA

CZERWONA

ZIELONA GENOVESE

Roślina jednoroczna, uprawiana z rozsady
lub z siewu wprost do gruntu nawet na
domowym parapecie. Surowcem
przyprawowym jest jej ziele w stanie
świeżym lub suszonym – zbierane w pełni
kwitnienia. Stanowi doskonałą przyprawę.

Roślina jednoroczna uprawiana z rozsady
lub z siewu wprost do gruntu. Nadaje się
do uprawy na domowym parapecie.
Stanowi doskonałą przyprawę do sałatek,
pizz, zup, sosów, drobiu, ryb i pomidorów.

0,3g

1g

CZĄBER
OGRODOWY

CZOSNEK
NIEDŹWIEDZI

Roślina jednoroczna. Surowcem jest jej
ziele o silnym, korzennym zapachu
i cierpkim smaku – w stanie świeżym
i suszonym. Idealna do potraw z warzyw
strączkowych, do zup, tłustych mięs
i marynat. Wspomaga trawienie, działa
bakteriobójczo.

Roślina mrozoodporna. O właściwościach
leczniczych. Pobudza układ
odpornościowy do zwalczania komórek
nowotworowych. Pachnące czosnkiem
liście - podstawowy materiał zielarski
i przyprawowy - zawierają dużo
witaminy C.

1g

ESTRAGON
Roślina wieloletnia. Surowcem
przyprawowym są jej liście, które w stanie
świeżym odznaczają się średnio
intensywnym aromatem. Estragon
doskonale nadaje się do mięs, zup,
sosów, ryb, jaj i marynat. Pobudza
trawienie, działa żółciopędnie,
moczopędnie i rozkurczowo.

0,5g

KOLENDRA
SIEWNA
Roślina jednoroczna. Częścią jadalną są jej
owoce o korzennym zapachu. Idealna do
tłustych mięs i pasztetów oraz do
marynowania ogórków, buraków,
grzybów. Jest także składnikiem przyprawy
do pierników. Poprawia trawienie. Ma
działanie przeciwskurczowe,
przeciwbakteryjne, żółciopędne
i uspokajające.

3g

0,2g
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ZIOŁA

LEBIODKA
POSPOLITAOREGANO
Roślina wieloletnia szczególnie
polecana do kuchni śródziemnomorskiej. Posiada właściwości
przeciwbakteryjne, przeciwskurczowe,
wykrztuśne, ułatwia trawienie. Łodyga
wzniesiona, prosta, sztywna, rozgałęziona
osiąga wysokość do 80 cm.

LUBCZYK
OGRODOWY
Roślina wieloletnia. Częścią przyprawową
są liście, kłącza i korzenie. Liście dodaje się
do zup, sosów, surówek i sałatek, gulaszów
i potraw mięsnych. Wykorzystywany jest
głównie korzeń wraz z kłączem. Wywar
z korzenia pobudza trawienie, ma
właściwości wykrztuśne, wiatropędne
i moczopędne.

0,2g

1g

MAJERANEK

MIĘTA PIEPRZOWA

Roślina jednoroczna. Zawiera olejki
eteryczne, garbniki, sole mineralne, kwas
askorbinowy (witaminę C), karoten. Ma
właściwości przeciwzapalne
i przeciwbakteryjne, lekko zwiększa
wydzielanie soków trawiennych.
Potrzebuje gleby żyznej, zasobnej
w wapń, stanowiska ciepłego
i nasłonecznionego.

Roślina wieloletnia. W lecznictwie
znalazło zastosowanie ziele mięty
pieprzowej, liście mięty pieprzowej,
olejek i mentol, który uzyskiwany jest
z olejku z mięty pieprzowej przez
wymrażanie. Polecana w dolegliwościach układu pokarmowego,
zwłaszcza bólu brzucha, wzdęciach
i braku łaknienia. Wysiew nasion od
marca do inspektu, rozsadę wysadzać
po 15 maja. Ziele i liście zbiera się
na początku kwitnienia. Polecana do
na p oj ów, s a ła tek, s łody czy l ub
parzenia herbatek.

1g

ROZMARYN
Rozmaryn lekarski to jedno z najpopularniejszych ziół śródziemnomorskich.
Wspomaga trawienie, działa
rozkurczowo, przeciwbólowo,
żółciopędnie, wzmacnia układ nerwowy.
Potrzebuje dużej ilości światła i ciepła.
Rozmnaża się z siewu bezpośrednio do
doniczek oraz przez sadzonki
półzdrewniałe.

0,2g

0,2g

RUKIEW
WODNA
Roślina wieloletnia. Bogata w witaminę C,
w wapń i żelazo. Ma właściwości
lecznicze, poprawia jakość krwi oraz
wpływa korzystnie na trawienie. Działa
na wi l ża j ą co na p łuca i ga rdło.
Wykorzystuje się jej soczyste, ostre liście,
które podkreślają smak potraw.

0,1g

TYMIANEK
Roślina wieloletnia. Surowcem
przyprawowym jest jego ziele, które
zawiera olejki eteryczne. Charakteryzuje
się aromatycznym zapachem
i piekącym, gorzkim smakiem. Ma
właściwości wykrztuśne, przeciwkaszlowe,
bakteriostatyczne, przeciwzapalne.

0,2g

ZIOŁA

Tymianek – źródło wielu podstawowych witamin, a także tych
mniej spotykanych jak np. beta-karotenu czy kwasu foliowego.
Szerokie zastosowanie w kuchni zawdzięcza charakterystycznemu
zapachowi oraz pikantności. Idealnie komponuje się ze
szpinakiem, parmezanem oraz czosnkiem. Tymianek należy
stosować z umiarem, ponieważ zawarty w nim tymol, spożyty
większej ilości, jest trujący.
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KOD EAN

JAK CZYTAĆ OPAKOWANIE

NASIONA NA

KIEŁKI

BAZYLIA

BROKUŁ

Kiełki bazylii stanowią doskonały
dodatek do kanapek, sałatek, dań
ciepłych. Oprócz walorów
smakowych są także bogatym
źródłem beta-karotenu, witamin B5,
B6, C i kwasu foliowego. Zawierają
wapń, potas, żelazo, magnez, fosfor,
mangan, poprawiają trawienie oraz
wykazują działanie antybakteryjne
i przeciwzapalne.

Bardzo smaczne i aromatyczne, lekko
pikantne, są bogatym źródłem
glukozynolanów o działaniu
przeciwnowotworowym. Dzięki wysokiej
zawartości antyoksydantów wzmacniają
układ odpornościowy, krążeniowy
i nerwowy. Zawierają witaminy: A, B1, B2,
B3, B5, B6, B9, C, E, K oraz składniki
mineralne: wapń, żelazo, magnez, fosfor,
potas, cynk, selen, mangan.

100g 5g

BURAK LIŚCIOWY
CZERWONY
Kiełki buraka czerwonego bogate są
w witaminy z grupy B i C, prowitaminę
A. Zawierają duże ilości magnezu i soli
mineralnych. Dzięki dużej zawartości
żelaza szczególnie polecane dla osób
cierpiących na anemię. Regularne
jedzenie kiełków przeciwdziała
chorobom układu krwionośnego,
ponadto działa odkwaszająco
i antyoksydacyjnie, a także poprawia
pamięć. Duża wartość błonnika
pomaga regulować trawienie.

500g100g 8g

FASOLA ADZUKI
Kiełki fasoli Adzuki stanowią doskonały
dodatek do kanapek, sałatek,
surówek oraz do dań gorących,
twarożku, jajka. Stanowią bogate
źródło witamin A, B, C, E, H. Zawierają
także dużą ilość wapnia, żelaza,
magnezu, potasu oraz biotyny, cynku
i selenu. Szczególnie polecane przy
chorobach trzustki i nerek. Obniżają
poziom cholesterolu, chronią przed
anemią, zwiększają odporność, mają
korzystny wpływ na włosy, odchudzają
i odmładzają.

20g

100g10g

FASOLA MUNG
Kiełki fasoli Mung są bardzo smaczne
i aromatyczne. Do spożycia na surowo,
jak i po obróbce termicznej.
Odznaczają się wysoką zawartością
łatwo przyswajalnego białka.
Zawierają także witaminy: A, B1, B2, B3,
B5, B6, B9, C, E, K oraz składniki
mineralne: wapń, magnez, fosfor,
żelazo, potas, cynk, jod, mangan, lit,
selen, miedź, fosfor.

GORCZYCA
Wyjątkowo smaczne i aromatyczne,
lekko pikantne. Wykazują silne działanie
przeciwzapalne. Zawierają białko,
glukozynolany, kwasy tłuszczowe
omega-3, chlorol, karoten oraz
witaminy: A, B1, B3, C, E, K i minerały:
wapń, żelazo, magnez, cynk, potas,
fosfor, selen, mangan, miedź.

30g

500g50g

GROCH
Bardzo łagodne, smaczne
i aromatyczne. Idealne do sałatek oraz
kanapek. Są bogatym źródłem lizyny aminokwasu egzogennego, obniżającego we krwi poziom "złego"
cholesterolu. Zawierają witaminy: A, C,
i z grupy B oraz składniki mineralne:
żelazo, magnez, cynk, wapń.

Brokuł – popularna w naszym kraju roślina
należąca do rodziny kapustowatych, jest
jednym z najbardziej uniwersalnych warzyw.
Dodatkowo jest niskokaloryczny i zalecany
przez dietetyków w walce z anemią. Świeżych
brokułów nie da się przechowywać zbyt długo,
ale można je z powodzeniem zamrozić. Ten
zabieg nie pozbawi ich walorów smakowych
i wartości odżywczych. Gotując brokuły warto
wcześniej osolić wodę i dodać kilka kropel
cytryny. Rozgotowane tracą nie tylko smak, lecz
także swoje cenne właściwości. Uprawa
brokułów wymaga gleby żyznej o dobrej
strukturze, jak przy większości kapustowatych
wymagana jest produkcja z rozsady.

250g90g
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JARMUŻ
Bogate źródło witamin A, C, K, wapnia,
potasu, sodu, żelaza i karotenoidów
(β-karotenu, luteiny, zeaksantyny).
Lekko pikantny w smaku przysmak jest
doskonałym dodatkiem do surówek,
sałatek, twarożku. Kiełki wykazują
działanie przeciwzapalne. Zawarte
w nich substancje antybakteryjne
zwalczają szczepy bakterii
Helicobacter pylori. Ich spożywanie
wspomaga układ odpornościowy.

100g50g

KAPUSTA
CZERWONA
Wyjątkowo smaczne i aromatyczne.
Bogate źródło witaminy C oraz innych
przeciwutleniaczy. Mają wysoką zawartość
białka, zawierają witaminy: A, B1, B2, B3,
B5, B6, B9, C, E, K oraz składniki mineralne:
wapń, żelazo, magnez, fosfor, potas, cynk,
selen.

500g100g 8g

KUKURYDZA

LEN

Kiełki kukurydzy są smaczne i łagodne.
Idealne do sałatek, kanapek oraz
omletów i zup. Mogą być spożywane
na surowo lub po podduszeniu.
Bogate źródło witamin: A, C i B3,
a także wapnia, żelaza, magnezu oraz
cynku.

Mają lekko słodki, orzechowy smak.
Stanowią bogate źródło żelaza,
fosforu, wapnia, lecytyny. Szczególnie
polecane dla kobiet w ciąży oraz dla
osób pracujących umysłowo.
Skutecznie obniżają poziom "złego"
cholesterolu, wpływają korzystnie na
pamięć, oczyszczają i harmonizują
organizm, przyczyniają się do spadku
zachorowań na choroby układu
sercowo-naczyniowego oraz
zmniejszają ryzyko wystąpienia
nowotworów. Wpływają korzystnie na
przemianę materii.

40g

LUCERNA
Wyjątkowo delikatne i łagodne
w smaku. Doskonałe do kanapek
i sałatek. Bogactwo witamin: A, E,
B1, B2, C, D, E, K, awonoidów, luteiny
oraz żelaza, wapnia, magnezu
i fosforu. Bardzo dobre źródło białka.
Kiełki te korzystnie wpływają na układ
odpornościowy.

100g10g

100g10g

Kiełki to rośliny znajdujące się
w bardzo wczesnej fazie wzrostu.
Ze względu na duże ilości łatwo
przyswajalnych składników
odżywczych, wytwarzanych
podczas procesu kiełkowania
(między innymi białek, tłuszczów,
witamin i związków mineralnych),
są cennym elementem diety.
Powstają one z nasion, w których
rośliny magazynują zapas
składników odżywczych,
mających ułatwić start
i początkowy rozwój. Pomysł na
jedzenie kiełków przywędrował
do nas z Dalekiego Wschodu,
gdzie stanowią one ważny
element codziennej diety.

MIESZANKA
ŁAGODNA

MIESZANKA
OSTRA

Bardzo dobra mieszanka o łagodnym
smaku. Aromatyczne kiełki do wielu
zastosowań kulinarnych. Mają dużą
wartość odżywczą z uwagi na wysoką
zawartość witamin: A, C, E z grupy B,
oraz żelaza. Mieszanka pomocna przy
przeziębieniach. Ma właściwości
wykrztuśne. Skład mieszanki: lucerna 75%, rzodkiewka - 25%.

Wyjątkowo dobrana mieszanka
o pikantnym smaku. Aromatyczne kiełki
do wielu zastosowań kulinarnych.
Mieszanka wyjątkowo odżywcza z uwagi
na wysoką zawartość witamin: A, C, E oraz
z grupy B. Poprawia trawienie i ogólne
funkcjonowanie organizmu. Skład
mieszanki: rzeżucha - 40%, gorczyca biała 30%, rzodkiew - 30%.

30g

NASIONA NA KIEŁKI

30g
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RZEŻUCHA

RZODKIEW

Wyjątkowo smaczne i aromatyczne kiełki.
Pikantne i wyraziste w smaku. Doskonałe
do jajek, sałatek, zup oraz serów. Bogactwo
witamin: A, B1, B2, B3, B9, C, K i substancji
mineralnych, zwłaszcza jodu, poza tym
wapnia, żelaza, fosforu, cynku, manganu,
magnezu i potasu. Zawierają także
glukozynolany. Regulują przemianę materii.
Wzmacniają włosy i paznokcie. Poprawiają
cerę.

Bardzo smaczne i aromatyczne.
Odznaczają się większymi wartościami
odżywczymi od rzodkiewki. Swoje
zdrowotne i lecznicze działanie
zawdzięcza olejkom gorczycznym,
zawierającym związki siarki, które nadają
jej ostry smak. Rzodkiew bogata jest
w witaminę C, a także witaminy z grupy B,
wapń, potas, żelazo, fosfor oraz białka
i węglowodany.

500g100g30g

20g

RZODKIEWKA

SŁONECZNIK

Wyjątkowo aromatyczne kiełki. Są bardzo
dobrym źródłem witaminy C, która
podnosi odporność i zapobiega
przeziębieniom. Mają właściwości
przeciwzapalne i wykrztuśne. Zawierają:
białko, tokoferole, chlorol, inozytol, PABA,
oraz witaminy: C, A, B1, B2, B3, E i składniki
mineralne: wapń, żelazo, magnez, cynk,
siarka, potas, fosfor, miedź, mangan.

Kiełki łagodne w smaku o lekko
orzechowym aromacie. Zawierają:
białko, nienasycone kwasy tłuszczowe,
polifenole, karotenoidy, ksantole,
koenzym Q10, saponiny, inozytol, PABA,
lignany; witaminy: A, E, K, C, z grupy B;
składniki mineralne: żelazo, magnez,
potas, uor, jod, mangan, selen, sód,
krzem.

500g100g20g

250g40g

SOCZEWICARZODKIEWKA

SOCZEWICA
ZIELONA

Mieszanka łącząca pikantną rzodkiewkę
z łagodną soczewicą. Doskonała jako
dodatek do sałatek, kanapek oraz sosów
i zup. Mieszanka bogata w witaminę C,
oraz aminokwasy. Doskonały składnik
codziennej diety. Poprawia witalność
i odporność organizmu. Skład mieszanki:
rzodkiewka - 50%, soczewica - 50%.

Bardzo smaczne i aromatyczne. Idealne
na surowo jako dodatek do sałatek
i kanapek oraz po sparzeniu wrzątkiem lub
lekkim podduszeniu, do wielu potraw
azjatyckich. Bogate źródło witaminy C,
witamin z grupy B i aminokwasów.
Zawierają duże ilości wapnia, cynku,
żelaza, potasu, magnezu i fosforu.

30g

30g

Jedzenie kiełków niesie dla zdrowia same korzyści.
W zależności od rodzaju, zawierają one pokaźne
dawki witamin i minerałów. Oprócz witamin z grupy
B, a także A, C, D, E, K czy PP, znajdziemy w nich
żelazo, wapń, magnez, potas, cynk, miedź czy selen.
Kiełki są także źródłem wartościowego białka,
błonnika, nienasyconych kwasów tłuszczowych,
aminokwasów oraz antyoksydantów, które chronią
przed szkodliwym działaniem wolnych rodników.
Ogromnym plusem kiełków jest ich niska
kaloryczność oraz fakt, że są lekkostrawne.
Włączenie ich do codziennej diety nie powinno
stanowić większego problemu, a szeroki wybór
nasion do kiełkowania sprawia, że właściwie
codziennie możemy urozmaicać swoje posiłki
różnymi rodzajami i smakami kiełków.

26
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NACZYNIE DO KIEŁKOWANIA
Naczynie do kiełkowania (kiełkownica) rmy PNOS
zbudowana jest z wysokiej jakości przeźroczystego
tworzywa, dzięki któremu kiełki są równomiernie
oświetlone.
Zestaw zawiera 5 elementów:
- 3 szalki kiełkujące, dzięki czemu możemy jednocześnie
uprawiać 3 różne gatunki nasion (szalki wyposażone są
w odpływy oraz otwory zapewniające odpowiedni
odpływ wody oraz wentylację),
- zbiornik odpływowy, w którym może zgromadzić się
nadmiar wody,
- pokrywkę gwarantującą stałe warunki termiczne
i poziom wilgotności powietrza.

Kiełki są naturalnym źródłem witamin z grupy B, C, D, E, K,
PP oraz żelaza, fosforu, wapnia, magnezu, potasu,
cynku, jodu, miedzi i selenu. Zawierają wartościowe
białka, beta – karoten, kwasy omega – 3 oraz błonnik.
Obtują w mikroelementy, sole mineralne oraz łatwo
przyswajalne składniki odżywcze. Są niskokaloryczne.
Ułatwiają trawienie, regulują przemianę materii,
podnoszą odporność organizmu, wzmacniają włosy
i paznokcie oraz poprawiają wygląd cery. Świeże kiełki
są bardzo zdrowe, aromatyczne i niezwykle smaczne.

NASIONA NA KIEŁKI
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OGRODOWA

APTEKA

ARCYDZIĘGIEL
Roślina dwuletnia, w pierwszym roku
wytwarza rozetę, a w drugim kwiatostan.
Osiąga od 1 m do 2,5 m wysokości.
Nasiona wymagają przechowania
w lodówce przez okres 4-5 tygodni przed
posadzeniem. Stanowisko słoneczne lub
półcień. Lubi glebę wilgotną, lekko
kwaśną. W medycynie ludowej był
stosowany przy bólach głowy,
zaegmieniu płuc, grypie, przeziębieniu,
przewlekłych nieżytach przewodu
oddechowego, kurczowych wymiotach.

BIEDRZENIECANYŻ
Roślina jednoroczna. Owoc rozłupnia
zawiera olejek eteryczny. Posiadają duże
walory dekoracyjne, smakowe i lecznicze.
Zalecane stanowisko nasłonecznione,
osłonięte od wiatru. Lubi gleby ciepłe,
organiczne, żyzne o odczynie zasadowym.
Wysiew w odstępach min. 30 cm. Olejek
anyżowy to znakomity dodatek do
mazurków, miodowników i słodkiego
pieczywa.

0,3g

0,5g

BYLICA - PIOŁUN

DZIURAWIEC

Roślina wieloletnia, mrozoodporna.
Posiada specyczny, mocny aromat
i gorzki smak. Zalecane miejsca słoneczne,
otwarte, nieosłonięte od wiatru. Lubi lekkie
i suche gleby, jest mrozoodporna. Wysiew
w odstępach 20 cm. Zbiór latem, w chwili
pojawienia się pierwszych pąków.
W medycynie ludowej był stosowany
w celu poprawy trawienia. Można je suszyć
w warunkach naturalnych w celu
uzyskania znakomitej przyprawy do sosów
i mięs.

Roślina wieloletnia. Powszechnie
wykorzystywane są kwiaty zebrane
w baldachogrona. Wymaga stanowiska
słonecznego. Toleruje różne typy gleb.
Optymalne są podłoża lekkie lub średniozwięzłe. Wysiew wprost do gruntu
(październik), w rzędy oddalone od siebie
o 40 cm. Według medycyny ludowej
posiadał wszechstronne działanie
lecznicze i przeciwbakteryjne. Uznawano
także, że pozytywnie wpływa na nastrój
i przeciwdziała stanom depresyjnym.

0,3g

0,2g

HYZOP
LEKARSKI

KOZŁEK
LEKARSKI

Roślina wieloletnia. Częścią jadalną są liście
hyzopu o silnym, kamforowym zapachu
i charakterystycznym smaku. Wymaga stanowiska słonecznego, ciepłego, osłoniętego
od wiatru. Lubi glebę lekką, piaszczystogliniastą, bogatą w wapń. Nie znosi gleb
kwaśnych i zimnych. Wysiew wprost do
gruntu lub z rozsady. Wykorzystywany jako
przyprawa - zarówno w stanie świeżym
i suszonym. Stanowi doskonały dodatek do
sałatek, surówek, mięs, potraw z warzyw,
do twarogów i pasztetów.

Roślina dwuletnia, znana także jako waleriana.
W pierwszym roku wytwarza rozetę nieparzystopierzastych liści, w drugim długą łodygę
zakończoną kwiatostanami. Stanowisko
półcieniste. Lubi gleby żyzne, przepuszczalne
i zwapnowane. Wysiew na rozsadniku, w rzędy
o odległości 15 cm. Zasiewu nie przykrywa się
ziemią, lecz tylko lekko ugniata. Kwitnie od
czerwca do sierpnia. Korzenie i kłącza są
wykorzystywane do przygotowania naparu
zwanego "kroplami walerianowymi".

0,2g

0,1g

LAWENDA
LEKARSKA

MALWAPRAWOŚLAZ

Roślina wieloletnia. Surowcem lekarskim
jest kwiat. Wymaga stanowiska
słonecznego, osłoniętego od wiatru, jest
wrażliwa na niskie temperatury. Lubi gleby
ciepłe, lekkie, a zarazem żyzne. Uprawa
z rozsady, poprzez sadzonki. Liście lawendy
zbiera się w maju, a kwiaty na początku
kwitnienia. Stosowana w dawnej
medycynie ludowej oraz jako przyprawa
w kuchni francuskiej, hiszpańskiej i włoskiej.

Roślina wieloletnia. W drugim roku
spomiędzy liści wyrasta prosta, szorstko
owłosiona, ulistniona łodyga o wysokości
2 -3 m. Zalecane stanowisko słoneczne lub
półcień. Wymaga częstego nawadniania
i okrycia na zimę. W tradycyjnej medycynie
ludowej stosowany był na nieżyty górnych
dróg oddechowych.

0,1g
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MELISA LEKARSKA

OGÓRECZNIK

Roślina wieloletnia. Surowcem zielarskim jest
ziele melisy lub rzadziej liść melisy zbierane na
początku kwitnienia. Zawierają one olejek
eteryczny o zapachu cytrynowym. Działa
uspokajająco, przeciwskurczowo,
wiatropędnie, obniża ciśnienie krwi oraz
oczyszcza organizm z toksyn. Nasiona
wysiewać do ciepłego inspektu od połowy
marca lub wprost do gruntu po 15 maja. Zbiór
w I roku w sierpniu, w latach następnych
zbiór dwukrotny (VI-VII, VIII-IX).

Roślina jednoroczna. Pochodzi z rejonu
śródziemnomorskiego i Azji. Częścią
przyprawową są liście. Lubi glebę lekką
i wilgotną. Wysiew wprost do gruntu.
W medycynie ludowej uznawano, że
działa przeciwzapalnie, bakteriobójczo
i uspokajająco. Posiekane liście dodaje się
do sałatek, barszczu ukraińskiego, sosów
i majonezów.

2g

0,3g

RUMIANEK
POSPOLITY

RUTA

Roślina jednoroczna. Surowcem są koszyczki
kwiatowe rumianku, które zbiera się od maja
do późnej jesieni. Wysiew wprost do gruntu
(we wrześniu). Minimalne wymagania co do
gleby. W medycynie ludowej uznawano, iż
działa przeciwzapalnie, przeciwskurczowo
i antyseptycznie. Ma także działanie
przeciwalergicznie. Świeże koszyczki należy
po zerwaniu bezzwłocznie suszyć
w temperaturze nie przekraczającej 40 °C.

0,2g

SZAŁWIA
LEKARSKA
Roślina wieloletnia. Część jadalną stanowią
liście i ziele szałwii lekarskiej o silnym
aromacie. Wymagane stanowisko
słoneczne i osłonięte od wiatru. Lubi glebę
żyzną, próchniczną, o odczynie obojętnym.
Siew wprost do gruntu lub z rozsady. Zbiór
przed kwitnieniem roślin. W dawnej
medycynie ludowej uznawana była za
dobry surowiec leczniczy. Znakomita
przyprawa do tłustych mięs, ryb, serów,
zup i sosów.

0,5g

Roślina wieloletnia. Dorasta do 1 m
wysokości. Liście mają oryginalny, trochę
piżmowy aromat i lekko gorzkawy smak.
Zalecane stanowisko nasłonecznione,
ewentualnie delikatny półcień, osłonięte
od wiatru. Lubi glebę przepuszczalną
i zasadową. Kiełkowanie najlepiej
przeprowadzać w pojemnikach. Zawiera
duże ilości olejków eterycznych,
alkaloidów, awonoidów, a także soli
mineralnych i witaminy C.

0,2g

TRYBUŁA
OGRODOWA
COMMUN
Roślina jednoroczna. Część jadalną stanowią
liście o słodkim, anyżowym zapachu.
Wymagane stanowisko słoneczne. Lubi glebę
lekką i wilgotną. Wysiew bezpośrednio do
gruntu lub do doniczek. Zawiera aromatyczne
olejki, karoten i witaminę C. Dawniej była
powszechnie stosowana jako środek
przeciw dolegliwościom układu
pokarmowego. Używa się jej jako przyprawy
do zup i sałatek.

0,5g

Rumianek powszechnie stosowany jest
w medycynie naturalnej jako baza do naparów.
Składniki zawarte w koszyczkach rumianku
działają łagodząco i przeciwzapalnie na
podrażnienia skóry czy błon śluzowych.
Wykazują też właściwości rozkurczowe mięśni
gładkich jelit. Olejki z rumianku z powodzeniem
wykorzystuje się kosmetyce np. jako składnik
kremów.

OGRODOWA APTEKA
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BURAK ĆWIKŁOWY

BURAK ĆWIKŁOWY

CZERWONA KULA 2 CZERWONA KULA REW

OPOLSKI

Popularna odmiana, przeznaczona na zbiór letni i jesienny.
Posiada wysokie walory smakowe
i zdrowotne. Lubi glebę bogatą
w składniki pokarmowe. Doskonały do bezpośredniego spożycia
i długiego przechowywania.

Odmiana bardzo plenna. Korzeń
o cylindrycznym kształcie, miąższ
karminowoczerwony, o delikatnej konsystencji, z niewidocznymi pierścieniami. Korzenie są
doskonałe do konserwowania
pod każdą postacią. Wyjątkowo
smaczny. Wysoka zawartość
betaniny.

6m

6m

MARCHEW
JADALNA

CEBULA
SUPRA
Odmiana średnio późna,
bardzo plenna. Cebule kuliste,
równej wielkości. Miąższ
kremowy, o wyrazistym smaku.
Lubi glebę żyzną i przepuszczalną. Zalecana do produkcji
wielkotowarowej. Do produkcji
suszu i mrożenia.

AMSTERDAM 2
Odmiana wczesna. Korzenie
długości 12-15 cm, walcowate,
intensywnie pomarańczowe.
Miąższ soczysty, słodki, bardzo
smaczny. Przeznaczona na
wczesny zbiór pęczkowy.

6m

6m

NASZ HIT

MARCHEW
JADALNA
BERLIKUMER 2PERFEKCJA REW
Odmiana późna. Korzenie
pomarańczowo-czerwone,
walcowate. Długości 1619 cm, z dużą zawartością
karotenów i składników
odżywczych.

MARCHEW
JADALNA
PIERWSZY
ZBIÓR
6m

6m

MARCHEW
JADALNA
NANTES 3
Odmiana średnio wczesna.
Korzenie mają długość od 15 do
18 cm. Walcowate, wyrównane
i bardzo kształtne, jednolitej
pomarańczowej barwy. Miąższ
jest kruchy, smaczny i delikatny.
Do zbioru letniego i jesiennego.

Odmiana wczesna. Korzeń o długości od
11 do 13 cm, walcowaty, wyrównany
i bardzo kształtny. Miąższ o jednolitej
pomarańczowej barwie, kruchy, smaczny
i delikatny. Zawiera dużo cukrów
i karotenu. Polecana uprawa na
redlinach. Lubi glebę przepuszczalną.
Idealna do bezpośredniego spożycia,
na soki oraz do surówek.

6m
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OGÓREK
GRUNTOWY
HERMES SKIERNIEWICKI F1

Taśma nasienna znacznie ułatwia wysiew i nie
wymaga przerywania. Wystarczy ją umieścić w rowku
o głębokości 2 cm i intensywnie podlewać. Dzięki
wykorzystaniu najlepszej jakości nasion oraz
odpowiedniej rozstawie, zapewnia obty plon.

Odmiana wczesna, bardzo
plenna. Owoce lekkobłyszczące, cylindryczne,
smaczne. Posiada
kompleksową odporność na
mączniaka i parcha
dyniowatych.
6m

OGÓREK
GRUNTOWY

OGÓREK
GRUNTOWY

IZYD F1

SZERYF F1

Odmiana bardzo plenna.
Wyróżnia się bardzo silnym
wzrostem i dużą zdolnością
regeneracji roślin, co pozwala
na przedłużenie zbioru do
późnej jesieni. Owoce bardzo
kształtne, cylindryczne.

Odmiana średnio wczesna.
Bardzo plenna, Owoce
cylindryczne, ciemnozielone
z lekkim połyskiem. Bardzo
smaczne.

6m

OGÓREK
GRUNTOWY

6m

OGÓREK
GRUNTOWY

ŚREMSKI F1

ZERFIR F1

Odmiana wczesna, bardzo plenna.
Owoce cylindryczne, bez szyjki,
z małą komorą nasienną. Brodawki
duże, liczne. Bardzo smaczny.
Wyjątkowa tolerancja na choroby.
Nadaje się do wczesnej uprawy
w niskich tunelach. Idealny do
konserwowania i do kwaszenia.

Odmiana wczesna. Owoce
kształtne z lekko zaznaczonymi
bruzdami. Skórka intensywnie
zielona, błyszcząca z jasnymi
smugami do połowy długości.
Odporny na mączniaka
rzekomego. Do spożywania
na surowo, konserwowania
i kwaszenia.
6m

6m

PIETRUSZKA
KORZENIOWA

PIETRUSZKA
KORZENIOWA

HALBLANGE

LENKA

Odmiana późna, bardzo plenna.
Korzeń długości około 22 cm,
w kształcie wydłużonego stożka.
Miąższ białokremowy,
jędrny, wyjątkowo aromatyczny. Preferuje stanowisko
słoneczne.

Odmiana średnio późna,
plenna. Korzenie długie,
jasne, gładkie, kształtne.
Miąższ kremowobiały, bardzo
aromatyczny. Preferuje
stanowisko słoneczne. Lubi
glebę żyzną i przepuszczalną.

6m

NASIONA NA TAŚMIE

6m
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PIETRUSZKA
KORZENIOWA

PIETRUSZKA
NACIOWA

OLOMOUCKA DLOUHA

FESTIVAL 68 +
MOSS CURLED 2

Odmiana późna, bardzo plenna.
Korzenie bardzo kształtne, długie
(22-24 cm), równomiernie zwężające się ku dołowi. Mają gładką,
jasną skórkę i nie rozwidlają się.
Miąższ aromatyczny,
białokremowy.

Mieszanka bardzo plennych
odmian o liściach gładkich
i kędzierzawych. Odmiany
intensywnie zielone
i aromatyczne, odporne na
żółknięcie. Wysoka odporność
na mączniaka rzekomego.

6m

RUCOLA

6m

RZODKIEW

ERUCA SATIVA

AGATA

Rucola jest zaliczana do roślin
leczniczych. Dostarcza witamin A,
B, C, K, zawiera sporo żelaza,
cynku, potasu, wapnia. Liście rucoli
zbiera się przed jej kwitnieniem.
Dodaje się je do sałatek, kanapek,
twarogów i zimnego mięsa.

Odmiana o bardzo soczystym
i wyjątkowo smacznym białym
miąższu. Zgrubienia korzeniowe
białe, klinowate o długości ok.
25 cm, wyjątkowo aromatyczne.
Preferuje stanowisko słoneczne
i półcień. Lubi glebę przepuszczalną o dobrej strukturze.

6m

6m

Rzodkiewka – nie tylko pyszny, ale też bardzo zdrowy dodatek do
twarożku, kanapek i sałatek. Dodatkowo jest niskokaloryczna
i zawiera mnóstwo witamin i minerałów. To małe i niepozorne
warzywo jest kopalnią potasu, więc wszystkie osoby z nadciśnieniem
powinny włączyć je do swojej diety. Najsmaczniejsze są w okresie
wiosenno-letnim, a ich uprawa jest możliwa nawet w doniczkach na
balkonie. Rzodkiewka nie wymaga nawożenia, natomiast bardzo
odpowiada jej towarzystwo innych warzyw, które w słoneczne dni
zapewniają cień. Z uwagi na fotoperiodyzm (wpływ długości dnia na
zakwitanie) rzodkiewkę zaleca się uprawiać w okresie
wczesnowiosennym i jesiennym.

RZODKIEWKA

RZODKIEWKA

CARMEN

LUCYNKA

Odmiana plenna, przeznaczona
do uprawy całorocznej. Zgrubienia karminowoczerwone
z białym ogonkiem, odporna
na pękanie oraz parcenie.
Miąższ biały, matowy z różowym
przebarwieniem. Wyjątkowo
łagodna w smaku.

Odmiana o kulistym kształcie.
Zgrubienia korzeniowe koloru
karminowego. Miąższ biały,
szklisty, soczysty, nieparciejący.
Wyjątkowo łagodny smak.
Uprawa w nieogrzewanych
tunelach i na polu. Lubi glebę
przepuszczalną o dobrej
strukturze.
6m

6m
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RZODKIEWKA

MIX ODMIAN
KRASA+ŚNIEŻKA

SAŁATA GŁOWIASTA
KRUCHA
KRÓLOWA LATA
Odmiana przeznaczona do
uprawy wiosną, latem i jesienią
w gruncie. Kolor liści jasny
żółtozielony. Tworzy bardzo
duże, ścisłe główki o masie
przekraczającej 1 kg. Bardzo
smaczna.

6m

Mieszanka łącząca odmiany
o kulistych, kształtnych zgrubieniach
korzeniowych w kolorze czerwonym
(Krasa) oraz kremowym (Śnieżka).
Obie odmiany wykazują niską skłonność
do p a rceni a a i ch zgrub i eni a s ą
wyjątkowo smaczne, mięsiste
i łagodne w smaku. Doskonałe do
uprawy w polu.

6m

SAŁATA GŁOWIASTA
MASŁOWA
JUSTYNA
Odmiana o dużych (300-400 g)
jasnozielonych główkach. Jest
bardzo smaczna. Odporna na
4 rasy mączniaka rzekomego.
Uprawa w nieogrzewanych
tunelach i na polu.

6m

SAŁATA GŁOWIASTA
MASŁOWA
JUBILATKA +
EDYTA OŻAROWSKA
Mieszanka łącząca wczesne
i plenne odmiany. Jubilatka –
odmiana dekoracyjna
o dwubarwnych liściach,
u nasady zielonych, wyżej
czerwonych. Tworzy główki
o masie ok. 700 g.
6m

SZPINAK
MATADOR
Odmiana uniwersalna do
uprawy wiosennej, jesiennej
i ozimej. Liście duże, owalne,
wydłużone, lekko karbowane,
ciemnozielone. Zdrowe
i delikatne w smaku. Preferuje
stanowisko słoneczne. Lubi
glebę niezakwaszoną.
6m

Sałata głowiasta masłowa jest rośliną jednoroczną znaną i cenioną już w starożytnym Egipcie. Jako
warzywo liściowe o umiarkowanych wymaganiach z powodzeniem uprawiana jest w warunkach
Polski od wczesnej wiosny do późnej jesieni. Liście sałaty bogate są w związki polifenolowe o wysokiej
aktywności antyoksydacyjnej. Spożywana na surowo sałata jest doskonałym źródłem witaminy A, C,
E, potasu oraz wapnia w codziennej diecie. Ekstrakty z sałaty wykazują działanie tonizujące.
Dodatkowo wysoka zawartość luteiny sprzyja ochronie przed zwyrodnieniem plamki żółtej oka.

NASIONA NA TAŚMIE
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TAŚMIE
Z NAWOZEM

Taśma nasienna z nawozem Plantacote pluss korzystnie wpływa na
plonowanie i zdrowotność uprawy.

jest otoczkowanym nawozem o kontrolowanym uwalnianiu składników, który oprócz azotu,
fosforu i potasu zawiera magnez i mikroelementy w każdej granuli. Zapewnia to równomierne
dostarczanie składników pokarmowych i mikroelementów przez cały okres wegetacji rośliny.
Wysoka zawartość żelaza w nawozie wpływa na wysoką wydajność produkcji. Żelazo jest
niezbędne do budowy chlorolu, zapewnia intensywne wybarwienie liści i kwiatów oraz
wpływa na zdrowotność upraw. Dla zapewnienia większej przyswajalności, 50% żelaza
występuje w postaci chelatu Fe-EDTA.
Składniki odżywcze w nawozie Plantacote pluss są uwalniane przez naturalny proces
membranowy, który jest kontrolowany przez temperaturę gleby. Deklarowane czasy
uwalniania odnoszą się do średniej temperatury gleby 21°C. Wyższe temperatury
przyspieszają uwalnianie składników pokarmowych, natomiast niższe temperatury
spowalniają proces uwalniania. Czas uwalniania jest niezależny od rodzaju podłoża,
pH, mikroorganizmów lub poziomu nawadniania. Nawóz zaczyna uwalniać się po 2 - 3
tygodniach. Ze względu na ten specyczny mechanizm, produkt jest bardzo bezpieczny
dla roślin; nie ma ryzyka stresu solnego przy przechowywaniu gotowej mieszaniny nawet
do 2 - 3 tygodni.
Najważniejsze zalety Plantacote pluss:
• każda granula zawiera wszystkie niezbędne składniki odżywcze
• brak konieczności dostarczania mikroelementów
• żelazo: wysoka zawartość, wysoka dostępność
• bardzo dobrze nadaje się do sadzonkowania roślin
• oszczędność pracy
• zawartość składników dostosowana do wymagań roślin:
- dodatkowy azot dla wczesnego wzrostu
- dodatkowy potas w późniejszym wzroście
• bardzo bezpieczna otoczka:
- odporna na ekstremalne obciążenia
- opóźniony mechanizm uwalniający
Zawartość składników:
14% N
9% P2O5

- azot całkowity, w tym: 6.3% N azot azotanowy, 7.7% N azot amonowy
- fosfor rozpuszczalny w cytrynianie amonu i wodzie
7.2% fosfor rozpuszczalny w wodzie
15% K2O
- potas rozpuszczalny w wodzie
2% MgO - tlenek magnezu
4% S
- siarka rozpuszczalna w wodzie
0.03% B
- bor
0.02% Cu - miedź
0.04% Fe - żelazo 0.02% Fe schelatowany przez EDTA
0.1% Mn - mangan
0.02% Mo - molibden
0.05% Zn - cynk
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NASIONA NA TAŚMIE Z NAWOZEM

BURAK ĆWIKŁOWY
REGULSKI CYLINDER
Odmiana o długich, cylindrycznych
korzeniach i błyszczącej skórce. Miąższ
intensywnie czerwony, bardzo
smaczny. Wysoka zawartość suchej
masy i cukrów. Odmiana tolerancyjna
na okresowe braki wody. Preferuje
stanowisko słoneczne. Lubi glebę
bogatą w składniki pokarmowe. Należy
unikać uprawy w dużym zagęszczeniu.
Doskonały do bezpośredniego
spożycia i na przetwory. Długotrwałe
przechowywanie korzeni do marca.

MARCHEW
JADALNA
DOLANKA
Okres wegetacji: 150 dni. Odmiana
przeznaczona na zbiór jesienny, bardzo
plenna. Korzenie lekko stożkowate,
o długości 17-24 cm, dobrze wybarwione. Miąższ pomarańczowy z dużą
zawartością cukrów i karotenu.
Zalecana uprawa na redlinach. Lubi
glebę żyzną, próchniczną. Polecana do
bezpośredniego spożycia. Doskonała
do przechowywania.

6m

OGÓREK
GRUNTOWY

6m

OGÓREK
GRUNTOWY

REJA F1

RODOS F1

Odmiana średnio wczesna. Bardzo
plenna. Tworzy owoce kształtne,
cylindryczne o wspaniałych walorach
smakowych. Wysoka odporność na
mączniaka rzekomego. Preferuje
stanowisko słoneczne. Gleba żyzna,
przepuszczalna. Unikać zbytniego
zagęszczenia, zalecane nawożenie
pogłówne. Idealny do spożycia
na surowo, konserwowania oraz
kwaszenia.

Owoce krótkie, kształtne, cylindryczne.
Skórka zielona z małymi brodawkami.
Owoce genetycznie pozbawione
goryczy. Wyjątkowa tolerancja na
mączniaka rzekomego. Do uprawy
w polu. Lubi glebę żyzną, zasobną
w składniki pokarmowe. Idealny do
spożywania na świeżo. Mniejsze owoce
nadają się do konserwowania, większe
do kwaszenia i na sałatki.

6m

6m

Pietruszka korzeniowa – dzięki cennym właściwościom i odporności
na niskie temperatury jest jednym z warzyw najczęściej
uprawianych w naszych ogródkach. Jeżeli decydujemy się na jej
uprawę, to najlepiej wybrać glebę lekką i przepuszczalną. Wtedy
będziemy mieć pewność, że korzenie będą kształtne
i nierozwidlone. Wspomniany korzeń znakomicie odnajduje się
w kuchni i jest najczęściej dodawany do zup. Liście, potocznie
określane jako nać, są świetnym uzupełnieniem sałatek, potraw z jaj
i dań mięsnych. Uprawiać należy w drugim roku po oborniku, bo przy
zbyt dużej ilości substancji organicznej łatwo rozwidla się.

PIETRUSZKA
KORZENIOWA

RZODKIEWKA

HALBLANGE

Odmiana o dużych, kulistych, ciemnoczerwonych zgrubieniach o średnicy
ok. 3,5 - 4,5 cm. Miąższ biały, delikatny,
łagodny w smaku, jędrny, nieparciejący. Uprawa w nieogrzewanych tunelach i na polu. Lubi glebę przepuszczalną o dobrej strukturze. Odmiana
łatwa w uprawie. Idealna na sałatki
oraz surówki. Możliwość długotrwałego
przechowywania.

Odmiana późna, bardzo plenna.
Korzeń długości około 22-24 cm,
w kształcie wydłużonego stożka. Miąższ
białokremowy, jędrny, wyjątkowo
aromatyczny. Preferuje stanowisko
słoneczne. Lubi glebę żyzną i przepuszczalną. Przeznaczona na zbiór
jesienny i zimowy. Jako składnik zup
i sosów, do produkcji suszu. Idealna do
długotrwałego przechowywania.

6m

NASIONA NA TAŚMIE Z NAWOZEM

KARMINOWA

6m
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Nasze torebki
pomagają sprzedawać

GRUPA CENOWA

INFORMACJE
UŁATWIAJĄCE
SPRZEDAŻ

NAZWA GATUNKU
I ODMIANY

ZDJĘCIE ODMIANY

PARAMETRY
TAŚMY

NAZWA GATUNKU
I ODMIANY
ZALETY TAŚMY

OPIS W JĘZYKU
ANGIELSKIM
ZALECENIA
UPRAWOWE

OPIS W JĘZYKU
POLSKIM
OPIS W JĘZYKU
ROSYJSKIM

OZNACZENIE
PRODUCENTA
KOD EAN
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JAK CZYTAĆ OPAKOWANIE

NASIONA NA

TAŚMIE
Z HYDROŻELEM

Taśma nasienna z hydrożelem zapewnia roślinie stały dostęp do wody.
Hydrożel (usieciowany poliakrylan potasu) jest substancją magazynującą wodę, która
pęcznieje i tworzy trwały żel, dzięki czemu około 95% wody pozostaje dostępne dla roślin. Jest
bezpieczny dla środowiska i ulega rozkładowi.
Działanie hydrożelu polega na zatrzymaniu wody dostępnej dla systemów korzeniowych.
Służy do poprawy struktury gleby i podłoża, zapewnia nawadnianie w okresach suszy,
tworząc ekologiczny magazyn wody. Hydrożel oddaje wodę sukcesywnie roślinom
wykonując kilkadziesiąt tysięcy cykli chłonięcia i oddawania wody w okresach suszy,
redukuje stres wodny u roślin ograniczając wahania wilgotności podłoża. Zmniejsza
wędrówkę nawozów i środków ochrony roślin do wód podziemnych.
Korzyści wynikające ze stosowania hydrożelu:
- ogranicza skutki niedoboru wody
- poprawia strukturę gleby
- zmniejsza wymywanie składników pokarmowych i mikroelementów
- stymuluje rozwój systemu korzeniowego
- jest ekonomiczny- aktywny w glebie 5 lat, bezpieczny dla środowiska

Produkt posiada certykaty potwierdzające deklarowaną chłonność, zawartość wolnego
monomeru (badania wykonane przez IBWCh-Łódź) oraz potwierdzające jego
biodegradalność (IBWCH-Łódź).
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NASIONA NA TAŚMIE Z HYDROŻELEM

BURAK ĆWIKŁOWY
D’EGYPTE
Odmiana typu egipski, wczesna (okres
wegetacji 90-110 dni) oraz plenna.
Korzeń płaski w kształcie dysku,
o ciemnoczerwonym zabarwieniu.
Miąższ intensywnie czerwony, słodki,
bardzo smaczny. Szczególnie polecany
do wczesnej uprawy na zbiór pęczkowy
oraz do długotrwałego przechowywania.

3m+ 3m

OGÓREK
GRUNTOWY

MARCHEW
JADALNA
LENKA
Odmiana średnio późna. Korzenie
chrupiące, zdrowe, o pomarańczowoczerwonym miąższu i długości ok.
15-18 cm. Uprawa na redlinach lub
podniesionych zagonach. Lubi glebę
żyzną i bogatą w składniki pokarmowe.
Uprawa na zbiór jesienny i zimowy.
Idealna do spożywania na surowo oraz
jako dodatek do surówek, sałatek
i soków. Przechowywanie do końca
marca.

3m+ 3m

OGÓREK
GRUNTOWY

PORTAL F1

TRAPER F1

Odmiana gruntowa średnio wczesna,
przeznaczona do konserwowania.
Owoce grubo brodawkowe o średniej
długości, barwy zielonej, białej
ornamentacji i białych kolcach.
Odmiana tolerancyjna na mączniaka
rzekomego i parcha dyniowatych.
Bogaty w witaminę A, witaminę B
i witaminę C, co wzmacnia układ
odpornościowy.

Odmiana o tradycyjnym (niesamokończącym) typie wzrostu. Odmiana
plenna, wczesna. Owoce o zielonej
barwie skórki, bardzo krótkie, ze średniej
długości smugami, białymi kolcami
średniej gęstości. Odmiana polecana
do uprawy gruntowej. Doskonała do
konserwowania i na korniszony.
Wykazuje podwyższoną odporność na
mączniaka rzekomego.

3m+ 3m

3m+ 3m

PIETRUSZKA
KORZENIOWA

RZODKIEWKA

ALBA

Odmiana średnio wczesna. Zgrubienia
o barwie szkarłatno-białej. Zgrubienia
duże do 4 cm średnicy. Miąższ biały,
soczysty, smaczny. Odporna na
parcenie oraz wcześniejsze wybijanie
w pędy kwiatostanowe i choroby. Lubi
glebę żyzną i przepuszczalną. Idealna
do bezpośredniego spożycia
i gotowania.

Odmiana średnio późna przeznaczona
do bezpośredniej konsumpcji,
przetwórstwa i długotrwałego przechowywania. Korzenie w kształcie wydłużonego stożka, odporne na brunatnienie.
Miąższ aromatyczny, biały, nieciemniejący, bardzo mocny. Odporna na
choroby atakujące pietruszkę w trakcie
przechowywania. Na glebach ciężkich
lepiej uprawiać ją na redlinach.

3m+ 3m

NASIONA NA TAŚMIE Z HYDROŻELEM

TETRA IŁÓWIECKA

3m+ 3m
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Nasze torebki
pomagają sprzedawać

KOD QR

NAZWA GATUNKU
I ODMIANY

ZDJĘCIE ODMIANY

INFORMACJE
UŁATWIAJĄCE
SPRZEDAŻ

KORZYŚCI
ZAPRAWY

NAZWA GATUNKU
I ODMIANY

PODGLĄD ZAWARTOŚCI
OPAKOWANIA

WAGA NASION

OPIS W JĘZYKU
POLSKIM

ZALECENIA
UPRAWOWE
OZNACZENIE
PRODUCENTA
SPRZEDAŻ
KOMPLEMENTARNA
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KOD EAN

JAK CZYTAĆ OPAKOWANIE

NASIONA
INKRUSTOWANE

Nasiona inkrustowane dają przewagę roślinom w początkowej fazie
wzrostu.
Jednym ze sposobów uszlachetniania nasion jest ich inkrustowanie, które chroni rośliny przed
chorobami i szkodnikami.
Do inkrustowania nasion rma PNOS użyła bezchlorkowego płynnego nawozu Primus-L,
który zwiększa siłę kiełkowania roślin i przyspiesza ich rozwój. Dostarcza kiełkującym
nasionom niezbędnych składników pokarmowych makro- i mikroelementowych. Umożliwia
roślinom wcześniejsze ukorzenienie się, zwiększenie odporności na złe warunki
wilgotnościowe oraz szybsze osiągnięcie głębszych i bardziej żyznych warstw gleby.
Wschody nasion zaprawianych są lepsze i bardziej wyrównane, a młode rośliny są zdrowsze,
szybciej rosną, co w rezultacie daje wyższy plon dobrej jakości.
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NASIONA INKRUSTOWANE

BURAK ĆWIKŁOWY

CEBULA

CZERWONA KULA 2 CZERWONA KULA REW

SUPRA

Popularna odmiana, przeznaczona na
zbiór letni i jesienny. Posiada wysokie
walory smakowe i zdrowotne. Lubi
glebę bogatą w składniki pokarmowe.
Należy unikać uprawy w dużym
zagęszczeniu. Doskonały do
bezpośredniego spożycia i długiego
przechowywania.

Odmiana średnio późna, bardzo
plenna. Cebule kuliste, równej
wielkości. Miąższ kremowy, o wyrazistym
smaku. Lubi glebę żyzną i przepuszczalną. Zalecana do produkcji
wielkotowarowej. Do produkcji suszu
i mrożenia.

10

5

GRAM

GRAM

FASOLA
SZPARAGOWA

FASOLA
SZPARAGOWA

ESTERKA

POLKA

Odmiana wczesna, karłowa. Strąki
koloru zielonego o długości 13-15 cm
i szerokości do 1 cm. Proste,
bezwłókniste, smaczne. Odporna na
antraknozę fasoli, dobrze znosi
okresowe braki wody. Preferuje
stanowisko słoneczne i osłonięte od
silnych wiatrów. Doskonała do
bezpośredniego spożycia, mrożenia
i konserwowania.

Odmiana wczesna, karłowa. Tworzy
żółte, delikatne, bezwłókniste, bardzo
smaczne strąki. Odporna na
antraknozę, tolerancyjna wobec
bakteriozy obwódkowej. Lubi glebę
przepuszczalną i żyzną. Zalecane
podlewanie. Doskonała do
bezpośredniego spożycia, mrożenia
i konserwowania.

30

GRAM

KOPER
OGRODOWY
SZMARAGD
Odmiana o dużym plonie masy zielonej.
Wyjątkowy smak, aromat i kolor.
Stanowisko słoneczne. Lubi glebę
przepuszczalną o dobrej strukturze.
Łatwa w uprawie. Siew kilkukrotny - od
wczesnej wiosny do sierpnia. Do zbioru
na zielono, kwaszenia i jako dodatek do
potraw. Świetny do mrożenia
i suszenia.

5

GRAM

30

GRAM

MARCHEW JADALNA
BERLIKUMER 2 PERFEKCJA REW
Odmiana późna. Korzenie
pomarańczowo-czerwone,
walcowate, długości 16 - 19 cm, z dużą
zawartością karotenów i składników
odżywczych, miąższ chrupiący.
Zalecana uprawa na redlinach. Gleba
żyzna, obta w składniki pokarmowe.
Po wschodach zastosować przerywkę.
Doskonała do bezpośredniego
spożycia i do długotrwałego
przechowywania.

5

GRAM

MARCHEW JADALNA

MARCHEW JADALNA

LENKA

PIERWSZY ZBIÓR

Odmiana średnio późna. Korzenie
w typie nantejskim o długości około
13-15 cm. Miąższ ciemnopomarańczowy. Odmiana odporna na
wybijanie w pędy kwiatostanowe.
Zalecana uprawa na redlinach lub
podwyższonych zagonach. Plon
handlowy stanowi około 92% w plonie
ogólnym. Polecana do bezpośredniego spożycia i przechowywania.

Odmiana wczesna. Korzeń o długości
około 11 cm. Miąższ jasnopomarańczowy, soczysty, smaczny,
zawiera dużo cukrów i karotenu.
Polecana uprawa na redlinach. Lubi
glebę przepuszczalną. Idealna do
bezpośredniego spożycia, na soki oraz
do surówek.

5

GRAM

NASIONA INKRUSTOWANE

5

GRAM
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OGÓREK
GRUNTOWY

OGÓREK
GRUNTOWY

HERMES SKIERNIEWICKI F1

IZYD F1

Wczesna, bardzo plenna odmiana,
wyróżniająca się dobrą strukturą plonu.
Rośliny o średniej sile wzrostu, tworzące
głównie kwiaty żeńskie. Owoce bardzo
kształtne, cylindryczne, zielone
z jasnymi smugami, lekko błyszczące,
bez tendencji do przerastania na
grubość oraz do zniekształceń. Przeznaczona do konserwowania i kwaszenia.
Odmiana szczególnie odporna na
mączniaka rzekomego.

Odmiana bardzo plenna. Wyróżnia się
bardzo silnym wzrostem i dużą zdolnością regeneracji roślin, co pozwala na
przedłużenie zbioru do późnej jesieni.
Owoce bardzo kształtne, cylindryczne,
intensywnie zielone, bez tendencji do
przerastania na grubość. Wyjątkowa
odporność na mączniaka rzekomego
i parcha dyniowatych. Do uprawy
w polu. Lubi glebę żyzną, zasobną
w składniki pokarmowe.

5

5

GRAM

GRAM

OGÓREK
GRUNTOWY

OGÓREK
GRUNTOWY

LOKATA F1

PORTAL F1

Odmiana średnio wczesna, plenna o silnym wzroście i dużej zdolności regeneracji co pozwala na przedłużenie
zbiorów do późnej jesieni. Ma owoce
bez tendencji do przerastania na
grubość. Skórka zielona z małymi
smugami, białymi kolcami i drobnymi
brodawkami. Polecany do uprawy
gruntowej, doskonały do konserwowania. Wykazuje podwyższoną
odporność na mączniaka
5
rzekomego.
GRAM

Odmiana gruntowa średnio wczesna,
przeznaczona do konserwowania.
Owoce grubo brodawkowe o średniej
długości, barwy zielonej , białej
ornamentacji i białych kolcach.
Odmiana tolerancyjna na mączniaka
rzekomego i parcha dyniowatych.
Bogaty w witaminę A, witaminę B
i witaminę C, co wzmacnia układ
odpornościowy.

OGÓREK
GRUNTOWY

OGÓREK
GRUNTOWY

SOPLICA F1

SZERYF F1

Odmiana średnio wczesna, bardzo
plenna i krzewiąca się. Owoce intensywnie zielone z jasnymi smugami
i małymi brodawkami. Wyjątkowo
smaczny. Idealny do bezpośredniego
spożycia, kwaszenia i konserwowania.
Nie ma tendencji do przerastania na
grubość i deformacji. Wytwarza bardzo
dużo owoców, zalecany systematyczny
zbiór. Odporny na parcha dyniowatych
i mączniaka prawdziwego,
5
wysoka tolerancja wobec
GRAM
mączniaka rzekomego.

Odmiana średnio wczesna. Bardzo
plenna. Owoce cylindryczne,
ciemnozielone, z lekkim połyskiem.
Bardzo smaczne. Posiada kompleksową odporność na mączniaka
i parcha dyniowatych. Preferuje
stanowisko słoneczne. Lubi glebę
przepuszczalną o dobrej strukturze.

OGÓREK
GRUNTOWY

OGÓREK
GRUNTOWY

TAROT F1

TRAPER F1

Odmiana średnio wczesna, bardzo
plenna, przeznaczona do
konserwowania i kwaszenia. Owoce
grubo brodawkowe z białymi kolcami
o średniej długości i zielonej barwie
z białą ornamentacją. Posiada
kompleksową odporność na choroby
a szczególnie na mączniaka
rzekomego. Tolerancyjna na chłody.

Odmiana średnio wczesna, o dominujących kwiatach żeńskich. Owoce
o zielonej barwie skórki, bardzo krótkie,
ze średniej długości smugami, białymi
kolcami średniej gęstości. Odmiana
polecana do uprawy gruntowej.
Typ użytkowy konserwa-korniszon.
Podwyższona odporność na
mączniaka rzekomego.

5

GRAM

5

GRAM

5

5

GRAM
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NASIONA INKRUSTOWANE

OGÓREK
GRUNTOWY

PIETRUSZKA
KORZENIOWA

ZEFIR F1

HALBLANGE

Odmiana wczesna, bardzo plenna.
Rośliny o silnym wigorze. Owoce bardzo
kształtne z lekko zaznaczonymi bruzdami. Skórka intensywnie zielona, błyszcząca z jasnymi smugami do połowy
długości owocu. Wyjątkowa tolerancja
na mączniaka rzekomego. Do uprawy
w polu. Lubi glebę żyzną, zasobną
w składniki pokarmowe. Idealny do
spożywania na świeżo, konserwowania
i kwaszenia.
5

Późna, ceniona odmiana na użytek
jesienny i zimowy. Polecana do
bezpośredniego spożycia, przetwórstwa i długiego przechowywania.
Korzenie długości 18-20 cm, w kształcie
stożka, o masie do 230 g, z kremowobiałą, gładką skórką. Miąższ jędrny,
kremowy. Nadaje się na wysiew ozimy.
Zalecana uprawa na redlinach.

PIETRUSZKA
KORZENIOWA

PIETRUSZKA
KORZENIOWA

LENKA

OŁOMUŃCKA

Odmiana średnio późna, przeznaczona
do bezpośredniego spożycia oraz
długiego przechowywania. Korzenie
spichrzowe półdługie, stożkowate,
równomiernie zwężające się ku dołowi,
dorastające do 20 cm długości. Miąższ
kremowobiały, w smaku łagodny,
słodki.

Odmiana późna (okres wegetacji
około 200 dni). Korzenie długie
(22 - 23 cm), smukłe o jasnej skórce
i aromatycznym, słodkim miąższu.
Odmiana dobrze znosi suszę i zmienne
warunki atmosferyczne, tolerancyjna
na choroby występujące podczas
długiego przechowywania.

5

GRAM

GRAM

5

5

GRAM

RZODKIEWKA
KARMINOWA
Odmiana o dużych, kulistych, ciemnoczerwonych zgrubieniach o średnicy
ok. 3,5 cm. Miąższ biały, delikatny,
łagodny w smaku, jędrny, nieparciejący. Lubi glebę przepuszczalną
o dobrej strukturze. Odmiana łatwa
w uprawie. Wysiew w nieogrzewanych
tunelach lub w polu w okresie wiosenno
- jesiennym. Idealna na sałatki oraz
surówki. Możliwość długotrwałego
przechowywania zgrubień po zbiorze.

10

GRAM

GRAM

SAŁATA GŁOWIASTA
MASŁOWA
JUSTYNA
Odmiana plenna, bardzo smaczna
i delikatna. Tworzy bardzo duże,
jasnozielone główki o masie ok. 400 g,
idealne do bezpośredniego spożycia.
Odporna na cztery rasy mączniaka
rzekomego. Doskonała do uprawy
w polu, szklarniach oraz tunelach
foliowych, w rzędach o rozstawie min.
30 cm. Nadaje się do przechowywania
ponad 7 dni bez utraty walorów
smakowych.

1

GRAM

Sałata - jest rośliną klimatu chłodnego i najlepsze warunki do uprawy tego warzywa
występują na terenach nadmorskich i podgórskich. Roślina jest wrażliwa na niedobór
światła w początkowym okresie uprawy. Mimo wysokich wymagań wodnych sałata nie
znosi jej nadmiaru w glebie (główki gniją). Sałacie szkodzi za niska lub zbyt wysoka
wilgotność powietrza. Najlepsze do uprawy sałaty są gleby gliniasto-piaszczyste.
Warzywo można uprawiać na madach, czarnych ziemiach i glebach torfowych. Sałata
jest uprawiana w gruncie i pod szkłem. Stosuje się dwa sposoby gruntowej uprawy
sałaty: z siewu do gruntu na miejsce stałe i z rozsady. Zbiór główek lub rozet liściowych
wykonuje się stopniowo, w miarę ich dorastania.

NASIONA INKRUSTOWANE
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Nasze torebki
pomagają sprzedawać

NAZWA GATUNKU
I ODMIANY

ZDJĘCIE ODMIANY

INFORMACJE
UŁATWIAJĄCE SPRZEDAŻ
GRAMATURA

NAZWA GATUNKU
I ODMIANY

NAZWA ŁACIŃSKA
OPIS W JĘZYKU
POLSKIM

OPIS W JĘZYKU
ANGIELSKIM
ZALECENIA
UPRAWOWE
OZNACZENIE
PRODUCENTA
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OPIS W JĘZYKU
ROSYJSKIM

KOD EAN

JAK CZYTAĆ OPAKOWANIE

NASIONA

WARZYW
PROGRAM TRADYCJA

ARBUZ

ARBUZ

BINGO

JANOSIK

Roślina wybitnie ciepłolubna. Wymaga
silnego nawożenia. Odmiana średnio
wczesna, bardzo plenna. Owoc duży,
owalny, o wadze 8-12 kg. Miąższ słodki,
soczysty i bardzo aromatyczny. Najlepiej
udaje się w uprawie pod osłonami.
Wymaga gleby przepuszczalnej, dobrze
nagrzewającej się, zasobnej w wilgoć.

Odmiana średnio wczesna, tolerancyjna
na chłody. Owoce kształtu eliptycznoowealnego o wadze 3,5-5,5 kg i cienkiej,
ciemnozielonej skórce z ciemniejszymi,
wąskimi smugami i słabo zaznaczonym
marmurkiem. Miąższ żółty, bardzo soczysty,
słodki, zwarty z małą ilością nasion. Rośliny
o płożącym pokroju, silnie rozgałęzione
o średniej sile wzrostu. Odmiana plenna (ok.
80 t/ha), wierna w plonowaniu.

WŁASNA

1g

ARBUZ
ROSARIO F1
Odmiana heterozyjna wczesna,
znakomicie znosząca istniejące w Polsce
niekorzystne warunki klimatyczne. Dobrze
wiąże owoce w niższych temperaturach.
Owoce dość duże o masie 3-4 kg, okrągłe,
o ciemnozielonej skórce. Miąższ ciemny,
różowoczerwony, bardzo soczysty i bardzo
słodki. Rośliny płożące o pędach do 1,5 m
długości, odznaczają się wysoką
tolerancją na mączniaka rzekomego
i prawdziwego. Plon 80 t/ha.

1g

Odmiana

Bingo

Janosik

Rosario F1

Okres
wegetacji

średnio wczesny

średnio wczesny

bardzo wczesny

Miąższ

różowoczerwony

żółty

ciemnoróżowy

Kolor skórki

jasnozielony
z ciemniejszymi
plamami

ciemnozielony,
ze smugami

ciemnozielony,
prążkowany

Masa
owocu (kg)

8 - 12

3,5 - 5,5

do 4

0,5g

NASZ HIT

BÓB
DRAGON
Odmiana wczesna (długość okresu
wegetacji 75-80 dni). Rośliny
samokończące, wysokości 100120 cm, o zwartym pokroju. Strąki
szerokie, długości 13-17 cm,
półwzniesione do zwieszających
się. Nasiona duże, 3-5 w strąku, owalne
i lekko spłaszczone, jasnokremowe
z jasnym znaczkiem. Odmiana bardzo
plenna (plon świeżych nasion 8-10 t/ha).

WŁASNA

Dedykowana na

Rynek proﬁ

5kg500g50g

BÓB
JANKIEL BIAŁY
Odmiana średnio wczesna, plenna.
Roślina osiąga wysokość 80-120 cm,
strąki długości 12-15 cm. W strąkach
znajduje się średnio 3-5 dużych, zielonych nasion. Odmiana przeznaczona
do bezpośredniego spożycia i do przetwórstwa. Odmiana charakteryzuje się
równomiernym okresem dojrzewania
strąków i łatwością pozyskiwania
nasion.

WŁASNA
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Dedykowana na

Rynek proﬁ

5kg500g50g

BÓB
BONZO
WŁASNA

Dedykowana na

Rynek proﬁ

50g

Rośliny średnio wysokie o tradycyjnym
(niesamokończącym) typie wzrostu.
Liczba strąków na roślinie 7-9. Strąki
długości 12-15 cm, zawierające 5-6
dużych nasion koloru beżowego z jasnym
znaczkiem. Masa 1000 szt. suchych nasion
wynosi ok. 2000 g. Odmiana przeznaczona
do bezpośredniego spożycia oraz
konserwowania. Możliwa jest uprawa
przyspieszona, wysiew nasion do
pojemników pod koniec lutego, a na stałe
miejsce pod koniec marca.

TRADYCJA WARZYWA

BÓB

BÓB

KARMAZYN

WHITE WINDSOR

Roślina o tradycyjnym typie wzrostu, strąki
zawierają od 3 do 5 dużych nasion, barwy
karminowoczerwonej. Odmiana
wyhodowana z przeznaczeniem do
bezpośredniego spożycia i dla potrzeb
przetwórstwa. Charakteryzuje się wysoką
plennością oraz równomiernością
dojrzewania strąków, dużymi walorami
smakowymi dodatkowym atutem tej
odmiany jest łatwość pozyskiwania nasion
ze strąków.

WŁASNA

Odmiana średnio późna, bardzo
plenna. Rośliny dorastają do wysokości
120 cm, krzewią się słabo. Na roślinie 610 szerokich strąków z 3-4 dużymi,
płaskimi nasionami zielonkawobiałej
barwy. Nadają się one do bezpośredniego spożycia, jak również do
zamrażania i konserwowania. Plon
nasion z 1 ha - 3,5-5 t.

5kg 500g50g

500g50g

Nasiona
Okres wegetacji (dni)

Wysokość rośliny
(cm)

Ilość strąków

Bonzo

75-80

80-100

Dragon

75-80

Jankiel Biały

Odmiana

Kolor świeżych
nasion

Ilość nasion
w strąku

Masa
1000 szt. (g)

7-10

beżowy

5-6

2000

100-120

10-12

kremowy

3-5

1800-2000

80-90

80-120

8-10

zielony

3-5

1500-2000

Karmazyn

80-90

60-80

8-10

karminowy

3-5

1300-2000

White Windsor

90-100

100-120

6-10

białozielony

3-4

1600-2000

BROKUŁ

BROKUŁ

CEZAR

SEBASTIAN

Odmiana tworząca duże, ścisłe róże barwy
zielonej z oletowym odcieniem. Posiada
zwartą budowę róży podobnej do
kalaora, bez tendencji do przerastania
liśćmi i szybkiego rozwijania się pąków
kwiatowych. Ma krótki okres wegetacji
i najlepiej udaje się jako poplon na zbiór
jesienny. Po zbiorze róży głównej wyrastają
róże boczne, które można zbierać do
pierwszych przymrozków.

Brokuł to odmiana kapusty warzywnej,
przeznaczona do uprawy wiosennej
i jesiennej. Na zbiór wiosenny tworzy róże
już po 30-40 dniach, jesienią po około 45-50.
Wypukłe róże w kolorze ciemnej zieleni
osadzone są na wysokiej łodydze.
Polecana szczególnie do uprawy
amatorskiej.

WŁASNA

10g 2g

BROKUŁ
WIARUS
Odmiana wczesna (45-50 dni od
wysadzenia do zbioru róż głównych),
przeznaczona do uprawy wiosennej
i jesiennej, plenna. Tworzy ścisłe róże barwy
szarozielonej, o średnicy 15-20 cm i masie
250-300 g. Rośliny niskie, słabo ulistnione.
Róże osadzone na wysokiej łodydze. Po
ścięciu róży głównej, rośliny tworzą liczne
róże boczne.

WŁASNA

TRADYCJA WARZYWA

2g

Odmiana

Cezar

Sebastian

Wiarus

Okres wegetacji

45-50

30-50

45-50

20-23

15-20

15-20

zielony
z oletowym
odcieniem

ciemnozielony

szarozielony

+++

++

+

+++

+

+++

doskonała do
mrożenia, wysoka
zawartość
witaminy C

polecany do
bezpośredniego
spożycia
i mrożenia

po zbiorze róży
głównej tworzy
liczne róże
boczne

Wielkość
(cm)
Róża
Kolor
PrzetwórPrzyda- stwo
tność
Przechowywanie

Uwagi

2g
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BRUKIEW

BURAK ĆWIKŁOWY

NADMORSKA

ASTAR F1

Roślina klimatu umiarkowanego
i chłodnego. Udaje się na każdej glebie
dostatecznie wilgotnej i zasobnej
w składniki pokarmowe. Wytrzymała na
niskie temperatury i wrażliwa na suszę.
Brukiew może być uprawiana z rozsady
lub z siewu wprost do gruntu.
W przypadku siewu wprost na miejsce
stałe konieczna jest przerywka.

Mieszaniec F1 to odmiana o krótkim
okresie wegetacji, korzeniach kulistych
z cienką warstwą korka przy nasadzie liści.
Miąższ wiśniowoamarantowy z lekko
zaznaczonymi pierścieniami. Zawiera
znaczące ilości betaniny i cukrów, bardzo
smaczny. Odmiana bardzo plenna,
przydatna do bezpośredniego spożycia,
przechowywania oraz do przetwórstwa.

50g10g

500g10g

BURAK ĆWIKŁOWY

BURAK ĆWIKŁOWY

BONA

CZERWONA KULA 2
- CZERWONA KULA REW

Odmiana średnio późna, bardzo
plenna. Charakteryzuje się dużą
zawartością cukrów i wysoką
odpornością na choroby. Korzeń kulisty
o intensywnie czerwonym kolorze
miąższu. Okres od siewu do zbioru
wynosi ok. 120 dni. Polecany do
bezpośredniego spożycia i do
przetwórstwa.

Popularna odmiana, przeznaczona na
zbiór letni i jesienny. Posiada wysokie
walory smakowe i zdrowotne. Lubi
glebę bogatą w składniki pokarmowe.
Należy unikać uprawy w dużym
zagęszczeniu. Doskonały do
bezpośredniego spożycia i długiego
przechowywania.

Dedykowana na

500g

BURAK ĆWIKŁOWY

Rynek proﬁ

2g
20g10g
500g100g50g 50g

BURAK ĆWIKŁOWY
NAPOLEON

D’EGYPTE
Odmiana typu egipski, wczesna (okres
wegetacji 90-110 dni), plenna.
Szczególnie polecana do wczesnej
uprawy na zbiór pęczkowy oraz do
przechowywania. Korzeń płaski
w kształcie dysku o ciemnoczerwonym
zabarwieniu. Miąższ intensywnie
czerwony, słodki, bardzo smaczny.

ZACHOWANA

ZACHOWANA

2g
20g10g
500g100g50g

Odmiana wczesna, plenna, idealna do
bezpośredniego spożycia lub
przetwórstwa. Zgrubienia średniej
wielkości, wyrównane. Miąższ
o intensywnym kolorze, równomiernie
zabarwiony, bez pierścieni. Wyjątkowo
smaczny.

100g 5g

BURAK ĆWIKŁOWY
NELSON F1
Odmiana wczesna, plenna, idealna do
bezpośredniego spożycia lub
przetwórstwa. Korzenie kuliste do lekko
wydłużonych. Miąższ smaczny,
wyjątkowo słodki, mocno wybarwiony.
Wyjątkowa tolerancja na suszę.
Odmiana polecana na zbiór pęczkowy.

5g
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Sok z buraka poprawia przepływ krwi w organizmie. Jest skutecznym
lekarstwem na kaca dzięki zawartości przeciwutleniaczy. Przyspiesza
detoks wątroby, przez co przekształca alkohol w mniej szkodliwą
substancję i szybciej ją wydala. Stosowany do leczenia depresji przez
składnik – betainę, która rozluźnia umysł. Zawiera również tryptofan,
także składnik czekolady, który przyczynia się do lepszego
samopoczucia.

TRADYCJA WARZYWA

BURAK ĆWIKŁOWY

BURAK ĆWIKŁOWY

NOCHOWSKI

OKRĄGŁY
CIEMNOCZERWONY

Odmiana wczesna, bardzo plenna (5560 t/ha), przydatna do bezpośredniego
zaopatrzenia rynku. Do przetwórstwa,
a także – ze względu na dużą zawartość
suchej masy – do przechowywania. Tworzy
korzenie o kształcie kulistym do kulistospłaszczonego. Miąższ ciemnowiśniowy,
słabo widoczne pierścienie. Sok o bardzo
dużej zawartości betaniny i cukrów.

2g
50g10g
500g100g

Odmiana bardzo plenna (60–70 t/ha).
Odznacza się dużą zawartością cukrów
oraz betaniny, a także intensywnością
i równomiernością zabarwienia miąższu.
Nie wykazuje tendencji do wybijania
w pędy kwiatostanowe. Przeznaczona
do bezpośredniego spożycia oraz
użytkowania w okresie jesieni i zimy.
Tworzy okrągłe zgrubienia korzeniowe
o masie ok. 300 g.

2g
20g10g
500g100g50g

BURAK ĆWIKŁOWY

BURAK ĆWIKŁOWY

OPOLSKI

PATRYK

Odmiana bardzo plenna, przeznaczona do bezpośredniego spożycia,
przechowywania i przetwórstwa.
Polecana do uprawy w każdej dobrze
uprawianej glebie o średnim poziomie
nawożenia. Tworzy cylindryczny korzeń,
doskonały do konserwowania pod
każdą postacią.

Odmiana o wysokiej jednonasienności
kłębków i dużej zawartości betaniny.
Charakteryzuje się podwyższoną
tolerancją wobec mączniaka
prawdziwego i chwościka buraka.
Nadaje się do bezpośredniego
zaopatrzenia rynku, przechowywania
i przetwórstwa - zwłaszcza do mrożenia.
Tworzy kulistospłaszczone korzenie.

Dedykowana na

ZACHOWANA

Rynek proﬁ

2g
20g10g
500g100g50g

NASZ HIT

BURAK
ĆWIKŁOWY
REGULSKI
CYLINDER
WŁASNA

500g10g

BURAK ĆWIKŁOWY
ROY F1
Odmiana średnio wczesna, bardzo
plenna, idealna do bezpośredniego
spożycia lub przetwórstwa. Korzenie
kuliste, lekko wydłużone i wyrównane.
Miąższ słodki, soczysty, intensywnie
wybarwiony, bez widocznych
pierścieni. Wyjątkowa tolerancja na
suszę.

Dedykowana na

Rynek proﬁ

500g20g10g

Odmiana bardzo szybko tworząca
korzenie o cylindrycznym kształcie i małej
powierzchni wyrastania liści. Korzenie
bardzo długie, do trzech czwartych
długości zagłębione w glebie o gładkiej,
błyszczącej skórce. Miąższ intensywnie
czerwony o wysokiej zawartości suchej
masy, cukrów i betaniny. Odmiana bardzo
plenna, polecana zarówno do
bezpośredniego spożycia, dla
przetwórstwa i przechowywania.

TRADYCJA WARZYWA

100g 5g

BURAK ĆWIKŁOWY
RYWAL
Odmiana średnio wczesna o dużej
zawartości cukrów i betaniny,
polecana do bezpośredniego
spożycia, przetwórstwa i na użytek
zimowy. Tworzy cylindryczne,
wydłużone korzenie o gładkiej
powierzchni i delikatnej skórce.
Miąższ ciemnoczerwony, dobrze
wybarwiony, bez tendencji do
tworzenia pierścieni, bardzo
smaczny.

10g
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Odmiana

Okres
wegetacji

Korzeń

Przydatność
Uwagi

Kształt

Kolor miąższu

Przetwórstwo

Przechowywanie

Astar F1

90-110

kulisty

wiśniowoamarantowy

+++

+++

wysoka zawartość betaniny i cukrów; polecany
na soki i koncentraty

Bona

ok. 120

kulisty

ciemnoczerwony

+++

++

odmiana plenna, polecana do bezpośredniego
spożycia oraz przetwórstwa

Czerwona Kula 2 Czerwona Kula REW

100-110

kulisty

krwistoczerwony

+++

+++

popularna odmiana o wszechstronnym
zastosowaniu

D’Egypte

90-100

płaski

ciemnoczerwony

++

+++

polecany do uprawy na pęczki i na użytek zimowy

Napoleon

100-110

kulisty

ciemnowiśniowy

+++

++

odmiana bardzo plenna; wyrównane korzenie;
intensywnie wybarwiony miąższ

Nelson F1

90-100

kulisty, do lekko
wydłużonego

ciemnoczerwony

+++

+++

odmiana bardzo plenna, odporna na wytwarzanie
pośpiechów i tolerancyjna na suszę

Nochowski

100-110

kulisty

karminowoczerwony

+++

+++

wysoki poziom betaniny

Okrągły
Ciemnoczerwony

110-120

kulisty

ciemnowiśniowy

++

+++

polecany na wczesny zbiór pęczkowy

Opolski

110-115

cylindryczny

karminowoczerwony

+++

+++

bardzo plenna odmiana o dużym udziale plonu
handlowego; mała wyrazistość pierścieni

Patryk

120-130

kulistospłaszczony

purpurowoczerwony

+++

++

odmiana o wysokiej jednonasienności kłębków,
polecana na soki, koncentraty, mrożonki

Regulski Cylinder

100-110

cylindryczny

intensywnie czerwony

+++

+++

odmiana o intensywnie wybarwionym miąższu;
polecana do produkcji soków, chipsów

Roy F1

ok. 110

kulisty, lekko wydłużony

ciemnoczerwony

+++

+++

odmiana bardzo plenna, tolerancyjna na
warunki suszy

Rywal

110-115

cylindryczny

ciemnoczerwony

++

+++

bez tendencji do tworzenia pierścieni

BURAK LIŚCIOWY

BURAK LIŚCIOWY

LUCULLUS

RHUBARB CHARD

Liście duże, karbowane, żółtozielone,
wyjątkowo smaczne. Bogate w białko,
żelazo, wapń i witaminy.

Liście bardzo duże, pokarbowane,
bordowo zielone. Ogonki liściowe
wiśniowoczerwone, grube. Nerwy liściowe
płaskie szerokie, wiśniowoczerwone.
Częścią jadalną są duże, mięsiste liście
przyrządzane jak szpinak oraz soczyste
ogonki liściowe. Najsmaczniejsze są młode
liście i ogonki liściowe.

3g

5g

Okres wegetacji

Długość liścia
(cm)

Kolor liści

Uwagi

Lucullus

55-70

50

białozielony

bogate źródło białka, żelaza, wapnia i witamin

Rhubarb Chard

53-70

40-50

ciemnoczerwony

częścią użytkową są duże, mięsiste liście o czerwonym
unerwieniu

Odmiana

Burak ćwikłowy (Beta vulgaris) - pochodzi od buraka dzikiego (Beta maritima), rosnącego na
Bliskim Wschodzie, między wybrzeżami Morza Śródziemnego i Czarnego. Uprawiany w tym
rejonie w starożytności - pierwsze wzmianki w dokumentach babilońskich. Ma dużą wartość
odżywczą. Zawiera cukry, białko, prowitaminę A i witaminy C, B1, B2, P, PP, sole mineralne
potasu, sodu, fosforu, wapnia i cynku, substancje pektynowe, dobrze wpływające na
trawienie. Korzenie zawierają betaninę, z której produkowane są naturalne barwniki
spożywcze. Częścią jadalną jest zgrubienie korzeniowe powstałe z części podliścieniowej
i korzenia właściwego, a latem młode liście. Uprawiany w Polsce i całej Europie. Buraki są
wrażliwe na spadki temp. poniżej 0°C. Burak ma stosunkowo małe wymagania wodne.
Największe zapotrzebowanie na wodę wykazuje w okresie kiełkowania, wschodów i w czasie
przyrostów korzeni. Pod jego uprawę najlepsze są gleby piaszczysto-gliniaste o dużej
zawartości próchnicy.
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CEBULA
AILSA CRAIG typ EXHIBITION
Odmiana późna o super dużych cebulach
i łagodnym, słodkim smaku. Łuska
słomkowożółta, dość cienka. Polecana
do bezpośredniego spożycia (surówki,
sałatki) i do mrożenia. Ze względu na
szybki wzrost nadaje się na wczesną
cebulę pęczkową. Odmiana cebuli
cukrowej.

0,5g

CEBULA
CZERNIAKOWSKA
Odmiana średnio wczesna, bardzo plenna.
Cebule o kształcie kulistym do
romboidalnego, o łusce w kolorze
słomkowożółtym. Miąższ kremowy,
delikatny i łagodny w smaku.
Charakteryzuje się równomiernym
załamywaniem szczypioru oraz wysoką
zawartością witaminy C. Odmiana
polecana na wczesny zbiór.

WŁASNA

500g100g 5g

CEBULA
EUREKA
WŁASNA

Dedykowana na

500g 5g

Rynek proﬁ

Odmiana późna i bardzo plenna.
Wytwarza wyrównane, duże cebule
o kształcie romboidalnym do kulistego.
Łuska ciemno słomkowa, błyszcząca,
twarda, dobrze przylegająca, bez
tendencji do pękania i do obłuszczania
się. Miąższ mięsisty i jędrny o łagodnym,
słodkim smaku. Doskonała do
bezpośredniego spożycia i długiego
przechowywania.

CEBULA

CEBULA

FINEZJA

GLOBO

Okres wegetacji: 120 dni. Cebule
o łagodnym smaku, równomiernie
dojrzewające, kuliste, białe, błyszczące.
Miąższ dość twardy. Unikać zbytniego
zagęszczenia. Lubi glebę żyzną. Uprawa
z siewu, wprost do gruntu lub z rozsady
(szybsze zbiory). Idealna do bezpośredniego spożycia lub produkcji dymki.
Możliwość przechowywania aż do końca
marca.

Odmiana późna, plenna, polecana na
zbiór pęczkowy. Idealna do
bezpośredniego spożycia lub
przetwórstwa. Cebule bardzo duże
o słodkim i wyjątkowo łagodnym smaku.

WŁASNA

Dedykowana na

Rynek proﬁ

100g 5g

100g 3g

CEBULA

CEBULA

KARMEN

ŁAWICA

Odmiana wczesna, plenna, idealna do
bezpośredniego spożycia. Równomiernie
załamuje szczypior. Cebule o kształcie
kulistym, łuska czerwona, purpurowa.
Miąższ wyjątkowo smaczny i łagodny.

Odmiana o dużych, twardych, kulistych
cebulach z dobrze przylegającą złotożółtą
łuską, odpornych na urazy mechaniczne
podczas transportu, zbioru czy obróbki.
Odmiana ta nie jest podatna na
mączniaka rzekomego, a w jej uprawie
uzyskuje się plony porównywalne z plonami
odmian heterozyjnych. Odmiana późna.
Cebule o twardym miąższu. Dobrze się
przechowuje.

Dedykowana na

ZACHOWANA

Rynek proﬁ

500g100g 5g
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NASZ HIT

CEBULA
SŁAWA
OŻAROWA
WŁASNA

CEBULA
MAJKA
Cebula wczesna, której zbiór przypada na
połowę lipca po około 105 dniach od
siewu. Odmiana bardzo plenna o kulistym
kształcie z dużym udziałem cebul
o średnicy nie większej niż 7 cm i masie
110-130 g, złotożółtej barwie łuski, nadaje
się do krótkiego przechowywania do około
połowy grudnia. Nasiona można wysiewać
wczesną wiosną jako poplon lub w maju.
Norma wysiewu na 1 ha to około 3 kg.

Dedykowana na

Rynek proﬁ

500g100g 5g

2g

CEBULA
Odmiana późna, bardzo plenna,
polecana do produkcji wielkotowarowej. Cebule duże, kuliste. Łuska
żółta, twarda, dobrze przylegająca.
Miąższ mięsisty, białozielony, wyjątkowo
łagodny w smaku.

RAWSKA
Odmiana plenna, zalecana do uprawy na
dymkę. Odporna na niesprzyjające
warunki klimatyczne. Cebule wyrównane,
o masie ok. 200 g, kuliste, lekko wydłużone.
Łuska słomkowa, dobrze przylegająca.
Miąższ biały, jędrny, wyjątkowo delikatny.

WŁASNA

5g

CEBULA

CEBULA

SOCHACZEWSKA

SUPRA

Bardzo plenna o dużej zawartości suchej
masy i wit. C. Tworzy cebule wyrównane
w wielkości i kształcie o mocnej, bardzo
dobrze przylegającej łusce. Doskonale
przechowuje się do wiosny. Odmiana
polecana na dymkę.

Odmiana średnio późna, bardzo plenna.
Cebule kuliste, równej wielkości. Miąższ
kremowy o wyrazistym smaku. Należy
unikać zbytniego zagęszczenia. Lubi glebę
żyzną i przepuszczalną. Uprawa z siewu,
wprost do gruntu lub z rozsady (szybsze
zbiory). Zalecana do produkcji
wielkotowarowej, do produkcji suszu
i mrożenia. Możliwość długotrwałego
przechowywania.

WŁASNA

500g100g 5g

WŁASNA

500g100g 5g

CEBULA

CEBULA

TOSCA

WIKTORIA SKIERNIEWIC

Średnio późna odmiana, doskonała do
uprawy w gruncie oraz pod osłonami,
świetnie nadaje się do przechowywania.
Wytwarza cebule o silnie wydłużonym
kształcie, okryte jasnobrązową skórką
i ważące średnio ok. 165 g. Miąższ biały,
kruchy, łagodny w smaku, zawiera dużo
soku. Wymaga ziemi średnio ciężkiej, żyznej
dobrze uprawionej. Norma wysiewu na
1 ha to około 3 kg.

Odmiana średnio późna tworząca duże,
szerokoeliptyczne cebule okryte mocną,
z dobrze przylegającą żółtą łuską. Miąższ
białokremowy, łagodny w smaku.
Równomiernie załamuje szczypior.
Polecana do długotrwałego przechowywania i do produkcji wielkotowarowej.
Odmiana bardzo plenna 70-80 t/ha
z dużym udziałem plonu handlowego
i wysokim udziałem dużych cebul

2g
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Dedykowana na

Rynek proﬁ

WŁASNA

Dedykowana na

Rynek proﬁ

500g100g 5g
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CEBULA

CEBULA ZIMUJĄCA

WOLSKA

AUGUSTA

Odmiana późna, bardzo plenna, dobrze
przechowująca się przez zimę. Wymaga
dobrych warunków uprawy. Łuska cienka,
barwy słomkowożółtej. Miąższ biały,
soczysty, smaczny.

Odmiana plenna, osiągająca plon
handlowy cebuli z zielonym szczypiorem
w wysokości 20-25 t/ha, a w pełni dojrzałej
ok. 30 t/ha. Cebule handlowe stanowią
94% plonu ogólnego. Wykazuje wysoką
odporność na mączniaka rzekomego.
Okres wegetacji ok. 300 dni. Odmiana
polecana na wczesny zbiór pęczkowy i do
bezpośredniego spożycia. Przydatna do
krótkiego przechowywania (1-2 miesiące)
w chłodnym pomieszczeniu.

WŁASNA

500g100g 5g

5g

Cebule

Okres
wegetacji
(dni)

Masa (g)

Kształt

Kolor łuski

Kolor miąższu

Smak

Augusta

ok. 300

100-110

kulistoromboidalny

złotożółty

biały

lekko
ostry

cebula zimująca

Czerniakowska

120-130

90-140

kulistoromboidalny

słomkowożółty

białokremowy

bardzo
łagodny

do krótkotrwałego przechowywania

Eureka

140-150

150-200

kulistoromboidalny

ciemno słomkowy

biały

lekko
ostry

do bezpośredniego spożycia i długiego
przechowywania

typ Exhibition

120-130

1000

kulistoromboidalny

słomkowożółty

białokremowy

łagodny

doskonale sprawdza się jako dodatek do
sałatek

Finezja

ok.120

120-140

kulisty, do
romboidalnego

biały

biały

łagodny

do bezpośredniego spożycia i produkcji
dymki, do długiego przechowywania

Globo

170-175

200-300

szeroko-owalny

słomkowożółty

biały

łagodny

bardzo smaczna odmiana sałatkowa;
do krótkotrwałego przechowywania

Karmen

125-130

100-120

kulistoromboidalny

karminowoczerwony

oletowobiały

łagodny
słodki

do bezpośredniego spożycia
i przechowywania

Ławica

140-150

150-200

kulisty

złotożółty

biały

lekko
ostry

do bezpośredniego spożycia i długiego
przechowywania

Majka

ok. 105

110-130

kulisty

żółtobrązowy

biały

lekko
ostry

krótkotrwałe przechowywanie

Rawska

120-130

120-200

kulisty

słomkowożółty

biały

lekko
ostry

uniwersalne przeznaczenie,
polecana na dymkę

Sława Ożarowa

140-150

150-180

kulisty

jasnożółty

białozielony

łagodny

do przetwórstwa i przechowywania;
polecana do produkcji towarowej

Sochaczewska

140-150

100-160

kulisty

żółty

biały

łagodny

do długotrwałego przechowywania

Stuttgarter Riesen

140-150

120-150

spłaszczony

słomkowożółty

biały

lekko
ostry

odmiana plenna, przeznaczona do
bezpośredniego spożycia i przechowywania

Supra

ok. 140

120-160

kulisty

żółty

białokremowy

lekko
ostry

do przetwórstwa i przechowywania;
polecana do produkcji towarowej

Tosca

130-135

150-165

podłużny

jasnobrązowy

biały

łagodny

uprawa w gruncie i pod osłonami,
długie przechowywanie

Wiktoria Skierniewic

130-140

120-160

kulisty

żółty

białozielony

łagodny

do przetwórstwa i przechowywania;
polecana do produkcji towarowej

Wolska

140-150

120-160

kulistoromboidalny

słomkowożółty

biały

łagodny

do długotrwałego przechowywania

Odmiana

Uwagi

CEBULA
SIEDMIOLATKA

CEBULA
SIEDMIOLATKA

BAJKAL

ENTITA

Roślina trwała, użytkuje się szczypior.
Wysiew w kwietniu do inspektu lub na
rozsadniku. Wysadzanie rozsady do gruntu
w czerwcu. Można siać wprost do gruntu
od wiosny do połowy lipca w rzędzie co
30 cm, następnie przerwać co 20 cm.

Średnio wczesna odmiana jednopędowa
o wyprostowanych, ciemnozielonych
liściach. Okres wegetacji z siewu
wiosennego wynosi ok. 70 dni, z siewu
letniego ok. 55 dni. Wysiew nasion od
wiosny do połowy lipca. Nie tworzy cebuli.
Polecana na zbiór liści i na pęczki.

50g 2g
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CEBULA
SIEDMIOLATKA
RED TOGA

WITA

Cebula wieloletnia, mrozoodporna
o czerwonym kolorze. Najlepiej rośnie na
stanowiskach słonecznych i glebie bogatej
w próchnicę, przepuszczalnej, o odczynie
obojętnym. W jednym miejscu może
rosnąć ok 4-5 lat. Rozrasta się silnie tworząc
kępki.

Roślina wieloletnia, mrozoodporna,
pozostająca na jednym miejscu przez 3–4
lata. Zgrubienia białe przechodzące
w zielony, soczysty i delikatny szczypior
o dość łagodnym smaku. W pierwszym roku
uprawy szczypior uzyskujemy latem,
w latach następnych już od wczesnej
wiosny. Odmiana polecana do na zbiór
w pęczkach.

2g

WŁASNA

Dedykowana na

500g50g 2g

Rynek proﬁ

SZALOTKA

Siew

Długość
łodygi
(cm)

Smak

Uwagi

Bajkal

wiosenny
i ozimy

20-30

łagodny

roślina mrozoodporna,
białe zgrubienia

Entita

wiosenny

30-50

bardzo
łagodny

odmiana średnio wczesna;
odporna na wybijanie
w pędy kwiatostanowe

Red Toga

wiosenny
i ozimy

20-30

łagodny

czerwone zgrubienia

Wita

wiosenny
i ozimy

30-50

łagodny

roślina mrozoodporna,
białe zgrubienia

Odmiana

CEBULA
SIEDMIOLATKA

TOTO
Odmiana wczesna, nadaje sie do
rozmnażana wegetatywnego. Roślina
tworzy małe płaskie główki 25-35 g koloru
białokremowego delikatne w smaku. Łuska
koloru żółtobrązowego. Cebulki rosną
pojedynczo lub grupowo po 3-5 zgrubień.
Okres wegetacji 110-115 dni. Odmiana
idealna do długiego przechowywania
przez zimę.

3g

CUKINIA

CUKINIA

ASTRA POLKA

ATENA POLKA F1

Odmiana plonująca od końca czerwca do
pierwszych przymrozków. Owoce
o maczugowatym kształcie z ciemnozieloną skórką w drobne cętki. Miąższ
jędrny jasnokremowy o łagodnym
i aromatycznym smaku. Tolerancyjna na
uwiądy. Wyjątkowo odporna na
mączniaka rzekomego. Preferuje
stanowisko słoneczne i ciepłe, osłonięte od
wiatrów. Lubi glebę żyzną, próchniczną.

Pierwsza polska odmiana mieszańcowa
cukinii. Krzaczaste rośliny wytwarzają
bardzo liczne owoce o barwie
pomarańczowej. Wysiewać w kwietniu do
doniczek lub w drugiej połowie maja
wprost do gruntu po 2-3 ziarna w jedno
miejsce. Po wzejściu zostawić jedną
najsilniejszą roślinę. Wymaga gleby żyznej,
próchnicznej i zasobnej w wodę.

500g100g 3g

CUKINIA

CUKINIA

NEFRYT F1

NIMBA

Odmiana wczesna, równomiernie
dojrzewająca, bardzo plenna. Nasiona
o wyśmienitych walorach smakowych.
Preferuje stanowisko słoneczne.
Tolerancyjna w stosunku do podłoża.
Roślina łatwa w uprawie. Idealna do
bezpośredniego spożycia, przetwórstwa
i mrożenia.

Odmiana wczesna, tolerancyjna na
chłody. Nie wymaga ochrony chemicznej.
Lubi stanowisko słoneczne i żyzną glebę
o dobrej strukturze. Owoce jasnozielone,
nie kumulują metali ciężkich. Miąższ
białokremowy, kruchy. Najsmaczniejsze są
owoce małe do 20 cm długości.

100g 3g
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CUKINIA

Pokrój
rośliny

Kształt
owocu

Kolor skórki

Kolor
miąższu

Uwagi

Astra
Polka

krzaczasty

maczugowaty

zielony
w jasne cętki

jasnokremowy

wszechstronne
zastosowanie

Atena
Polka F1

krzaczasty

maczugowaty

żółtopomarańczowy

białokremowy

polecana do
konserwowania

Nefryt F1

krzaczasty,
z dużą ilością
pędów
bocznych

młode owoce
cylindryczne,
dojrzałe
maczugowate

intensywnie
zielony, lśniący

jasnokremowy

polecana do
mrożenia,
marynowania
i kiszenia

Nimba

krzaczasty

maczugowaty

intensywnie
zielony
z ciemnymi
smugami

białokremowy

wszechstronne
zastosowanie

Soraya

krzaczasty,
słabo
rozkrzewiony

maczugowaty

ciemnozielony

biały

dobrze wiąże
owoce
w niższych
temperaturach

Odmiana

SORAYA
Roślina o bardzo kształtnych owocach
barwy ciemnozielonej (na młodych
owocach widoczne jaśniejsze cętki).
Miąższ biały, soczysty, kruchy, bardzo
smaczny. Bardzo dobrze wiąże owoce
nawet w niższych temperaturach. Plon
owoców małych (12-15 cm) 10-12 t/ha,
dużych (35 cm) 80-90 t/ha.

ZACHOWANA

500g100g 3g

CYKORIA LIŚCIOWA

CYKORIA LIŚCIOWA

CATALOGNA
PUNTARELLE DI GAETA

PALLA ROSSA 3

Roślina tworzy gęste rozety długich,
wąskich, głęboko powcinanych liści.
Polecana do surówek i sałatek. Wysiew
nasion od kwietnia do czerwca wprost do
gruntu.

Rośliny tworzą zwarte główki kształtu
kulistego. Liście przebarwiają się na
czerwono w miarę dorastania zbitej
główki. Pikantny smak powoduje, że jest
wyśmienitym dodatkiem do sałatek
i surówek.

1g

0,5g

DYNIA OLBRZYMIA

DYNIA OLBRZYMIA

AMBAR

ATLANTIC GIANT

Odmiana plenna. Owoce owalne, mocno
spłaszczone. Skórka marmurkowa w kolorze
zielonym. Miąższ zwarty, koloru
pomarańczowego, o wyjątkowo dużej
zawartości suchej masy, beta–karotenu
i witaminy C. Nie kumuluje azotanów i metali
ciężkich. Odmiana idealna do
bezpośredniego spożycia oraz na paszę dla
zwierząt. Doskonała do przetwórstwa
w przemyśle cukierniczym i gorzelniczym.
Możliwość długotrwałego przechowywania.

Odmiana zaliczana do dyń olbrzymich
przeznaczona do długiego przechowywania. Owoce kuliste, lekko żebrowane,
koloru pomarańczowego o masie od 30 do
300 kg. Miąższ koloru jasnożółtego, bogaty
w witaminy z grupy B oraz wit. C, kwas
foliowy i lecytynę. Najlepiej rośnie na glebach żyznych, stanowisko nasłonecznione
i wilgotne.

3g

500g100g5g

DYNIA OLBRZYMIA

DYNIA OLBRZYMIA

BAMBINO

DOLORES

Odmiana średnio wczesna. Owoce kuliste
o masie 15-50 kg. Miąższ zwarty,
ciemnopomarańczowy, soczysty i kruchy.
Owoce odznaczają się dużą zawartością
karotenu i witaminy C. Lubi glebę żyzną,
próchniczną. Idealna na zupy. Możliwość
długotrwałego przechowywania.

Nowa odmiana w typie dyni Hokkaido
o podwyższonej zawartości B-karotenu.
Odpowiednio podparta może się piąć.
Miąższ ciemnożółty, smaczny i soczysty.
Owoce mają gruszkowaty kształt, są lekko
żebrowane, niewielkie – osiągają średnią
wagę około 0,7-1,5 kg. Jej miąższ zawiera
bardzo dużo witamin z grupy B i witaminę C
oraz potas, żelazo, wapń i fosfor. Polecana
w żywieniu niemowląt i dzieci. Doskonała
do zup, ciast, zapiekania i faszerowania

ZACHOWANA

5kg500g100g 5g
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DYNIA OLBRZYMIA

DYNIA OLBRZYMIA

GOLIAS

JUSTYNKA F1

Dynia olbrzymia, doskonała do
przetwórstwa (na dżemy, kompoty, zupy).
Owoce okrągłe lub owalne o wadze do
30 kg, koloru pomarańczowego i o takim
samym miąższu który jest wyjątkowo
smaczny. Lubi glebę żyzną i wilgotną.

Odmiana bardzo plenna, mieszańcowa.
Owoce mają eliptyczny kształt, są również
lekko bruzdowate i mają masę od 3 do
3,5 kg, skórka jest ciemnopomarańczowa
z różowymi smugami. Miąższ jest miękki
i wyjątkowo smaczny, ma grubość 3-4 cm
i również jest ciemnopomarańczowy.
Uprawa w polu na stanowisku słonecznym.
Lubi glebę żyzną, zasobną w składniki
pokarmowe.

3g

Dynia to jedno z najbardziej uniwersalnych warzyw, zawiera
bardzo mało kalorii, bo tylko 26 w 100 gramach. Praktycznie nie ma
w swoim składzie tłuszczu, ani cholesterolu, znajdziemy natomiast
kompleks witamin i minerałów oraz błonnik. Ten niezwykły gatunek
wykorzystuje się na wiele sposobów; używa się jej do gotowania,
pieczenia, smażenia, grillowania, jako składnik zup, ciast i puree.

500g100g 2g

DYNIA OLBRZYMIA
MELONOWA ŻÓŁTA
Roślina średnio wczesna, dość plenna,
płożąca o bardzo długich (do 10 m)
pędach. Wymaga stanowiska
słonecznego. Bardzo duże owoce o masie
25–30 kg, kuliste, spłaszczone o różowopomarańczowej skórce. Miąższ jasny,
soczysty. Możliwość długotrwałego
przechowywania.

100g 5g

DYNIA OLBRZYMIA

DYNIA PIŻMOWA

UCHIKI KURI

BUTTERNUT

Uchiki Kuri jest najbardziej popularną
odmianą dyni typu Hokkaido. Jej rośliny
mają płożący pokrój i średnią siłę wzrostu,
odpowiednio podparte mogą się piąć.
Skórka jest pomarańczowa lub
czerwonawa, miąższ ciemnożółty, smaczny
i soczysty. Owoce mają beczułkowaty
kształt, są żebrowane, niewielkie – osiągają
średnią wagę około 1-1,5 kilograma. Bogate
źródło wartości odżywczych.

Jedna z ciekawszych odmian dyni piżmowej.
Wyróżnia się oryginalnym kształtem owoców,
które są niezwykle smaczne i aromatyczne.
Odmiana późna. Jej pędy są płożące,
pojawiają się na nich duże owoce o żółtym lub
lekko pomarańczowym kolorze skórki. Miąższ
w środku jest zabarwiony na żółto i ma bardzo
wyrazisty, przyjemny zapach. Komora nasienna
jest niewielka, dynie są w całości wypełnione
miąższem. Polecana do gotowania
i marynowana, można zrobić z niej dżemy lub
ciasta.

3g

3g

DYNIA PIŻMOWA
MUSCADE DE PROVENCE
Dynia piżmowa Muscade de Provence to
francuska, późna odmiana uznawana za
jedną z najsmaczniejszych. Owoce silnie
spłaszczone i wyraźnie rowkowane,
osiągające od 5 do 15 kg. Wydzielają
niesamowity piżmowy aromat. Miąższ ma
pomarańczowy kolor i jest bezwłóknisty,
a przy tym jędrny i soczysty. Skórka gruba,
na początku szaro- lub ciemnozielona,
z czasem zmieniająca barwę na
brudnopomarańczową.

3g
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DYNIA ZWYCZAJNA
BEZŁUPINOWA
JUNONA
Odmiana średnio wczesna, o pokroju
płożącym, silnie rozgałęziona. Wymaga
stanowiska słonecznego. Lubi glebę żyzną
o dobrej strukturze. Polecana do
wytłaczania oleju, jako dodatek do chleba
i ciast. Owoce kuliste o masie 3 kg,
pomarańczowe. Nasiona duże,
oliwkowo–zielone, pozbawione łupiny,
około 300–350 sztuk w owocu.

100g 5g

TRADYCJA WARZYWA

DYNIA ZWYCZAJNA

DYNIA ZWYCZAJNA
MAKARONOWA

DANKA POLKA

PYZA

Roślina o płożącym, silnie rozgałęzionym
pokroju, do uprawy na nasiona. Wymaga
stanowiska słonecznego. Plon
wyłuskanych nasion wynosi 1500 kg /ha.
Owoce średniej wielkości (około 2,8 kg),
okrągłe, zielone, lekko marmurkowate,
wypełnione około 500 dużymi, białymi,
bardzo smacznymi nasionami. Miąższ jest
wartościową paszą. Możliwość
długotrwałego przechowywania.

Odmiana średnio późna. Owoce w kształcie
eliptycznym, koloru pomarańczowego
z żółtą mozaiką. Miąższ owoców barwy
kremowej do pomarańczowej. Wyjątkowa
odporność na choroby. Wymagane
słoneczne stanowisko. Lubi glebę
przepuszczalną o wysokiej zawartości
substancji organicznej. Należy unikać
zbytniego zagęszczenia. Idealna do
zapiekania oraz na warzywne spaghetti.

3g

Odmiana

3g

Typ

Pokrój rośliny

Kształt owocu

Kolor skórki

Kolor miąższu

Uwagi

Ambar

olbrzymia

półkrzaczasty

kulistospłaszczony

zielony

pomarańczowy

do bezpośredniego spożycia
i na paszę

Atlantic Giant

olbrzymia

płożący

kulisty, lekko
żebrowany

pomarańczowy

pomarańczowy

owoce mogą osiągać wagę
do 300 kg

Bambino

olbrzymia

płożący

kulistospłaszczony

pomarańczowy

ciemnopomarańczowy

odmiana średnio wczesna;
owoce o masie do 50 kg

Butternut

piżmowa

płożący

owoc w kształcie
dzwonu

żółtokremowy

żółty

miąższ jędrny, niewielka
komora nasienna

Danka Polka

zwyczajna

płożący

okrągły, lekko
żebrowany

pomarańczowozielony

pomarańczowozielony

owoce wypełnione dużą
ilością smacznych nasion

Dolores

olbrzymia
(hokkaido)

krzaczasty

gruszkowaty

ciemnopomarańczowy

pomarańczowy

dobrze się przechowuje;
owoce o masie do 2 kg

Golias

olbrzymia

płożący

okrągły lub owalny

pomarańczowy

pomarańczowy

owoce do 30 kg

Junona

zwyczajna

płożący

eliptyczny

pomarańczowozielony

pomarańczowozielony

nasiona słodkie, bardzo
smaczne

Justynka F1

olbrzymia

półkrzaczasty

eliptyczny

ciemnopomarańczowy

ciemnopomarańczowy

owoce o wadze 3-3,5 kg,
miąższ grubości 3-4 cm

Makaronowa Pyza

zwyczajna

krzaczasty do
półpłożącego

eliptyczny

żółtopomarańczowy

żółtopomarańczowy

miąższ po ugotowaniu rozpada
się na grube włókna,
przypominające nitki spaghetti

Melonowa żółta

olbrzymia

płożący

kulisty

pomarańczowy

żółtopomarańczowy

owoce o masie 25-30 kg

Muscade De
Provence

piżmowa

płożący

spłaszczony,
głęboko
żebrowany

brudnopomarańczowy

pomarańczowy

odmiana późna;
owoce o masie do 15 kg;
miąższ bezwłóknisty

olbrzymia
(hokkaido)

płożący

kształt dużej cebuli

ciemnopomarańczowy

ciemnożółty

miąższ bezwłóknisty;
owoce o masie do 1,5 kg

Uchiki Kuri

ENDYWIA
KĘDZIERZAWA
DE MEAUX
Częścią jadalną są liście, które tworzą dużą
rozetę, nie zwijając się w główkę. Liście
ciemnozielone, mocno fryzowane,
postrzępione. W środkowej części rozety
liście są białe. Można ją uprawiać od wiosny
do jesieni.

0,5g

TRADYCJA WARZYWA

FASOLA
BORLOTTO LINGUA
DI FUOCO NANO
Karłowa, wczesna odmiana fasoli. Może
być wykorzystywana zarówno jako
szparagowa jak i do uprawy na suche
nasiona. Charakteryzuje się szerokimi,
bezwłóknistymi, nakrapianymi
i soczystymi strąkami. Polecana do
bezpośredniego spożycia, konserwowania i mrożenia. 1 g = 2 - 6 nasion.

30g
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FASOLA NA
SUCHE NASIONA

FASOLA NA
SUCHE NASIONA

AURA

EUREKA

Odmiana karłowa, wczesna, bardzo
plenna. Równomiernie dojrzewająca
z przeznaczeniem na suche nasiona.
Wyjątkowo odporna na choroby. Lubi
glebę żyzną, próchniczną, łatwa
w uprawie. Zalecane podlewanie.
Doskonała do bezpośredniego
spożycia i przetwórstwa.

WŁASNA

Wielokwiatowa odmiana fasoli,
wczesna, karłowa - osiągająca ok.
35–40 cm wysokości. Odmiana
wykazuje dużą odporność na choroby.
Poza tym nasiona tej odmiany są
bogate w białko, zawierają go ok. 25%.
Sprawdza się w przetwórstwie.

500g50g

500g50g

FASOLA NA
SUCHE NASIONA

FASOLA NA
SUCHE NASIONA

IGOŁOMSKA

KONTRA

Odmiana bardzo wczesna o nasionach
średniej wielkości. Masa tysiąca suchych
nasion wynosi około 420 g. Charakteryzuje
się równomiernym dojrzewaniem strąków.
Nasiona średnie do dużych, białe,
cylindrycznie wydłużone, delikatnie
żyłkowane, zawierają ok. 24% białka.
Rośliny karłowe o pokroju wzniesionym,
odporne na wyleganie. Plon z 1 ha 2,5-3,5t.

Fasola karłowa, biczykowa,
przeznaczona do uprawy na suche
nasiona. Rośliny osiągają wysokość
40-45 cm. Nasiona bardzo duże, białe,
żyłkowate, błyszczące, lekko
spłaszczone. Masa tysiąca suchych
nasion wynosi około 1600 g. Odporna na
choroby. Polecana do uprawy
wielkotowarowej i amatorskiej.

500g50g

500g50g

ZACHOWANA

FASOLA NA
SUCHE NASIONA

FASOLA NA
SUCHE NASIONA

KREACJA

PIĘKNY JAŚ

Odmiana karłowa, przeznaczona na
suche nasiona. Zaliczana jest do
późnych, równomiernie dojrzewająca.
Osiąga wysokość od 45 do 50 cm.
Nasiona średniej wielkości, bordowe
z połyskiem.

Fasola do uprawy na suche nasiona.
Nasiona bardzo duże, barwy białej –
masa tysiąca nasion przekracza 1000 g.
Rośliny dorastają do wysokości 3-4 m
i wymagają silnych podpór. Należy ją
wysiewać na głębokość 6-8 cm.
Fasola na suche ziarno powinna być
uprawiana w drugim roku po oborniku.

WŁASNA

Odmiana

Okres wegetacji

Aura
Eureka
Igołomska
Kontra
Kreacja
Piękny Jaś

wczesna (ok. 100)
wczesna
wczesna
średnio wczesna
późna
późna

Dedykowana na

Rynek proﬁ

Wysokość
roślin (cm)
45-50
35-40
ok. 50
40-45
45-50
300-400

50g

500g50g

Nasiona
Kształt, kolor
owalne, białe, błyszczące, lekko żyłkowane
białe
cylindryczne, białe, lekko żyłkowane
białe, wydłużone i lekko spłaszczone, błyszczące
nasiona średniej wielkości, bordowe z połyskiem, nerkowate
bardzo duże, nerkowate, spłaszczone, białe

Masa 1000 szt. (g)
440-500
900-1000
~420
1500-1800
~500
powyżej 1200

Plon suchych
nasion dt/ha
~20
20-25
25-35
20-25
26-28
25-30

Fasola na suche nasiona – wyróżniamy obecnie osiemnaście odmian fasoli na
suche nasiona. Różnią się one kształtem, wielkością oraz kolorem nasion. Jej
szerokie zastosowanie w przetwórstwie jak i bezpośrednim spożyciu sprawia, że
stała się bardzo powszechna w uprawie w południowo-wschodnim regionie
Polski. Z przeznaczeniem na suche nasiona uprawia się fasolę zwykłą oraz
wielokwiatową. Najbardziej znaną i powszechnie uprawianą odmianą fasoli
wielokwiatowej jest Piękny Jaś. Wśród odmian fasoli zwykłej dużą popularność
zyskują odmiany o barwnej okrywie nasiennej, a wśród nich odmiana Kreacja
o bordowej barwie nasion, która jest trwała nawet po gotowaniu.
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FASOLA SZPARAG.
FIOLET. KARŁOWA

FASOLA SZPARAG.
FIOLET. TYCZNA

PURPLE TEEPEE

BLAUHILDE

Amatorska, średnio wczesna odmiana
fasoli karłowej. Strąki barwy oletowej,
długie, lekko wygięte, bezwłókniste.
Po ugotowaniu zmieniają barwę na
zieloną. Bardzo smaczne i delikatne.
Polecana do bezpośredniego
spożycia.

Amatorska odmiana o strąkach
koloru oletowego – po obróbce
termicznej stają się zielone. Rośliny
osiągają wysokość 3-4 m tworząc
bardzo długie, bezwłókniste, na
przekroju owalne strąki, bardzo
smaczna. Należy stosować podpory
lub siać przy wysokich płotach.

30g

10g

FASOLA SZPARAG.
ZIELONA KARŁOWA

FASOLA SZPARAG.
ZIELONA KARŁOWA

ESTERKA

FERRARI

Odmiana wczesna, karłowa. Strąki
koloru zielonego o długości 13-15 cm
i szerokości do 1 cm. Proste, bezwłókniste, smaczne. Odporna na
antraknozę fasoli, dobrze znosi
okresowe braki wody. Preferuje
stanowisko słoneczne i osłonięte od
silnych wiatrów.

Odmiana bardzo wczesna (okres
wegetacji 60-65 dni), bardzo plenna.
Polecana na świeży rynek i do produkcji
przemysłowej. Rośliny karłowe
o krzaczastym pokroju. Strąki długości
13-14 cm, smukłe (średnica 7-8 mm),
doskonałe w smaku. Odmiana
odporna na wirus mozaiki fasoli,
antraknozę i bakteriozę obwódkową.

WŁASNA

Dedykowana na

Rynek proﬁ

5kg 500g50g

500g30g

FASOLA SZPARAG.
ZIELONA KARŁOWA

FASOLA SZPARAG.
ZIELONA KARŁOWA

MAJORKA

NOMAD

Odmiana karłowa, o wysokości 50–
55 cm, średnio późna (ok. 80 dni od siewu
do zbioru) bardzo plenna. Polecana do
bezpośredniego spożycia, przetwórstwa
i zamrażania. Doskonała do zbioru
mechanicznego. Odporna na
antraknozę, tolerancyjna wobec
bakteriozy. Strąki ciemnozielone, proste,
mięsiste, bezwłókniste, o długości
15–16 cm, bardzo smaczne. W 1 kg
znajduje się ich ok. 200.

Odmiana karłowa, późna. Strąki
ciemnozielone, długości 12-13 cm
i średnicy ok. 10 mm, proste, bardzo
smaczne. Odmiana przeznaczona do
bezpośredniego spożycia i do
przetwórstwa. Odporna na bakteriozę
i antraknozę.

Dedykowana na

50g

ZACHOWANA

Rynek proﬁ

500g50g

FASOLA SZPARAG.
ZIELONA KARŁOWA
SYRENKA

Fasola szparagowa jest bardzo popularna
w polskiej kuchni. Jest dobrym źródłem
witaminy A oraz witaminy B9, w mniejszych
ilościach zawiera witamin z grupy B, witaminę
C i K1. Zawiera również wapni, magnez, fosfor,
żelazo, potas, uor, miedz oraz mangan.

Odmiana karłowa o wzniesionym pokroju,
ze strąkami osadzonymi w jej środkowej
części, średnio późna, odporna na
bakteriozę obwódkową i antraknozę.
Polecana do mrożenia, konserwowania
i bezpośredniego spożycia. Nadaje się do
zbioru mechanicznego. Strąki
ciemnozielone, cienkie, o długości
3–16 cm, szerokości ok. 0,7 cm, delikatne,
bezwłókniste, bardzo smaczne.

50g
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FASOLA SZPARAG.
ZIELONA TYCZNA

FASOLA SZPARAG.
ŻÓŁTA KARŁOWA

HILDS NECKARKÖNIGIN

BERGGOLD

Odmiana amatorska, wczesna,
plenna. Strąki zielone, bardzo długie,
średnio szerokie, na przekroju owalne,
bezwłókniste. Rośliny silnie rosnące
i krzewiące się, wymagają podpór.

Odmiana wczesna, doskonała na
świeży rynek i do przemysłu. Rośliny
karłowe o krzaczastym pokroju,
wysokości ok. 50 cm. Strąki żółte,
długości 12-14 cm, średnicy 9 mm,
proste, mięsiste, bezwłókniste.
Odmiana bardzo plenna, przystosowana do zbioru mechanicznego.

50g

10g

NASZ HIT

FASOLA
SZPARAG.
ŻÓŁTA
KARŁOWA
GALOPKA
WŁASNA

Dedykowana na

Rynek proﬁ

FASOLA SZPARAG.
ŻÓŁTA KARŁOWA
ELEKTRA
Odmiana wczesna, plenna, od
wschodów roślin do zbioru strąków
63–65 dni. Odporna na antraknozę
i bakteriozę. Ze wzglądu na krótki okres
wegetacji polecana jest do uprawy
przyspieszonej w tunelach i w polu pod
włókniną oraz do wysiewów późniejszych –
do połowy lipca. Doskonała na świeży
rynek i do przetwórstwa. Strąki długie,
12–15 cm.

50g

500g50g30g

Odmiana średnio wczesna,
przeznaczona do bezpośredniego
spożycia. Odporna na antraknozę i mało
podatna na bakteriozę obwódkową.
Wysoka (50–55 cm), krzaczasta, ze
strąkami osadzonymi w górnej części
o długości 12–13 cm. Proste, gładkie,
mięsiste, bezwłókniste, posiadają
wysokie walory smakowe i odżywcze.
Plon świeżych strąków wynosi ok. 20 t/ha.

FASOLA SZPARAG.
ŻÓŁTA KARŁOWA
GOLDPANTERA
Odmiana karłowa, średnio wczesna
(pierwszy zbiór po 65 dniach od siewu)
plenna, o wydłużonym okresie zbioru.
Strąki żółte, długości 12-15 cm, średnicy
8-9 mm, proste, umiejscowione wysoko
na roślinie. Przeznaczona do bezpośredniego spożycia i przetwórstwa.
Nadaje się do uprawy w tunelach.
Odmiana odporna na antraknozę.

500g50g

FASOLA SZPARAG.
ŻÓŁTA KARŁOWA

FASOLA SZPARAG.
ŻÓŁTA KARŁOWA

KORONA

LAURINA

Odmiana karłowa, bardzo wczesna
i plenna. Od siewu do zbioru ok. 63 dni,
pierwszy zbiór już na początku czerwca.
Polecana do uprawy w tunelu lub pod
włókniną i do zbioru mechanicznego.
Przeznaczona do bezpośredniego
spożycia i przetwórstwa.

Odmiana karłowa o pokroju skupionym,
średnio wczesna, bardzo plenna.
Przeznaczona do bezpośredniego
spożycia i przetwórstwa. Strąki
umieszczone wysoko na roślinie,
długość 11–13 cm, jasnożółte, proste,
gładkie, bezwłókniste.

50g

50g
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FASOLA SZPARAG.
ŻÓŁTA KARŁOWA

FASOLA SZPARAG.
ŻÓŁTA KARŁOWA

MAXELA

MAXIDOR

Odmiana średnio wczesna - okres
wegetacji 70 dni. Rośliny wysokie
(50-55 cm), krzaczaste, nie wylegające,
ze strąkami osadzonymi w górnej części.
Strąki jasnokremowe, proste, bez
przewężeń, lekko spłaszczone, długości
12-14 cm, bezwłókniste. Długo utrzymują
wartość konsumpcyjną. Plon świeżych
strąków wynosi ok. 20 t/ha.

Odmiana karłowa, dość wysoka,
zwarta, wczesna, plenna. Polecana do
bezpośredniego spożycia. Odporna na
antraknozę i bakteriozę. Strąki
o długości 14–16 cm, jasnożółte,
okrągłe w przekroju, proste,
bezwłókniste, delikatne w smaku.

WŁASNA

Dedykowana na

Rynek proﬁ

50g

500g30g

FASOLA SZPARAG.
ŻÓŁTA KARŁOWA

WŁASNA

FASOLA SZPARAG.
ŻÓŁTA KARŁOWA

POLKA

SONESTA

Odmiana wczesna, karłowa. Tworzy
żółte, delikatne, bezwłókniste, bardzo
smaczne strąki. Odporna na antraknozę,
tolerancyjna wobec bakteriozy
obwódkowej Preferuje stanowisko
osłonięte od wiatru. Lubi glebę
przepuszczalną, żyzną. Zalecane
podlewanie. Doskonała do
bezpośredniego spożycia i mrożenia.

Odmiana karłowa, średnio wczesna,
bardzo plenna. Rośliny średniej wysokości,
o pokroju wzniesionym, ze strąkami
skupionymi w górnej części. Strąki żółte,
długości 12-13 cm, średniej grubości,
okrągłe w przekroju, proste, bezwłókniste.
Szczególnie polecana do przetwórstwa
(konserwowanie, mrożenie), jak i do
bezpośredniego spożycia.

Dedykowana na

Rynek proﬁ

5kg500g50g30g

FASOLA SZPARAG.
ŻÓŁTA KARŁOWA

Dedykowana na

ZACHOWANA

Rynek proﬁ

5kg500g50g

FASOLA SZPARAG.
ŻÓŁTA KARŁOWA

SUPERNANO GIALLO

TARA

Odmiana późna o długich, płaskich,
szerokich strąkach barwy żółtej.
Strąki utrzymują piękną barwę
i bezwłóknistość do końca wegetacji.
Odmiana bardzo smaczna, polecana
do bezpośredniego spożycia, mrożenia
i konserwowania. Rośliny silnie
rozkrzewione o pokroju krzaczastym,
odporne na antraknozę i bakteriozę
obwódkową.

Odmiana karłowa, średnio późna,
bardzo plenna. Rośliny o pokroju
wzniesionym. Strąki złotożółte,
bezwłókniste, długości 12-14 cm,
gładkie, na przekroju okrągłe.
Osadzone w górnej części rośliny. Strąki
można zbierać mechanicznie.
Przydatna na bezpośrednie
zaopatrzenie rynku i dla przetwórstwa.

30g

50g

FASOLA SZPARAG.
ŻÓŁTA KARŁOWA

FASOLA SZPARAG.
ŻÓŁTA KARŁOWA

WSTĘGA

ZŁOTA SAXA

Odmiana karłowa,szerokostrąkowa
bardzo smaczna i plenna, nie posiada
włókien. Rośliny karłowe (15-25 cm),
o pokroju krzaczastym. Nasiona
beżowe z ciemną obwódką wokół
znaczka. Przeznaczona do
bezpośredniego spożycia. Odporna na
bakteriozę obwódkową i antraknozę.
Liczba dni od siewu do zbioru około 80.

Odmiana karłowa, wczesna, plenna.
Strąki długości 11-12 cm, żółte, proste,
bezwłókniste, dojrzewające stopniowo.
Polecana do bezpośredniego spożycia,
na mrożonki, konserwy. Wysiewać po 10
maja w żyzną, próchniczą glebę.

30g

TRADYCJA WARZYWA

500g30g
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FASOLA SZPARAG.
ŻÓŁTA TYCZNA
GOLDMARIE
Odmiana średnio wczesna, silnie
rosnąca, bardzo plenna, odporna na
choroby. Wymaga stanowiska
słonecznego. Strąki proste o średniej
długości 22 cm, złotożółte o delikatnym
smaku. Doskonała do mrożenia i do
sałatek, zup – po obróbce termicznej.

20g

Strąk
Odmiana

Przydatność

Kolor

Długość /
szerokość
(cm)

Okres wegetacji

Fasola szparagowa karłowa – to odmiana fasoli zwykłej, która
ma względnie krótki okres wegetacji, wynoszący od 60 do 100 dni.
Zanim posiejemy fasolę powinniśmy odpowiednio użyźnić
glebę kompostem lub obornikiem i odczekać przynajmniej rok.
Wysoki poziom wód gruntowych nie wpływa korzystanie na jej
wzrastanie. W przemyśle często przetwarzana na fasolkę
konserwową i mrożonki.

Bezp.
Konserspożycie wowanie

Mrożenie

Uwagi

Berggold

60-65, wczesna

żółty

12-14/0,9

+++

++

++

bardzo plenna, o wysokiej jakości strąków;
polecana do zbioru mechanicznego

Blauhilde

65-70, śr. wczesna

oletowy

16-18/2-2,5

+++

+

+

odm. amatorska, rosnąca do 4 metrów;
wymaga podpór

wczesna

kremowobordoowy
marmurek

16-20/2,5-2,7

+++

+++

+

tyczna polecana do spożycia jako szparagowa
i na suche nasiona

Elektra

~63, wczesna

żółty

12-15

+++

+++

+++

odporna na antraknozę i bakteriozę

Esterka

70-75 wczesna

zielony

13-15 /0,7-0,8

+++

+

+++

duży, mięsisty strąk,
polecana do bezpośredniego spożycia

Ferrari

60-65 b. wczesna

ciemnozielony,
błyszczący

13-14/0,7-0,8

+++

+++

+++

bardzo plenna, delikatna, o wyśmienitym smaku,
przystosowana do zbioru mechanicznego

Galopka

65-70, śr. wczesna

jasnokremowy

12-14 / 1-1,2

+++

++

++

strąki lekko spłaszczone, proste, bardzo smaczne

Goldmarie

wczesna

żółty

20-25/2,0-2,3

+++

+++

+++

płaskostrąkowa, tyczna

Goldpantera

wczesna

żółty

13-14

+++

+++

++

najlepiej plonuje w drugim roku po oborniku

Hilds Neckarkonigin

wczesna

zielony

20-25/1,0-1,5

+++

+

+

fasola tyczna, o płaskich bezwłóknistych strąkach

Korona

bardzo wczesna

żółty

9-10/0,8-0,9

+++

+

+++

jedna z najwcześniejszych odmian na rynku;
polecana do bardzo wczesnej uprawy w tunelach
lub pod włókniną

Laurina

~75 śr. wczesna

jasnożółty

11-13 / 0,8

+++

+++

++

strąki wysoko umieszczone, polecane do
mechanicznego zbioru, bardzo plenna

Majorka

80-82 śr. późna

zielony

15-16/0,7-0,8

+++

++

+++

odporna na antraktozę,
tolerancyjna wobec bakteriozy

Maxidor

~63, wczesna

żółty

13-15

+++

+++

+++

dojrzałe strąki można zrywać począwszy od
pierwszych dni lipca

Maxela

~69, śr. wczesna

żółty

13-14

+++

+++

+++

bardzo plenna, o wysokiej jakości strąków

Nomad

późna

ciemnozielony

12-13/ok. 1

+++

+++

+++

do bezpośredniego spożycia i przetwórstwa

60-65, wczesna

jasnożółty

12-14 / 0,8-1,1

+++

++

++

znana odmiana, bardzo plenna i smaczna

60-70 śr. wczesna

oletowy

12-14 / 1

+++

+

+

strąki po gotowaniu stają się zielone

Borlotto Lingua
di Fuoco Nano

Polka

Purple Tepee
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TRADYCJA WARZYWA

Strąk
Okres wegetacji

Odmiana

Sonesta
Supernano Giallo
Syrenka
Tara
Wstęga
Złota Saxa

Przydatność
Uwagi

Kolor

Długość /
szerokość
(cm)

śr. wczesna

żółty

12-13

+++

+++

+++

polecana do przetwórstwa

późna

żółty

12-14/1,5-2

+++

-

-

płaskie, szerokie strąki

80, śr. późna

ciemnozielony
z połyskiem

~13/0,7

+++

++

+++

bardzo plenna, strąk delikatny, bezwłóknisty,
polecana do mechanicznego zbioru

~75, śr. późna

żółtozłoty

12-14/0,9

++

++

+++

odmiana bardzo plenna, strąki równomiernie
dojrzewają

70-75, śr. wczesna

żółty

12-13/1,8-2

+++

-

-

odmiana tolerancyjna wobec bakteriozy
obwódkowej i antraknozy

60-65, wczesna

żółty

11-12 / 0,8-0,9

+++

++

++

popularna odmiana

Bezp.
Konserspożycie wowanie

Mrożenie

FASOLNIK

FASOLNIK CHIŃSKI

CHIŃSKI

SPLENDOR

Fasolnik chiński (Wspięga chińska) to
pnącze osiągające około 3 m wysokości,
podobne w smaku do fasolki szparagowej.
Potrzebuje jak najcieplejszego, słonecznego i zacisznego stanowiska. Owoce
fasolnika przyjmą kształt cienkich strąków,
które osiągną długość od 30 do nawet 100
cm. Zbiór strąków zaczyna się w ok. 60–70
dni od posadzenia czyli w lipcu, kończy się
zaś przed jesiennymi przymrozkami.

Roślina karłowa o pokroju pół wzniesionym
i wysokości do 40 cm wytwarzająca
bezwłókniste strąki długości 40-50 cm
i średnicy 7-8 mm. Możemy uprawiać go
w polu i pod osłonami, w podłożu lekkim
i przepuszczalnym. Nadaje się do
bezpośredniego spożycia jak fasolka
szparagowa i do mrożenia. W smaku jest
słodszy od niej. Polecany jako warzywne
spaghetti.

10g

WŁASNA

10g

FENKUŁ
ROMANESCO
Fenkuł (koper włoski) ma charakterystyczny,
anyżkowy smak i silny zapach. Zawarte w nim
olejki eteryczne mają właściwości lecznicze.
Do celów spożywczych nadaje się zarówno
bulwa kopru włoskiego, jego liście, jak i nasiona.
Doskonała do sałatek, zup – po obróbce
termicznej. Koper włoski można uprawiać
z siewu do gruntu lub z rozsady. Preferuje
stanowiska słoneczne i osłonięte od wiatru.
Koper włoski zbieramy od sierpnia do września,
kiedy wytworzy 5–8 liści, a zgrubienia osiągną
średnicę 10 cm.

1g

Groch to roślina jednoroczna, samopylna. Jej owocem jest strąk.
Mamy odmiany o strąkach bez wyściółki pergaminowej (nazywane
cukrowymi), które zjadamy w całości (surowe lub gotowane) oraz
o strąkach z wyściółką pergaminową (nazywane łuskowymi), które
mają jadalne tylko nasiona. Groch zawiera wiele składników
odżywczych takich jak białko, witaminy A, B, C, E, mikroelementy:
magnez, potas, wapń, żelazo oraz kwas foliowy i błonnik. Grochy
ze względu na długość okresu wegetacji dzielimy na wczesne
(60-75 dni), średnio wczesne (75-95 dni) i późne (95-120 dni).

GROCH CUKROWY

GROCH CUKROWY

BAJKA

IŁÓWIECKI

Odmiana cukrowa. Strąki słodkie
i delikatne w smaku, bardzo duże:
długości ok. 9 cm i szerokości ok. 2 cm.
Rośliny wysokie, mogą być prowadzone
przy podporach. Stanowisko słoneczne.
Tolerancyjna dla podłoża
i łatwa w uprawie. Zalecany wysiew
w marcu. Wyśmienity do spożycia na
surowo jak i ugotowany (jak fasolka
szparagowa ). Doskonała do mrożenia.

WŁASNA

TRADYCJA WARZYWA

50g

Odmiana cukrowa - do spożywania
całych strąków na zielono. Rośliny
wysokości do 75 cm o sztywnych
łodygach. Strąki drobne, do 8 cm
długości, bez wyściółki pergaminowej,
bardzo smaczne. Odmiana odporna na
choroby.

WŁASNA

50g
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GROCH ŁUSKOWY

GROCH ŁUSKOWY

CUD KELVEDONU

METEOR DZIEKANOWSKI

Odmiana wczesna, łuskowa
o nasionach pomarszczonych. Roślina
karłowa o pokroju zwartym, podatna na
wyleganie, odporna na choroby
wirusowe. Charakteryzuje się
jednoczesnym dojrzewaniem strąków.
W strąku znajduje się 6-7 nasion.
Odznaczają się dobrym smakiem, są
duże, pełne, okrągłe. Nadaje się do
bezpośredniego spożycia (niedojrzałe)
oraz do przetwórstwa.

Odmiana wczesna, bardzo plenna
o sztywnych, słabo rozgałęziających się
łodygach rosnących do wysokości
60-70 cm. Tworzy ciemnozielone
nasiona. Siew od końca marca do
połowy kwietnia.

50g

50g

ZACHOWANA

GROCH ŁUSKOWY

GROCH ŁUSKOWY

NEFRYT

PEGAZ

Odmiana wczesna, konserwowa,
plenna, odporna na wyleganie
i niekorzystne warunki uprawy,
równomiernie dojrzewająca do
wysokości 50–70 cm, o sztywnych łodygach. Przeznaczona do bezpośredniego spożycia i przetwórstwa. Nasiona
słodkie, kuliste, zielone o wyśmienitych
walorach smakowych.

Odmiana konserwowa, wczesna,
plenna o zwartym, karłowym pokroju
i sztywnej łodydze, rośnie do wysokości
40–60 cm. Strąki lekko łukowate, zielone,
z wyściółką pergaminową. Wyrastają
pojedynczo lub parami. Nasiona kuliste,
zielone o bardzo dużej zawartości
cukrów, słodkie i smaczne. Plon
świeżych nasion wynosi 4–5 t/ha.

WŁASNA

WŁASNA

50g

50g

GROCH ŁUSKOWY

GROCH ŁUSKOWY

SZEŚCIOTYGODNIOWY

TELEFON

Odmiana amatorska, najwcześniejsza
z uprawianych odmian, średnio plenna,
odporna na choroby. Nasiona drobne,
kuliste, jasnozielone. Rośliny wysokości
ok. 100 cm o wiotkich łodygach. Strąki
do 9 cm długości. Nasiona drobne,
kuliste, jasnozielone.

Odmiana amatorska, późna, bardzo
plenna o długim okresie zbioru strąków,
stopniowo dorastających do
dojrzałości konsumpcyjnej. Rośliny
wysokości 150-250 cm wymagają
podpór. Posiada proste strąki o długości
8 - 10 cm, wewnątrz których znajduje się
po 7 - 9 dużych, bardzo smacznych
nasion.

WŁASNA

50g

50g

Typ

Okres wegetacji

Wysokość roślin (cm)

Długość
strąka

Kolor świeżych
nasion

Bajka

cukrowy

80-90

100-150

9-10

zielony

Cud Kelvedonu

łuskowy

70-80

45-65

6,5-7,5

ciemnozielony

Iłówiecki

cukrowy

75-80

60-75

6-8

jasnozielony

Meteor Dziekanowski

łuskowy

80-85

80-85

8-8,5

ciemnozielony

nasiona słodkie, bardzo smaczne

Nefryt

łuskowy

75-76

55-65

8-8,5

ciemnozielony

nasiona duże, polecane do przetwórstwa

Pegaz

łuskowy

75-78

40-60

8-9

zielony

nasiona duże, polecane do przetwórstwa

Sześciotygodniowy

łuskowy

60-70

80-100

8,5-9

jasnozielony

Telefon

łuskowy

95-100

200-250

8-10

jasnozielony

Odmiana
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Uwagi
strąki bez wyściółki pergaminowej,
do konsumpcji w całości; wymaga podpór
nasiona duże, polecane do konserwowania
i mrożenia
strąki bez wyściółki pergaminowej,
do konsumpcji w całości

nasiona gładkie, polecane do
konserwowania i mrożenia
nasiona duże, słodkie;
rośliny wymagają podpór

TRADYCJA WARZYWA

JARMUŻ NISKI

JARMUŻ
ŚREDNIOWYSOKI

DWARF GREEN CURLED
Warzywo zawierające dużo witamin A i C
oraz wapń, fosfor i żelazo. Spożywa się liście
świeże lub gotowane jak szpinak. Zbierane
po przemrożeniu są delikatniejsze
i pozbawione goryczy. Stanowi dobry
poplon po wcześniejszych warzywach.
Jarmuż niski ma krótki okres wegetacji
około 100 dni od wysadzenia do zbioru.
Wyrasta do wysokości 20 cm.

HALBHOHER GRUNER KRAUSER
Odmiana o wysokości około 60 cm
i zielonych, kędzierzawych liściach.
Warzywo doskonałe do spożycia jako
składnik surówek oraz gotowany. Zbierane
po pierwszych przymrozkach jest
delikatniejsze i pozbawione goryczy.
Zawiera dużo witamin A i C oraz wapń,
fosfor i żelazo.

100g50g 5g

JARMUŻ CZERWONY
SYMPATIC

5g

Halbhoher
Gruner Krauser

Sympatic

120

100 - 110

średnio wczesny

zielony

zielony

ciemnooletowy

Karbowanie

silne

silne

silne

Bezp.
spożycie

+++

+++

+++

Przetwórstwo

+++

+++

++++

Przechowywanie

-

-

-

odmiana niska,
wyrasta do
60 cm

odmiana niska,
wyrasta do
60 cm

średnio wysoki 7080 cm, wytrzymuje
temperatury
do -18ºC

Okres wegetacji

Warzywo zawierające dużo witamin A i C
oraz wapń, fosfor i żelazo. Spożywa się liście
świeże lub gotowane jak szpinak. Zbierane
po przemrożeniu są delikatniejsze
i pozbawione goryczy.

Kolor
Liść

Przydatność

5g

Uwagi

KABACZEK

AKSŃIKEP ATSUPAK

ZŁOTY CEPELIN

LOTSIRB

Odmiana średnio wczesna, plenna. Owoc
cylindryczny, gładki, lekko żebrowany. We
wczesnej fazie owoc barwy jasnoseledynowej natomiast dojrzały ma skórkę
żółtozłotą, cienką i delikatną, miąższ
kremowozłoty. Długo utrzymuje świeżość
po zerwaniu.

WŁASNA

Dwarf Green
Curled

Odmiana

500g100g3g

g2

Kabaczek - jest warzywem o niskiej wartości
energetycznej, natomiast posiada wiele
cennych witamin i minerałów, przez co
traktowany jest jako warzywo silnie
prozdrowotne. Jego zaletą jest lekkostrawność
i łagodny smak pasujący do wielu potraw.

KALAFIOR

KALAFIOR

BETA

DELTA

Przeznaczona do uprawy wiosennej. Okres
od wysiewu do zbioru róż wynosi 58-63 dni.
Roślina silnie ulistniona o pokroju
wzniesionym. Tworzy róże do 1 kg, średnio
okryte liśćmi. Barwa róży śnieżnobiała, bez
skłonności do żółknięcia. Wymaga gleby
żyznej próchnicznej, dostatecznie
wilgotnej.

Przeznaczona do uprawy wiosennej, letniej
i jesiennej. Okres od wysiewu do zbioru róż
wynosi 70-75 dni. Roślina silnie ulistniona
o pokroju wzniesionym. Tworzy róże do 1 kg,
średnio okryte liśćmi. Barwa róży
śnieżnobiała, bez skłonności do żółknięcia.
Wymaga gleby żyznej próchnicznej,
dostatecznie wilgotnej.

1g

TRADYCJA WARZYWA

1g
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NASZ HIT

KALAFIOR
MELOMAN F1
Dedykowana na

ZACHOWANA

Rynek proﬁ

0,2g

Kalaor – naukowcy z Kanady wiele lat temu potwierdzili, że
ma mocne działanie przeciwnowotworowe. Bogaty
w przeciwutleniacze i substancje tochemiczne może zapobiegać
rakowi prostaty, szczególnie w połączeniu z curry. Kalaor
jest warzywem o niskiej wartości energetycznej, a dzięki łagodnemu
smakowi możemy wkomponować go w różne potrawy. Doskonale
sprawdza się w połączeniu z pomidorami, cebulą, papryką oraz
ziołami. W uprawie należy wybierać odmiany, których róże nie mają
tendencji do omszenia i przerastania liśćmi. Ważną cechą jest również
okrycie róży liśćmi.

Średnio wczesna odmiana mieszańcowa
przeznaczona na zbiór od końca czerwca do połowy
lipca oraz na zbiór jesienny (okres wegetacji od
sadzenia do zbioru 64-75 dni). Mieszaniec
charakteryzuje się średnią wysokością roślin, z pół
wzniesionymi liśćmi o średniej długości i szerokości,
wrębnymi o ciemnej barwie szarozielonej. Róża bez
antocyjanu, częściowo okryta o przekroju
poprzecznie szeroko eliptycznym o barwie białawej,
z guzowatością od średniej do grubej, o drobnej
teksturze. Meloman F1 odznacza się dużą plennością,
wytwarza róże o masie około 1 kg bez tendencji do
omszenia, dobrze okrytej liśćmi zewnętrznymi.
Odmiana nadaje się zarówno do bezpośredniego
spożycia, jak i do przetwórstwa na różyczkowanie.

KALAFIOR
ROBER
Odmiana uniwersalna, średniowczesna.
Tworzy duże (około 1 kg) zbite, grubo
ziarniste róże o wysokich walorach
smakowych oraz bogactwie wartości
odżywczych. Preferuje stanowisko
słoneczne. Lubi glebę żyzną,
przepuszczalną. Uprawa od wczesnej
wiosny do jesieni w polu oraz nieogrzewanych tunelach. Doskonały do
bezpośredniego spożycia i mrożenia.

WŁASNA

KALAFIOR

1g

Róża

VERDE DI MACERATA
Odmiana średnio późna, doskonała do
spożycia na surowo, po ugotowaniu,
polecana do mrożenia i jako dodatek do
sałatek. Tworzy róże w jasnozielonym
kolorze, doskonałe w smaku, wielkości do
1,3 kg. Kalaor wymaga dobrej gleby
najlepiej nawożonej obornikiem lub
kompostem, gdyż niedobór azotu
powoduje tworzenie się małych różyczek.
Idealna do uprawy w terminie jesiennym.

0,2g

Przydatność

Okres
wegetacji

Wielkość
(cm)

Kolor

Bezp.
spożycie

Przetwórstwo

Beta

58-63

20-23

śnieżnobiały

+++

+++

przeznaczona do
uprawy na zbiór
wiosenno-letni

Delta

70-75

20-23

śnieżnobiały

+++

+++

do uprawy
całorocznej

Meloman F1

64-75

20-23

śnieżnobiały

+++

+++

róże o masie
około 1 kg

Rober

65-85

24-26

śnieżnobiały

+++

+++

polecany do
uprawy gruntowej
i tunelowej

Verde di
Macerata

70-75

24-26

zielony

+++

++

osiąga masę do
1,3 kg, róże zbite

Odmiana

Uwagi

KALAREPA

KALAREPA

ALKA

DELIKATES BIAŁA

Odmiana średnio późna (okres wegetacji
85 dni), łatwa w uprawie. Polecana do
uprawy wiosennej i jesiennej. Tworzy
ciemnooletowe zgrubienia, które późno
drewnieją. Miąższ jest kruchy i soczysty.
Odmiana bardzo długo zachowuje swoje
walory smakowe. Kalarepa jest źródłem
wielu mikro i makroelementów, szczególnie
jej młode liście.

Odmiana średnio wczesna. Wymaga
stanowiska słonecznego. Lubi glebę żyzną
i próchniczą. Zalecana uprawa z rozsady.
Okres wegetacji około 45–55 dni. Kuliste,
lekko spłaszczone zgrubienia korzeniowe
o smacznym, soczystym miąższu.

50g 2g

74

50g 2g
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KALAREPA
GIGANT

KALAREPA

Odmiana późna (100–120 dni od
wysadzenia zalecanej rozsady). Wymaga
stanowiska słonecznego. Doskonała do
mrożenia. Możliwość długotrwałego
przechowywania. Zgrubienia korzeniowe
bardzo duże, kulisto–eliptyczne,
białozielone. Miąższ dobrej jakości,
białoseledynowy, soczysty, bardzo
smaczny. Długo nie drewnieje.

WIEDEŃSKA
BIAŁA
WŁASNA

50g 2g

50g 2g

KALAREPA

Odmiana wczesna. Wymaga
stanowiska słonecznego. Kuliste,
soczyste, bardzo smaczne, jasnozielone
zgrubienia o średnicy 5–7 cm. Liście
średniej wielkości, na krótkich ogonkach.

WENER WITTE
Odmiana wczesna, okres wegetacji około
60-70 dni. Zgrubienia są okrągłe, pokryte
gładką skórą, miąższ biały. Odmiana ma
wiele wartości odżywczych, polecana do
spożycia na świeżo oraz przetwórstwa.
Nadaje się do długotrwałego
przechowywania.

50g 2g

Odmiana

Okres wegetacji

Masa (g)

Kolor skórki

Kolor miąższu

Uwagi

Alka

ok. 85, śr. późna

150-200

oletowy

kremowobiały

nadaje się do przechowywania

Delikates Biała

35-45, wczesna

~150

jasnozielony

biały

na zbiór letni i jesienny, nadaje się do przechowywania

Gigant

100-120, późna

750-1000

jasnozielony

białoseledynowy

do uprawy letniej i jesiennej, do długotrwałego przechowywania

Wener Witte

60-70, wczesna

1000

jasnozielony

biały

do jedzenia na świeżo, do przetwórstwa i do dł. przechowywania

Wiedeńska Biała

40-42, wczesna

150-200

jasnozielony

biały

na zbiór wiosenny i jesienny; wrażliwa na dłuższe chłody

Kalarepa – rozróżniamy dwa rodzaje kalarepy: o zgrubieniu łodygowym
zielonym i oletowym. Swoją niskokaloryczność zawdzięcza sporej ilości
błonnika pokarmowego. Zaledwie 100 g tego warzywa pokrywa
dzienną dawkę zapotrzebowania na witaminę C. Zasobna jest także
w luteinę, która odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie wzroku.
Zaliczana jest do warzyw nieuczulających, więc można ją podawać
dziecku już od szóśtego miesiąca życia. Kalarepę możemy
przygotować na wiele sposobów, poprzez gotowanie, duszenie,
smażenie i pieczenie. Kalarepę najlepiej uprawiać z rozsady. Unikać
zbytniego zagęszczenia. Sadzić w dobrze uprawioną, zasobną glebę.

KAPUSTA BRUKSELSKA
DOLORES F1

LONG ISLAND

Odmiana średnio wczesna, silnie rosnąca,
charakteryzuje się wyrównanym wzrostem.
Główki zielone, ścisłe, wyrównanej
wielkości. Nadaje się do zbioru
mechanicznego. Wymaga stanowiska
słonecznego. Lepiej znosi suszę od innych
odmian.

0,5g

TRADYCJA WARZYWA

KAPUSTA BRUKSELSKA
Odmiana wczesna, plenna, wytwarzająca
ulistnioną łodygę do 1 m długości.
W kątach liściowych pojawiają tzw. główki
(40-60 sztuk). Wytrzymała na niskie
temperatury, może przeżywać chłody od 12°C do -20°C. Polecana do
bezpośredniego spożycia jak również do
mrożenia, gdyż podczas obróbki
termicznej główki nie tracą swoich
właściwości odżywczych.

1g

75

KAPUSTA
GŁOWIASTA BIAŁA

KAPUSTA
GŁOWIASTA BIAŁA

AMAGER KURZSTRUNKIG

BRUNSWICK

Odmiana późna (135–145 dni od
posadzenia). Główki duże o masie 3,5–
4 kg, kuliste, bardzo zwięzłe. Wymaga
stanowiska słonecznego, gleby zasobnej
w próchnicę, dostatecznie nawodnionej
i obtego nawożenia. Bardzo dobra do
bezpośredniego spożycia, kwaszenia
i przechowywania.

Duże główki (2-4 kg) są kulistospłaszczone
i jasnozielonego koloru. Jej liście, pokryte
wyraźnym nalotem woskowym, idealnie
nadają się do spożycia bezpośredniego
ale odmiana najbardziej polecana jest do
kwaszenia i na "gołąbki".

500g50g 5g 2g
NASZ HIT

KAPUSTA
GŁOWIASTA BIAŁA

JADWIGA F1
Dedykowana na

ZACHOWANA

Rynek proﬁ

KAPUSTA
GŁOWIASTA BIAŁA
DITMARSKER 2
Odmiana bardzo wczesna (50-55 dni od
wysadzenia w pole do zbioru). Główki
kuliste o masie 1-1,5 kg, jasnozielone,
zwięzłe, na niskim głąbie. Bardzo smaczna.
Polecana do najwcześniejszej uprawy
polowej. Wymaga gleby zasobnej
w próchnicę, obcie nawożonej
i dostatecznie wilgotnej. Przeznaczona do
bezpośredniego spożycia.

500g50g 5g 2g

Odmiana mieszańcowa Jadwiga F1 uzyskuje
dojrzałość zbiorczą po 53 dniach od posadzenia
rozsady i zalicza się do odmian bardzo
wczesnych, przeznaczonych do bezpośredniej
konsumpcji. Jest polecana do najwcześniejszych
upraw pod osłonami oraz uprawy w gruncie
odkrytym na zbiór w połowie czerwca. Ze
względu na zwarty pokrój może być w uprawie
zagęszczonej do 70 tys. główek/ha. Odznacza
się bardzo dobrym wyrównaniem i wysokim
plonem. Główki kuliste, bez tendencji do
tworzenia główek stożkowych, średnio zwięzłe
o delikatnej strukturze wewnętrznej,
ciemnozielonej barwie, odporne na pękanie
o masie do 1,5 kg.

76

2g

50g 2g

KAPUSTA
GŁOWIASTA BIAŁA
KAMIENNA GŁOWA KAMIENNA GŁOWA OZJ
Odmiana późna. Uprawa z rozsady.
Rewelacyjna odmiana do kwaszenia.
Doskonała odmiana do długotrwałego
przechowywania. Tworzy duże (3,5–4,5 kg),
ścisłe, kuliste lub lekko spłaszczone główki
o białych, kruchych liściach wewnętrznych.

ZACHOWANA

5g 2g
500g50g 50g
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KAPUSTA
GŁOWIASTA BIAŁA

KAPUSTA
GŁOWIASTA BIAŁA

LANGEDIJKER BEWAAR

ROEM VAN ENKHUIZEN 2

Plenna, późna odmiana tworząca kuliste,
lekko wydłużone główki o masie 2-4 kg.
Nadaje się do długotrwałego
przechowywania.

Odmiana średnio wczesna. Bardzo plenna.
Wyjątkowo atrakcyjna smakowo.
Doskonała do bezpośredniego spożycia
i kwaszenia. Wymaga gleby wilgotnej,
zasobnej w próchnicę, obtego
nawożenia.

50g 2g

500g 5g 2g

KAPUSTA GŁOWIASTA
CZERWONA

KAPUSTA GŁOWIASTA
CZERWONA

KALIBOS

LANGEDIJKER BEWAAR 2

Odmiana średnio późna, uznawana za
jedną z najsmaczniejszych kapust
czerwonych. Tworzy główki o masie około
1-1,5 kg. Zwarte, twarde główki mają
stożkowaty kształt. Liście są soczyste
i kruche i słodki smak. Odmiana nadaje się
do krótkotrwałego przechowywania.

Odmiana średnio późna. Tworzy główki
o masie 2-4 kg. Liście ciemnoczerwonooletowe z silnym woskowym nalotem,
bardzo smaczne i kruche. Doskonałe do
bezpośredniego spożycia. Możliwość
długotrwałego przechowywania. Kapusta
wymaga odpowiedniego nawożenia
i podlewania.

10g 1g

50g 2g

KAPUSTA PEKIŃSKA

KAPUSTA PEKIŃSKA

BRISTOL

CAPITOL F1

Odmiana wczesna, polecana do uprawy
jesiennej, doskonała do bezpośredniego
spożycia. Wyjątkowo odporna na
wybijanie w pędy nasienne. Tworzy
eliptyczne, bardzo smaczne główki o masie
około 1,6 kg i liściach w kolorze
zielonożółtym. Odmiana tolerancyjna na
wahania temperatur. Siew od połowy
czerwca.

Bardzo wczesna odmiana mieszańcowa
przeznaczona do uprawy jesiennej i letniej.
Okres wegetacji wynosi ok. 58-65 dni.
Główki duże, ładnie uformowane,
jasnozielone o masie około 1,5-2 kg. Można
ją przechowywać do kilku tygodni, jeśli
spełnione będą odpowiednie warunki
(temp. 0-1°C i wilgotność 95%). Odmiana
odporna na fusarium oxysporum i tipburn.

0,5g

2g

Kapusta pekińska – podawana na surowo sprawdza
się w sałatkach i surówkach. Doskonale łączy się
z lekkim majonezem, oliwą, sokiem z cytryny czy
sosem winegret. Warto spróbować jej w połączeniu
z białą kiełbasą i pomidorami. Wędlinę wystarczy
sparzyć i pokroić w półplasterki, a następnie smażyć
wraz z posiekanym czosnkiem i cebulą. Całość
powinny dopełnić obrane i pokrojone w kostkę
pomidory, które przyprawiamy świeżymi ziołami
i wrzucamy do reszty składników. Smażymy przez
dwie minuty, po czym dodajemy posiekaną
kapustę pekińską, zalewając całość wywarem
z rosołu (100 ml). Po upływie pięciu minut potrawa
jest gotowa. Kapusta pekińska zawiera również
spore ilości beta-karotenu. W uprawie występuje
jako roślina przed i poplonowa.

TRADYCJA WARZYWA

KAPUSTA WŁOSKA
LANGEDIJSKA
Odmiana późna, delikatna w smaku,
idealna do bezpośredniego spożycia
i długotrwałego przechowywania. Tworzy
bardzo zwięzłe główki o masie ok. 3 kg.
Liście kruche, niebieskozielone, pokryte
woskowym nalotem.

50g 2g
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KAPUSTA WŁOSKA

KAPUSTA WŁOSKA

MIRA POLANA F1

VERTUS 2

Odmiana mieszańcowa, bardzo plenna,
odporna na pękanie. Doskonała do
bezpośredniego spożycia. Tworzy główki o
masie ok. 1,6 kg. Liście delikatne, kruche,
smaczne, o wysokiej zawartości cukrów,
bez cienia goryczki. Możliwość
krótkotrwałego przechowywania.

Odmiana średnio późna, doskonała do
bezpośredniego spożycia. Tworzy główki
eliptyczne, średniej wielkości, o masie
ok. 2-4 kg. Liście bardzo silnie pęcherzykowate. Możliwość krótkotrwałego
przechowywania.

2g

0,5g

Warzywa kapustne – do tych warzyw zalicza się
9 roślin z rodziny kapustowatych: kapusta
głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona,
kapusta włoska, jarmuż, kapusta pekińska,
brokuł, brukselka, kalarepa, kalaor. Wśród
odmian kapusty uprawianej w Polsce
najczęściej możemy spotkać kapustę
czerwoną, białą oraz włoską. Jej uprawie
sprzyja systematyczne nawadnianie oraz
miękkie podłoże. Najkorzystniejsza dla
naszego organizmu jest kapusta spożywana
na surowo. Wszystkie warzywa kapustowate
mają właściwości antynowotworowe.
W procesie gotowania, co jest niezwykle
popularnym zabiegiem, traci nieco swoich
wartości. Kapusta posiada wyjątkową
właściwość normowania temperatury
ludzkiego organizmu.

Głowa
Odmiana

Przydatność

Okres wegetacji

Uwagi

Kształt

Masa (kg)

Bezpośrednie
spożycie

Przetwórstwo

Przechowywanie

120-140, późna

kulisty

3-4

+++

+++

+++

uniwersalna, bardzo smaczna, wyśmienita do
kwaszenia

Brunswick

95-110, śr. późna

kulistospłaszczony

2-4

+++

+++

++

na użytek późnojesienny, dobra do kwaszenia

Ditmarska

50-55, b. wczesna

kulisty

1-1,5

+++

+

-

do najwcześniejszych upraw w polu

Jadwiga F1

53 b. wczesna

kulisty

1,5

+++

+

-

może być w uprawie zagęszczonej do 70 tys.
główek/ha

Kamienna Głowa OZJ

130-150, późna

kulisty

4-5

+++

+++

+++

najlepsza odmiana do kwaszenia, niezwykle smaczna

Langedijker

150-160, późna

kulisty lub lekko
spłaszczony

3,5

+++

+++

+++

doskonała do długiego przechowywania

75-85, śr. wczesna

kulistospłaszczony

2-3

+++

++

++

polecana do wczesnego kwaszenia

105-120, śr. późna

stożkowy

1,5-2

+++

++

+

najsmaczniejsza z kapust; liście purpurowooletowe,
kruche, słodkie, dobra do krótkiego przechowywania

150-160, późna

kulisty

2-4

+++

++

+++

główki bardzo twarde, na wysokim głąbie; polecana
do długiego przechowywania

Bristol

55-65

eliptyczny

1,6

+++

+

+

wyjątkowo odporna na wybijanie w pędy

Capitol F1

58-65

eliptyczny

1,5-2

+++

+

++

odmiana odporna na fusarium oxysporum, nie
wykazuje skłonności do tipburn

140-150 późna

kulisty

2-4

+++

+

+++

główki bardzo zwięzłe, niepękające

70-75, śr. wczesna

kulisty

1,5-2

+++

+

+

bardzo plenna, liście delikatne, kruche

80-90, śr. Późna

kulistospłaszczony

2-4

+++

+

+

liście silnie pęcherzykowate

BIAŁA GŁOWIASTA
Amager

Roem van Enkhuizen 2
CZERWONA GŁOWIASTA
Kalibos
Langedijker
PEKIŃSKA

WŁOSKA
Langedijska
Mira Polana F1
Vertus 2
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KARCZOCH
HISZPAŃSKI

KARCZOCH
ZWYCZAJNY

KARD BIANCO AVORIO

VERT DE PROVENCE

Łodyga długą, prosta i owłosiona. Osiąga
wysokość od 60 do 180 cm. Liście duże, od
zewnętrznej strony zielone, od spodu
lcowato owłosione. Dolne liście umieszczone na ogonkach są niepodzielone,
porośnięte kolcami. Wysiew w ogrzewanych
pomieszczeniach wczesną wiosną, w momencie rozwinięcia dwóch liści i zaczątków
korzenia sadzonkę należy przenieść do
uprawy zewnętrznej.

Warzywo i roślina ozdobna, do
bezpośredniego spożycia. Część jadalna
to mięsiste dno kwiatowe. Uprawiana też w
celach dekoracyjnych. Karczoch jest
szeroko wykorzystywany w medycynie
naturalnej przeciwko otyłości, wysokiemu
poziomowi cholesterolu, wykazuje
właściwości hepatoprotekcyjne
i antyoksydacyjne.

1g

1g

KOPER
OGRODOWY
AMBROZJA
Koper – świetnie radzi sobie ze skurczami żołądkowymi oraz
niestrawnościami. Z kolei żucie ziaren kopru redukuje
nieświeży oddech. Roślina jest łatwa w uprawie i wykazuje
odporność na szkodliwe insekty i różne choroby. Uprawa
kopru uda się tylko wtedy, gdy będzie rósł w pełnym słońcu.
W każdej części tej rośliny występuje olejek eteryczny,
zawierający wartościowe substancje i związki. Koper świetnie
podkreśla smak ogórków kiszonych, sosu tzatziki, mizerii
i marynowanych pieczarek. Koper można uprawiać przez
cały rok, ale stosując wysiewy ozime(od listopada do lutego)
młode rośliny będą nas cieszyć już w maju.

Odmiana średnio wczesna, plenna, bardzo
odporna na choroby, doskonała do
bezpośredniego spożycia lub mrożenia.
Tworzy wyjątkowo smaczne liście
o intensywnym kolorze i aromacie. Możliwa
uprawa w tunelach foliowych wczesną
wiosną lub siew na zbiór jesienny.

2g
50g 5g
500g100g

KOPER
OGRODOWY

KOPER
OGRODOWY

HANAK

LUKULLUS

Odmiana wysoka, do całorocznej uprawy.
Okres wegetacji wynosi 65-75 dni. Późno
wybija w pędy, odznacza się bujnym
plonem zielonej masy i odpornością na
choroby. Średni plon ze 100 m² to 120 kg.
Odmiana polecana do spożycia na
zielono oraz do mrożenia i suszenia.

Odmiana wczesna. Tworzy liście delikatne,
drobne, żywo zielone i bardzo
aromatyczne. Cechuje ją wysoka
zawartość olejków aromatycznych.
Wyjątkowo odporna na choroby. Zalecany wysiew do tunelu foliowego
a późnym latem na przedłużony zbiór
jesienny.

500g
2g
50g100g

2g
50g 5g
500g100g

KOPER
OGRODOWY

KOPER
OGRODOWY

MORAVAN

OLIVER

Odmiana bardzo plenna, osiągajaca
zazwyczaj ok. 1 m wysokości. Liście mają
kolor ciemniej zieleni i wydzielają mocny,
intensywny zapach. Charakteryzuje się
silną skłonnością do rozkrzewiania się,
kwitnie późno. Odmianę tę uprawia się
głównie do zbioru na zielono. Można też
przeznaczyć ją do mrożenia czy suszenia.

Odmiana średnio wczesna, bardzo plenna,
przeznaczona do pędzenia oraz uprawy
polowej. Tworzy wyjątkowo grube,
intensywnie zielone, aromatyczne liście.

500g100g 5g

TRADYCJA WARZYWA

500g100g 5g
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KOPER
OGRODOWY

KOPER
OGRODOWY

SZMARAGD
Odmiana dająca bardzo wysokie plony
zarówno w uprawie na zielono jak i do
kwaszenia. Rośliny sztywne, silnie ulistnione,
lekko pokryte nalotem woskowym. Zawiera
ponad 50% więcej witaminy C niż inne
odmiany, jest bardzo aromatyczna dzięki
wysokiej zawartości olejków eterycznych
oraz odporna na suszę. Polecana do
uprawy z przeznaczeniem na susz.

SPRINTER
WŁASNA

Dedykowana na

WŁASNA

500g100g 5g

Rynek proﬁ

Odmiana wczesna o wydłużonym zbiorze
na zielono. Liść bardzo aromatyczny
ciemnozielony z niebieskim nalotem.
Odmiana tolerancyjna na alternariozę
oraz okresowe braki wody. Nie wymaga
dodatkowej ochrony chemicznej.
Polecana do bezpośredniego spożycia
i na mrożenie, kwaszenie oraz susz.

Dedykowana na

Rynek proﬁ

5kg500g100g 5g

KOPER
OGRODOWY
TURKUS
Odmiana wczesna o intensywnym
aromacie i silnym wigorze. Liście średniej
wielkości, ciemnozielone z silnym nalotem
woskowym. Bardzo plenna i silnie ulistniona.
Polecana do zbioru na zielono i do
kwaszenia. Odmiana odporna na choroby.
Charakteryzuje się wysoką zawartością
suchej masy,karotenu oraz witaminy C.

WŁASNA

Liść

Dedykowana na

Rynek proﬁ

5kg500g100g 5g

Przydatność

Okres
wegetacji

Kolor

Bezp.
spożycie

Przetwórstwo

Przechowywanie

Uwagi

Pokrój

Ambrozja

45-50

wzniesiony

intensywnie zielony

+++

+++

+++

późno wybija w pędy kwiatostanowe

Hanak

65-75

wzniesiony

intensywnie zielony

+++

+++

+++

polecany do uprawy całorocznej

Lukullus

45-50

półwzniesiony

zielony

+++

+++

+++

odmiana tolerancyjna na choroby grzybowe

Moravan

70-80

wzniesiony

ciemnozielony

+++

+++

+++

główki zwięzłe z żywo zielonymi liśćmi;
do uprawy pod osłonami i w polu

Oliver

68-78

wzniesiony

zielony

+++

+++

++

odmiana polecana do pędzenia i uprawy polowej

Sprinter

50-55

wzniesiony

zielony z niebieskim
nalotem

+++

+++

+++

liść silnie aromatyczny, odmiana odznacza się
przedłużonym zbiorem na zielono

Szmaragd

45-50

półwzniesiony

zielony z lekkim
woskowym nalotem

+++

+++

+++

odmiana dająca bardzo wysokie plony zarówno
w uprawie na zielono jak i do kwaszenia

Turkus

40-45

wzniesiony

ciemnozielony z silnym
woskowym nalotem

+++

+++

+++

odmiana tolerancyjna na choroby grzybowe

Odmiana

Kukurydza - pochodząca z terenów Meksyku kukurydza jest rośliną praktycznie niewystępującą już
w odmianach dzikich. Swoją popularność zawdzięcza obtemu plonowaniu także na glebach
ubogich. Jadalną częścią kukurydzy są ziarenka na kolbie, które w zależności od odmiany
zawierają cukry, witaminy: A1, B1, B2 i C, błonnik pokarmowy i mikroelementy: selen, chrom, cynk,
miedź i nikiel. Ziarna kukurydzy są także polecanym składnikiem diety bezglutenowej. Kukurydza
jest rośliną ciepłolubną, która ma duże wymagania wodne w fazie kwitnienia i wiązania kolb,
potrzebuje gleby gliniasto-piaszczystej o pH 6,0-6,5. Uprawia się ją z siewu wprost do gruntu,
w przypadku upraw amatorskich można także uprawiać z rozsady.
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KUKURYDZA
CUKROWA

KUKURYDZA
CUKROWA

GUCIO F1

ZŁOTA KARŁOWA

Odmiana wczesna, mieszańcowa. Rośnie
do wysokości ok. 170 cm. Tworzy
cylindryczne kolby o długości do 25 cm
i grubości ok. 5 cm. Wymaga ciepłego,
słonecznego stanowiska i gleby zasobnej
w składniki pokarmowe. Bardzo słodka,
przeznaczona do spożycia po
ugotowaniu kolb lub jako dodatek do
sałatek.

Odmiana ustalona, bardzo wczesna,
plenna, okres wegetacji 90 dni. Polecana
do bezpośredniego spożycia i na
przetwory. Niska, silnie rozkrzewiona,
tworzy kolby o długości 8–12 cm w liczbie
2–3 na roślinie. Ziarno jasnożółte, bardzo
smaczne. Plon -ok. 2 t/ha.

20g

KUKURYDZA
PĘKAJĄCA

500g20g

Odmiana
Typ użytkowy
Wielkość
(cm)

PŁOMYK
Odmiana wczesna o pomarańczowym
ziarnie, z bardzo dobrą zdolnością
pękania (popcorn). Lubi stanowisko
ciepłe, słoneczne, glebę żyzną. Kolby
o długości do 12 cm. Zbierane, gdy
nasiona są w pełni dojrzałe,
a zewnętrzne osłony kolb są suche.
Rośliny dorastają do wysokości 160 cm,
nie krzewią się.

20g

Gucio F1

Złota Karłowa

Płomyk

słodki, do
gotowania

słodki, do
gotowania

popcorn

25

8-12

12

ciemnożółty

ciemnożółty

pomarańczowy

+++

+++

+

+++

+++

+++

+

+

+++

przeznaczona do
spożycia po
ugotowaniu lub
jako dodatek do
sałatek

bardzo wczesna
odmiana

typ pękający do
produkcji
popcornu

Kolba
Kolor
nasion
Bezp.
spożycie
Przydatność

Uwagi

Przetwórstwo
Przechowywanie

MARCHEW
JADALNA

MARCHEW
JADALNA

AMSTERDAM 2

ARLETA

Odmiana wczesna (okres wegetacji 90-110
dni). Korzenie długości 12-15 cm,
walcowate, intensywnie pomarańczowe.
Miąższ soczysty, słodki, bardzo smaczny.
Przeznaczona na wczesny zbiór pęczkowy
i do spożywania w okresie letnio-jesiennym.
Wymaga gleb lekkich, żyznych, nie
w pierwszym roku po oborniku.

Odmiana średnio późna, bardzo plenna,
doskonała do bezpośredniego spożycia
i mrożenia. Tworzy cylindryczne korzenie
o długości ok. 18 cm i gładkiej skórce.
Nie kumuluje azotanów i jest odporna na
zielenienie. Zalecana uprawa na
redlinach.

500g100g50g 5g

WŁASNA

MARCHEW
JADALNA

MARCHEW
JADALNA

BERLIKUMER 2-PERFEKCJA REW
Odmiana późna, wyjątkowo smaczna
i słodka, doskonała do bezpośredniego
spożycia i mrożenia. Tworzy korzenie
o długości ok 20 cm, intensywnie
pomarańczowe i tępo zakończone. Nie
kumuluje azotanów i jest odporna na
zielenienie. Lubi glebę żyzną i lekką.

ZACHOWANA

500g100g50g 5g

TRADYCJA WARZYWA

5g

DOLANKA
Odmiana późna, o okresie wegetacji ok.
150 dni. Tworzy stożkowate korzenie
o długości 17 – 24 cm, o zakończeniu
półostrym. Niska skłonność do pękania.
Miąższ pomarańczowy, z dużą zawartością
cukrów i karotenu. Zalecana uprawa na
redlinach. Polecana do bezpośredniego
zaopatrzenia rynku, do mrożenia i konserw.
Dobrze się przechowuje.
ZACHOWANA

500g100g50g 5g
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MARCHEW
JADALNA

MARCHEW
JADALNA

FLAKKEE 2

JAGNA

Odmiana późna (okres wegetacji 130-160
dni). Korzenie długości około 30 cm
o ciemnopomarańczowym miąższu
i rdzeniu. Nie gromadzi azotynów.
Wskazana uprawa na redlinach, nadaje się
do zbioru mechanicznego.

Odmiana średnio wczesna (zbiór po około
105-115 dniach od wysiewu). Korzenie
lekko stożkowate, osiągają długość 18 do
22 cm, niska tendencja do rozwidlania się
i pękania. Rdzeń średni, intensywnie
pomarańczowy. Polecana głównie do
bezpośredniego spożycia, na soki i surówki.
Nadaje się na wczesny zbiór pęczkowy i do
krótkiego przechowywania.

500g100g50g 5g

5g

MARCHEW
JADALNA

MARCHEW
JADALNA

KAROTELA

KORAL

Odmiana średnio wczesna. Można ją
uprawiać w dwukrotnym siewie, na zbiór
letni i jesienny. Korzenie długości 19 do
21 cm, owalne zaokrąglone na końcach.
Rdzeń i miąższ zawierają dużo karotenu
i mają intensywnie pomarańczowy kolor.
Polecana do bezpośredniego spożycia, na
soki. Nadaje się do konserwowania
i krótszego przechowywania. Roślina jest
dość wytrzymała na niskie temperatury.

Odmiana późna, bardzo plenna o dużej
zawartości cukrów i karotenu. Korzenie
ciemnopomarańczowe, stożkowate
o długości 15-21 cm. Odmiana nadaje się
do siewu zimowego z przeznaczeniem na
wczesny zbiór wiosenny. Posiada bardzo
małą skłonność do gromadzenia
azotanów. Plon 60-80 t/ha.

5g

ZACHOWANA

500g50g 5g

MARCHEW
JADALNA

MARCHEW
JADALNA

LENKA

NANTES 3

Odmiana średnio późna. Korzenie w typie
nantejskim o długości około 13-15 cm.
Miąższ ciemnopomarańczowy. Odmiana
odporna na wybijanie w pędy
kwiatostanowe. Zalecana uprawa na
redlinach lub podwyższonych zagonach.
Plon handlowy stanowi około 92% w plonie
ogólnym. Polecana do bezpośredniego
spożycia i przechowywania.

50g 5g

WŁASNA

MARCHEW
JADALNA

Marchew wczesna do średnio wczesnej,
przeznaczona na zbiór letni i jesienny.
Korzenie długości 15-18 cm, walcowate,
czasami lekko stożkowate, wyrównane,
bardzo kształtne. Kora i walec osiowy
jednolitej pomarańczowej barwy. Miąższ
delikatny, kruchy, smaczny. Polecana do
bezpośredniego spożycia i średniodługiego przechowywania.

500g50g 5g

MARCHEW
JADALNA

NAOMI

NEFRYT F1

Odmiana wczesna typu Nantes. Korzeń
o długości 16-18 cm, cylindryczny, tępo
zakończony, o gładkiej skórce. Miąższ
wyjątkowo smaczny i soczysty. Nie ma
tendencji do zazielenienia i przebarwień
antocyjanowych. Do uprawy w polu,
polecane osłony na wczesny zbiór. Lubi glebę
żyzną i przepuszczalną. Zalecany jest wczesny
siew oraz uprawa na redlinach. Idealna do
bezpośredniego spożycia.

Odmiana wczesna i bardzo plenna. Korzeń
dość długi, lekko stożkowaty, o gładkiej
powierzchni. Miąższ soczysty, słodki, bardzo
smaczny. Odmiana przeznaczona na
najwcześniejszy wysiew wiosenny,
a w połowie lipca na zbiór jesienny. Sieje się
do gruntu na miejsce stałe, nie znosi
przesadzania. Polecana do bezpośredniego spożycia, na soki, przetwory i surówki.

5g

5g
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MARCHEW
JADALNA

MARCHEW
JADALNA

OLYMPUS

PIERWSZY ZBIÓR
Odmiana wczesna o drobnych liściach
i korzeniach długości około 11 cm.
Odmiana polecana do bezpośredniego
spożycia, do przygotowywania surówek
i soków. Miąższ jasnopomarańczowy,
soczysty, smaczny, zawiera dużo cukrów
i karotenu.

Odmiana średnio późna. Korzeń lekko
stożkowaty, długości 23-25 cm. Nie
wykazuje tendencji do zazieleniania.
Nadaje się do zbioru mechanicznego.
Doskonała do przechowywania oraz
przetwórstwa (surówki, soki, mrożonki).

WŁASNA

50g 5g

MARCHEW
JADALNA

50g 5g

MARCHEW
JADALNA

RODOS F1

SUKCES

Odmiana średnio wczesna. Wytwarza
walcowaty, lekko stożkowaty korzeń
długości 18 do 22 cm. Ma gładką skórkę,
na przekroju jest całkowicie wybarwiona,
odporna na pękanie. Odmiana nie
kumuluje azotanów, odznacza się wysoką
zawartością suchej masy, cukrów
karotenu. Zalecana uprawa na redlinach.
Przeznaczona do bezpośredniego
spożycia i na przetwory.

Odmiana późna, plenna, bardzo smaczna,
zawiera dużo cukrów i beta–karotenu.
Doskonała do bezpośredniego spożycia,
szczególnie na soki i surówki. Tworzy
intensywnie wybarwione, stożkowate
korzenie o długości ok 25 cm. Polecana
uprawa na redlinach.

5g

Odmiana

Okres
wegetacji
(dni)

5g

Korzeń

Przeznaczenie

Długość
(cm)

Kształt

Kolor miąższu

Bezp.
spożycie

Przetwórstwo

Przechowywanie

Uwagi

Amsterdam

90-110

12-15

walcowaty

pomarańczowy

+++

+

+

przeznaczona na wczesny zbiór

Arleta

110-120

17-20

cylindryczny, tępo
zakończony

pomarańczowy

+++

+

+++

brak tendencji do zielenienia i kumulowania
azotanów

Berlikumer 2 –
Perfekcja REW

140-150

16-20

walcowaty

ciemnopomarańczowy

+++

+++

+++

polecana do uprawy na zbiór jesienny, ma
małą skłonność do gromadzenia azotanów

Dolanka

140-150

17-24

lekko stożkowaty

pomarańczowy

+++

+++

++

duża zawartość karotenu
doskonała do przetwórstwa (soki, mrożonki,
kostka); nadaje się do mechanicznego
zbioru
polecana do uprawy na bezpośrednie
spożycie w okresie letnim, może być
przechowywana do lutego
możliwy dwukrotny siew wczesną wiosną
i wczesnym latem

150-160

22-30

stożkowaty

ciemnopomarańczowy

++

+++

+++

~115

18-22

lekko stożkowaty

pomarańczowy

+++

+

+++

Karotela

100-110

~20

walcowaty

pomarańczowy

+++

+

+++

Koral

130-140

20-23

lekko stożkowaty

pomarańczowy

+++

+++

+++

nadaje się do ziewu zimowego na wczesny
zbiór wiosenny

Lenka

120-130

13-15

lekko stożkowaty

pomarańczowy

+++

++

+++

odmiana plenna, na zbiór jesienny i zimowy

Nantes 3

110-120

18-20

walcowaty

ciemnopomarańczowy

+++

++

++

miąższ delikatny, kruchy;
przeznaczona na zbiór letni i jesienny

Naomi

95-100

16-18

cylindryczny, tępo
zakończony

pomarańczowy

+++

+

+

do pędzenia i wczesnowiosennej uprawy
polowej

Nefryt F1

105-110

~20

lekko stożkowaty

pomarańczowy

+++

+++

+

brak skłonności do tworzenia zabarwienia
antocyjanowego i zazielenienia główek

Olympus

135

23-25

lekko stożkowaty

pomarańczowy

+++

+++

+++

polecana do przetwórstwa
i przechowywania,
nadaje się do mechanicznego zbioru

~110

11-13

stożkowaty

pomarańczowy

+++

++

+

wczesny zbiór pęczkowy

pomarańczowy

+++

+++

+++

wysoka zawartość suchej masy 12,8%,
cukrów 9,5%, karotenu 12,3 mg%

ciemnopomarańczowy

+++

+++

+++

zawiera dużo cukrów, karotenu;
mała skłonność do pękania

Flakkee 2

Jagna

Pierwszy Zbiór
Rodos F1

~120

18-22

cylindryczny, tępo
zakończony

Sukces

~150

22-26

stożkowaty
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MELON
MALAGA F1

MELON

BOSMAN
WŁASNA

Odmiana heterozyjna, typu cantaloup.
Charakteryzuje się dużym wigorem
i wysoką odpornością na mączniaka
rzekomego. Owalne owoce osiągają masę
do 1,5 kg. Żółtopomarańczowa skórka
dojrzałego owocu z zanikającą zieloną
barwą ma delikatnie widoczną siateczkę
na pierwszych owocach. Miąższ bardzo
gruby, soczysty, słodki. Uprawa z rozsady
i ściółkowaniu czarną folią.

1g

2g

Odmiana wczesna, plenna, przeznaczona
do uprawy w nieogrzewanych tunelach
i w polu ściółkowanym. Lubi glebę
przepuszczalną i żyzną. Doskonała do
bezpośredniego spożycia. Tworzy kuliste
owoce o masie ok. 1,5 kg. Miąższ
pomarańczowy, delikatny, bardzo
soczysty. Smak słodki i orzeźwiający.
Uprawa z rozsady i ściółkowaniu czarną
folią.

MELON
MELBA
Roślina o średniej sile wzrostu i owalnych
owocach o masie około 0,7 kg, pokrytych
niewielką siateczką. Miąższ grubości 3 cm,
pomarańczowy, o masłowej konsystencji, z
małą komorą nasienną. Uprawa z rozsady
i ściółkowaniu czarną folią.

2g

MELON

MELON

OLIWIN

SELEDYN F1

Odmiana wczesna, plenna, odporna na
chłody, przeznaczona do uprawy pod
osłonami lub w polu ściółkowanym folią.
Doskonała do bezpośredniego spożycia.
Tworzy kuliste owoce o masie ok. 1 kg,
o skórce koloru kremowego. Miąższ
jasnozielony, delikatny i aromatyczny.

Odmiana bardzo plenna, doskonała do
bezpośredniego spożycia, przeznaczona
do uprawy pod osłonami lub w polu
ściółkowanym folią. Duża odporność na
mączniaka rzekomego. Tworzy owalne
owoce o masie ok. 1,2 kg. Skórka
żółtopomarańczowa. Miąższ gruby,
zielonokremowy, bardzo delikatny.
Wyjątkowy w smaku.

1g

2g

Melon – idealne rozwiązanie na upalne dni.
Niezwykle orzeźwiający owoc, który nie tylko gasi
pragnienie, ale też wykazuje się właściwościami
leczniczymi. Pomaga szczególnie w walce
z miażdżycą i nadciśnieniem. Zawiera witamy
z grupy B, które są odpowiedzialne za właściwą
pracę układu nerwowego, np. ułatwiają
zasypianie i poprawiają koncentrację. Melon
dobrze komponuje się z innymi owocami
w koktajlach, sałatkach oraz jako dodatek do
wytrawnych potraw. W uprawie spotyka się różne
typy melonów. Należą do nich melony
siatkowate, kantalupy, ozime i kasaba. W naszym
klimacie najpopularniejsze są siatkowate
i kantalupy. Melon w warunkach klimatycznych
Polski bardzo dobrze udaje się w gruncie przy
ciepłym lecie. Generalnie uprawy prowadzi się
w tunelach foliowych.
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OBERŻYNA
BLACK BEAUTY
Jednoroczna roślina wydająca piękne,
gładkie, błyszczące jagody.
Miąższ kremowooliwkowy, skórka
ciemnooletowa. Uprawiana głównie pod
osłonami, ze względu na wymagania
termiczne. Wymaga podłoża zasobnego
w próchnicę, dosyć przewiewnego.

0,5g

TRADYCJA WARZYWA

MUSZTARDOWIEC

MUSZTARDOWIEC

GREEN FIRE F1

RED FRILLS

Charakteryzuje się średniej wielkości,
zielonymi liśćmi, z głębokimi wcięciami
o ostrym pieprzno-musztardowym smaku.
Do bezpośredniego spożycia, w formie
duszonej, pieczonej, do sosów lub jako
dodatek do sałatek, nadając im orientalny
smak. Jest rośliną łatwą w uprawie,
odporną na chłód, znosi przymrozki nawet
do -5°C. Szybko tworzy rozety liści, a później
pędy kwiatostanowe.

Charakteryzuje się drobnymi, czerwonymi
liśćmi, z głębokimi wcięciami, o łagodnym
pieprzno-musztardowym smaku. Do
bezpośredniego spożycia, w formie
duszonej, pieczonej, do sosów lub jako
dodatek do sałatek, nadając im orientalny
smak. Jest rośliną łatwą w uprawie,
odporną na chłód, znosi przymrozki nawet
do -5°C. Szybko tworzy rozety liści, a później
pędy kwiatostanowe.

0,3g

0,5g

OGÓREK GRUNTOWY

OGÓREK GRUNTOWY

ALADYN F1

ANDRUS F1

Odmiana średnio wczesna, b. plenna,
o ograniczonym wzroście. 90% kwiatów
żeńskich. Owoce kształtne, krótkie, zielone
jasnymi smugami. Odmiana odporna na
mączniaka rzekomego, lubi glebę żyzną,
próchniczą. Drobne nasiona pozwalają
zmniejszyć normę wysiewu. Szczególnie
przydatna do przetwórstwa, doskonała do
konserwowania. 1 g = 50-60 nasion.

Odmiana średnio wczesna, bardzo plenna.
Owoce cylindryczne, średnio długie,
bardzo kształtne. Skórka zielona z jasnymi
smugami. Odmiana odporna wobec
parcha dyniowatych i tolerancyjna wobec
mączniaka rzekomego. Przeznaczona
głownie do konserwowania, a także
konserwowania. Nie zmienia barwy
w przetworach i utrzymuje jędrność.

500g100g50g 5g

50g 5g

OGÓREK GRUNTOWY

OGÓREK GRUNTOWY

ANULKA F1

ATLAS POLA F1

Odmiana średnio wczesna, bardzo plenna.
Owoce krótkie, kształtne, jasnozielone,
z małymi, nielicznymi brodawkami.
Codzienny zbiór stymuluje wytwarzanie
nowych zawiązków. Odmiana bardzo
tolerancyjna wobec mączniaka
rzekomego, wirusa zwykłej mozaiki ogórka
oraz odporna na parcha dyniowatych.
Bardzo dobra zdrowotność pozwala
ograniczyć zabiegi ochronne.

Odmiana wczesna, plenna, bardzo
tolerancyjna wobec mączniaka
rzekomego. Roślina o średniej sile wzrostu.
Owoce typu konserwowego,
śreniobrodawkowe, białokolcowe.

5g 2g

50g 5g

OGÓREK GRUNTOWY

OGÓREK GRUNTOWY

BASZA F1

BORUS F1

Odmiana wczesna. Owoce cylindryczne,
zielone z jaśniejszymi smugami do 2/3
długości owocu, brodawki średniej
wielkości i średnio liczne, z białymi kolcami.
Nie przerastają, nie zniekształcają się.
W przetworach są jędrne i smaczne.
Odmiana dedykowana do kwaszenia ale
przy częstych zbiorach można ją również
konserwować. Duża tolerancja wobec
mączniaka rzekomego, mozaiki ogórka,
kanciastej plamistości i parcha
dyniowatych.

Odmiana średnio wczesna, przeznaczona
głównie do kwaszenia, polecana na ogórki
małosolne, oraz długiego przechowywania. Nie tworzy pustych komór
nasiennych. Owoce ciemnozielone
z nieznacznymi smugami i dużymi
białokolcowymi brodawkami. Stosunek
długości do grubości 3:1. Odmiana bardzo
plenna i odporna na mączniaka
rzekomego i parcha dyniowatych.

5g

TRADYCJA WARZYWA

50g 5g

123
85

OGÓREK GRUNTOWY

OGÓREK GRUNTOWY

CEZAR F1

CITRON

Odmiana średnio wczesna,
grubobrodawkowa, białokolcowa, oraz
o silnym wigorze. Owoce ciemnozielone
z jasnym marmurkiem, bez tendencji do
żółknięcia, typowo konserwowe. Nadaje
się też do kwaszenia. Kompleksowa
odporność na mączniaka rzekomego
i prawdziwego, parcha dyniowatych,
CMV i kanciastą plamistość. Można
stosować jedynie ochronę prolaktyczną.

Odmiana średnio wczesna, przeznaczona
do uprawy w gruncie. Typowa odmiana
amatorska. Doskonała do bezpośredniego
spożycia, może też być do konserwowania.
Tworzy owoce kolorem i kształtem
przypominającym cytrynę. Ich skórka jest
delikatna, żółta, a miąższ delikatny. Citron
potrzebuje żyznej gleby o dużym stopniu
przepuszczalności, nawożonej mineralnie.

100g50g 5g

OGÓREK GRUNTOWY

OGÓREK GRUNTOWY

DAR

DELICIUS

Odmiana średnio wczesna, polecana na
sałatki, ewentualnie do konserwowania.
Tworzy owoce średniej wielkości,
o ciemnozielonej skórce i małych
brodawkach, nieprzerastające. Odmianę
można uprawiać na balkonach
w doniczkach i małych ogródkach, ze
względu na słabszy wzrost.

Odmiana średnio wczesna, plenna, bardzo
smaczna, doskonała na sałatki i do
mrożenia. Rośliny silnie rosnące. Owoce
długości 13-16 cm, cylindryczne, na
przekroju okrągłe, intensywnie zielone
z jasnymi smugami do 2/3 długości,
nieżółknące.

3g

WŁASNA

5g

OGÓREK GRUNTOWY

OGÓREK GRUNTOWY

GRACIUS GŁADKI F1

HELA F1

Odmiana typu sałatkowego. Owoce
długości 18–20 cm, bez goryczy,
ciemnozielone, błyszczące o bardzo
delikatnej, gładkiej skórce i wyjątkowo małej
komorze nasiennej. Pierwszy polski
mieszaniec ogórka polowego typu
sałatkowego o takich cechach owocu.
Doskonały do bezpośredniego spożycia
na surowo bez obierania, w przetwórstwie
jako mrożonka w plastrach.

Odmiana średnio wczesna. Owoce długie
o małej skłonności do przerastania na
grubość, genetycznie pozbawione
goryczy. Skórka intensywnie zielona
z białymi, słabo zarysowanymi smugami,
gładka, ze średnimi brodawkami i białymi
kolcami. Do uprawy w polu. Lubi glebę
żyzną, zasobną w składniki pokarmowe.
I d ea l na d o s p oży w a ni a na ś w i eżo,
konserwowania i kwaszenia.

5g

WŁASNA

Dedykowana na

5g

Rynek proﬁ

OGÓREK GRUNTOWY

OGÓREK GRUNTOWY

HERMES SKIERNIEWICKI F1

IKAR F1

Wczesna, bardzo plenna odmiana,
wyróżniająca się dobrą strukturą plonu.
Rośliny o średniej sile wzrostu, tworzące
głównie kwiaty żeńskie. Owoce bardzo
kształtne, cylindryczne, zielone z jasnymi
smugami, lekko błyszczące, bez tendencji
do przerastania na grubość oraz do
zniekształceń. Przeznaczona do
konserwowania i kwaszenia. Odmiana
szczególnie odporna na mączniaka
rzekomego.

Odmiana średnio wczesna, bardzo plenna
o owocach bardzo smacznych, średniej
długości, cylindrycznych i smukłych. Skórka
intensywnie zielona, z połyskiem. Komora
nasienna mała i zwarta, miąższ
jasnozielony. Polecana do konserwowania
i kwaszenia oraz na korniszony. Posiada
kompleksową odporność na choroby.

WŁASNA

86

2g

Dedykowana na

Rynek proﬁ

500g100g50g 5g

Dedykowana na

ZACHOWANA

Rynek proﬁ

500g100g 5g

TRADYCJA WARZYWA

NASZ HIT

OGÓREK GRUNTOWY
JULIAN F1

OGÓREK
GRUNTOWY
IZYD F1
WŁASNA

Dedykowana na

Rynek proﬁ

Odmiana bardzo plenna. Owoce
kształtne, zielone, z wyraźnymi smugami.
Intensywnie wybarwione, dobrze utrzymują
barwę przez cały okres wegetacji.
Wyjątkowa odporność na mączniaka
rzekomego i parcha dyniowatych. Do
uprawy w polu. Lubi glebę żyzną, zasobną
w składniki pokarmowe. Idealny do
spożywania na świeżo, konserwowania
i kwaszenia.

100g50g 5g

500g100g50g 5g

Odmiana średnio wczesna, bardzo
plenna. Wyróżnia się silnym wzrostem i dużą
zdolnością regeneracji roślin. Owoce
grubobrodawkowe, bardzo kształtne,
cylindryczne, intensywnie zielone, bez
tendencji do przerastania na grubość.
Odmiana odznacza się wysoką
odpornością na mącznika rzekomego.
Izyd polecany jest do upraw
ekologicznych, gdyż nie wymaga ochrony
chemicznej. Idealny do konserwowania
i kwaszenia.

OGÓREK GRUNTOWY
KRAK F1
Odmiana średnio wczesna, bardzo plenna.
Owoce bardzo kształtne, cylindryczne,
typu konserwowego, dobre też do
kwaszenia. Skórka intensywnie zielona,
błyszcząca, z jasnymi smugami. Krak jest
wyjątkowo tolerancyjny wobec
mączniaka rzekomego i wirusa mozaiki
ogórka, całkowicie odporny na parcha
dyniowatych.

100g50g 5g

OGÓREK GRUNTOWY

OGÓREK GRUNTOWY

KRONOS SKIERNIEWICKI F1

LOKATA F1

Odmiana bardzo wczesna i stabilna
w plonowaniu (wczesnością dorównuje
odmianie Śremski F1). Rośliny o silnym
wzroście. Tworzy owoce kształtne,
cylindryczne, o zielonej barwie. Polecana do
uprawy integrowanej. Wyjątkowa tolerancja
na mączniaka rzekomego. Tolerancyjna na
niskie temperatury. Do uprawy w polu. Lubi
glebę żyzną, zasobną w składniki
pokarmowe. Idealny do spożywania na
świeżo, konserwowania i kwaszenia.

Odmiana średnio wczesna, plenna o silnym
wzroście i dużej zdolności regeneracji co
pozwala na przedłużenie zbiorów do
późnej jesieni. Ma owoce bez tendencji
do przerastania na grubość o zielonej
barwie skórki z małymi smugami, białymi
kolcami i drobnymi brodawkami. Odmiana
polecana do uprawy gruntowej,
doskonała do konserwowania. Wykazuje
podwyższoną odporność na mączniaka
rzekomego.

WŁASNA

Dedykowana na

Rynek proﬁ

500g100g50g 5g

WŁASNA

Dedykowana na

Rynek proﬁ

5g

OGÓREK GRUNTOWY

OGÓREK GRUNTOWY

OCTOPUS F1

ODYS F1

Odmiana o kształtnych, jasnozielonych
owocach. Rośliny o zdecydowanej
przewadze kwiatów żeńskich, szybko
wchodzą w okres owocowania.
Wyjątkowa genetyczna tolerancja na
mączniaka rzekomego, prawdziwego oraz
wirusa mozaiki ogórka.

Ogórki dość krótkie, o zielonej skórce
z lekkim połyskiem i jaśniejszymi smugami,
powierzchnia owoców pokryta jest niezbyt
licznymi brodawkami, z których wyrastają
białe kolce. Mają małą komorę nasienną
i nie wykazują tendencji do tworzenia
pustych przestrzeni. Nadaje się do spożycia
na surowo, jak i do przetworzenia.
Wykazuje odporność na wiele chorób
m. in. mączniaka rzekomego, parcha
dyniowatych i wirusa mozaiki ogórka.

1,5g

TRADYCJA WARZYWA

ZACHOWANA

5g
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OGÓREK GRUNTOWY

OGÓREK GRUNTOWY

OLIMP F1

OZYRYS F1

Odmiana średnio wczesna, bardzo plenna,
doskonała do bezpośredniego spożycia,
na surówki i do kanapek. Lubi ziemię
próchniczną, przepuszczalną, zasobną
w składniki pokarmowe. Tworzy owoce
o długości ok. 13 - 17 cm, pokryte zieloną
skórką z jasnymi smugami i nielicznymi
brodawkami. Miąższ delikatny.

Odmiana średnio wczesna, bardzo
smaczny, polecana do przetwórstwa (na
korniszony, do konserwowania i kiszenia).
Posiada kompleksową odporność na
choroby. Tworzy owoce cylindryczne,
o intensywnie zielonej skórce z lekkim
połyskiem, z małymi, średnio licznymi
brodawkami. Miąższ delikatny, bardzo
smaczny.

WŁASNA

Dedykowana na

Rynek proﬁ

5g

OGÓREK GRUNTOWY

WŁASNA

Dedykowana na

Rynek proﬁ

5g

OGÓREK GRUNTOWY

PARYS F1

POLAN F1

Odmiana wczesna, uniwersalna,
doskonała do kwaszenia i konserwowania
lub bezpośredniego spożycia. Tworzy
owoce małe, doskonałe do
konserwowania oraz większe na sałatki.
Skórka intensywnie zielona z jasnymi
smugami i nielicznymi brodawkami.
Kompleksowa odporność na choroby,
w tym na mączniaka rzekomego.

Odmiana średnio wczesna, bardzo plenna.
Owoce grubobrodawkowe, zielone
z jaśniejszymi smugami i czarnymi kolcami,
zaokrąglone na końcach. Do uprawy
polowej. Lubi glebę zasobną w składniki
pokarmowe. Polecany do konserwowania.

5g

5g

OGÓREK GRUNTOWY

OGÓREK GRUNTOWY

PORTAL F1

REJA F1

Odmiana gruntowa średnio wczesna,
przeznaczona do konserwowania. Owoce
grubo brodawkowe o średniej długości,
barwy zielonej , białej ornamentacji
i białych kolcach. Odmiana tolerancyjna
na mączniaka rzekomego i parcha
dyniowatych. Bogaty w witaminę A,
witaminę B i witaminę C, co wzmacnia
układ odpornościowy.

Odmiana średnio wczesna,
grubobrodawkowa, przeznaczona do
konserwowania i kiszenia. Rośliny o silnym
wigorze i prawie stuprocentowej żeńskości.
Tworzy owoce bardzo kształtne
i proporcjonalne, cylindryczne, bez szyjki.
Nie przerastają na grubość, nie
zniekształcają się. Kompleksowa
odporność na choroby pozwala na
uprawę integrowaną z ograniczoną
ochroną chemiczną.

WŁASNA

100g 5g

WŁASNA

Dedykowana na

Rynek proﬁ

500g50g 5g

OGÓREK GRUNTOWY

OGÓREK GRUNTOWY

RODOS F1

RUFUS F1

Odmiana średnio wczesna, o silnym
wzroście i drobnych liściach. Owoce
bardzo krótkie, proporcjonalne,
cylindryczne. Skórka zielona z małymi
brodawkami. Genetycznie uwarunkowany
brak goryczy. Wyróżnia się kompleksową
odpornością na choroby, zwłaszcza
mączniaka rzekomego. Polecany do
uprawy ekologicznej i integrowanej
z ograniczoną liczbą zabiegów
ochronnych.

Odmiana średnio wczesna typu korniszon,
bardzo plenna. Owoce bardzo krótkie,
intensywnie zielone, z dużą ilością średniej
wielkości brodawek. Miąższ bardzo
smaczny i delikatny. Wyjątkowa odporność
na mączniaka rzekomego, parcha
dyniowatych oraz wirusa mozaiki ogórków.
Wymaga codziennego zbioru. Doskonały
do bezpośredniego spożycia.

WŁASNA
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Dedykowana na

Rynek proﬁ

Dedykowana na

Rynek proﬁ

500g100g50g 5g

5g

TRADYCJA WARZYWA

OGÓREK GRUNTOWY

OGÓREK GRUNTOWY

SANDER F1

SOPLICA F1

Odmiana wczesna. Owoce jasnozielone
z rozmytym marmurkiem i średnio licznymi
grubymi brodawkami. Odmiana
dedykowana do przetwórstwa, nadają się
do konserwowania i kwaszenia. Doskonale
utrzymuje barwę i jędrność przez cały okres
przechowywania. Odmiana plenna
(40 t/ha). Wyjątkowa tolerancja na
mączniaka rzekomego. Całkowicie
odporny na parcha dyniowatych.

Odmiana średnio wczesna, bardzo plenna
i krzewiąca się. Owoce intensywnie zielone
z jasnymi smugami i małymi brodawkami.
Wyjątkowo smaczny. Idealny do
bezpośredniego spożycia, kwaszenia
i konserwowania. Nie ma tendencji do
przerastania na grubość i deformacji.
Wytwarza bardzo dużo owoców, zalecany
systematyczny zbiór. Odporny na parcha
dyniowatych i mączniaka prawdziwego,
wysoka tolerancja wobec rzekomego.

5g

100g50g 5g

NASZ HIT

OGÓREK GRUNTOWY
ŚREMIANIN F1

OGÓREK
GRUNTOWY
SZERYF F1
WŁASNA

Dedykowana na

Rynek proﬁ

Odmiana wczesna, bardzo plenna,
przeznaczona do konserwowania
i kwaszenia. Skórka zielona, z lekkim
połyskiem i smugami do 1/2 długości
owocu. Owoce grubobrodawkowe,
w typie odmiany Śremski, bez skłonności
do żółknięcia. Charakteryzuje się dużą
odpornością na mączniaka rzekomego
i prawdziwego, odporny na parcha
dyniowatych.

500g100g 5g

Odmiana średnio wczesna, przeznaczona
do konserwowania. Rośliny o silnym
wigorze i dominujących żeńskich
kwiatach. Owoce cylindryczne,
ciemnozielone, ze słabym połyskiem oraz
jasnymi smugami do 1/3 owocu i rzadkimi
brodawkami. Stosunek długości owocu do
średnicy wynosi 3,2:1. Odmiana bardzo
plenna. Posiada kompleksową odporność
na choroby, w tym wysoką odporność na
mączniaka rzekomego.

5g

OGÓREK GRUNTOWY
ŚREMSKI F1
Odmiana wczesna, bardzo plenna,
polecana do uprawy na wczesny zbiór
w niskich, nieogrzewanych tunelach.
Owoce w fazie dojrzałości użytkowej są
cylindryczne, bez szyjki, o nasadzie lekko
zaokrąglonej, z małą komorą nasienną.
Brodawki liczne, duże. Śremski polecany
jest do konserwowania i kwaszenia.

5g

OGÓREK GRUNTOWY

OGÓREK GRUNTOWY

TAROT F1

TESSA F1

Odmiana średnio wczesna, bardzo plenna,
przeznaczona do konserwowania
i kwaszenia. Owoce grubo brodawkowe
z białymi kolcami o średniej długości
i zielonej barwie z białą ornamentacją.
Posiada kompleksową odporność na
choroby a szczególnie na mączniaka
rzekomego. Tolerancyjna na chłody.

Odmiana sałatkowa. Owoce o długości
ok. 20cm, bez goryczy, o gładkiej,
ciemnozielonej, błyszczącej skórce. Miąższ
gruby i soczysty, komora nasienna mała.
Duża tolerancja wobec mączniaka
rzekomego, kanciastej plamistości
i parcha dyniowatych. Można osiągnąć
bardzo duży plon pod niskimi osłonami.

WŁASNA

Dedykowana na

Rynek proﬁ

100g 5g

TRADYCJA WARZYWA

2g
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OGÓREK GRUNTOWY

OGÓREK GRUNTOWY

TRAPER F1

TYTUS F1

Odmiana średnio wczesna, o dominujących kwiatach żeńskich. Owoce
o zielonej barwie skórki, bardzo krótkie, ze
średniej długości smugami, białymi
kolcami średniej gęstości. Odmiana
polecana do uprawy gruntowej.
Typ użytkowy konserwa-korniszon.
Podwyższona odporność na mączniaka
rzekomego.

Odmiana średnio wczesna, plenna.
Owoce zielone, krótkie, ze średnią liczbą
brodawek. Odmiana doskonała na
korniszony, przy rzadszym zbieraniu na
konserwowe. Odporny na mączniaka
rzekomego, wirusa mozaiki ogórków
i całkowicie odporny na parcha
dyniowatych – w związku z czym nie
wymaga intensywnej ochrony chemicznej.

WŁASNA

Dedykowana na

Rynek proﬁ

100g 5g

50g 5g 2g

NASZ HIT

OGÓREK
GRUNTOWY
ZEFIR F1
WŁASNA

OGÓREK
POD OSŁONY
ATOS F1
Odmiana średnio wczesna, bardzo plenna,
polecana do uprawy w szklarniach
i tunelach foliowych. Doskonała do
bezpośredniego spożycia. Odporna na
parcha dyniowatych. Tworzy owoce
o długości ok. 28 cm, ciemnozielone
o błyszczącej skórce, delikatnie
żebrowane. Miąższ słodki, smaczny, bez
cienia goryczy.

Dedykowana na

Rynek proﬁ

100g 5g

Odmiana wczesna, bardzo plenna. Rośliny
o silnym wigorze. Owoce bardzo kształtne
z lekko zaznaczonymi bruzdami. Skórka
intensywnie zielona, błyszcząca z jasnymi
smugami do połowy długości owocu.
Wyjątkowa tolerancja na mączniaka
rzekomego. Do uprawy w polu. Lubi glebę
żyzną, zasobną w składniki pokarmowe.
Idealny do spożywania na świeżo,
konserwowania i kwaszenia.

10g 1g

OGÓREK
POD OSŁONY
CARUSO F1
Odmiana odporna na parcha
dyniowatych, wczesna, typowo
szklarniowa. Owoce długości 30-35 cm,
gładkie, lekko błyszczące. Komora
nasienna mała, miąższ delikatny. Odmiana
o bardzo dużym plonie wczesnym.

1g

OGÓREK
POD OSŁONY

OGÓREK
POD OSŁONY

DUKAT F1

INES F1

Odmiana sałatkowa, przeznaczona do
uprawy w szklarni wiosną i jesienią. Może być
sadzona od połowy lutego. Aby otrzymać
wysoki plon konieczne jest równomierne, obte
nawożenie, zwłaszcza potasem i wapniem.
W gorszych warunkach uprawowych roślina
może wytwarzać kwiaty męskie. Nie wpływa
to jednak na zmniejszenie plonu, gdyż
wykształcają się one jedynie do 6, 7 węzła.

Odmiana odporna na parcha dyniowatych
i mączniaka prawdziwego ogórków,
tolerancyjna wobec mączniaka rzekomego.
Owoce długości 18-20 cm, bez goryczy,
ciemnozielone o delikatnej skórce. Odmiana
średnio wczesna, przeznaczona do uprawy
przy obniżonej temperaturze. Spadki
temperatury do 14-16 oC w nocy oraz 18-20 oC
w dzień nie powodują zmniejszenia plonu.

1g

90

1g

TRADYCJA WARZYWA

OGÓREK
POD OSŁONY

OGÓREK
POD OSŁONY

IWA

LECH F1

Odmiana wczesna, polecana do uprawy
w szklarniach i tunelach foliowych.
Doskonała do bezpośredniego spożycia,
np. do sałatek. Odporna na parcha
dyniowatych. Tworzy owoce o długości ok.
20 cm o delikatnej skórce i smacznym
miąższu, bez goryczy.

Odmiana średnio wczesna, przeznaczona
do wiosennej i jesiennej uprawy
w szklarniach i tunelach foliowych.
Wytwarza wyrównane owoce o długości
24-28 cm, z małą komorą nasienną. Roślina
silnie rosnąca.

WŁASNA

10g 5g 1g

1g

OGÓREK
POD OSŁONY

OGÓREK
POD OSŁONY

ORION F1

MONIKA
Bardzo wczesna i plenna odmiana
partenokarpiczna, do uprawy przyspieszonej w polu i pod folią. Rośliny o silnym
wzroście. Owoce bardzo kształtne,
wyrównane, krótkie (10-12 cm), bez szyjki,
intensywnie zielone z wyraźnymi smugami,
o szorstkiej powierzchni. Odmiana
sałatkowa nadająca się również na ogórek
małosolny.

Odmiana bardzo wczesna i bardzo plenna.
Owoce długości 20-22 cm o lekko
zaznaczonej szyjce, z wyraźnymi bruzdami.
Skórka delikatna, miąższ bardzo smaczny.
Rośliny dobrze utrzymują wigor do końca
plonowania. Odmiana przydatna do uprawy
w obniżonej temperaturze, zarówno
w szklarni, jak i w nieogrzewanych tunelach
foliowych, w podłożach naturalnych
i sztucznych.

Dedykowana na

ZACHOWANA

Rynek proﬁ

1g

10g 2g

OGÓREK
POD OSŁONY

OGÓREK
POD OSŁONY

SKIERNIEWICKI

TWENTY F1

Odmiana wczesna, polecana do uprawy
w szklarniach i tunelach foliowych.
Doskonała do bezpośredniego spożycia,
np. do sałatek. Odporna na parcha
dyniowatych. Tworzy owoce o długości ok.
15 cm, walcowate, zaokrąglone na
końcach. Miąższ smaczny i delikatny.

Odmiana o kwiatach żeńskich, przeznaczona do uprawy w szklarniach i tunelach
foliowych. Rośliny o umiarkowanej sile
wzrostu. Owoce gładkie, ciemnozielone,
długości 20-22 cm. Odporna na wahania
temperatury w okresie wegetacji.

WŁASNA

1g

1g

Ogórki gruntowe
Owoc
Odmiana

Wczesność

Aladyn F1

Tolerancja na
mączniaka
rzekomego

Kolor skórki

Brodawki

Współczynnik
kształtu

średnio
wczesny

zielony z jasnymi smugami

małe

2,8:1

wysoka

Andrus F1

wczesny

jasnozielony

duże, rzadkie

2,6:1

średnia

Anulka F1

średnio
wczesny

jasnozielony

małe,
nieliczne

2,7:1

wysoka

Atlas Pola F1

wczesny

zielony z jasnymi smugami

średnie

3:1

wysoka

Basza F1
Borus F1
Cezar F1
Citron

wczesna
średnio
wczesny
średnio
wczesny
wczesny

Uwagi
odmiana polecana do konserwowania,
drobne nasiona (22-60 szt./g)
brodawki białokolcowe,
80% plonu stanowi plon handlowy
codzienne zbiory stymulują wytwarzanie
nowych zawiązek
owoc bardzo smaczny, kruchy
do kwaszenia, przy częstych zbiorach na
korniszony
nie tworzy pustych komór nasiennych;
do kwaszenia i na małosolne

zielony z połyskiem

średnie

2,5:1

wysoka

ciemnozielony

średnie

3:1

wysoka

grube

2,9:1

średnia

doskonały do konserwowania i kwaszenia

niska

polecany do bezpośredniego spożycia oraz
do konserwowania

zielony, lekko
marmurkowaty
żółty z jasnymi
przebarwieniami

TRADYCJA WARZYWA
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kształt cytryny
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Ogórki gruntowe - c.d.
Owoc
Odmiana

Wczesność

Kolor skórki

Tolerancja na
mączniaka
rzekomego

średnie

2,8:1

średnia

średnie

3:1

bardzo wysoka

Uwagi

Hela F1

średnio
wczesny

Hermes
Skierniewicki F1

wczesny

Ikar F1

średnio
wczesny

intensywnie zielony

grube

3:1

wysoka

Izyd F1

późny

intensywnie zielony

grube

3:1

bardzo wysoka

średnio
wczesny
średnio
wczesny

zielony z jaśniejszymi
smugami
zielony z jaśniejszymi
smugami

duże

3:1

średnia

średnie

3:1

średnia

wczesny

intensywnie zielony

małe, płaskie

2,7:1

bardzo wysoka

zielony ze smugami

małe

2,8:1

wysoka

grube

3:1

wysoka

małe

2,7:1

bardzo wysoka

małe

3:3

bardzo wysoka

kompleksowa odporność na choroby

zielony z jasnymi smugami

małe

2,7:1

wysoka

odmiana uniwersalna

jasnozielony ze smugami

grube

3:1

średnia

delikatny smak, polecany do sałatek i mizerii

zielony ze smugami

grube

3:1

bardzo wysoka

doskonały do kwaszenia i na korniszony

zielony z jasnymi smugami

grube

3:1

bardzo wysoka

rośliny o silnym wigorze, długo owocujące

zielony

małe, średnio
liczne

2,7:1

bardzo wysoka

brak goryczy

Julian F1
Krak F1
Kronos
Skierniewicki F1
Lokata F1
Octopus F1
Odys F1
Ozyrys F1
Parys F1
Polan F1
Portal F1
Reja F1
Rodos F1
Rufus F1
Sander F1
Soplica F1
Szeryf F1
Śremianin F1
Śremski F1
Tarot F1
Traper F1
Tytus F1
Zer F1

średnio
wczesny
średnio
wczesny
średnio
wczesny
średnio
wczesny
średnio
wczesny
średnio
wczesny
bardzo
wczesny
wczesny

intensywnie zielony
z jasnymi smugami
zielony z jasnymi smugami,
błyszczący

Brodawki

Współczynnik
kształtu

zielony z jaśniejszymi
smugami
zielony z jasnymi smugami
i lekkim połyskiem
intensywnie zielony
z połyskiem

średnio
wczesny
średnio
wczesny

polecany do spożywania na świeżo oraz
na korniszony
pierwsze plony 3 do 4 dni po Śremskim, dobre
wiązanie owoców, bardzo plenny
polecany do konserwowania i kwaszenia oraz
na korniszony
silny wzrost, doskonały do konserwowania
i kwaszenia
doskonały do konserwowania i kwaszenia
polecany do konserwowania, nie tworzy
pustych komór
odmiana stabilna w plonowaniu
i bardzo plenna
doskonały do kwaszenia i na korniszony
doskonały surowiec do kwaszenia i
konserwowania, po zakwaszeniu twardy
odmiana bardzo plenna, owoce wyrównane
bardzo kształtne

intensywnie zielony

średnio liczne

2,7:1

wysoka

polecany na korniszony, wyjątkowo odporny
na choroby

wczesny

jasnozielony ze smugami

grube

2,8:1

średnia

odmiana polecana do konserwowania

bardzo
wczesny
średnio
wczesny
bardzo
wczesny
bardzo
wczesny
bardzo
wczesny
średnio
wczesny
średnio
wczesny

intensywnie zielony
z jaśniejszymi smugami
ciemnozielony z jasnymi
smugami
zielony z lekkim połyskiem
i smugami
zielony z lekkim połyskiem
i smugami

małe

2,6:1

wysoka

polecany do konserwowania i kwaszenia

małe

3,2:1

bardzo wysoka

owoc nie przerasta na grubość, odmiana
bardzo plenna

średnie

2,9:1

średnia

polecany do konserwowania i kwaszenia

średnie

2,9:1

niska

wysoki plon wczesny

zielony ze smugami

grube

2,9:1

bardzo wysoka

polecany do konserwowania i kwaszenia

zielony ze smugami

małe

2,7:1

wysoka

doskonały do kwaszenia i na korniszony

zielony

średnio liczne

3:1

wysoka

doskonała do konserwowania i kwaszenia

intensywnie zielony
z jasnymi smugami

małe

3:1

bardzo wysoka

polecany do konserwowania i kwaszenia

wczesny

Ogórki pod osłony
Odmiana

Okres wegetacji

Atos F1

Owoc

Tolerancja na choroby

Uwagi

brak

tolerancyjny wobec parcha
dyniowatych

typ sałatkowy, lekko żebrowany, długość
owocu ok. 28 cm

zielony, błyszczący

brak

tolerancyjny wobec parcha
dyniowatych

wysoki plon wczesny, odmiana sałatkowa,
owoc o długości 32-35 cm

średnio wczesna

zielony, błyszczący

brak

tolerancyjny wobec parcha
dyniowatych

do uprawy szklarniowej wiosną i jesienią,
owoc długości 32-36 cm

średnio wczesna

ciemnozielony

brak

tolerancyjny wobec mączniaka
i parcha dyniowatych

do uprawy szklarniowej jesienią;
owoc długości 18-20 cm

wczesna

zielony z jasnymi
smugami

brak

średnia tolerancja

do wiosennej uprawy w tunelach foliowych
i szklarniach; owoc o długości 18-21 cm

Lech F1

średnio wczesna

zielony z delikatnymi
smugami

brak

tolerancyjny wobec parcha
dyniowatych

odmiana do uprawy szklarniowej od poł.
lutego; owoc o długości 24-28 cm

Monika

bardzo wczesna

zielony z jasnymi
smugami

drobnokolcowe

średnia tolerancja

odmiana partenokarpiczna, sałatkowa,
nadająca się również na małosolne

Orion F1

wczesna

zielony z wyraźnymi
bruzdami

brak

-

owoce długości 20-22 cm

Skierniewicki

wczesna

ciemnozielony z jasnymi
smugami

brak

tolerancyjny wobec parcha
dyniowatych

owoce długości 15 cm

średnio wczesna

ciemnozielony z jasnymi
smugami

brak

-

owoce krótkie 20-22 cm

Kolor skórki

Brodawki

średnio wczesna

ciemnozielony

Caruso F1

średnio wczesna

Dukat F1
Ines F1
Iwa

Twenty F1
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Ogórki sałatkowe
Owoc
Odmiana

Okres wegetacji
Długość (cm)

Skórka

Tolerancja na choroby

Uwagi

Dar

średnio wczesna

8-12

ciemnozielona, małe
brodawki

wysoka

polecana uprawa w małych ogródkach
i pojemnikach

Delicius

średnio wczesna

13-16

gładka, intensywnie zielona
z jasnymi smugami

brak

polecany na sałatki i do mrożenia

Gracius Gładki F1

średnio wczesna

20-23

gładka, zielona z jasnymi
smugami

wysoka

odmiana sałatkowa, do uprawy w polu
i pod folią

Olimp F1

średnio wczesna

13-17

zielona z jasnymi smugami,
nieliczne brodawki

brak

polecany na mizerię i do mrożenia

Tessa F1

wczesna

18-22

ciemnozielona, błyszcząca,
gładka

bardzo wysoka

mała komora nasienna, miąższ gruby,
soczysty, bez goryczy;
można spożywać ze skórką

OKRA

OKRA

BURGUNDY

CLEMSON SPINELESS

Okra zwana ketmią jadalną to ciekawa
roślina jednoroczna o wzniesionych
pędach długości około 1 m, mająca
zastosowanie jako warzywo, roślina
ozdobna i zioło. Owocem są torebki
w kształcie palca dorastające do 30 cm
długości i bordowym kolorze, które
zbieramy gdy są jeszcze niedojrzałe
i miękkie. Można je gotować, smażyć,
dusić, suszyć, marynować i konserwować.
Podczas gotowania robi się kleista, stąd
jest polecana dla osób z problemami
żołądkowymi.

Roślina jednoroczna o wyprostowanych
pędach wysokości 1 m. Uważana za jedną
z najlepszych odmian na świecie. Znajduje
zastosowanie jako roślina ozdobna,
warzywa lub zioła. Niedojrzałe owoce
przyrządza się do spożycia podobnie jak
fasolkę szparagową: gotuje, smaży lub
marynuje. Nasiona są dość oleiste, zatem
mogą być spożywane po uprażeniu lub
używane jako substytut kawy. Uprawia się
ją na stanowisku słonecznym, osłoniętym
od wiatru. Wysiew IV, zbiór VII - VIII.

OWIES
WIELKANOCNY

PAPRYKA

Owies stanowi wspaniałą ozdobę
wielkanocnego stołu. Około dwóch
tygodni przed Świętami Wielkanocnymi
należy wysiać nasiona do naczynia z ziemią
i piaskiem lub ligniną czy watą. Na kiełki
można wysiewać cały rok. Pilnować, aby
podłoże w doniczce było stale wilgotne.

Odmiana bardzo plenna, doskonała jako
przyprawa do potraw. Polecana do
uprawy w gruncie i pod osłonami. Rośliny
niskie, o zwartej budowie. Owoce liczne,
wydłużone, stożkowate, ciemnoczerwone,
pikantne w smaku.

2g

2g

CAYENNA

0,5g

10g

PAPRYKA

PAPRYKA

CITRINA

CYKLON

Odmiana przeznaczona do uprawy
polowej. Miąższ słodki, z dużą zawartością
witaminy C. Owoce w fazie dojrzałości
w seledynowocytrynowym kolorze,
osiągają masę około 140 g. Kształt
owoców trapezoidalny. Doskonała do
bezpośredniego spożycia.

Odmiana wczesna. Owoce mają
stożkowaty kształt, osiągają długość od 7
do 10 cm. Wyróżnia się dużą plennością –
z pojedynczej rośliny można uzyskać nawet
kilogram owoców. Po przetworzeniu
zachowuje swój kolor i jędrność. Zaleca się
uprawę w gruncie. Lubi miejsca suche
i nasłonecznione, poza tym nie ma dużych
wymagań uprawowych. To jedna
z najbardziej popularnych odmian papryki
ostrej.

0,5g
2g
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0,5g
2g

93

PAPRYKA

PAPRYKA

ETIUDA

JOLANTA

Odmiana średnio wczesna o dużych,
prostokątnych, umieszczonych na roślinie
zwisająco, ciemnopomarańczowych
owocach. Przeznaczona do uprawy
w tunelach foliowych, a w sprzyjających
warunkach w polu. Wysokość rośliny ok.
70 cm, wymagają podpór i usuwania
pędów bocznych do pierwszego
rozgałęzienia. Miąższ grubości 5-7 mm,
wyjątkowo soczysty i smaczny.

Odmiana średnio wczesna, plenna, owoce
typu "block", gładkie z ładnym połyskiem.
Rośliny osiągają ok. 85 cm, wymagają
podpór i intensywnego nawożenia. Miąższ
gruby (10-12 mm), soczysty, bardzo
smaczny, intensywnie czerwony. Polecana
do bezpośredniego spożycia i przetwórstwa. Odmiana przeznaczona do
uprawy pod osłonami, w nie ogrzewanych
tunelach foliowych, w ciepłe lata udaje się
w gruncie przy ściółkowaniu czarną folią.

WŁASNA

2g
50g
10g0,5g

WŁASNA

PAPRYKA

PAPRYKA
KASIA

NOKTURN

Odmiana wczesna (od posadzenia
rozsady do zbiorów 63–70 dni),
przeznaczona do uprawy w nieogrzewanych tunelach foliowych oraz
w polu przy ściółkowaniu czarną folią.
Owoce żółte z połyskiem, typu "block",
o masie ok. 220 g. Miąższ średnio gruby,
słodki, soczysty. Wymagają podpór, mogą
być prowadzone bez cięcia lub na dwa
pędy.

Bardzo interesująca odmiana ze względu na
barwę owoców. Średnio wczesna,
przeznaczona do uprawy w tunelach
nieogrzewanych i w polu. Rośliny dorastają do
wysokości około 80 cm, wymagają
palikowania i usuwania pędów bocznych do
pierwszego rozgałęzienia, nie muszą być
cięte. Owoce ciemnooletowe,
przechodzące w ciemnowiśniowe, kształtu
trójkątnego z zaostrzonym wierzchołkiem
o ciężarze 50-90 g.

WŁASNA

0,5g

PAPRYKA

WŁASNA

0,5g

PAPRYKA

OLEŃKA

OLIWIA

Odmiana typu "pomidorowego" - o kulistych,
mocno spłaszczonych i silnie żebrowanych
owocach, osiągających masę około 90 g.
Miąższ grubości ok. 7 mm, soczysty, jędrny,
słodki, bardzo smaczny, zawiera wyjątkowo
dużo witaminy C. Owoce przebarwiają się
z ciemnozielonych na ciemnoczerwone.
Odmiana wczesna przeznaczona do
uprawy w nieogrzewanych tunelach
foliowych, a w sprzyjających warunkach
pogodowych również w polu.

Odmiana wczesna, polecana do uprawy
w gruncie i pod osłonami. Doskonała do
bezpośredniego spożycia i do
konserwowania. Tworzy rośliny średnio
wysokie o krzaczastym pokroju. Owoce
w kształcie stożka z tępo zakończonym
wierzchołkiem. Miąższ delikatny i bardzo
smaczny.

WŁASNA

0,5g

2g
50g
10g0,5g

PAPRYKA

PAPRYKA

OŻAROWSKA

ROBERTA F1

Średnio wczesna, jedna z najlepszych
polskich odmian papryki. Owoce
charakteryzują się bardzo grubym
i soczystym miąższem (8 mm) i dużą
zawartością witaminy C. Przeznaczona
do uprawy w tunelach foliowych,
a w sprzyjających warunkach także
w polu. Rośliny średnio wysokie, wymagają
cięcia i palikowania. Owoce duże, o masie
około 120 g, w kilogramie znajduje się
7-8 szt.

Bardzo wczesna i bardzo plenna. Jedna
z najlepszych odmian papryki do uprawy
w polu. Rośliny niskie, o sztywnych,
wzniesionych pędach, nie wymagają
palikowania i dobrze znoszą niekorzystne
warunki środowiska. Owoce dość duże,
czerwone, z silnym połyskiem, kształtu
graniastosłupa, o lekko zagłębionym
wierzchołku. Miąższ gruby, soczysty,
ciemnoczerwony.

WŁASNA
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0,5g
2g

2g
50g
10g0,5g

2g
50g
10g0,2g
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PAPRYKA

PAPRYKA

ROBERTINA

ROKITA

Odmiana wczesna, polecana do uprawy
w polu oraz w nieogrzewanych tunelach
foliowych. Osiągają 50-70 cm wysokości.
Tolerancyjna na niekorzystne warunki
środowiska. Owoce w kształcie
graniastosłupa, lekko żebrowane, o masie
120-140 g, czerwone, z silnym połyskiem.
Miąższ gruby (7-8 mm), ciemnoczerwony,
soczysty. Polecana do bezpośredniego
spożycia i do przetwórstwa.

Odmiana wczesna, półostra, polecana do
uprawy w gruncie i pod osłonami.
Doskonała do bezpośredniego spożycia
i konserwowania. Rośnie do wysokości ok.
50 cm. Owoce o długości ok. 15 cm
i masie ok. 40 g. Owoc typu gruby strąk,
czerwony, z połyskiem. Miąższ lekko
pikantny i soczysty, bardzo smaczny.

2g
50g
10g0,5g

0,5g

PAPRYKA

PAPRYKA

TELIMENA

TRAPEZ

Odmiana średnio wczesna, plenna,
polecana do uprawy w tunelach
foliowych. Doskonała do bezpośredniego
spożycia i do konserwowania. Tworzy
owoce żółte.

Odmiana wczesna, bardzo plenna,
polecana do uprawy w gruncie i pod
osłonami. Doskonała do bezpośredniego
spożycia i do konserwowania. Tworzy
ciemnoczerwone owoce w kształcie
graniastosłupa. Skórka z delikatnym
połyskiem, miąższ jędrny i bardzo smaczny.

WŁASNA

WŁASNA

0,5g

10g0,5g

Odmiana

Okres wegetacji

Wysokość
roślin (cm)

Kształt

Barwa w czasie dojrzałości
konsumpcyjnej

Masa (g)

Grubość
miąższu

Pod
osłony

Grunt

Cayenna (ostra)

średnio wczesna

45-50

wydłużona z ostrym końcem

czerwona

60-80

2-3

+

+++

Citrina

średnio wczesna

70-80

trapez

cytrynowożółta

130-140

6-8

+

+++

Cyklon

wczesna

40-60

stożek

czerwona

30-40

2-3

+

+++

Etiuda

średnio wczesna

70

block

ciemnopomarańczowa

130-190

8-10

+++

+

Jolanta

średnio wczesna

80-85

block

czerwona

~230

10-12

+++

+++

Kasia

średnio wczesna

80

block

żółta

200-220

8-10

+++

++

Nokturn

średnio wczesna

80

stożek

ciemnooletowa

50-90

3-4

+++

++

Oleńka

wczesna

60-70

kulistospłaszczona, żebrowana

czerwona z połyskiem

80-90

7-10

+++

+

Oliwia

wczesna

50-60

stożek

żółta

80-130

6-9

+++

+

Ożarowska

średnio wczesna

70-80

block

ciemnoczerwona

~120

8-9

+++

+

Roberta F1

bardzo wczesna

45-50

block

czerwona z połyskiem

110-130

6-8

+

+++

Robertina

wczesna

50

block

czerwona z połyskiem

120-140

6-8

+

+++

Rokita (półostra)

wczesna

50

wydłużona z ostrym końcem

czerwona

25-45

2-3

+++

+++

średnio wczesna

70-80

trapez

ciemnożółta

110-140

8-9

+++

+

wczesna

70-80

block

ciemnoczerwona

~120

8-10

+++

+

Telimena
Trapez

Papryka – stosowana jest zarówno w kuchni jak i w medycynie
naturalnej. Zalicza się do wąskiej grupy warzyw, które
zachowują swoje właściwości pod wpływem pieczenia
i duszenia. Zapobiega bólom głowy i zwapnieniu naczyń
krwionośnych. Zawiera w sobie czterokrotnie więcej witaminy C
niż cytryna, natomiast obecność likopenu wychwytuje wolne
rodniki. Papryka jest serwowana na surowo, na grillu oraz jako
dodatek do zup i sosów. Smacznym dodatkiem do mięs, wędlin,
sałatek i kanapek jest papryka marynowana na bazie octu
i cukru. W uprawie są odmiany z przeznaczeniem do
produkcji polowej, tunelowej oraz szklarniowej. Należy
pamiętać o uszczykiwaniu pierwszego kwiatu w rozgałęzieniu
łodygowym, co w następstwie zwiększa plenność owoców
z rośliny.

TRADYCJA WARZYWA
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PASTERNAK

PATISON

PÓŁDŁUGI BIAŁY

DISCO

Bujnie rosnąca odmiana przemysłowa,
przeznaczona do produkcji suszu,
bezpośredniego spożycia i mrożenia.
Korzenie długości około 25 c, białe,
stożkowate. Miąższ biały, mniej
aromatyczny niż u pietruszki. Okres
wegetacji wynosi około 140 dni. Odmiana
polecana do przechowywania. Polecany
na surówki oraz jako warzywo gotowane.

500g100g 5g

Wczesna, plenna odmiana patisona
o białokremowych owocach w kształcie
dysku. Rośliny o zwartym, krzaczastym
pokroju, są odporne na mączniaka
rzekomego. Młode owoce bogate są w
witaminę C, polecane do kwaszenia
i konserwowania, starsze owoce do
zapiekania.

ZACHOWANA

3g

PATISON

PATISON

GAGAT

PATISSON ORANGE

Odmiana wczesna, krzaczasta o silnym
wzroście i luźnym pokroju. Wytwarza
patisony o kształcie dysku z delikatnym
ząbkowaniem na brzegach. Owoce
osiągają do 8 cm długości i do 20 cm
średnicy. Uprawiany na glebie żyznej
i ciepłej i zasobnej w wodę. Można go
spożywać na surowo, jak i konserwować
czy kwasić. Odmiana nadaje się do
długotrwałego przechowywania.

Odmiana o krzaczastym, zwartym pokroju.
Młode owoce jasnożółte, dojrzałe
żółtopomarańczowe. Miąższ białokremowy, soczysty, kruchy. Odmiana
polecana do bezpośredniego spożycia
oraz konserwowania. Rośliny nie wymagają
dodatkowej ochrony chemicznej, a ich
owoce nie kumulują metali ciężkich.

3g

PATISON
POLO F1
Odmiana wczesna, heterozyjna, z dużą
liczbą kwiatów żeńskich, bardzo plenna.
Rośliny o bujnym, krzaczastym pokroju.
Dojrzałe owoce mają biało kremową
skórkę i kształt płaskiego dysku
z ząbkowanym brzegiem. Odmiana
odporna na mączniaka rzekomego.
Polecany do bezpośredniego spożycia,
oraz konserwowania w całości.

1g

Patisony, kabaczki i cukinie
wymagają dobrych gleb
i optymalnej rozstawy.
W sprzyjających warunkach
plonują do pierwszych mrozów.

100g 3g

PIETRUSZKA
KORZENIOWA

PIETRUSZKA
KORZENIOWA

ALBA

CUKROWA

Odmiana średnio późna przeznaczona do
bezpośredniej konsumpcji, przetwórstwa
i długotrwałego przechowywania. Korzenie
w kształcie wydłużonego stożka, odporne na
brunatnienie. Miąższ aromatyczny, biały,
nieciemniejący (liście zdrowe), bardzo mocny.
Odporna na choroby atakujące pietruszkę
w trakcie przechowywania. Na glebach
ciężkich lepiej uprawiać ją na redlinach.

Odmiana wczesna, na zbiór letni i jesienny.
Polecana do bezpośredniego
zaopatrzenia rynku. Korzeń krótki,
stożkowaty, z silnie wykształconą głową,
gwałtownie zwężający się ku dołowi,
o długości 14-17 cm. Kora biała, walec
osiowy biały z żółtą obwódką, miąższ
jędrny, biały.

500g100g50g 3g
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50g 5g
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Pietruszka korzeniowa – dzięki cennym właściwościom i odporności na niskie temperatury jest jednym z warzyw najczęściej
uprawianych w naszych ogródkach. Jeżeli decydujemy się na jej uprawę, to najlepiej wybrać glebę lekką i przepuszczalną. Wtedy
będziemy mieć pewność, że korzenie będą kształtne i nierozwidlone. Wspomniany korzeń znakomicie odnajduje się w kuchni i jest
najczęściej dodawany do zup. Liście, potocznie określane jako nać, są świetnym uzupełnieniem sałatek, potraw z jaj i dań mięsnych.
Uprawiać należy w drugim roku po oborniku, bo przy zbyt dużej ilości substancji organicznej łatwo rozwidla się.

PIETRUSZKA
KORZENIOWA

PIETRUSZKA
KORZENIOWA

HALBLANGE - BERLIŃSKA PNE

KAŚKA

Odmiana późna, bardzo plenna,
przeznaczona na użytek jesienny i zimowy.
bardzo trwała w przechowywaniu. Korzeń
długości około 20 cm, w kształcie
wydłużonego stożka, miąższ biały, jędrny.
Wymaga gleby żyznej, pulchnej, zasobnej
w próchnicę i dostatecznie wilgotnej.
Wysiewać wczesną wiosną w rzędy co
30-40 cm.

Odmiana średnio późna (zbiór po 150-180
dniach od wysiewu). Tworzy kremowobiałe korzenie o stożkowato-podłużonym
kształcie i masie 150-200 g, miąższ jędrny.
Odmiana przeznaczona do
bezpośredniego spożycia i przechowywania, polecana do przetwórstwa.

ZACHOWANA

5g

500g100g50g 5g
NASZ HIT

PIETRUSZKA
KORZENIOWA
LENKA
WŁASNA

PIETRUSZKA
KORZENIOWA
KONIKA
Odmiana średnio wczesna, o bardzo silnym
aromacie. Korzenie stożkowate, długości
około 12-15 cm i gładkiej powierzchni.
Miąższ kremowobiały, aromatyczny
i bardzo smaczny.

50g 5g

Odmiana średnio późna, przeznaczona do
bezpośredniego spożycia oraz długiego
przechowywania. Korzenie spichrzowe
półdługie, stożkowate, równomiernie
zwężające się ku dołowi, dorastające do
20 cm długości. Miąższ kremowobiały,
w smaku łagodny, słodki.

100g 5g

PIETRUSZKA
KORZENIOWA
OŁOMUŃCKA
Odmiana późna (okres wegetacji około
200 dni). Korzenie długie (22-23 cm),
smukłe o jasnej skórce i aromatycznym,
słodkim miąższu. Odmiana dobrze znosi
suszę i zmienne warunki atmosferyczne,
tolerancyjna na choroby występujące
podczas długiego przechowywania.

ZACHOWANA

TRADYCJA WARZYWA

500g100g50g 5g
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PIETRUSZKA
KORZENIOWA

PIETRUSZKA
KORZENIOWA

OSBORNE

SONATA

Odmiana późna. Wykształca bardzo
długie korzenie (22–25 cm). Miąższ
kremowobiały. Jasna skórka może czasami
przybierać zielonkawy odcień. Zaleca się
uprawę na redlinach. Wykazuje dużą
odporność na zmienne warunki
atmosferyczne i suszę. Jej ogromną zaletą
jest trwałość w przechowywaniu.

Odmiana średnio późna, bardzo plenna.
Korzenie długie, ostro zakończone,
o gładkiej, białej skórce. Miąższ ścisły,
kremowy. Nie ma tendencji do tworzenia
ordzawień. Wysoka odporność na suszę,
doskonale się przechowuje.

100g 5g

5g

PIETRUSZKA
KORZENIOWA

PIETRUSZKA
NACIOWA

VISTULA

FEST

Odmiana późna, w typie Berlińskiej.
Korzenie długości 19-22 cm, stożkowatowydłużone z białą skórką. Miąższ kremowy,
jędrny, bardzo aromatyczny. Dobrze zimuje
w polu, dzięki czemu nadaje się na wczesny
zbiór pęczkowy. Lubi glebę żyzną, zasobną
w próchnicę i dostatecznie wilgotną.
Doskonała do bezpośredniego spożycia.

Odmiana polecana do całorocznej uprawy,
szybko odrastająca. Rośliny średnio wysokie,
rozłożyste. Liście gładkie, zielone o dość
dużych rozmiarach i silnym aromacie. Lubi
glebę próchniczną, zasobną w wilgoć. Można
ją pozostawić w gruncie na zimę. Idealna do
bezpośredniego spożycia, suszenia, mrożenia
i pędzenia zimą. Dobrze się przechowuje.

500g100g50g 5g

500g100g 3g

PIETRUSZKA
NACIOWA

PIETRUSZKA
NACIOWA

FESTIVAL 68

MOSS CURLED 2

Liście gładkie, intensywnie zielone, o silnym
aromacie. Nać gęsta, odporna na
żółknięcie, tolerancyjna na mączniaka
prawdziwego. Nie tworzy korzenia
palowego. Zbiór po około 100 dniach od
wysiewu. Na zbiór wiosenny zaleca się
wysiewać nasiona w lipcu, natomiast na
zbiór letni i jesienny wczesną wiosną.

Odmiana bardzo plenna. Częścią jadalną
są wyłącznie liście koloru ciemnozielonego,
silnie kędzierzawe, bardzo aromatyczne.
Odporna na chłód. Do uprawy w polu. Lubi
glebę żyzną i przepuszczalną. Zimuje
w gruncie i wiosną wcześnie wypuszcza
liście. Doskonała do bezpośredniego
spożycia.

ZACHOWANA

500g100g50g 5g

500g50g 5g

Pietruszka naciowa - przechowywana w zimnej wodzie będzie
świeża przez 2–3 dni. Można ją także
trzymać w lodówce lub zamrozić,
pamiętając aby pęczek przed
włożeniem do lodówki lub zamrażarki
dokładnie umyć i osuszyć.
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Pietruszka korzeniowa
Korzeń
Odmiana

Ilość dni od wysiewu do zbioru

Uwagi
Długość (cm)

Kolor miąższu

Alba

160-180, śr. późna

16-18

biały

polecana na użytek jesienny i zimowy

Cukrowa

110-120, wczesna

14-17

biały

znana odmiana przeznaczona na zbiór letni i jesienny

200-220, późna

18-20

białokremowy

bardzo plenna i trwała podczas przechowywania

Kaśka

150-180 śr. wczesna

15-20

kremowy

polecana do bezpośredniego spożycia,
przetwórstwa i przechowywania

Konika

160-170, śr. wczesna

12-15

białokremowy

polecana na wczesny zbiór pęczkowy
oraz na zbiór jesienny do przechowywania

Lenka

160-180, śr. późna

16-20

białokremowy

polecana na użytek jesienny i zimowy

Ołomuńcka

180-200, późna

22-24

białokremowy

bardzo plenna, o korzeniach dobrej jakości, do długiego
przechowywania, zalecana uprawa na redlinach

Osborne

185-200, późna

22-25

białokremowy

trwała w przechowywaniu, dobrze znosi niedostatek wody
w okresie letnim, zalecana uprawa na redlinach

Sonata

160-180, śr. późna

20-22

białokremowy

duża odporność na suszę w okresie wschodów,
bardzo plenna, do długiego przechowywania

Vistula

160-180 późna

19-22

kremowy

polecana do przechowywania, dobrze zimuje w polu –
nadaje się na wczesny zbiór pęczkowy

Halblange – Berlińska

Pietruszka naciowa
Liść
Odmiana

Okres wegetacji (dni)

Uwagi
Typ

Wielkość

75-90

gładki

średni

może być uprawiana z siewu późnojesiennego

Festival 68

100-110

gładki

średni

polecana do produkcji natki na bezpośrednie spożycie,
jak i do suszenia

Moss Curled

110-120

kędzierzawy

średni

odmiana ta daje bardzo wysokie plony liści
i doskonale znosi chłody

Fest

NASZ HIT

POMIDOR
GRUNTOWY
ALKA
Odmiana wczesna, bardzo plenna,
karłowa, samokończąca, witkołodygowa,
mocno krzewiąca. Do uprawy
z bezpośredniego siewu w pole. Lubi glebę
przepuszczalną o dobrej strukturze. Tworzy
kuliste, czerwone, gładkie owoce o masie
80–100 g. Dobrze je wiąże w lata chłodne
i deszczowe.

1g

POMIDOR
GRUNTOWY
BABINICZ
Odmiana wczesna, plenna, samokończąca, nie wymagająca cięcia
i palikowania. Lubi glebę przepuszczalną
o dobrej strukturze. Przeznaczona do
bezpośredniego spożycia. Tworzy bardzo
duże, lekko spłaszczone owoce bez piętki,
o masie ok. 140–150 g.

0,5g

TRADYCJA WARZYWA

POMIDOR
GRUNTOWY
ATOL
WŁASNA

1g

Odmiana wczesna, wiotkołodygowa,
obcie owocująca, samo kończąca,
z dużym udziałem plonu handlowego
w plonie ogólnym. 60% owoców dojrzewa
w początkowym okresie zbiorów.
Odmiana tolerancyjna wobec zarazy
ziemniaka. Tworzy twarde, mięsiste,
czerwone, kuliste, bardzo smaczne owoce
o masie około 100 g, bez piętki. Rośliny
niewielkie, o luźnym pokroju. Odmiana
polecana jest do bezpośredniego
spożycia i do przetwórstwa.
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POMIDOR
GRUNTOWY

POMIDOR
GRUNTOWY

BAJAJA

BETALUX

Wczesna odmiana karłowa przeznaczona
głównie do uprawy w doniczkach
i pojemnikach na balkonie. Pędy
przewieszające się. Owoce smaczne,
okrągłe, małe (8-10 g) bez tendencji do
pękania i opadania z rośliny. Z jednej rośliny
można uzyskać około 750 g owoców.
Odmiana tolerancyjna wobec chorób
grzybowych i bakteryjnych pomidora.
Okres wegetacji: 63 dni.

Odmiana bardzo wczesna (okres
wegetacji około 55 dni), karłowa,
samokończąca, sztywnołodygowa,
o ziemniaczanym typie liści. Tworzy
bardzo smaczne owoce średnie do
dużych o kulistym lub lekko spłaszczonym
kształcie. Lubi glebę przepuszczalną
o dobrej strukturze.

1g

10g 1g

POMIDOR
GRUNTOWY

POMIDOR
GRUNTOWY

BRUTUS

FAWORYT

Odmiana średnio wczesna. Na długich
łodygach latem pojawiają się bardzo
duże, czerwone, żebrowane owoce
o średnicy ok. 20 cm osiągające wagę
od 0,5 kg do 2 kg. Te wyjątkowo smaczne
owoce polecane są do spożycia
bezpośredniego. Urośnie na każdym
rodzaju gleby. Niedobór wilgotności w fazie
owocowania zmniejszy wielkość i jakości
plonu. Roślina wymaga palikowania.

Odmiana średnio wczesna, przeznaczona do
uprawy w gruncie przy palikach. Rośliny
o średniej sile wzrostu, zwartym pokroju
i bujnym ulistnieniu. Najlepiej prowadzić je na
2-3 pędy. Owoce bardzo duże, osiągające
wagę do 0,5 kg, z cienką malinową skórką,
lekko spłaszczone, nieco żebrowane. Miąższ
bardzo mięsisty, smaczny, barwy
malinoworóżowej z niewielką ilością nasion.

0,5g

10g 1g

POMIDOR
GRUNTOWY
GIGANT

HUBAL

Odmiana średnio późna, wybitnie
amatorska, tworząca bardzo duże, mięsiste
owoce o masie 200-250 g, kształtu
kulistospłaszczonego. Miąższ intensywnie
czerwony, bardzo smaczny. Odporna na
wirusa mozaiki tytoniu i częściowo
brunatną plamistość liści. Wymaga uprawy
przy palikach i prowadzenia na 2-3 pędy.
Może być uprawiana pod osłonami.

Odmiana średnio wczesna, przeznaczona
do przetwórstwa na przeciery i soki.
Wymaga gleby przepuszczalnej, o dobrej
strukturze. Wiotkołodygowa, samokończąca, zdolna do długiego trzymania
wartości konsumpcyjnej po zbiorze (do 10
dni). Tworzy intensywnie czerwone, kuliste,
bardzo kształtne owoce o masie 120–150 g.
Miąższ twardy.

WŁASNA

10g 1g

WŁASNA

10g 1g

POMIDOR
GRUNTOWY

POMIDOR
GRUNTOWY

HUZAR

JAWOR

Odmiana średnio wczesna, karłowata,
wiotkołodygowa o średniej sile wzrostu
i zwartym pokroju. Lubi glebę
przepuszczalną o dobrej strukturze.
Polecana do bezpośredniego spożycia
i przetwórstwa. Tworzy intensywnie
czerwone, lekko spłaszczone owoce
o masie 150 g. Miąższ krwistoczerwony,
jednolity, bardzo smaczny.

Odmiana sztywnołodygowa, samokończąca, wczesna. Tworzy owoce bardzo
kształtne, kuliste, bez piętki o masie około
100 g. Bardzo plenna, odporna na pękanie,
polecana do uprawy towarowej w większym
zagęszczeniu. Bardzo smaczne owoce
przydatne są zarówno do bezpośredniego
spożycia jak i do przetwórstwa.

WŁASNA

100

POMIDOR
GRUNTOWY

1g

WŁASNA
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10g 1g

POMIDOR
GRUNTOWY

POMIDOR
GRUNTOWY

KMICIC

KORALIK

Odmiana średnio wczesna, bardzo plenna
o pokroju zwartym, wzniesionym,
samokończąca. Doskonały surowiec do
przetwórstwa, głównie na keczup i do
konserwowania owoców w całości.
Wymaga gleby przepuszczalnej o dobrej
strukturze. Sprawdza się w uprawie nawet
w lata o złych warunkach atmosferycznych.

WŁASNA

Pomidor drobnoowocowy – koktajlowy,
bardzo dekoracyjny. Owoce o średnicy
1,5-2 cm, osadzone bardzo licznie na
rozgałęzionych gronach, czerwone, kuliste.
Duża zawartość wit. C. Tolerancyjna na zarazę
ziemniaka. Preferuje stanowiska ciepłe,
dobrze nasłonecznione. Posiada niskie
wymagania co do gleby. Odmiana łatwa
w uprawie.

Dedykowana na

Rynek proﬁ

10g 1g

1g

WŁASNA

POMIDOR
GRUNTOWY

POMIDOR
GRUNTOWY

KRAKUS

LUBAŃ

Odmiana średnio późna, wysoko rosnąca.
Tworzy bardzo smaczne, duże, mięsiste,
ciemnoczerwone owoce. Polecana na
sałatki, bardzo dobra na domowe
przetwory. Wymaga gleby przepuszczalnej
o dobrej strukturze, i pikowania. Zalecana
uprawa pod osłonami lub w polu. Należy
prowadzić na jeden lub dwa pędy przy
wysokich palikach.

Odmiana średnio wczesna, karłowa, sprawdza
się w uprawie z siewu wprost do gruntu. Jej
zaletą jest niezawodność plonowania w latach
chłodnych i mokrych. Polecana do
bezpośredniego spożycia i przetwórstwa.
Tworzy owoce czerwone, kuliste o intensywnej
barwie miąższu, bez piętki, o masie około
120–140 g. Wykazuje wysoką tolerancję wobec
bakteryjnej cętkowatości pomidora.

10g 1g

NASZ HIT

POMIDOR
GRUNTOWY
MALINOWY OLBRZYM
Odmiana charakteryzuje się bardzo
dużymi owocami (powyżej 200 g), które są
lekko spłaszczone, pokryte delikatną
skórką. Miąższ mięsisty o zabarwieniu
różowomalinowym. Bardzo smaczny
i aromatyczny. Preferuje stanowiska ciepłe,
dobrze nasłonecznione. Posiada niskie
wymagania co do gleby. Doskonała do
uprawy przy palikach.

WŁASNA

0,5g

10g 1g

POMIDOR
GRUNTOWY
MALINIAK
Malinowa odmiana średnio późna,
karłowa, sztywno łodygowa, bardzo
plenna, wymagająca palikowania. Pod
wpływem ciężaru owoców pędy mogą
pokładać się na ziemi. Owoce mają
intensywny smak i dużo soku. Polecana do
spożywania na surowo, do wytwarzania
soków, przecierów i słodkich ketchupów.
Przeznaczona do uprawy amatorskiej.

POMIDOR
GRUNTOWY
MALINOWY
OŻAROWSKI
WŁASNA

10g 1g

Odmiana wcześnie dojrzewająca. Owoce
bardzo kształtne, kulistospłaszczone, bez
zniekształceń, o pięknej malinowej barwie.
Charakteryzuje się wyrównaną wielkością
owoców (masa około 100-120 g)
i wspaniałym smakiem. Uprawa w polu
i w wysokich tunelach foliowych.
Posiada niskie wymagania co do gleby.
Uprawa przy palikach. Idealny do
bezpośredniego spożycia.

1g

TRADYCJA WARZYWA
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POMIDOR
GRUNTOWY

POMIDOR
GRUNTOWY

MARMANDE

OLA POLKA

Odmiana średnio wczesna, wysoko
rosnąca, plenna. Owoce o masie 150 g –
170 g, okrągłe, lekko spłaszczone
i delikatnie żebrowane. Posiadają bardzo
jędrny i mięsisty miąższ. Idealne jako
dodatek do kanapek, szaszłyków czy
sałatek. Odmiana dość odporna na
zarazę ziemniaka. Do uprawy w gruncie
i pod osłonami, zalecana uprawa przy
palikach. Nasiona wysiewamy od III do IV.

Odmiana bardzo wczesna, karłowa,
sztywnołodygowa, niezbyt silnie rosnąca
o liściach typu ziemniaczanego. Tworzy
owoce drobne (30–50 g), kuliste, żółte,
bardzo smaczne. Doskonała do
bezpośredniego spożycia i konserwowania.
Polecana do uprawy w pojemnikach, na
balkonach i tarasach. Wymaga gleby
przepuszczalnej o dobrej strukturze.

1g

1g

POMIDOR
GRUNTOWY

POMIDOR
GRUNTOWY

ONDRASZEK

OXHEART

Odmiana wczesna, wiotkołodygowa,
polecana do bezpośredniego spożycia
i przetwórstwa, szczególnie na soki. Plon
70-80 t/ha. Wymaga gleby przepuszczalnej
o dobrej strukturze. Tworzy intensywnie
czerwone owoce, bardzo mięsiste,
smaczne o purpurowoczerwonym miąższu,
wielokomorowe, lekko spłaszczone,
gładkie lub prawie gładkie.

Typ Bawole Serce. Niezwykle atrakcyjna,
amatorska odmiana o bardzo dużych
owocach (200-600 g) kształtu sercowatego.
Owoc bardzo mięsisty z dużą ilością małych
komór nasiennych. Miąższ różowoczerwony,
delikatny, słodki, bardzo smaczny. Rośliny
wysokie (dorastają nawet do 2 m),
wiotkołodygowe - wymagają palikowania,
cięcia i prowadzenia na 2-3 pędy.

WŁASNA

Dedykowana na

Rynek proﬁ

10g 1g

NASZ HIT

POMIDOR
GRUNTOWY
PŁOMIEŃ
Odmiana średnio wczesna o silnym wzroście,
odporna na wirusa mozaiki tytoniu. Polecana
do uprawy w gruncie i tunelach foliowych.
Wymaga gleby przepuszczalnej o dobrej
strukturze i pikowania. Tworzy owoce bardzo
smaczne, duże (120–150 g), kuliste, intensywnie
czerwone, bez piętki. Najlepsze efekty przynosi
prowadzenie roślin na dwa pędy.

WŁASNA

1g 0,2g

ZACHOWANA

1g

POMIDOR
GRUNTOWY
PORANEK
Odmiana wczesna, wiotkołodygowa, do
siewu wprost do gruntu. Polecana do
bezpośredniego spożycia i przetwórstwa.
Dobrze znosi niskie temperatury i jest
tolerancyjna na zarazę ziemniaka. Wymaga
gleby przepuszczalnej, o dobrej strukturze.
Tworzy owoce kuliste, lekko spłaszczone,
odporne na pękanie o masie około 60–80 g.

POMIDOR
GRUNTOWY
PREZES

WŁASNA

Odmiana wielkoowocowa, malinowa,
bardzo plenna o nie kończącym się
wzroście. Typ palikowy do prowadzenia
na jeden lub dwa pędy. Tworzy owoce
kuliste, lekko spłaszczone o masie 160-180
gram i miąższu wyjątkowo delikatnym
i smacznym. Doskonała do bezpośredniego spożycia. Tolerancyjna na
zarazę ziemniaczaną.

10g 1g
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0,5g
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POMIDOR
GRUNTOWY

POMIDOR
GRUNTOWY

RADANA

RED PEAR

Odmiana średnio wczesna typu cherry,
o małych, za to bardzo licznych,
intensywnie czerwonych owocach
i gruszkowatym kształcie. Roślina silnie
rosnąca, krzaczasta. Z powodzeniem jest
hodowany na tarasach i balkonach.
Stanowi doskonały dodatek do sałatek
i kanapek, oraz jako samodzielna
przekąska.

Pomidor wysoki, o owocach w kształcie
gruszek, bardzo duże (250 g), mięsiste
z dobrze wybarwionym miąższem. Skórka
czerwona i lśniąca. Zielona piętka zanika
w miarę dojrzewania owocu. Rośliny
wymagają palikowania i regularnego
cięcia. Zaleca się prowadzenie roślin na
jeden lub maksymalnie dwa pędy.

0,5g

0,3g

POMIDOR
GRUNTOWY

POMIDOR
GRUNTOWY

RUMBA OŻAROWSKA

SABAŁA

Odmiana karłowa, wczesna, bardzo plenna.
Wiotkołodygowa o bardzo kształtnych, lekko
spłaszczonych owocach o masie ok. 100 g.
Pięknie wybarwione, mięsiste, twarde,
odporne na choroby, pękanie i zgniatanie.
Odmiana tolerancyjna na zarazę ziemniaka.
Uprawa z rozsady. Preferuje stanowiska ciepłe,
dobrze nasłonecznione. Posiada niskie
wymagania co do gleby.

Odmiana średnio wczesna, sztywnołodygowa o zwartej, krępej budowie
i ciemnozielonych liściach. Polecana do
bezpośredniego spożycia i przetwórstwa.
Wymaga gleby przepuszczalnej o dobrej
strukturze. Tworzy owoce duże, kuliste,
kształtne, bardzo twarde, o masie ok. 100 g.
Miąższ purpurowoczerwony, jednolity, bardzo
smaczny.

WŁASNA

Dedykowana na

Rynek proﬁ

10g 1g

WŁASNA

POMIDOR
GRUNTOWY

1g

POMIDOR
GRUNTOWY

SZACH

UŁAN

Odmiana wczesna (61–70 dni od
posadzenia do zbioru), wiotkołodygowa.
Przeznaczona do bezpośredniego spożycia
i przetwórstwa. Owoce intensywnie
czerwone o masie około 100–180 g, lekko
spłaszczone, gładkie, bardzo kształtne.
Miąższ krwistoczerwony, jednolity, bez
widocznego rdzenia, bardzo smaczny.

Odmiana średnio wczesna, wiotkołodygowa,
samokończąca o łatwo odrywających się
pomidorach. Polecana do bezpośredniego
spożycia i przetwórstwa. Wymaga gleby
przepuszczalnej o dobrej strukturze. Tworzy
gładkie, lekko spłaszczone, intensywnie
czerwone, bardzo twarde, mięsiste
owoce o masie 100–150 g. Miąższ purpurowoczerwony, jednolity, bardzo smaczny.

WŁASNA

1g

WŁASNA

POMIDOR
GRUNTOWY

KLIPS DO POMIDORÓW
24mm

DO SZNURKA, TYCZKI I ŁODYG
NIE PRZESUWA SIĘ
WIELOKROTNEGO UŻYTKU
ŁATWE DO DEZYNFEKCJI

TRADYCJA WARZYWA

P
P
P
P

1g

ZŁOTY OŻAROWSKI
Odmiana średnio wczesna, bardzo plenna.
Charakteryzuje się pięknymi, żółtymi i dużymi
owocami (masa około 120 g). Gładkie, bez
piętki, dosyć twarde, mięsiste, okrągłe lub
lekko wydłużone, bardzo smaczne. Odporna
na wirus mozaiki pomidora. Preferuje
stanowiska ciepłe, dobrze nasłonecznione.
Posiada niskie wymagania co do gleby.
Odmiana łatwa w uprawie w gruncie.

WŁASNA

0,5g
2g
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POMIDOR
GRUNTOWY

POMIDOR
GRUNTOWY

PIKADOR

PERUN

Odmiana średnio wczesna, plenna.
Owoce intensywnie czerwone i bardzo
smaczne. Miąższ mięsisty z niską
zawartością wody. Lubi stanowiska ciepłe
i dobrze nasłonecznione. Polecany do
bezpośredniego spożycia oraz jako
doskonały surowiec do przetwórstwa.

Odmiana plenna o gruszkowym kształcie.
Łatwa w uprawie. Owoce żółte o wadze
15-20 g i średnicy 3,5 cm. Wyjątkowo
smaczne i dekoracyjne. Do bezpośredniego spożycia i na przetwory. Wysiew
nasion do ciepłego inspektu od połowy
marca do połowy kwietnia. Pomidor
lubi glebę lekką, zasobną w składniki
pokarmowe.

WŁASNA

Dedykowana na

Rynek proﬁ

1g

0,5g

POMIDOR
KOKTAJLOWY

POMIDOR
POD OSŁONY

BLACK CHERRY

BEKAS F1

Odmiana plenna, bardzo dekoracyjna
o unikalnym, ciemnoczerwonym kolorze.
Owoce małe, soczyste , smaczne i bardzo
dekoracyjne. Polecany jako ozdoba do
sałatek.

Odmiana średnio wczesna, plenna,
mieszańcowa o średniej sile wzrostu.
Polecana do uprawy pod osłonami.
Tworzy 3–4 komorowe, lekko spłaszczone,
gładkie owoce o masie 70–125 g.

1g 0,1g

0,5g

POMIDOR
POD OSŁONY

POMIDOR
POD OSŁONY

HARDY F1

PELIKAN F1

Odmiana średnio późna, odporna na
Verticilium oraz Fusarium oxysporum f. sp.
Lycopersici – rasa 0 i 1. Mieszaniec LST
przeznaczony do uprawy w szklarniach
i tunelach foliowych. Tworzy odporne na
pękanie, bardzo trwałe, duże, okrągłe
i gładkie owoce o masie 170–190 g.

Odmiana wczesna, plenna o średniej sile
wzrostu i zwartym pokroju. Mieszaniec F1
przeznaczony do uprawy w szklarniach
i tunelach foliowych, a także w polu, przy
palikach. Tworzy smaczne, 3–4 komorowe,
lekko spłaszczone, gładkie owoce o masie
80–120 g.

1g 0,1g

0,1g

POMIDOR
POD OSŁONY

POMIDOR
POD OSŁONY

PERKOZ F1

REMIZ F1

Mieszaniec F1 silnie rosnący, przeznaczony
do uprawy w szklarniach i tunelach
foliowych. Dobrze zawiązuje owoce przy
niskim natężeniu światła i niskich
temperaturach. Tworzy owoce średniej
wielkości, twarde, lekko spłaszczone.

Odmiana mieszańcowa, wczesna, plenna,
polecana na późniejszy zbiór przeznaczona do uprawy w szklarniach
i tunelach foliowych oraz w polu. Tworzy
owoce lekko spłaszczone, ładnie
wybarwiające się na czerwono o masie
80–100 g, zwartym pokroju i nisko
osadzonych gronach.

1g 0,1g

104

1g 0,1g
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POMIDOR
POD OSŁONY

POMIDOR
POD OSŁONY

SAN MARZANO 2

SŁONKA F1

Odmiana polecana do uprawy w gruncie
i w tunelach. Owoce wydłużone, bardzo
smaczne, o masie od 100 do 130 g. Miąższ
mięsisty, twardy i zbity. Zawierają mało
wody. Doskonale nadają się na przetwory
i do suszenia. Rośliny wysokie, wymagają
cięcia i palikowania.

Mieszaniec F1. Odmiana polecana do
późniejszej uprawy w szklarniach, tunelach
oraz w gruncie przy palikach. Owoce lekko
spłaszczone, intensywnie czerwone,
dobrze znoszące transport.

0,2g

1g 0,1g

POMIDOR
POD OSŁONY

POMIDOR
TUNELOWY

TUKAN F1

AKRON F1

Odmiana mieszańcowa, wczesna, bardzo
plenna przeznaczona do uprawy
tradycyjnej i na wełnie mineralnej. Rośliny
o średniej sile wzrostu z gęsto osadzonymi
gronami. Owoce o masie 75-130 g,
wielokomorowe, lekko spłaszczone,
minimalnie żebrowane.

Mieszaniec F1. Odmiana średniowczesna
przeznaczona do uprawy w szklarniach
i tunelach foliowych. Owoce średniej
wielkości do dużych (130-145g), czerwone do
pomarańczowo-czerwonych, kuliste lub
lekko spłaszczone z delikatnym żebrowaniem. Owoce odporne na pękanie,
bardzo trwałe. W ciepłych rejonach możliwa
uprawa w odkrytym gruncie.

1g 0,1g

0,1g

POMIDOR
TUNELOWY
PEDRO F1
Mieszaniec F1. Odmiana późna,
przeznaczona do uprawy pod osłonami
i w szklarni. Owoce średniej wielkości do
dużych (120-135 g), kuliste o gładkiej,
twardej skórce, bardzo smaczne. Dobrze
się przechowują, nie pękają. W cieplejszych rejonach możliwa jest również
uprawa w odkrytym gruncie.

0,1g

Pomidor - pochodzi z Ameryki i został początkowo
zakwalikowany, jako warzywo. Obecnie naukowa
klasykacja pomidorów wskazuje, że to owoc.

Pomidor gruntowy

Typ wzrostu rośliny

Ilośc dni od
posadzenia
do zbioru

Masa
owocu
(g)

Kształt owocu

Kolor owocu

Bezp.
spożycie

Przetwórstwo

Uwagi

Alka

wiotkołodygowy

60-70

80-100

kulisty

czerwony

++

+++

bardzo odporny na niskie
temperatury

Atol

wiotkołodygowy

55-60

100

kulisty

czerwony

+++

+++

tolerancja na zarazę ziemniaka

Bajaja

wiotkołodygowy

~63

8-10

okrągły

czerwony

+++

-

700 owoców z 1 rośliny

Babinicz

wiotkołodygowy

55-60

130-150

kulisty

czerwony

+++

++

polecany do bezpośredniego
spożycia oraz na soki i przeciery

Betalux

sztywnołodygowy

50-60

70-80

kulistospłaszczony

czerwony

+++

++

dobrze radzi sobie z niską
temperaturą

Black Cherry

sztywnołodygowy

60-65

25-30

okrągły

purpurowobrązowy

+++

++

owoc bardzo słodki i smaczny

Brutus

sztywnołodygowy

70-80

5002000

kulistospłaszczony,
żebrowany

czerwony

+++

-

silnie rosnący, wymaga podpór;
owoce o masie od 500 g do 2 kg

Odmiana
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Pomidor gruntowy - c.d.
Typ wzrostu
rośliny

Ilośc dni od
posadzenia
do zbioru

Masa
owocu
(g)

Kształt Owocu

Kolor owocu

Bezp.
spożycie

Przetwórstwo

Uwagi

Faworyt

sztywnołodygowy

75-85

250-450

kulistospłaszczony

malinowy

+++

++

owoc bardzo duży, osiąga masę nawet
0,5 kg

Gigant

sztywnołodygowy

85-95

200-250

kulistospłaszczony

czerwony

+++

++

odporna na wirusa mozaiki tytoniu
i częściowo brunatną plamistość liści

Hubal

wiotkołodygowy

71-80

120-140

kulisty

intensywnie
czerwony

+++

+++

polecany do przetwórstwa, gdyż
zachowuje kolor, smak i wartości
odżywcze

Huzar

wiotkołodygowy

80-85

150-160

kulistospłaszczony

ciemnoczerwony

+++

+++

bardzo plenny

Jawor

sztywnołodygowy

60-65

70-100

kulisty

czerwony

+++

+

możliwość uprawiania jej w większym
zagęszczeniu; uniwersalność
zastosowań

Kmicic

wiotkołodygowy

70-75

50-60

gruszkowaty

czerwony

+++

++

regularnie owocuje; ziemniaczany typ
liścia, brak kolanka przy szypułce

Koralik

wiotkołodygowy

71-80

5-7

kulisty

czerwony

+++

++

odmiana koktajlowa, tolerancja na
zarazę ziemniaka

Krakus

sztywnołodygowy

85-90

150-200

kulisty

ciemnoczerwony

+++

++

bardzo dobry na domowe przetwory
oraz na sałatki

Lubań

wiotkołodygowy

70-75

120-140

kulisty

czerwony

+++

+++

owoce nie tracą na wartości nawet
w lata chłodne i mokre;
odmiana odporna na choroby

Maliniak

sztywnołodygowy

75-85

80-100

kulistospłaszczony

malinowy

+++

+++

wysokie walory smakowe; wymaga
ochrony przed szarą pleśnią

Malinowy
Ożarowski

sztywnołodygowy

95-105

100-120

kulistospłaszczony

malinowy

+++

++

może być uprawiana również
w wysokich tunelach foliowych

Malinowy
Olbrzym

sztywnołodygowy

115-125

200-220

kulistospłaszczony

malinowy

+++

+++

średnio późna atrakcyjna odmiana

wiotkołodygowy

~75

150-170

żebrowany

krwistoczerwony

+++

-

do uprawy w gruncie i pod osłony,
odporny na chorobę ziemniaka

Ola Polka

sztywnołodygowy

50-60

30-50

kulisty, typ cherry

żółty

+++

-

polecany do do uprawy w niewielkich
ogródkach, pojemnikach i doniczkach

Ondraszek

wiotkołodygowy

61-70

~100

lekko spłaszczony

intensywnie
czerwony

+++

+++

pyszne w smaku, nie pękają, nie
zniekształcają się;
doskonały do przetwórstwa

Oxheart

wiotkołodygowy

120-125

200-450

sercowaty

malinowy

+++

+

wymaga prowadzenia na 2 pędy

Perun

wiotkołodygowy

55-60

15-20

gruszkowaty

żółty

+++

-

tworzy bardzo dużą ilość owoców

Pikador

sztywnołodygowy

70-75

50-60

gruszkowaty

czerwony

+++

+++

nie wymaga palikowania; owoc
bardzo twardy 3 komorowy

Płomień

wiotkołodygowy

71-80

120-150

kulisty

czerwony

+++

++

rośliny o silnym wzroście, odporne na
wirusa mozaiki tytoniu

Poranek

wiotkołodygowy

60-70

60-80

kulistospłaszczony

czerwony

+++

+++

odmiana tolerancyjna na zarazę
ziemniaka.

sztywnołodygowy

115-120

160-180

kulistospłaszczony

malinowy

+++

+++

miąższ z małą ilością nasion

Radana

wiotkołodygowy

80-85

15-20

gruszkowaty

czerwony

+++

-

rośliny bujnie, tworzą silne krzewy
o grubych pędach; wymagają
wysokich podpór i sporo miejsca

Red Pear

wiotkołodygowy

70-80

200-250

gruszkowaty

czerwony

+++

-

można prowadzić na 2 pędy;
doskonałe w smaku owoce

Rumba
Ożarowska

wiotkołodygowy

61-70

~100

kulistospłaszczony

intensywnie
czerwony

+++

+++

krwistoczerwony kolor po przetworzeniu;
duża odporność na choroby

sztywnołodygowy

80-85

100

kulisty

czerwony

+++

+++

miąższ czerwony, jednolity, bardzo
smaczny

San Marzano 2

wiotkołodygowy

70-90

100-130

wydłużone

czerwony

+++

+++

przeznaczona do uprawy w gruncie lub
tunelach nieogrzewanych

Szach

wiotkołodygowy

65-70

100

kulistospłaszczony

czerwony

+++

++

miąższ krwistoczerwony

Ułan

wiotkołodygowy

71-80

100-150

kulistospłaszczony

intensywnie
czerwony

+++

++

polecany do bezpośredniego spożycia

95-100

120

kulisty

żółty

+++

+

odporny na wirus mozaiki pomidora

Odmiana

Marmande

Prezes

Sabała

Złoty Ożarowski sztywnołodygowy
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Pomidor pod osłony

Odmiana

Typ wzrostu rośliny

Ilość dni od
posadzenia
do zbioru

Masa
owocu (g)

Kształt owocu

Kolor owocu

Uwagi

Akron F1

sztywnołodygowy

110-120

130-145

kulisty, lekko spłaszczony

pomarańczowoczerwony

owoce odporne na pękanie

Bekas F1

sztywnołodygowy

110-120

70-125

kulisty, lekko spłaszczony

czerwony

polecany do średnio wczesnej uprawy pod
osłonami

Hardy F1

sztywnołodygowy

125-135

170-190

kulisty

czerwony

odmiana odporna na verticilium oraz fusarium
oxysporum f. sp. lycopersici

Pedro F1

sztywnołodygowy

110-120

120-135

kulisty, lekko spłaszczony

czerwony

dobrze się przechowuje, nie pęka

Pelikan F1

sztywnołodygowy

110-120

80-110

kulisty, lekko spłaszczony

czerwony

odmiana wczesna, plenna polecana do uprawy
w szklarniach, tunelach foliowych,
a także w polu przy palikach

Perkoz F1

sztywnołodygowy

110-120

120-130

kulisty, lekko spłaszczony

czerwony

dobrze zawiązuje owoce przy niskim natężeniu
światła i niskich temperaturach

Remiz F1

sztywnołodygowy

110-120

80-100

kulisty, lekko spłaszczony

czerwony

wskazane prowadzenie na 5-6 gron

Słonka F1

sztywnołodygowy

110-120

70-90

kulisty, lekko spłaszczony

czerwony

odmiana odporna na wirusa mozaiki tytoniu

Tukan F1

sztywnołodygowy

110-120

80-120

kulisty, lekko spłaszczony,
lekko żebrowany

czerwony

rośliny o średniej sile wzrostu z gęsto osadzonymi
gronami

Mało jest warzyw i owoców, które posiadają tak wiele odmian jak pomidory. Podstawowy
podział pomidorów dotyczy typu wzrostu i dzieli się na dwie grupy. Odmiany niesamokończące
wyróżnia zdolność do nieograniczonego wzrostu pędów. Dorastają do 3 metrów, dlatego przy
ich wzroście musimy zadbać o asystę spinek, palików lub sznurków. Polecamy zapinki (klipsy)
PNOS do podtrzymywania pomidorów. Z kolei odmiany samokończące wyróżniają się
ograniczonym wzrostem pędów. Dorastają maksymalnie do 1,2 metra i nie wymagają
podpierania ani cięcia roślin. Owocują przeważnie od dwóch do czterech tygodni.

POR

POR

BARTEK

GOLEM

Odmiana późna, plenna, półwzniesiona,
bardzo dobrze zimuje w gruncie, daje
bardzo dobre przyrosty wiosną. Polecana
do bezpośredniego spożycia i przetwórstwa. Liście długie, szarozielone, ze
średnio długą (9–10 cm) i średnio grubą
łodygą. Zgrubienie cebulowe słabo
zaznaczone.

Odmiana wczesna polecana do zbioru
późnoletniego i jesiennego. Tworzy bardzo
długą (40-50 cm), białą łodygę rzekomą
o średnicy 2,5 cm. Udaje się bardzo dobrze
zarówno z rozsady (około 90-100 dni od
wysadzenia do zbioru) jak i z siewu
bezpośredniego do gruntu. Odmiana
przeznaczona do bezpośredniego
spożycia i do przetwórstwa (suszenie,
mrożenie). Nie jest odporna na mróz.

10g 1g

50g 1g

POR

POR

JUHAS

STAROZAGORSKI - KAMUSH

Odmiana średnio późna o półwzniesionym
pokroju i średnio zwartym ulistnieniu. Liście
szerokie, zielone, ze średnim, woskowym
nalotem. Łodyga rzekoma długa 14-16 cm,
gruba, przeważnie o średnicy 2,5-4 cm,
często zdarzają się okazy jeszcze grubsze.
Zgrubienia cebulowe słabe.

Odmiana wczesna, intensywnie rosnąca,
polecana do zbioru późnoletniego
i jesiennego. Wrażliwa na przymrozki.
Przeznaczona do bezpośredniego
spożycia i przetwórstwa (susz, mrożenie).
Tworzy białą łodygę rzekomą o długości
ok. 50 cm i średnicy 25–30 mm.

1g
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50g 1g
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POR

POR

TANGO

TITUS

Odmiana późna, bardzo plenna,
przeznaczona na zbiór jesienny. Tworzy
grubą łodygę rzekomą o długości ok.
25 cm ze ściśle przylegającymi, ciemnozielonymi liśćmi o pokroju wzniesionym.
Wytrzymuje temperatury do -10 °C.
Odmiana szczególnie przydatna na zbiór
pęczkowy.

Odmiana średnio późna o pokroju
wzniesionym, przeznaczona do zbioru
jesiennego. Siew bezpośrednio do gruntu
w marcu–kwietniu. Wysiew pod osłonami
od połowy lutego. Liście długie, ciemne,
niebieskozielone. Łodyga rzekoma
o długości 20–25 cm.

50g10g 1g

1g

POR
WINNER
Odmiana wysoko plonująca, do uprawy
jesiennej i wiosennej. Liście ciemne,
niebieskozielone. Długość części
konsumpcyjnej 20–25 cm. Wytrzymuje
temperatury do -15 °C.

Por - jest bogatym źródłem witaminy C, B1, B2.
Zawiera kwas nikotynowy oraz składniki
mineralne szczególnie potas, siarkę, wapń, fosfor,
magnez, sód,żelazo,miedź,cynk i mangan.
Zawiera także białko,tłuszcz, cukry i błonnik.

1g

Okres wegetacji

Długość łodygi
rzekomej (cm)

Kolor liści

Uwagi

Bartek

późny

9-10

szarozielony

na zbiór jesień - wiosna (dobrze zimuje w gruncie)

Golem

wczesny

40-50

jasnozielony

bezpośrednie spożycie i przetwórstwo

Juhas

średnio późny

14-16

zielony ze średnim nalotem

Odmiana

Starozagorski – Kamush
Tango
Titus
Winner

na zbiór w okresie jesiennym i późnojesiennym
do zbioru późnoletniego i jesiennego; do bezpośredniego
spożycia, na susz i do mrożenia; nie odporny na mróz
wszechstronne zastosowanie: na zbiór pęczkowy, jesienny,
do przechowywania; wytrzymuje temperaturę do -10 °C

wczesny

50

jasnozielony

późny

~25

ciemnozielony

średnio późny

20-25

ciemno niebiesko-zielony

do zbioru jesiennego

20-25

ciemno niebiesko-zielony z silnym
nalotem

dobrze zimuje w gruncie; do zbioru od jesieni do późnej
wiosny; znosi temperatury do -15 °C

późny

Wyróżniamy odmiany poziomek rozłogowe oraz odmiany bezrozłogowe. Łatwiejsze do uprawy
są bezrozłogowe, gdyż nie jest konieczne usuwanie nowych rozłogów i ich systematyczne
przycinanie. Glebę do uprawy poziomki należy odpowiednio przygotować (obornik).

POZIOMKA

POZIOMKA

BARON SOLEMACHER

REGINA

Odmiana bardzo plenna, bezrozłogowa,
powtarzająca. Tworzy owoce czerwone,
szerokostożkowate. Nasiona wysiewa się
do skrzynek w ziemię z domieszką torfu
i piasku. Wschodzą wolno (4–6 tygodni).
Siewki z 2–3 liśćmi pikuje się w rozstawie
5 x 5 cm. Pierwsze owoce zbiera się już
w roku siewu. Plantacja pozostaje na tym
samym miejscu przez 2–3 lata.

Odmiana średnio wczesna, bezrozłogowa,
silnie rosnąca. Owocuje nieprzerwalnie przez
lato i jesień. Tworzy owoce bardzo duże,
stożkowate, czerwone, aromatyczne. Nasiona
wysiewa się do skrzynek w ziemię z domieszką
torfu i piasku. Wschodzą wolno (4–6 tygodni).
Siewki z 2–3 liśćmi pikuje się w rozstawie
5 x 5 cm. Pierwsze owoce zbiera się po ok.
4 miesiącach od wysiewu. Plantacja pozostaje
na tym samym miejscu przez 2–3 lata.

0,5g

108

0,5g

TRADYCJA WARZYWA

POZIOMKA

RABARBAR

RUGIA

LIDER

Odmiana plenna, bezrozłogowa, powtarzająca, odporna na mróz. Owoce aromatyczne, wydłużone, ostro zakończone,
intensywnie czerwone, a przy wierzchołku
żółtozielone. Nasiona wysiewa się do
skrzynek w ziemię z domieszką torfu
i piasku. Wschodzą wolno (4–6 tygodni).
Siewki z 2–3 liśćmi pikuje się w rozstawie
5 x 5 cm. Pierwsze owoce zbiera się już w roku
siewu. Plantacja pozostaje w tym samym
miejscu przez 2–3 lata.

Idealny do przyrządzania deserów, ciast
owocowych i kompotów. Tworzy mięsiste
ogony liściowe o delikatnym, choć
pikantnym miąższu bogatym w witaminy
A, C i substancje mineralne. Uprawa
wieloletnia.

500g 2g

0,5g

RODZYNEK
BRAZYLIJSKI

ROSZPONKA
WARZYWNA

Roślina jednoroczna, o wysokości
40–50 cm, sztywnych, rozgałęzionych
pędach i silnie owłosionych liściach.
Polecana do uprawy amatorskiej.
Doskonale nadaje się do uprawy
w pojemnikach. Znakomita na surowo.
Także na kompot, przetwory. Tworzy owoce
pomarańczowo–żółte, słodko–kwaśne,
bardzo aromatyczne, drobne (4–5 g),
osłonięte pergaminową osłonką.

Niewielka roślina, której częścią jadalną są
drobne liście tworzące rozetę. Liście są
ciemnozielone o lekko orzechowym
smaku. Spożywa się je na surowo, jak sałatę
– są kruche i bez goryczki. Uprawia się jako
poplon na okres późnojesienny i zimowy.
Mrozoodporna, do uprawy zimowej należy
wybierać miejsca słoneczne, dobrze
osłonięte.

0,2g

2g

RZEPA

RZEPA

DI MILANO A COLLETTO VIOLA

SNOWBALL

Odmiana wczesna o okrągłym,
spłaszczonym, różowo białym zgrubieniu
z białym, soczystym i delikatnym w smaku
miąższem. Rzepa ma wysoką zawartość
witaminy C, B1 i B2 oraz posiada znaczne
ilości soli mineralnych i olejów eterycznych,
a także karoten. Okres wegetacji 60 dni
dlatego może być uprawiana jako
przedplon, wysiewana wczesną wiosną
i jako poplon z siewu w lipcu. Wyrasta na
każdej glebie, o dobrej strukturze i dobrej
wilgotności.

Odmiana o dość dużym (4–5 cm)
zgrubieniu kształtu kulistego, nieco
wydłużonym ku dołowi. Skórka i miąższ
biały, delikatny w smaku, soczysty. Młode
liście spożywa się na surowo, jak sałatę, są
kruche i bez goryczki.

5g

5g

RZEŻUCHA
OGRODOWA
Spożycie rzeżuchy w Polsce jest nadal bardzo
małe. Najczęściej wykorzystuje się ją do
dekoracji stołu. Ze względu na swoją wartość
odżywczą i walory smakowe zasługuje na
rozpowszechnienie. Najlepszy smak ma
rzeżucha pędzona. Nieskomplikowana
uprawa pozwala na produkcję tego
warzywa przez cały rok zarówno w ogrodzie,
pod osłonami czy też na kuchennym
parapecie. Można ją wysiewać i spożywać
w miarę potrzeby przez cały rok.

5kg500g20g15g
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Pieprzyca siewna (pot. Rzeżucha, Lepidium sativum) zazwyczaj
wysiewana na wilgotnej wacie potrzebuje niespełna tygodnia, żeby
wykiełkować i osiągnąć odpowiednią wysokość. Wyróżnia ją
doskonały smak, ponadto jest skarbnicą witamin A, C, K, B, kwasu
foliowego, wapnia, żelaza, magnezu, potasu, jodu, miedzi.
Rzeżucha była ceniona już w Starożytnym Egipcie, przypisywano jej
moc uzdrawiania. Stosowano ją jako niezwykłej mocy prezent dla
Faraonów. Dzisiaj jest symbolem stołu Wielkanocnego. Warto
uprawiać ją przez cały rok ze względu na jej właściwości lecznicze.
Szczególnie zimą i wiosną, kiedy brakuje nam witamin, powinna
być stałym punktem w naszym jadłospisie. Rzeżucha jest niezwykle
łatwa w uprawie, wystarczy wilgotna wata lub gaza. Po 5-6 dniach
jest gotowa do spożycia.
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RZODKIEW
MINO EARLY

RZODKIEW
AGATA

WŁASNA

Odmiana wczesna (55–60 dni od wysiewu
do zbioru), odporna na wysokie
temperatury. Przeznaczona do
całorocznej uprawy w gruncie. Tworzy
białe, walcowate korzenie o długości
40–50 cm. Miąższ delikatny, soczysty,
bardzo smaczny.

500g100g 5g

Odmiana o bardzo soczystym i wyjątkowo
smacznym białym miąższu. Zgrubienia
korzeniowe białe, klinowate o długości ok
25 cm i masie ok. 200 g. Wyjątkowo
aromatyczne. Preferuje stanowisko
słoneczne i półcień. Roślina łatwa w uprawie.
Od wiosny do jesieni w gruncie oraz w okresie
wczesnowiosennym i późnojesiennym pod
osłonami. Doskonała na surówki. Sok działa
leczniczo przy schorzeniach wątroby. Idealna
do długotrwałego przechowywania.

5g

RZODKIEW
MURZYNKA
Odmiana późna, ostra w smaku, do
uprawy na zbiór późnojesienny i zimowe
przechowywanie. Może być również
uprawiana na użytek letnio-jesienny.
Zgrubienie średniej wielkości o masie
około 200 gram, kuliste, skórka czarna,
matowa, miąższ biały o wysokich
wartościach odżywczych.

ZACHOWANA

500g100g 5g

RZODKIEW
RUNDER SCHWARZER WINTER
Odmiana średnio późna o czarnych,
kulistych, niekiedy owalnych korzeniach
o masie 250-400 g. Miąższ biały, soczysty,
zwięzły, lekko ostry. Odmiana odporna na
wybijanie w pędy kwiatostanowe.
Doskonała do uprawy polowej na użytek
letnio-jesienny, dobrze przechowuje się
przez zimę. Plon z 1 ha 30-40t.

500g100g 5g

Rzodkiew należy do mało znanych, choć niezwykle
wartościowych warzyw. W naszym kraju ustąpiła
miejsca jednej ze swoich delikatniejszych odmian rzodkiewce, chociaż sama posiada znacznie więcej
wartości odżywczych i jest cenniejsza dla naszego
zdrowia. Rzodkiew ma znacznie większy korzeń niż
rzodkiewka i posiada ostrzejszy smak oraz mocniejszy
aromat. Jest szczególnie polecana przy różnego
rodzaju schorzeniach wątroby.

RZODKIEWKA

RZODKIEWKA

CARMEN

CHERRY BELLE

Bardzo dobra polska odmiana do
całorocznej uprawy gruntowej. Tworzy
kształtne, karminowoczerwone zgrubienia
z białym ogonkiem. Odporna na parcenie
i pękanie. Miąższ matowobiały, niekiedy
z różowym przebarwieniem, dość łagodny
w smaku, cienka skórka. Przez długi okres
zachowuje dobrą jakość zgrubienia.
Bardzo plenna, nie znosi zacienienia.

Odmiana o krótkim okresie wegetacji
przeznaczona do uprawy wiosennej
i jesiennej pod osłonami i w gruncie. Tworzy
zgrubienia kuliste lub lekko owalne barwy
jednolicie intensywnie czerwonej z małą
rozetą liści. Miąższ o konsystencji masłowej,
łagodny, bardzo smaczny o małej
skłonności do parcenia.

500g100g 10g
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RZODKIEWKA

RZODKIEWKA

FIESTA

FLAMBOYANT 2

Odmiana wczesna o krótkim okresie
wegetacji, przeznaczona do uprawy pod
osłonami i w polu. Zgrubienia korzeniowe
okrągłe, barwy karminowoczerwonej.
Miąższ delikatny o zwartej konsystencji,
bardzo smaczny.Wykazuje małą
tendencję do pękania.

Odmiana wczesna, polecana do uprawy
wiosennej, późnoletniej i jesiennej
w gruncie. Odmiana o zgrubieniach
wydłużonych typu "paluszkowatego".
Atrakcyjna jest również ich barwa, która
przypomina winny odcień czerwieni na
ok. 2/3 długości i białej na ok. 1/3 długości.
Miąższ biały, soczysty, łagodny w smaku
z delikatną, cienką skórką.

WŁASNA

100g 10g

100g 10g

RZODKIEWKA

RZODKIEWKA

JUTRZENKA

KAJA

Odmiana przeznaczona do uprawy od
wiosny do jesieni w gruncie i wczesną wiosną
w nieogrzewanych tunelach foliowych.
Zgrubienia korzeniowe długości 45-60 mm,
walcowate, wybarwione jednolicie na
różowo. Skórka bardzo cienka, miąższ biały,
szklisty, delikatny, soczysty i bardzo smaczny.
Nie parcieje i nie wybija w pędy nasienne,
zachowując łagodny smak nawet w okresie
letnim. Długo zachowuje dobrą jakość.
konsumpcyjną.

Odmiana do uprawy pod osłonami
i w gruncie. Okres od siewu do zbioru
24–26 dni. Tworzy kształtne, półdługie,
tępo zakończone zgrubienia. Skórka
gładka, jednobarwna, karminowa. Miąższ
biały, bardzo łagodny w smaku o zwartej
konsystencji.

WŁASNA

10g

WŁASNA

10g
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RZODKIEWKA
KARMINOWA
Odmiana o dużych, kulistych, ciemnoczerwonych zgrubieniach o średnicy ok.
3,5 cm. Miąższ biały, delikatny, łagodny
w smaku, jędrny, nieparciejący. Lubi glebę
przepuszczalną o dobrej strukturze. Odmiana
łatwa w uprawie. Wysiew w nieogrzewanych tunelach lub w polu w okresie
wiosenno - jesiennym. Idealna na sałatki oraz
surówki. M o ż l i w o ś ć d ł u g o t r w a ł e g o
przechowywania zgrubień po zbiorze.

WŁASNA

500g100g 10g

RZODKIEWKA
KRAKOWIANKA
Odmiana wczesna do uprawy pod
osłonami i w polu, szczególnie polecana na
zbiór wiosenny. Tworzy średniej wielkości
zgrubienia o białym, jędrnym i delikatnym
miąższu.Zgrubienie dwubarwne białoczerwone,biała część stanowi 1/3
zgrubienia. Odporna na parcenie
i wcześniejsze wybijanie w pędy
kwiatostanowe.

ZACHOWANA

RZODKIEWKA
KRASA

WŁASNA

500g100g 10g

Odmiana do wiosennej uprawy w polu
i pod osłonami, o pięknych, kulistych
zgrubieniach korzeniowych barwy
karminowoczerwonej. Wykazuje bardzo
niską skłonność do parcenia. Wyróżnia się
wyrównanym kształtem zgrubień. Miąższ
biały, smaczny i łagodny.

500g100g 10g
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RZODKIEWKA

RZODKIEWKA

LIDKA

LUCYNKA

Odmiana do uprawy w polu od wczesnej
wiosny do późnej jesieni. Zgrubienie
korzeniowe duże, kształtu kulistego, barwy
karminowoczerwonej. Miąższ biały, słodki,
soczysty, nieparciejący. Odporna jest na
wybijanie w pędy kwiatostanowe.
Charakteryzuje się bardzo długim okresem
przydatności konsumpcyjnej.

Odmiana o kulistym kształcie. Zgrubienia
korzeniowe koloru karminowego. Miąższ
biały, szklisty, soczysty, nieparciejący
o wyjątkowo łagodnym smaku. Lubi glebę
przepuszczalną o dobrej strukturze.
Odmiana łatwa w uprawie. Siew
w nieogrzewanych tunelach foliowych lub
w polu w okresie wiosennym i wczesnoletnim. Idealna na sałatki oraz surówki.
Możliwość długotrwałego przechowywania zgrubień po zbiorze.

500g100g 5g

WŁASNA

500g100g 10g

Rzodkiewka to nie tylko pyszny, ale też bardzo
zdrowy dodatek do twarożku, kanapek i sałatek.
Dodatkowo jest niskokaloryczna i zawiera
mnóstwo witamin i minerałów. To małe,
niepozorne warzywo jest źródłem potasu,
dlatego polecana jest szczególnie dla osób
cierpiących na nadciśnienie. Najsmaczniejsze są
w okresie wiosenno-letnim, a ich uprawa jest
możliwa nawet w doniczkach na balkonie.
Rzodkiewka nie wymaga nawożenia, natomiast
bardzo odpowiada jej towarzystwo innych
warzyw, które w słoneczne dni zapewniają cień. Z
uwagi na fotoperiodyzm(wpływ długości dnia na
zakwitanie) rzodkiewkę zaleca się uprawiać
w okresie wczesnowiosennym i jesiennym.

RZODKIEWKA

RZODKIEWKA

MILA

OPOLANKA

Odmiana wczesna, przeznaczona do
uprawy pod osłonami i w polu,
przystosowana do jednorazowego zbioru.
Wykazuje małą skłonność do parcenia.
Tworzy czerwone zgrubienia cylindryczne
o długości 3,5–5,5 cm, z białym końcem.
Miąższ, intensywnie biały, odznacza się
łagodnym smakiem.

Odmiana wczesna, bardzo plenna. Tworzy
długie, cylindryczne zgrubienia barwy
szkarłatnej o białym, szklistym miąższu, które
dobrze wiąże. Do uprawy w gruncie i pod
osłonami, zarówno wiosną, jak jesienią.

500g100g 10g

RZODKIEWKA

RZODKIEWKA

PASJA

POLONEZA

Odmiana przeznaczona do uprawy
polowej od wczesnej wiosny do jesieni.
Nadaje się również do uprawy tunelowej
na wczesny zbiór. Zgrubienia wydłużone,
długości 5-6 cm, intensywnie wybarwione
w jednolitym, karminowym kolorze,
z cienką delikatną skórką. Miąższ biały,
soczysty, łagodny w smaku. Nawet
w warunkach letniej uprawy polowej
zachowuje łagodny smak.

Odmiana przeznaczona do uprawy
wczesnowiosennej w tunelach foliowych
oraz na zbiór wiosenny i jesienny w polu.
Zgrubienia korzeniowe duże, kuliste, barwy
czerwonej w dolnej części białe. Miąższ
biały lub lekko różowy, smaczny,
nieparciejący.

WŁASNA
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500g100g 10g

10g

500g100g 10g
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RZODKIEWKA

RZODKIEWKA

ROWA

SAXA POLANA

Odmiana do uprawy w szklarniach,
tunelach i w gruncie. Tworzy zgrubienia
kuliste, średniej wielkości o żywoczerwonym
zabarwieniu skórki, matowobiałym
miąższu, niekiedy z różowymi żyłkami,
bardzo delikatny w smaku. Nadaje się do
uprawy zimowej w szklarni okres wegetacji
wydłuża się do około 60 dni.

Odmiana do uprawy na zbiór wiosenny
i jesienny w gruncie oraz w szklarniach
i tunelach foliowych. Nie znosi zacienienia.
Tworzy kształtne, średniej wielkości
zgrubienia o białym, lekko szklistym miąższu
i delikatnym smaku.

500g100g 10g

RZODKIEWKA

500g100g 10g

RZODKIEWKA

SOPEL LODU

ŚNIEŻKA

Odmiana późna, przeznaczona do uprawy
w polu w okresie jesiennym. Wykazuje małą
skłonność do parcenia. Tworzy silnie
wydłużone (10–12 cm), białe,
wrzecionowate zgrubienie korzeniowe.
Miąższ biały, szklisty, ostry w smaku.

Odmiana przeznaczona do uprawy
w okresie wiosennym i wczesnoletnim
zarówno w tunelach foliowych, jak i w polu.
Wykazuje małą skłonność do parcenia.
Tworzy kuliste, pokryte cienką skórką
zgrubienia barwy biało kremowej, które
szybko wiąże. Miąższ biały, szklisty, łagodny
w smaku.

100g 10g

WŁASNA

10g

RZODKIEWKA

RZODKIEWKA

TETRA IŁÓWIECKA

WARTA

Odmiana do uprawy polowej, wiosennej
i jesiennej. Zgrubienia o barwie szkarłatnobiałej, duże do 4 cm średnicy. Miąższ biały
soczysty, smaczny. Odporna na parcenie
oraz wcześniejsze wybijanie
w pędy kwiatostanowe i choroby.

Odmiana wczesna do uprawy pod
osłonami na zbiór późnojesienny do
wiosennego oraz do wiosennej uprawy
w gruncie. Okres od siewu do zbioru
22-28 dni. Tworzy cylindryczne,
szkarłatnoczerwone zgrubienia z białym
końcem. Miąższ biały, soczysty, delikatny
w smaku. Odporna na parcenie.

WŁASNA

100g 10g

WŁASNA

500g100g 10g

Rzodkiewkę można uprawiać w polu,
w szklarniach, inspektach i pod namiotami
z folii. Jest rośliną o krótkim okresie
wegetacji i dlatego może być uprawiana
jako przedplon (przed ogórkami,
pomidorami) lub jako poplon (po
wczesnych warzywach).

TRADYCJA WARZYWA
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RZODKIEWKA

RZODKIEWKA

ZLATA

ZORZA

Odmiana do uprawy w polu od wczesnej
wiosny do późnej jesieni. Tworzy duże,
kuliste lub lekko owalne zgrubienia
korzeniowe, oryginalnej złotożółtej barwie
skórki. Miąższ soczysty, biały, bardzo
smaczny.

Odmiana do uprawy w gruncie na
wczesny zbiór wiosenny. Wykazuje małą
skłonność do parcenia. Okres wegetacji
30–35 dni. Tworzy zgrubienie korzeniowe
kuliste, kształtne, średniej wielkości
o czerwonej, delikatnej skórce. Miąższ
matowobiały, dość delikatny w smaku.

WŁASNA

10g

10g

Rzodkiewka

Odmiana

Carmen

Uprawa

Zgrubienia

Okres
wegetacji
(dni)

Kolor skórki

Miąższ

Odporność
na parcenie

Pod osłonami

W polu

~35

karminowoczerwony

matowo biały, dość łagodny

duża

-

wiosna, jesień

Cherry Belle

21-25

ognistoczerwony

szklistobiały, łagodny

średnia

wiosna, jesień

wiosna, jesień

Fiesta

~30

karminowoczerwony

delikatny o zwartej konsystencji

średnia

wiosna, jesień

wiosna, jesień

30-35

szkarłatny z białym końcem

biały, łagodny

duża

wczesna wiosna

wiosna, późne lato, jesień

~30

jednolicie różowy

szklistobiały, delikatny

duża

wiosna

wiosna, lato, jesień

Flamboyant 2
Jutrzenka
Kaja

24-26

karminowy

biały, łagodny

duża

wiosna, jesień

wiosna, jesień

Karminowa

28-32

intensywnie czerwony

biały, łagodny

duża

wiosna, jesień

wiosna, jesień

Krakowianka

30-35

czerwono-biały

biały, łagodny

duża

wiosna

wiosna

Krasa

~30

karminowoczerwony

szklistobiały, łagodny

duża

wiosna, jesień

wiosna, jesień

Lidka

~30

karminowoczerwony

biały, masłowy, delikatny

duża

-

wiosna, jesień

Lucynka

~30

karminowy

szklistobiały, łagodny

duża

wczesna wiosna

wczesna wiosna, jesień

Mila

~30

czerwony z białym końcem

biały, łagodny

duża

wiosna, jesień

całoroczna

Opolanka

~25

szkarłatny z białym końcem

biały, łagodny

średnia

wiosna, jesień

wiosna, jesień

Pasja

~30

karminowy

biały, łagodny

duża

wczesna wiosna

wczesna wiosna

Poloneza

~30

czerwony z białym końcem

białoróżowy, lekko ostry

duża

wczesna wiosna

wiosna, jesień

28-32

żywoczerwony

biały, łagodny

średnia

wiosna, jesień

wiosna, jesień

~30

czerwony

biały, średnio ostry

średnia

wczesna wiosna, jesień

wczesna wiosna, jesień

Sopel lodu

40-55

biały

szklistobiały, ostry

duża

-

jesień

Śnieżka

30-35

biały

łagodny

duża

wiosna

wiosna, lato, jesień

Tetra Iłówiecka

Rowa
Saxa Polana

30-35

szkarłatno-biały

biały, lekko ostry

duża

-

wiosna, jesień

Warta

~25

szkarłatny z białym końcem

biały, łagodny

duża

wcz. wiosna, późna jesień

późna wiosna

Zlata

30-35

żółty

biały, lekko ostry

duża

-

wiosna, jesień

Zorza

30-35

czerwony

łagodny

duża

wiosna

wczesna wiosna

SAŁATA GŁOWIASTA
KRUCHA

SAŁATA GŁOWIASTA
KRUCHA

BEATA

GOPLANA

Jedyna polska odmiana sałaty kruchej,
przeznaczona do uprawy pod osłonami
oraz do uprawy wiosennej w polu.
Wcześnie wchodzi w fazę zawiązywania
główek i ma małą skłonność do wybijania
w pędy kwiatostanowe. Liście jasnozielone
ze słabym połyskiem. Duże, zwięzłe główki
osiągają masę ponad 500 g. Jest bardzo
smaczna, soczysta, chrupiąca. Odporna
na 4 rasy mączniaka rzekomego.

Odmiana średnio późna do uprawy
wiosennej w polu. Tworzy duże, rozłożyste
główki o masie 600-800 g. Liście koloru
jasnozielonego, wyjątkowo smaczne
i kruche. Długo utrzymuje wartość
konsumpcyjną nie wybijając w pędy
kwiatostanowe. Odporna na 4 rasy
mączniaka rzekomego.

WŁASNA

114

Dedykowana na

Rynek proﬁ

1g

WŁASNA

Dedykowana na

Rynek proﬁ
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1g

SAŁATA GŁOWIASTA
KRUCHA
GREAT LAKES 118
Tworzy duże, zwięzłe główki o masie ok.
1,2 kg. Liście w kolorze ciemnozielonym,
wyjątkowo kruche i soczyste. Przeznaczona na zbiór letni oraz jesienny.

1g

NASZ HIT

SAŁATA
GŁOWIASTA
KRUCHA
KRÓLOWA
LATA
WŁASNA

NASZ HIT

SAŁATA
GŁOWIASTA
KRUCHA
GRENADA
OŻAROWSKA
WŁASNA

Dedykowana na

Rynek proﬁ

1g

Bardzo plenna odmiana do uprawy od
wiosny do późnej jesieni w gruncie. Tworzy
wyjątkowo duże, zwięzłe główki o masie
przekraczającej 1 kg. Pęcherzykowate,
zielone z silnym połyskiem liście są
chrupiące i bardzo delikatne w smaku.
Długo nie wybija w pędy kwiatostanowe.
Odporna na 4 rasy mączniaka rzekomego.

Dedykowana na

Rynek proﬁ

1g

Bardzo atrakcyjna odmiana o jasnożółtozielonej, słonecznej barwie liści. Tworzy
bardzo duże, ścisłe główki o masie
dochodzącej do 1 kg. Bardzo smaczna.
Przeznaczona do uprawy wiosną, latem
i jesienią w gruncie. Długo nie wybija
w pędy kwiatostanowe. Odporna na 4 rasy
mączniaka rzekomego.

SAŁATA GŁOWIASTA
KRUCHA
LARSEN
Główki duże, zwięzłe, zamknięte, trwałe
w transporcie. Liście kruche, bardzo
smaczne. Odmiana odporna na
wybijanie w pędy kwiatowe. Odporna na
mączniaka rzekomego. Wymaga gleby
żyznej, wilgotnej i przepuszczalnej.

1g

SAŁATA GŁOWIASTA
KRUCHA

SAŁATA GŁOWIASTA
KRUCHA

OLIMP

SAMBA

Tworzy duże, średnio zwięzłe główki. Liście
żółtozielone, kruche z silnym połyskiem,
brzegi silnie faliste i ząbkowane. Do
uprawy w polu i nieogrzewanych
tunelach. Lubi glebę żyzną i przepuszczalną. Do bezpośredniego spożycia.

1g

TRADYCJA WARZYWA

Liście jasnozielone, kruche, chrupiące
o powierzchni pęcherzykowatej
i ząbkowanych brzegach. Wyjątkowo
smaczna. Do uprawy w gruncie. Lubi glebę
przepuszczalną i bogatą w próchnicę.
Idealna do sałatek lub na kanapki.

WŁASNA

Dedykowana na

Rynek proﬁ

1g
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SAŁATA GŁOWIASTA
MASŁOWA
DIPPEGO
Odmiana późna, nadająca się do uprawy
latem. Tworzy duże, kuliste, twarde i dobrze
zamknięte główki. Długo utrzymuje się
w fazie główki, ponieważ słabo reaguje na
długi dzień, wysoką temperaturę i nie ma
skłonności do szybkiego wybijania w pędy
nasienne.

WŁASNA

1g

SAŁATA GŁOWIASTA
MASŁOWA
EWELINA
Tworzy bardzo ładne, duże główki
o pokroju wzniesionym i masie ok. 400 g 600 g. Liście prawie gładkie, wydłużone
u nasady, zielone, niezwykle smaczne.
Odporna na 4 rasy mączniaka rzekomego
oraz wybijanie w pędy kwiatostanowe.
Odmiana do uprawy polowej od wiosny do
późnej jesieni.

WŁASNA

Dedykowana na

Rynek proﬁ

SAŁATA
GŁOWIASTA
MASŁOWA
JUSTYNA
Dedykowana na

Rynek proﬁ

1g 0,4g

Odmiana plenna, bardzo smaczna
i delikatna. Tworzy bardzo duże,
jasnozielone główki o masie ok. 400 g,
idealne do bezpośredniego spożycia.
Odporna na cztery rasy mączniaka
rzekomego. Doskonała do uprawy
w polu, szklarniach oraz tunelach
foliowych, w rzędach o rozstawie min.
30 cm. Nadaje się do przechowywania
ponad 7 dni bez utraty walorów
smakowych.

116

SAŁATA
GŁOWIASTA
MASŁOWA
EDYTA
OŻAROWSKA
WŁASNA

Dedykowana na

Rynek proﬁ

1g

O dmi a na b a rdzo wczes na , b a rdzo
plenna. Tworzy bardzo ładne, duże, ścisłe,
kuliste główki o masie do 500 g i zielonej
barwie liści. Wyjątkowo smaczna.
Odporna na 4 rasy mączniaka rzekomego
Lubi glebę przepuszczalną i bogatą
w próchnicę. Przeznaczona do wczesnej
uprawy w polu oraz w tunelach
ogrzewanych i nieogrzewanych. Idealna
do sałatek lub na kanapki.

1g

NASZ HIT

WŁASNA

NASZ HIT

SAŁATA GŁOWIASTA
MASŁOWA
JUBILATKA
Odmiana o
dekoracyjnych,
dwubarwnych liściach – u nasady
zielonych, wyżej czerwonych. Główki
zwięzłe o masie ok. 700 g. Liście
pęcherzykowate, delikatne o dużej
trwałości, bardzo smaczne. Lubi glebę
przepuszczalną i bogatą w próchnicę.
Polecana do uprawy polowej lub
wczesnej tunelowej.

WŁASNA

Dedykowana na

Rynek proﬁ

1g

SAŁATA GŁOWIASTA
MASŁOWA
KRÓLOWA MAJOWYCH
Odmiana polecana do wczesnej uprawy
w polu i późniejszej pod osłonami. Dość
odporna na mączniaka rzekomego
i odporna na szarą pleśń. Tworzy główki
duże, zamknięte o żółtozielonych,
jędrnych liściach.

1g

TRADYCJA WARZYWA

SAŁATA GŁOWIASTA
MASŁOWA

SAŁATA GŁOWIASTA
MASŁOWA ZIMUJĄCA

SYRENA

ZINA

Odmiana wyjątkowo plenna. Odporna na
4 rasy mączniaka rzekomego. Lubi glebę
przepuszczalną i bogatą w próchnicę.
Polecana do uprawy w polu oraz
do wczesnowiosennej i wiosennej
w tunelach. Idealna do sałatek lub
na kanapki. Długi okres przydatności
konsumpcyjnej.

Odmiana masłowa zimująca w polu bez
osłon. Tworzy duże, zbite, zamknięte główki
o liściach zielonych, lekko pofałdowanych
i bardzo smacznych. Nie ma skłonności do
wybijania w pędy kwiatostanowe.

WŁASNA

1g

1g

SAŁATA GŁOWIASTA
SZKLARNIOWA

SAŁATA GŁOWIASTA
SZKLARNIOWA

AGORA

ANIELKA

Wczesna odmiana sałaty, bardzo szybko
rosnąca, polecana do uprawy
w szklarniach, ogrzewanych i nieogrzewanych tunelach. Doskonała na zbiór
jesienny, zimowy i wczesnowiosenny.

Odmiana szczególnie przydatna do
uprawy na zbiór w styczniu, lutym. Wyróżnia
się wczesnością plonowania, dobrze
przyrasta w warunkach niższego natężenia
światła w okresie zimowym. Liście lekko
pomarszczone, jasnozielonożółte z silnym
połyskiem. Główki zamknięte, lekko
owalne, średnio zwięzłe. Duży udział
główek handlowych w plonie ogólnym.

WŁASNA

1g

1g

SAŁATA GŁOWIASTA
SZKLARNIOWA
ATENA
Uniwersalna odmiana do zbioru
wczesnozimowego, zimowego i późnozimowego. Przystosowana do uprawy
w warunkach niższego natężenia światła
i obniżonej temperatury. Wyróżnia się
spośród innych odmian wczesnością
plonowania - pierwsze handlowe główki
o masie ponad 150 g osiąga w okresie
30 dni od posadzenia. Plon bardzo duży,
wyrównany.

1g

SAŁATA LIŚCIOWA

Sałata - pochodzi od dzikiego gatunku
występującego w Indiach, Iranie, Azji Mniejszej.
Była uprawiana już w V i IV w. p.n.e. w starożytnej
Grecji i w Rzymie. Do Polski została sprowadzona
dopiero na początku XVI w.

SAŁATA LIŚCIOWA

LOLLO

LOLLO ROSSA

Sałata kędzierzawa o liściach
jasnozielonych; rozeta liści rozłożysta.
Odmianę cechuje dobra odporność na
wybijanie w pędy kwiatostanowe.
Polecana do siewu bezpośrednio do
gruntu.

Sałata kędzierzawa o liściach zielonoczerwonych. Tworzy główkę rozpierzchłą,
rozłożystą. Odmiana średnio wczesna
z dobrą odpornością na wybijanie
w pędy kwiatostanowe. Polecana do
siewu bezpośrednio do gruntu.

1g
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1g
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SAŁATA ŁODYGOWA

SAŁATA RZYMSKA

KAROLA

LENTISSIMA A MONTARE 3

Odmiana polecana do uprawy wczesną
wiosną i jesienią. Można spożywać na
surowo, gotowaną, kiszoną lub konserwowaną. Okres wegetacji od siewu do
zbioru 70–90 dni. Tworzy mięsistą łodygę,
najsmaczniejszą na wysokości 30–60 cm.

Odmiana średnio późna o wzniesionym
pokroju. Główki, które tworzy są duże
i owalne. Liście mają barwę jasnozieloną,
są silnie wydłużone i mają ząbkowane
brzegi. Rośliny przez długi czas nie wybijają
w pędy kwiatostanowe i nie są porażane
przez choroby.

1g

0,5g
Sałata krucha - lodowa
Główka

Zbiór

Okres
wegetacji

Masa (g)

Kolor liści

Beata

60-75

~500

Goplana

45-50

Great Lakes 118
Grenada
Ożarowska

Odmiana

Uprawa

Wczesnowiosenny

Wiosenny

Letni

Jesienny

Uwagi

jasnozielony

osłony/grunt

+++

+++

-

-

liście soczyste, chrupiące, smaczne

~800

żółtozielony

grunt

+

+++

-

-

długo utrzymuje dobrą jakość
konsumpcyjną główek

75-80

1000-1200

ciemnozielony

grunt

-

-

+++

+++

długo nie wybija w pędy kwiatowe

50-55

~1000

zielony

grunt

++

+++

+++

+++

duże, zwięzłe główki,
liście chrupiące i delikatne

Królowa Lata

50-55

800-1000

jasnozielony

grunt

+

+++

+++

+++

chętnie uprawiana, bardzo smaczna

Larsen

55-60

800-1000

jasnozielony

grunt

+++

+++

+++

+++

do całorocznej uprawy w gruncie

Olimp

55-60

600-800

żółtozielony

grunt/osłony

+

+++

-

-

Samba

55-60

500-700

jasnozielony

grunt

-

+++

+++

-

niezwykle smaczna do uprawy
w gruncie wiosną i latem
siew do 10.III; liście pęcherzykowate,
bardzo smaczne

Sałata masłowa

Odmiana

Okres
wegetacji

Główka

Zbiór
Uprawa

Masa (g)

Kolor

Uwagi

Wczesnowiosenny

Wiosenny

Letni

Jesienny

Dippego

60-75

~300

zielony

grunt

-

+

++

++

Edyta
Ożarowska

35-40

400-500

zielony

osłony/grunt

+++

+++

-

-

Ewelina

65-70

~400

jasnozielony

osłony

+++

+++

+++

+++

Jubilatka

35-45

~700

zielonoczerwony

osłony/grunt

+++

+++

++

++

Justyna

40-45

300-400

jasnozielony

osłony/grunt

+++

+++

+++

+++

Królowa
Majowych

58-68

250-300

jasnozielony

grunt, osłony

+++

+++

-

+++

Syrena

35-45

400-450

żółtozielony

osłony/grunt

+++

+++

+

+

długo utrzymuje się w fazie główki
gromadzi najmniej azotanów ze
wszystkich odmian
odporna na 4 rasy mączniaka
rzekomego
bardzo smaczna i dekoracyjna
znana i chętnie uprawiana
odmiana, bardzo smaczna
polecana do wczesnej uprawy
w polu i późniejszej pod osłonami

Sałata - różne typy użytkowe
Odmiana
/ typ użytkowy

Liczba dni od
siewu do zbioru

Główka/zgrubienie

Zbiór
Uprawa

Masa
(g)

Kolor
zielony

Uwagi

Wczesnowiosenny

Wiosenny

Letni

Jesienny

szklarnia,
osłony

+++

-

-

+++

Agora

55-60

~700

Lollo (liściowa)

65-70

~300

jasnozielony

osłony

-

+++

+++

+++

grunt,
osłony

-

+++

+++

+++

Lollo Rossa (liściowa)

65-70

~300

zielony z czerwonym
brzegiem

Karola (łodygowa)

70-90

~300

zielony

grunt

-

+++

-

+++

~500

zielony

grunt

-

+++

+++

-

~500

zielony

grunt

+++

-

-

-

~300

jasnozielony

szklarnia

+++

-

-

-

~150

ciemnozielony

szklarnia

zimowy

-

-

-

Lentissima A Montare 3
80-85
(rzymska)
siew
Zina
późnojesienny
(masłowa zimująca)
Anielka
siew p.jesienny
(masłowa szklarniowa)
/zimowy
Atena
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siew p.jesienny
/zimowy 60-65

do uprawy w szklarni
i pod osłonami
uprawa także
z bezpośredniego siewu
uprawa także
z bezpośredniego siewu
spożywa się zgrubienie łodygowe
przed rozwinięciem kwiatów
główka wydłużona o pokroju
wzniesionym
odmiana masłowa zimująca
w polu bez osłon
nie wykazuje skłonności do
gromadzenia azotanów
odmiana wyróżnia się zmniejszoną
tendencją do kumulowania
azotanów

TRADYCJA WARZYWA

SELER KORZENIOWY

SELER
KORZENIOWY

ALBIN
Odmiana tworząca bardzo duże, kuliste
zgrubienia korzeniowe bez pustych
przestrzeni. System korzeniowy wyrasta
z dolnej części zgrubienia. Miąższ koloru
białego, nie zmienia barwy po
ugotowaniu, ani po zamrożeniu. Rośliny nie
zawierają antocyjanu. Jakością i plonem
konkuruje w gospodarstwach towarowych
z odmianami holenderskimi (Monarch,
Mentor) przewyższając je zdrowotnością.

EDWARD
Odmiana wczesna, plenna, tworząca duże
zgrubienie korzeniowe, prawie kuliste, nieco
spłaszczone, z nisko osadzonymi korzeniami
bocznymi. Odznacza się bardzo dużą
tolerancją na choroby. Przeznaczona do
bezpośredniego spożycia i przechowywania.
Miąższ ścisły, biały, jędrny, aromatyczny,
nieparciejący. Mała rozeta liściowa.

WŁASNA

0,5g

1g

SELER
KORZENIOWY

SELER
KORZENIOWY
MAKAR

TALAR

Odmiana średnio wczesna, plenna.
Zgrubienie korzeniowe duże, kuliste do
lekko spłaszczonego, bez skłonności do
parcenia. Ma dużą zawartość związków
aromatycznych. Odporny genetycznie na
septoriozę liści. Bardzo dobrze się przechowuje. Ma uniwersalne zastosowanie: do
bezpośredniego spożycia, na zbiór
pęczkowy, do przetwórstwa oraz do
przemysłu farmaceutycznego.

Odmiana wczesna, plenna, polecana do
przetwórstwa, na bezpośrednie
zaopatrzenie rynku i do przechowywania.
Wykazuje małą skłonność do parcenia
oraz dużą tolerancję na jarowizację. Tworzy
duże zgrubienie o białej skórce,
wyrównanym kulistym kształcie i z małą
liczbą korzeni drobnych. Miąższ biały,
nieciemniejący.

1g

1g

SELER
KORZENIOWY

SELER
NACIOWY

ZAGŁOBA
Odmiana bardzo plenna (50–70 t/ha),
polecana na wczesny zbiór pęczkowy, do
bezpośredniego spożycia, suszenia i długiego
przechowywania. Wysoka tolerancja na
septoriozę. Charakteryzuje się cienkimi, nisko
osadzonymi korzeniami, co znacznie ułatwia ich
zbiór i czyszczenie, jak również wzniesionymi
liśćmi. Tworzy duże (0,6–1,1 kg), kuliste zgrubienia
z bardzo jasną skórką.

WŁASNA

Odmiana

Okres wegetacji

Albin
Edward
Makar

Odmiana o wzniesionym pokroju i średniej
sile wzrostu. Liście i ogonki liściowe
jasnozielone, grube, bardzo smaczne.

1g

1g

Zgrubienie

Uwagi

Masa(g)

Kolor miąższu

średnio wczesny

600-800

biały

wczesny

500-600

biały

bardzo duża tolerancja na choroby

średnio wczesny

~800

kremowobiały

wysoka tolerancja na septoriozę, odmiana polecana także na zbiór pęczkowy

duże kuliste zgrubienia bez pustych przestrzeni

Talar

wczesny

~900

biały

mała skłonność do parcenia

Zagłoba

wczesny

800-1200

biały

polecany na wczesny zbiór pęczkowy

Selery uprawia się z rozsady na glebach zasobnych w składniki
mineralne o dobrej strukturze. Większość odmian dobrze znosi
przechowywanie do wiosny.
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SKORZONERA

SŁONECZNIK
OGRODOWY

DUPLEX

Może osiągać do 3 m wysokości.
Kwiaty zebrane w koszyczki, kwiatostan
o średnicy od 23 do 30 cm. Owocem
jest niełupka o owocni skórzastej,
nie zrastającej się pojedynczym
nasieniem.

Odmiana do uprawy amatorskiej. Jej
częścią jadalną jest cylindryczny, na ogół
tępo zakończony, prosty, korzeń spichrzowy,
który przyrządza się jak szparagi. Korzenie
można również dusić, zapiekać, a także
dodawać do surówek. Roślina bardzo
dobrze zimuje w gruncie pod przykryciem.
Tworzy korzenie o długości 25–30 cm
i średnicy 3–4 cm, z czarnobrązową skórką.
Miąższ biały, słodki, delikatny.

5kg500g20g15g

3g

Słonecznik ogrodowy / zwyczajny - pochodzi z Ameryki
Północnej. We orze Polski występuje około 70 gatunków
jednorocznych lub wieloletnich, uprawnych lub dziko
rosnących. Słonecznik nadaje się na wszystkie rodzaje
gleby, gorzej udaje się na podmokłych terenach. Z nasion
słonecznika pozyskiwany jest olej roślinny bogaty w NNKT niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe. Spożywanie
bulw oraz nasion słonecznika sprzyja stabilizacji cukru we
krwi, obniża poziom cholesterolu. Nasiona słonecznika
wykorzystywane są również w przemyśle paszowym.

SZCZAW

SZCZAW

Odmiana plenna, tworzy duże, zielone
liście. Może pozostawać na jednym
miejscu 3–4 lata.

BELWILSKI
Odmiana o dużych, szerokich, falistych,
jasnozielonych liściach. Może pozostawać
na jednym miejscu 3–4 lata. Odmiana
wolniej rosnąca i później wybijająca
w pędy nasienne od odmiany Lyoński.

3g

SZCZAW
LYOŃSKI
Odmiana plenna, tworzy duże, zielonożółte liście. Może pozostawać na jednym
miejscu 3–4 lata. Rośnie szybciej niż
odmiana Belwilski.

500g100g

Belwilski

Lyoński

Wielkość rozety
liściowej

mała

duża

Wielkość liścia

duży

duży

roślina wieloletnia, najlepiej
plonuje w 2 i 3 roku uprawy

szybko rośnie

Odmiana

Uwagi

500g100g
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SZCZYPIOREK

SZCZYPIOREK

BOHEMIA

FORTEL

Roślina wieloletnia, dobrze zimująca
w gruncie bez przykrywania, plenna. Tworzy
średniej grubości, intensywnie zielony
szczypior. Ceniona ze względu na szybkie
osiąganie wielkości konsumpcyjnej. Roślina
uprawiana z siewu bezpośrednio do gruntu –
wysiew w kwietniu lub z rozsady i z podziału
kępek. Przy uprawie z rozsady nasiona
wysiewa się w marcu-kwietniu na rozsadniku.
Na miejsce stałe rozsadę sadzi się w maju,
w rozstawie 30 x 20 cm, po 5-8 roślin razem.

Odmiana przeznaczona do uprawy
w polu oraz pod osłonami do wczesnego
pędzenia. Rośliny średniej wysokości
(40-50 cm), tworzące zwarte kępki.
Szczypior długi, średniej grubości, koloru
niebieskozielonego, z niewielkim nalotem
woskowym, bardzo aromatyczny. Bardzo
plenna. Roślina wieloletnia, uprawiana
z siewu bezpośrednio do gruntu.

WŁASNA

500g50g 2g

2g

SZCZYPIOREK

SZCZYPIOREK

PRAZSKA

WULKAN

Roślina wieloletnia, dobrze zimująca
w gruncie bez przykrywania. Szczypiorek
uprawia się z siewu bezpośrednio do gruntu
lub z rozsady. Na miejsce stałe sadzimy po
5-8 roślin razem.

Odmiana bardzo plenna, przeznaczona
do uprawy w polu oraz do wczesnego
pędzenia. Liście bardzo smaczne i
aromatyczne, długie, barwy żywej zieleni
zawierają dużo witamin i soli mineralnych.
Roślina wieloletnia, mrozoodporna,
szczypior pojawia się już wczesną wiosną.
Zalecane jest przycinanie szczypioru w
okresie wegetacji, gdyż ten bardzo osłabia
roślinę. Gatunek wymaga gleb żyznych,
wilgotnych oraz słonecznego stanowiska.

50g 2g

Odmiana

Okres wegetacji

Bohemia

1g

Kolor liścia

Średnica liścia

Smak

Przydatność do pędzenia

Uwagi

110 dni

ciemnozielony

średnia

lekko ostry

+++

dobrze zimuje w polu

Fortel

115 dni

zielone z niebieskim
nalotem

średnia

lekko ostry

+++

bardzo dobrze zimuje,
odmiana uniwersalna

Prazska

120 dni

zielony

mała

lekko ostry

+++

odmiana uniwersalna

Wulkan

140 dni

żywo zielony

średnia

aromatyczny

+++

mrozoodporna

SZPARAG
ARGENTEUIL
Roślina wieloletnia odporna na mrozy.
Częścią jadalną są młode pędy tzw.
wypustki. Zbiory szparagów zaczynamy
dopiero w 3 roku po posadzeniu i zbieramy
je tylko przez 3 tygodnie. W następnych
latach długość zbioru przedłużamy do
5-8 tygodni.

2g
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SZPINAK

SZPINAK

ASTA F1

MATADOR

Odmiana wczesna, heterozyjna,
szybko rosnąca i bardzo plenna.
Odznacza się dobrym wyrównaniem
i żeńskim typem wzrostu. Tworzy duże
rozety zielonych, prawie gładkich liści.
Odporna na dwie rasy mączniaka
rzekomego. Średnio wrażliwa na
wybijanie w pędy kwiatostanowe.
Uprawa z siewu wprost do gruntu lub
z rozsady. Nadaje się do zbioru
mechanicznego z siewu letniego
i jesiennego.

Odmiana uniwersalna do uprawy
całorocznej jak i z możliwością siewu
ozimego. Dobrze zimuje w gruncie.
Bardzo dobra jako surowiec do
mrożenia. Tworzy liście duże,
ciemnozielone, owalne, wydłużone,
lekko karbowane. Mało skłonna do
wybijania w pędy nasienne.

500g20g

ZACHOWANA

10g
2g

SZPINAK

SZPINAK

NOWOZELANDZKI

OLBRZYM ZIMOWY

Gatunek jednoroczny o płożących, silnie
rozgałęzionych pędach i zielonych
mięsistych liściach, polecany do mrożenia
i na rynek świeżych warzyw. Siew wprost
do gruntu. Plonuje od czerwca aż do
pierwszych przymrozków. Zawiera duże
ilości witaminy C i prowitaminy A oraz sole
mineralne, zwłaszcza żelazo. Potrawy ze
szpinaku nowozelandzkiego przyrządza
się w ten sam sposób, co potrawy ze
szpinaku zwykłego.

Odmiana odporna na wymarzanie,
doskonale nadająca się do uprawy
z siewu jesiennego oraz wiosennego.
Rośliny o silnym wzroście tworzą duże
liście o trójkątnym lub strzałkowatym
kształcie. Odmiana bardzo dobrze
zimuje i wiosną szybko rośnie. Wyróżnia
się dużą zawartością witaminy C
i suchej masy. Polecana również do
zbioru mechanicznego.

5g

Odmiana
Asta F1
Matador
Nowozelandzki
Olbrzym Zimowy

500g20g

Siew

Wielkość
rozety

Wielkość
liścia

Podatność na
wybijanie w pędy
kwiatostanowe

Przydatność do
mrożenia

Uwagi

letni i jesienny

duża

duży

średnia

+++

odporna na 2 rasy mączniaka rzekomego

wiosenny i jesienny

duża

duży

mała

+++

dobrze zimuje w gruncie

wiosenny

mała

średni

-

-

spożywa się wierzchołki pędów i młode liście

wiosenny i jesienny

duża

duży

średnia

+++

przydatna do zbioru mechanicznego

Z powodu wysokiej zawartości łatwo przyswajalnego
żelaza, które pełni kluczową role w procesach
krwiotwórczych, szpinak jest szczególnie polecany
osobom cierpiącym na anemię. W 100 gramach
surowego szpinaku zawarte jest ok. 2,7 mg żelaza.

TYKWA

TYKWA

KOBRA

MARENKA

Ciekawa odmiana o jasno nakrapianych
owocach w kształcie butelki. Zgrubienie
szyjki przypomina kobrę, stąd wzięła się
nazwa tej odmiany. Znajduje wiele
zastosowań, zwłaszcza jako dekoracja
wnętrz, a także materiał do produkcji
naczyń i pojemników. Zebrane jesienią
zdrewniałe owoce zachowują wartość
dekoracyjną do późnej wiosny. Wysiew
nasion pod osłony w IV do doniczek
lub bezpośrednio do gruntu w drugiej
połowie V.

Roślina jednoroczna o płożących pędach
długości 2-2,5 m, wyróżniająca się
ciemnozielonymi, maczugowatymi
owocami z wyrostkami i bruzdowatymi
zgłębieniami na zgrubiałej dolnej części
owocu. Dojrzałe owoce po wysuszeniu
drewnieją stanowiąc trwały element
dekoracyjny. Wysiew nasion w kwietniu
na rozsadniku lub w maju wprost do
gruntu. Kwitnie od lipca do sierpnia. Tykwa
nie jest wymagająca, wystarczy zapewnić
jej dużo miejsca i nasłonecznione
stanowisko.

2g

2g
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NASIONA

KWIATÓW
PROGRAM TRADYCJA

kwiaty
jednoroczne

AKSAMITKA
PEŁNA NISKA

AKSAMITKA
PEŁNA NISKA

BOLERO
MIODOWO-MAHONIOWA

CARMEN
KARMAZYNOWO-MIODOWA

Roślina jednoroczna karłowa. Kwiaty
pełne o średnicy 4-5 cm.

Roślina jednoroczna karłowa. Kwiaty
pełne o średnicy 4-5 cm.

1g

AKSAMITKA
PEŁNA NISKA

1g

AKSAMITKA
PEŁNA NISKA

IZOLDA BRZOSKWINIOWOPOMARAŃCZOWA
Roślina jednoroczna. Kwiaty
jednobarwne, pełne o średnicy 2,5-3 cm.
Odmiana wczesna, obcie i równomiernie
kwitnąca.

MIESZANA
Kwiaty pełne w kolorach: żółty, złoty,
pomarańczowy i brązowy.

1g

1g

AKSAMITKA
PEŁNA NISKA

AKSAMITKA
PEŁNA NISKA

MIKRUS POMARAŃCZOWA

PETITE GOLD
ZŁOCISTOŻÓŁTA

Roślina jednoroczna karłowa. Kwiaty
pełne o średnicy 2,5-3 cm.

Roślina jednoroczna karłowa. Kwiaty
pełne o średnicy 3-4 cm.

1g
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AKSAMITKA
PEŁNA NISKA

AKSAMITKA
PEŁNA NISKA

PETITE ORANGE
POMARAŃCZOWA

PETITE YELLOW
CYTRYNOWOŻÓŁTA

Roślina jednoroczna karłowa. Kwiaty pełne
o średnicy 3-4 cm.

Roślina jednoroczna karłowa. Kwiaty pełne
o średnicy 3-4 cm.

1g

1g

AKSAMITKA
PEŁNA NISKA

AKSAMITKA
PEŁNA NISKA

PIRAT
MIODOWO-MAHONIOWA

TANGERINE
POMARAŃCZOWA

Roślina o kwiatach pełnych, długo i obcie
kwitnących o średnicy 4,5-5 cm.

Roślina jednoroczna karłowa. Kwiaty pełne
o średnicy 4,5-5 cm.

1g

1g

AKSAMITKA
PEŁNA WYSOKA

AKSAMITKA
PEŁNA WYSOKA

ALASKA
JASNOCYTRYNOWA

HAWAII
POMARAŃCZOWA

Tworzy duże kwiatostany o średnicy
8-12 cm. Odmiana wczesna obcie
kwitnąca.

Tworzy duże kwiatostany o średnicy
10-15 cm. Odmiana średnio wczesna
obcie i długo kwitnąca.

1g

1g

AKSAMITKA
PEŁNA WYSOKA

AKSAMITKA
PEŁNA WYSOKA

MANN IM MOND
CYTRYNOWA

MARY HELEN
CYTRYNOWOŻÓŁTA

Tworzy duże kwiatostany o średnicy
7-12 cm. Odmiana średnio wczesna obcie
i długo kwitnąca.

Tworzy duże kwiatostany o średnicy
9-12 cm. Odmiana średnio wczesna obcie
i długo kwitnąca.

1g

TRADYCJA KWIATY

1g
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AKSAMITKA
PEŁNA WYSOKA

AKSAMITKA
POJEDYNCZA

MIESZANA

ELIZA BRZOSKWINIOWOKARMAZYNOWA

Mieszanka odmian o kwiatach żółtych i
pomarańczowych. Kwitnie długo i obcie.

Roślina jednoroczna karłowa. Kwiaty
pojedyncze, płatki ciemne z jasnym
brzegiem o średnicy 3,5-4,5 cm.

1g

AKSAMITKA
WĄSKOLISTNA
LULU
CYTRYNOWOŻÓŁTA
Silnie rozkrzewiona roślina jednoroczna
z powycinanymi, ząbkowanymi liśćmi
i licznymi drobnymi cytrynowożółtymi
kwiatami o średnicy 1,5 cm.

1g

AKSAMITKA
WĄSKOLISTNA
STARFIRE MIESZANA
Mieszanka kwiatów w odcieniach żółtego,
pomarańczowego i czerwonego. Rośliny
silnie rozkrzewiające się, jednoroczne
z drobnymi kwiatami o średnicy 1,5 cm.

V

0,5g

0,5g

AKSAMITKA
WIELKOKWIATOWA

ASTER
CHRYZANTEMOWY

ALBATROS KREMOWOBIAŁA

CZERWONY

Roślina jednoroczna o pełnych,
kremowobiałych kwiatach. Doskonała na
rabaty, balkony oraz do obsadzeń mis
i pojemników.

Roślina o sztywnych łodygach osiągająca
wysokość 50-70 cm, zakończona
koszyczkami lśniąco-szkarłatnych,
tasiemkowato-języczkowatych kwiatów
o średnicy 10-17 cm. Okazałe kwiatostany
doskonale nadają się do cięcia.

0,5g

ASTER
CHRYZANTEMOWY

0,8g

ASTER
CHRYZANTEMOWY

MIESZANY

NIEBIESKI

Roślina o sztywnych łodygach i wysokość
50-70cm, zakończona koszyczkami
tasiemkowato-języczkowatych kwiatów
o średnicy 10-17cm w różnych kolorach.
Doskonale nadaje się do cięcia.

Roślina o sztywnych łodygach i wysokość
50-70cm, zakończona koszyczkami
tasiemkowato-języczkowatymi kwiatów o
średnicy 10-17 cm w niebieskim kolorze.
Doskonale nadaje się do cięcia.

0,8g
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0,8g
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ASTER
CHRYZANTEMOWY

ASTER
CHRYZANTEMOWY

POLA RÓŻOWY

ŻÓŁTY

Roślina o sztywnych łodygach osiągająca
wysokość 50-70 cm, zakończona
koszyczkami tasiemkowatojęzyczkowatych kwiatów o średnicy
10-17 cm w różowym kolorze. Okazałe
kwiatostany nadają się do cięcia.

Roślina o sztywnych łodygach osiągająca
wysokość 50-70 cm, zakończona
koszyczkami tasiemkowatojęzyczkowatych kwiatów o średnicy
10-17 cm w żółtym kolorze. Okazałe
kwiatostany nadają się do cięcia.

0,8g

0,8g

ASTER IGIEŁKOWY

ASTER IGIEŁKOWY

BIAŁY

CZERWONO-ŁOSOSIOWY

Ma sztywne, proste, pędy zakończone
pełnymi kwiatami z płatkami skręconymi
w długie igły. Doskonale nadają się na
kwiat cięty. Lubią gleby żyzne, średnio
wilgotne.

Ma sztywne, proste, pędy zakończone
pełnymi kwiatami z płatkami skręconymi
w długie igły. Doskonale nadają się na
kwiat cięty. Lubią gleby żyzne, średnio
wilgotne.

0,8g

0,8g

ASTER IGIEŁKOWY

ASTER IGIEŁKOWY

EWA ŁOSOSIOWO-RÓŻOWY

MIESZANY

Ma sztywne, proste, pędy zakończone
pełnymi kwiatami z płatkami skręconymi
w długie igły. Doskonale nadają się na
kwiat cięty. Lubią gleby żyzne, średnio
wilgotne.

Ma sztywne, proste, pędy zakończone
pełnymi kwiatami z płatkami skręconymi
w długie igły. Doskonale nadają się na
kwiat cięty. Lubią gleby żyzne, średnio
wilgotne.

0,8g

0,8g

ASTER IGIEŁKOWY

ASTER IGIEŁKOWY

OGNISTY PTAK CZERWONY

ROMEO
WIŚNIOWO-WRZOSOWY

Ma sztywne, proste, pędy zakończone
pełnymi kwiatami z płatkami skręconymi
w długie igły. Doskonale nadają się na
kwiat cięty. Lubią gleby żyzne, średnio
wilgotne.

0,8g

TRADYCJA KWIATY

Ma sztywne, proste, pędy zakończone
pełnymi kwiatami z płatkami skręconymi
w długie igły. Doskonale nadają się na
kwiat cięty. Lubią gleby żyzne, średnio
wilgotne.

0,8g
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ASTER IGIEŁKOWY

ASTER IGIEŁKOWY

RÓŻOWY

WARSZAWSKIE LILA NIEBIESKI

Ma sztywne, proste, pędy zakończone
pełnymi kwiatami z płatkami skręconymi
w długie igły. Doskonale nadają się na
kwiat cięty. Lubią gleby żyzne, średnio
wilgotne.

Ma sztywne, proste, pędy zakończone
pełnymi kwiatami z płatkami skręconymi
w długie igły. Doskonale nadają się na
kwiat cięty. Lubią gleby żyzne, średnio
wilgotne.

0,8g

0,8g

ASTER IGIEŁKOWY

ASTER KARŁOWY

ŻÓŁTY

BIAŁY

Ma sztywne, proste, pędy zakończone
pełnymi kwiatami z płatkami skręconymi
w długie igły. Doskonale nadają się na
kwiat cięty. Lubią gleby żyzne, średnio
wilgotne.

Rośliny obcie kwitnące o kwiatach
średnicy 3-4 cm. Na rabaty i do
pojemników.

0,8g

0,8g

ASTER KARŁOWY

ASTER KARŁOWY

CZERWONY

KSANTYPA ŻÓŁTY

Rośliny obcie kwitnące o kwiatach
średnicy 3-4 cm. Na rabaty i do
pojemników.

Rośliny obcie kwitnące o kwiatach
średnicy 3-4 cm. Na rabaty i do
pojemników.

0,8g

0,8g

ASTER KARŁOWY

ASTER KARŁOWY

MIESZANY

PEPITE MIESZANY

Kwiaty w szerokiej gamie barw obcie
kwitnące o średnicy 3-5 cm. Na rabaty i do
pojemników.

Kwiaty pojedyncze,drobne o średnicy 3-4 cm.
Mieszanka kwiatów białych, czerwonych,
różowych i oletowych.

0,8g
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0,8g
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ASTER KARŁOWY

ASTER KARŁOWY

SKRZAT RÓŻOWY

TURKUS NIEBIESKI

Roślina obcie kwitnąca o kwiatach
budowy dachówkowej o średnicy 6-8 cm.
Na rabaty i do pojemników.

Roślina obcie kwitnąca o kwiatach
budowy peoniowej o średnicy 6-8 cm.
Na rabaty i do pojemników.

0,8g

0,8g

ASTER KSIĄŻĘCY

ASTER KSIĄŻĘCY

BIAŁY

CZERWONY

Obcie i długo kwitnąca roślina
jednoroczna o kwiatach średnicy 8-13 cm.
Dorasta do 50-80 cm wysokości. Preferuje
stanowiska słoneczne i ciepłe,
z przepuszczalną, żyzną, wilgotną
i próchniczną glebą.

Obcie i długo kwitnąca roślina
jednoroczna o kwiatach średnicy 8-13 cm.
Dorasta do 50-80 cm wysokości. Preferuje
stanowiska słoneczne i ciepłe,
z przepuszczalną, żyzną, wilgotną
i próchniczną glebą.

0,8g

0,8g

ASTER KSIĄŻĘCY

ASTER KSIĄŻĘCY

MIESZANY

NIEBIESKI

Obcie i długo kwitnąca roślina
jednoroczna o kwiatach średnicy 8-13 cm.
Dorasta do 50-80 cm wysokości. Preferuje
stanowiska słoneczne i ciepłe,
z przepuszczalną, żyzną, wilgotną
i próchniczną glebą.

Obcie i długo kwitnąca roślina
jednoroczna o kwiatach średnicy 8-13 cm.
Dorasta do 50-80 cm wysokości. Preferuje
stanowiska słoneczne i ciepłe,
z przepuszczalną, żyzną, wilgotną
i próchniczną glebą.

0,8g

0,8g

ASTER KSIĄŻĘCY

ASTER KSIĄŻĘCY

RÓŻOWY

ŻÓŁTY

Obcie i długo kwitnąca roślina
jednoroczna o kwiatach średnicy 8-13 cm.
Dorasta do 50-80 cm wysokości. Preferuje
stanowiska słoneczne i ciepłe,
z przepuszczalną, żyzną, wilgotną
i próchniczną glebą.

Obcie i długo kwitnąca roślina
jednoroczna o kwiatach średnicy 8-13 cm.
Dorasta do 50-80cm wysokości. Preferuje
stanowiska słoneczne i ciepłe,
z przepuszczalną, żyzną, wilgotną
i próchniczną glebą.

0,8g
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0,8g
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ASTER PEONIOWY

ASTER PEONIOWY

BIAŁY

NIEBIESKI

Kwiaty duże o średnicy 8-12 cm. Doskonałe
na rabaty i kwiat cięty.

Kwiaty o średnicy 8,5 cm. Odmiana obcie
kwitnąca.

0,8g

0,8g

ASTER PEONIOWY

ASTER PEONIOWY

ANIELKA BIAŁORÓŻOWY

JANINA CIELISTORÓŻOWY

Kwiaty o średnicy 8,5-10 cm. Odmiana
obcie kwitnąca.

Kwiaty duże o średnicy 10-12 cm. Odmiana
doskonale nadająca się na kwiat cięty.

0,8g

0,8g

ASTER PEONIOWY

ASTER PEONIOWY

MAGDALENA
RÓŻOWO-PURPUROWY

MIESZANY

Kwiaty duże, pełne o średnicy 8-12 cm.
Doskonałe na rabaty i kwiat cięty.

Kwiaty obcie kwitnące w szerokiej gamie
barw o średnicy 7,5-12 cm. Doskonałe na
rabaty i kwiat cięty.

0,8g

0,8g

ASTER PEONIOWY

ASTER PEONIOWY

SONATA ŻÓŁTY

STANISŁAW CZERWONY

Kwiaty duże o średnicy 10-12 cm.
Doskonałe na rabaty i kwiat cięty.

Kwiaty karminowe o średnicy 8-9 cm.
Pokrój rośliny zwarty.

0,8g
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0,8g
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ASTER POJEDYNCZY

ASTER POMPONOWY

MIESZANY

MIESZANY

Kwiaty w szerokiej gamie barw z żółtym
środkiem. Doskonałe na rabaty i kwiat
cięty.

Kwiaty dwubarwne i jednobarwne
w szerokiej gamie kolorów. Na rabaty
i kwiat cięty.

0,8g

0,8g

ASTER PÓŁPEŁNY

ASTER WYSOKI

ISKRA MIESZANY

MIESZANY

Kwiaty w szerokiej gamie barw. Średnica
6-7,5 cm. Bardzo długo zachowują
świeżość w wazonie.

Mieszanka odmian o różnej budowie
kwiatów i bogatej kolorystyce. Mają
sztywne łodygi zakończone okazałymi
kwiatostanami. Najlepsze odmiany na
kwiat cięty.

III-IV

IV-V

V

20x30

60-80cm

VII-X

0,8g

0,8g

BROWALIA
AMERYKAŃSKA

BRACHYKOMA
MIESZANA
Roślina ma delikatne, drobne pędy,
wąskie, powcinane liście, bardzo silnie się
rozkrzewia tworząc w czasie kwitnienia
kobierce obsypane drobnymi kwiatami.

NIEBIESKA
Doskonała roślina do obsadzania rabat,
pojemników, skrzynek balkonowych
i gazonów.

IV

V

V

30x30

30-40cm

VI-VIII

0,2g

0,3g

CELOZJA
GRZEBIENIASTA

CELOZJA
PIERZASTA

NISKA MIESZANA

NISKA MIESZANA

Niska roślina o dużych owalnych liściach
tworzących rozetę . Kwiaty bardzo drobne,
zebrane w okazałe kwiatostany kształtem
przypominające koguci grzebień
w odcieniach żółtego, pomarańczowego,
różowego i czerwonego.

Wielobarwna mieszanka. o dużych
kwiatach w kształcie pióropuszy. Na rabaty
i kwiat cięty.

0,3g
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0,3g
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CHABER CESARSKI

CHMIEL JAPOŃSKI

MIESZANY

Bujnie rosnąca roślina jednoroczna
o wijących się łodygach, dużych
klapowanych liściach i zielonkawych
kwiatach zebranych w krótkie kłosy.
Doskonała roślina do okrywania ścian,
krat ogrodowych, pergoli. Rośnie na każdej
żyznej glebie ogrodowej.

Ma prostą, rozgałęzioną łodygę z szorstkimi
pierzastymi liśćmi. Kwiaty duże, lekko
pachnące osadzone pojedynczo na
długich szypułkach. Roślina na rabaty
i kwiat cięty. Dobrze rośnie w każdej
przepuszczalnej glebie ogrodowej.

0,5g

0,3g

CYNIA
CHRYZANTEMOWA
GLAMOUR GIRLS MIESZANA
Roślina o okazałych kwiatach typu
chryzantemowego (płatki skręcone
w igły), w szerokiej gamie barw.

CYNIA
CHRYZANTEMOWA
RED MAN CZERWONA
Roślina o okazałych kwiatach typu
chryzantemowego (płatki skręcone
w igły), barwy jaskrawoczerwonej.

30 x 40

80-100

V

1g

1g

CYNIA DALIOWA

CYNIA DALIOWA

ELDORADO
POMARAŃCZOWA

GOLDEN DAWN ŻÓŁTA

Roślina jednoroczna o dużych, pełnych,
pomarańczowych kwiatach typu
daliowego. Średnica kwiatu 10-12 cm.
Udaje się na każdej żyznej glebie.

V

Roślina jednoroczna o dużych, pełnych,
żółtych kwiatach typu daliowego.
Średnica kwiatu 10-12 cm. Udaje się na
każdej żyznej glebie.

V

1g

1g

CYNIA DALIOWA

CYNIA DALIOWA

ILLUMINATION RÓŻOWA

MIESZANA

Roślina jednoroczna o dużych, pełnych,
różowych kwiatach typu daliowego.
Średnica kwiatu 10-12 cm. Udaje się na
każdej żyznej glebie.

Roślina jednoroczna o dużych, pełnych,
pastelowych kwiatach typu daliowego.
Średnica kwiatu 10-12 cm. Udaje się na
każdej żyznej glebie.

V

V

1g
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1g
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CYNIA DALIOWA

CYNIA DALIOWA

PEPPERMINT STICK
MIESZANA

SCARLET FLAME CZERWONA

Roślina jednoroczna o dużych, pełnych,
pastelowych nakrapianych kwiatach.
Udaje się na każdej żyznej glebie.

Roślina jednoroczna o dużych, pełnych,
czerwonych kwiatach typu daliowego.
Średnica kwiatu 10-12 cm.Udaje się na
każdej żyznej glebie.

30 x 40

80-90

V

1g

1g

CYNIA KARŁOWA

CYNIA KARŁOWA

CUPIDO MIESZANA

MIESZANA

Roślina jednoroczna z kulistymi, pełnymi
lub półpełnymi kwiatami w szerokiej
gamie barw.

Roślina jednoroczna z kulistymi, pełnymi
lub półpełnymi kwiatami w szerokiej
gamie barw.

1g

1g

CYNIA KOBOLD

CYNIA SKABIOZOWA

MIESZANA

MIESZANA

Roślina obcie kwitnąca o różnobarwnych
kwiatach typu daliowego. Średnica
kwiatów 6 cm. Udaje się na każdej żyznej
glebie ogrodowej.

Roślina o różnobarwnych kwiatach
o średnicy 6 cm, podobnych do kwiatów
skabiozy.

30 x 40

40-60

V

1g

1g

CYNIA WĄSKOLISTNA

CZARNUSZKA

PERSIAN CARPET MIESZANA

WSCHODNIA

Roślina o zwartym pokroju i dwubarwnych,
pełnych i półpełnych kwiatach.

Roślina o żółtych, delikatnych kwiatach
i dużych dekoracyjnych owocostanach.

1g
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1g
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DALIA PEŁNA
I PÓŁPEŁNA

DALIA POJEDYNCZA
MIGNON

MIESZANA

MIESZANA

Byliny wytwarzające bulwiasto zgrubiałe
korzenie i wzniesione, rozgałęzione łodygi.
Kwiaty duże, pełne i półpełne osadzone
pojedynczo w kątach liści na długich
szypułkach. Rośliny ciepłolubne.

Niska roślina obcie i równomiernie
kwitnąca. Kwiaty pojedyncze w bogatej
gamie barw.

1g

1g

DALIA
POMPONOWA

DIMORFOTEKA
TETRA GOLIATH
POMARAŃCZOWA

MIESZANA
Roślina o wzniesionych łodygach i pełnych
kulistych kwiatach w bogatej gamie barw.

Roślina o jaskrawych kwiatach
z aksamitnym połyskiem, zamykających
się w dni pochmurne i w nocy.

0,5g

0,5g

DYNIA OZDOBNA

DYNIA OZDOBNA

AUTUMN WINGS MIESZANA

KORONA CIERNIOWA
MIESZANA

Roślina płożąca się lub pnąca o bardzo
efektownych, jedno lub wielobarwnych
owocach, maczugowatego kształtu
z charakterystycznymi żebrowaniami.

III

Roślina płożąca się lub pnąca o bardzo
efektownych, jedno lub wielobarwnych
owocach różnej wielkości w kształcie
korony.

III

po 15 V

1g

1g

DYNIA OZDOBNA
TURECKI TURBAN MIESZANA
Bujnie rosnące pnącze. Owoce w kształcie
"grzybków". Różnobarwna mieszanka.

III

po 15 V

Dynia ozdobna – wiele odmian tego warzywa, dzięki
walorom dekoracyjnym, nadaje się na przystrojenie
ogrodu czy balkonu. Dynia zwyczajna i olbrzymia są
cenione jako artykuły spożywcze, natomiast gatunek
tykwa nie nadaje się do konsumpcji, dlatego świetnie
sprawdzi się jako ozdobnik. Dynia potrzebuje sporo
słońca i ciepła, a także podstawowych zabiegów
pielęgnacyjnych w postaci nawożenia i podlewania.
Roślina w temperaturze pokojowej potra przetrwać
w niezmienionej formie nawet przez cały rok.
Ciekawymi odmianami dyni ozdobnej są Autumn
Wings, Turecki Turban oraz Korona Cierniowa.

2g
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DZIEROTKA

DZIEROTKA

BIAŁA

MIESZANA

Roślina o delikatnych, wiotkich łodygach
i białych kwiatach osadzonych
pojedynczo w kątach liści.

Roślina o delikatnych, wiotkich łodygach
i kwiatach osadzonych pojedynczo
w kątach liści.

1g

1g

ESZOLCJA

DZIWACZEK
MIESZANY

MIESZANA

Roślina o dość dużych, pachnących
kwiatach otwierających się wieczorem
i w dni pochmurne.

Roślina o delikatnych kwiatach
podobnych do maków, otwierających się
w dni słoneczne.

1g

2g

FACELIA
DZWONKOWATA

FASOLA OZDOBNA

NIEBIESKA

Roślina o białych i szkarłatnoczerwonych
kwiatach, której pędy osiągają 3-4 m
długości.

Miododajna roślina o rozgałęzionych
łodygach i dzwonkowatych kwiatach.

IV-V

10x15

20-25cm

D’ESPAGNE

VI-VIII

7g

0,8g

FLOKS DRUMMONDA

FELICJA
NIEBIESKA

CZERWONY

Roślina jednoroczna, silnie rozgałęziona
o lazurowo-niebieskich, stokrotkowych
kwiatach.

Roślina o czerwonych kwiatach zebranych
w baldachowate kwiatostany. Średnica
kwiatów 2-3 cm.Odmiana ta kwitnie długo
i obcie.

0,2g

TRADYCJA KWIATY

0,8g
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FLOKS DRUMMONDA

FLOKS GWIAŹDZISTY

MIESZANY

MIESZANY

Roślina o różnokolorowych kwiatach
zebranych w baldachowate kwiatostany.
Doskonała na obwódki i niskie rabaty.

Roślina jednoroczna o zwartym,
wzniesionym pokroju. Kwiaty budowy
gwiazdkowej z kontrastowymi oczkami.

0,8g

0,3g

GAILARDIA PEŁNA

GAZANIA

MIESZANA

MIESZANA

Roślina o wzniesionych, rozgałęzionych
łodygach i pełnych kwiatach średnicy
5-7 cm.

Kwiaty dwubarwne i wielobarwne,
w odcieniach żółci, pomarańczy
i czerwieni. Zamykają się w pochmurne dni.

0,8g

0,8g

GIPSÓWKA LETNIA
COVENT GARDEN BIAŁA
Łodygi mocno rozgałęzione, liście wąskie
pokryte woskowym nalotem. Kwiaty
drobne zebrane w rozpierzchłe
kwiatostany. Roślina uprawiana na
rabatach, w ogrodach skalnych, jest
doskonałym dodatkiem do świeżych
i suchych bukietów. Lubi gleby suche
wapienne.

2g

GŁĄBIGROSZEK
Roślina jednoroczna o pokładających
się pędach i szkarłatnoczerwonych
kwiatach. Po przekwitnięciu tworzy
oskrzydlone, jadalne strąki.

IV-V

20x30

20-30cm

Floksy zwane płomykami to atrakcyjne rośliny jednoroczne, które
znakomicie nadają się do uprawy zarówno na rabatach, jak
i w pojemnikach, a sadzone w grupach na obwódki rabat. Dobrze
komponują się z żeniszkiem i aksamitką. Zwykle dorastają do 40 cm
wysokości, ale u odmian mogą być nieco niższe (15-30 cm). Na
szczytach pędów rozwijają się baldachowate kwiatostany, złożone
z kilku pojedynczych, talerzykowatych kwiatów, które w zależności
od odmiany mogą być różowe, czerwone, białe, oletowe lub
dwubarwne. Kwitną całe lato (od czerwca do września).

GODECJA KARŁOWA
MIESZANA
Jednoroczna roślina o rozgałęzionych
łodygach i lancetowatych liściach. Kwiaty
pojedyncze i półpełne, o pięknym
aksamitnym połysku, zebrane w krótkie
wierzchołkowe kwiatostany.

VII-X

1g
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GODECJA
WIELKOKWIATOWA

GODECJA
WIELKOKWIATOWA

CZERWONA

MIESZANA

Jednoroczna roślina o rozgałęzionych
łodygach i lancetowatych liściach. Kwiaty
pojedyncze i półpełne, o pięknym
aksamitnym połysku, zebrane w krótkie
wierzchołkowe kwiatostany.

Jednoroczna roślina o rozgałęzionych
łodygach i lancetowatych liściach. Kwiaty
pojedyncze i półpełne, o pięknym
aksamitnym połysku, zebrane w krótkie
wierzchołkowe kwiatostany.

1g

1g

GODECJA
WIELKOKWIATOWA

GOMFRENA

ORANGE GLORY
POMARAŃCZOWA

Roślina rozgałęziona. Kwiaty z suchymi,
barwnymi błonkowatymi podkwiatkami,
tworzą kuliste główki.

MIESZANA

Jednoroczna roślina o rozgałęzionych
łodygach i lancetowatych liściach. Kwiaty
pojedyncze i półpełne, o pięknym
aksamitnym połysku, zebrane w krótkie
wierzchołkowe kwiatostany.

1g

0,3g

GOŹDZIK CESARSKI

GOŹDZIK CHIŃSKI

MIESZANY

MIESZANY

Roślina jednoroczna, silnie rozkrzewiona,
o dużych pełnych, półpełnych
i pojedynczych kwiatach. Nadaje się na
rabaty do uprawy doniczkowej oraz na
kwiat cięty. Kwiaty długo zachowują
świeżość w wodzie.

Roślina jednoroczna o gładkich
wzniesionych łodygach i lancetowatych
liściach. Kwiaty duże pełne, półpełne
i pojedyncze osadzone na szczycie łodygi.
Nadaje się na rabaty do uprawy
doniczkowej oraz na kwiat cięty. Kwiaty
długo zachowują świeżość w wodzie.

IV-V

1g

GOŹDZIK HEDWIGA
BABY DOLL MIESZANY
Roślina jednoroczna o gładkich
wzniesionych łodygach i lancetowatych
liściach. Kwiaty duże pełne, półpełne
i pojedyncze osadzone na szczycie łodygi.
Nadaje się na rabaty do uprawy
doniczkowej oraz na kwiat cięty. Kwiaty
długo zachowują świeżość w wodzie.

1g

GOŹDZIK OGRODOWY
CHABAUD
MIESZANY
Roślina o sztywnych łodygach, liście
wąskie, lancetowate, szarozielone. Kwiaty
duże pełne i półpełne, pachnące. Na
rabaty i kwiat cięty. Długo zachowuje
świeżość w wodzie. Wymaga gleby
próchnicznej, ciepłej, średnio żyznej, dość
ciężkiej.

II-III

1g

TRADYCJA KWIATY

IV-V

V

25x30

40-50 cm

VII-X

0,3g
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GROSZEK PACHNĄCY

KAPUSTA OZDOBNA

MIESZANY

MIESZANA

Silnie pachnąca roślina o różnobarwnych
kwiatach osadzonych na długich
szypułkach.

Roślina o ozdobnych, kolorowych
i fryzowanych liściach. Ozdoba jesiennych
rabat, służy również do dekoracji
pomieszczeń i stołów. Roślina jadalna. Lubi
gleby żyzne, głęboko uprawione.

0,3g

1,5g

Kapusta ozdobna – świetnie radzi sobie
w trudnych warunkach. Kiedy dni stają się
krótsze a noce chłodniejsze, kapusty
zaczynają wydawać pierwsze wybarwione
liście. Uprawiamy odmiany jednoroczne
i dwuletnie. Dwuletnie dobrze znoszą niskie
temperatury, dlatego na zimę wystarczy je
okryć i będą zdobić ogród do wiosny.
Lubią słońce i wtedy najlepiej wybarwiają
się liście, dlatego warto posadzić ją
w doświetlonym miejscu.

KARTAMUS

KLEOME

POMARAŃCZOWY

MIESZANA

Wysoka jednoroczna roślina o miękkich
liściach, kolczasto ząbkowanych. Kwiaty
najczęściej pomarańczowoczerwone,
zebrane w duże, główkowate koszyczki.

Bujnie rosnąca, rozkrzewiona, jednoroczna
roślina o łodygach pokrytych drobnymi
włoskami i ciemnozielonych liściach.
Oryginalne kwiaty z długimi pręcikami
i pylnikami zebrane w duże szczytowe
kwiatostany.

0,5g

0,5g

KOBEA PNĄCA
NIEBIESKA
Pnącze o wiotkich, kruchych pędach
dorastających do 3-4 m. Liście pierzasto
złożone, zakończone wąsami czepnymi.
Kwiaty do 7 cm, dzwonkowate, osadzone
na długich szypułkach, wyrastają
pojedynczo z kątów liści.

KOMPOZYCJA
CZERWONA
Mieszanka roślin jednorocznych o kwiatach
w odcieniach koloru czerwonego.

IV-V

20x30

20-80cm

1g

0,5g
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VI-IX
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KRASPEDIA

KROPLIK TYGRYSI

ŻÓŁTA

MIESZANY

Tworzy rozetę wąskich liści pokrytych
kutnerem. Żółte kuliste kwiatostany
osadzone na sztywnych pędach. Nadaje
się na rabaty oraz na kwiat cięty.
Doskonały materiał do zasuszania. Lubi
gleby przepuszczalne.

Roślina jednoroczna o cienkich, ścielących
się łodygach i ząbkowanych liściach.
Kwiaty duże, dzwonkowate, barwy: białej,
czerwonej, purpurowej, brunatnej i żółtej,
często wielobarwne nakrapiane i plamiste.
Lubi gleby żyzne, lekkie.

III-IV

V

20x30

20-30cm

0,1g

VII-X

0,1g

KUKLIK

KUKURYDZA OZDOBNA

CZERWONY

MIESZANA

Roślina miękko owłosiona. Tworzy rozetę
dużych liści, z której wyrastają pędy
zakończone wiechowatymi,
rozgałęzionymi kwiatostanami. Kwiaty
o ostrych barwach, pomarańczowoczerwone, purpurowe lub szkarłatne.

Ozdobą rośliny są kolorowe kolby
o niebieskich, żółtych i marmurkowych
nasionach.

0,3g

10g

LAJA

KWIATOWA
ŁĄKA

ŻÓŁTO-BIAŁA

Kwitnie całe lato. Mieszanka może być
stosowana jako wsiewka do wysokich
traw łąkowych koszonych raz w roku.

Jednoroczna roślina, silnie krzewiąca się
i szybko rosnąca. Kwiaty biało-żółte,
miododajne. Lubi stanowiska gorące
i suche, gleby ubogie, ale też mogą być
żyzne, przepuszczalne.

VI-IX

IV-V

0,5g

20g

LAK JEDNOROCZNY
MIESZANY
Kwiaty o silnym i przyjemnym zapachu,
zebrane w szczytowe kwiatostany. Lak
uprawia się na rabatach, na kwiat cięty
oraz jako roślina doniczkowa. Lubi gleby
gliniaste, żyzne, próchniczne.

LEN
WIELKOKWIATOWY
CZERWONY
Roślina o delikatnych pędach i dużych (do
5 cm) kwiatach.

IV-VI

1g

TRADYCJA KWIATY

10x20

40-50cm

VI-VIII

0,5g
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LEPTOSIFON
MIESZANY
Silnie rozkrzewiona, delikatna roślina
jednoroczna. Kwiaty drobne,
gwiazdkowate. Lubi gleby żyzne,
przepuszczalne.

15x20

IV-V

10-15cm

VI-VIII

0,5g

Lewkonia – rekordy popularności bije na holenderskich giełdach, gdzie
sprzedaje się około 20 milionów jej kwiatów. W Polsce nie jest tak
popularna, chociaż jej obte kwiatostany i rozmaite barwy sprawiają,
że prezentuję się okazale i dorodnie. Wyróżniamy lewkonie letnie
wielopędowe oraz jednopędowe. Ponadto możemy je podzielić ze
względu na kwiaty pojedyncze oraz pełne. Lewkonia nie powinna być
sadzona na stanowiskach, na których w ostatnim czasie rosły warzywa.

LEWKONIA
EXCELSIOR

LEWKONIA
EXCELSIOR

ANTAR LILARÓŻOWA

BARA KREMOWOCIELISTA

Roślina o lilaróżowych, pełnych,
pachnących kwiatach. Kwiatostan
o długości 30 cm. Doskonała do
wiosennego pędzenia. Ze wskaźnikiem
i gwarancją pełności powyżej 50%.

Roślina o kremowocielistych, pełnych,
pachnących kwiatach. Doskonała do
wiosennego pędzenia. Ze wskaźnikiem
i gwarancją pełności powyżej 50%.

XII-II

V

20x30

50-60cm

IV-VIII

XII-II

V

20x30

50-60cm

IV-VIII

1g

1g

LEWKONIA
EXCELSIOR

LEWKONIA
EXCELSIOR

HASZ JASNORÓŻOWA

HENA BLADOŻÓŁTA

Roślina o jasnoróżowych, pełnych,
pachnących kwiatach. Doskonała do
wiosennego pędzenia. Ze wskaźnikiem
i gwarancją pełności powyżej 50%.

Roślina o jasnożółtych, pełnych,
pachnących kwiatach. Doskonała do
wiosennego pędzenia. Ze wskaźnikiem
i gwarancją pełności powyżej 50%.

XII-II

V

20x30

50-60cm

IV-VIII

XII-II

V

20x30

50-60cm

IV-VIII

1g

1g

LEWKONIA
EXCELSIOR

LEWKONIA
EXCELSIOR

JUKA CIEMNOŚLIWKOWA

KANU
AMARANTOWO-CZERWONA

Roślina o ciemnośliwkowych, pełnych,
pachnących kwiatach. Doskonała do
wiosennego pędzenia. Ze wskaźnikiem
i gwarancją pełności powyżej 50%.

XII-II

V

20x30

50-60cm

IV-VIII

Roślina o amarantowoczerwonych,
pełnych, pachnących kwiatach.
Kwiatostan o długości 23 cm. Doskonała
do wiosennego pędzenia. Ze wskaźnikiem
i gwarancją pełności powyżej 50%.

XII-II

V

20x30

50-60cm

1g

140

IV-VIII

1g
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LEWKONIA
EXCELSIOR

LEWKONIA
EXCELSIOR

MAVA
WRZOSOWO-AMARANTOWA

OPAL BIAŁA

Roślina o wrzosowoamarantowych,
pełnych, pachnących kwiatach.
Doskonała do wiosennego pędzenia.
Ze wskaźnikiem i gwarancją pełności
powyżej 50%.

XII-II

V

20x30

50-60cm

IV-VIII

Roślina o białych, pełnych, pachnących
kwiatach. Doskonała do wiosennego
pędzenia. Ze wskaźnikiem i gwarancją
pełności powyżej 50%.

XII-II

V

20x30

50-60cm

IV-VIII

1g

1g

LEWKONIA
EXCELSIOR

LEWKONIA
EXCELSIOR

PARIA
WIŚNIOWO-WRZOSOWA

RAWA
WIŚNIOWO-AMARANTOWA

Roślina o wiśniowowrzosowych, pełnych,
pachnących kwiatach. Kwiatostan
długości 31 cm. Doskonała do wiosennego
pędzenia. Ze wskaźnikiem i gwarancją
pełności powyżej 50%. 500-700 nasion/g.

Roślina o wiśniowoamarantowych,
pełnych, pachnących kwiatach.
Doskonała do wiosennego pędzenia.
Ze wskaźnikiem i gwarancją pełności
powyżej 50%.

XII-II

V

20x30

50-60cm

IV-VIII

XII-II

V

20x30

50-60cm

IV-VIII

1g

1g

LEWKONIA
EXCELSIOR

LEWKONIA
VARSOVIA

WEISS BIAŁA

BONA JASNOŻÓŁTA

Roślina o białych, pełnych, pachnących
kwiatach. Doskonała do wiosennego
pędzenia. Ze wskaźnikiem i gwarancją
pełności powyżej 50%.

Roślina o jasnożółtych, pełnych,
pachnących kwiatach. Doskonała do
wiosennego pędzenia. Ze wskaźnikiem
i gwarancją pełności powyżej 50%.

XII-II

V

20x30

50-60cm

IV-VIII

XII-II

V

20x30

50-60cm

IV-VIII

1g

1g

LEWKONIA
VARSOVIA

LEWKONIA
VARSOVIA

DANA CEGLASTO-CIELISTA

DORA JASNOŻÓŁTA

Roślina o ceglastocielistych, pełnych,
pachnących kwiatach. Doskonała do
wiosennego pędzenia. Ze wskaźnikiem
i gwarancją pełności powyżej 50%.

Roślina o ceglastocielistych, pełnych,
pachnących kwiatach. Doskonała do
wiosennego pędzenia. Ze wskaźnikiem
i gwarancją pełności powyżej 50%.

XII-II

V

20x30

50-60cm

IV-VIII

1g

TRADYCJA KWIATY

XII-II

V

20x30

50-60cm

IV-VIII

1g
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LEWKONIA
VARSOVIA

LEWKONIA
VARSOVIA

HALA
PURPUROWO-FIOLETOWA
Roślina o purpurowooletowych, pełnych,
pachnących kwiatach.Doskonała do
wiosennego pędzenia. Ze wskaźnikiem
i gwarancją pełności powyżej 50%.

XII-II

V

20x30

50-60cm

IV-VIII

JAGA JASNOLILARÓŻOWA
Roślina o jasno-lilaróżowych, pełnych,
pachnących kwiatach. Doskonała do
wiosennego pędzenia. Ze wskaźnikiem
i gwarancją pełności powyżej 50%.

XII-II

V

20x30

50-60cm

IV-VIII

1g

1g

LEWKONIA
VARSOVIA

LEWKONIA
VARSOVIA

KAMA
KARMINOWO-RÓŻOWA
Roślina o karminoworóżowych, pełnych,
pachnących kwiatach. Doskonała do
wiosennego pędzenia. Ze wskaźnikiem
i gwarancją pełności powyżej 50%.

XII-II

V

20x30

50-60cm

IV-VIII

MELA BIAŁORÓŻOWA
Roślina o jasnoróżowych, pełnych,
pachnących kwiatach. Doskonała do
wiosennego pędzenia. Ze wskaźnikiem
i gwarancją pełności powyżej 50%.

XII-II

V

20x30

50-60cm

IV-VIII

1g

LEWKONIA
VARSOVIA

LEWKONIA
VARSOVIA

MERA BIAŁA

RENA
AMARANTOWO-FIOLETOWA

Roślina o białych, pełnych, pachnących
kwiatach. Doskonała do wiosennego
pędzenia. Ze wskaźnikiem i gwarancją
pełności powyżej 50%.

XII-II

1g

V

20x30

50-60cm

Roślina o amarantowooletowych,
pełnych, pachnących kwiatach.
Doskonała do wiosennego pędzenia.
Ze wskaźnikiem i gwarancją pełności
powyżej 50%.

IV-VIII
XII-II

V

20x30

50-60cm

IV-VIII

1g

LEWKONIA
WIELOPĘDOWA
MIESZANA
Roślina silnie rozgałęziona
o różnobarwnych, mocno pachnących
kwiatach. Ze wskaźnikiem i gwarancją
pełności 50%.

1g

LIMNANTES
ŻÓŁTO-BIAŁY
Delikatna roślina o pierzastych,
błyszczących, jasnozielonych liściach
i białożółtych, kubkowatych kwiatach.
Kwitnie długo i obcie tworzące kobierce
kwiatów o intensywnym cytrynowym
zapachu. Lubi gleby żyzne, przepuszczalne.

IV

10x15

15cm

0,5g
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VI-IX

1g
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LWIA PASZCZA
KARŁOWA

LWIA PASZCZA
ŚREDNIOWYSOKA

MIESZANA

MIESZANA

Łodygi zdrewniałe u podstawy, silnie
rozkrzewione, liście lancetowate
i charakterystyczne dwuwargowe kwiaty
zebrane w sztywne grona. Wymaga gleby
piaszczysto gliniastej, przepuszczalnej.

Łodygi zdrewniałe u podstawy, silnie
rozkrzewione, liście lancetowate
i charakterystyczne dwuwargowe kwiaty
zebrane w sztywne grona. Wymaga gleby
Jednoroczna
roślina
o grubych
piaszczysto
gliniastej,
przepuszczalnej.
wzniesionych łodygach i kwiatach
zebranych w długie kłosy.

15-25cm

0,5g

LWIA PASZCZA
WYSOKA
MIESZANA
Łodygi zdrewniałe u podstawy, silnie
rozkrzewione, liście lancetowate
i charakterystyczne dwuwargowe kwiaty
zebrane w sztywne grona. Wymaga gleby
piaszczysto gliniastej, przepuszczalnej.

0,5g

ŁUBIN LETNI
MIESZANY
Roślina jednoroczna o grubych,
wzniesionych łodygach i kwiatach
zebranych w długie kłosy.

0,5g

MACIEJKA

5g

MAK POLNY

Roślina o niepozornych, ale silnie
pachnących kwiatach, otwierających się
wieczorem.

MIESZANY
Roślina jednoroczna o cienkich
owłosionych pędach zakończonych
dużymi pełnymi i półpełnymi kwiatami
o średnicy 10 cm.

3g

MALOPE
MIESZANA
Wzniesiona, rozgałęziona roślina
o sztywnych łodygach i okrągłych
klapowanych liściach. Kwiaty
o aksamitnym połysku z ciemniejszymi
żyłkami zdobiącymi roślinę. Lubi gleby
żyzne, przepuszczalne.

1g

TRADYCJA KWIATY

1g

MALWA
JEDNOROCZNA
MIESZANA
Roślina jednoroczna o wysokich, sztywnych
pędach pokrytych dużymi kwiatami.

1g
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MELAMPODIUM
ŻÓŁTE
Mocno rozkrzewiona roślina o zwartym
pokroju. Liście jasnozielone, osadzone
gęsto na łodygach. Kwiaty złotożółte,
pokrywające roślinę przez całe lato.

MIESZANKA
JEDNOROCZNA
NA SUCHE BUKIETY
Mieszanka różnobarwnych kwiatów i traw
przeznaczonych do tworzenia suchych
kompozycji. Kwiaty należy ścinać
w początkowej fazie kwitnienia.

IV-V

15x20

40-80cm

VI-X

0,2g

1g

MIETELNIK

MIŁEK LETNI

Roślina o piramidalnym pokroju. Łodyga
mocno rozgałęziona z wzniesionymi
gałęziami gęsto pokrytymi drobnymi,
wąskimi, srebrzysto owłosionymi liśćmi.
Kwiaty drobne, niepozorne, zebrane
w kłosowate kwiatostany.

CZERWONY

IV-V

30x50

80-120cm

Roślina o delikatnych, szkarłatnych
kwiatach. Na rabaty i do ogrodów
skalnych.

VI-X

1g

3g

MINA

MOLUCELLA

SZKARŁATNO-ŻÓŁTA

Roślina o białych kwiatach, osadzonych
w głębi zielonych, dekoracyjnych
kielichów.

Wysoka roślina o kwiatach w płomiennych
barwach zebranych w jednostronne
wiechy.

III-IV

IV-V

V

30x50

60-100cm VII-IX

0,5g

MOTYLEK

0,5g

MROZY

MIESZANY

SILVERDUST

Roślina o wzniesionych, silnie rozgałęzionych łodygach i pierzastodzielnych,
drobno wcinanych liściach. Kwiaty dość
duże zebrane w okazałe szczytowe
wiechy. Kwiaty białe, różowe, karminowe
i lila, nakrapiane kontrastowymi plamkami.
Lubią gleby próchniczne, przepuszczalne
i stanowiska słoneczne, osłonięte od
wiatru.

Roślina o srebrzystych, lcowato
owłosionych łodygach i silnie
powcinanych liściach.

0,5g
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0,2g
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NACHYŁEK LETNI

NAGIETEK

MIESZANY

POMARAŃCZOWY

Roślina o rozgałęzionej, sztywnej łodydze
i pierzastych liściach. Latem pojawiają się
pojedyncze, jaskrawe koszyczki kwiatowe.
Najlepiej rośnie na glebach lekkich niezbyt
żyznych.

Roślina jednoroczna o krzaczastym
pokroju, ma grube silnie rozgałęzione
pędy, z pachnącymi liśćmi. Koszyczki
kwiatowe o różnej budowie,
pomarańczowe lub żółte, osadzone
pojedynczo na końcach szypułek. Dobrze
rośnie na każdej, dostatecznie wilgotnej
glebie ogrodowej.

3g

1g

NAGIETEK NISKI

NAGIETEK

MIESZANY

ŻÓŁTY

Roślina jednoroczna o krzaczastym
pokroju, ma grube silnie rozgałęzione
pędy, z pachnącymi liśćmi. Koszyczki
kwiatowe o różnej budowie,
pomarańczowe lub żółte, osadzone
pojedynczo na końcach szypułek. Dobrze
rośnie na każdej, dostatecznie wilgotnej
glebie ogrodowej.

Roślina jednoroczna o krzaczastym
pokroju, ma grube silnie rozgałęzione
pędy, z pachnącymi liśćmi. Koszyczki
kwiatowe o różnej budowie,
pomarańczowe lub żółte, osadzone
pojedynczo na końcach szypułek. Dobrze
rośnie na każdej, dostatecznie wilgotnej
glebie ogrodowej.

3g

3g

NASTURCJA
KANARYJSKA

NASTURCJA
KARŁOWA

ŻÓŁTA

MIESZANA

4-metrowe pnącze o niewielkich ozdobnie
fryzowanych kwiatach w żółtych
odcieniach. Liście dłoniaste, klapowane.
Lubi gleby żyzne, gliniasto-piaszczyste.

Roślina krzewiąca się o dużych,
pojedynczych kwiatach. Kwitnie obcie.
Liście są gładkie, tarczowate. Lubi gleby
żyzne, gliniasto-piaszczyste.

2g

6g

NASTURCJA PNĄCA

NASTURCJA PNĄCA

MIESZANA

SCHARLACHGLANZ
CZERWONA

Długopędowa roślina osiągająca 3-4 m.
Kwiaty duże, pojedyncze, w szerokiej
gamie barw. Liście gładkie, tarczowate.
Lubi gleby żyzne, gliniasto-piaszczyste.

6g

TRADYCJA KWIATY

Roślina o długich, gładkich pędach i
półpełnych kwiatach średnicy 7 cm. Liście
gładkie, tarczowate. Lubi gleby żyzne,
gliniasto-piaszczyste.

2g
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NEMEZJA

NEMEZJA

KARNEVAL MIESZANA

TRIUMPH MIESZANA

Roślina o mięsistych, rozgałęzionych
łodygach i lancetowatych ząbkowanych
liściach. Kwiaty drobne, dwuwargowe
w bogatej gamie barw zebrane w
szczytowe grona, mogą być jednobarwne
i dwubarwne. Lubi gleby żyzne, ciepłe,
niezbyt suche.

Roślina o mięsistych, rozgałęzionych
łodygach i lancetowatych ząbkowanych
liściach. Kwiaty drobne, dwuwargowe
w bogatej gamie barw zebrane
w szczytowe grona, mogą być
jednobarwne i dwubarwne. Lubi gleby
żyzne, ciepłe, niezbyt suche.

1g

1g

Nieśmiertelniki (Kocanki ogrodowe) – ciepłolubna, krótkowieczna bylina uprawiana
jako roślina jednoroczna. Po zasuszeniu rośliny przez kilka miesięcy utrzymuje
intensywne barwy. Wymaga słonecznych stanowisk oraz przepuszczalnych gleb,
nie toleruje natomiast wilgotnego podłoża. Nieśmiertelnik to również ważny składnik
w pielęgnacji skóry. W kosmetyce kwiat kocanki spotykany jest najczęściej w formie
olejku eterycznego i hydrolatu. Każda osoba mająca problemy z naczynkami
krwionośnymi powinna wypróbować kosmetyków z dodatkiem tego kwiatu.

NIEŚMIERTELNIK

NIEŚMIERTELNIK

BIAŁY

MIEDZIANY

Roślina o wzniesionej słabo owłosionej
łodydze i lancetowatych liściach. Koszyczki
kwiatowe duże, osadzone na długich
szypułkach. Listki okrywy koszyczka suche,
zagięte do wewnątrz, białe. Roślina nadaje
się na rabaty, ale głównie uprawiana jest
na kwiat cięty do zasuszania. Lubi gleby
żyzne, przepuszczalne, średnio wilgotne.

Roślina o wzniesionej słabo owłosionej
łodydze i lancetowatych liściach. Koszyczki
kwiatowe duże, osadzone na długich
szypułkach. Listki okrywy koszyczka
suche, zagięte do wewnątrz, miedziane.
Roślina nadaje się na rabaty, ale głównie
uprawiana jest na kwiat cięty do
zasuszania. Lubi gleby żyzne, przepuszczalne, średnio wilgotne.

1,5g

1,5g

NIEŚMIERTELNIK

NIEŚMIERTELNIK

MIESZANY

SZKARŁATNY

Roślina o wzniesionej słabo owłosionej
łodydze i lancetowatych liściach. Koszyczki
kwiatowe duże, osadzone na długich
szypułkach. Listki okrywy koszyczka suche,
zagięte do wewnątrz, w różnych barwach.
Roślina nadaje się na rabaty, ale głównie
uprawiana jest na kwiat cięty do
zasuszania. Lubi gleby żyzne, przepuszczalne, średnio wilgotne.

Roślina o wzniesionej słabo owłosionej
łodydze i lancetowatych liściach. Koszyczki
kwiatowe duże, osadzone na długich
szypułkach. Listki okrywy koszyczka suche,
zagięte do wewnątrz, szkarłatne. Roślina
nadaje się na rabaty, ale głównie
uprawiana jest na kwiat cięty do
zasuszania. Lubi gleby żyzne, przepuszczalne, średnio wilgotne.

1,5g
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1,5g
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NIEŚMIERTELNIK

ONĘTEK LICHTERFEST

ŻÓŁTY

MIESZANY

Roślina o wzniesionej słabo owłosionej
łodydze i lancetowatych liściach. Koszyczki
kwiatowe duże, osadzone na długich
szypułkach. Listki okrywy koszyczka suche,
zagięte do wewnątrz, żółte. Roślina nadaje
się na rabaty, ale głównie uprawiana jest
na kwiat cięty do zasuszania. Lubi gleby
żyzne, przepuszczalne, średnio wilgotne.

Rośliny charakteryzują się silnym systemem
korzeniowym i wzniesioną rozgałęzioną
łodygą. Silnie rozkrzewione pędy
zakończone mnóstwem pełnych
i półpełnych , żółtych i złoto
pomarańczowych kwiatów. Doskonała
roślina na rabaty i kwiat cięty. Kwitnie
długo i obcie.

1,5g

1,5g

OSTRÓŻKA
HIACYNTOWA

OSTRÓŻKA
POSPOLITA

MIESZANA

MIESZANA

Jednoroczna roślina o grubych,
rozgałęzionych łodygach. Kwiaty duże,
pełne, zebrane w zbite, gęste grona,
podobne do hiacyntu.

Roślina jednoroczna, silnie rosnąca
o dużych kwiatach rozmieszczonych na
kwiatostanach długości ok. 40 cm.
Polecana do uprawy na rabatach,
w grupach ogrodowych i na kwiat cięty.
Udaje się na każdej, niezbyt suchej glebie.

IV-V

10x15

40-50cm

VI-X

1g

0,8g

OSTRÓŻKA
WIELKOKWIATOWA
NIEBIESKA
Roślina o dużych, lazurowoniebieskich
kwiatach. Na rabaty, do grup ogrodowych
i na kwiat cięty.

PENSTEMON
MIESZANY
Roślina o różnobarwnych kwiatach
z jasną gardzielą zebranych w smukłe
kwiatostany.

II-III

0,5g

25x25

50-60cm

VII-X V

0,3g

Portulaka - znanych jest około 40 gatunków rosnących
w okolicach zwrotnikowych. Najczęściej w ogrodach
uprawiana jest Portulaca grandiora. Jednoroczna roślina
o płożacych łodygach i mięsistych równowąskich
szpilkowatych liściach. Kwiaty duże w szerokiej gamie barw,
otwierają się w słońcu. Doskonała roślina do ogrodów
skalnych oraz na obwódki i rabaty. Portulaka lubi gleby lekkie,
ciepłe, przepuszczalne, udaje się nawet na suchych piaskach.
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147

PORTULAKA

PORCELANKA
Roślina o licznych, delikatnych kwiatach
z ciemnoniebieską plamką na
końcówkach płatków. Na rabaty
i obwódki.

MIESZANA
Roślina płożąca się z różnobarwnymi
kwiatami podobnymi do różyczek
otwierającymi się w pogodne dni.

0,5g

0,5g

POWÓJ TRÓJBARWNY

PRZYPOŁUDNIK

MIESZANY

MIESZANY

Roślina o cienkich, silnie rozgałęzionych,
ścielących się łodygach. Liście duże,
odwrotnie jajowate. Okazałe kwiaty
w kształcie lejkowatego kielicha osadzone
pojedynczo w kątach liści. W dni
pochmurne kwiaty są zamknięte. Lubi
gleby gliniaste, wapienne.

Roślina o płożących się pędach
i drobnych, lancetowatych, mięsistych
liściach. Kwiaty duże, stokrotkowate
zmykają się w dni pochmurne. Lubi gleby
żyzne, przepuszczalne.

15x20

IV-V

20-40cm

VI-IX

0,5g

2g

RĄCZNIK
CZERWONOLISTNY
Jednoroczna roślina o bujnym wzroście.
Ozdobą są duże dłoniastodzielne liście
i drobne kwiaty zebrane w okazałe
wiechy.

REZEDA WONNA
Roślina o małych kwiatach barwy białozielonej lub czerwono-zielonej o silnym,
przyjemnym zapachu.

2g

3g

RUDBEKIA
DWUBARWNA
MEINE FREUDE
ŻÓŁTO-BRĄZOWA

SANWITALIA
Roślina okrywowa o kwiatach
przypominających małe słoneczniki.
Kwitnie długo i obcie.

Roślina o wzniesionych rozgałęzionych
łodygach i lancetowatych liściach.
Koszyczki kwiatowe osadzone na długich
szypułkach. Doskonała roślina na rabaty
i kwiat cięty.
III-IV

IV-V

V

30x30

90-100cm

VII-XV

III

kon. V

w 2. poł. V

15-20cm

1g
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VII

0,3g
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25x30

SŁONECZNIK OZDOBNY

SŁONECZNIK OZDOBNY

EVENING SUN
CZERWONO-BRĄZOWY

SONNENGOLD
NISKI ŻÓŁTY

Ma grube, szorstkie, wzniesione łodygi,
które mogą być słabo rozgałęzione. Liście
duże, sercowate, piłkowane, szorstko
owłosione. Kwiaty pojedyncze, o średnicy
około 8-15 cm. Kolor kwiatów od
jasnopurpurowego do czerwonobrązowego.

Roślina o złocistych kwiatach. Średnica
kwiatostanu może osiągać 15 cm,
a wysokość całej rośliny maksymalnie
90 cm. Liście sercowate. Doskonale
sprawdza się zarówno w gruncie jak
i na balkonie.

2g

2g

SŁONECZNIK
OZDOBNY

SŁONECZNIK
OZDOBNY

SUNSHINE ŻÓŁTY

SUNSPOT NISKI ŻÓŁTY

Roślina jednoroczna o grubych łodygach
zakończonych dużymi, pojedynczymi
kwiatami.

Niski o sztywnych łodygach zakończonych
dużymi, pojedynczymi kwiatami. Nasiona
wysiać od kwietnia do maja do gruntu lub
do doniczek. Kwitnie od lipca do września.

1g

1g

SMAGLICZKA

SMAGLICZKA

BENTHAMI BIAŁA

BENTHAMI LILA

Roślina o białych kwiatach oraz
przyjemnym, miodowym zapachu. Zakwita
powtórnie po przycięciu.

Roślina o drobnych kwiatach i przyjemnym,
miodowym zapachu. Zakwita powtórnie
po przycięciu.

0,5g

0,5g

SUCHOKWIAT

SUCHOŁUSKA

MIESZANY

MIESZANA

Roślina o pojedynczych lub pełnych
kwiatach barwy białej, różowej, czerwonej
i lila.

Roślina o pełnych lub półpełnych
kwiatach, osadzonych pojedynczo na
długich szypułkach.

IV

V

V

30-60cm

VII-IX

0,5g
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25x25

1,5g
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SZAŁWIA
OMĄCZONA

SZAŁWIA
POWABNA

FIOLETOWA

MIESZANA

Roślina o licznych, wzniesionych pędach
z oletowym przebarwieniem. Kwiaty
drobne, zebrane w kłosy.

Drobne kwiaty ukryte w dużych,
różnobarwnych przykwiatkach,
tworzących gęste, długie kłosy.

II-III

kon.V

30x30

40-50cm

VI-X

0,2g

SZAŁWIA
SZKARŁATNA
CZERWONA
Roślina o wzniesionych szaro owłosionych
pędach i sercowatych, ząbkowanych
liściach. Kwiaty ciemnoszkarłatne zebrane
w długie, rzadkie kłosy. Lubi gleby żyzne,
przepuszczalne.

0,5g

SZARŁAT TRÓBARWNY
MOLTEN FIRE
BRĄZOWO-CZERWONY
Roślina o sztywnych, wzniesionych pędach.
Liście duże, łukowato wygięte lub
fantazyjnie powyginane. Górne liście są
bardzo atrakcyjnie wybarwione, mogą
być jednobarwne lub wielobarwne, kwiaty
są małe i niepozorne, wyrastają ukryte
w nasadach górnych liści.

V

0,3g

0,3g

ŚLAZÓWKA

TITONIA

Jednoroczna roślina o dużych, lejkowatych
kwiatach z aksamitnym połyskiem.

POMARAŃCZOWA
Okazała roślina, silnie rozkrzewiona. Łodygi
sztywne, wzniesione, liście miękko
owłosione. Kwiaty duże jaskrawo
pomarańczowe. Lubi gleby żyzne,
przepuszczalne.

IV-V

30x40

60-100cm

VII-X

III-IV

kon.V

70x80

80cm

VII-X

1g

1g

TUJAŁKA

TUNBERGIA

BOLERO MIESZANA

MIESZANA

Roślina o kwiatach w różnych kolorach,
żyłkowanych lub siatkowanych.

Roślina pnąca lub płożąca się o pędach
dorastających do 2 m z jaskrawożółtymi
kwiatami i czarnym aksamitnym oczkiem.

1g
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UBIOREK
BALDASZKOWY

TYTOŃ OZDOBNY
MIESZANY
Roślina o wzniesionych, rozgałęzionych
łodygach i owalno-łopatkowatych
liściach. Cała roślina gruczołowato
owłosiona, lepka. Lejkowate wonne kwiaty
zebrane w szczytowe kwiatostany. Lubi
gleby żyzne, próchniczne, przepuszczalne.

LILA
Roślina silnie rozkrzewiona o delikatnych
łodygach i lancetowatych liściach.
Drobne kwiaty zebrane w baldachogrona.
Rośnie na każdej glebie ogrodowej.

10x15

IV-V

25-30cm

VI-VIII

1g

0,5g

UBIOREK
BALDASZKOWY

UBIOREK
HIACYNTOWY

MIESZANY

BIAŁY

Roślina silnie rozkrzewiona o delikatnych
łodygach i lancetowatych liściach.
Drobne kwiaty zebrane w baldachogrona.
Rośnie na każdej glebie ogrodowej.

Drobne kwiaty zebrane w długie zbite
kwiatostany. Ubiorek nadaje się na rabaty,
obwódki do ogrodów skalnych i na kwiat
cięty. Rośnie na każdej glebie ogrodowej.

IV-V

10x15

25-30cm

VI-VIII

III-IV

IV-V

V

10x15

25-30cm

VI-VIII

1g

URSYNIA

2g

WDÓWKA LETNIA

POMARAŃCZOWA

MIESZANA

Kwiaty intensywnie pomarańczowe
osadzone pojedynczo na wierzchołkach
pędów. Rośnie na każdej, lekkiej,
przepuszczalnej, dostatecznie wilgotnej
glebie ogrodowej.

Roślina o wzniesionych, rozgałęzionych,
lekko owłosionych łodygach
i lancetowatych ząbkowanych liściach.
Kwiaty zebrane w główkowate
kwiatostany, osadzone na długich
łodygach.

III-IV

V

V

25x40

80-100cm

VII-X

0,1g

1g

WENIDIUM

WIEKUISTKA

POMARAŃCZOWE

BIAŁA

Roślina o srebrzystych liściach i okazałych,
pomarańczowych kwiatach z ciemnym
pierścieniem o średnicy 10 cm.

Roślina o drobnych, białych kwiatach
zebranych w płaskie koszyczki.

IV-V

0,5g
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IV-V

V

20x30

50-60cm

VII-X

1g
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WILCZOMLECZ
BIAŁOBRZEGI
Roślina o niepozornych kwiatach
otoczonych przez szerokie, białe przylistki
i ozdobnych liściach z białymi brzegami.

WILEC
MIESZANY
Roślina o wijącej się łodydze i dużych
sercowatych, miękko owłosionych liściach.
Kwiaty duże, lejkowate, osadzone
pojedynczo w kątach liści. Rośnie dobrze
w każdej, dostatecznie wilgotnej glebie
ogrodowej.

V

V

3g

0,3g

WILEC PIERZASTY

ZATRWIAN LETNI

CZERWONY

CIEMNONIEBIESKI

Łodygi wijące się, liście pierzastodzielne
o odcinkach wąsko lancetowatych. Kwiaty
lejkowate, szkarłatne, osadzone
pojedynczo w kątach liści. Kwitnie długo
i obcie. Lubi gleby próchniczne, niezbyt
wilgotne, zasobne w wapno.

Roślina o licznych, ciemnoniebieskich,
drobnych kwiatach, zebranych
w wiechowate kwiatostany. Doskonała na
suche bukiety.

IV

V

40-50

V

1g

0,2g

ZATRWIAN LETNI

ZATRWIAN LETNI

RÓŻOWY

GOLD COAST ŻÓŁTY

Roślina o licznych, drobnych, różowych
kwiatach, zebranych w wiechowate
kwiatostany. Doskonała na suche bukiety.

Roślina o licznych, drobnych, żółtych
kwiatach, zebranych w wiechowate
kwiatostany. Doskonała na suche bukiety.

0,2g

0,2g

ZATRWIAN LETNI

ZATRWIAN LETNI

HAEVENLY BLUE NIEBIESKI

ICEBERG BIAŁY

Roślina o licznych, drobnych,
jasnoniebieskich kwiatach, zebranych
w wiechowate kwiatostany. Doskonała na
suche bukiety.

Roślina o licznych, drobnych, białych
kwiatach, zebranych w wiechowate
kwiatostany. Doskonała na suche bukiety.

0,2g
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0,2g
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ZATRWIAN LETNI
MIESZANY

ZATRWIAN LETNI
TWILIGHT LAWENDOWY

Roślina o licznych, drobnych kwiatach,
zebranych w wiechowate kwiatostany.
Doskonała na suche bukiety.

Roślina o licznych, drobnych, kwiatach,
zebranych w wiechowate kwiatostany.
Doskonała na suche bukiety.

0,2g

0,2g

ZŁOCIEŃ KARŁOWY
BIAŁY

Złocienie - ich urodę w całej krasie podziwiamy zwykle jesienią, kiedy
zwracają uwagę różnorodnością barw – od białych, poprzez żółte,
różowe, miedziane do intensywnie czerwonych. Różne gatunki
i odmiany obejmują rośliny jednoroczne oraz wieloletnie ogrodowe
i szklarniowe. Ojczyzną złocieni jest Azja, gdzie cenione są od
najdawniejszych czasów za piękne kwiaty oraz właściwości użytkowe
– spożywcze i medyczne. Polecane ze względu na niewielkie
wymagania oraz jesienną porę kwitnienia. Dobrze radzą sobie
zarówno na stanowiskach słonecznych, jak i półcienistych, są
tolerancyjne co do gleby.

Roślina silnie rozkrzewiona o wzniesionych
łodygach i ząbkowanych liściach. Białożółte kwiaty osadzone na końcach pędów.
Kwitnie długo i obcie. Lubi gleby gliniastopiaszczyste, dostatecznie wilgotne.

III-IV

kon. V

VIII-IX

15x25

20-30cm

VI-VIII

20x30

20-30cm

MIESZANY
Pędy wzniesione, rozgałęzione w górnej
części. Kwiaty pełne i półpełne osadzone
na szczytach pędów. Lubi gleby lekkie,
wapienne i słoneczne stanowiska.

III

V

30x40

50-60cm

0,3g

ZŁOCIEŃ TRÓJBARWNY

VI-X

ZŁOCIEŃ
OGRODOWY

SNOWBALL BIAŁY

III-IV

V

0,3g

ZŁOCIEŃ MARUNA
Roślina rozkrzewiona o wzniesionych
łodygach i ząbkowanych liściach.
Koszyczki kwiatowe drobne, zebrane
w baldachogrona osadzone na końcach
pędów. Kwitnie długo i obcie. Lubi gleby
gliniasto-piaszczyste, dostatecznie
wilgotne.

IV-V

VIII-X

0,3g

ZŁOCIEŃ WIEŃCOWY

FROHE MISCHUNG MIESZANY

MIESZANY

Roślina jednoroczna o wysokich, grubych,
rozgałęzionych łodygach i pierzastych
liściach. Koszyczki kwiatowe pojedyncze,
pełne i półpełne osadzone pojedynczo na
długich szypułkach. Kwiaty trójbarwne,
barwy ułożone pierścieniami. Lubi gleby
gliniasto-piaszczyste, dostatecznie
wilgotne.

Silnie rozkrzewiona roślina o wysokich
grubych, łodygach i pierzastych liściach.
Koszyczki kwiatowe pojedyncze, pełne
i półpełne osadzone po kilka na długich
szypułkach. Lubi gleby gliniastopiaszczyste, dostatecznie wilgotne.

1g
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1,5g
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123

kwiaty
dwuletnie

BRATEK ROKOKO
MIESZANY
Kwiaty z charakterystycznymi fryzowanymi
płatkami. W odcieniach żółtego, oletu
i różu. Niektóre kwiaty z żyłkowatymi
płatkami.

BRATEK
SZWAJCARSKI
ALPENGLUHEN CZERWONY
Z PLAMĄ
Kwiaty osadzone pojedynczo na
szypułkach wyrastających z kątów liści.
Kwiaty duże o średnicy 6-10 cm,
ciemnoczerwone z ciemnymi plamami.
Dobrze rosną na każdej glebie ogrodowej.

0,3g

0,8g

BRATEK
SZWAJCARSKI

BRATEK
SZWAJCARSKI

ALPENSEE NIEBIESKI Z PLAMĄ

BLUMLISALP RÓŻOWY
Z PLAMĄ

Kwiaty osadzone pojedynczo na
szypułkach wyrastających z kątów liści.
Kwiaty duże o średnicy 6-10 cm,
ciemnoniebieskie z ciemnymi plamami.
Dobrze rosną na każdej glebie ogrodowej

Kwiaty osadzone pojedynczo na
szypułkach wyrastających z kątów liści.
Kwiaty duże o średnicy 6-10 cm,
ciemnoróżowe z ciemnymi plamami.
Dobrze rosną na każdej glebie ogrodowej.

0,8g

0,8g

BRATEK
SZWAJCARSKI

BRATEK
SZWAJCARSKI

FIRNENGOLD ŻÓŁTY Z PLAMĄ

FIRNENSCHNEE KREMOWOBIAŁY

Kwiaty osadzone pojedynczo na
szypułkach wyrastających z kątów liści.
Kwiaty duże o średnicy 6-10 cm, złotożółte
z ciemnymi plamami. Dobrze rosną
na każdej glebie ogrodowej.

Kwiaty osadzone pojedynczo na
szypułkach wyrastających z kątów liści.
Kwiaty duże o średnicy 6-10 cm,
kremowobiałe bez plamy. Dobrze rosną
na każdej glebie ogrodowej.

0,8g
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0,8g
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BRATEK
SZWAJCARSKI

BRATEK
SZWAJCARSKI

GOLDGELB ŻÓŁTY

LORD BEACONSFIELD
FIOLETOWO-BIAŁY

Kwiaty osadzone pojedynczo na
szypułkach wyrastających z kątów liści.
Kwiaty duże o średnicy 6-10 cm, złotożółte
bez plamy. Dobrze rosną na każdej glebie
ogrodowej.

Kwiaty osadzone pojedynczo na
szypułkach wyrastających z kątów liści.
Kwiaty duże o średnicy 6-10 cm,
dwubarwne, oletowo-białe bez plamy.
Dobrze rosną na każdej glebie ogrodowej.

0,8g

BRATEK
SZWAJCARSKI

0,8g

DZIEWANNA
FIOLETOWA

MIESZANY

MIESZANA

Kwiaty osadzone pojedynczo na
szypułkach wyrastających z kątów liści.
Kwiaty duże o średnicy 6-10 cm, w bogatej
gamie barw i odcieni z plamami oraz bez
plam. Dobrze rosną na każdej glebie
ogrodowej.

Roślina dwuletnia o wysokości około 1 m,
cała miękko srebrzyście owłosiona.
Fioletowe kwiaty zebrane są w długie
kłosowate kwiatostany.

0,8g

0,1g

DZWONEK OGRODOWY

FIOŁEK ROGATY

NIEBIESKI

MIESZANY

Roślina o wzniosłym piramidalnym pokroju.
Ma sztywną rozgałęzioną łodygę, a każdy
boczny pęd jest zakończony kwiatem.
Kwiaty duże dzwonkowate mogą być
pojedyncze lub półpełne. Dobrze rośnie
na glebie gliniasto-piaszczystej średnio
wilgotnej.

Roślina dwuletnia o różnobarwnych,
drobnych kwiatach, długo i obcie
kwitnąca. Dobrze wygląda uprawiany
w większej grupie jako dekoracja
balkonów i tarasów.

0,3g

1g

GOŹDZIK BRODATY
MIESZANY
Jedno- lub wielobarwne kwiaty
z ząbkowanymi płatkami, w zbitych
kwiatostanach.

GOŹDZIK OGRODOWY
GRENADIN
MIESZANY
Roślina dwuletnia o dużych, pełnych
i półpełnych pachnących kwiatach
o średnicy 5-6 cm. Goździki świetnie
nadają się na kwiat cięty, do ogródków
skalnych, ale także na rabaty mieszane,
obwódki oraz jako roślina do pojemników
(na tarasy, balkony).

30-60cm

2g
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0,3g
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MALWA CHATERS

MALWA CZARNA

MIESZANA

CIEMNOPURPUROWA

Dwuletnia roślina o bujnym wzroście oraz
pełnych i półpełnych kwiatach. Pęd
kwiatostanowy wyrasta z rozety liści
rozkwitając stopniowo od dołu ku górze,
co wydłuża okres kwitnienia.

Bardzo wysoka bylina o sztywnych pędach
i pojedynczych kwiatach barwy
ciemnopurpurowej, prawie czarnej.

V-VI

IX

50x70

200-250cm VII-VIII 2 rok

1g

1g

NAPARSTNICA
TRWAŁA

MIESIĘCZNICA
Dwuletnia roślina, której ozdobą są duże,
eliptyczne, srebrzyste przegrody łuszczyn
nasiennych.

GLOXINIAEFLORA MIESZANA
Dwuletnia roślina o różnobarwnych,
nakrapianych i plamistych kwiatach.

V-VI

VIII-IX

30x40

100-150cm VI-VIII 2 rok

0,5g

1g

NIEZAPOMINAJKA

NIEZAPOMINAJKA

NIEBIESKA

RÓŻOWA

Roślina o krzaczastym pokroju
i wzniesionych pędach. Kwiaty drobne,
pojedyncze, niebieskie.

Roślina o krzaczastym pokroju
i wzniesionych pędach. Kwiaty drobne,
pojedyncze, różowe.

0,2g

0,3g

STOKROTKA
POMPONETTE

STOKROTKA

MIESZANA

Dwuletnia roślina o dużych pełnych
kwiatach.

Dwuletnia roślina o niedużych, bardzo
pełnych kwiatach.

VI-VII

IX

15x20

SUPER ENORMA

12-15cm IV-VII 2 rok

0,2g

0,2g
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kwiaty
wieloletnie

DZWONEK
BRZOSKWINIOLISTNY

DZIELŻAN
ŻÓŁTY
Bylina o wzniesionych, rozgałęzionych
łodygach zakończonych złotopomarańczowymi kwiatami średnicy 6 cm.

IV-VI

VII-IX

35x70

MIESZANY
Bylina o dużych, białych lub niebieskich
kwiatach. Wysiew nasion w czerwcu na
rozsadniku.

40-50cm V-VII 2 rok

1g

0,5g

DZWONEK KARPACKI

DZWONEK SKUPIONY

NIEBIESKI

FIOLETOWONIEBIESKI

Bylina tworzy luźne kępy. Łodygi
pokładające się, silnie ulistnione. Kwiaty
osadzone na szypułkach w formie
dzwonka.

Bylina o sztywnych łodygach,
dzwonkowatych kwiatach zebranych
w gęste, główkowate kwiatostany.

V-VI

VIII-IX

30x30

50-70cm VI-VIII 2 rok

0,1g

0,5g

ERIGERON
LILAROŻOWY
Bylina o kwiatach w odcieniach od różu do
oletu o słabo rozgałęzionych łodygach
i lancetowatych liściach. Kwiaty o średnicy
2,5- 3,5 cm

0,5g

TRADYCJA KWIATY

FIRLETKA
CHALCEDOŃSKA
SZKARŁATNA
Bylina o pokroju wzniesionym i kwiatach
zebranych w baldachy o średnicy 6-10 cm.

1g
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GAILARDIA TRWAŁA

GĘSIÓWKA

MIESZANA

BIAŁA

Bylina o słabo rozgałęzionych pędach
zakończonych dużymi dwubarwnymi
koszyczkami kwiatowymi. Zastosowanie:
na rabaty i kwiat cięty. Kwiaty zachowują
długo świeżość w wodzie.

Bylina o białych, miododajnych kwiatach,
które są zebrane w groniaste kwiatostany.

1,5g

0,3g

GIPSÓWKA TRWAŁA
BIAŁA
Bylina o rozgałęzionych łodygach
i rozpierzchłych kwiatostanach,
z drobnymi, białymi kwiatami. Roślina
miododajna.

Goździk - to jeden z najbardziej trwałych kwiatów
ciętych. Dzieli się na kilka grup odmianowych:
standardowe, gałązkowe, chińskie, mikrogoździki,
doniczkowe. Kwiaty są jednokolorowe lub
wielobarwne, pojedyncze lub pełne o różnorodnej
kolorystyce. Roślina nie wymaga skomplikowanej
uprawy, dlatego jest odpowiednia dla
początkujących ogrodników. Wymaga słonecznych
stanowisk i gliniasto-piaszczystych gleb o stałej
wilgotności. Goździkom, po zakończeniu pierwszego
kwitnienia, należy odciąć zwiędnięte łodygi. Ten
zabieg korzystnie wpływa na kolejne kwitnienie, gdyż
roślina nie musi ponownie produkować nasion.

0,5g

GOŹDZIK PIERZASTY
PEŁNY

GOŹDZIK PIERZASTY
POJEDYNCZY

MIESZANY

MIESZANY

Bylina o niebieskozielonych liściach
i rozgałęzionych łodygach. Kwiaty pełne,
pachnące.

Bylina o niebieskozielonych liściach
i rozgałęzionych łodygach. Kwiaty
pojedyncze, pachnące.

0,5g

0,3g

GOŹDZIK UPSTRZONY
CZERWONY
Delikatna bylina tworzy kobierce w postaci
dość luźnych poduszek. Pędy widlasto
rozgałęzione zakończone drobnymi
pojedynczymi kwiatami.

IV-VI

IX

25x25

GROSZEK
SZEROKOLISTNY
MIESZANY
2-metrowe wieloletnie pnącze z czepnymi
wąsami. Kwiaty białe i w odcieniach różu
zebrane w małe wiechy. Roślina
zimotrwała.

15-20cm VI-VIII 2 rok

2g

0,5g

158

TRADYCJA KWIATY

JEŻÓWKA

LEN TRWAŁY

PURPUROWA

NIEBIESKI

Miododajna, lecznicza oraz ozdobna
bylina, na rabaty i kwiat cięty, o sztywnych
pędach i ciemnozielonych liściach,
pokryta szorstkimi włoskami. Kwitnie od
czerwca do września. Rozwija duże,
różowopurpurowe kwiaty wabiące
pszczoły i motyle.

Bylina o wyprostowanych łodygach,
liściach równowąskich lub lancetowatych.
Kwiaty koloru niebieskiego, zamykają się już
koło południa.

IX

V-VI

80x60

90-100 cm VIII-IX 2 rok

1g

1g

LNICA MAROKAŃSKA

ŁUBIN TRWAŁY

MIESZANA

RUSSEL MIESZANY

Roślina bujnie rozkrzewiająca się,
pokładające się pędy pokryte licznymi,
różnobarwnymi kwiatami.

IV-V

10x15

20-35cm

Bylina o sztywnych wzniesionych łodygach,
liściach dłoniastych. Kwiaty motylkowe
zebrane w długie zwarte kwiatostany.

VII-IX

2g

0,5g

MACIERZANKA
PIASKOWA

MAK SYBERYJSKI

RÓŻOWA

Dwuletnia roślina o dużych, pojedynczych
lub pełnych kwiatach barwy białej lub
w odcieniach czerwonego i żółtego.

Roślina silnie pachnąca. Leżące na ziemi
pędy tworzą niską, zwartą darń. Łodygi
owłosione, liście małe, zimozielone
eliptyczne. Pędy kwiatowe wzniesione,
zebrane w wierzchołkowe, kuliste
nibykłosy. Kwitnie długo i obcie.

MIESZANY

0,2g

MIECHUNKA
Bylina o łodygach kanciastych, nieco
owłosionych. Jajowate liście osadzone na
długich ogonkach. Bardzo efektowne
czerwone owoce, przypominające małe
lampiony. Wewnątrz owocu znajduje się
szkarłatna jagoda.

0,5g

MIESZANKA BYLIN
DO OGRODÓW
SKALNYCH
Mieszanka niskich bylin nadających się do
sadzenia w ogrodach skalnych.

IV-V

0,5g
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VIII-IX

20x20

V-VIII 2 rok

1g
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MONARDA

MIKOŁAJEK
ALPEJSKI

MIESZANA

Bylina o rozgałęzionych łodygach,
kolczastych liściach i główkowatych
kwiatostanach.

Oryginalne kwiaty, wyśmienite do
naturalnych "dzikich" ogrodów. Cała
roślina posiada cytrynowy zapach, może
być sadzona na grządce ziołowej.

0,1g

0,1g

MYDLNICA

NACHYŁEK TRWAŁY

RÓŻOWA

ZŁOTOŻÓŁTY

Bylina tworząca silnie rozgałęzione kępki,
utworzone z pokładających się
owłosionych pędów. Liście lancetowate,
kwiaty małe, różowe, zebrane w luźne
kwiatostany.

Bylina obcie kwitnąca o złotożółtych,
pojedynczych lub półpełnych kwiatach,
osadzonych na wzniesionych
i rozgałęzionych łodygach.

1g

0,8g

OMIEG
ŻÓŁTY
Liście sercowate, żywo zielone tworzą
rozetę ze wzniesionymi pędami
kwiatostanowymi.

0,1g

Orlik jest naturalnym repelentem
– skutecznie zapobiega
żerowaniu ślimaków na roślinach
rosnących w jego sąsiedztwie.

ORLIK

ORLIK NISKI

MC KANA'S MIESZANY

MIESZANY

Mieszanka kwiatów w odcieniach:
purpurowe, czerwone, żółte, różowe
i białe. Kwiaty duże o średnicy 7-10 cm
z długimi ostrogami.

Silnie rozgałęziona bylina o kwiatach
z charakterystycznymi ostrogami,
w bogatej gamie barw.

III-VII

IX

20x30

80-100 cm VI-VII 2 rok

III-VII

IX

20x30

40-50 cm VI-VII 2 rok

1g
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OSTROGOWIEC

OSTRÓŻKA
TRWAŁA

RÓŻOWY
Bylina o wzniesionych łodygach
zakończonych gęstymi wiechami
drobnych kwiatów.

IV-VI

40x50

IX

60-80cm

MIESZANA
Bylina o różnobarwnych kwiatach
zebranych w długie, zwarte kwiatostany.

VI-IX

0,3g

PIERWIOSNEK
OGRODOWY

PIERWIOSNEK
OMSZONY

MIESZANY

MIESZANY

Bylina o liściach tworzących przyziemne
rozety. Kwiaty średnio duże, zebrane
w baldachy.

I-III

0,8g

IX lub VI 2 rok 15x20

20-30cm II-V 2 rok

Bylina o owalnych lub eliptycznych liściach
tworzących rozetę. Cała roślina lekko
omączona. Pędy kwiatowe są zakończone
baldachami płaskich kwiatów.

IV-VI

VII-VIII

20x30

20-30cm III-VI 2 rok

0,1g

PIERWIOSNEK
ZĄBKOWANY

POSŁONEK

MIESZANY

Kwiaty duże, zebrane w grona. Rośliny są
silnie rozkrzewione, tworzą niskie dywany.

Bylina o kwiatach zebranych w kuliste
kwiatostany osadzone na wierzchołku
sztywnych, wzniesionych pędów.
Doskonała roślina na rabaty bylinowe, do
ogrodów skalnych i na kwiat cięty.

IV-V

0,1g

VIII-IX

20x25

30cm

MIESZANY

IV-VI 2 rok

0,1g

ROGOWNICA
BIAŁA
Drobna bylina o płożących się łodygach
i białych delikatnych przyjemnie
pachnących kwiatach. Tworzy gęste
kobierce.

0,5g

RUDBEKIA
PURPUROWA
JEŻÓWKA
Okazała bylina o sztywnych pędach
i ostro ząbkowanych ciemnozielonych
liściach. Koszyczki kwiatowe duże,
różowopurpurowe kwiaty.

V-VI

0,5g
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IX

80x60

90-100cm VIII-IX 2 rok

1g
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SILENE

SKALNICA
RÓŻOWA

KARMINOWORÓŻOWE
Bylina o drobnych kwiatach zebranych
w szczytowe kwiatostany. Doskonała
roślina na rabaty bylinowe i na kwiat cięty.
Udaje się na każdej glebie ogrodowej.

Bylina tworząca niskie rozety liściowe,
drobne gwiazdkowate kwiaty osadzone
na szczytach delikatnych łodyg.

0,5g

0,1g

SMAGLICZKA
SKALNA ŻÓŁTA

SZAROTKA
ALPEJSKA

Bylina o drobnych, żółtych kwiatach.
Zakwita powtórnie po przycięciu. Na
obwódki, skalniaki i do skrzynek.

Bylina o lcowatych łodygach i liściach.
Drobne kwiaty zebrane w gwiazdkowate
kwiatostany.

III-IV

V-VI

15cm

10x20

0,1g

0,3g

TRYTOMA
Bylina o maczugowatych kwiatostanach
złożonych z dwubarwnych, rurkowatych
kwiatów.

VI-VIII

UBIOREK
WIECZNIE ZIELONY
BIAŁY
Bylina zadarniająca, zimozielona
o kwiatach zebranych w baldachowate
grona.

0,3g

0,5g

WDÓWKA KAUKASKA

WIECZORNIK

MIESZANA

LILANIEBIESKI

Bylina o wzniesionych, pojedynczych lub
słabo rozgałęzionych łodygach
i lancetowatych liściach. Kwiatostany
w kształcie półkulistej główki osadzone
pojedynczo na długich szypułkach.

Roślina dwuletnia, w pierwszym roku
wyrasta rozeta owłosionych liści. W drugim
roku pojawiają się okazałe kwiatostany.
Kwiaty pojedyncze lub pełne. Wieczorem
intensywnie, przyjemnie pachną.

IV-V

50x70

90-100cm

0,3g
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WIELOSIŁ BŁĘKITNY

ZATRWIAN TATARSKI

NIEBIESKI

BIAŁY

Bylina o wzniesionych łodygach
i pierzastych liściach. Kwiaty niebieskie
zebrane w szczytowe wiechy. Nadaje się
na rabaty i grupy ogrodowe. Rośnie dobrze
na każdej glebie ogrodowej.

Bylina tworząca rozetę dużych liści, z której
wyrastają silnie rozgałęzione wiechowate
kwiatostany. Kwiaty drobne, białe.
Doskonała roślina na rabaty bylinowe
a przede wszystkim na kwiat cięty.

IV-V
IV-V

VIII-IX

30x40

V

VIII-IX

25x30

35cm

VI-IX(2 rok)

30-80cm V-VII 2 rok

0,2g

0,2g

ZŁOCIEŃ TRWAŁY

ZŁOCIEŃ WIELKI

ROBINSON MIESZANY

CRAZY DAISY BIAŁY

Okazała bylina o prostych nie
rozgałęzionych łodygach i pierzastych,
ząbkowanych liściach. Koszyczki kwiatowe
duże, pojedyncze, osadzone na
wierzchołkach pędów. Jest to bylina
rabatowa bardzo dobrze nadająca się na
kwiaty cięte.

Bylina o prostych, wzniesionych łodygach
i ciemnozielonych, lancetowatych,
ząbkowanych liściach. Kwiaty białe
osadzone pojedynczo na szczytach
pędów. Doskonała bylina na rabaty
i na kwiat cięty.

0,5g

0,2g

ZŁOCIEŃ WŁAŚCIWY

ZŁOCIEŃ WŁAŚCIWY

POLARIS BIAŁY

RIESENSTERN BIAŁY

Bylina o wzniesionych, nieco kanciastych,
rozgałęzionych łodygach i lancetowatych, ząbkowanych, błyszczących
liściach. Kwiaty duże osadzone na
szczytach ulistnionych łodyg. Doskonała
roślina na rabaty bylinowe oraz na kwiat
cięty.

Roślina o dużych pojedynczych kwiatach.
Kwiaty duże, osadzone na szczytach
ulistnionych łodyg. Na rabaty i kwiat
cięty.

V-VI

IX

20x30

100-120cm VI-VIII 2 rok

V-VI

IX

20x30

100-120cm VI-VIII 2 rok

1g

1g

ŻURAWKA
SZKARŁATNA

ŻAGWIN
MIESZANY
Niska bylina tworząca piękne kobierce.
Liście eliptyczne, kwiaty zebrane w rzadkie
grona na szczytach łodyg. Kwitnie obcie.

Bylina tworzy rozetę szarozielonych liści.
Kwiaty drobne zebrane w wiechowate
kwiatostany, osadzone na długich
bezlistnych pędach. Kwitnie długo
i obcie.

V-VII

0,3g
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IX

30x40

40-60cm V-VII 2 rok

0,1g
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kwiaty
szklarniowo rabatowe

FIOŁEK
ZWIESZAJĄCY SIĘ

LOBELIA

ŻÓŁTY

Roślina niska, silnie rozkrzewiona o cienkich
delikatnych łodygach i drobnych
lancetowatych, ząbkowanych liściach.
Kwiaty drobne, osadzone na cienkich
szypułkach. Kwitnie długo i obcie.

Roślina jednoroczna, silnie krzewiąca się
o pokładających lub zwieszających się
pędach. Cała roślina pokryta jest
mnóstwem drobnych, żółtych kwiatów.

BIAŁA

0,3g

0,2g

LOBELIA

LOBELIA

MITTERNACHTSBLAU
FIOLETOWA

NIEBIESKA

Roślina niska, silnie rozkrzewiona o cienkich
delikatnych łodygach i drobnych
lancetowatych, ząbkowanych liściach.
Kwiaty drobne, osadzone na cienkich
szypułkach. Kwitnie długo i obcie.

Roślina niska, silnie rozkrzewiona o cienkich
delikatnych łodygach i drobnych
lancetowatych, ząbkowanych liściach.
Kwiaty drobne, osadzone na cienkich
szypułkach. Kwitnie długo i obcie.

0,2g

0,2g

ROSAMUNDA RÓŻOWA

LOBELIA
ZWIESZAJĄCA SIĘ

LOBELIA
Roślina niska, silnie rozkrzewiona o cienkich
delikatnych łodygach i drobnych
lancetowatych, ząbkowanych liściach.
Kwiaty drobne, osadzone na cienkich
szypułkach. Kwitnie długo i obcie.

CASCADE MIESZANA
Roślina silnie rozkrzewiona o cienkich
delikatnych łodygach i drobnych
lancetowatych, ząbkowanych liściach.
Posiada długie pędy i drobne kwiaty
osadzone na cienkich szypułkach. Lobelia
kwitnie długo i obcie

0,2g
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0,1g
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NIECIERPEK

NIECIERPEK

BALSAMINA MIESZANY

WALERIANA MIESZANY

Mieszanka odmian o kwiatach pełnych
i półpełnych. Doskonały na rabaty, jak
również do skrzynek balkonowych

Mieszanka odmian o dużych pastelowych
kwiatach. Bardzo efektowna roślina
rabatowa i doniczkowa, długo i obcie
kwitnąca.

III-IV

V

30x40

40-70cm

VI-X

1g

PELARGONIA
RABATOWA F1

0,2g

PELARGONIA
RABATOWA F1

BIAŁA

CZERWONA

Roślina jednoroczna o kwiatach zebranych
w duże, kuliste kwiatostany. Doskonała na
letnie rabaty oraz do obsadzenia skrzynek
balkonowych, gazonów oraz doniczek.
Wymaga gleby żyznej, przepuszczalnej
i częstego zasilania.

Roślina jednoroczna o kwiatach zebranych
w duże, kuliste kwiatostany. Doskonała na
letnie rabaty oraz do obsadzenia skrzynek
balkonowych, gazonów oraz doniczek.
Wymaga gleby żyznej, przepuszczalnej
i częstego zasilania.

10z

10z

PELARGONIA
RABATOWA F1

PELARGONIA
RABATOWA F1

FIOLETOWA

ŁOSOSIOWA

Roślina jednoroczna o kwiatach zebranych
w duże, kuliste kwiatostany. Doskonała na
letnie rabaty oraz do obsadzenia skrzynek
balkonowych, gazonów oraz doniczek.
Wymaga gleby żyznej, przepuszczalnej
i częstego zasilania.

Roślina jednoroczna o kwiatach zebranych
w duże, kuliste kwiatostany. Doskonała na
letnie rabaty oraz do obsadzenia skrzynek
balkonowych, gazonów oraz doniczek.
Wymaga gleby żyznej, przepuszczalnej
i częstego zasilania.

10z

10z

PELARGONIA
RABATOWA F1

MIESZANA

RÓŻOWA
Roślina jednoroczna o kwiatach zebranych
w duże, kuliste kwiatostany. Doskonała na
letnie rabaty oraz do obsadzenia skrzynek
balkonowych, gazonów oraz doniczek.
Wymaga gleby żyznej, przepuszczalnej
i częstego zasilania.

10z
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PETUNIA
ZWIESZAJĄCA SIĘ
Roślina jednoroczna o zielnych, silnie
rozgałęzionych pędach. Łodygi i liście
lekko owłosione. Doskonała do obsadzeń
rabat skrzynek balkonowych, mis,
pojemników. Lubi gleby żyzne,
przepuszczalne.

0,1g
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SZAŁWIA
BŁYSZCZĄCA

SZAŁWIA
BŁYSZCZĄCA

LUNA FIOLETOWA

RÓŻOWA

Roślina o zwartym pokroju i oryginalnych,
oletowych kwiatach zebranych w długie
kwiatostany.

Roślina jednoroczna o rozgałęzionych
łodygach i ciemnoróżowych kwiatach.

0,5g

0,5g

UCZEP ZŁOCISTY

WERBENA NISKA

ŻÓŁTY

MIESZANA

Roślina o pokładających się łodygach,
pierzastych liściach i drobnych żółtozłotych
kwiatach. Kwitnie długo i obcie.
Doskonała roślina na rabaty, do tworzenia
kompozycji kwiatowych na kwietnikach,
gazonach i skrzynkach balkonowych.

Roślina o silnie rozgałęzionych płożących
się pędach i różnobarwnych kwiatach.

0,5g

0,3g

WERBENA
ZWIESZAJĄCA SIĘ
MIESZANA
Silnia krzewiąca się roślina jednoroczna
o długich pędach zakończonych
kwiatami.

ŻENISZEK
PINK BALL RÓŻOWY
Silnie rozkrzewiona roślina jednoroczna
o drobnych różowych kwiatach zebranych
w baldachogrona.

0,2g

0,3g

ŻENISZEK TETRA
BLUE MINK
MODROFIOLETOWY
Silnie rozkrzewiona roślina jednoroczna
o drobnych kwiatach zebranych
w baldachogrona.

0,5g
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Szałwia błyszcząca jest bardzo popularna w naszych
ogrodach ze względu na długie i obte kwitnienie (od czerwca
do października). Jej jaskrawoczerwone kwiaty zebrane są
w długie, gęste kłosy (u odmian hodowanych kwiaty mogą być
białe, łososiowe lub oletowe). Preferuje stanowiska słoneczne
oraz glebę żyzną, przepuszczalną, wilgotną. Nadaje się na
rabaty, do pojemników i na balkony.

TRADYCJA KWIATY

NASIONA

ZIÓŁ
PROGRAM TRADYCJA

Zioła – są to rośliny lub ich części mające właściwości lecznicze, smakowe lub zapachowe,
które wpływają pozytywnie na nasz organizm i metabolizm. Zazwyczaj są to gatunki
lecznicze lub przyprawowe. Do grupy tej należą przede wszystkim jednoroczne i dwuletnie
rośliny zielne. Zioła przy odpowiedniej obróbce można dodawać do sałatek, sporządzić z
nich napar, użyć jako okład, maść, płukankę, bądź dodać jako przyprawę do różnych
potraw. Ponadto, zioła mają korzystny wpływ na nasze samopoczucie. Są bardzo łatwe w
uprawie, dlatego warto je zasiać chociażby w donicy i postawić na oknie czy balkonie, a
będą cieszyły nie tylko oczy, lecz również wpływały pozytywnie na nasz organizm poprzez
wydzielanie aromatycznych uspokajających zapachów.
Zioła zbiera się w 4 okresach: wiosennym, letnim, jesiennym i zimowym, jednakże najlepszym
okresem zbioru jest wczesna wiosna - kiedy rośliny są młode, czyli kwiecień i maj.
Ciekawostką jest iż około 20% światowej produkcji ziół należy do Polski - z czego aż 80% to
zioła pochodzące z upraw, a tylko 20% ze stanowisk naturalnych.
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ARCYDZIĘGIEL

BAZYLIA

Roślina dwuletnia, w pierwszym roku
wytwarza rozetę, a w drugim kwiatostan.
Osiąga od 1 m do 2,5 m wysokości.
Nasiona wymagają przechowania
w lodówce przez okres 4-5 tygodni przed
posadzeniem. Stanowisko słoneczne lub
półcień. Lubi glebę wilgotną, lekko
kwaśną. W medycynie ludowej był
stosowany przy bólach głowy,
zaegmieniu płuc, grypie, przeziębieniu,
przewlekłych nieżytach przewodu
oddechowego, kurczowych wymiotach.

FINE VERDE
Roślina jednoroczna, średnio wczesna,
o pokroju krzaczastym, niezbyt wysoka.
Ma pachnące, wąskie, jasnozielone liście,
gładkie na całej krawędzi. Wysiew nasion
marzec - kwiecień do płytkich
pojemników.

0,3g

0,5g

BAZYLIA WŁAŚCIWA

BAZYLIA WŁAŚCIWA

CYTRYNOWA

CZERWONA

Roślina jednoroczna, którą można
uprawiać przez cały rok. Ma bardzo
charakterystyczny, cytrynowy aromat,
dzięki, któremu żucie jej liści odświeża
oddech. Stanowi doskonałą przyprawę do
owoców morza, potraw rybnych,
zapiekanek.

Roślina jednoroczna, uprawiana z rozsady
lub z siewu wprost do gruntu nawet na
domowym parapecie. Surowcem
przyprawowym jest jej ziele w stanie
świeżym lub suszonym – zbierane w pełni
kwitnienia. Stanowi doskonałą przyprawę.

0,5g

0,3g

BAZYLIA WŁAŚCIWA
ZIELONA
Roślina jednoroczna uprawiana z rozsady
lub z siewu wprost do gruntu. Nadaje się
do uprawy na domowym parapecie.
Stanowi doskonałą przyprawę do sałatek,
pizz, zup, sosów, drobiu, ryb i pomidorów.

1g

BIEDRZENIEC ANYŻ
Roślina jednoroczna. Owoc rozłupnia
zawiera olejek eteryczny. Posiadają duże
walory dekoracyjne, smakowe i lecznicze.
Zalecane stanowisko nasłonecznione,
osłonięte od wiatru. Lubi gleby ciepłe,
organiczne, żyzne o odczynie zasadowym.
Wysiew w odstępach min. 30 cm. Olejek
anyżowy to znakomity dodatek do
mazurków, miodowników i słodkiego
pieczywa.

0,5g
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BYLICA - PIOŁUN
Roślina wieloletnia, mrozoodporna.
Posiada specyczny, mocny aromat
i gorzki smak. Zalecane miejsca słoneczne,
otwarte, nieosłonięte od wiatru. Lubi lekkie
i suche gleby, jest mrozoodporna. Wysiew
w odstępach 20 cm. Zbiór latem, w chwili
pojawienia się pierwszych pąków.
W medycynie ludowej był stosowany
w celu poprawy trawienia. Można je suszyć
w warunkach naturalnych w celu
uzyskania znakomitej przyprawy do sosów
i mięs.

0,3g
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CZĄBER
OGRODOWY

CZOSNEK
NIEDŹWIEDZI

Roślina jednoroczna. Surowcem jest jej ziele
o silnym, korzennym zapachu i cierpkim
smaku – w stanie świeżym i suszonym.
Idealna do potraw z warzyw strączkowych,
do zup, tłustych mięs i marynat. Wspomaga
trawienie, działa bakteriobójczo.

Roślina mrozoodporna. O właściwościach
leczniczych. Pobudza układ
odpornościowy do zwalczania komórek
nowotworowych. Pachnące czosnkiem
liście - podstawowy materiał zielarski
i przyprawowy - zawierają dużo witaminy C.

1g

0,5g

DZIURAWIEC

ESTRAGON

Roślina wieloletnia. Powszechnie
wykorzystywane są kwiaty zebrane
w baldachogrona. Wymaga stanowiska
słonecznego. Toleruje różne typy gleb.
Optymalne są podłoża lekkie lub średniozwięzłe. Wysiew wprost do gruntu
(październik), w rzędy oddalone od siebie
o 40 cm. Według medycyny ludowej
posiadał wszechstronne działanie
lecznicze i przeciwbakteryjne. Uznawano
także, że pozytywnie wpływa na nastrój
i przeciwdziała stanom depresyjnym.

Roślina wieloletnia. Surowcem
przyprawowym są jej liście, które w stanie
świeżym odznaczają się średnio
intensywnym aromatem. Estragon
doskonale nadaje się do mięs, zup, sosów,
ryb, jaj i marynat. Pobudza trawienie,
działa żółciopędnie, moczopędnie
i rozkurczowo.

0,2g

HYZOP LEKARSKI
Roślina wieloletnia. Częścią jadalną są
liście hyzopu o silnym, kamforowym
zapachu i charakterystycznym smaku.
Wymaga sta-nowiska słonecznego,
ciepłego, osłoniętego od wiatru. Lubi
glebę lekką, piaszczysto-gliniastą, bogatą
w wapń. Nie znosi gleb kwaśnych i zimnych.
Wysiew wprost do gruntu lub z rozsady.
Wykorzystywany jako przyprawa - zarówno
w stanie świeżym i suszonym. Stanowi
doskonały dodatek do sałatek, surówek,
mięs, potraw z warzyw, do twarogów
i pasztetów.

0,2g

KOLENDRA
SIEWNA
Roślina jednoroczna. Częścią jadalną są
jej owoce o korzennym zapachu. Idealna
do tłustych mięs i pasztetów oraz do
marynowania ogórków, buraków,
grzybów. Jest także składnikiem przyprawy
do pierników. Poprawia trawienie.
Ma działanie przeciwskurczowe,
przeciwbakteryjne, żółciopędne
i uspokajające.

0,5g

3g

KOZŁEK
LEKARSKI

LAWENDA
LEKARSKA

Roślina dwuletnia, znana także jako
waleriana. W pierwszym roku wytwarza
rozetę nieparzysto-pierzastych liści,
w drugim długą łodygę zakończoną
kwiatostanami. Stanowisko półcieniste.
Lubi gleby żyzne, przepuszczalne
i zwapnowane. Wysiew na rozsadniku,
w rzędy o odległości 15 cm. Zasiewu nie
przykrywa się ziemią, lecz tylko lekko
ugniata. Kwitnie od czerwca do sierpnia.

Roślina wieloletnia. Surowcem lekarskim
jest kwiat. Wymaga stanowiska
słonecznego, osłoniętego od wiatru, jest
wrażliwa na niskie temperatury. Lubi gleby
ciepłe, lekkie, a zarazem żyzne. Uprawa
z rozsady, poprzez sadzonki. Liście lawendy
zbiera się w maju, a kwiaty na początku
kwitnienia. Stosowana w dawnej
medycynie ludowej oraz jako przyprawa
w kuchni francuskiej, hiszpańskiej i włoskiej.

0,1g
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0,2g
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LEBIODKA
POSPOLITAOREGANO

LUBCZYK
OGRODOWY

Roślina wieloletnia szczególnie polecana
do kuchni śródziemnomorskiej. Posiada
właściwości przeciwbakteryjne,
przeciwskurczowe, wykrztuśne, ułatwia
trawienie. Łodyga wzniesiona, prosta,
sztywna, rozgałęziona osiąga wysokość
do 80 cm.

Roślina wieloletnia. Częścią przyprawową
są liście, kłącza i korzenie. Liście dodaje się
do zup, sosów, surówek i sałatek, gulaszów
i potraw mięsnych. Wykorzystywany jest
głównie korzeń wraz z kłączem. Wywar
z korzenia pobudza trawienie, ma
właściwości wykrztuśne, wiatropędne
i moczopędne.

0,2g

MAJERANEK
Roślina jednoroczna. Zawiera olejki
eteryczne, garbniki, sole mineralne, kwas
askorbinowy (witaminę C), karoten.
Ma właściwości przeciwzapalne
i przeciwbakteryjne, lekko zwiększa
wydzielanie soków trawiennych.
Potrzebuje gleby żyznej, zasobnej w wapń,
stanowiska ciepłego i nasłonecznionego.

1g

1g

MALWAPRAWOŚLAZ
Roślina wieloletnia. W drugim roku
spomiędzy liści wyrasta prosta, szorstko
owłosiona, ulistniona łodyga o wysokości
2 -3 m. Zalecane stanowisko słoneczne lub
półcień. Wymaga częstego nawadniania
i okrycia na zimę. W tradycyjnej medycynie
ludowej stosowany był na nieżyty górnych
dróg oddechowych.

0,5g

MELISA LEKARSKA

MIĘTAPIEPRZOWA

Roślina wieloletnia. Surowcem zielarskim
jest ziele melisy lub rzadziej liść melisy
zbierane na początku kwitnienia. Zawierają
one olejek eteryczny o zapachu
cytrynowym. Działa uspokajająco,
przeciwskurczowo, wiatropędnie, obniża
ciśnienie krwi oraz oczyszcza organizm
z toksyn. Nasiona wysiewać do ciepłego
inspektu od połowy marca lub wprost do
gruntu po 15 maja. Zbiór w I roku
w sierpniu, w latach następnych zbiór
dwukrotny (VI-VII, VIII-IX).

Roślina wieloletnia. W lecznictwie znalazło
zastosowanie ziele mięty pieprzowej, liście
mięty pieprzowej, olejek i mentol, który
uzyskiwany jest z olejku z mięty pieprzowej
przez wymrażanie. Polecana w dolegliwościach układu pokarmowego,
zwłaszcza bólu brzucha, wzdęciach
i braku łaknienia. Wysiew nasion od
marca do inspektu, rozsadę wysadzać
po 15 maja. Ziele i liście zbiera się na
początku kwitnienia. Polecana do
napojów, sałatek, słodyczy lub parzenia
herbatek.

0,3g

NAGIETEK LEKARSKI
Roślina jednoroczna. Rozgałęziona
łodyga dorasta do 50 cm wysokości.
Preferuje stanowisko dobrze
nasłonecznione i ciepłe. Lubi podłoża
żyzne i dostatecznie wilgotne o odczynie
obojętnym. Wysiew od kwietnia do połowy
czerwca, wprost do gruntu, w rzędach
co 30 - 40 cm. W tradycyjnej medycynie
ludowej był stosowany do leczenia
chorób żołądka i jelit. Uznawano także,
iż posiada właściwości przeciwzapalne
i przeciwbakteryjne.

2g
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0,2g

OGÓRECZNIK
LEKARSKI
Roślina jednoroczna. Pochodzi z rejonu
śródziemnomorskiego i Azji. Częścią
przyprawową są liście. Lubi glebę lekką
i wilgotną. Wysiew wprost do gruntu.
W medycynie ludowej uznawano, że
działa przeciwzapalnie, bakteriobójczo
i uspokajająco. Posiekane liście dodaje
się do sałatek, barszczu ukraińskiego,
sosów i majonezów.

5g
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ROZMARYN
LEKARSKI

RUCOLA

Rozmaryn lekarski to jedno z najpopularniejszych ziół śródziemnomorskich.
Wspomaga trawienie, działa rozkurczowo,
przeciwbólowo, żółciopędnie, wzmacnia
układ nerwowy. Potrzebuje dużej ilości
światła i ciepła. Rozmnaża się z siewu
bezpośrednio do doniczek oraz przez
sadzonki półzdrewniałe.

Rucola jest zaliczana do roślin leczniczych.
Dostarcza witamin A, B, C, K, zawiera sporo
żelaza, cynku, potasu, wapnia. Liście rucoli
zbiera się przed jej kwitnieniem. Dodaje się
je do sałatek, kanapek, twarogów
i zimnego mięsa.

0,2g

0,5g

RUKIEW
WODNA

RUMIANEK
POSPOLITY

Roślina wieloletnia. Bogata w witaminę C,
w wapń i żelazo. Ma właściwości lecznicze,
poprawia jakość krwi oraz wpływa
korzystnie na trawienie. Działa nawilżająco
na płuca i gardło. Wykorzystuje się jej
soczyste, ostre liście, które podkreślają
smak potraw.

Roślina jednoroczna. Surowcem są
koszyczki kwiatowe rumianku, które zbiera
się od maja do późnej jesieni. Wysiew
wprost do gruntu (we wrześniu). Minimalne
wymagania co do gleby. W medycynie
ludowej uznawano, iż działa
przeciwzapalnie, przeciwskurczowo
i antyseptycznie. Ma także działanie
przeciwalergicznie. Świeże koszyczki
należy po zerwaniu bezzwłocznie suszyć
w temperaturze nie przekraczającej 40 °C.

0,1g

RUTA
Roślina wieloletnia. Dorasta do 1 m
wysokości. Liście mają oryginalny, trochę
piżmowy aromat i lekko gorzkawy smak.
Zalecane stanowisko nasłonecznione,
ewentualnie delikatny półcień, osłonięte
od wiatru. Lubi glebę przepuszczalną
i zasadową. Kiełkowanie najlepiej
przeprowadzać w pojemnikach. Zawiera
duże ilości olejków eterycznych,
alkaloidów, awonoidów, a także soli
mineralnych i witaminy C.

0,5g

SZAŁWIA
LEKARSKA
Roślina wieloletnia. Część jadalną
stanowią liście i ziele szałwii lekarskiej
o silnym aromacie. Wymagane stanowisko
słoneczne i osłonięte od wiatru. Lubi glebę
żyzną, próchniczną, o odczynie
obojętnym. Siew wprost do gruntu lub
z rozsady. Zbiór przed kwitnieniem roślin.
W dawnej medycynie ludowej uznawana
była za dobry surowiec leczniczy.
Znakomita przyprawa do tłustych mięs,
ryb, serów, zup i sosów.

0,2g

TRYBUŁA
OGRODOWA
Roślina jednoroczna. Część jadalną
stanowią liście o słodkim, anyżowym
zapachu. Wymagane stanowisko
słoneczne. Lubi glebę lekką i wilgotną.
Wysiew bezpośrednio do gruntu lub do
doniczek. Zawiera aromatyczne olejki,
karoten i witaminę C. Dawniej była
powszechnie stosowana jako środek
przeciw dolegliwościom układu
pokarmowego. Używa się jej jako
przyprawy do zup i sałatek.

1g

TYMIANEK
Roślina wieloletnia. Surowcem
przyprawowym jest jego ziele, które
zawiera olejki eteryczne. Charakteryzuje
się aromatycznym zapachem i piekącym,
gorzkim smakiem. Ma właściwości
wykrztuśne, przeciwkaszlowe,
bakteriostatyczne, przeciwzapalne.

1g
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0,2g

TRADYCJA ZIOŁA

NASIONA

TRAW

NA DOSIEWKI

UNIWERSALNA

Mieszanka traw przeznaczona do
regeneracji ubytków w trawniku,
powstałych w wyniku intensywnego
użytkowania, suszy lub chorób.
Charakteryzuje się bardzo szybkim
wzrostem oraz odpornością.
Doskonale chroni przed chwastami.
Na wszystkie rodzaje gleb i trawników.
Skład:*
- Życica trwała - 80%
- Kostrzewa czerwona - 20%

Mieszanka traw o wszechstronnym
użytkowaniu. Polecana na duże,
zielone obszary. Przeznaczona na
wszystkie typy gleb.
Skład:*
- Kostrzewa czerwona - 40%
- Kostrzewa trzcinowa - 30%
- Życica trwała - 30%

900g100g

SPORTOWA

NA TERENY SUCHE

Mieszanka traw polecana na tereny
sportowe intensywnie użytkowane.
Tworzy gęstą, trwałą darń
o intensywnym, zielonym kolorze.
Posiada dużą zdolność regeneracji.
Odporna na deptanie i choroby.
Wolno odrasta po koszeniu. Testowana
na zimotrwałość w Skandynawii.
Skład:*
- Kostrzewa czerwona - 40%
- Życica trwała - 50%
- Wiechlina łąkowa - 10%

Idealne rozwiązanie dla trawników,
które są zakładane w miejscach
narażonych na suszę oraz intensywne
nasłonecznienie. Mieszanka wykazuje
odporność na silne słoneczne światło,
wysoką temperaturę, a także brak
wody (głęboki system korzeniowy).
Skład:*
- Życica trwała - 30%
- Kostrzewa trzcinowa - 25%
- Kostrzewa czerwona - 20%
- Wiechlina łąkowa - 25%

10kg 5kg900g

10kg 5kg900g

GAZONOWA

DO CIENIA

Mieszanka traw dekoracyjnosportowa przeznaczona na
przydomowe trawniki, do ogrodów, na
lekkie użytkowanie sportowe. Tworzy
gęstą, trwałą darń o intensywnym
zielonym kolorze. Odporna na
deptanie. Wolno odrasta po koszeniu.
Skład:*
- Kostrzewa czerwona - 50%
- Życica trwała - 40%
- Kostrzewa szczeciniasta/murawowa - 5 %
- Wiechlina łąkowa - 5%

Trawa doskonale sprawdzi się
w przypadku trawników, które są
użytkowane umiarkowanie. Idealna do
zastosowania w parkach oraz skwerach,
które są umiejscowione pod koronami
drzew. Rośnie wolno, więc nie wymaga
częstego koszenia. Nie ma wygórowanych wymagań glebowych.
Skład:*
- Życica trwała - 55%
- Kostrzewa trzcinowa - 15%
- Życica wielokwiatowa - 10%
- Kostrzewa czerwona - 20%

10kg 5kg900g

OGRODNICZEK
Mieszanka specjalnie dobranych
o szybkim
wzroście do zastosowań uniwersalnych. Doskonale nadaje się do
zakładania trawników oraz na
dosiewki. Posiada niewygórowane
wymagania glebowe oraz jest łatwa
w trzymaniu. Zalecana na trawniki
o średnim stopniu użytkowania.

Przygotowanie
terenu
odmian i gatunków
traw

Wysiew nasion

4kg900g
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10kg5kg 900g100g

10kg 5kg900g

Zakładanie trawnika
Przygotowanie terenu: Należy przekopać glebę na głębokości
20-30 cm usuwając darń, głęboko korzeniące się chwasty oraz
kamienie. Zaleca się nawożenie przedsiewne wieloskładnikowymi
nawozami mineralnymi w ilości 2-5 kg na 100 m² na głębokości
5-10 cm. Tak przygotowane podłoże należy wyrównać i mocno ubić.
Wysiew nasion: Trawę najlepiej wysiewać w okresie od kwietnia do
drugiej połowy września w ilości 0,9 kg / 35 m². Aby nasiona zostały
dobrze rozprowadzone, należy wysiewać je w pogodny dzień.
Trawę wysiewamy krzyżowo, jedną część wzdłuż, a drugą w poprzek.
Kolejną czynnością jest ubicie nasion, co ograniczy parowanie
i zapewni większą wilgotność podłoża, niezbędną do wykiełkowania
nasion. Uprawa trawnika wymaga długiego i delikatnego zraszania.
W sprzyjających warunkach trawa wykiełkuje nawet po upływie 7 dni!

NASIONA TRAW

NAWOZY
GRANULOWANE

DO IGLAKÓW

5kg1kg
DO ROŚLIN
KWITNĄCYCH

1kg
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DO POWOJNIKÓW
I PNĄCZY

DO RODODENDRONÓW

1kg

DO TRAWNIKÓW

1kg

UNIWERSALNY

5kg1kg

5kg

NAWOZY

RÓŻE

Róże wielkokwiatowe w kapersach
Bicolette
Dame De Coeur
Dr Blue
Giskurs
King's Ransom
Mr Lincoln
Pink Favorit
Queen Of England
Virgo

(czerwono-żółto-biały)
(czerwony)
(niebieski)
(herbaciany)
(żółty)
(bordowy)
(różowy)
(jasny różowy)
(biały)

Ilość w opakowaniu zbiorczym: 20 szt.

Róże rabatowe w kapersach
Allgold

(żółty)

Circus

(herbaciany)

Concerto

(czerwony)

Glacier

(biały)

Sylwia

(różowy)

Ilość w opakowaniu zbiorczym: 20 szt.

Róże pnące w kapersach
Camelia

(biały)

Ena Harkness

(czerwony)

Little Show-Off

(herbaciany)

Pink Cloud

(różowy)

Royal Gold

(żółty)

Ilość w opakowaniu zbiorczym: 20 szt.

Róże parkowe w kapersach

Abraxas

(czerwony)

Elmshorn

(różowy)

Ilość w opakowaniu zbiorczym: 20 szt.
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RÓŻE

Wsparcie marketingowe
tak wspieramy Twoją sprzedaż

bogaty wybór
gadżetów

NOWOCZEŚNIE

skutecznie

precyzyjnie ODKRYWCZO

kreatywnie

banery i materiały POS

innowacyjnie

Shop-in-shop PNOS
Zielona wyspa w Twoim sklepie

multimedialna
prezentacja
wybór konguracji
stosika wolnostojące
lub przyścienne

widoczne
oznakowanie

wybór konguracji stoiska:
wolnostojące lub przyścienne

bogaty wybór
toperów

indywidualny
projekt

180

Skontaktuj się ze swoim opiekunem i zamów
indywidualny projekt z wykonaniem.

SHOP-IN-SHOP

Nasze stojaki
pomagają sprzedawać
indywidualne topery dla każdego
programu nasiennego

możliwość stworzenia topera
dostosowanego do indywidualnych potrzeb

z grupą cenową lub bez

ekspozycja od 28
do 111 torebek dostępna
w 11 różnych wariantach

stojaki dostępne w 5 różnych
wielkościach

indywidualna konguracja
wąskie lub szerokie torebki

solidna i wytrzymała
konstrukcja z metalu

Topery dopasowane do Twoich potrzeb

+ Twój projekt!

NASZE STOJAKI
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STOJAK PNOS28/36

szerokość konguracja
(wieszaki/haki)
[cm]

ilość
pozycji

wysokość
[cm]

28

198

51

36

198

51

STOJAK PNOS40/44

szerokość konguracja
(wieszaki/haki)
[cm]

rodzaj
torebek

ilość
pozycji

wysokość
[cm]

rodzaj
torebek

7/4

szerokie

40

198

60

8/5

szerokie

9/4

szerokie

44

198

60

2/7
6/5

wąskie
szerokie

możliwość montażu dwustronnego

STOJAK PNOS52/56

szerokość konguracja
(wieszaki/haki)
[cm]

ilość
pozycji

wysokość
[cm]

52

198

60

56

198

60

STOJAK PNOS72/78

szerokość konguracja
(wieszaki/haki)
[cm]

rodzaj
torebek

ilość
pozycji

wysokość
[cm]

6/7
2/5

wąskie
szerokie

72

198

85

6/10
2/6

wąskie
szerokie

8/7

wąskie

78

198

85

6/10
3/6

wąskie
szerokie

możliwość montażu dwustronnego
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NASZE STOJAKI

rodzaj
torebek

STOJAK PNOS81

ilość
pozycji

wysokość
[cm]

81

198

szerokość konguracja
(wieszaki/haki)
[cm]
114,5

9/9

STOJAK PNOS102

rodzaj
torebek

ilość
pozycji

wysokość
[cm]

szerokie

102

198

szerokość konguracja
(wieszaki/haki)
[cm]
114,5

6/14
2/9

możliwość montażu dwustronnego

możliwość montażu dwustronnego

STOJAK PNOS111

STOJAK PNOS109

ilość
pozycji

wysokość
[cm]

111

198

szerokość konguracja
(wieszaki/haki)
[cm]
114,5

6/14
3/9

rodzaj
torebek

ilość
pozycji

wysokość
[cm]

wąskie
szerokie

109

215

szerokość konguracja
(wieszaki/haki)
[cm]
117

7/13
2/9

rodzaj
torebek
wąskie
szerokie

rodzaj
torebek
wąskie
szerokie

możliwość montażu dwustronnego

NASZE STOJAKI
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Kalendarium wysiewu nasion i sadzenia rozsady
Warzywa
Styczeń
Ogórek
Pomidor
Rzodkiewka
Luty
Arbuz (kawon)
Cebula
Fenkuł
Kalaor
Kalarepa
Kapusta
Kapusta pekińska
Karczoch / Kard
Poziomka
Rzodkiewka
Sałata - masłowa, krucha, liściowa, rzymska
Seler korzeniowy / naciowy
Szpinak nowozelandzki

Do gruntu Na rozsady Sadzenie
w tunelach
w tunelach
w tunelach
Do gruntu

w tunelach
TAK
TAK
TAK

Marzec
Arbuz (kawon)
Bób
Brokuł
Cebula
Fenkuł
Groch
Kalaor
Kalarepa
Kapusta
Karczoch / Kard
Koper
Marchew - typ wczesny oraz późny
Oberżyna
Papryka
Pasternak
Pietruszka korzeniowa - wczesna i późna
Pietruszka naciowa
Pomidor
Por
Rabarbar
Roszponka
Rzepa
Rzodkiewka
Sałata - masłowa, krucha, liściowa, rzymska
Seler korzeniowy / naciowy
Szczypiorek
Szpinak
Szpinak nowozelandzki

Do gruntu

Kwiecień

Do gruntu
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK

Bób
Brokuł
Brukiew
Burak ćwikłowy
Burak liściowy
Cebula
Cebula siedmiolatka
Cukinia, kabaczek
Cykoria sałatowa
Dynia olbrzymia
Dynia Patison
Groch
Kalaor
Kalarepa
Kapusta
Kapusta pekińska
Koper
Marchew - typ wczesny oraz późny
Melon
Ogórek
Papryka
Pasternak
Pietruszka korzeniowa - wczesna i późna
Pietruszka naciowa
Pomidor

184

Na rozsady Sadzenie
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK

TAK
TAK

Na rozsady Sadzenie
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK

TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK

TAK
TAK
TAK

TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
Na rozsady Sadzenie
TAK
TAK
TAK
TAK

TAK
TAK
TAK

TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK

TAK
TAK
TAK
TAK

Kwiecień - c.d.
Por
Rabarbar
Roszponka
Rzepa
Rzodkiew
Rzodkiewka
Sałata - masłowa, krucha, liściowa, rzymska
Słonecznik ogrodowy
Szczaw
Szczypiorek
Szpinak

Do gruntu
TAK

Maj
Arbuz (kawon)
Brokuł
Brukiew
Burak ćwikłowy
Burak liściowy
Cebula
Cukinia, kabaczek
Cykoria sałatowa
Dynia olbrzymia
Dynia Patison
Endywia
Fasola karłowa na suche nasiona
Fasola szparagowa karłowa
Fasola szparagowa tyczna
Fasola tyczna na suche nasiona
Fasolnik
Jarmuż
Kalaor
Kalarepa
Kapusta
Karczoch / Kard
Koper
Kukurydza
Marchew - typ wczesny oraz późny
Melon
Oberżyna
Ogórek
Papryka
Pietruszka korzeniowa - typ wczesny
Pomidor
Por
Poziomka
Rabarbar
Rzodkiewka
Sałata - masłowa, krucha, liściowa, rzymska
Seler korzeniowy / naciowy
Szpinak nowozelandzki

Do gruntu

Czerwiec
Arbuz (kawon)
Brokuł
Brukiew
Cebula siedmiolatka
Cykoria sałatowa
Endywia
Fasola szparagowa karłowa
Fenkuł
Jarmuż
Kalaor
Kalarepa
Kapusta
Koper
Marchew - typ wczesny
Melon
Oberżyna
Ogórek
Papryka
Pomidor
Poziomka
Rabarbar
Rzodkiew
Sałata - masłowa, krucha, liściowa, rzymska
Seler korzeniowy / naciowy

Do gruntu

TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK

TAK
TAK
TAK
TAK

Na rozsady Sadzenie
TAK
TAK
TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

Na rozsady Sadzenie
TAK
TAK
TAK

TAK
TAK

TAK
TAK
TAK
TAK

TAK
TAK
TAK

TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK

TAK
TAK
TAK
TAK

TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK

TAK
TAK
TAK

TAK
TAK

TAK
TAK
TAK
TAK
TAK

TAK

TAK

TAK
TAK
TAK
TAK

TAK
TAK
TAK

Na rozsady Sadzenie
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK

TAK
TAK

TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK

TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK

KALENDARIUM WYSIEWU NASION

TAK
TAK

Kalendarium wysiewu nasion i sadzenia rozsady
Warzywa - ciąg dalszy
Lipiec
Brokuł
Brukiew
Fasola szparagowa karłowa
Fenkuł
Jarmuż
Kalarepa
Kapusta pekińska
Koper
Pietruszka naciowa
Poziomka
Roszponka
Rzepa
Rzodkiew
Sałata - masłowa, krucha, liściowa, rzymska

Kwiaty - ciąg dalszy
Do gruntu
TAK

TAK
TAK
TAK
TAK

TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
Do gruntu
TAK
TAK

Wrzesień
Pietruszka korzeniowa
Poziomka
Rabarbar
Rzodkiewka
Szpinak

Do gruntu
TAK

Marchew
Pietruszka korzeniowa
Rabarbar
Szpinak
Listopad
Marchew
Pietruszka korzeniowa
Grudzień
Pomidor

TAK
TAK

TAK
TAK
TAK

Sierpień
Cebula siedmiolatka
Cebula zimująca
Kalaor
Kalarepa
Koper
Poziomka
Rzepa
Rzodkiewka
Sałata - masłowa, krucha, liściowa, rzymska
Szczaw
Szpinak

Październik

Na rozsady Sadzenie

TAK

Na rozsady Sadzenie

TAK
TAK

Do gruntu
TAK

Na rozsady Sadzenie
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK

Czerwiec
Bratek szwajcarski
Dzwonek ogrodowy
Goździk brodaty
Nagietek

Do gruntu
TAK

Lipiec
Bratek szwajcarski
Goździk brodaty

Do gruntu
TAK

Na rozsady Sadzenie
TAK
TAK

Sierpień
Bratek szwajcarski
Dzwonek ogrodowy
Goździk brodaty

Do gruntu

Na rozsady Sadzenie
TAK
TAK
TAK

Wrzesień
Bratek szwajcarski
Dzwonek ogrodowy
Goździk brodaty

Do gruntu

Na rozsady Sadzenie
TAK
TAK
TAK

Do gruntu

Na rozsady Sadzenie
TAK

TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
Na rozsady Sadzenie
TAK
TAK
TAK

TAK

TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
Na rozsady Sadzenie
TAK
TAK
TAK
TAK
Do gruntu
TAK
TAK

TAK
TAK
Do gruntu
TAK
TAK

Na rozsady Sadzenie

Do gruntu Na rozsady Sadzenie
w tunelach

Do gruntu

Na rozsady Sadzenie
TAK

Marzec
Aksamitka
Aster igiełkowy
Bratek szwajcarski

Do gruntu

Na rozsady Sadzenie
TAK
TAK
TAK

Kwiecień
Aksamitka
Aster igiełkowy
Bratek szwajcarski
Cynia daliowa
Groszek pachnący
Łubin letni
Maciejka
Nagietek
Słonecznik ozdobny

Do gruntu

Aksamitka

TAK

TAK
TAK
TAK
TAK
TAK

Zioła
Marzec

Na rozsady Sadzenie

Kwiaty
Luty

Maj
Aksamitka
Aster igiełkowy
Cynia daliowa
Dzwonek ogrodowy
Goździk brodaty
Groszek pachnący
Łubin letni
Maciejka
Nagietek
Słonecznik ozdobny

Na rozsady Sadzenie
TAK
TAK
TAK
TAK

Rozmaryn
Rucola
Rumianek

TAK
TAK

Kwiecień
Majeranek
Nagietek lekarski
Rozmaryn
Rucola
Rumianek
Szałwia lekarska
Maj

Do gruntu
TAK
TAK

Na rozsady Sadzenie

TAK
TAK
TAK
TAK
Do gruntu
TAK
TAK

Na rozsady Sadzenie

Bazylia właściwa
Nagietek lekarski
Czerwiec
Bazylia właściwa
Nagietek lekarski

Do gruntu
TAK
TAK

Na rozsady Sadzenie

Sierpień

Do gruntu
TAK
TAK

Na rozsady Sadzenie

Wrzesień

Do gruntu
TAK
TAK
TAK

Na rozsady Sadzenie

Lubczyk
Rucola
Rumianek
Październik
Czosnek niedźwiedzi
Lubczyk

Do gruntu
TAK
TAK

Na rozsady Sadzenie

Listopad
Czosnek niedźwiedzi

Do gruntu
TAK

Na rozsady Sadzenie

Lubczyk
Rucola

KALENDARIUM WYSIEWU NASION
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Alfabetyczny spis odmian - WARZYWA I ZIOŁA
odmiana

nr strony

odmiana

nr strony

ARBUZ BINGO
ARBUZ JANOSIK
ARBUZ ROSARIO F1
ARCYDZIĘGIEL
BAZYLIA FINE VERDE
BAZYLIA WŁAŚCIWA CYTRYNOWA
BAZYLIA WŁAŚCIWA CZERWONA
BAZYLIA WŁAŚCIWA ZIELONA GENOVESE
BIEDRZENIEC-ANYŻ
BÓB BONZO
BÓB DRAGON
BÓB JANKIEL BIAŁY
BÓB KARMAZYN
BÓB WHITE WINDSOR
BROKUŁ CEZAR
BROKUŁ SEBASTIAN
BROKUŁ WIARUS
BRUKIEW NADMORSKA
BURAK ĆW. ASTAR F1
BURAK ĆW. BONA
BURAK ĆW. CZERWONA KULA 2 - CZERWONA KULA REW
BURAK ĆW. D’EGYPTE
BURAK ĆW. NAPOLEON
BURAK ĆW. NELSON F1
BURAK ĆW. NOCHOWSKI
BURAK ĆW. OKRĄGŁY CIEMNOCZERWONY
BURAK ĆW. OPOLSKI
BURAK ĆW. PATRYK
BURAK ĆW. REGULSKI CYLINDER
BURAK ĆW. ROY F1
BURAK ĆW. RYWAL
BURAK LIŚCIOWY LUCULLUS
BURAK LIŚCIOWY RHUBARB CHARD
BYLICA -PIOŁUN
CEBULA AILSA CRAIG
CEBULA CZERNIAKOWSKA
CEBULA EUREKA
CEBULA FINEZJA
CEBULA GLOBO
CEBULA KARMEN
CEBULA ŁAWICA
CEBULA MAJKA
CEBULA RAWSKA
CEBULA SŁAWA OŻAROWA
CEBULA SOCHACZEWSKA
CEBULA SUPRA
CEBULA TOSCA
CEBULA WIKTORIA SKIERNIEWIC
CEBULA WOLSKA
CEBULA ZIMUJĄCA AUGUSTA
CEBULA SIEDMIOLATKA BAJKAL
CEBULA SIEDMIOLATKA ENTITA
CEBULA SIEDMIOLATKA RED TOGA
CEBULA SIEDMIOLATKA WITA
CYKORIA CATALOGNA PUNTARELLE DI GAETA
CYKORIA LIŚCIOWA PALLA ROSSA 3
CZĄBER OGRODOWY
CZOSNEK NIEDŹWIEDZI
DYNIA OLBRZYMIA AMBAR
DYNIA OLBRZYMIA ATLANTIC GIANT
DYNIA OLBRZYMIA BAMBINO
DYNIA OLBRZYMIA DOLORES
DYNIA OLBRZYMIA GOLIAS
DYNIA OLBRZYMIA JUSTYNKA F1
DYNIA OLBRZYMIA MELONOWA ŻÓŁTA
DYNIA OLBRZYMIA UCHIKI KURI
DYNIA OZDOBNA MIESZANA
DYNIA PIŻMOWA BUTTERNUT
DYNIA PIŻMOWA MUSCADE DE PROVENCE
DYNIA ZWYCZ. BEZŁUPINOWA JUNONA
DYNIA ZWYCZ. CUKINIA ASTRA POLKA
DYNIA ZWYCZ. CUKINIA ATENA POLKA F1
DYNIA ZWYCZ. CUKINIA NEFRYT F1
DYNIA ZWYCZ. CUKINIA NIMBA
DYNIA ZWYCZ. CUKINIA SORAYA
DYNIA ZWYCZ. KABACZEK ZŁOTY CEPELIN
DYNIA ZWYCZ. MAKARONOWA PYZA
DYNIA ZWYCZ. PATISON DISCO
DYNIA ZWYCZ. PATISON GAGAT
DYNIA ZWYCZ. PATISON PATISSON ORANGE
DYNIA ZWYCZ. PATISON POLO F1
DYNIA ZWYCZAJNA DANKA POLKA
DZIURAWIEC
ENDYWIA KĘDZIERZAWA DE MEAUX
ESTRAGON
FASOLA BORLOTTO LINGUA DI FUOCO NANO
FASOLA NA SUCHE NASIONA AURA
FASOLA NA SUCHE NASIONA EUREKA
FASOLA NA SUCHE NASIONA IGOŁOMSKA
FASOLA NA SUCHE NASIONA KONTRA
FASOLA NA SUCHE NASIONA KREACJA
FASOLA NA SUCHE NASIONA PIĘKNY JAŚ
FASOLA SZPARAG. KARŁOWA PURPLE TEEPEE
FASOLA SZPARAG. TYCZNA BLAUHILDE
FASOLA SZPARAG. KARŁOWA ESTERKA
FASOLA SZPARAG. KARŁOWA FERRARI
FASOLA SZPARAG. KARŁOWA MAJORKA
FASOLA SZPARAG. KARŁOWA NOMAD
FASOLA SZPARAG. KARŁOWA SYRENKA
FASOLA SZPARAG. TYCZNA HILDS NECKARKONIGIN
FASOLA SZPARAG. KARŁOWA BERGGOLD
FASOLA SZPARAG. KARŁOWA ELEKTRA
FASOLA SZPARAG. KARŁOWA GALOPKA
FASOLA SZPARAG. KARŁOWA GOLDPANTERA
FASOLA SZPARAG. KARŁOWA KORONA
FASOLA SZPARAG. KARŁOWA LAURINA
FASOLA SZPARAG. KARŁOWA MAXELA
FASOLA SZPARAG. KARŁOWA MAXIDOR
FASOLA SZPARAG. KARŁOWA POLKA
FASOLA SZPARAG. KARŁOWA SONESTA
FASOLA SZPARAG. KARŁOWA SUPERNANO GIALLO
FASOLA SZPARAG. KARŁOWA TARA
FASOLA SZPARAG. KARŁOWA WSTĘGA
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12, 34
57
41, 57
57
57
58
58
30, 169
59
59
59
59
59
59
59
60
60
60
60
34, 49
60
60
61
61
61
61
62
62
63
63
20, 170
20, 170
63
63
63
63
64
64
64
64
16
64
64
64
62
62
62
62
63
73
65
96
96
96
96
65
30, 170
65
20, 170
65
66
66
66
66
66
66
67
67
49, 67
67
67
67
67
68
68
68
68
68
68
68
69
69
49, 69
69
69
69
69

FASOLA SZPARAG. KARŁOWA ZŁOTA SAXA
FASOLA SZPARAG. TYCZNA GOLDMARIE
FASOLNIK CHIŃSKI
FASOLNIK CHIŃSKI SPLENDOR
FENKUŁ ROMANESCO
GROCH CUKROWY BAJKA
GROCH CUKROWY IŁÓWIECKI
GROCH ŁUSKOWY CUD KELVEDONU
GROCH ŁUSKOWY METEOR DZIEKANOWSKI
GROCH ŁUSKOWY NEFRYT
GROCH ŁUSKOWY PEGAZ
GROCH ŁUSKOWY SZEŚCIOTYGODNIOWY
GROCH ŁUSKOWY TELEFON
HYZOP LEKARSKI
JARMUŻ CZERWONY SYMPATIC
JARMUŻ NISKI DWARF GREEN CURLED
JARMUŻ HALBHOHER GRUNER KRAUSER
KALAFIOR BETA
KALAFIOR DELTA
KALAFIOR MELOMAN
KALAFIOR ROBER
KALAFIOR VERDE DI MACERATA
KALAREPA ALKA
KALAREPA DELIKATES BIAŁA
KALAREPA GIGANT
KALAREPA WENER WITTE
KALAREPA WIEDEŃSKA BIAŁA
KAPUSTA BRUKSELSKA DOLORES F1
KAPUSTA BRUKSELSKA LONG ISLAND
KAPUSTA GŁ. BIAŁA AMAGER KURZSTRUNKIG
KAPUSTA GŁ. BIAŁA BRUNSWICK
KAPUSTA GŁ. BIAŁA DITMARSKER 2
KAPUSTA GŁ. BIAŁA JADWIGA F1
KAPUSTA GŁ. BIAŁA KAMIENNA GŁOWA OZJ
KAPUSTA GŁ. BIAŁA LANGEDIJKER BEWAAR
KAPUSTA GŁ. BIAŁA ROEM VAN ENKHUIZEN 2
KAPUSTA GŁ. CZERWONA KALIBOS
KAPUSTA GŁ. CZERWONA LANGEDIJKER BEWAAR 2
KAPUSTA PEKIŃSKA BRISTOL
KAPUSTA PEKIŃSKA CAPITOL F1
KAPUSTA WŁOSKA LANGEDIJSKA
KAPUSTA WŁOSKA MIRA POLANA F1
KAPUSTA WŁOSKA VERTUS 2
KARCZOCH HISZPAŃSKI - KARD BIANCO AVORIO
KARCZOCH ZWYCZAJNY VERT DE PROVENCE
KIEŁKI - BAZYLIA
KIEŁKI - BROKUŁ
KIEŁKI - BURAK LIŚCIOWY CZERWONY
KIEŁKI - FASOLA ADZUKI
KIEŁKI - FASOLA MUNG
KIEŁKI - GORCZYCA
KIEŁKI - GROCH
KIEŁKI - JARMUŻ
KIEŁKI - KAPUSTA CZERWONA
KIEŁKI - KUKURYDZA
KIEŁKI - LEN
KIEŁKI - LUCERNA
KIEŁKI - MIESZANKA DO KUCHNI CHIŃSKIEJ
KIEŁKI - MIESZANKA ŁAGODNA
KIEŁKI - MIESZANKA OSTRA
KIEŁKI - RZEŻUCHA
KIEŁKI - RZODKIEW
KIEŁKI - RZODKIEWKA
KIEŁKI - SŁONECZNIK
KIEŁKI - SOCZEWICA - RZODKIEWKA
KIEŁKI - SOCZEWICA ZIELONA
KIEŁKI - SOJA
KOLENDRA SIEWNA
KOPER AMBROZJA
KOPER HANAK
KOPER LUKULLUS
KOPER MORAVAN
KOPER OLIVER
KOPER SPRINTER
KOPER SZMARAGD
KOPER TURKUS
KOZŁEK LEKARSKI
KUKURYDZA CUKROWA GUCIO F1
KUKURYDZA CUKROWA ZŁOTA KARŁOWA
KUKURYDZA PĘKAJĄCA PŁOMYK
LAWENDA LEKARSKA
LEBIODKA POSPOLITA -OREGANO
LUBCZYK OGRODOWY
MAJERANEK
MALWA-PRAWOŚLAZ
MARCHEW AMSTERDAM 2
MARCHEW ARLETA
MARCHEW BERLIKUMER 2 - PERFEKCJA REW
MARCHEW DOLANKA
MARCHEW FLAKKEE 2
MARCHEW JAGNA
MARCHEW KAROTELA
MARCHEW KORAL
MARCHEW LENKA
MARCHEW NANTES 3
MARCHEW NAOMI
MARCHEW NEFRYT F1
MARCHEW OLYMPUS
MARCHEW PIERWSZY ZBIÓR
MARCHEW RODOS F1
MARCHEW SUKCES
MELISA LEKARSKA
MELON BOSMAN
MELON MALAGA F1
MELON MELBA
MELON OLIWIN
MELON SELEDYN F1
MIĘTA PIEPRZOWA
MUSZTARDOWIEC GREEN FIRE F1
MUSZTARDOWIEC RED FRILLS F1
NAGIETEK LEKARSKI
OBERŻYNA BLACK BEAUTY
OGÓRECZNIK
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OGÓREK GR. ALADYN F1
OGÓREK GR. ANDRUS F1
OGÓREK GR. ANULKA F1
OGÓREK GR. ATLAS POLA F1
OGÓREK GR. BASZA F1
OGÓREK GR. BORUS F1
OGÓREK GR. CEZAR F1
OGÓREK GR. CITRON
OGÓREK GR. DAR
OGÓREK GR. DELICIUS
OGÓREK GR. GRACIUS GŁADKI F1
OGÓREK GR. HELA F1
OGÓREK GR. HERMES SKIERNIEWICKI F1
OGÓREK GR. IKAR F1
OGÓREK GR. IZYD F1
OGÓREK GR. JULIAN F1
OGÓREK GR. KRAK F1
OGÓREK GR. KRONOS SKIERNIEWICKI F1
OGÓREK GR. LOKATA F1
OGÓREK GR. OCTOPUS F1
OGÓREK GR. ODYS F1
OGÓREK GR. OLIMP F1
OGÓREK GR. OZYRYS F1
OGÓREK GR. PARYS F1
OGÓREK GR. POLAN F1
OGÓREK GR. PORTAL F1
OGÓREK GR. REJA F1
OGÓREK GR. RODOS F1
OGÓREK GR. RUFUS F1
OGÓREK GR. SANDER F1
OGÓREK GR. SOPLICA F1
OGÓREK GR. SZERYF F1
OGÓREK GR. ŚREMIANIN F1
OGÓREK GR. ŚREMSKI F1
OGÓREK GR. TAROT F1
OGÓREK GR. TESSA F1
OGÓREK GR. TRAPER F1
OGÓREK GR. TYTUS F1
OGÓREK GR. ZEFIR F1
OGÓREK POD OSŁ. ATOS F1
OGÓREK POD OSŁ. CARUSO F1
OGÓREK POD OSŁ. DUKAT F1
OGÓREK POD OSŁ. INES F1
OGÓREK POD OSŁ. IWA
OGÓREK POD OSŁ. LECH F1
OGÓREK POD OSŁ. MONIKA
OGÓREK POD OSŁ. ORION F1
OGÓREK POD OSŁ. SKIERNIEWICKI
OGÓREK POD OSŁ. TWENTY F1
OKRA BURGUNDY
OKRA CLEMSON SPINELESS
OWIES WIELKANOCNY
PAPRYKA CAYENNA
PAPRYKA CITRINA
PAPRYKA CYKLON
PAPRYKA ETIUDA
PAPRYKA JOLANTA
PAPRYKA KASIA
PAPRYKA NOKTURN
PAPRYKA OLEŃKA
PAPRYKA OLIWIA
PAPRYKA OŻAROWSKA
PAPRYKA ROBERTA F1
PAPRYKA ROBERTINA
PAPRYKA ROKITA
PAPRYKA TELIMENA
PAPRYKA TRAPEZ
PASTERNAK PÓŁDŁUGI BIAŁY
PIETRUSZKA KORZ. ALBA
PIETRUSZKA KORZ. CUKROWA
PIETRUSZKA KORZ. HALBLANGE
PIETRUSZKA KORZ. HALBLANGE - BERLIŃSKA
PIETRUSZKA KORZ. KAŚKA
PIETRUSZKA KORZ. KONIKA
PIETRUSZKA KORZ. LENKA
PIETRUSZKA KORZ. OŁOMUŃCKA
PIETRUSZKA KORZ. OSBORNE
PIETRUSZKA KORZ. SONATA
PIETRUSZKA KORZ. VISTULA
PIETRUSZKA NACIOWA FEST
PIETRUSZKA NACIOWA FESTIVAL 68 + MOSS CURLED 2
PIETRUSZKA NACIOWA MOSS CURLED 2
POMIDOR BLACK CHERRY
POMIDOR GR. ALKA
POMIDOR GR. ATOL
POMIDOR GR. BABINICZ
POMIDOR GR. BAJAJA
POMIDOR GR. BETALUX
POMIDOR GR. BRUTUS
POMIDOR GR. FAWORYT
POMIDOR GR. GIGANT
POMIDOR GR. HUBAL
POMIDOR GR. HUZAR
POMIDOR GR. JAWOR
POMIDOR GR. KMICIC
POMIDOR GR. KORALIK
POMIDOR GR. KRAKUS
POMIDOR GR. LUBAŃ
POMIDOR GR. MALINOWY OLBRZYM
POMIDOR GR. MALINOWY OŻAROWSKI
POMIDOR GR. MALINIAK
POMIDOR GR. MARMANDE
POMIDOR GR. OLA POLKA
POMIDOR GR. ONDRASZEK
POMIDOR GR. OXHEART
POMIDOR GR. PŁOMIEŃ
POMIDOR GR. PORANEK
POMIDOR GR. PREZES
POMIDOR GR. RADANA
POMIDOR GR. RED PEAR
POMIDOR GR. RUMBA OŻAROWSKA
POMIDOR GR. SABAŁA
POMIDOR GR. SZACH

85
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89
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91
91
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94
94
94
94
94
94
13
94
95
95
95
95
96
45, 96
96
13, 35, 41
97
97
97
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104
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100
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103
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POMIDOR GR. UŁAN
POMIDOR GR. ZŁOTY OŻAROWSKI
POMIDOR PIKADOR
POMIDOR PERUN
POMIDOR POD OSŁ. BEKAS F1
POMIDOR POD OSŁ. HARDY F1
POMIDOR POD OSŁ. PELIKAN F1
POMIDOR POD OSŁ. PERKOZ F1
POMIDOR POD OSŁ. REMIZ F1
POMIDOR POD OSŁ. SAN MARZANO 2
POMIDOR POD OSŁ. SŁONKA F1
POMIDOR POD OSŁ. TUKAN F1
POMIDOR TUN. AKRON F1
POMIDOR TUN. PEDRO F1
POR BARTEK
POR GOLEM
POR JUHAS
POR STAROZAGORSKI - KAMUSH
POR TANGO
POR TITUS
POR WINNER
POZIOMKA BARON SOLEMACHER
POZIOMKA REGINA
POZIOMKA RUGIA
RABARBAR LIDER
RODZYNEK BRAZYLIJSKI
ROSZPONKA WARZYWNA
ROZMARYN
RUCOLA ERUCA SATIVA
RUKIEW WODNA
RUMIANEK POSPOLITY
RUTA
RZEPA DI MILANO A COLLETTO VIOLA
RZEPA SNOWBALL
RZEŻUCHA OGRODOWA
RZODKIEW AGATA
RZODKIEW MINO EARLY
RZODKIEW MURZYNKA
RZODKIEW RUNDER SCHWARZER WINTER
RZODKIEWKA CARMEN
RZODKIEWKA CHERRY BELLE
RZODKIEWKA FIESTA
RZODKIEWKA FLAMBOYANT 2
RZODKIEWKA JUTRZENKA
RZODKIEWKA KAJA
RZODKIEWKA KARMINOWA
RZODKIEWKA KRAKOWIANKA
RZODKIEWKA KRASA
RZODKIEWKA LIDKA
RZODKIEWKA LUCYNKA
RZODKIEWKA MILA
RZODKIEWKA OPOLANKA
RZODKIEWKA PASJA
RZODKIEWKA POLONEZA
RZODKIEWKA ROWA
RZODKIEWKA SAXA POLANA
RZODKIEWKA SOPEL LODU
RZODKIEWKA ŚNIEŻKA
RZODKIEWKA TETRA IŁÓWIECKA
RZODKIEWKA WARTA
RZODKIEWKA ZLATA
RZODKIEWKA ZORZA
SAŁATA GŁ. KRUCHA BEATA
SAŁATA GŁ. KRUCHA GOPLANA
SAŁATA GŁ. KRUCHA GREAT LAKES 118
SAŁATA GŁ. KRUCHA GRENADA OŻAROWSKA
SAŁATA GŁ. KRUCHA KRÓLOWA LATA
SAŁATA GŁ. KRUCHA LARSEN
SAŁATA GŁ. KRUCHA OLIMP
SAŁATA GŁ. KRUCHA SAMBA
SAŁATA GŁ. MASŁOWA DIPPEGO
SAŁATA GŁ. MASŁOWA EDYTA OŻAROWSKA
SAŁATA GŁ. MASŁOWA EWELINA
SAŁATA GŁ. MASŁOWA JUBILATKA
SAŁATA GŁ. MASŁOWA JUSTYNA
SAŁATA GŁ. MASŁOWA KRÓLOWA MAJOWYCH
SAŁATA GŁ. MASŁOWA SYRENA
SAŁATA GŁ. MASŁOWA ZIM.ZINA
SAŁATA GŁ. SZKLARNIOWA AGORA
SAŁATA GŁ. SZKLARNIOWA ANIELKA
SAŁATA GŁ. SZKLARNIOWA ATENA
SAŁATA LIŚCIOWA LOLLO
SAŁATA LIŚCIOWA LOLLO ROSSA
SAŁATA ŁODYGOWA KAROLA
SAŁATA RZYMSKA LENTISSIMA A MONTARE 3
SELER KORZ. ALBIN
SELER KORZ. EDWARD
SELER KORZ. MAKAR
SELER KORZ. TALAR
SELER KORZ. ZAGŁOBA
SELER NACIOWY
SKORZONERA DUPLEX
SZALOTKA TOTO
SZAŁWIA LEKARSKA
SZCZAW
SZCZAW BELWILSKI
SZCZAW LYOŃSKI
SZCZYPIOREK BOHEMIA
SZCZYPIOREK FORTEL
SZCZYPIOREK PRAZSKA
SZCZYPIOREK WULKAN
SZPARAG ARGENTEUIL
SZPINAK ASTA F1
SZPINAK MATADOR
SZPINAK NOWOZELANDZKI
SZPINAK OLBRZYM ZIMOWY
TRYBUŁA OGRODOWA COMMUN
TYKWA KOBRA
TYKWA MARENKA
TYMIANEK
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36
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36, 110
110
111
111
111
111
13, 41
111
37, 111
112
36
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AKSAMITKA PEŁNA NISKA BOLERO MIODOWO-MAHONIOWA
AKSAMITKA PEŁNA NISKA CARMEN KARMAZYNOWO-MIODOWY
AKSAMITKA PEŁNA NISKA IZOLDA BRZOSKWINIOWOPOMARANCZOWA
AKSAMITKA PEŁNA NISKA MIESZANA
AKSAMITKA PEŁNA NISKA MIKRUS POMARAŃCZOWY
AKSAMITKA PEŁNA NISKA PETITE GOLD ZŁOCISTOŻÓŁTA
AKSAMITKA PEŁNA NISKA PETITE ORANGE POMARAŃCZOWA
AKSAMITKA PEŁNA NISKA PETITE YELLOW CYTRYNOWOŻÓŁTA
AKSAMITKA PEŁNA NISKA PIRAT MIODOWO-MAHONIOWA
AKSAMITKA PEŁNA NISKA TANGERINE POMARAŃCZOWA
AKSAMITKA PEŁNA WYSOKA ALASKA JASNOCYTRYNOWA
AKSAMITKA PEŁNA WYSOKA HAWAII POMARAŃCZOWA
AKSAMITKA PEŁNA WYSOKA MANN IM MOND CYTRYNOWA
AKSAMITKA PEŁNA WYSOKA MARY HELEN CYTRYNOWOŻÓŁTA
AKSAMITKA PEŁNA WYSOKA MIESZANA
AKSAMITKA POJEDYNCZA ELIZA BRZOSKWINIOWOKARMAZYNOWA
AKSAMITKA WĄSKOLISTNA LULU CYTRYNOWOŻÓŁTA
AKSAMITKA WĄSKOLISTNA STARFIRE MIESZANA
AKSAMITKA WIELKOKWIATOWA NISKA ALBATROS KREMOWOBIAŁA
ASTER CHRYZANTEMOWY CZERWONY
ASTER CHRYZANTEMOWY MIESZANY
ASTER CHRYZANTEMOWY NIEBIESKI
ASTER CHRYZANTEMOWY POLA RÓŻOWY
ASTER CHRYZANTEMOWY ŻÓŁTY
ASTER IGIEŁKOWY BIAŁY
ASTER IGIEŁKOWY CZERWONOŁOSOSIOWY
ASTER IGIEŁKOWY EWA ŁOSOSIOWORÓŻOWY
ASTER IGIEŁKOWY MIESZANY
ASTER IGIEŁKOWY OGNISTY PTAK CZERWONY
ASTER IGIEŁKOWY ROMEO WIŚNIOWOWRZOSOWY
ASTER IGIEŁKOWY RÓŻOWY
ASTER IGIEŁKOWY WARSZAWSKE LILA NIEBIESKI
ASTER IGIEŁKOWY ŻÓŁTY
ASTER KARŁOWY BIAŁY
ASTER KARŁOWY CZERWONY
ASTER KARŁOWY KSANTYPA ŻÓŁTY
ASTER KARŁOWY MIESZANY
ASTER KARŁOWY PEPITE MIESZANY
ASTER KARŁOWY SKRZAT RÓŻOWY
ASTER KARŁOWY TURKUS NIEBIESKI
ASTER KSIĄŻĘCY BIAŁY
ASTER KSIĄŻĘCY CZERWONY
ASTER KSIĄŻĘCY MIESZANY
ASTER KSIĄŻĘCY NIEBIESKI
ASTER KSIĄŻĘCY RÓŻOWY
ASTER KSIĄŻĘCY ŻÓŁTY
ASTER PEONIOWY BIAŁY
ASTER PEONIOWY NIEBIESKI
ASTER PEONIOWY ANIELKA BIAŁORÓŻOWY
ASTER PEONIOWY JANINA CIELISTORÓŻOWY
ASTER PEONIOWY MAGDALENA ROZOWOPURPUROWY
ASTER PEONIOWY MIESZANY
ASTER PEONIOWY SONATA ŻÓŁTY
ASTER PEONIOWY STANISŁAW CZERWONY
ASTER POJEDYNCZY MIESZANY
ASTER POMPONOWY MIESZANY
ASTER PÓŁPEŁNY ISKRA MIESZANY
ASTER WYSOKI MIESZANY
BRACHYKOMA MIESZANA
BRATEK ROKOKO MIESZANY
BRATEK SZWAJCARSKI ALPENGLUHEN CZERWONY Z PLAMĄ
BRATEK SZWAJCARSKI ALPENSEE NIEBIESKI Z PLAMĄ
BRATEK SZWAJCARSKI BLUMLISALP RÓŻOWY Z PLAMĄ
BRATEK SZWAJCARSKI FIRNENGOLD ŻÓŁTY Z PLAMĄ
BRATEK SZWAJCARSKI FIRNENSCHNEE KREMOWOBIAŁY
BRATEK SZWAJCARSKI GOLDGELB ŻÓŁTY
BRATEK SZWAJCARSKI LORD BEACONSFIELD FIOLETOWO-BIAŁY
BRATEK SZWAJCARSKI MIESZANY
BROWALIA AMERYKAŃSKA NIEBIESKA
CELOZJA GRZEBIENIASTA NISKA MIESZANA
CELOZJA PIERZASTA NISKA MIESZANA
CHABER BŁAWATEK
CHABER CESARSKI MIESZANY
CHMIEL JAPOŃSKI
CYNIA CHRYZANTEMOWA GLAMOUR GIRLS MIESZANA
CYNIA CHRYZANTEMOWA RED MAN CZERWONA
CYNIA DALIOWA ELDORADO POMARAŃCZOWA
CYNIA DALIOWA GOLDEN DAWN ŻÓŁTA
CYNIA DALIOWA ILLUMINATION RÓŻOWA
CYNIA DALIOWA MIESZANA
CYNIA DALIOWA PEPPERMINT STICK MIESZANKA
CYNIA DALIOWA SCARLET FLAME CZERWONA
CYNIA KARŁOWA CUPIDO MIESZANA
CYNIA KARŁOWA MIESZANA
CYNIA KOBOLD MIESZANA
CYNIA SKABIOZOWA MIESZANA
CYNIA WĄSKOLISTNA PERSIAN CARPET MIESZANA
CZARNUSZKA WSCHODNIA
CZARNUSZKA DAMASCEŃSKA MIESZANA
DALIA PEŁNA I PÓŁPEŁNA MIESZANA
DALIA POJEDYNCZA MIGNON MIESZANA
DALIA POMPONOWA MIESZANA
DIMORFOTEKA TETRA GOLIATH POMARAŃCZOWA
DYNIA OZDOBNA AUTUMN WINGS MIESZANA
DYNIA OZDOBNA KORONA CIERNIOWA MIESZANA
DYNIA OZDOBNA TURECKI TURBAN MIESZANA
DZIELŻAN ŻÓŁTY
DZIEROTKA BIAŁA
DZIEROTKA MIESZANA
DZIEWANNA FIOLETOWA MIESZANA
DZIWACZEK MIESZANY
DZWONEK OGRODOWY MIESZANY
DZWONEK BRZOSKWINIOLISTNY MIESZANY
DZWONEK KARPACKI NIEBIESKI
DZWONEK OGRODOWY NIEBIESKI
DZWONEK SKUPIONY FIOLETOWONIEBIESKI
ERIGERON LILAROŻOWY
ESZOLCJA MIESZANA
FACELIA DZWONKOWATA NIEBIESKA
FASOLA OZDOBNA D’ESPAGNE MIESZANA
FELICJA NIEBIESKA
FIOŁEK ROGATY MIESZANY
FIOŁEK ZWIESZAJĄCY SIĘ ŻÓŁTY

124
124
124
124
124
124
125
125
125
125
125
125
125
125
126
126
126
126
126
126
126
126
127
127
127
127
127
127
127
127
128
128
128
128
128
128
128
128
129
129
129
129
129
129
129
129
130
130
130
130
130
130
130
130
131
131
131
131
131
154
154
154
154
154
154
155
155
155
131
131
131
16
132
132
132
132
132
132
132
132
133
133
133
133
133
133
133
133
16
134
134
134
134
134
134
134
157
135
135
155
135
16, 155
157
157
155
157
157
135
135
135
135
155
164

FIRLETKA CHALCEDOŃSKA SZKARŁATNA
FLOKS DRUMONDA CZERWONY
FLOKS DRUMONDA MIESZANY
FLOKS GWIAŹDZISTY MIESZANY
GAILARDIA PEŁNA MIESZANA
GAILARDIA TRWAŁA MIESZANA
GAZANIA MIESZANA
GĘSIÓWKA BIAŁA
GIPSÓWKA LETNIA COVENT GARDEN BIAŁA
GIPSÓWKA TRWAŁA BIAŁA
GŁĄBIGROSZEK
GODECJA KARŁOWA MIESZANA
GODECJA WIELKOKWIATOWA CZERWONA
GODECJA WIELKOKWIATOWA MIESZANA
GODECJA WIELKOKWIATOWA ORANGE GLORY POMARAŃCZOWA
GOMFRENA MIESZANA
GOŹDZIK BRODATY MIESZANY
GOŹDZIK CESARSKI MIESZANY
GOŹDZIK CHIŃSKI MIESZANY
GOŹDZIK HEDWIGA BABY DOLL MIESZANY
GOŹDZIK OGRODOWY CHABAUD MIESZANY
GOŹDZIK OGRODOWY GRENADIN MIESZANY
GOŹDZIK PIERZASTY PEŁNY MIESZANY
GOŹDZIK PIERZASTY POJEDYNCZY MIESZANY
GOŹDZIK UPSTRZONY CZERWONY
GROSZEK PACHNĄCY MIESZANY
GROSZEK SZEROKOLISTNY MIESZANY
JEŻÓWKA PURPUROWA
KAPUSTA OZDOBNA MIESZANA
KARTAMUS POMARAŃCZOWY
KLEOME MIESZANA
KOBEA PNĄCA NIEBIESKA
KOCIMIĘTKA NIEBIESKA
KOMPOZYCJA CZERWONA
KRASPEDIA ŻÓŁTA
KROPLIK TYGRYSI MIESZANY
KUKLIK CZERWONY
KUKURYDZA OZDOBNA MIESZANA
KWIATOWA ŁĄKA
LAJA ŻÓŁTO-BIAŁA
LAK JEDNOROCZNY MIESZANY
LAWENDA LEKARSKA
LEN TRWAŁY NIEBIESKI
LEN WIELKOKWIATOWY CZERWONY
LEPTOSIFON MIESZANY
LEWKONIA EXCELSIOR ANTAR LILARÓŻOWA
LEWKONIA EXCELSIOR BARA KREMOWOCIELISTA
LEWKONIA EXCELSIOR HASZ JASNORÓŻOWA
LEWKONIA EXCELSIOR HENA BLADOŻÓŁTA
LEWKONIA EXCELSIOR JUKA CIEMNOŚLIWKOWA
LEWKONIA EXCELSIOR KANU AMARANTOWOCZERWONA
LEWKONIA EXCELSIOR MAVA WRZOSOWOAMARANTOWA
LEWKONIA EXCELSIOR OPAL BIAŁA
LEWKONIA EXCELSIOR PARIA WIŚNIOWOWRZOSOWA
LEWKONIA EXCELSIOR RAWA WIŚNIOWOAMARANTOWA
LEWKONIA EXCELSIOR WEISS BIAŁA
LEWKONIA VARSOVIA BONA JASNOŻÓŁTA
LEWKONIA VARSOVIA DANA CEGLASTOCIELISTA
LEWKONIA VARSOVIA DORA JASNOŻÓŁTA
LEWKONIA VARSOVIA HALA PURPUROWOFIOLETOWA
LEWKONIA VARSOVIA JAGA JASNOLILARÓŻOWA
LEWKONIA VARSOVIA KAMA KARMINOWORÓŻOWA
LEWKONIA VARSOVIA MELA BIAŁORÓŻOWA
LEWKONIA VARSOVIA MERA BIAŁA
LEWKONIA VARSOVIA RENA AMARANTOWOFIOLETOWA
LEWKONIA WIELOPĘDOWA MIESZANA
LIMNANTES ŻÓŁTO-BIAŁY
LNICA MAROKAŃSKA MIESZANA
LOBELIA BIAŁA
LOBELIA MITTERNACHTSBLAU FIOLETOWA
LOBELIA NIEBIESKA
LOBELIA ROSAMUNDA RÓŻOWA
LOBELIA ZWIESZAJĄCA SIĘ CASCADE MIESZANA
LWIA PASZCZA KARŁOWA MIESZANA
LWIA PASZCZA ŚREDNIOWYSOKA MIESZANA
LWIA PASZCZA WYSOKA MIESZANA
ŁUBIN LETNI MIESZANY
ŁUBIN TRWAŁY RUSSEL MIESZANY
MACIEJKA
MACIERZANKA PIASKOWA RÓŻOWA
MAK POLNY MIESZANY
MAK SYBERYJSKI MIESZANY
MALOPE MIESZANA
MALWA CHATERS MIESZANA
MALWA CZARNA CIEMNOPURPUROWA
MALWA JEDNOROCZNA MIESZANA
MELAMPODIUM ŻÓŁTE
MIECHUNKA
MIESIĘCZNICA
MIESZANKA BYLIN DO OGRODÓW SKALNYCH
MIESZANKA JEDNOROCZNA NA SUCHE BUKIETY
MIETELNIK
MIKOŁAJEK ALPEJSKI
MIŁEK LETNI CZERWONY
MINA SZKARŁATNO-ŻÓŁTA
MOLUCELLA
MONARDA MIESZANA
MOTYLEK MIESZANY
MROZY SILVERDUST
MYDLNICA RÓŻOWA
NACHYŁEK LETNI MIESZANY
NACHYŁEK TRWAŁY ZŁOTOŻÓŁTY
NAGIETEK LEKARSKI
NAGIETEK NISKI MIESZANY
NAGIETEK POMARAŃCZOWY
NAGIETEK ŻÓŁTY
NAPARSTNICA TRWAŁA GLOXINIAEFLORA MIESZANA
NASTURCJA KANARYJSKA ŻÓŁTA
NASTURCJA KARŁOWA MIESZANA
NASTURCJA PNĄCA MIESZANA
NASTURCJA PNĄCA SCHARLACHGLANZ CZERWONA
NEMEZJA KARNEVAL MIESZANA
NEMEZJA TRIUMPH MIESZANA

157
135
136
136
136
158
136
158
136
158
136
136
137
137
137
137
155
137
137
137
137
155
158
158
158
138
158
16, 159
138
138
138
138
16
138
139
139
139
139
139
139
139
16
159
139
140
140
140
140
140
140
140
141
141
141
141
141
141
141
141
142
142
142
142
142
142
142
142
159
164
164
164
164
164
143
143
143
143
159
143
159
143
159
143
156
156
143
144
159
156
159
144
144
160
144
144
144
160
144
144
160
145
160
31
145
145
145
156
145
145
145
145
146
146

Alfabetyczny spis odmian - KWIATY
odmiana

nr strony

odmiana

nr strony

NIECIERPEK BALSAMINA MIESZANY
NIECIERPEK WALERIANA MIESZANY
NIEŚMIERTELNIK BIAŁY
NIEŚMIERTELNIK MIEDZIANY
NIEŚMIERTELNIK MIESZANY
NIEŚMIERTELNIK SZKARŁATNY
NIEŚMIERTELNIK ŻÓŁTY
NIEZAPOMINAJKA NIEBIESKA
NIEZAPOMINAJKA RÓŻOWA
OMIEG ŻÓŁTY
ONĘTEK LICHTERFEST MIESZANY
ONĘTEK SENSATION MIESZANY
ORLIK SCOTT ELLIOTT’S MIESZANY
ORLIK MC KANA’S MIESZANY
ORLIK NISKI MIESZANY
ORLIK SCOTT ELLIOTT’S MIESZANY
OSTROGOWIEC RÓŻOWY
OSTRÓŻKA HIACYNTOWA MIESZANA
OSTRÓŻKA POSPOLITA MIESZANA
OSTRÓŻKA TRWAŁA MIESZANA
OSTRÓŻKA WIELKOKWIATOWA NIEBIESKA
PELARGONIA RABATOWA F1 BIAŁA
PELARGONIA RABATOWA F1 CZERWONA
PELARGONIA RABATOWA F1 FIOLETOWA
PELARGONIA RABATOWA F1 ŁOSOSIOWA
PELARGONIA RABATOWA F1 RÓŻOWA
PENSTEMON MIESZANY
PETUNIA ZWIESZAJĄCA SIĘ MIESZANA
PIERWIOSNEK OGRODOWY MIESZANY
PIERWIOSNEK OMSZONY MIESZANY
PIERWIOSNEK ZĄBKOWANY MIESZANY
PORCELANKA
PORTULAKA MIESZANA
POSŁONEK MIESZANY
POWÓJ TRÓJBARWNY MIESZANY
PRZYPOŁUDNIK MIESZANY
RĄCZNIK CZERWONOLISTNY
REZEDA WONNA
ROGOWNICA BIAŁA
ROZCHODNIK
RUDBEKIA DWUBARWNA MEINE FREUDE ŻÓŁTO-BRĄZOWA
RUDBEKIA PURPUROWA
SANWITALIA
SILENE KARMINOWORÓŻOWE
SKALNICA RÓŻOWA
SŁONECZNIK OZDOBNY EVENING SUN CZERWONO-BRĄZOWY
SŁONECZNIK OZDOBNY SONNENGOLD NISKI ŻÓŁTY
SŁONECZNIK OZDOBNY SUNSHINE ŻÓŁTY
SŁONECZNIK OZDOBNY SUNSPOT NISKI ŻÓŁTY
SŁONECZNIK OGRODOWY
SŁONECZNIK OZDOBNY MIESZANY EVENING I SUNSHINE
SMAGLICZKA BENTHAMI BIAŁA
SMAGLICZKA BENTHAMI LILA
SMAGLICZKA SKALNA ŻÓŁTA
STOKROTKA POMPONETTE MIESZANA
STOKROTKA SUPER ENORMA
SUCHOKWIAT MIESZANY

165
165
146
146
146
146
147
156
156
160
147
16
16
160
160
17
161
147
147
161
147
165
165
165
165
165
147
165
161
161
161
148
148
161
148
148
148
148
161
17
148
161
148
162
162
149
149
149
149
120
17
149
149
162
156
156
149

SUCHOŁUSKA MIESZANA
SZAŁWIA BŁYSZCZĄCA CZERWONA
SZAŁWIA BŁYSZCZĄCA LUNA FIOLETOWA
SZAŁWIA BŁYSZCZĄCA RÓŻOWA
SZAŁWIA OMĄCZONA FIOLETOWA
SZAŁWIA POWABNA MIESZANA
SZAŁWIA SZKARŁATNA CZERWONA
SZARŁAT TRÓBARWNY MOLTEN FIRE BRĄZOWO-CZERWONY
SZAŁWIA LEKARSKA
SZAROTKA ALPEJSKA
ŚLAZÓWKA
TITONIA POMARAŃCZOWA
TRYTOMA
TUJAŁKA BOLERO MIESZANA
TUNBERGIA MIESZANA
TYTOŃ OZDOBNY MIESZANY
UBIOREK BALDASZKOWY LILA
UBIOREK BALDASZKOWY MIESZANY
UBIOREK HIACYNTOWY BIAŁY
UBIOREK WIECZNIE ZIELONY BIAŁY
UCZEP ZŁOCISTY ŻÓŁTY
URSYNIA POMARAŃCZOWA
WDÓWKA KAUKASKA MIESZANA
WDÓWKA LETNIA MIESZANA
WENIDIUM POMARAŃCZOWE
WERBENA NISKA MIESZANA
WERBENA ZWIESZAJĄCA SIĘ MIESZANA
WIECZORNIK LILANIEBIESKI
WIEKUISTKA BIAŁA
WIELOSIŁ BŁĘKITNY NIEBIESKI
WILCZOMLECZ BIAŁOBRZEGI
WILEC MIESZANY
WILEC PIERZASTY CZERWONY
WIESIOŁEK ŻÓŁTY
ZATRWIAN LETNI RÓŻOWY
ZATRWIAN LETNI CIEMNONIEBIESKI
ZATRWIAN LETNI GOLD COAST ŻÓŁTY
ZATRWIAN LETNI HAEVENLY BLUE NIEBIESKI
ZATRWIAN LETNI ICEBERG BIAŁY
ZATRWIAN LETNI MIESZANY
ZATRWIAN LETNI TWILIGHT LAWENDOWY
ZATRWIAN TATARSKI BIAŁY
ZŁOCIEŃ KARŁOWY BIAŁY
ZŁOCIEŃ MARUNA SNOWBALL BIAŁY
ZŁOCIEŃ OGRODOWY MIESZANY
ZŁOCIEŃ TRÓJBARWNY FROHE MISCHUNG MIESZANY
ZŁOCIEŃ TRWAŁY ROBINSON MIESZANY
ZŁOCIEŃ WIELKI CRAZY DAISY BIAŁY
ZŁOCIEŃ WIEŃCOWY MIESZANY
ZŁOCIEŃ WŁAŚCIWY POLARIS BIAŁY
ZŁOCIEŃ WŁAŚCIWY RIESENSTERN BIAŁY
ŻAGWIN MIESZANY
ŻENISZEK PINK BALL RÓŻOWY
ŻENISZEK TETRA BLUE MINK MODROFIOLETOWY
ŻMIJOWIEC
ŻURAWKA SZKARŁATNA

149
17
166
166
150
150
150
150
31
162
150
150
162
150
150
151
151
151
151
162
166
151
162
151
151
166
166
162
151
163
152
152
152
17
152
152
152
152
152
153
153
163
153
153
153
153
163
163
153
163
163
163
166
166
17
163

Stokrotka pomponowa

Notatki:

190

Dział handlowy
Słupsk

Trójmiasto
Elbląg

Koszalin
Świnoujście

R6

Szczecin

Suwałki

R1

Olsztyn

Bydgoszcz

Łomża

Grudziądz

Toruń
Gorzów Wielkopolski

Włocławek
Płock

Poznań

Konin
Zielona Góra

R5

Warszawa
Siedlce
Biała Podlaska

Skierniewice

Leszno

R4

Jelenia Góra Legnica

Łódź

Kalisz

Białystok

Ostrołęka

Piotrków Trybunalski

R2

Radom

Lublin

Wrocław
Kielce

Wałbrzych

Częstochowa
Jesteśmy
do
Waszej dyspozycji
Tarnobrzeg
Opole
Katowice

R3

Kraków

Chełm

Zamość

Rzeszów

Tarnów

Bielsko-Biała
Nowy Sącz

Przemyśl
Krosno

Jesteśmy do Waszej dyspozycji
region

telefon

kontakt

email

1

693 835 710

region1@pnos.pl

2

501 741 110

region2@pnos.pl

3

693 806 623

region3@pnos.pl

4

695 690 170

region4@pnos.pl

5

605 763 430

region5@pnos.pl

6

665 665 667

region6@pnos.pl

Biuro Obsługi Klienta
502 528 867
667 490 027
665 606 966
607 557 773
bok@pnos.pl
Przedsiębiorstwo Nasiennictwa Ogrodniczego
i Szkółkarstwa w Ożarowie Mazowieckim Sp. z o. o.
ul. Żeromskiego 3, 05-850 Ożarów Mazowiecki
NIP: PL8943052641

www.pnos.pl

UPRAWA WARZYW GRUNTOWYCH W LICZBACH
Pora siewu

Ilość nasion
w1g

Rozsada

10-20

II-III

1-2

Brokuł
Brukiew

Ilość nasion do wysiewu kg/ha

Grunt

Sadzenie rozsady
do gruntu

Produkcja rozsady

-

V-VI

3-4

-

poł. III

III-IV

IV

100-200

170-250

300-400

III-IV

IV-VI

IV-VII

0,4-0,6

-

300-450

-

IV-V

k.VI- poł.VII

0,5-1

2-3

Burak ćwikłowy

80-120

-

IV-VI

-

-

8-12

Burak liściowy

70-130

-

IV-VI

-

-

15-20

Cebula

250-400

II-III

III-IV

IV- poł.V

2-3

3-4

Cebula siedmiolatka

300-450

IV

IV, VIII

VI

2-3

3-4

Cebula zimująca

200-400

-

poł. VIII

-

-

4-5

Cykoria sałatowa

Gatunek
Arbuz (kawon)
Bób

Siew do gruntu

600-800

-

IV-VI

-

-

4-5

Dynia olbrzymia

2-3

IV

poł. V

V

2-3

2-4

Dynia zw. cukinia, kabaczek

3-5

IV

poł. V

V

2-4

3-5

Dynia zw. patison

6-8

IV

poł. V

V

2-4

3-5

Endywia

500

poł.V-poł.VI

poł. VI

VI-VII

0,2

2-3

Fasola szparagowa karłowa

2-6

-

V-VII

-

-

50-60

Fasola szparagowa tyczna

1-4

-

V

-

-

40-60

Fasola karłowa na suche nas.

2-6

-

V

-

-

60-150

Fasola tyczna na suche nas.

1-2

-

V

-

-

50-90

250-300

poł. II-III

VI-VII

IV-VI

0,4

0,8

Fenkuł
Groch

2-12

-

III-IV

-

-

200-300

Jarmuż

300-400

V-VI

-

VI-VII

0,3-0,5

-

Kalaor

300-400

II-VI

-

IV-VII

0,4-0,6

-

Kalarepa

350-400

poł.II-IV,VII

-

IV-VI, VIII

0,6-1,2

-

Kapusta

300-350

II-IV

-

IV-VI

0,4-0,6

-

Kapusta pekińska

350-400

II

VII

IV

0,5

0,8-1,5

15-25

II-III

-

poł. V

2

-

600-800

-

III-VIII

-

-

8-12 do kwaszenia
20-30 na zielono

Kukurydza

3-7

-

V

-

-

20-40

Marchew

800-900

-

III-VI, XI

-

-

2-4

20-30

IV

-

V-VI

2-3

-

Karczoch, kard
Koper

Melon
Oberżyna

240-280

III

-

V-VI

0,4-0,6

-

Ogórek

30-50

poł. IV

-

V-VI

1-2

2-4

Papryka

150-250

III-10.IV

V-poł.VI

V-VI

0,5

-

Pasternak

200-250

-

III-IV

-

-

3-5

Pietruszka korzeniowa

800-900

-

III-V, IX

-

-

2-4

Pietruszka naciowa

500-600

-

III-IV, VII

-

-

5-6

Pomidor

250-350

III-IV

poł. V

poł. V – poł.VI

0,2-0,3

1,5-2

Por

350-400

III

III-poł. IV

IV-V

1-1,5

2,5-3

Poziomka

950-1000

poł.II

-

poł.V-poł IX

0,1-0,2

-

Rabarbar

50-100

III-IV

-

IV-VI, IX-X

-

2

Roszponka

900-1000

-

III-IV,VII-VIII

-

-

4-6

Rzepa

450-700

-

III-IV, VII-VIII

-

-

2-4

Rzodkiew

100-150

-

IV, VI-VII

-

-

5-7

Rzodkiewka

100-150

II-III,VIII-IX

III-V, VIII-IX

-

-

15-30

Sałata masłowa, krucha,
liściowa, rzymska

800-1300

k. II-VII

IV-V

stosownie do
terminu siewu

0,3-0,4 masł.
0,2-0,3 kr.

1,2-1,5 masł.
1-1,2 kr.

Seler korzeniowy / naciowy

2000-3000

poł. II-III

-

poł.V-VI

0,1-0,2

-

9-12

-

IV

-

-

15-20

Szczaw

1000-1500

-

IV, VIII

-

-

3-4

Szczypiorek

Słonecznik

900-1500

3-4

IV

5

2

3-4

Szpinak

70-120

-

III-IV, VIII-X

-

-

20-30

Szpinak nowozelandzki

10-15

2-3

V

poł. V

0,5-1

3-4

