Dynia Amoro F1
Pierwsza na rynku, unikatowa odmiana krzaczasta o owocach w typie Hokkaido, ale znacznie lepszej
przydatności do przechowywania. Delikatnie paskowane, intensywnie pomarańczowe owoce o wadze
1-1,5 kg i słodkim, smacznym miąższu, w przekroju mają uroczy kształt serca. Można je gotować i piec bez
obierania. Roślina nie płoży się, lecz zachowuje zwarty pokrój, dzięki temu można ją z powodzeniem
uprawiać w donicach na balkonie, a na grządkach warzywnych sadzić ją w mniejszej rozstawie.

03-291 | 1 op. | 1 g | 8,20 zł

PREZENT

NIESPODZIANKA

do każdego zamówienia

Nasiona kwiatów i warzyw

Wiosna 2023
NOWOŚĆ

WSKAZÓWKI
DLA ZAMAWIAJĄCYCH
1. Minimalna wartość zamówienia
wynosi 30 zł, nie wliczając w to
kosztów dostawy. Zamówienia o
mniejszej wartości nie będą przyjmowane do realizacji.
2. Do wartości zamówienia doliczamy
koszty przesyłki w wysokości 8,50 zł.
Jeśli łączna wartość zamówionych
produktów przekracza 200 zł, koszty przesyłki wynoszą tylko 1 zł.
3. Jeśli składają Państwo zamówienie
drogą listowną lub telefoniczną,
paczka z zamówionymi artykułami
zostanie doręczona za pobraniem
(opłata przy odbiorze). Możliwość
zapłaty przelewem dostępna jest
tylko dla zamówień internetowych.
4. Paczki doręcza Poczta Polska w usłudze kurierskiej Pocztex.
5. O nadaniu paczki informujemy smsem, w którym zawarty będzie
numer przesyłki i kwota pobrania.
6. Do przesyłki dołączamy dowód
sprzedaży.
7. Nie prowadzimy sprzedaży hurtowej
nasion. Oferowane przez nas nasiona przeznaczone są wyłącznie
do uprawy amatorskiej. Nasiona
nie są zalecane do profesjonalnej
produkcji wielkotowarowej na
potrzeby rolne lub handlowe.
8. Zamówienia realizujemy tylko na terenie Polski. Nie wysyłamy paczek
za granicę.
9. Na nasiona zakupione wysyłkowo
przysługuje Państwu prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni
od otrzymania przesyłki, bez podawania przyczyny. Szczegółowy regulamin sprzedaży wysyłkowej na
stronie www.
10. Oferta sezonowa ważna do wyczerpania zapasów.

Kupidynek

Gęsiówka kaukaska Rosea
10-15 cm

III-IV

40 cm

Krwawnik pospolity mieszanka
40-60 cm

VI-X

VI-IX

(Arabis caucasica). Niezastąpiona w ogródkach
skalnych. Tworzy piękne poduszki z zimozielonych liści, wiosną zdobi ogród niezliczoną ilością
drobnych kwiatów. Jest odporna na mróz, suszę,
rośnie na jałowych glebach.

(Catananche caerulea). Jest ceniony za długi okres
kwitnienia. Tworzy malownicze rozety liści oraz
efektowne, bardzo liczne kwiaty, polecane na
bukiety i do zasuszania. Po kwitnieniu ozdobą są
białe koszyczki nasienne.

(Achillea millefolium). Jest mało wymagający,
prosty w uprawie, dobrze znosi susze. Ma długi
okres kwitnienia i efektowne kwiatostany, które
znakomicie nadają się do cięcia i suszenia, trwale zachowują kolor.

01-164 | 1 op. | 0,3 g | 3,20 zł

00-925 | 1 op. | 0,1 g | 2,20 zł

01-137 | 1 op. | 0,3 g | 3,90 zł

UWAGA INTERNAUCI
Ofertę nasion z tego katalogu znajdą
Państwo również w naszym sklepie
internetowym: www.florexpol.eu.
Składając zamówienie przez
stronę internetową mogą Państwo
skorzystać z bezpiecznej i wygodnej
PŁATNOŚCI PRZELEWEM,
zapraszamy!!

Zamówienia prosimy
przysyłać na adres:
FLOREXPOL
tel. (81) 533 23 05
Dębówka 17 A
tel. (81) 533 30 50
20-400 LUBLIN info@florexpol.com.pl
skr. poczt. 123
www.florexpol.eu
Zamówienia przyjmujemy:
listownie, telefonicznie,
pocztą elektroniczną i internetowo.

Bratek wielkokwiatowy Orange Sun

Bratek wielkokwiatowy mieszanka

00-302 | 1 op. | 0,4 g | 3,30 zł

00-267 | 1 op. | 0,5 g | 3,30 zł

Bratek wielkokwiatowy Sky Blue

Bratek wielkokwiatowy Laura

00-277 | 1 op. | 0,5 g | 3,30 zł

01-209 | 1 op. | 0,5 g | 3,30 zł

Szanowni Klienci!
Kolejny katalog z wiosenną ofertą
cebul, kwiatów i krzewów ukaże się
już na początku lutego 2023 roku.

OBJAŚNIENIA ZNAKÓW:
wysokość rośliny
szerokość rośliny
stanowisko słoneczne
stanowisko półcieniste
stanowisko zacienione
V-VI termin kwitnienia
na kwiat cięty
roślina miododajna
jadalne kwiaty
pachnące kwiaty
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(Viola wittrockiana). Bratki wielkokwiatowe są cenione za obfite kwitnienie i olśniewającą intensywność kolorów. Te przepiękne, łatwe w uprawie
i odporne na przymrozki zwiastuny wiosny dekorują ogród już na początku marca. Posadzone w donicach mogą być wiosenną ozdobą balkonów i tarasów.
Warto sadzić je w fantazyjnych zestawieniach wieloodmianowych.
15-20 cm
III-VI

KWIATY DWULETNIE I WIELOLETNIE cieszą się ogromną popularnością. Są cenione za mrozoodporność, efektowne kwiaty, obfitość
i długość kwitnienia. Nie wymagają wielu zabiegów pielęgnacyjnych,
a odwdzięczają się pięknem przez wiele lat.

Chaber wielkogłówkowy
100-120 cm

VII-VIII

(Centaurea macrocephala). Długowieczna bylina
polecana na mniej żyzne i suche miejsca w ogrodzie.
Zakwita okazałymi, do 7 cm średnicy, miododajnymi
kwiatostanami, które nadają się na kwiat cięty. Zasuszone nie tracą mocnego koloru.

01-139 | 1 op. | 1 g | 3,00 zł

1,2-1,5 m

VI-VII, IX

(Delphinium cultorum). Należy do najpiękniejszych bylin. Zdobi rabaty w ogrodach
wiejskich i naturalistycznych. Przycięta po
kwitnieniu zakwita drugi raz w IX. Pięknie
wygląda w wazonie.

01-060 | 1 op. | 0,5 g | 4,80 zł

Goździk brodaty Pinocchio mieszanka
30 cm

Ostróżka ogrodowa Blue Bird

VI-VIII

(Dianthus barbatus). Wyróżnia się karłowym wzrostem, pięknie prezentuje się posadzony w formie obwódek lub w większej grupie na rabatach, a także w misach i donicach na balkonie. Urocze, różnokolorowe, pełne kwiatostany mają przyjemny, delikatny zapach.

01-193 | 1 op. | 0,5 g | 1,70 zł

Mak wschodni mieszanka

Lawenda wąskolistna Hidcote Blue Strain
30-45 cm

60-80 cm

VI-VIII

V-VI

(Lavandula angustifolia). Wyróżnia się intensywną barwą, ma zwarty pokrój i srebrne ulistnienie.
Piękny zapach kwiatów odstrasza komary i kleszcze, dlatego warto sadzić ją blisko miejsc wypoczynku. Trwały kwiat cięty, zasuszone kwiatostany odstraszają mole.

(Papaver orientale). Maki zakwitają efektownymi, dużymi, do 15 cm średnicy, delikatnymi kwiatami,
które ścinane w fazie pąka nadają się na kwiat cięty. Cechuje je odporność i łatwość uprawy. Każdego
lata zdobią kwiatowe rabaty swoim wdziękiem i pięknem.

01-135 | 1 op. | 0,2 g | 4,60 zł

01-194 | 1 op. | 0,5 g | 3,90 zł

Złocień Robinson's Giant Red
60-70 cm

VI-VIII, IX

Złocień właściwy Crazy Daisy
50-70 cm

VI-VIII

(Chrysanthemum coccineum). Zachwyca kolorem, przepięknie prezentuje się na wysokich rabatach. Duże, efektowne kwiaty polecane są do
bukietów, długo zachowują świeżość. Po przycięciu pędów zakwita po raz drugi we wrześniu.

(Chrysanthemum maximum). Niezwykle dekoracyjna odmiana o pięknych, półpełnych i pełnych kwiatostanach, które są idealne na kwiat
cięty, długo utrzymują świeżość w wazonie. Łatwa w uprawie propozycja na rabaty.

01-169 | 1 op. | 0,2 g | 2,90 zł

00-855 | 1 op. | 0,2 g | 4,30 zł

Goździk pierzasty pełny mieszanka
15-20 cm

V-VI, VIII

(Dianthus plumarius). Tworzy kobierce srebrnych
liści. Zachwyca obfitością pachnących kwiatów. Wytrzymała i niezwykle dekoracyjna bylina zdobiąca
ogródki skalne i rabaty. Po kwitnieniu należy przyciąć pędy, wtedy zakwitnie powtórnie.

01-192 | 1 op. | 0,5 g | 2,40 zł

www.florexpol.eu
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Na rabaty i bukiety

NOWOŚĆU

NOWOŚĆU
W KATALOG

Gajlardia oścista mieszanka
30-60 cm

VII-IX

W KATALOG

Len trwały niebieski
50-60 cm

VI-VIII

(Gaillardia aristata). Jest miododajna, dobrze znosi upały i suszę.
Zdobi rabaty, nadaje się na kwiat cięty, długo utrzymuje świeżość.
Pastelowe, ciepłe odcienie kwiatów doskonale podkreślają letnią
atmosferę w ogrodzie.

(Linum perenne). Zachwyca kolorem, jest polecany do tworzenia
kolorystycznych grup na rabatach, na kwiat cięty i do suchych kompozycji. Ma strzelisty pokrój i delikatne, seledynowe liście, jest
łatwy w uprawie, bardzo dobrze znosi susze.

01-214 | 1 op. | 1 g | 3,30 zł

01-215 | 1 op. | 1 g | 2,00 zł

NOWOŚĆU
W KATALOG

Jeżówka, Echinacea White Swan
80-90 cm

VII-IX

(Echinacea purpurea). Zakwita mnóstwem kwiatów, które przyciągają motyle i są doskonałe do bukietów, długo utrzymują dekoracyjny wygląd. Jeżówka jest znaną rośliną leczniczą. W formie
naparów wzmacnia odporność i zwalcza grypę.

01-213 | 1 op. | 0,5 g | 4,60 zł

Pysznogłówka mieszanka
80-100 cm

VI-IX

(Monarda hybrida). Przyciąga wzrok pięknym kształtem kwiatów.
Rośnie szybko, tworzy duże kępy. W wietrzny dzień wokół roślin
roztacza się bardzo przyjemny zapach. Nadaje się na kwiat cięty,
zwabia motyle.
01-042 | 1 op. | 0,1 g | 6,90 zł

Gipsówka pełnokwiatowa
80-100 cm

VI-IX

(Gypsophila paniculata). Bylina na wysokie rabaty. Latem obsypana jest mnóstwem miododajnych, drobnych, pełnych kwiatów,
które są przepięknym dodatkiem do bukietów w stanie świeżym
i po zasuszeniu.
01-038 | 1 op. | 1 g | 4,30 zł

Naparstnica purpurowa mieszanka
80-120 cm

VI-VIII, IX

(Digitalis purpurea). Wspaniale dekoruje ogród
dużymi, dzwonkowatymi kwiatami, które zwabiają trzmiele i motyle. Pięknie wygląda w grupach, nadaje się na kwiat cięty. Przycinanie
przekwitłych kwiatostanów przedłuża kwitnienie. Zakwita w II roku uprawy.

00-851 | 1 op. | 0,5 g | 2,20 zł
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Trytoma

Stokrotka Pomponette czerwona
15 cm

IV-VII

70-80 cm

VI-IX

(Bellis perennis). Urocze i bardzo lubiane stokrotki są łatwe w
uprawie i odporne na mrozy. Ich zwarty pokrój oraz puszyste
pomponiki sprawiają, że znakomicie prezentują się na obwódkach, rabatach, w skrzynkach balkonowych i bukiecikach.

(Kniphofia uvaria). Wyjątkowo oryginalna bylina nazywana płonącą pochodnią. Pięknie prezentuje się w grupach i pojedynczo.
Pęd kwiatowy zakończony jest długim kwiatostanem. Kwiaty rozwijają się od dołu ku górze, są bardzo trwałe w bukietach.

00-832 | 1 op. | 0,1 g | 3,80 zł

01-163 | 1 op. | 0,2 g | 1,90 zł

Kwiaty dwuletnie i wieloletnie

NOWOŚĆU
W KATALOG

NOWOŚĆU

Malwa pełna różowa

NOWOŚĆU

W KATALOG

Malwa pełna biała

01-180 | 1 op. | 0,5 g | 3,90 zł

W KATALOG

Malwa pełna czerwona

01-216 | 1 op. | 0,5 g | 3,90 zł

01-212 | 1 op. | 0,5 g | 3,90 zł

(Alcea rosea). Malwy są jednymi z najbardziej lubianych kwiatów ogrodowych. Poza pięknym wyglądem są łatwe w uprawie oraz zwabiają motyle i pszczoły. Wspaniale prezentują się w grupach
wzdłuż płotów, murów i przy ścianach budynków, zdobią ogrody wiejskie i naturalistyczne.
1,5-2 m
VII-IX

Orlik karłowy Biedermeier mieszanka

Kocimiętka Mussina
35 cm

30 cm

VI-IX

(Aquilegia hybrida). Zachwyca kompaktowymi, niskimi kępami, słynie ze wspaniałego, obfitego kwitnienia. Zdobi rabaty
bylinowe, najpiękniej prezentuje się w grupach. Jest niezwykle wytrzymały, sprawdza się w każdym ogrodzie.

(Nepeta mussinii). Sprawdza się w suchych miejscach w ogrodzie i w pojemnikach. Jest uwielbiana przez
koty. Aromat liści sprawia, że mają radosny nastrój. Kwiaty wabią motyle i pszczoły. Odstraszają mszyce, komary i muchy. Obwódki z kocimiętki wokół trawnika chronią go przed nornicami i kretami.

01-181 | 1 op. | 0,1 g | 1,40 zł

01-217 | 1 op. | 0,3 g | 3,90 zł

Aster alpejski mieszanka

Wiesiołek missouryjski

20-30 cm

20 cm

V-VI

V-VII

VI-IX

(Aster alpinus). Efektowna bylina, której kwiaty
udekorują każdy ogród skalny i niskie rabaty.
Wypełnia puste miejsca po roślinach przekwitających wczesną wiosną. Aster jest łatwy w uprawie, rośnie dobrze na każdym podłożu.

(Oenothera missouriensis). Jest efektowną, długowieczną rośliną o bardzo dużych kwiatach i
długim okresie kwitnienia. Tworzy oskrzydlone
torebki nasienne, które dodatkowo dodają roślinie uroku.

01-186 | 1 op. | 0,3 g | 4,30 zł

01-132 | 1 op. | 0,1 g | 1,50 zł

Łubin trwały Minarette mieszanka
40-50 cm

VI-VIII

(Lupinus polyphyllus). Należy do nowej, bardzo dekoracyjnej grupy cechującej się niskim wzrostem i obfitym kwitnieniem. Jest ozdobą rabat, sprawdza się
w uprawie w donicach. Po kwitnieniu zaleca się
przyciąć rośliny, to pobudzi je do wzrostu i ponownego kwitnienia.

01-183 | 1 op. | 2 g | 3,80 zł

www.florexpol.eu
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ŁATWE W UPRAWIE KWIATY JEDNOROCZNE są wygodnym, a zarazem najtańszym sposobem na ukwiecenie ogrodu. Można z nich tworzyć
obwódki lub wypełniać puste miejsca na rabatach. Wystarczy wysiać
nasiona bezpośrednio do gruntu. Przy minimum pracy i pielęgnacji nasz
ogród może zachwycać kwiatami i co roku wyglądać inaczej.

Nemezja powabna Helvetia

Nemezja powabna Blue & White

00-911 | 1 op. | 0,2 g | 3,20 zł

01-199 | 1 op. | 0,2 g | 3,20 zł

(Helianthus annuus). Nowa, zachwycająca odmiana, która do późnej jesieni wytwarza liczne
pędy boczne, z sukcesywnie rozkwitającymi, przepięknymi, puszystymi kwiatami. Efektownie
prezentuje się w grupach. Słonecznik jest ulubionym kwiatem ciętym.

01-210 | 1 op. | 0,5 g | 3,50 zł

Nemezja powabna Orange Prince

Nemezja powabna Fire King

00-910 | 1 op. | 0,2 g | 3,20 zł

01-198 | 1 op. | 0,2 g | 3,20 zł

(Nemesia strumosa). Wyróżnia się zachwycającą paletą barw oraz bardzo obfitym i długim kwitnieniem. Najefektowniej prezentuje się w grupach. Tworzy wspaniałe kwiatowe dywany na rabatach
i obwódkach. Doskonale wypełnia puste miejsca na skalniakach, sprawdza się w uprawie w pojemnikach na balkonach. Zakwita po 6 tygodniach od siewu.
15-20 cm
VI-IX
(Lobularia maritima). Doskonała roślina okrywowa wypełniająca puste miejsca w ogrodzie. Zdobi
niskie rabaty i skrzynki balkonowe. W czasie obfitego kwitnienia tworzy piękne kobierce, obsypane pachnącymi miodem kwiatami. Jest uwielbiana przez pszczoły i motyle.

(Chrysanthemum carinatum). Dzięki pięknym,
wielobarwnym, obficie kwitnącym kwiatom
jest ulubioną ozdobą letnich rabat. Zakwita
10 tygodni po wysiewie. Kwitnie bardzo długo,
nie ma dużych oczekiwań uprawowych, jest
wspaniałym kwiatem ciętym.

00-258 | 1 op. | 1 g | 2,00 zł

Słonecznik Astra Gold
100 cm

VII-IX

Złocień trójbarwny mieszanka
40-60 cm

VI-IX

01-202 | 1 op. | 0,5 g | 2,00 zł

Smagliczka nadmorska Snowcloth
10-20 cm
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VI-IX

(Sorghum nigrum). Bardzo oryginalna i dekoracyjna trawa. Pięknie prezentuje się na rabatach,
można z niej tworzyć żywopłoty, szpalery lub
sadzić w pojemnikach na balkonie. Ciemne kwiatostany są pięknym dodatkiem do świeżych i suchych bukietów.

01-200 | 1 op. | 1 g | 1,40 zł

Sorgo czarne
100-150 cm

VII-IX

Maciejka dwuroga
30-40 cm

Chaber bławatek Blue Ball
40-80 cm

VI-VIII

VI-VIII

Suchlin Sanforda
30-40 cm

VI-IX

(Matthiola bicornis). Znana i lubiana roślina o
przyjemnym i intensywnym zapachu. Doskonała do wysiewania w pobliżu miejsc wypoczynku, ławek, altan, okien, na tarasach i balkonach.
Najmocniej pachnie wieczorem.

(Centaurea cyanus). Jedna z piękniejszych odmian chabra polecana na rabaty i na kwiat cięty.
Urocze kwiaty zdobią ogród przez całe lato. Zwabiają liczne motyle i pszczoły. Kwiaty są jadalne,
mogą być dodawane do deserów.

(Helipterum sanfordii). Doskonała propozycja na
gleby mało urodzajne, na których kwitnie obficiej. Ożywia i rozświetla rabaty, jest trwałym
kwiatem ciętym. Świetnie się zasusza. W suchych
kompozycjach mocna, słoneczna barwa kwiatów
przywołuje wspomnienia letnich dni.

00-253 | 1 op. | 2 g | 2,10 zł

00-903 | 1 op. | 1 g | 1,50 zł

01-201 | 1 op. | 0,2 g | 1,90 zł

Ostróżka jednoroczna
Salmon Beauty
01-088 | 1 op. | 1 g | 2,40 zł
(Delphinium ajacis). Jest łatwa w uprawie, wspaniale prezentuje się w grupach na wysokich
rabatach. Doskonały kwiat cięty. Przepiękne kwiatostany przez długi czas utrzymują świeżość w
wazonie, a zasuszone zachowują swoje barwy
w suchych kompozycjach.
70-100 cm
VI-IX

Gajlardia nadobna mieszanka
30-50 cm

VII-IX

(Gaillardia pulchella). Zakwita dużymi, pełnymi, efektownymi kwiatami.
Pastelowe, ciepłe odcienie doskonale podkreślają letnią atmosferę w
ogrodzie. Polecana jest na rabaty i na kwiat cięty, długo utrzymuje świeżość
w wazonie.
01-037 | 1 op. | 0,5 g | 2,00 zł

Kocia trawa
10 cm

Len wielkokwiatowy czerwony
40 cm

VI-IX

(Linum grandiflorum). Zachwyca swoim obfitym kwitnieniem przez całe
lato aż do przymrozków. Znakomicie sprawdza się w ogrodach, nawet
gdy poświęcamy mu mało uwagi. Wyraziste, okazałe kwiaty roztaczają
niepowtarzalny urok na rabatach i w bukietach.

00-625 | 1 op. | 1 g | 2,00 zł

Słonecznik karłowy Teddy Bear
50 cm

VII-IX

(Dactylis). Uzupełnia dietę kotów przebywających w domu w witaminy, sole
mineralne i błonnik. Zapobiega tworzeniu się kul włosowych, pomaga w ich
usuwaniu, wspomaga niedrożność jelit, poprawia zdrowie i samopoczucie
kota. Nasiona wysiewa się co 2 tygodnie do doniczki z ziemią.

(Helianthus annuus). Najpiękniej wygląda w grupach. Polecany jest na
kwiat cięty, na niskie, kwiatowe szpalery i do pojemników balkonowych.
Warty polecenia, łatwy w uprawie, ulubiony kwiat naszych ogrodów.

01-205 | 1 op. | 25 g | 3,50 zł

00-303 | 1 op. | 1 g | 1,90 zł

Ostróżka jednoroczna
Blue Spire
01-178 | 1 op. | 1 g | 2,40 zł

www.florexpol.eu
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Celozja grzebieniasta mieszanka
35 cm

Aster karłowy mieszanka

VII-IX

15-20 cm

Aksamitka wąskolistna Starfire mieszanka

VII-X

(Celosia cristata). Fantazyjne kwiatostany przypominają grzebień koguta, długo utrzymują świeżość w
wazonie, nadają się do zasuszania. Celozja doskonale
sprawdza się na rabatach, posadzona w pojemnikach
zdobi słoneczny balkon lub taras. Kwitnie do przymrozków.

(Tagetes tenuifolia). Jest ceniona za bardzo obfite kwitnienie. Do przymrozków tworzy
przepiękne, kwiatowe kobierce na rabatach, kwietnikach i w pojemnikach. Zapach roślin
skutecznie odstrasza nicienie i drobne gryzonie.

(Callistephus). Ze względu na niewielki wzrost, znakomicie nadaje się na niskie rabaty lub do uprawy w pojemnikach. Urocze, obficie kwitnące kwiaty zdobią
ogród, taras lub balkon, a także polecane są do małych
bukiecików.

00-232 | 1 op. | 0,3 g | 1,50 zł

01-003 | 1 op. | 0,5 g | 3,50 zł

00-213 | 1 op. | 0,5 g | 1,70 zł

20-30 cm

Złocień karłowy

Nasturcja karłowa mieszanka
30 cm

VII-X

20-30 cm

VI-IX

(Tropaeolum nanum). Wspaniale sprawdza się
na rabatach w dużych grupach. Ze względu na
intensywne barwy i długi okres kwitnienia jest
bardzo efektownym akcentem kolorystycznym
w ogrodzie, a także w pojemnikach na tarasach
i balkonach.

(Chrysanthemum paludosum). Kwitnie długo i
obficie, jest łatwy w uprawie. Efektownie prezentuje się na rabatach w formie obwódek.
Pięknie wygląda w pojemnikach postawionych
na tarasie i balkonie. Urocze, drobne kwiaty wabią mnóstwo motyli.

01-172 | 1 op. | 2 g | 1,90 zł

00-843 | 1 op. | 0,2 g | 1,70 zł

Lobelia przylądkowa Blue Carpet
10-15 cm
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VI-X

VI-IX

Lwia paszcza karłowa Kimosy mieszanka
15-20 cm

VI-IX

(Antirrhinum majus). Jest jedną z najpiękniejszych, niskich odmian, silnie się rozkrzewia i obficie
obsypuje różnobarwnymi kwiatami. Aż do jesieni tworzy kobierce okazałych kwiatów na rabatach,
kwietnikach i skalniakach. Posadzona w donicach i skrzynkach jest wspaniałą dekoracją tarasu
i balkonu.
01-204 | 1 op. | 0,1 g | 2,70 zł

Aksamitka rozpierzchła
Red Brocade
25 cm

VI-X

Lnica marokańska
Fairy Bouquet mieszanka
25-35 cm

VI-VII, IX

(Lobelia erinus). Wielokrotnie nagradzana odmiana, która cieszy się ogromną popularnością
ze względu na długie i bardzo obfite kwitnienie.
Zachwyca mocnym kolorem, silnie się krzewi
tworząc kwiatowe dywany. Wspaniała ozdoba
rabat i pojemników.

(Tagetes patula). Zakwita pięknymi, „nakrapianymi brokatem”, czerwonymi kwiatami. Bardzo
silnie się krzewi, tworząc efektowne, gęste kobierce na rabatach, obwódkach i w pojemnikach.
Kwitnie do przymrozków, odstrasza nicienie i
mszyce.

(Linaria maroccana). Jest bardzo dekoracyjna,
w dużych grupach na rabatach tworzy piękne
efekty barwne. Zwabia liczne motyle, długo
utrzymuje świeżość w wazonie. Przycięta po
głównym kwitnieniu zakwita ponownie późnym
latem.

01-152 | 1 op. | 0,2 g | 2,60 zł

01-004 | 1 op. | 1 g | 2,40 zł

00-643 | 1 op. | 0,5 g | 2,40 zł

NISKIE KWIATY JEDNOROCZNE są idealnym rozwiązaniem dla osób,
które lubią zmieniać aranżacje w swoim ogrodzie. Zapełnią puste miejsca na rabatach i w ogrodach skalnych. Wysiane wiosną sprawią, że każdy ogród lub balkon stanie się atrakcyjny i kolorowy aż do jesieni.

Cynia karłowa Thumbelina mieszanka
15-20 cm

VI-IX

(Zinnia elegans). Miniaturowa cynia Thumbelina wprowadzi do każdego ogrodu mnóstwo kolorów.
Jest bardzo dekoracyjna, tworzy wielobarwne plamy, kwitnie obficie do późnej jesieni. Doskonale
sprawdzi się na rabatach, z powodzeniem rośnie w pojemnikach na balkonach i tarasach.

01-007 | 1 op. | 0,5 g | 1,20 zł

Portulaka wielkokwiatowa mieszanka
15-20 cm

VII-IX

(Portulaca grandiflora). Cieszy się uznaniem, jest atrakcją w miejscach silnie nasłonecznionych, doskonale znosi susze. Dobrze rośnie na mało urodzajnych glebach. Zdobi murki, skarpy i skalniaki. Doskonale sprawdza się w płytkich misach na balkonach. 00-249 | 1 op. | 0,5 g | 2,60 zł

Kufea miedziana Firefly
35 cm

VI-IX

Nolana błękitna
15 cm

VI-IX

(Cuphea miniata). Jest mało znana, efektowna,
polecana na rabaty, obwódki i do uprawy w pojemnikach. Od VI do przymrozków zdobi ogród
rurkowatymi kwiatami w intensywnej, czerwonej barwie. Roślina silnie się krzewi i ma obfite
kwitnienie.

(Nolana paradoxa). Jest bardzo efektowna, zakwita dużymi, zwracającymi uwagę kwiatami,
o średnicy 5-7 cm. Sprawdza się na rabatach i w
pojemnikach na balkonie. Ma niewielkie wymagania pielęgnacyjne, dobrze znosi suszę, jest
wspaniałą rośliną dla zabieganych.

01-174 | 1 op. | 0,5 g | 3,90 zł

01-151 | 1 op. | 0,5 g | 2,20 zł

Onętek siarkowy Sunny Red
35 cm

VII-X

Cynia karłowa Liliputek biała
01-203 | 1 op. | 0,5 g | 2,50 zł
(Zinnia elegans). Bardzo dekoracyjne, zwarte, karłowe cynie przepięknie dekorują rabaty, kwietniki
i pojemniki balkonowe. Idealnie sprawdzają się w formie obwódek. Silnie się krzewią, bardzo obficie
kwitną przez całe lato aż do przymrozków.
20-25 cm
VI-IX

Aksamitka niska
Boy O'Boy mieszanka
20 cm

VI-X

(Cosmos sulphureus). Pięknie prezentuje się w
grupach na rabatach i obwódkach. Oprócz atrakcyjnego wyglądu jest ceniony za łatwość uprawy i obfite kwitnienie. Sprawdza się na nieurodzajnych glebach. Kwiaty zwabiają motyle.

(Tagetes patula). Aksamitki z grupy Boy są odporne na niekorzystne warunki atmosferyczne.
Bardzo silnie się krzewią, tworząc efektowne kobierce pełnych kwiatów na rabatach i w pojemnikach. Odstraszają nicienie i mszyce.

Cynia karłowa Liliputek różowa

01-173 | 1 op. | 0,5 g | 2,20 zł

01-001 | 1 op. | 0,5 g | 2,00 zł
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Dmuszek jajowaty

Cynia wytworna mieszanka
80 cm

30-40 cm

VII-IX

VI-IX

Cynia Persian Carpet
mieszanka
30-40 cm

VII-IX

(Zinnia elegans). Malowniczo wygląda na rabacie w nasadzeniu grupowym. Kwiaty w nasyconych barwach zwabiają liczne motyle. Są
idealne na kwiat cięty, zachowują świeżość
do 2 tygodni.

(Lagurus ovatus). Pełna uroku trawa, która tworzy kępy. Pięknie dekoruje rabaty i skalniaki, a
uprawiana w pojemnikach balkony i tarasy.
Kwiatostany są efektownym dodatkiem do żywych i suchych bukietów.

(Zinnia haageana). Jest polecana do obsadzania rabat lub skrzynek balkonowych. Jedna
roślina aż do przymrozków wytwarza kilkadziesiąt kwiatostanów, tworząc piękne, kwietne
dywany w ciepłej kolorystyce. Kwiaty przyciągają niezliczone ilości motyli.

00-220 | 1 op. | 1 g | 1,70 zł

00-906 | 1 op. | 0,2 g | 2,30 zł

01-149 | 1 op. | 1 g | 3,80 zł

Lwia paszcza Trumpet
Serenade mieszanka
40 cm

VI-IX

(Antirrhinum). Wprowadza wiele koloru i piękna do każdego ogrodu. Zdobi rabaty, sprawdza się w pojemnikach
na balkonie. Przypominające azalie, pachnące kwiaty
kwitną do przymrozków. W wazonie zachowują świeżość do 2 tygodni.

00-255 | 1 op. | 0,1 g | 1,70 zł

Aster peoniowy mieszanka
60-70 cm

VII-X

(Callistephus). Należy do najpiękniejszych astrów o dużych, kulistych kwiatostanach przypominających piwonie. Zachwyca różnorodnością barw.
Nadaje się na kwiat cięty, ma sztywne pędy, długo utrzymuje świeżość
w wazonie.
00-215 | 1 op. | 0,5 g | 1,60 zł

Dzwonki irlandzkie
50-60 cm

VII-IX

(Moluccella laevis). Ze względu na swoją nietypową,
oryginalną urodę są ciekawym urozmaiceniem rabat,
a uprawiane w pojemnikach ozdobą balkonów i tarasów. Kwiaty znakomicie nadają się na kwiat cięty i do
zasuszania.

00-619 | 1 op. | 0,5 g | 3,30 zł
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Gomfrena mieszanka
30-40 cm

VII-X

(Gomphrena globosa). Dekoracyjne kwiaty kwitną do pierwszych
przymrozków, zwabiają mnóstwo motyli. Zdobią ogrodowe
rabaty i balkony. Są bardzo trwałe po ścięciu, pięknie się zasuszają
zachowując swój naturalny kolor.

00-640 | 1 op. | 0,3 g | 2,70 zł

Aksamitka wzniesiona
Fantastic mieszanka
70-80 cm

VI-X

(Tagetes erecta). Zachwyca wyjątkowo dekoracyjnymi, podobnymi do chryzantem, fryzowanymi, pełnymi kwiatostanami. Do przymrozków zdobi ogród intensywnymi barwami.
Jest szczególnie polecana na wysokie rabaty
i na kwiat cięty.

01-211 | 1 op. | 0,4 g | 2,40 zł

Aster igiełkowy mieszanka
60 cm

VII-X

(Callistephus). Astry igiełkowe zachwycają efektownymi kwiatami
o płatkach w formie cienkich igiełek. Przyciągają wzrok intensywnymi barwami. Kwitną obficie, są trwałe i znakomite jako kwiat
cięty. Pięknie prezentują się w bukietach.

00-662 | 1 op. | 0,5 g | 1,70 zł

KWIATY JEDNOROCZNE to przebogata grupa roślin słynąca z obfitości kolorów i zapachów. Wysiane wiosną, do
jesieni udekorują ogród, a wykorzystane jako kwiaty cięte
będą wspaniałą ozdobą każdego wnętrza.

Zatrwian Suworowa
50-80 cm

Czarnuszka Miss Jekyll Blue

VII-IX

40-45 cm

(Limonium suworowii). Jest łatwy w uprawie, polecany początkującym ogrodnikom. Wspaniały na rabaty, zdobi
ogród do jesieni. Trwałe kwiatostany są przepiękne w kompozycjach florystycznych. Nadają się do zasuszania, długo zachowują barwę.

01-155 | 1 op. | 0,1 g | 2,70 zł

80-100 cm

(Nigella damascena). Zachwyca pięknym, błękitnym kolorem kwiatów na rabatach i w bukietach. Długo utrzymuje świeżość w wazonie. Owoce w postaci dekoracyjnych torebek są efektownym dodatkiem do suchych bukietów.
01-197 | 1 op. | 1 g | 1,60 zł

Szarłat trójbarwny Early Splendour
50 cm

Werbena patagońska

VII-VIII

VII-X

(Verbena bonariensis). Pięknie prezentuje się na wysokich rabatach, dekoruje ogród
do przymrozków. Jest niezawodna, odporna na suszę, uwielbiana przez motyle
i pszczoły. Kwiaty długo utrzymują świeżość w wazonie, mogą być zasuszane.

(Tagetes erecta). Tworzy bardzo duże kwiaty w subtelnym, kremowobiałym kolorze. Kwitnie długo i obficie do przymrozków. Jest polecana do uprawy na
rabatach i w pojemnikach. Zapach roślin skutecznie
odstrasza nicienie, mszyce i gryzonie.

00-867 | 1 op. | 0,2 g | 3,20 zł

00-055 | 1 op. | 0,3 g | 2,10 zł

Aksamitka wzniesiona Albatros
35-50 cm

VI-X

(Amaranthus gangeticus). Spektakularna roślina ozdobna z liści, nazywana letnią poinsecją. Młode liście mają niesamowity, karmazynowy odcień, a starsze kolor bordowy. Przepięknie prezentuje się
w grupach, zachwyca swoją kolorystyką do przymrozków.

00-623 | 1 op. | 0,1 g | 1,40 zł

Aster Krallen mieszanka
Aster pomponowy mieszanka
50 cm

VII-X

Lewkonia letnia mieszanka
35-45 cm

VI-VIII

(Callistephus). Niezastąpiona, jesienna ozdoba rabat. Jest najdłużej kwitnącym astrem. Swoimi bardzo trwałymi i wytrzymałymi
kwiatami rozjaśnia ogród późną jesienią. Sprawdza się w bukietach jako doskonały kwiat cięty.

(Matthiola incana). Efektowna roślina na rabaty i na kwiat cięty.
Najlepiej sadzić ją blisko miejsc wypoczynku, aby czuć piękny
zapach kwiatów. Dłużej utrzyma trwałość w wazonie, jeżeli
zostanie w nim umieszczona razem z korzeniami.

00-666 | 1 op. | 0,5 g | 1,70 zł

00-231 | 1 op. | 0,5 g | 2,80 zł

60-70 cm

VII-X

(Callistephus). Astry Krallen tworzą niezwykle efektowne, dekoracyjne i duże kwiaty z charakterystycznymi, podkręconymi, fantazyjnymi płatkami. Kwitną obficie, są doskonałe na kwiat cięty,
zachowują świeżość, nawet do 10 dni.

00-667 | 1 op. | 0,5 g | 1,80 zł
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Cynia skabiozowa mieszanka
60 cm

VII-IX

Zatrwian wrębny mieszanka
60-70 cm

(Zinnia elegans). Cynia o pięknych kwiatostanach polecana do letnio-jesiennych
kompozycji. Jest idealna na kwiat cięty,
długo utrzymuje świeżość w wazonie. Zwabia motyle. Ładnie wygląda w grupach.

00-618 | 1 op. | 1 g | 2,10 zł

Gomfrena Strawberry Fields
30-40 cm

50-60 cm

VII-X

(Callistephus). Wyhodowany w Japonii aster Matsumoto jest
odporny na choroby, trwały i idealny na kwiat cięty. Na rozgałęzionych pędach zakwita ogromna ilość wdzięcznych kwiatów o średnicy 5 cm, które zachowują świeżość do 10 dni.

00-268 | 1 op. | 0,3 g | 2,40 zł

01-109 | 1 op. | 0,5 g | 1,60 zł

80-90 cm

(Gomphrena haageana). Jest piękną ozdobą rabat, może być sadzona w pojemnikach. Kwiaty zwabiają mnóstwo motyli. Doskonale nadają się do bukietów, długo utrzymują świeżość,
a także do zasuszania, trwale zachowują piękny kolor.

01-089 | 1 op. | 0,2 g | 2,20 zł

VII-X

(Limonium sinuatum). Kolorowe kwiatostany dekorują ogród
do jesieni. Ze względu na trwałość są idealną propozycją dla
miłośników świeżych i suchych bukietów. Po zasuszeniu bardzo długo nie tracą intensywności koloru.

Kleoma ciernista Rose Queen

VII-X

Aster Matsumoto mieszanka

50-70 cm

VII-IX

(Cleome spinosa). Roślina o majestatycznym, egzotycznym
wyglądzie stosowana na wysokie rabaty i kwiat cięty. Kwiaty tworzące groniasty, przepiękny kwiatostan zachowują
świeżość w wazonie przez 10-14 dni.

01-154 | 1 op. | 0,5 g | 1,30 zł

Nagietek Apricot Beauty
VI-X

(Calendula officinalis). Ta łatwa w uprawie, wysoka i sztywna odmiana wyróżnia się bardzo atrakcyjnymi kwiatami.
Do późnej jesieni dekoruje rabaty i kwietniki. Jadalne kwiaty
mają właściwości lecznicze, pięknie prezentują się w bukietach.
01-206 | 1 op. | 2 g | 2,00 zł

Aster King Size mieszanka
100 cm

VII-X

(Callistephus). Ta najwyższa wśród astrów odmiana zachwyca wysokością i obfitym kwitnieniem. Dorasta do 100 cm, tworzy silnie
rozkrzewioną kępę z długimi pędami. Jest atrakcyjną rośliną osłonową, polecaną do uprawy na kwiat cięty.

01-112 | 1 op. | 0,5 g | 1,90 zł
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Słonecznik ogórkolistny
90-150 cm

VII-IX

Szałwia powabna mieszanka
40 cm

VI-X

(Helianthus debilis). Jedna z ładniejszych odmian słonecznika.
W ogrodzie pięknie prezentuje się pojedynczo i w kompozycjach
z innymi roślinami jednorocznymi. Cechuje go obfite kwitnienie,
które trwa nieprzerwanie do jesieni. Doskonały kwiat cięty.

(Salvia horminum). Jest łatwa w uprawie, silnie się krzewi.
Zachwyca barwnymi liśćmi przykwiatkowymi, posadzona w
grupach tworzy piękne, kolorowe plamy. Świetnie nadaje się do
bukietów i do zasuszania.

01-177 | 1 op. | 1 g | 1,70 zł

00-904 | 1 op. | 0,5 g | 1,40 zł

Na rabaty i bukiety

Cynia wytworna Salmon Queen
01-009 | 1 op. | 1 g | 1,80 zł

Włośnica wielkokłosowa
60-80 cm

VII-IX

(Setaria). Jest jedną z najpopularniejszych, jednorocznych traw ozdobnych. Zawdzięcza to dużym, efektownym kłosom, które są pięknym dodatkiem do bukietów i nadają się do zasuszania. Wspaniale prezentuje się w grupach.

01-175 | 1 op. | 1 g | 1,60 zł

Cynia wytworna Violet Queen

Ostróżka jednoroczna mieszanka
60-100 cm

00-871 | 1 op. | 1 g | 1,80 zł

VI-IX

(Delphinium ajacis). Jest łatwa w uprawie i bardzo dekoracyjna
na wysokich rabatach. Kwiatostany zebrane w gęste grona przypominają hiacynty. Ostróżka to ulubiony kwiat cięty, bardzo długo
zachowuje świeżość w wazonie.

00-265 | 1 op. | 1 g | 2,20 zł

Szarłat wyniosły Oeschberg
50-90 cm

VII-IX

(Amaranthus cruentus). Intensywne barwy kwiatostanów i liści sprawiają,
że jest pięknym, kolorystycznym akcentem w ogrodzie. Sprawdza się na rabatach i w pojemnikach. Ścięty w pełni kwitnienia zdobi bukiety, nadaje się
do zasuszania.
01-176 | 1 op. | 0,5 g | 1,70 zł

Cynia wytworna Envy
00-873 | 1 op. | 1 g | 1,80 zł

Cynia wytworna Scarlet Flame

Rudbekia Gloriosa Double Daisy

00-872 | 1 op. | 1 g | 1,80 zł
(Zinnia elegans). Cynie najefektowniej prezentują się
w grupach. Aż do przymrozków dekorują rabaty, można
nimi obsadzać puste miejsca po roślinach cebulowych.
Piękne, duże kwiaty zwabiają liczne motyle. Są cenionym i ulubionym kwiatem ciętym, bardzo długo, nawet
do 10 dni zachowują świeżość w wazonie.
60-80 cm
VII-IX

70 cm

Łubin letni Hartwega mieszanka
40-50 cm

VII-IX

(Lupinus hartwegii). Dekoracyjny i łatwy w uprawie, doskonale wypełnia
puste miejsca na rabatach. Sprawdza się jako kwiat cięty. Świetnie rośnie na
glebach piaszczystych. Wzbogaca glebę w azot, może być wykorzystany na
zielony nawóz.
01-196 | 1 op. | 3 g | 3,30 zł

VII-X

(Rudbeckia hirta). Niespotykana, efektowna i łatwa w uprawie
rudbekia kwitnie do przymrozków. Okazałe, pełne i półpełne
kwiaty rozświetlają jesienne ogrody. Długo zachowują świeżość
w wazonie, nadają się do zasuszania.

01-179 | 1 op. | 0,1 g | 1,10 zł
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Nasturcja karłowa
Alaska mieszanka
30 cm

Gazania lśniąca mieszanka
20-25 cm

VII-X

(Tropaeolum majus). Zachwyca kontrastem jaki tworzą pstre, białozielone liście i kwiaty ukazujące się do przymrozków. Atrakcyjna
roślina rabatowa polecana także do uprawy w pojemnikach
i skrzynkach balkonowych.

VI-X

(Gazania splendens). Jest popularną i łatwą w uprawie rośliną rabatową.
Uprawiana w pojemnikach bardzo długo dekoruje nasłonecznione tarasy
i balkony. Okres kwitnienia kończy się późną jesienią. Kwiaty o średnicy
8 cm przypominają gerbery.

00-225 | 1 op. | 0,3 g | 4,30 zł

01-170 | 1 op. | 2 g | 2,50 zł

Kobea pnąca
2-3 m

VII-X

(Cobaea scandens). To piękne pnącze kwitnie aż
do przymrozków. Rośnie bardzo szybko, zakwita
dużymi i oryginalnymi kwiatami. Oplatając
podpory tworzy wspaniałe parawany. Sprawdza się w ogrodzie, efektownie ozdabia balkon
i taras.

00-224 | 1 op. | 6 nasion | 3,90 zł

Lobelia zwisająca mieszanka

Koleus Blumego mieszanka
30-40 cm

VI-X

(Thunbergia alata). Obficie kwitnące pnącze do
okrywania krat ogrodowych, na balkony, a także
do wiszących ampli. Interesujące kwiaty mają
ciepłą, letnią tonację. Kwitnie do pierwszych
przymrozków.

00-823 | 1 op. | 0,5 g | 2,30 zł
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VI-IX

(Coleus blumei). Niezawodny, łatwy w uprawie rarytas dla miłośników roślin o ozdobnych liściach. Jest niezwykle kolorowy i dekoracyjny, ozdobi każdą przestrzeń i stworzy niesamowitą feerię barw w pojemnikach i w ogrodzie.

(Lobelia erinus). Ze względu na obfite kwitnienie cieszy się ogromną popularnością zarówno w kompozycjach ogrodowych
jak i w pojemnikach na balkonach i tarasach. W pełni kwitnienia tworzy chmury kwiatów.

00-877 | 1 op. | 0,1 g | 2,10 zł

00-239 | 1 op. | 0,2 g | 3,90 zł

Tunbergia
150 cm

30 cm

VI-IX

Nasturcja karłowa
Empress of India
30 cm

VII-X

Groszek pachnący
Spencer mieszanka
150 cm

VI-IX

Aksamitka rozpierzchła
Petite mieszanka
15-20 cm

VI-X

(Tropaeolum nanum). Jest doskonałą rośliną na
obwódki rabat, do skrzynek balkonowych i mis.
Tworzy bardzo dekoracyjne, zwarte, gęste kępy.
Kwiaty nadają się do cięcia.

(Lathyrus odoratus). Efektownie prezentuje się
przy płotach, pergolach i balustradach na balkonach. Niezwykle kolorowe i pachnące kwiaty
długo utrzymują świeżość po ścięciu, dlatego są
polecane do bukietów.

(Tagetes patula). Zakwita pięknymi kwiatostanami, które są dekoracją przez całe lato aż do przymrozków. Bardzo silnie się krzewi, tworząc efektowne, gęste kobierce na rabatach, obwódkach
i w pojemnikach. Odstrasza nicienie i mszyce.

00-030 | 1 op. | 2 g | 2,70 zł

00-251 | 1 op. | 3 g | 3,40 zł

01-188 | 1 op. | 1 g | 2,10 zł

PIĘKNY BALKON to wizytówka naszego domu i mieszkania. Do udekorowania balkonów, tarasów i werand proponujemy ciekawe, łatwe w uprawie rośliny
o bardzo długim okresie kwitnienia.

Petunia białoobrzeżona mieszanka
30-40 cm

VI-IX

(Petunia hybrida). Zachwyca pięknymi, wielobarwnymi kwiatami. Do jesieni dekoruje ogród, werandę lub balkon, pięknie
wygląda w wiszących amplach. Nie ma wygórowanych wymagań, nie sprawia problemów w uprawie, jest polecana
początkującym ogrodnikom.

00-836 | 1 op. | 0,01 g | 4,80 zł

Nierembergia Purple Robe
25-30 cm

VI-IX

(Nierembergia hippomanica). Jest bardzo dekoracyjna, każdego dnia wytwarza nowe, niezliczone ilości kwiatów. Pięknie prezentuje się w wiszących
koszach lub pojemnikach stojących. Uprawiana w ogrodzie tworzy gęsty,
kwiatowy kobierzec.
00-878 | 1 op. | 0,1 g | 2,30 zł

Mina
3-4 m

VII-X

(Mina lobata). Przepiękne pnącze, które tworzy dekoracyjne liście i niesamowite, zmieniające kolor w trakcie kwitnienia, ogniste kwiaty. Rośnie szybko, do przymrozków
dekoruje płoty, altany, świetnie sprawdza się na balkonach
i tarasach. 00-826 | 1 op. | 0,5 g | 2,50 zł

Celozja pierzasta Kimono mieszanka
20-30 cm

VII-IX

(Celosia plumosa). Ciepłe barwy i imponujące kwiatostany
dekorują rabaty i kwietniki, a posadzone w pojemnikach
zdobią słoneczne balkony lub tarasy. Celozja kwitnie do
przymrozków, kwiaty długo utrzymują świeżość w wazonie,
mogą być zasuszane.

00-288 | 1 op. | 0,3 g | 2,00 zł

Słonecznik karłowy Polino Cola
40-50 cm

VI-IX

(Helianthus annuus). Uroczy, karłowy słonecznik do uprawy w pojemnikach
na balkonie i w gruncie. Zakwita 8 tygodni po siewie. Po kwitnieniu pędu
głównego, zakwita na licznych pędach bocznych, długo zachowuje wartość
dekoracyjną.
01-131 | 1 op. | 1 g | 2,90 zł

Werbena karłowa różowa
20 cm

Groszek pachnący Winston Churchill
180 cm

VI-IX

(Lathyrus odoratus). Wyróżniają go mocno pachnące, duże
kwiaty na długich łodygach, dlatego świetnie nadaje się do
cięcia. Im więcej kwiatów ścinamy tym obficiej kwitnie.
Jest piękną dekoracją rabat, pergoli, płotów i balustrad na
balkonach.
01-028 | 1 op. | 3 g | 3,50 zł

Nasturcja karłowa Cherry Rose
30 cm

VII-X

(Tropaeolum nanum). Wyjątkowa odmiana z pięknymi, karminowymi kwiatami. Jest polecana na obwódki rabat, do
skrzynek balkonowych i mis. Tworzy dekoracyjne, zwarte, obficie kwitnące kępy. Kwiaty nadają się do cięcia.

01-048 | 1 op. | 2 g | 2,70 zł

VII-IX

(Verbena hybrida). Jest dekoracyjna, mało
wymagająca, sprawdza się na rabatach. Znakomicie nadaje się do obsadzania pojemników na bardzo nasłonecznionych tarasach
i balkonach, na których nie sprawdzają się
inne rośliny.

01-171 | 1 op. | 0,3 g | 4,20 zł
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Zachęcamy do poznania właściwości
smakowych, odżywczych i leczniczych
rzadko spotykanych, mało znanych roślin, które zadomowiły się w naszych ogrodach i na naszych stołach.

Tykwa Birdhouse
(Lagenaria siceraria). Owoce w kształcie klepsydry dekorują mieszkanie i taras. Po wysuszeniu służą do wyrobu naczyń, świeczników, lampionów i instrumentów muzycznych. Tykwa jest
pnączem, najpiękniej prezentuje się przy pergolach i altanach,
gdy owoce zwisają z dużej wysokości.

00-883 | 1 op. | 1 g | 2,00 zł

Dynia Turecki Turban
Zachwyca egzotycznym kształtem owoców i mnogością kolorów.
Jest przepiękną ozdobą jesiennych ogrodów, a po zbiorach ekologiczną dekoracją tarasów i mieszkań, gdzie zachowuje trwałość, nawet przez cały rok. Fantazyjne owoce są jadalne, nadają się
do pieczenia, grillowania i do zup.

00-629 | 1 op. | 2 g | 3,40 zł
Owoce mają cienką skórkę, małą ilość pestek, jędrny i chrupiący miąższ. Są najsmaczniejsze, gdy osiągają 18-25 cm, można z nich
robić surówki. Częsty zbiór powoduje zawiązywanie następnych owoców, tym
samym zwiększa plon. Roślina tworzy płożące, 2 m pędy.

03-263 | 1 op. | 2 g | 2,20 zł

Fasolnik egipski
2m

VII-IX

(Lablab purpureus). To bardzo dekoracyjne, łatwe w uprawie i wyjątkowo odporne na suszę pnącze jest polecane początkującym
ogrodnikom. Znakomicie rośnie w gruncie i w pojemnikach, zdobi
balkony, altany i pergole. Zachwyca pachnącymi kwiatami i dekoracyjnymi, purpurowymi strąkami. Młode strąki są jadalne po
ugotowaniu.
00-621 | 1 op. | 3 g | 4,70 zł

Kukurydza ozdobna Strawberry Corn
Przyciąga uwagę podobnymi do truskawek, oryginalnymi kolbami, które pięknie dekorują ogrody i mieszkania w świeżych i suchych kompozycjach. Młode, smaczne kolby mogą być spożywane
po ugotowaniu lub konserwowane. Ziarno jest rarytasem dla
ptaków.
01-195 | 1 op. | 2 g | 2,10 zł

Ogórek White Wonder
Wczesna, zdrowa i plenna odmiana tworząca długie pędy. Ogórki
mają jędrny miąższ w stanie świeżym i po ukiszeniu. Są wyśmienite do spożycia na surowo, do kiszenia i konserwowania. Należy
pamiętać o podlewaniu, w czasie długiej suszy owoce lekko
gorzknieją.
00-956 | 1 op. | 1 g | 2,00 zł
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Musztardowiec Red Giant
(Brassica juncea). Roślina o smacznych, jadalnych liściach, które
mają ciekawy, pieprzno-musztardowy smak. Można je spożywać
surowe lub gotowane. Młode liście dobrze smakują z twarożkiem,
mozarellą lub w sałatkach. Starsze polecane są do potraw azjatyckich.
03-218 | 1 op. | 0,3 g | 1,20 zł

Cukinia Lungo Bianco

Tykwa Kobra
(Lagenaria siceraria). Egzotyczne pnącze o niezwykle efektownych
owocach, które po wysuszeniu i wydrążeniu służą do wyrobu
ozdobnych przedmiotów: lamp, świeczników, instrumentów i naczyń. Tykwa najpiękniej prezentuje się posadzona przy pergolach
i altanach. Z jednej rośliny zbiera się kilka owoców.

00-723 | 1 op. | 1 g | 3,50 zł

Rukola

Głąbigroszek

Szczypiorek czosnkowy

(Eruca sativa). Częścią jadalną są liście o lekko
pikantnym smaku, które są wyśmienitym dodatkiem do surówek i zimnych przekąsek.
Zawierają dużo potasu, soli mineralnych i witaminy C. Młode liście mają łagodny smak, starsze
stają się lekko gorzkie.

(Tetragonolobus). Jadalne strąki zrywa się gdy
mają 2,5 cm długości, są wtedy najsmaczniejsze, chrupkie i bez włókien. Mają smak zielonego groszku i szparagów. Można je spożywać
na surowo, najlepiej smakują gotowane jak
fasola szparagowa.

(Allium tuberosum). Jest warzywem o właściwościach leczniczych, smacznym dodatkiem do
surówek, twarożków, zup, ryb i mięs. Może być
uprawiany w doniczkach. Liście mają delikatny,
czosnkowy posmak, są bogatym źródłem żelaza
i witaminy C.

00-980 | 1 op. | 0,5 g | 1,90 zł

03-183 | 1 op. | 1 g | 2,90 zł

00-065 | 1 op. | 1 g | 2,60 zł

Odmiana bardzo plenna i niezawodna. Najsmaczniejsze są owoce wielkości piłki tenisowej, idealne do konserwowania w całości. Dobrze smakują grillowane, smażone,
faszerowane. Im częściej owoce są zrywane, tym więcej się ich zawiązuje.

Sałata łodygowa Karola

00-121 | 1 op. | 3 g | 3,00 zł

Najcenniejszą częścią rośliny jest łodyga o smacznym, chrupiącym i soczystym miąższu, która
jest doskonała do spożywania na surowo w
sałatkach. Może być też gotowana jak szparagi,
konserwowana i kiszona, podawana jako dodatek do drugich dań. Najsmaczniejsze są łodygi
mające 30 cm wysokości.

03-238 | 1 op. | 1 g | 2,40 zł

Cukinia Tondo Chiaro di Nizza

Jest polecana koneserom pikantnych smaków.
Owoce mają tak mocny, ostry smak, że należy
je kroić w rękawiczkach. Papryczki dodaje się w
małych ilościach do potraw lub przechowuje
po ususzeniu. Odmiana sprawdza się w uprawie gruntowej i doniczkowej, jest plenna i łatwa w pielęgnacji.

03-264 | 1 op. | 0,15 g | 3,40 zł

Papryka
Habanero Red

Fasolnik chiński
Bakłażan Early Long Purple 3

Cebula siedmiolatka Long White Koshigaya F1

Owoc osiąga średnio 20-25 cm długości, ma wyśmienity smak, może być
wykorzystywany do sałatek, zapiekanek, można go grillować, faszerować i panierować. Bakłażany to doskonałe źródło potasu, obniżają poziom cholesterolu, są uznawane za afrodyzjak.

(Allium fistulosum). Nazywana jest japońskim porem. Wyróżnia ją odporność
na niskie temperatury, doskonale zimuje w gruncie. Uprawiana z rozsady i obsypywana ziemią w trakcie wzrostu wytwarza 20 cm, wybieloną łodygę. Zarówno łodygi jak i szczypior cechują się bardzo dobrym smakiem i jakością.

03-182 | 1 op. | 1 g | 2,10 zł

03-180 | 1 op. | 1 g | 2,40 zł

(Vigna sinensis). Roślina pnąca. Strąki o długości 30-60 cm są delikatniejsze w smaku od strąków fasoli. Zbiera się je niedojrzałe i spożywa po
ugotowaniu jak spaghetti lub jak fasolkę szparagową. Można je zamrażać. Lubi stanowiska
osłonięte od wiatru.

00-954 | 1 op. | 5 g | 2,90 zł
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Fasola Tytania

Fasola Maxidor

Fasola Scuba

Fasola Złota Saxa

Wczesna, karłowa odmiana typu Mamut. Nie ma
dużych wymagań uprawowych i jest odporna
na choroby. Wytwarza płaskie, szerokie, pozbawione włókna, smaczne, soczyste strąki, które
są polecane do bezpośredniego spożycia, konserwowania i mrożenia.

Odmiana szparagowa, karłowa, wczesna, bardzo
plenna, o bezwłóknistych, bardzo smacznych strąkach (14-16 cm). Odporna na choroby. Nadaje
się do bezpośredniego spożycia i mrożenia. Dla
przedłużenia plonowania, można siać sukcesywnie co 10-14 dni do połowy VII.

Wczesna, szparagowa, odporna na choroby i bardzo plenna odmiana o wzniesionym pokroju.
Świetnie plonuje również w gorszych warunkach
pogodowych. Tworzy proste, 13-14 cm, bezwłókniste, bardzo mięsiste strąki z dużą zawartością
białka.

Wyróżnia się obfitym i bardzo wczesnym plonowaniem. Okres od siewu do zbioru wynosi tylko
65 dni. Karłowe rośliny tworzą proste, 12 cm,
bezwłókniste, wyjątkowo smaczne strąki, które
dojrzewają stopniowo, co wydłuża termin
zbioru nawet do IX.

03-115 | 1 op. | 20 g | 5,20 zł

00-345 | 1 op. | 20 g | 4,90 zł

00-071 | 1 op. | 20 g | 4,90 zł

03-128 | 1 op. | 20 g | 3,90 zł

Fasola Ferrari

Fasola Jagusia

Fasola Hilds Neckarkonigin

Odmiana karłowa, wczesna, o okresie wegetacji 60-65 dni, bardzo
plenna. Strąki długości 13-14 cm, smukłe, lśniące, gładkie,
ciemnozielone, bez łyka, o wyśmienitym smaku. Polecane są do
bezpośredniego spożycia i do mrożenia. Odmiana odporna na
wiele chorób.
03-233 | 1 op. | 20 g | 3,80 zł

Szparagowa, karłowa, średniowczesna odmiana odporna na niekorzystne warunki pogodowe i tolerancyjna na choroby grzybowe. Bezwłókniste, 12-14 cm strąki są wyjątkowo smaczne.
Może być uprawiana na suche ziarno. Dojrzałe nasiona są ciemnobordowe.
03-004 | 1 op. | 20 g | 4,60 zł

Szparagowa, tyczna odmiana o silnym wzroście, dorasta do 250 cm,
wymaga podpór. Wczesna, w krótkim czasie obficie plonuje długimi, do 20-25 cm, bardzo smacznymi, płaskimi, zielonymi strąkami, które są pozbawione włókien.

Groch Polar Nochowski

Bób Bachus

Ceniona, popularna odmiana grochu łuskowego wytwarzająca
proste strąki wypełnione bardzo wartościowymi i smacznymi
nasionami. Bardzo wczesna, z siewu w III i IV obfite plony można
zbierać w VI-VII. Rośliny dorastają do 40-75 cm.

Wczesna, bardzo plenna odmiana przeznaczona do najwcześniejszej uprawy. Rośliny wysokie, ok. 100 cm. Strąki bardzo długie,
szerokie, proste. Nasiona duże, grube, o doskonałej konsystencji
i wyśmienitym smaku. Złoty Medal Polagra.

03-269 | 1 op. | 50 g | 3,50 zł

03-148 | 1 op. | 30 g | 4,90 zł

00-365 | 1 op. | 20 g | 5,20 zł

Fasola Sonesta
Wczesna, karłowa, obficie plonująca odmiana. Polecana do uprawy wczesnowiosennej i jesiennej pod osłonami i w gruncie. Strąki
dojrzewają nierównomiernie, co wydłuża okres zbioru. Są proste,
dł. 12-14 cm, mięsiste, grube, wyjątkowo smaczne, delikatne i bezwłókniste.
03-118 | 1 op. | 20 g | 4,90 zł
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Burak Ceryl

Burak Jawor
Późna, bardzo plenna, tolerancyjna na choroby odmiana, doskonale nadająca się do bezpośredniego spożycia oraz długiego przechowywania. Korzenie są intensywnie czerwone bez wyraźnie zaznaczonych pierścieni.
Miąższ o dużej ilości cukrów i suchej masy, jest delikatny, smaczny.

Odmiana charakteryzuje się silnym i szybkim wzrostem. Jest
plenna, odporna na choroby i wybijanie w pędy nasienne.
Tworzy okrągłe, bardzo wyrównane korzenie. Ze względu na
wysoką zawartość betaniny i intensywne wybarwienie jest
polecana na soki, koncentraty i barszcz.

03-241 | 1 op. | 10 g | 2,50 zł

03-159 | 1 op. | 10 g | 2,50 zł

Burak Opolski
Odmiana wyróżniająca się plennością. Doskonała zarówno
do bezpośredniego spożycia, przechowywania i na przetwory. Miąższ ciemnopurpurowy, delikatny i wyjątkowo
smaczny. Pierścienie niewidoczne, słabo zaznaczone. Złoty
Medal Polagra. 00-161 | 1 op. | 10 g | 2,90 zł

Burak Karmazyn
Burak Monika
Odmiana średniowczesna, jednokiełkowa, wytwarza jedną
lub dwie rośliny z kłębika, co zmniejsza potrzebę przerywania. Odporna na wybijanie w pędy nasienne. Korzeń okrągły,
średniej wielkości. Miąższ słodki, szkarłatnoczerwony, bez
smug.
03-160 | 1 op. | 10 g | 5,50 zł

Ceniona, późna, uniwersalna i plenna odmiana. Wyrównane
korzenie o masie ok. 400 g wykazują niską skłonność do
kumulowania azotanów. Intensywnie ciemnoczerwony, z
podwyższoną zawartością cukrów i betaniny miąższ ma wyjątkowo słodki smak. Odmiana polecana na soki dla dzieci,
przetwory i do zimowego przechowywania.

Burak Bona
Odmiana średniopóźna. Pozwala uzyskać bardzo duży plon wysokiej jakości
korzeni z gładką skórką. Polecana jest do bezpośredniego spożycia, na przetwory i do przechowywania. Miąższ intensywnie czerwony bez jaśniejszych
pierścieni, o dużej zawartości cukrów i betaniny.

03-272 | 1 op. | 10 g | 2,50 zł

03-240 | 1 op. | 10 g | 3,60 zł

Burak Betako F1
Burak Renova

Burak Czerwona Kula

Późna, jedna z nowszych odmian o cylindrycznych, długich korzeniach. Ceniona ze względu na słodki smak. Korzenie nie wykazują skłonności do
przerastania, dobrze się przechowują. Miąższ intensywnie czerwony z dużą
zawartością betaniny, bez widocznych pierścieni, bardzo smaczny.

Odmiana bardzo plenna o kulistych, dobrze wykształconych
korzeniach. Miąższ ciemnoczerwony o słabo zaznaczonych
pierścieniach, soczysty, bardzo smaczny. Odmiana uniwersalna. Przeznaczona na użytek letni, jesienny i do długiego
przechowywania.

03-112 | 1 op. | 10 g | 2,90 zł

00-160 | 1 op. | 10 g | 2,90 zł

Odmiana średniopóźna, bardzo plenna, daje plon wyjątkowo dobrej jakości. Jest polecana do bezpośredniego spożycia i do długiego przechowywania. Tworzy kuliste, średniej
wielkości korzenie o ciemnoczerwonej skórce, na przekroju
intensywnie krwistoczerwone, bez wyraźnych pierścieni.

03-273 | 1 op. | 10 g | 4,50 zł
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Roszponka warzywna
Verte de Cambrai

Sałata masłowa Owacja
Średniowczesna, masłowa, bardzo plenna i zdrowa odmiana przeznaczona do uprawy w gruncie
od wiosny do jesieni. Bardzo późno wybija w pędy
kwiatostanowe. Tworzy duże, dobrze wypełnione, bardzo smaczne, jasnozielone główki, które
długo zachowują wartość konsumpcyjną.

03-276 | 1 op. | 1 g | 2,00 zł

Sałata masłowa Milly-Elena

Coraz bardziej popularne warzywo, którego jajowate liście spożywa się na surowo jak sałatę.
Mają przyjemny, lekko słodki smak i są bogate w
witaminy oraz sole mineralne. Rośliny zimują bez
uszkodzeń pod okrywą śniegu lub włókniną.

Odmiana tworzy zwarte główki, które można
długo przechowywać w lodówce. Może być uprawiana na zbiór wiosenny, letni, a także jesienny
z siewu na początku lipca. Kruche liście mają
wyśmienity smak, są doskonałe do sałatek.

00-374 | 1 op. | 1 g | 1,30 zł

03-277 | 1 op. | 1 g | 2,00 zł

00-097 | 1 op. | 1 g | 1,70 zł

Sałata masłowa Lento

Sałata lodowa Królowa Lata

Sałata lodowa Saladin

Bardzo atrakcyjna odmiana o apetycznej, jasnozielonej barwie. Rośliny tworzą ścisłe, duże,
bardzo smaczne główki, często przekraczające
wagę 1 kg. Polecana do uprawy wiosną, latem
i jesienią.

Odmiana wczesna, nadająca się do całosezonowej uprawy w gruncie, bardzo zdrowa, odporna
na wiele chorób. Tworzy duże, zwarte, twarde
główki zbudowane z miękkich, soczystych,
bardzo smacznych liści. Jest odporna na wybijanie w pędy nasienne.

Rewelacyjna, odporna na mączniaka odmiana,
która charakteryzuje się szybkim wzrostem. Przeznaczona do całosezonowej uprawy w gruncie.
Nie wybija w pędy nasienne. Tworzy średniej
wielkości, ścisłe główki. Liście są błyszczące,
ciemnozielone, kruche, smaczne, długo zachowujące świeżość.

00-555 | 1 op. | 0,5 g | 1,40 zł

03-244 | 1 op. | 1 g | 2,10 zł

03-221 | 1 op. | 0,5 g | 1,40 zł

Sałata masłowa Justyna
Odmiana uniwersalna do uprawy wiosennej, letniej i jesiennej w
gruncie i pod osłonami. Tworzy duże, smaczne główki. Nie wybija
w pędy kwiatostanowe, nawet przy wysokiej temperaturze.
Odporna na mączniaka. Ma bardzo długi okres przydatności konsumpcyjnej.
00-554 | 1 op. | 1 g | 1,80 zł
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Sałata lodowa Ice Queen

Bardzo plenna, średniowczesna, masłowa odmiana przeznaczona do uprawy pod osłonami
i w gruncie przez cały sezon. Późno wybija w pędy nasienne. Tworzy zamknięte, duże główki
o jasnozielonych, bardzo smacznych liściach,
które nie gorzknieją.

Sałata masłowa Kral Maje
Wczesna odmiana przeznaczona do najwcześniejszej uprawy w gruncie i przyspieszonej w
tunelach foliowych. Tworzy średniej wielkości,
jasnozielone, zamknięte, jędrne główki z czerwonawymi przebarwieniami. Liście są wyjątkowo delikatne, soczyste, pyszne.

03-296 | 1 op. | 0,5 g | 1,30 zł

Sałata lodowa Great Lakes 118
Mieszanka sałat
Jedno opakowanie nasion zapewnia wyhodowanie wielu odmian,
różniących się kształtem i kolorem liści. Gwarantuje przedłużony
termin zbioru i zaskakuje różnorodnością sałat, o kruchych i smacznych liściach.
00-524 | 1 op. | 1 g | 1,70 zł

Odmiana późna o okresie wegetacji 75-80 dni. Polecana do uprawy na zbiór letni i jesienny, ponieważ nie wybija łatwo w pędy
kwiatowe. Tworzy duże, zwięzłe, ciemnozielone główki o masie
1-1,2 kg. Liście są chrupkie, soczyste, o pęcherzykowatej powierzchni oraz doskonałym, lekko słodkim smaku.

00-731 | 1 op. | 0,5 g | 1,30 zł

Dynia Rouge vif d'Etampes

Dynia Liscia

Arbuz Orangeglo

Francuska odmiana o spłaszczonych, osiągających 5-14 kg, trwałych w przechowaniu owocach. Pomarańczowy, bardzo gruby, bez
azotanów i metali ciężkich, o wyśmienitym smaku miąższ jest
zdrowy, bogaty w witaminy i sole minerale.

Silnie rosnąca, wczesna odmiana piżmowa. Owoce przypominają
kształtem dzwon, mają beżową skórkę, 2,5-3,5 kg, mogą być
przechowywane do 6 miesięcy. Miąższ jest pomarańczowy o delikatnym, słodkim, lekko orzechowym smaku.

Odmiana wyróżnia się dorodnymi owocami o masie 5-7 kg, oraz
soczystym i wyjątkowo słodkim miąższem w niespotykanym pomarańczowym kolorze. Zaletą jest odporność na niskie temperatury. Obficie plonuje w naszym klimacie pod osłonami i w gruncie.

03-284 | 1 op. | 2 g | 3,20 zł

03-282 | 1 op. | 2 g | 4,80 zł

03-281 | 1 op. | 0,5 g | 1,60 zł

Arbuz Moro F1

Melon Emir F1

Arbuz Rosario F1

Melon Malaga F1

Wczesna odmiana polecana do uprawy pod osłonami i w gruncie, wykazuje bardzo dużą odporność na mączniaka rzekomego i prawdziwego.
Tworzy jasnozielone w ciemniejsze pasy, kuliste
owoce o wadze 4-6 kg. Miąższ bardzo smaczny,
czerwony, jędrny, bardzo soczysty, słodki.

Polska odmiana o dużej odporności na choroby.
Lepiej od innych odmian znosi obniżone temperatury, niezawodnie plonuje w gruncie także w latach chłodniejszych. Owoce powyżej 1 kg. Miąższ
owocu grubości 4-5 cm, pomarańczowy, bardzo
smaczny, aromatyczny i słodki.

Wczesna odmiana arbuza doskonale znosząca
polskie warunki. Odporna na choroby. Dobrze
wiąże owoce w niższych temperaturach. Miąższ
ciemnoróżowo-czerwony, bardzo smaczny i bardzo słodki.

Odmiana przystosowana do uprawy w Polsce.
Toleruje niższe temperatury i może być uprawiana bez osłon. Owoce kuliste wielkości 1-1,5 kg.
Miąższ bardzo słodki, wyjątkowo soczysty, gruby, intensywnie pomarańczowy.

03-260 | 1 op. | 0,5 g | 3,50 zł

00-170 | 1 op. | 0,3 g | 2,70 zł

00-439 | 1 op. | 0,5 g | 4,50 zł

00-444 | 1 op. | 0,3 g | 3,50 zł

Dynia Uchiki Kuri
Dynia bezłupinowa Olga

Dynia Ambar

Ma krzaczasty pokrój, sprawdza się w niewielkich ogrodach. Jest
uprawiana ze względu na liczne, duże, pozbawione łupin pestki.
Są one bogatym źródłem witamin, błonnika, prozdrowotnych
tłuszczy i magnezu. Nadają się do suszenia, prażenia, do spożycia
w stanie świeżym.
03-170 | 1 op. | 2 g | 4,30 zł

Rewelacyjna odmiana o półkrzaczastym pokroju. Średniej wielkości (2-4 kg), zielone owoce mają małe gniazda nasienne bez
pustych przestrzeni i nie kumulują azotanów. Intensywnie pomarańczowy miąższ zawiera więcej suchej masy i betakarotenu niż
inne odmiany.
00-713 | 1 op. | 2 g | 3,20 zł

Zalicza się do najbardziej lubianych dyń. Ma czerwono-pomarańczową skórkę i dość twardy, ciemnożółty, bardzo smaczny miąższ.
Przy przygotowywaniu potraw nie trzeba obierać skórki. Znakomita na zupę krem oraz do pieczenia. Owoce ok. 1,5 kg.

03-027 | 1 op. | 2 g | 3,50 zł
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Pomidor Polorosa F1

Pomidor Spencer

Samokończąca, wiotkołodygowa, gruntowa,
łatwa w uprawie odmiana. Polecana do ogrodu
ze względu na dobrą odporność na zarazę ziemniaczaną. Daje obfite plony po 60-70 dniach od
wysadzenia rozsady. Owoce (70-80 g) są twarde, cylindryczne, bardzo smaczne.

Jedna z najnowszych malinowych odmian, polecana przede wszystkim pod osłony. Rośliny wysokie, dobrze wiążą owoce, nawet w trudnych
warunkach. Różowa skórka pokrywa malinowy,
smaczny, soczysty, jędrny miąższ. Owoce są
duże, do 200 g, doskonałej jakości, odporne na
pękanie.

Odmiana średniowczesna, bardzo plenna do
uprawy w tunelach i w gruncie przy palikach.
Rośliny wykazują dużą odporność na wiele
chorób. Zebrane w długie grona, smaczne,
okrągłe, jędrne owoce o masie 25-35 g są odporne na pękanie, nie miękną i mają przedłużoną
trwałość.

03-925 | 1 op. | 0,1 g | 4,50 zł

03-246 | 1 op. | 10 nasion | 16,00 zł

03-155 | 1 op. | 0,2 g | 2,00 zł

Pomidor Malinowy Rodeo

Pomidor Awizo F1

Odmiana średniowczesna do uprawy w polu
oraz pod niskimi osłonami. Rośliny samokończące, nie wymagają cięcia i palikowania. Owoce bardzo duże, sercowate, barwy malinowej,
bez piętki, o wspaniałym smaku, przeznaczone
do bezpośredniego spożycia i na soki.

03-062 | 1 op. | 0,2 g | 2,70 zł

Pomidor pod osłony Baron F1

Pomidor Betalux

Pomidor Cytrynek Groniasty

Odmiana średniowczesna o silnym wzroście, odporna na podstawowe choroby. Popularna wśród
działkowców ze względu na łatwość w uprawie.
Duże, twarde, mięsiste owoce nie wykazują tendencji do pękania. Miąższ jest wyjątkowo słodki,
bardzo smaczny.

Karłowa, samokończąca, niezwykle plenna odmiana. Plonuje bardzo wcześnie, dlatego nie jest
porażana przez zarazę ziemniaczaną. Ma zdolność zawiązywania owoców bez zapłodnienia.
Tworzy bardzo smaczne, mięsiste, twarde owoce o wadze 70-80 g.

Odmiana wczesna, wysoka, do uprawy w tunelach, w gruncie i na balkonie. Bardzo odporna na
choroby grzybowe, polecana do uprawy ekologicznej. Owoce małe, o masie ok. 15 g, bardzo
smaczne, nadzwyczaj słodkie. Najsłodszy pomidor, chętnie zjadany przez małe dzieci.

Wysoka, średniowczesna odmiana do uprawy
w gruncie i pod osłonami. Owoce bardzo duże
(300-500 g), mięsiste, soczyste, aromatyczne,
słodkie. Doskonałe na świeżo i na przetwory. Skórkę można zdejmować bez parzenia owocu.

00-413 | 1 op. | 0,1 g | 7,50 zł

00-189 | 1 op. | 0,3 g | 2,80 zł

03-065 | 1 op. | 0,1 g | 1,80 zł

03-079 | 1 op. | 0,2 g | 2,80 zł

Pomidor Tolek

Pomidor Malinowy Kapturek
Silnie rosnąca, wysoka odmiana koktajlowa, przeznaczona do uprawy w gruncie lub na balkonie.
Ze względu na wysoką odporność na choroby
grzybowe nadaje się do upraw ekologicznych.
Tworzy nieduże, malinowe, słodkie, wyjątkowo
smaczne owoce, zebrane w długie grona.

03-061 | 1 op. | 0,1 g | 1,70 zł
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Pomidor Zorza Toruńska

Pomidor Zyska

Atrakcyjna odmiana do uprawy amatorskiej.
Wysokie, dorastające do 2 m rośliny wymagają
palikowania. Owoce duże (200 do 600 g), sercowate, mięsiste. Miąższ różowo-czerwony, słodki
i bardzo smaczny, dobry na zupy i przeciery.

Bardzo poszukiwana, najwcześniejsza odmiana
pomidora malinowego do uprawy w gruncie i pod
osłonami. Owoce żebrowane, bardzo smaczne,
o masie 150-200 g. Ze względu na smak i mięsistość owoców polecana głównie do bezpośredniego spożycia.

Średniowczesna odmiana karłowa, polecana do
uprawy polowej ze względu na dużą zdrowotność. Owoce wydłużone, o czerwonej skórce,
twarde, mięsiste, o wysokiej zawartości suchej
masy, odporne na pękanie. Miąższ żywoczerwony, słodki i aromatyczny.

00-594 | 1 op. | 0,2 g | 2,00 zł

00-188 | 1 op. | 0,2 g | 2,40 zł

03-192 | 1 op. | 0,2 g | 1,80 zł

Pomidor Bawole Serce

Kapusta Midor F1

Kapusta włoska Vertus 2

Kapusta czerwona Langedijker Dauer 2

Odmiana średniopóźna. Cechuje się wysokim plonem i dużą zawartością cukrów. Zwięzłe, lekko spłaszczone, 4-5 kg główki przechowują się do 3 miesięcy. Są smaczne w spożyciu, doskonałe do
kiszenia. W trakcie kiszenia nie zmieniają koloru.

Średniopóźna odmiana o wyjątkowo pofałdowanych, ciemnozielonych, bardzo smacznych i delikatnych liściach, idealna do jedzenia na świeżo i na pyszne gołąbki. Tworzy spore, 2-4 kg, twarde,
zwięzłe główki, które nie pękają, nadają się do kiszenia.

Odmiana późna, bardzo plenna. Przeznaczona do bezpośredniego
spożycia, gotowania i kiszenia. Główki średniej wielkości, jędrne,
zwięzłe, kruche o małej tendencji do pękania, bardzo dobre do
długiego przechowywania.

03-161 | 1 op. | 0,3 g | 3,80 zł

00-436 | 1 op. | 1 g | 1,60 zł

00-111 | 1 op. | 1 g | 1,60 zł

Kapusta Kamienna Głowa

Kapusta Ditmarska Najwcześniejsza

Kapusta Portoza F1

Odmiana późna o wyjątkowych walorach smakowych. Ze względu
na właściwy stosunek cukrów do kwasów jest szczególnie przydatna do kiszenia. Tworzy duże, ścisłe główki, o białych i kruchych
liściach wewnętrznych. Bardzo trwała w przechowywaniu.

Najwcześniejsza odmiana przydatna do uprawy pod osłonami i w
gruncie. Polecana do bezpośredniego spożycia. Dojrzałość zbiorczą osiąga po 50-55 dniach od posadzenia rozsady. Tworzy kuliste,
dość twarde, jasnozielone główki o masie 1-1,5 kg.

Późna odmiana doskonała do długiego przechowywania. Idealnie znosi złe warunki pogodowe, w tym susze. Tworzy kulistoowalne, wyrównane, twarde główki, o masie 3-5 kg, odporne na
pękanie i niskie temperatury, polecane do kiszenia.

00-118 | 1 op. | 1 g | 1,90 zł

00-119 | 1 op. | 1 g | 1,80 zł

03-268 | 1 op. | 0,1 g | 4,50 zł

Kapusta pekińska Granaat
Kapusta brukselska Casiopea

Kapusta czerwona Kalibos

Wczesna odmiana tworząca stożkowate, duże,
zwięzłe główki. Niepowtarzalny kształt główki
tej odmiany idzie w parze z wyjątkowymi walorami smakowymi. Doskonała do sporządzania
surówek, a także do gotowania i kiszenia.

Plenna odmiana polecana do bezpośredniego
spożycia i zamrażania. Rośliny osiągają wysokość
110-125 cm i są odporne na mróz. Tworzą liczne
(60-70 szt.), ścisłe, ciemnozielone główki średniej wielkości, które dobrze się przechowują po
zbiorze.

Odmiana średniopóźna z przeznaczeniem na bezpośrednie spożycie i do krótkiego przechowywania. Rośliny tworzą stożkowate, zwięzłe
główki o fioletowo-czerwonych, słodkich liściach. Odmiana wyróżnia się doskonałymi walorami smakowymi.

00-552 | 1 op. | 1 g | 1,30 zł

03-110 | 1 op. | 1 g | 1,70 zł

00-744 | 1 op. | 0,5 g | 2,30 zł

Kapusta Cuor di Bue Grosso

Okres wegetacji tej odmiany trwa 65-70 dni.
Polecana do uprawy jesiennej i przechowywania.
Tworzy wyraźnie wydłużone główki, nawet do
50 cm długości, o masie do 2 kg. Liście są chrupiące, soczyste, słodkie. Szczególnie polecane
do bezpośredniego spożycia.

03-234 | 1 op. | 1 g | 1,20 zł
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Pietruszka Ołomuńcka

Pietruszka naciowa Moss Curled 2

Pietruszka Troja

Niezawodna odmiana o dorodnych, regularnych, bez tendencji do rozwidlania korzeniach z aromatycznym, białym,
jędrnym miąższem. Dobrze znosi niekorzystne warunki pogodowe. Doskonała do długiego przechowywania, wykazuje dużą odporność na choroby przechowalnicze.

Odmiana o bardzo gęstych, kędzierzawych liściach, które
bardzo długo zachowują świeżość po zerwaniu. Jest o wiele
bogatsza w witaminy i sole mineralne od odmian korzeniowych. Dobrze zimuje, bardzo szybko odrasta po ścięciu.

Późna, plenna odmiana o doskonałej trwałości polecana do długiego przechowywania. Tworzy duże, 22-23 cm, szerokie, gładkie korzenie o śnieżnobiałym,
aromatycznym miąższu. Jest odporna na rdzę korzeni i choroby przechowalnicze.

00-390 | 1 op. | 1 g | 1,20 zł

00-749 | 1 op. | 1 g | 1,20 zł

03-265 | 1 op. | 1 g | 3,10 zł

Pietruszka Cukrowa

Pietruszka Konika

Odmiana wczesna na zbiór letni i jesienny. Doskonała do bezpośredniego spożycia. Korzenie krótkie, wyrównanej wielkości, o białym, bardzo smacznym miąższu. Wymaga gleby
żyznej, starannie uprawionej i dostatecznie wilgotnej.

Odmiana średniowczesna polecana na zbiór wczesny, jak
również jesienny do długiego przechowywania. Korzeń stożkowaty, gruby, gładki, długości 12-15 cm, bez tendencji do
rozwidleń. Miąższ kremowobiały, aromatyczny, smaczny.

Późna odmiana holenderska, przeznaczona do długiego przechowywania.
Plonuje niezawodnie. Tworzy długie, do 22 cm, stożkowe, wyrównane korzenie. Miąższ aromatyczny, jędrny, biały. Plon jest obfity i zdrowy.

00-516 | 1 op. | 1 g | 1,20 zł

00-109 | 1 op. | 1 g | 1,80 zł

03-196 | 1 op. | 1 g | 2,70 zł

Pietruszka Jadran

Pietruszka Kaśka
Średniopóźna odmiana dająca obfity zbiór długich, aromatycznych, ładnie wybarwionych korzeni, które świetnie nadają się do bezpośredniego spożycia i przechowywania. Miąższ
jest kremowobiały, jędrny, kruchy, bardzo aromatyczny.

03-274 | 1 op. | 1 g | 1,30 zł
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Pietruszka naciowa Gigante d'Italia
Odmiana bardzo plenna. Liście gładkie, bardzo aromatyczne. Na zbiór letni i jesienny nasiona należy wysiewać
wczesną wiosną, na zbiór wiosenny wskazany jest siew
w VII poprzedniego roku. Dobrze zimuje w gruncie.

00-068 | 1 op. | 1 g | 1,10 zł

Pietruszka Osborne
Jedna z najpóźniejszych odmian wytrzymała na okresowe niedobory wody.
Polecana do długiego przechowywania. Korzenie są bardzo długie, duże, regularne, dobrej jakości, trwałe w przechowywaniu. Miąższ kremowobiały,
jędrny, zwarty, smaczny.
03-101 | 1 op. | 1 g | 1,80 zł

Cebula Efekt

Cebula Wola

Cebula siedmiolatka Red Toga

Cebula cukrowa Ailsa Craig

Średniopóźna, plenna odmiana przeznaczona
do długiego przechowywania, aż do pierwszych
dni czerwca. Kuliste cebule mają ciemnozłotą,
dobrze przylegająca łuskę i twardy, białokremowy, smaczny miąższ.

Bardzo plenna, wyrównana, późna odmiana.
Doskonale się przechowuje. Wyjątkowo późno
wybija w szczypior podczas bardzo długiego
przechowywania. Tworzy duże cebule pokryte
mocną łuską. Miąższ jest dość twardy, biały,
o średnio ostrym smaku.

Roślina trwała, mrozoodporna, pozostająca na
jednym miejscu przez 5 lat. Formą użytkową jest
delikatny, soczysty szczypior, który w pierwszym
roku uprawy otrzymujemy latem, a w latach następnych już od wczesnej wiosny.

Odmiana szybko i silnie rosnąca. Wielkość cebul
często przekracza 1 kg. Miąższ ma łagodny smak
i doskonale sprawdza się jako dodatek do sałatek
oraz do mrożenia. Nie nadaje się do dłuższego
przechowywania.

00-422 | 1 op. | 1 g | 2,10 zł

03-299 | 1 op. | 1 g | 2,10 zł

00-158 | 1 op. | 1 g | 3,30 zł

00-358 | 1 op. | 1 g | 4,30 zł

Cebula szalotka Zebrune

Cebula Lusy

Cebula Alibaba

Cebula Ławica
Odmiana późna, tworzy kuliste, średnio duże
cebule. Łuska złotożółta, dobrze przylegająca.
Wyróżnia się wyjątkową odpornością na choroby. Polecana do bezpośredniego spożycia oraz
do długiego przechowywania. Złoty Medal
Gardenia 2013.

Ceniona odmiana, z szerokim zastosowaniem
w kuchni. Jest doskonałym dodatkiem do wielu
potraw. Tworzy gniazda podłużnych cebul o
żółto-brązowej łusce. Biały z jasnofioletowym
odcieniem miąższ ma charakterystyczny, bardzo
dobry, słodko-ostry smak.

Wczesna odmiana o złotożółtej, mocnej łusce
przeznaczona do bardzo długiego przechowywania. Dobrze znosi zróżnicowane warunki pogodowe. Tworzy atrakcyjne, średniej wielkości,
ok. 130 g, okrągłe cebule o łagodnym smaku.

Średniowczesna, plenna odmiana. Tworzy kuliste
cebule o masie 80-100 g, z dobrze przylegającą
białą łuską, polecane do bezpośredniego spożycia i do przechowywania. Miąższ jest biały,
soczysty, łagodny w smaku, średnio zwarty,
z dużą zawartością cukrów.

00-589 | 1 op. | 0,5 g | 2,90 zł

03-287 | 1 op. | 1 g | 2,80 zł

03-286 | 1 op. | 1 g | 2,20 zł

03-141 | 1 op. | 1 g | 2,20 zł

Cebula Sopelek
Cebula Wolska

Cebula Karmen

Cebula Yellow Sweet Spanish

Ceniona polska odmiana wyjątkowo plenna,
późna, wyrównana, niezawodna w plonowaniu.
Cebule okryte cienką, słomkowożółtą łuską.
Miąższ biały, smaczny, soczysty, dość ostry w
smaku. Jedna z najlepiej przechowujących się
odmian.

Odmiana średniopóźna. Cebule kuliste, lekko
spłaszczone, o intensywnie karminowoczerwonej łusce. Miąższ fioletowo-biały o łagodnym
smaku. Odmiana bardzo plenna, przeznaczona
do bezpośredniego spożycia oraz do przechowania. Szczególnie atrakcyjna w sałatkach.

"Hiszpańska słodka" tworzy bardzo atrakcyjne,
kuliste, duże cebule (ok. 8 cm) o białym miąższu
i łagodnym smaku. Odmiana rośnie silnie, daje
bardzo wysoki plon po około 120 dniach od siewu. Nadaje się do przechowywania przez kilka
miesięcy.

00-156 | 1 op. | 1 g | 2,30 zł

00-423 | 1 op. | 1 g | 2,30 zł

03-043 | 1 op. | 1 g | 2,30 zł

Polska odmiana średniowczesna, niezawodna
w plonowaniu, nawet w złych warunkach pogodowych. W 2014 roku nagrodzona Złotym Medalem na targach Gardenia. Cebule (150-200 g)
mają łagodny smak. Przechowują się przez 5-6
miesięcy. Podłużny kształt ułatwia obieranie
i krojenie.

03-042 | 1 op. | 1 g | 2,90 zł
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Marchew Berło
Średniopóźna, plenna odmiana polecana na
zbiór jesienny i do przechowywania. Tworzy
bardzo długie, dorodne, wyrównane, pomarańczowo-czerwone korzenie o gładkiej skórce, bez wyraźnego rdzenia. Miąższ jest soczysty z dużą zawartością cukrów, doskonały
na soki.

03-297 | 1 op. | 2 g | 1,80 zł

Marchew Olympus

Marchew Galaxy

Jedna z nowszych, późnych odmian, niepękająca, znakomita
do długiego przechowywania. Ma wiele zalet: jest smaczna,
bardzo plenna, ma długie, do 25 cm, intensywnie pomarańczowe korzenie, główka korzenia nie zielenieje, dodatkowo nie jest podatna na choroby.

Odmiana średniowczesna, plenna. Tworzy wyrównane,
gładkie, walcowate korzenie długości 20 cm, bez tendencji
do zazielenienia i przebarwień. Z późniejszego siewu dobrze
się przechowuje. Pomarańczowy, bogaty w cukry i karoten
miąższ jest szczególnie polecany na soki.

03-248 | 1 op. | 2 g | 1,90 zł

03-172 | 1 op. | 2 g | 1,90 zł

Marchew Marquette

Marchew Fatima

Wczesna odmiana holenderska przeznaczona na wczesny zbiór do
bezpośredniego spożycia, a z późniejszego siewu do przechowywania. Korzenie doskonałej jakości, wyrównane, gładkie, intensywnie pomarańczowe, błyszczące, długości 18-22 cm, soczyste
i słodkie.
03-194 | 1 op. | 1 g | 2,70 zł

Plenna, późna odmiana polecana do długiego przechowywania.
Tworzy długie, do 30 cm korzenie o gładkiej skórce i bardzo smacznym miąższu, zawierającym dużo suchej masy i cukrów. Korzenie
są doskonałym surowcem na soki i przetwory.

03-251 | 1 op. | 2 g | 1,40 zł

Marchew Koral
Odmiana późna. Przeznaczona do bardzo długiego przechowywania. Daje wysoki, doskonałej jakości plon dużych korzeni o gładkiej skórce, bez zazielenienia. Wykazuje małą skłonność do kumulowania azotanów. 00-381 | 1 op. | 2 g | 1,90 zł

Marchew Dolanka

Marchew Jolana F1

Odmiana późna, doskonała do długiego przechowywania.
Tworzy korzenie największe z krajowych odmian. Miąższ
dobrze wybarwiony, pomarańczowy, smaczny, z dużą zawartością cukrów i karotenu.

Ceniona przez konsumentów, średniowczesna, bardzo plenna
odmiana. Wykazuje dużą odporność na choroby. Polecana na
soki, do bezpośredniego spożycia i długiego przechowywania. Korzenie gładkie, dł. 18-22 cm, o bardzo intensywnej
barwie, bez tendencji do zielenienia główki. Miąższ słodki,
soczysty, bardzo smaczny.

Bardzo plenna, późna odmiana o długich, 20-25 cm, ładnie wybarwionych,
doskonałej jakości korzeniach, przeznaczonych do długiego przechowywania. Wyróżnia się wysoką odpornością na choroby. Miąższ jest jednolicie
wybarwiony, soczysty. Złoty Medal Polagra.

03-104 | 1 op. | 1 g | 3,90 zł

03-252 | 1 op. | 2 g | 1,40 zł

00-473 | 1 op. | 2 g | 1,90 zł
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Marchew Flamanka

Jarmuż Kapral
Kukurydza cukrowa Gucio F1

Odmiana średniowczesna, niska (40-60 cm), nadaje się do uprawy w donicach na balkonie. Liście
pęcherzykowate, mocno skręcone, delikatne w
smaku. Polecane do jedzenia na surowo, gotowania, duszenia, pieczenia i na sok. Rośliny
wytrzymują temperaturę do -15°C, co umożliwia zimowy zbiór.

Wczesna odmiana wyróżniająca się niezwykle
słodkim smakiem. Ziarno o żółtopomarańczowej,
delikatnej skórce długo zachowuje świeżość. Jest
doskonałe do spożycia na ciepło po ugotowaniu
kolb w całości lub jako dodatek do sałatek.

03-154 | 1 op. | 1 g | 2,30 zł

00-056 | 1 op. | 5 g | 4,20 zł

Brokuł Wiarus
Bardzo plenna, wczesna odmiana przeznaczona
do uprawy wiosennej i jesiennej. Średniej wielkości, zwarte róże można zbierać po 45-50 dniach
od posadzenia rozsady. Po ścięciu róży głównej
wyrastają bardzo dobrej jakości liczne róże
boczne.

00-447 | 1 op. | 1 g | 2,60 zł

Rabarbar Lider
Odmiana wczesna, plenna, uprawiana dla długich i mięsistych ogonków liściowych z bogatym
w witaminy i sole mineralne miąższem. Zawiera
sporo kwasów: jabłkowego i szczawiowego, które
nadają pikantno-kwaskowaty smak.

00-372 | 1 op. | 1 g | 3,80 zł

Kalafior All Season

Kalarepa Violeta

Kalafior Igloo

Kalarepa Wener Witte

Łatwa w uprawie, średniowczesna odmiana
odpowiednia na zbiór letni i jesienny. Zawiązuje
róże po 70-80 dniach od posadzenia rozsady. Rośliny nie rosną silnie, tworzą średniej wielkości,
białe, zwięzłe róże dobrze osłonięte liśćmi.

Odmiana późna, przeznaczona na jesienne zbiory. Okrągłe, fioletowe, duże, o masie 0,5-1 kg zgrubienia doskonale nadają się do przechowywania. Miąższ ma wyjątkowy, delikatny smak, długo utrzymuje dobrą jakość, nie drewnieje i nie
pęka. 03-256 | 1 op. | 1 g | 1,70 zł

Odmiana wczesna przeznaczona na zbiór letni
i jesienny, bardzo plenna. Tworzy piękne, ścisłe,
śnieżnobiałe, wypukłe, świetnej jakości róże
złożone z drobnych, łatwych do dzielenia różyczek. Róże są dobrze okryte liśćmi

Odmiana o krótkim okresie wegetacji, przeznaczona na zbiór letni i jesienny. Tworzy średniej
wielkości, lekko spłaszczone zgrubienia pokryte
zieloną, delikatną skórką. Miąższ jest biały
soczysty, wyjątkowo smaczny.

03-123 | 1 op. | 0,5 g | 1,70 zł

00-138 | 1 op. | 1 g | 1,60 zł

03-298 | 1 op. | 1 g | 2,40 zł

Koper Compact
Koper Blattreich
Odmiana o bardzo dużym plonie zielonej masy.
Późno wybija w pęd kwiatostanowy. Doskonała
do zbioru na zielono, do bezpośredniego spożycia i do mrożenia. Może być uprawiana w doniczkach. 00-090 | 1 op. | 3 g | 1,80 zł

Koper Szmaragd

Koper Moravan

Odmiana średniopóźna pod względem wybijania w pędy nasienne, bardzo aromatyczna. Daje
wysoki plon zarówno na zielono, jak i surowca
do kwaszenia. Odporna na suszę. Roślina silnie
ulistniona.

Odmiana ceniona za niezawodne i obfite plonowanie. Rośliny wysokie, rosną do wys. 1 m, silnie
się krzewią i późno tworzą kwiatostany. Liście są
gęste, ciemnozielone, bardzo aromatyczne.

00-321 | 1 op. | 3 g | 1,80 zł

03-168 | 1 op. | 3 g | 2,00 zł

Wczesna, niska odmiana polecana do uprawy w
doniczkach i w gruncie do zbioru na zielono. Rośliny o niezbyt silnym wzroście 30-40 cm i zwartym pokroju mają bujne, gęste, ciemnozielone
i bardzo aromatyczne liście.

03-285 | 1 op. | 3 g | 2,00 zł
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Kabaczek Złoty Cepelin

Szpinak Olbrzym Zimowy

Fenkuł De Florencia

Odmiana uniwersalna do uprawy wiosennej,
jesiennej i ozimej. Bardzo dobra jako surowiec do
mrożenia. Mało skłonna do wybijania w pędy nasienne. Liście duże, owalne, wydłużone, lekko
karbowane, ciemnozielone.

Ceniona, bardzo plenna odmiana. Rośliny początkowo krzaczaste, później tworzą pędy płożące.
Owoce są cylindryczne, o wadze 2-4 kg. Jasnokremowy, soczysty, delikatny miąższ zawiera duże
ilości karotenu, wit. C, soli mineralnych oraz
makro i mikroelementów.

Odmiana bardzo odporna na wymarzanie. Dobrze
zimuje i szybko rośnie wiosną. Rośliny o silnym
wzroście wytwarzają jasnozielone, duże, gładkie liście, charakteryzujące się dużą zawartością
witaminy C i suchej masy.

Łatwa w uprawie, włoska odmiana o białym
miąższu i doskonałym, słodkawym, anyżowym
smaku. Zgrubienia spożywa się na surowo w sałatkach lub gotuje, smaży i grilluje. Liście są aromatyczną przyprawą do zup.

00-093 | 1 op. | 3 g | 1,40 zł

00-783 | 1 op. | 2 g | 2,00 zł

00-152 | 1 op. | 5 g | 1,90 zł

03-176 | 1 op. | 1 g | 1,80 zł

Szpinak Matador

Por Bartek

Por Bulgarian Giant

Poziomka Regina

Por Carentan 3

Odmiana późna, niezawodna w plonowaniu,
doskonała do długiego przechowywania. Bardzo dobrze zimuje w gruncie i dobrze odrasta po
zimie. Łodyga dość gruba i średnio długa,
smaczna, o delikatnym smaku. Aby wydłużyć
łodygi wystarczy obsypać rośliny ziemią.

Wczesna odmiana polecana na zbiór we wrześniu
i październiku, bardzo plenna. Dobrze udaje się
z siewu wprost do gruntu. Łodyga rzekoma
długa do 50 cm i bardzo gruba. Doskonała do
bezpośredniego spożycia i krótkiego przechowywania.

Odmiana o silnym wzroście, bardzo plenna, nie
wytwarza rozłogów. Owoce są aromatyczne,
intensywnie czerwone, dwukrotnie większe niż
u innych odmian, smakiem i aromatem przypominają leśną poziomkę.

Odmiana późna, jesienno-zimowa, wyrównana,
plenna. Rośliny osiągają 75 cm wysokości. Łodyga rzekoma długa, część bielejąca do 25 cm.
Odmiana o dużej odporności na choroby i niską
temperaturę. Bardzo dobrze się przechowuje.

00-104 | 1 op. | 0,5 g | 2,20 zł

00-523 | 1 op. | 1 g | 4,30 zł

00-373 | 1 op. | 0,1 g | 2,90 zł

00-063 | 1 op. | 1 g | 2,20 zł

Cukinia Nefryt F1
Rewelacyjna, wczesna odmiana, która wytwarza dużo kwiatów żeńskich, a tym samym daje
duży plon młodych owoców. Skórka dojrzałych
owoców jest ciemnozielona do czarno-zielonej.
Rośliny o pokroju krzaczastym z dużą ilością pędów bocznych.

03-018 | 1 op. | 2 g | 3,50 zł
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Cukinia Bananowy Song F1

Cukinia Wanda

Odmiana wczesna, bardzo plenna, o kompaktowym pokroju. Tworzy kształtne owoce pokryte
złocistożółtą skórką. Miąższ kremowy, delikatny,
wyjątkowo smaczny. Do spożycia polecamy
owoce młode, 15-20 cm, jak i starsze, które wytwarzają mało nasion.

Odmiana silnie się krzewi i jest bardzo plenna.
Młode owoce są jasnozielone. W pełni dojrzałe
mają żółtą skórkę, są średniej długości, walcowate, żebrowane. Doskonale nadają się do duszenia, zapiekania oraz faszerowania.

03-236 | 1 op. | 2 g | 4,50 zł

03-237 | 1 op. | 2 g | 2,30 zł

Cukinia Astra Polka
Odmiana krzaczasta. Owoce maczugowate, bardzo
smaczne. W owocach nie kumulują się metale
ciężkie, zawierają natomiast dużo witaminy C.
Polecana do konserwowania, smażenia i mrożenia. 00-173 | 1 op. | 2 g | 2,20 zł

Papryka Symfonia F1

Papryka półostra Rokita

Rewelacyjna odmiana polecana do uprawy w gruncie i pod
osłonami. Tworzy wyrównane, duże, do 200 g owoce. Miąższ jest
bardzo smaczny, słodki, nawet do 9 mm grubości. Wyróżnia się
wysokim plonem. Świetnie sprawdza się w uprawie amatorskiej,
jest odporna na złe warunki pogodowe.

Odmiana wczesna o bardzo długich (12-18 cm), czerwonych, nieco
ostrych w smaku owocach. Bardzo plenna, polecana do uprawy
w gruncie lub tunelach foliowych. Rośliny mają sztywne pędy i nie
wymagają podpór. Owoce są doskonałe na przetwory i do bezpośredniego spożycia.

Najlepsza odmiana papryki do uprawy w odkrytym gruncie. Bardzo
wczesna i bardzo plenna. Owoce dość duże, miąższ bardzo gruby,
soczysty. Nie wymaga palikowania, dobrze znosi niekorzystne
warunki pogodowe.

03-078 | 1 op. | 8 nasion | 14,50 zł

00-426 | 1 op. | 0,5 g | 3,00 zł

00-718 | 1 op. | 0,1 g | 9,50 zł

Papryka Roberta F1

Papryka Ontara

Papryka Marconi

Wczesna odmiana polecana do uprawy gruntowej i pod
osłonami. Owoce przypominające nieduże pomidory mają
wyśmienity smak, są soczyste i chrupiące. Doskonale smakują
z pieczywem, nadają się do surówek, faszerowania i grillowania.
03-175 | 1 op. | 0,3 g | 2,10 zł

Plenna włoska odmiana ceniona za gigantyczne, super słodkie owoce, które
największe rozmiary, nawet do 25 cm, osiągają w uprawie pod osłonami.
Dobrze rośnie także w gruncie. Rośliny rosną silnie, owoce dojrzewają po
ok. 75-90 dniach od wysadzenia.

03-292 | 1 op. | 0,3 g | 2,30 zł

Papryka Trapez
Bardzo plenna i niezwykle smaczna odmiana polecana do
uprawy w nieogrzewanych tunelach i w gruncie. Dobrze zawiązuje owoce także w niskiej temperaturze. Tworzy duże,
ciemnoczerwone owoce o soczystym, delikatnym, grubym,
do 1 cm miąższu.

03-279 | 1 op. | 0,5 g | 2,70 zł

Seler Dolvi
Seler naciowy Tall Utah

Seler Maxim

Odmiana średniowczesna. Okres wegetacyjny trwa 80-90 dni. Łodygi
liściowe grube, mięsiste, długości 40-70 cm. Najlepiej rośnie na ciężkiej, dobrze uprawionej, żyznej, ale nie mokrej glebie.

Odmiana późna na zbiór jesienny i do długiego przechowywania.
Zgrubienia duże, gładkie, bez skłonności do parcenia i pustych
przestrzeni, o kremowobiałym, aromatycznym miąższu. Broda korzeniowa nisko osadzona, co ułatwia zbiór i czyszczenie.

03-177 | 1 op. | 1 g | 1,40 zł

03-131 | 1 op. | 1 g | 2,30 zł

Średniowczesna, plenna odmiana odporna na wybijanie w pędy
nasienne, przeznaczona do bezpośredniego spożycia, na przetwory
i do przechowywania. Tworzy duże korzenie okryte jasną skórką.
Miąższ kremowobiały, kruchy, aromatyczny, bez przebarwień
i pustych przestrzeni.

03-261 | 1 op. | 0,5 g | 2,20 zł
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Ogórek Boztom F1

Ogórek Corveta F1

Ogórek sałatkowy
Telegraph Improved

Ogórek Julian F1

Rewelacyjna, wczesna odmiana przeznaczona
do kiszenia i konserwowania. Cylindryczne, ciemnozielone owoce nie przyrastają na grubość, są
genetycznie pozbawione goryczy i bardzo smaczne. Komora nasienna mała. Rośliny odporne
na choroby.

Wczesna i bardzo plenna odmiana gruntowa
wykazująca dużą odporność na choroby grzybowe. Tworzy ciemnozielone owoce genetycznie
pozbawione goryczki, polecane do konserwowania i kiszenia. Zachowują one do końca zbiorów smukły, wyrównany kształt, nie żółkną i nie
przyrastają na grubość.

Odmiana polecana do uprawy w gruncie i pod
osłonami. Najlepiej rośnie przy podporach, ale
może być uprawiana na ziemi. Owoce dł. 30 cm,
o cienkiej skórce, bez goryczy, z niewielką ilością
nasion. Miąższ soczysty, orzeźwiający.

Odmiana średniowczesna, bardzo plenna.
Owoce wyrównane, dobrej jakości, polecane do
kiszenia, na długie przechowywanie, na ogórki
małosolne i do konserwowania. Nie wymaga
intensywnej ochrony chemicznej. Nagrodzona
Złotym Medalem Polagra.

03-137 | 1 op. | 1 g | 2,50 zł

03-040 | 1 op. | 1 g | 2,50 zł

00-480 | 1 op. | 0,5 g | 3,50 zł

00-081 | 1 op. | 1 g | 3,50 zł

Ogórek Aloe F1

Ogórek Śremski Nowy F1

Odmiana średniowczesna, bardzo plenna, doskonała do uprawy w gruncie. Jest odporna na
wiele chorób grzybowych i wirusowych, co
pozwala ograniczyć stosowanie środków ochrony roślin. Owoce są kształtne, smukłe, ciemnozielone z licznymi brodawkami, genetycznie
pozbawione goryczy, doskonałe do kiszenia i
konserwowania.

Ogórek sałatkowy Lawina F1

Ogórek Victoria F1

Wczesna odmiana polecana do uprawy na wczesny
zbiór w szklarniach i ogrzewanych tunelach
foliowych. Wyróżnia się obfitym plonowaniem i
odpornością na parcha dyniowatych. Owoce dł.
18 cm, o delikatnej skórce są soczyste, jędrne,
pozbawione goryczy i bardzo smaczne.

Uniwersalna, gruntowa, wczesna i plenna odmiana. Kształtne, cylindryczne owoce pokryte
nielicznymi brodawkami nie przyrastają na
grubość, mają zwarty, jędrny miąższ. Długo
zachowują zieloną barwę, nadają się do kiszenia
i na korniszony.

Nowa, wczesna, bardzo plenna odmiana będąca
następcą cenionego ogórka Śremskiego. Wykazuje wysoką odporność na mączniaka rzekomego i inne choroby ogórków. Cylindryczne,
wyrównane owoce nie żółkną i nie przyrastają
na grubość. Są idealne do kiszenia i konserwowania. Złoty Medal Gardenia 2015.

03-197 | 1 op. | 1 g | 2,90 zł

03-289 | 1 op. | 0,2 g | 6,90 zł

03-280 | 1 op. | 1 g | 2,90 zł

03-226 | 1 op. | 1 g | 2,90 zł

Ogórek Śremianin F1
Odmiana gruntowa, bardzo wczesna, wyjątkowo
plenna. Wykazuje dużą odporność na parcha
dyniowatych oraz na mączniaka prawdziwego
i rzekomego. Smaczne owoce w typie „Śremski
F1”, bez skłonności do żółknięcia są polecane do
konserwowania i kiszenia.

03-290 | 1 op. | 1 g | 2,90 zł
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Ogórek Octopus F1

Ogórek beznasienny
Partner F1

Odmiana wczesna, bardzo plenna, o długim okresie plonowania. Ze względu na silne krzewienie
wymaga rzadszego wysiewu. Rośliny o silnym
wigorze, odporne na choroby, co pozwala przedłużyć zbiór do późnej jesieni. Owoce bardzo
smaczne, kształtne, pozbawione goryczki, doskonałe do konserwowania i kiszenia.

Odmiana grubobrodawkowa, średniowczesna,
o bardzo silnym wzroście. Charakteryzuje ją wysoka tolerancja na mączniaka rzekomego i inne
choroby ogórka, dlatego jest polecana do uprawy
ekologicznej. Długie plonowanie gwarantuje
wysokie plony. Bardzo smaczne, kształtne, smukłe owoce nie przyrastają na grubość i są doskonałym surowcem do kiszenia.

Odmiana średniowczesna. Owocuje bez zapłodnienia przez co plony są wyższe. Owoce wyrównane, kształtne, twarde, bez goryczki, smaczne,
w większości pozbawione nasion. Odmiana polecana do uprawy ekologicznej, wykazuje bardzo dużą odporność na większość chorób roślin
dyniowatych.

03-039 | 1 op. | 1 g | 3,50 zł

03-198 | 1 op. | 0,5 g | 4,40 zł

03-036 | 1 op. | 1 g | 5,80 zł

Ogórek Soplica F1

Rzodkiewka Krakowianka

Rzodkiewka Ilka

Rzodkiewka Warta

Bardzo wczesna odmiana o kulistych, dwubarwnych, wyrównanych,
bardzo smacznych zgrubieniach. Odporna na parcenie i wczesne wybijanie w pędy kwiatostanowe, polecana do wiosennej uprawy w
gruncie i tunelach foliowych. Miąższ biały, jędrny, o niezbyt ostrym
smaku.
00-486 | 1 op. | 5 g | 2,10 zł

Odmiana średniowczesna przeznaczona do wiosennej, letniej i
jesiennej uprawy w gruncie. Jest odporna na kwitnienie, tworzy
duże, okrągłe zgrubienia korzeniowe, które nie parcieją i nie pękają latem. Miąższ jest soczysty o przyjemnie lekko pikantnym
smaku.
03-293 | 1 op. | 5 g | 2,10 zł

Odmiana o krótkim okresie wegetacji, odporna na choroby,
odpowiednia do uprawy pod osłonami i wiosennej uprawy w
gruncie. Cylindryczne, dwubarwne zgrubienia mają biały,
soczysty, łagodny w smaku, odporny na parcenie miąższ.

00-568 | 1 op. | 5 g | 2,00 zł

Rzodkiewka Rumba F1

Rzodkiew Mino Early

Odmiana wczesna, polecana do uprawy wiosną
i jesienią w gruncie oraz wczesną wiosną w
tunelach. Tworzy półdługie zgrubienia, które
mają cienką skórkę, smaczny, biały miąższ, bez
skłonności do parcenia i pękania.

Wczesna odmiana, zalecana do wysiewu w
gruncie w okresie wiosennym, letnim i jesiennym. Tworzy twarde, kuliste zgrubienia o czerwonej, błyszczącej skórce. Miąższ mlecznobiały,
o delikatnym smaku i dobrej odporności na parcenie, bez tendencji do pękania.

Wartościowa, wczesna odmiana polecana do
uprawy od wiosny do jesieni. Korzenie białe,
do 40 cm długości, mięsiste o lekko ostrym smaku, bez skłonności do parcenia i pękania. Miąższ
delikatny, jędrny i soczysty, o dużej wartości
odżywczej.

Wczesna odmiana do uprawy pod osłonami i w
gruncie, na zbiór od wczesnej wiosny do późnej
jesieni. Nie wybija w pędy kwiatostanowe. Daje
bardzo duży plon. Miąższ biały o bardzo delikatnym smaku.

03-230 | 1 op. | 5 g | 2,40 zł

03-232 | 1 op. | 5 g | 3,20 zł

00-088 | 1 op. | 5 g | 2,20 zł

00-488 | 1 op. | 5 g | 2,20 zł

Rzodkiewka Polanka

Rzodkiewka Rowa

Rzodkiewka Helro-Era
Rzodkiewka Carmen

Rzodkiewka Opolanka

Bardzo dobra odmiana przeznaczona do uprawy polowej wiosną
i na zbiór jesienny. Miąższ o dość łagodnym smaku, bardzo odporny na parcenie i pękanie. Zgrubienia dorastają do dużych
rozmiarów i zachowują dobrą jakość. Złoty Medal Polagra.

Jedna z najbardziej plennych polskich odmian, bardzo wczesna.
Jest polecana do uprawy w gruncie i pod osłonami. Tworzy
zgrubienia doskonałej jakości, bez skłonności do parcenia. Miąższ
biały, bardzo smaczny, łagodny w smaku.

00-163 | 1 op. | 5 g | 2,30 zł

00-164 | 1 op. | 5 g | 2,00 zł

Odmiana przeznaczona do uprawy wiosną, jesienią i zimą w szklarniach i tunelach foliowych. Polecana również do siewu letniego w
gruncie. Zgrubienia rosną bardzo szybko, zawiązują się przy małym
natężeniu światła, mają matowobiały, nieparciejący miąższ.

03-267 | 1 op. | 5 g | 1,90 zł
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ZIOŁA

Bazylia mieszanka odmian
15-40 cm

VII-VIII

(Ocimum). Mieszanka zawiera kilka odmian bazylii o zróżnicowanej
wysokości, barwie i wielkości liści. Są one znakomitą przyprawą do pizzy,
spaghetti, sałatek i pieczonych mięs. Wzbogacają smak potraw, ułatwiają
trawienie. Liście dodaje się do potraw pod koniec gotowania.

01-803 | 1 op. | 1 g | 2,50 zł

Nagietek lekarski
30-60 cm

VI-X

(Calendula officinalis). Roślina ozdobna i lecznicza. Płatki nagietka wykazują
działanie przeciwzapalne, bakteriobójcze i grzybobójcze. W formie okładów
przyśpieszają gojenie ran. Działają kojąco przy zapaleniu spojówek i zmęczeniu oczu. Płatki należy suszyć w temp. 35°C.

00-934 | 1 op. | 3 g | 2,50 zł

Mięta długolistna
40-50 cm

VII-IX

(Mentha). W ogrodzie daje wiele korzyści, jej
silny zapach odstrasza gryzonie i mszyce, a miododajne kwiaty zwabiają owady zapylające.
Bardzo aromatyczne liście można dodawać do
drinków, sałatek i deserów. Można je suszyć,
napary łagodzą bóle żołądkowe, ułatwiają
trawienie i zasypianie.

01-814 | 1 op. | 0,1 g | 3,10 zł

Mięta górska
50-90 cm

VI-IX

Bazylia sałatowa Lettuce Leaved
20-40 cm

VII-VIII

(Pycnanthemum pilosum). Ma niepowtarzalny i orzeźwiający zapach.
Posadzona blisko domu odstrasza komary, umieszczona w szafach
odstrasza mole. Jest wybitnie miododajna, kwitnie od VI do IX, zwabia
liczne pszczoły i motyle. Liście są dodatkiem do deserów i drinków.
Herbaty z mięty górskiej mają działanie uspokajające, leczą bezsenność,
migreny, nerwobóle i ból gardła.

(Ocimum). Ta popularna w kuchni włoskiej bazylia wyróżnia się niezwykle
smacznymi, aromatycznymi, bardzo dużymi, kędzierzawymi liśćmi. Są one
idealne do pachnącego pesto, pizzy oraz dań mięsnych i warzywnych.
Sprawdza się uprawiana w gruncie i w pojemnikach balkonowych.

01-142 | 1 op. | 0,1 g | 4,50 zł

00-502 | 1 op. | 1 g | 1,90 zł

Majeranek
20-30 cm

VII-VIII

(Origanum). Doskonały do przyprawiania ciężkich potraw, zup, tłustych mięs, drobiu, pasztetów i wędlin. Pomocny na zaburzenia trawienia,
stany skurczowe żołądka i jelit. W diecie bezsolnej może zastąpić sól.

00-704 | 1 op. | 0,5 g | 1,50 zł
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Bazylia grecka
20 cm

VII-VIII

Lubczyk
1-1,8 m

VII-VIII

Szanta zwyczajna
40 cm

VI-IX

(Ocimum). Ma zwarty, kulisty pokrój. Ze względu na niewielkie rozmiary jest polecana do
uprawy w pojemnikach w kuchni i na balkonie.
Świeże, drobne liście, cenione za niepowtarzalny smak i aromat są doskonałe do pomidorów, sosów, zup, ryb i zielonej sałaty.

(Levisticum). Roślina wieloletnia nazywana
zielem miłości. Świeże i suszone liście o smaku
przyprawy maggi wzbogacają smak zup, zwłaszcza rosołu, dań mięsnych, rybnych, sałatek i
sosów. Doskonały, naturalny polepszacz smaku,
który ułatwia trawienie tłustych potraw.

(Marrubium). Jest stosowana w chorobach
wątroby i zaburzeniach rytmu serca. Działa wykrztuśnie. Pomaga w leczeniu oskrzeli, kaszlu,
astmy i kataru. Szklanka naparu z szanty natychmiast rozrzedza wydzielinę w płucach i zatokach,
łagodząc zatokowy ból głowy.

01-079 | 1 op. | 0,5 g | 1,60 zł

00-760 | 1 op. | 0,5 g | 2,60 zł

01-077 | 1 op. | 0,1 g | 1,70 zł

