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Szanowni Państwo, 

Z przyjemnością prezentujemy nowy katalog 

warzyw i kwiatów na lata 2014–2016, zawierają-

cy ponad 250 odmian pochodzących z naszej 

hodowli oraz wiodące odmiany innych produ-

centów, adresowane na rynek profesjonalny 

i amatorski.

KHNO POLAN Sp. z o.o. jest wiodącą firmą 

hodowlano-nasienną z ponad 150-letnim do-

świadczeniem na rynku. To długi okres, który 

mogą przetrwać jedynie firmy posiadające kon-

kurencyjną ofertę, bardzo dobry produkt oraz 

aktywnie odpowiadające na potrzeby rynku. 

W naszej działalności śledzimy występujące 

trendy, starając się skutecznie łączyć tradycje z 

nowoczesnością. Efektem jest poszerzająca się 

każdego roku oferta oraz zwiększające się grono 

zadowolonych klientów krajowych i zagranicz-

nych. Jest wiele powodów dla których warto na-

wiązać z nami współpracę, by wspomnieć zaledwie 

o kilku:

Bogaty asortyment KHNO POLAN Sp. 

z o.o. jest właścicielem 115 odmian warzyw w 19 

gatunkach oraz 147 odmian kwiatów w 17 gatun-

kach. Oferta firmy jest rozszerzona również o od-

miany innych, wiodących producentów i obejmuje 

ok. 1400 pozycji nasiennych, w tym: nasiona wa-

rzyw, kwiatów, owoców, ziół, rolne, cebulki jesien-

ne i wiosenne, kłącza kwiatowe, mieszanki traw, 

kwalifikowany materiał nasadzeniowy czosnku ozi-

mego i jarego oraz warzywa konsumpcyjne. Sto-

sujemy inkrustacje, otoczkowanie, kalibrowanie 

nasion. Na rynek hobby oferujemy atrakcyjne serie 

– oprócz serii podstawowej, również nasiona na 

taśmie z folii wodo-rozpuszczalnej, otoczkowane, 

inkrustowane, exclusive, nasiona na kiełki i inne. 

Asortyment dostępny jest w kilku gramaturach, 

spełniających potrzeby rynku producenckiego i 

hobby. Dzięki współpracy z hurtowniami ogrod-

niczymi, nasze produkty dostępne są na terenie 

całej Polski.

Sukcesy hodowlane. Dysponujemy bardzo 

cennym kapitałem hodowlanym w postaci do-

świadczonych specjalistów oraz stacji i obiektów 

hodowlanych. Wysiłki kierowane są na hodow-

lę odpornościową i jakościową. Nasze odmiany 

hodowane w Polsce, posiadają naturalne przy-

stosowanie do warunków klimatyczno-glebowych 

występujących w tych szerokościach geograficz-

nych. Celem naszych hodowców jest uzyskanie 

odmian warzyw prezentujących wysokie plony, 

odpornych na choroby i dobrze znoszących nie-

korzystne warunki pogodowe.

W przypadku kwiatów zależy nam przede 

wszystkim na walorach dekoracyjnych i szerokiej 

gamie kolorystycznej. Posiadamy duży wkład w 

rozwój polskiej hodowli czego przykładem są pierw-

sze polskie heterozyjne odmiany ogórka, buraka 

ćwikłowego i rzodkiewki –  POLAN F1, ASTAR F1,  

i FRIDA F1.

Najwyższa jakość. Od wielu lat staramy 

się, by jakość była naszym znakiem rozpoznaw-

czym. Sukces w tym zakresie jest możliwy dzię-

ki własnej hodowli oraz laboratorium, czuwa-

jącym nad parametrami jakościowymi nasion, 

znacznie przewyższającymi europejskie normy. 

Rzetelność w prowadzonej polityce projakościo-

wej zaowocowała zaufaniem tysięcy klientów oraz 

zdobyciem wielu nagród i tytułów o charakterze 

krajowym i międzynarodowym jak: Złote Me-

dale Międzynarodowych Targów Poznańskich, 

tytuł Agro Polska czy Jakość Roku.

Wierzymy, że prezentowane odmiany spotkają 

się z Państwa zainteresowaniem. Nasi pracownicy 

z przyjemnością udzielą odpowiedzi na ewentual-

ne pytania. Zapraszamy do współpracy.

Ladies and Gentlemen,

We are pleased to present you our lat-
est catalogue of vegetables and flowers for 
the years 2014–2016, containing more than 
250 varieties coming from our breeding and 
extended with leading varieties of other pro-
ducers, very popular at horticulture market.

KHNO POLAN PLC is a leading breed-
ing and seed providing company with more 
than 150-year experience in the market. Our 
successful presence during such a long pe-
riod was possible only due to the competi-
tive offer, highest quality products and active 
respond to the market requirements. In our 
work we always follow occurring trends, try-
ing to successfully combine tradition with 
modernity. As a result our assortment ex-
pands every year, together with increasing 
number of satisfied  customers. There are 
many reasons which makes cooperation with 
POLAN profitable and worth considering, to 
mention just about several:

The wide assortment. KHNO POLAN 
PLC is the owner of 115 vegetable varieties 
in 19 species and 147 flower varieties in 17 
species. Together with very popular, other 

producers varieties our offer consists of ap-
proximately 1400 seed items, including: veg-
etable, flower, and herb seeds, agricultural 
seeds as well as autumn and spring bulbs, 
rhizome flowers, grass mixtures, qualified 
planting stock of winter and spring garlic and 
edible vegetables. We offer encrustation, pel-
leting and calibration of seeds. At the hobby 
market, in addition to the primary series, we 
offer an attractive seeds series on the water-
soluble foil stripes, pelleted, encrusted, ex-
clusive, seeds to sprouts and others. The 
seeds are available in several weights, in or-
der to fulfill professional and amateur market 
needs. By cooperation with wholesalers, our 
products are available in the whole Poland 
and in 11 other countries. 

Breeding success. Priceless capital 
consisting of experienced breeders, stations 
and breeding facilities results in our varieties 
competitiveness. Our affords are focused on 
immunological and qualitative breeding. Vari-
eties which are grown in Poland, have a natu-
ral adaptation to climate and soil conditions 
occurring in these latitudes. Our farmers 
general aim is to obtain vegetable varieties 
pres-enting high yields, disease resistant and 

tolerant to adverse weather conditions. In our 
work with flower varieties we especially care 
about  the decorative qualities and a wide 
range of colors. We have a large contribution 
to the development of Polish breeding, an ex-
ample of that can be POLAN F1, ASTAR F1, 
and FRIDA F1 – the first Polish heterosis cu-
cumber, red beet and radish varieties.

Highest quality. Since many years 
quality has become the hallmark of our com-
pany. Success in this area is possible with 
our company culture, watching over the qual-
ity parameters of seeds, significantly exceed-
ing European standards. Scrupulousness in 
our pro-quality policy resulted in thousands 
of customers trust and winning numerous 
awards and distinctions on a national and in-
ternational trades and fairs like: Gold Medals 
of the Poznań International Fairs, Agro Po-
land and Quality of the Year.

We believe that the presented varieties 
meet your expectations. Our employees will 
be happy to answer any questions. 

Z poważaniem 
Prezes Zarządu

Sincerely
chairman of the Board

2



Krakowska Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze POLAN Sp. z o.o.
30–130 Kraków, ul. Lucjana Rydla 53
infolinia: 0801 011 793
tel.: +48 12/623 38 30
fax: +48 12/623 38 35
e-mail: polan@nasiona.pl

SPRZEDAŻ HURTOWA NASION
Dział Handlowy w Krakowie:
• warzywa: +48 12/623 38 40, 623 38 67, 623 38 68

kielar@nasiona.pl, ala@nasiona.pl. mot@masiona.pl
• kwiaty: +48 12/623 38 41, 

kozga@nasiona.pl, faster@nasiona.pl
• eksport: +48 12/623 38 47, e@nasiona.pl

Filia Handlowa w Rzeszowie:
35-233 Rzeszów, ul. Lubelska 44A
tel./fax: +48 17/ 861 14 01/58
e-mail: rzeszow@nasiona.pl, rzeszowm7@nasiona.pl

Biuro Handlowe w Sochaczewie:
96-500 Sochaczew, ul. Jasińskiego 22
tel./fax: +48 46/ 862 61 32
tel. kom.: 692 497 450
e-mail: dkacprzak@nasiona.pl

Przedstawiciele handlowi:
Dariusz Kacprzak, tel. kom.: 692 497 450
(teren całej Polski), dkacprzak@nasiona.pl
Józef Dziewięcki, tel. kom.: 606 325 803
(rejon dolnośląski)

SPRZEDAŻ HUTROWA I DETALICZNA
ARTYKUŁÓW OGRODNICZYCH

Centrum Ogrodnicze KHNO POLAN Sp. z o.o.
30-130 Kraków, ul. Lucjana Rydla 55
tel.: +48 12/ 623 38 54-56
e-mail: sklep3@nasiona.pl

Strona firmowa: www.nasiona.pl

Charakterystyka firmy/Company description . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Asortyment/Assortment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Serie nasion/Seed series . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Nagrody i wyróżnienia/Awards and distinctions . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Ekspozytory/Displays . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Opisy na torebce/Descriptions on seed bags . . . . . . . . . . . . . 6
Cebulowe/Alliums

• Cebula/Onion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
• Czosnek/Garlic. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

Dyniowate/Cucurbits 
• Ogórek/Cucumber. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Kapustne/Brassicas
• Kalarepa/Kohlrabi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
• Kapusta głowiasta biała/White Cabbage. . . . . . . . . . 20
• Kapusta głowiasta włoska/Savoy Cabbage. . . . . . . . . . 22 
• Kapusta głowiasta czerwona/Red Cabbage. . . . . . . . 23

Korzeniowe/Root vegetables 
• Burak ćwikłowy/Red Beet . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 24
• Marchew/Carrot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
• Pietruszka korzeniowa/Root Parsley . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Liściowe/Leaf vegetables
• Sałata łodygowa/Stalk Lettuce . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
• Sałata głowiasta masłowa/Head Lettuce . . . . . . . . . . . . 32

Psiankowate/Solanaceae
• Papryka/Sweet Pepper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
• Pomidor/Tomato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Rzepowate/Cruciferous Root Vegetables
• Rzodkiewka/Radish . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
• Rzodkiew/Black Radish . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Strączkowate/Edible Pulses 
• Fasola szparagowa/French Bean . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
• Bób/Broad Bean . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Inne/Others
• Koper ogrodowy/Dill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Dyniowate/Cucurbits 
• Dynia zwyczajna/Marrow. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
• Dynia zwyczajna patison/Patison. . . . . . . . .  . . . . . . 46

Nowości 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Odmiany innych producentów/Varietes of other companies . . 48
Zioła/Herbs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Kwiaty i rośliny ozdobne/Flowers and ornamental plants

• Astry/Aster. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
• Lwia paszcza/Snapdragon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
• Pelargonia rabatowa/Geranium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
• Lewkonia letnia/Stock. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
• Aksamitka/Marigold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
• Żeniszek meksykański/Ageratum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
• Szałwia błyszcząca/Salvia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
• Nagietek lekarski/Calendula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
• Smagliczka nadmorska/Alyssum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
• Niecierpek balsamina/Impatiens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
• Petunia ogrodowa/Petunia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
• Begonia stale kwitnąca/Begonia . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
• Kwiaty jednoroczne/Annual flowers . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
• Kwiaty dwu- i wieloletnie/Biennial and perennial flowers . . 65
• Cebulki wiosenne/Spring bulbs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
• Cebulki jesienne/Autumn bulbs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

Kwalifikowane nasiona rolne/Qualified agricultural seeds. . . . . 66 
Rośliny ozdobne szklarniowe/Greenhouse plants . . . . . 66 
Mieszanki traw/Grass mixture seeds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Uprawa warzyw gruntowych w liczbach . . . . . . . . . . . . . . . . 67
/Numerical data of cultivation vegetables
Ogólne warunki sprzedaży . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
/General trade terms and conditions

SPIS TREŚCI/CONTENT



Charakterystyka firmy
/Company description

Krakowska Hodowla i Nasiennictwo 
Ogrodnicze POLAN Sp. z o.o.

Asortyment/Assortment

The Krakowska Hodowla i Nasiennictwo 
Ogrodnicze POLAN Sp. z o.o. (KHNO POLAN Ltd.) 
is one of the biggest breeding and seed providing com-
panies on the gardening market in Poland with over 
150-year tradition. The assortment consists of more 
than 1200 products, including a large number of own 
varieties (approximately 250 varieties of vegetables and 
flowers) and popular varieties of other producers. In a 
wholesale we offer: vegetable, flower and herb seeds, 
qualified agricultural seeds, grass mixture seeds, spring 
and autumn bulbs and vegetables for fresh market, es-
pecially tomatoes. 

We are famous for our approach to seeds quality 
– its highest level is one of our main goals, proved by 
numerous awards and distinctions gained on the in-
ternational and domestic trades and fairs. Our offer is 
directed towards both the individual and the business 
customers.

The headquarter is located in Cracow, south Poland 
but we have also our subsidiaries in Rzeszów (east-
south) and Sochaczew (central). The range of our activity 
includes entire Poland and over 11 countries in Europe. 

Asortyment firmy jest bardzo szeroki i  obejmuje 
ok. 1400 pozycji nasiennych (w tym ponad 250 odmian 
warzyw i  kwiatów pochodzących z  własnej hodowli). 
W  sprzedaży posiadamy: nasiona warzyw, kwiatów, 
ziół, rolne, cebulki i kłącza kwiatowe, kwalifikowany ma-
teriał nasadzeniowy czosnku, mieszanki traw oraz wa-
rzywa konsumpcyjne.

Oferta firmy skierowana jest na rynek profesjonalny 
i amatorski. W zależności od przeznaczenia, dysponu-
jemy różnymi gramaturami. Stosujemy otoczkowanie, 
kalibrację, inkrustowanie nasion, dzięki czemu nasi 
klienci otrzymują produkt najwyższej jakości, przysto-
sowany do specyficznych wymagań.

Jedna z największych, polskich firm hodowlano-nasiennych. 
Początki działalności sięgają XIX w., gdy na terenach małopol-
ski działała firma Emil Freege. Obecnie po przekształceniach 
własnościowych, KHNO POLAN Sp. z o.o. jest spółką Skarbu 
Państwa.

Posiadamy bogate zaplecze hodowlane w postaci 
stacji i obiektów hodowlano-gospodarczych na 690 ha gruntów 
uprawnych w woj. małopolskim (Raciborowice, Dziekanowice, 
Grębałów, Igołomia) i woj. świętokrzyskim (Krzczonów). 

Siatka dystrybucji i  sprzedaży obejmuje teren całej Polski. 
Siedziba firmy znajduje się w  Krakowie. Dysponujemy 
również dwoma dodatkowymi placówkami handlowymi: 
w  Rzeszowie oraz w  Sochaczewie. Współpracujemy 
jedynie z  najlepszymi producentami, hurtowniami, centrami 
ogrodniczymi, które gwarantują odpowiednią dystrybucję 
i poziom obsługi.

Z  powodzeniem eksportujemy również nasze produkty 
będąc obecnym na 11 rynkach zagranicznych.
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• nasiona serii podstawowej
(około 1200 pozycji nasion warzyw,
kwiatów, ziół)

• primary series  (approx. 1200 entries 
of vegetable, flower and herb seeds)

• exclusive series
(very attractive and rare
varieties, recommended 
for gardeners)

• primary series with free seeds
(a part of the seeds from the primary series 

available in a very beneficial prices)

Serie nasion/Seed series
Oprócz szerokości asortymentu (ilość pozycji), charakteryzujemy 
się również jego głębokością (dostępność nasion w różnych 
formach). Odpowiadając na potrzeby rynku dotyczące nasion 
ogrodniczych posiadamy w sprzedaży serie nasion:

Besides the width of the assortment (quantity of products) we are famous 
for its depth (availability of seeds in different modifications). Answering on 
market demand, our offer constitutes of following seed series:

• nasiona na taśmie 
wodorozpuszczalnej
(łatwe w aplikacji, gwarantujące 
równomierne wschody).
• seeds on the foil stripes
(easy in application, facilitating simultaneous 
plant emergence) 

a dodatkowo:
and additionaly:
   happy easter offer

oferta świąteczna

• nasiona otoczkowane
(przeznaczone do siewu punktowego, 
umożliwiające szybkie i wyrównane 
wschody oraz ochronę siewek roślin)

• pelleted seeds
(for spot seeding, enabling fast, simultaneous 
plant emergence and seeds protection against 
fungus diseases)

• nasiona inkrustowane
(ochrona siewek roślin
przed chorobami grzybowymi)

• encrust series
(protection of seeds against 
fungus diseases)

• spring and autumn bulbs, 
rhizome flowers
(huge selection of Polish
and Dutch varieties)

• nasiona serii Exclusive
(atrakcyjne i rzadkie odmiany 
przeznaczone na rynek amatorski)

• nasiona na kiełki
(źródło najcenniejszych
składników odżywczych,
niezbędne w codziennej diecie)
• seeds for sprout
(the source of vitamins and nutrients 
in everyday diet)

• cebule jesienne, wiosenne 
i kłącza kwiatowe (duży wybór 
cebul polskich i holenderskich)

• grzybnia na kołeczkach
(umożliwiająca grzybobranie przez 

niemal cały rok, w ogrodowych 
warunkach)

• mycelium on pins
 (enabling mushrooming

throughout the year)

• nasiona serii podstawowej 
z gratisem (część nasion serii 

podstawowej dostępna w bardzo 
korzystnych cenach)
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Uznanie jakim marka POLAN cieszy się oczach tysięcy klien-
tów, znajduje wyraz w licznych nagrodach i tytułach przyznawa-
nych w  konkursach o  charakterze krajowym i  międzynarodo-
wym, oto niektóre z nich:

Międzynarodowe Targi 
Poznańskie POLAGRA PRO-
-HORTI są jednym z  najważniej-
szych wydarzeń branżowych w  tej 
części Europy. Konkurs cieszy się 
już ponad 30 letnią tradycją, a me-
dale przyznawane są najlepszym 
produktom eksponowanym na 
targach, będąc dowodem ich nie-
zwykłych walorów, nowoczesno-
ści i  innowacyjności. Dotychczas 
aż 15 odmian POLAN zostało 
uhonorowanych tym prestiżowym 
wyróżnieniem.

Godło AGRO POLSKA, 
które otrzymało 13 odmian 
KHNO POLAN Sp. z o. o., jest 
symbolem jakości oferowanych 
produktów. Konkurs promuje pro-
dukty oparte na polskich receptu-
rach, technologiach i  surowcach 
krajowych, które wyróżniają się 
walorami jakościowymi, zdrowotny-
mi i smakowymi.

Konkurs Jakość 
Roku jest największym 
konkursem projakościo-
wym w  Polsce, organi-
zowanym przez redakcję 
Biznes Raport pod patro-
natem Dziennik Gazeta 
Prawna. 

Eksperci Polskiego 
Centrum Badań i  Certyfi-
kacji S.A. docenili wysokie 
standardy KHNO POLAN 
Sp. z o.o. w odniesieniu do 
licznych kryteriów, m.in.: 
skuteczna realizacja przy-
jętej polityki jakości; pozy-

tywny odbiór działalności firmy przez klientów, pracowników oraz 
otoczenie społeczne; dbałość o zapewnienie najwyższej jakości 
usług; efektywność zarządzania organizacją oraz nieustanne dą-
żenie do optymalizacji pracy. 

Jest to zaszczytne potwierdzenie skuteczności prowadzonej 
od lat polityki projakościowej dla organizacji, w której jakość poj-
mowana jest w sposób szeroki i nie obejmuje tylko produktów, 
lecz również wiele innych elementów.

Odmiana Złoty Medal MTP Tytuł AGRO POLSKA Strona w katalogu

Bób Bartek MTP 2013 47

Rzodkiewka FRIDA F1 MTP 2012 AGRO POLSKA 40

Ogórek korniszonowy GROT F1 MTP 2012 AGRO POLSKA 19

Czosnek ORNAK MTP 2010 AGRO POLSKA 13

Papryka GLORIA  MTP 2008 37

Fasola zielonostrąkowa SYRENKA MTP 2007 AGRO POLSKA 44

Czosnek HARNAŚ® MTP 2007 AGRO POLSKA 12

Pietruszka KINGA MTP 2006 AGRO POLSKA 32

Cebula POLANOWSKA MTP 2005 AGRO POLSKA 9

Burak ćwikłowy ASTAR F1 MTP 2004 AGRO POLSKA 26

Ogórek kwaszeniak JULIAN F1 MTP 2003 19

Marchew KOMETA F1 MTP 2002 29

Czosnek MEGA MTP 2001 12

Ogórek konserwowy KRAK F1 MTP 1997 AGRO POLSKA 17

Fasola szparagowa TARA MTP 1995 43

Marchew SAMBA F1 AGRO POLSKA 30

Marchew SALSA F1 AGRO POLSKA 30

Ogórek sałatkowy ASTON F1 AGRO POLSKA 18

Ogórek konserwowy SANDER F1 AGRO POLSKA 17

Nagrody i wyróżnienia Awards and Distinctions
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FA-74 (podświetlany)
Rozmiar: 87 - 105 x 213 cm

Wieszaki: 10 x 6, 7 x 2

Ilość torebek  w ekspozycji – 74 

EKSPOZYTORY/DISPLAYS

PO-109 (podświetlany)
Rozmiar: 116 x 219 cm

Wieszaki: 13 x 7,  9 x 2

Ilość torebek w ekspozycji – 109

AG-74
Rozmiar: 72 x 203 cm

Wieszaki: 8 x 8, 5 x 2

Ilość torebek  w ekspozycji – 74

SK-52
Rozmiar: 61,5 x 173 cm

Wieszaki: 7 x 6, 5 x 2

Ilość torebek w ekspozycji – 52
7



Logo firmy

Nazwa gatunku
i odmiany

Фото в стадии сбора/
Ukážka odrody v čase 
zberu

Oznaczenie dla 
odmian
będących
własnością
KHNO POLAN
Sp. z o.o.

Informacja
o wczesności
odmiany

Gramatura 
torebki

Подтверждение со-
отвтетствия нормам 
качества Европейской 
Организации/
Potvrdenie o vysokej 
kvalite spĺňajúcej 
normy EÚ

RYNEK PROFESJONALNY/PROFI

OPISY NA TOREBCE/DESCRIPTIONS ON SEED BAGS

RYNEK HOBBISTYCZNY/HOBBY

Nazwa gatunku

Nazwa łacińska

Nazwa odmiany

Numer serii

Gramatura

Kod EAN

Termin pobrania próby

Termin przydatności

torebka z nasionami warzyw – opis elementów
/bag with vegetable seeds - components description

opakowanie na duże gramatury – opis elementów
/pockets for big substances – components description

Numer partii wraz
z terminem przydatności

Kod EAN

Numer rejestracyjny
producenta

Dane teleadresowe
firmy 

Nazwa
łacińska
rośliny

Nazwa 
gatunku 
i odmiany 
wraz z cha-
rakterystyką 
w języku 
polskim 
i w językach 
obcych

Termin wysiewu
Rozstawa roślin

Termin zbioru

Zdjęcie odmiany
w fazie dojrzałośći

Logo
KHNO Polan Sp. z o.o.

...12/61/6105...
5g pak. 11. 2011 przyd. 12.2014
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TYŁ TOREBKI

Okres wegetacji
Jedna kropka – roślina jednoroczna
Dwie kropki – roślina dwuletnia
“czwórka” – roślina wieloletnia

Logo firmy

Nazwa gatunku
i odmiany

Stanowisko:
ikona słońca – słoneczne
ikona zachmurzenia – półcień Przeznaczenie – na kwiat cięty

Wysokość rośliny

Rozsada
Rozstawa

Kod EAN

Nazwa łacińska rośliny

Nazwa gatunku
i odmiany wraz
z charakterystyką
w języku polskim
i w językach obcych

Wysiew

Termin
kwitnienia

Numer partii wraz
z terminem przydatności

torebka z nasionami kwiatów – opis elementów
/bag with flower seeds - components description

Oznaczenie dla 
odmian będących 

własnością 
KHNO POLAN

Sp. z o.o.

Zdjęcie odmiany
w fazie dojrzałości

PRZÓD TOREBKI

Numer
rejestracyjny
producenta

Dane
teleadresowe

firmy 

Szacunkowa
ilość nasion w 1g

...12/61/6105...
1g pak. 11. 2011 przyd. 12.2014
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Cymes
Odmiana średnio wczesna, plenna. Cebule średnie do dużych, 
o mocnej, dobrze przylegającej brązowożółtej suchej łusce oraz 
twardym, białokremowym miąższu. Jednoczesne załamywanie 
szczypioru. Polecana do bezpośredniego spożycia i przecho-
wywania (koniec marca/początek kwietnia), tolerancyjna na 
infekcje grzybowe (silny nalot woskowy). Nadaje się do 
produkcji dymki.

Medium early variety, medium to large size bulbs, strong and well 
adhering yellow-brown dry husk, stiff flesh and creamy white, tips 
dry simultaneously, reliably and faithfully yielding, recommended 
for fresh market and storage / till late March (early April), resistant to 
funginess (strong waxy bloom), good for production of onion sets.

Polana F1
Średnio wczesna, plenna odmiana o cebulach średnich do du-
żych, twardych. Kształt podstawy i wierzchołka zaokrąglony do 
lekko stożkowatego. Sucha łuska dobrze przylegająca, średnio 
gruba, brązowa z żółtym odcieniem. Liście ciemnozielone z sil-
nym nalotem woskowym. Dobra do przechowywania, od-
porna na uszkodzenia mechaniczne, o zwiększonej tole-
rancji na niesprzyjające warunki w trakcie wegetacji.

Medium early variety, good for storage, medium to large and hard 
bulbs, dry, medium thick and well adhering husk, brown with yel-
low tinge husk, dark green leaves with strong waxy bloom, re-
sistant to mechanical scars, high tolerance to unfavorable condi-
tions during the growing season.

CymesPetra F1

CEBULA
ONION

Allium cepa L.

Petra F1
 
Wczesna odmiana. Cebule średnie do dużych, twarde, kuliste, 
pokryte mocną, dobrze przylegającą suchą łuską. Szyjka cienka, 
dobrze zasychająca. Miąższ kruchy, ostry, bez palącego posma-
ku. Plon wysoki o dobrej strukturze. Równomiernie załamu-
je szczypior. Szczególnie polecana na świeży rynek ze 
względu na regularny, kulisty kształt cebul i żółtobrązową 
barwę łuski. Przechowuje się do końca marca/początku 
kwietnia.

Early variety. Stiff, medium to large bulbs with firm, well adher-
ing dry husk, tip thin, well drying, crisp flesh, midly hot, tips dry 
simultaneously, recommended for long term storage late March 
s/early April.



Inga
Odmiana średnio późna, wiernie plonująca, o cebulach średnich 
do dużych, ze zbieżystym wierzchołkiem i prawie płaską pod-
stawą. Sucha łuska dobrze do średnio przylegającej, słomkowo-
żółta do słomkowo różowej. Miąższ kruchy, soczysty, białokre-
mowy. Plon z dużym udziałem cebul o średnicy powyżej 
7 cm. Polecana na świeży rynek i do długotrwałego prze-
chowywania.

Medium late variety, medium to large bulbs, well to medium straw 
yellow and pale pink adhering dry husk, crispy and juicy flesh, 
reliable yielding with high rate of > 7 cm diameter of bulbs, rec-
ommended for fresh market and long term storage.

Topolska
Średnio wczesna odmiana. Cebule średniej wielkości, twarde. 
Wierzchołek i podstawa cebuli zaokrąglona. Sucha łuska, moc-
na, gruba, dobrze przylegająca, barwy żółtej. Szyjka cienka, 
dobrze zasychająca. Jednoczesne i skoncentrowane w czasie 
załamywanie szczypioru. Odporna na uszkodzenia mecha-
niczne, nadaje się do bezpośredniego spożycia i przecho-
wywania.

Medium early variety, medium size bulbs, strong, dry and well 
adhering yellow husk, thin neck with good drying, tough onions, 
resistant to mechanical scars, short time simultaneous drying 
of tips, recommended for fresh market and storage.

Cymes Polanowska

Polanowska
Odmiana średnio późna do późnej. Cebule średnie 
do dużych, kuliste do szerokojajowatych, wierzcho-
łek i podstawa zbieżyste. Dobra równoczesność 
załamywania szczypioru. Plon wysoki z dużym 
udziałem cebul o średnicy powyżej 7 cm. Od-
porna na uszkodzenia mechaniczne (mocna łuska 
i twarde cebule), tolerancyjna na infekcje grzybowe 
i niesprzyjające warunki pogodowe (silny nalot wo-
skowy i mocny system korzeniowy). Szczególnie 
polecana do długotrwałego przechowywania 
i do przetwórstwa. Nadaje się do produkcji 
dymki. 

Medium late to late variety. Medium to large size bulbs. High yield 
with percentage of bulbs larger than 7 cm in diameter, resistant to 
mechanical scars ( strong scale and tough onions), funginess and 
weather conditions (strong waxy bloom and strong root system). 
Recommended for long term storage and processing. Good for 
production of onion sets.

Polanowska dymka

11



Topolska

ODMIANA
/variety

OKRES
WEGETACJI

/vegetation period

CEBULA
/bulb

PRZEZNACZENIE
UŻYTKOWE

/use
ODPORNOŚĆ

/resistance
ŚREDNIA

MASA
/av weight

KSZTAŁT
/shape

BARWA
ŁUSKI

/husk colour

ŚWIEŻY
RYNEK

/fresh market

PRZECHO-
WYWANIE

/storage

PRZEMYSŁ
/food industry

PETRA F1
wczesna

/early
100 – 150

kulisty
/spherical

żółtobrązowa
/yellow brown

xxx xx x 1,3

CYMES
średnio wczesna
 /medium early

100 – 120

kulisty do eliptycznie
spłaszczonego

/spherical to flattened
elliptical

brązowożółta
/yellow brown

xxx xx xx 1,3

POLANA F1
średnio wczesna 

/medium early
100 – 150

szeroko eliptyczny
do kulistego

/broadly elliptical
to spherical

brązowożółta
/yellow brown

xxx xxx xx 1,2,3

TOPOLSKA
średnio wczesna

/medium early
100 – 120

kulisty do lekko
poprzecznie eliptycznego

/spherical to slightly
elliptical cross

żółta
/yellow

xxx xx x 1,2,3

INGA
średnio późna
/medium late

100 – 150

szeroko jajowaty 
do kulistego

/broadly ovoid to sphe-
rical

słomkowożółta do słom-
koworóżowej

/light yellow to light pink
xxx xx xxx 1,2,3

POLANOWSKA
średnio późna 

do późnej
/medium late to late

100 – 150

kulisty do
szeroko jajowatego

/spherical to
broadly egg-shaped

żółtobrązowa do
słomkowobrązowej

/yellow brown to light 
yellow brown

xxx xxx xxx 1,2,3
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Inga

ODMIANA
/variety

OKRES
WEGETACJI

/vegetation period

CEBULA
/bulb

PRZEZNACZENIE
UŻYTKOWE

/use
ODPORNOŚĆ

/resistance
ŚREDNIA

MASA
/av weight

KSZTAŁT
/shape

BARWA
ŁUSKI

/husk colour

ŚWIEŻY
RYNEK

/fresh market

PRZECHO-
WYWANIE

/storage

PRZEMYSŁ
/food industry

PETRA F1
wczesna

/early
100 – 150

kulisty
/spherical

żółtobrązowa
/yellow brown

xxx xx x 1,3

CYMES
średnio wczesna
 /medium early

100 – 120

kulisty do eliptycznie
spłaszczonego

/spherical to flattened
elliptical

brązowożółta
/yellow brown

xxx xx xx 1,3

POLANA F1
średnio wczesna 

/medium early
100 – 150

szeroko eliptyczny
do kulistego

/broadly elliptical
to spherical

brązowożółta
/yellow brown

xxx xxx xx 1,2,3

TOPOLSKA
średnio wczesna

/medium early
100 – 120

kulisty do lekko
poprzecznie eliptycznego

/spherical to slightly
elliptical cross

żółta
/yellow

xxx xx x 1,2,3

INGA
średnio późna
/medium late

100 – 150

szeroko jajowaty 
do kulistego

/broadly ovoid to sphe-
rical

słomkowożółta do słom-
koworóżowej

/light yellow to light pink
xxx xx xxx 1,2,3

POLANOWSKA
średnio późna 

do późnej
/medium late to late

100 – 150

kulisty do
szeroko jajowatego

/spherical to
broadly egg-shaped

żółtobrązowa do
słomkowobrązowej

/yellow brown to light 
yellow brown

xxx xxx xxx 1,2,3

xxx – szczególnie polecana/excellent for
xx – polecana/recommended
x – nadaje się/good 

Zwiększona odporność na:
1 – uszkodzenia mechaniczne 
2 – niekorzystne warunki pogodowe 
3 – infekcje grzybowe (zwłaszcza mączniaka rzekomego)

Resistance to: 
1 – mechanical scars
2 – bad weather conditions 
3 – funginess (exclusively downy mildew)

Polana F1
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Mega

Arkus
Średnio wczesna odmiana, dojrzewa około 7 dni później niż 
odmiana Harnaś®, polecana do bezpośredniego spożycia i dla 
przemysłu farmaceutycznego, plon ogólny wysoki oraz długa 
przydatność do spożycia.

Medium early variety (7 days later than Harnaś®), recommended 
for pharmacy and fresh use, high yielding variety, characterized 
by long use term.

Mega
Średnio wczesna odmiana o dużej masie ząbków 
oraz wysokiej zawartość substancji czynnych. 
Polecana szczególnie dla przemysłu farmaceutycz-
nego, spożywczego i do bezpośredniego spożycia. 

Medium early variety with high mass cloves and 
high content of active substances. Recommended for pharmacy, 
food industry and fresh market.

OZIMY/WINTERHARD

CZOSNEK
GARLIC

Allium sativum L.Allium sativum L.

Harnaś® 
Odmiana wczesna o największej ilości ząb-
ków. Łuska ściśle przylegająca do ząbków, pole-
cana do bezpośredniego spożycia oraz dla 
przemysłu przetwórczego i farmaceutycz-
nego. Plon ogólny wysoki.

Early variety. Husk well adhering to cloves, recom-
mended for pharmacy, food industry and fresh. 
High yielding variety.

Harnaś®



Jarus®Mega Ornak

Jarus®

Średnio wczesna odmiana, ząbki zewnętrzne średniej wielkości, 
a wewnętrzne mniejsze. Polecana do bezpośredniego spożycia 
oraz dla przemysłu przetwórczego i farmaceutycznego. Długa 
przydatność do spożycia.

Medium early variety. External cloves medium sized, internal 
smaller. Recommended for pharmacy, food industry and fresh 
market. Characterized by long use term. 

JARY/SPRING

Ornak
Średnio późna odmiana o dużej masie ząbków 
i największych główkach. Plon ogólny wysoki. 
Polecana do bezpośredniego spożycia i dla prze-
mysłu farmaceutycznego. Długa przydatność do 
spożycia. Wyśmienity w polskiej kuchni, bez 
palącego smaku.

Medium late variety with high mass cloves. High 
yielding variety. Recommended for pharmacy and 
fresh market. Characterized by long use term.

CZOSNEK OZIMY/Garlic winterhard

ODMIANA
/variety

GŁÓWKA
/head

BARWA ŁUSKI
OKRYWAJĄCEJ
/cover husk color

NORMA
WYSA- 
DZENIA 

t/ha
sowing
doze

TERMIN
SADZENIA 
(miesiąc)/ 
planting
period
(month)

ZAWARTOŚĆ SKŁADNIKÓW CZYNNYCH 
w g/100g SUCHEJ MASY

active subst. content

MASA w g
/av weight

ILOŚĆ 
ZĄBKÓW
/clove no 
per head

GŁÓWKĘ
/head

ZĄBKI
/cloves

OLEJEK
/oil

ALLINA
AKTYWNA
/active alline

ALLICYNA
/allicine

HARNAŚ® 60 – 80 8 – 13
szara
/grey

fioletowa
/violet

~ 1,0 X 0,50 1,65 1,55

ARKUS 50 – 60 4 – 7

białofioletowa
do szarej
z żyłkami

/white violet to 
grey with veins

fioletowo-
brązowa

/violet-brown
~ 1,0 X 0,46 1,52 1,39

MEGA 40 – 50 3 – 5
białofioletowa
/white violet

jasnofioletowa
/light violet

1,5 X 0,56 2,24 2,10

ORNAK 60 – 100 4 – 8
biała

/white

biała
z fioletowymi żyłkami

/white with violet veins
1,5 X – – –

CZOSNEK JARY/Garlic spring

JARUS® 20 – 40 8 – 12
białokremowa
/white cream

kremowo-
beżowa/

creamy beige
~ 0,5 III – – –
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Bolko F1Markus F1

OGÓREK
CUCUMBER

Cucumis sativus L.Cucumis sativus L.

ODMIANY TYPU KONSERWOWEGO
/CANNING TYPE 

GRUBOBRODAWKOWE
/COARSE PAPILLAS

Chrobry F1
Wczesna, bardzo plenna odmiana o wysokim udziale plonu 
wczesnego. Rośliny o silnym wigorze z przewagą kwiatów żeń-
skich, wymagają intensywnego dokarmiania dolistnego. Owoc 
smukły, kształtny, bez bruzd, na końcach jaśniejszy. Brodawki 
małe, średnio liczne. Charakteryzuje się szczególnie dobry-
mi właściwościami przetwórczymi, może być stosowana 
w uprawach ekologicznych.

Early variety with an overwhelming number of female flowers per 
plant. Vigorous plants, require foliar feeding. Fruit slim, shapely, 
without grooves, with lighter tips. Papillas small, average in num-
ber. Good for processing, can be cultivated in ecological gardens 
and farms.

Kmicic F1
Bardzo plenna i wierna w plonowaniu wczesna odmiana z 
przeważającą ilością kwiatów żeńskich. Owoc bardzo smukły, 
jaśniejszy na końcach, wolny od goryczy, nie wykazuje tendencji 
do przerastania na grubość. Brodawki małe, średnio liczne. 
Doskonały surowiec do konserwowania i kwaszenia.

Early variety, very high and sustained yield with an overwhelming 
number of female flowers per plant. Fruit very slim, lighter on the 
tip, genetically devoid of bitterness, not prone to grow too thick. 
Papillas small, average in number. Excellent for vinegar preserves 
and souring.



Krak F1Bolko F1 Junak F1

Bolko F1
Bardzo plenna, średnio wczesna odmiana z  przeważającą ilo-
ścią kwiatów żeńskich na roślinie. Owoc średnio długi, kształtny, 
z  wąskimi smugami, nie wykazujący tendencji do przera-
stania na grubość. Brodawki średniej wielkości, średnio liczne. 
Doskonały surowiec do konserwowania i kwaszenia.

Very high yield, medium early variety with an overwhelming num-
ber of female flowers per plant. Fruit medium long, shapely with 
narrow streaks, does not grow too thick and too long. Papillas 
medium size, average in number. Excellent for souring and vin-
egar preserves.

Markus F1
Wczesna odmiana, wyróżniająca się wysokim plonem owoców 
konserwowych i handlowych. Duże nasilenie żeńskości. Owoce 
smukłe, tępo zakończone, genetycznie pozbawione gory-
czy. Skórka ze smugami. Brodawki średnio duże, średnio liczne. 
Polecana do konserwowania, kiszenia i bezpośredniego 
spożycia.

Early variety, characterized by a high yield of canned and com-
mercial fruits. Large intensity of femininity. Fruit slim with blunt tip, 
genetically devoid of bitterness. Peel with streaks. Papillas me-
dium size, average in number. Recommended for fresh market, 
souring and vinegar preserves.

Polan F1
Pierwsza polska, czarnokolcowa, heterozyjna odmiana 
ogórka gruntowego, o przewadze kwiatów żeńskich na rośli-
nie. Odmiana średnio wczesna, plenna. Owoc smukły, z jasnymi 
smugami do ½ długości, nie wykazuje tendencji do tworzenia 
pustych komór nasiennych. Ze względu na szybki wzrost 
owoców, zbiory należy przeprowadzać codziennie. 
Brodawki średniej wielkości, średnio liczne. 

The first Polish black spike heterosis ground cucumber with over-
whelming number of female flowers per plant. Medium early, yield 
variety. Fruit slim with light streaks reaching ½ of its length, not 
prone to produce empty seed cavities. Due to vigorous growth 
requires daily picking. Papillas medium size, average in number.

Sander F1
Bardzo plenna, wczesna odmiana o przewadze 
kwiatów żeńskich na roślinie, wymaga zwiększo-
nej rozstawy między rzędami, ze względu na silny 
wzrost roślin. Owoc bardzo smukły, ze słabymi 
smugami, nie wykazujący tendencji do tworze-

nia pustych komór nasiennych. Brodawki grube, średnio liczne. 
Polecana do przetwórstwa, doskonale utrzymuje barwę 
i jędrność po przetworzeniu. 

Very high yield, early variety with an overwhelming number of fe-
male flowers per plant, requires wider spacing of rows because 
of vigorous growth. Slim fruit with barely visible streaks, do not 
tend to create empty seed chambers. Papillas thick, medium nu-
merous. Recommended for processing, retains color and firm-
ness after processing.

Krak F1
Odmiana średnio wczesna, wiernie plonują-
ca, o  przewadze kwiatów żeńskich na roślinie. 
Owoc kształtny, cylindryczny, intensywnie zielony, 
z jasnymi smugami do ¾ długości, nie wykazuje 
tendencji do tworzenia pustych komór nasien-
nych. Brodawki średniej wielkości, średnio liczne. 
Polecana do konserwowania i kwaszenia.

Early medium variety with overwhelming number 
of female flowers per plant and sustained yield. 
Fruit shapely, cylindrical, intensely green with light 

streaks reaching ¾ of its length, not prone to produce empty 
seed cavities. Papillas medium size, average in number. Recom-
mended for souring and vinegar preserves.
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Barbakan F1

ODMIANY TYPU KWASZENIAK
/FOR SOURING TYPE

Basza F1 
Odmiana wczesna do średnio wczesnej, bardzo plenna, posia-
da wysoką tolerancję na stresowe warunki podczas upra-
wy. Owoce kształtne z wyraźnymi smugami do 2/3 długości, do 
kwaszenia i konserwowania. Brodawki średniej wielkości, dość 
liczne. Zaleca się częsty zbiór.

Early to medium early variety, high yield, very high tolerance 
to stress conditions during the growing. Fruit very shape with 
prominent streaks reaching 2/3 length, excellent for souring 
and vinegar preserves. Papillas medium size, quite numerous. 
Frequent picking of fruit is recommended.

Andrus F1
Odmiana średnio wczesna, bardzo plenna. Owoc cylindrycz-
ny, średniej długości, bardzo kształtny, z długimi smuga-
mi, po zakwaszeniu twardy, nadaje się również do kon-
serwowania. Brodawki średniej wielkości, dość liczne. Zaleca 
się większą rozstawę między rzędami.

Medium early variety, high and sustained yield. Fruit cylindrical, 
medium long, very shape with long streaks, after souring hard, 
without empty seed cavities, good for canning. Papillas medium 
size, quite numerous. Wider rows spacing is recommended.

Aston F1
Odmiana żeńska, partenokarpna, wczesna. 
Owoce genetycznie wolne od goryczy, gru-
bobrodawkowe, zielone, jednolicie wybarwione, 
długości około 10 – 12 cm. Brodawki bardzo małe. 
Skórka błyszcząca. Przeznaczony na świeży 

rynek lub do krótkiego kwaszenia, do uprawy w tunelach 
foliowych na wczesnowiosenny wysiew (prowadzenie 
na sznurach).

Barbakan F1
Wczesna, partenokarpna odmiana, prawie wyłącznie o kwiatach 
żeńskich. Owoc smukły, długości do 12 cm, błyszczący, z wąskimi 
smugami do 1/3 długości, wolny od goryczy, nie wykazujący ten-
dencji do przerastania na grubość. Brodawki średniej wielkości, 
nieliczne. Zalecane jest usuwanie wszystkich pąków kwiatowych 
z pierwszych czterech węzłów, w celu uzyskania wyższego plonu 
owoców o lepszej jakości. Wrażliwa na niekorzystne warunki upra-
wy. Polecana do bezpośredniego spożycia oraz do uprawy 
przy sznurach w tunelach foliowych.

Early, parthenocarpic variety with almost exclusively female flow-
ers. Fruit slim, length to 12 cm, intensively green, glossy with nar-
row streaks reaching 1/3 of its length, bitterness free. Not frequent 
small papillas. Deadheading of the first four nodes in order to 
achieve higher yield of better quality fruit is recommended. Variety 
sensitive to unfavorable conditions, for fresh market and cultivation 
in tall tunnels.

ODMIANY TYPU SAŁATKOWEGO
/SALAD TYPE

Julian F1

Parthenocarpic, female, early variety. Fruits genetically devoid of bit-
terness, uniformly stained, length about 10-12 cm, glossy skin. Papil-
las thick, very small. Recommended for fresh market, short souring 
and early-seeding (cultivation in foil tunnels-growing on ropes).

DROBNOBRODAWKOWA
/SMALL PAPILLAS

Junak F1
Wczesna, drobnobrodawkowa odmiana o wysokim plonie handlo-
wym. Owoce typu konserwowego, wałeczkowate, tępo zakoń-
czone, zielone, równomiernie wybarwione, wolne od goryczy. 
Do bezpośredniego spożycia, konserwowania i krótkiego 
kiszenia. Odporna na parcha i  tolerancyjna wobec mączniaka 
rzekomego.

Early variety with small papillas and high trading harvest yield. Canning 
type fruits, genetically devoid of bitterness, cylindrical, blunt-ended, 
green, evenly colored. For fresh market, vinegar preserves and short 
souring. Resistance for scab and tolerance for downy mildew.

Albion F1
Partenokarpna, wolny od goryczy odmiana o owocach smu-
kłych, o długości około 15 cm, nie wykazujących tendencji do 
przerastania na grubość. Brodawki małe, średnio liczne. Zalecane 
się usuwanie wszystkich pąków kwiatowych z pierwszych czte-
rech węzłów. Polecana do uprawy przy sznurach, w tunelach 
foliowych.

Parthenocarpic variety, free of bitterness with slim, slightly coni-
cal fruits with light green tip and length about 15 cm, does not 
grow too thick. Small not numerous papillas. Deadheading of the 
first four nodes is recommended. For cultivation in growing on 
ropes and in foil tunnels.

Aston F1
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Grot F1Borus F1

Borus F1 
Średnio wczesna, plenna odmiana o równomiernie rozłożonym 
plonie z przewagą kwiatów żeńskich na roślinie. Owoce smukłe, 
bardzo kształtne, ze słabo widocznymi smugami, nie wykazują 
tendencji do tworzenia pustych komór nasiennych i utrzymują 
piękną, zieloną barwę po przetworzeniu. Brodawki średniej 
wielkości, dość liczne. Doskonały surowiec do kwaszenia 
i konserwowania.

Medium early variety, high and equally spread yielding. Almost 
exclusively female flowers on plant. Fruit slim, very shapely with 
barely visible streaks, not prone to produce empty seed cavities, 
retains color after processing. Papillas medium size, quite numer-
ous. Excellent for souring and vinegar preserves.

Tytus F1
Odmiana średnio wczesna, bardzo plenna i wiernie plonująca, 
z przeważającą ilością kwiatów żeńskich na roślinie. Owoce bar-
dzo smukłe ze średnią ilością brodawek, posiadają małą komorę 
nasienną, nie tracą jędrności i ładnej barwy po przetwo-
rzeniu, zbierane co drugi dzień mieszczą się w parame-
trach ogórka konserwowego. 

Medium early variety, high and sustained yield, almost exclusively 
female flowers on plant. Fruit very slim with medium number of 
papillas and small seed cavity, retains firmness and good color 
after processing, picked every other day reaches the parameters 
for cucumbers destined for canning.

Rufus F1
Średnio wczesna, niezwykle plenna odmiana z przeważającą 
ilością kwiatów żeńskich na roślinie i bardzo wysokim udziale 
plonu handlowego. Owoc krótki, bardzo kształtny, z dużą ilością 
średniej wielkości brodawek. Stanowi doskonały surowiec 
do przetwórstwa.

Medium early variety with almost exclusively female flowers 
on plant and extraordinarily high, marketable yield. Fruit short, 
very shapely with numerous medium size papillas, excellent for 
processing.

Julian F1
Średnio późna odmiana ze średnią liczbą kwiatów 
żeńskich na roślinie. Owoc cylindryczny, bardzo 
kształtny, ze smugami do 2/3 długości, owocuje 
głównie na pędach bocznych, nie wykazuje ten-
dencji do tworzenia pustych komór nasiennych. 

Brodawki duże, średnio liczne. Wiernie plonuje aż do późne-
go lata. Doskonały surowiec do kwaszenia i konserwowa-
nia.

Medium late variety with average number of female flowers per 
plant. Fruit cylindrical, very shapely with streaks reaching 2/3 of 
its length, fructify mailnly in lateral stems, not prone to produce 
empty seed cavities. Big papillas, medium size. Faithfully yields 
from until late summer. Excellent for canning and souring.

Anulka F1
Bardzo plenna, średnio wczesna odmiana z przewagą kwiatów 
żeńskich na roślinie. Owoc bardzo krótki, kształtny, ze średnio 
licznymi brodawkami. Wymaga codziennego zbioru.

Very high yield, medium early variety with almost exclusively fe-
male flowers on plant. Fruit very short, shapely with medium nu-
merous papillas. Requires daily picking.

ODMIANY TYPU KORNISZONOWEGO
/GHERKIN TYPE

Grot F1
Odmiana wczesna, plenna o bardzo dobrej struk-
turze plonu i przewadze kwiatów żeńskich na rośli-
nie. Owoce krótkie, o tępej nasadzie, jasnozielone 
ze smugami i średnią ilością brodawek, zbierane 
co drugi dzień mieszczą się w parametrach 
ogórka konserwowego.

Early, high yield variety with almost exclusively 
female flowers on plant and very good structure. 
Short fruit with blunt tip, light green with streaks, 
medium numerous papillas. Recommended for 
processing (picked every other day reach the pa-
rameters for cucumbers destined for canning).
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ODMIANA
/variety

 
TYP
/type

OSŁONY
/cover

GRUNT
/open field

WCZESNOŚĆ
/earliness

BARWA
SKÓRKI

/peel color

WSPÓŁCZYNNIK
KSZTAŁTU
/shape factor

PRZEZNACZENIE
/use ODPORNOŚĆ

/resistance
TOLERANCJA

/toleranceKONSERWOWY
/canning

KWASZENIE
/souring

ODMIANY TYPU KONSERWOWEGO/CANNING TYPE

CHROBRY F1

grubobrodawkowa
/coarse papillary

przeważająca ilość kwiatów żeńskich
/predominantly female flowers

++ ++
wczesna

/early
intensywnie zielona

/intensive green
2,7:1 ++ + 1 2,3+

KMICIC F1 ++ ++
wczesna

/early
zielona
/green

2,8:1 ++ + 1 2,3

POLAN F1 ++
średnio wczesna
/medium early

jasno zielona
/light green

2,7:1 ++ ++ 1

SANDER F1 + ++
wczesna

/early
jasno zielona
/light green

2,8:1 ++ ++ 1 3

BOLKO F1 + ++
średnio wczesna
/medium early

jasno zielona
/light green

3,0:1 ++ ++ 1 2,3

KRAK F1 + ++
średnio wczesna
/medium early

intensywnie zielona
/intensive green

3,0:1 ++ ++ 1 2,3

MARKUS F1 ++
średnio wczesna
/medium early

jasno zielona
light green

3,1:1 ++ + 1 3

JUNAK F1

drobnobrodawkowa
/small papillary

przeważająca ilość kwiatów żeńskich
/predominantly female flowers

+ ++
wczesna

/early
intensywnie zielona

/intensive green
3,0:1

na bezpośrednie spożycie,
na „ogórek małosolny”

for fresh market
and semi-sour cucumber

1 3

ODMIANY TYPU SAŁATKOWEGO/SALAD TYPE

BARBAKAN F1

grubobrodawkowa
/coarse papillary
partenokarpia

/parthenocarpy

++
wczesna

/early
zielona
/green

3,2:1

na bezpośrednie 
spożycie,

na „ogórek mało-
solny”

/for fresh market
and semi-sour 

cucumber

1 2

ASTON F1

grubobrodawkowa
/coarse papillary

przeważająca ilość kwiatów żeńskich
/predominantly female flowers

++
wczesna

/early
zielona
/green

3,0:1 1 3

ALBION F1 ++
wczesna

/early
zielona
/green

3,0:1 1 2

ODMIANY TYPU KWASZENIAKOWEGO/SOURING TYPE

BASZA F1

grubobrodawkowa
/coarse papillary

przeważająca ilość kwiatów żeńskich
/predominantly female flowers

++
wczesna do średnio- 

wczesna
early to medium early

jasno zielona
/light green

2,5:1 + ++ 1 3

ANDRUS F1 ++
średnio wczesna
/medium early

jasno zielona
/light green

2,6:1 + ++ 1 3

BORUS F1 ++
średnio wczesna
/medium early

intensywnie zielona
/intensive green

3,0:1 + ++ 1 3

JULIAN F1

grubobrodawkowa
/coarse papillary

średnia ilość kwiatów żeńskich
/average numer of female flowers

++
późna
/late

jasno zielona
/light green

2,8:1 + ++ 1 3+

ODMIANY TYPU KORNISZONOWEGO/GHERKIN TYPE

ANULKA F1

grubobrodawkowa
/coarse papillary

przeważająca ilość kwiatów żeńskich
/predominantly female flowers

++
średnio wczesna
/medium early

jasno zielona
/light green

2,6:1 ++ 1 2, 3

GROT F1 ++
wczesna

/early
jasno zielona
/light green

3,0:1 ++ 1 3

RUFUS F1 ++
średnio wczesna
/medium early

zielona
/green

2,7:1 ++ 1 2, 3

TYTUS F1 ++
średnio wczesna
/medium early

zielona/ green 2,9:1 ++ 1 2, 3+

Anulka F1

Tytus F1

Rufus F1

++ szczególnie polecana/recommended
+ nadaje się/good



ODMIANA
/variety

 
TYP
/type

OSŁONY
/cover

GRUNT
/open field

WCZESNOŚĆ
/earliness

BARWA
SKÓRKI

/peel color

WSPÓŁCZYNNIK
KSZTAŁTU
/shape factor

PRZEZNACZENIE
/use ODPORNOŚĆ

/resistance
TOLERANCJA

/toleranceKONSERWOWY
/canning

KWASZENIE
/souring

ODMIANY TYPU KONSERWOWEGO/CANNING TYPE

CHROBRY F1

grubobrodawkowa
/coarse papillary

przeważająca ilość kwiatów żeńskich
/predominantly female flowers

++ ++
wczesna

/early
intensywnie zielona

/intensive green
2,7:1 ++ + 1 2,3+

KMICIC F1 ++ ++
wczesna

/early
zielona
/green

2,8:1 ++ + 1 2,3

POLAN F1 ++
średnio wczesna
/medium early

jasno zielona
/light green

2,7:1 ++ ++ 1

SANDER F1 + ++
wczesna

/early
jasno zielona
/light green

2,8:1 ++ ++ 1 3

BOLKO F1 + ++
średnio wczesna
/medium early

jasno zielona
/light green

3,0:1 ++ ++ 1 2,3

KRAK F1 + ++
średnio wczesna
/medium early

intensywnie zielona
/intensive green

3,0:1 ++ ++ 1 2,3

MARKUS F1 ++
średnio wczesna
/medium early

jasno zielona
light green

3,1:1 ++ + 1 3

JUNAK F1

drobnobrodawkowa
/small papillary

przeważająca ilość kwiatów żeńskich
/predominantly female flowers

+ ++
wczesna

/early
intensywnie zielona

/intensive green
3,0:1

na bezpośrednie spożycie,
na „ogórek małosolny”

for fresh market
and semi-sour cucumber

1 3

ODMIANY TYPU SAŁATKOWEGO/SALAD TYPE

BARBAKAN F1

grubobrodawkowa
/coarse papillary
partenokarpia

/parthenocarpy

++
wczesna

/early
zielona
/green

3,2:1

na bezpośrednie 
spożycie,

na „ogórek mało-
solny”

/for fresh market
and semi-sour 

cucumber

1 2

ASTON F1

grubobrodawkowa
/coarse papillary

przeważająca ilość kwiatów żeńskich
/predominantly female flowers

++
wczesna

/early
zielona
/green

3,0:1 1 3

ALBION F1 ++
wczesna

/early
zielona
/green

3,0:1 1 2

ODMIANY TYPU KWASZENIAKOWEGO/SOURING TYPE

BASZA F1

grubobrodawkowa
/coarse papillary

przeważająca ilość kwiatów żeńskich
/predominantly female flowers

++
wczesna do średnio- 

wczesna
early to medium early

jasno zielona
/light green

2,5:1 + ++ 1 3

ANDRUS F1 ++
średnio wczesna
/medium early

jasno zielona
/light green

2,6:1 + ++ 1 3

BORUS F1 ++
średnio wczesna
/medium early

intensywnie zielona
/intensive green

3,0:1 + ++ 1 3

JULIAN F1

grubobrodawkowa
/coarse papillary

średnia ilość kwiatów żeńskich
/average numer of female flowers

++
późna
/late

jasno zielona
/light green

2,8:1 + ++ 1 3+

ODMIANY TYPU KORNISZONOWEGO/GHERKIN TYPE

ANULKA F1

grubobrodawkowa
/coarse papillary

przeważająca ilość kwiatów żeńskich
/predominantly female flowers

++
średnio wczesna
/medium early

jasno zielona
/light green

2,6:1 ++ 1 2, 3

GROT F1 ++
wczesna

/early
jasno zielona
/light green

3,0:1 ++ 1 3

RUFUS F1 ++
średnio wczesna
/medium early

zielona
/green

2,7:1 ++ 1 2, 3

TYTUS F1 ++
średnio wczesna
/medium early

zielona/ green 2,9:1 ++ 1 2, 3+

1 – parch dyniowatych/scab
2 – wirus zwykłej mozaiki ogórka/mosaic cucumber virus
3 – mączniak rzekomy/downy mildew

3+  – bardzo wysoka tolerancja na mączniaka rzekomego
      /very high tolerance for downy mildew
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Fantazja    F1Gabi

KALAREPA
/KOHLRABI

Gabi
Wczesna odmiana o okresie wegetacji 40 dni (od posadzenia 
rozsady). Posiada kuliste, żółtozielone zgrubienie, gładką i de-
likatną skórkę oraz soczysty, smaczny i delikatny miąższ. 
Polecana do uprawy wiosennej i jesiennej w polu i pod osłonami. 
Przeznaczona do bezpośredniego spożycia. Tolerancyjna 
wobec pękania zgrubień i drewnienia miąższu.

Early variety with vegetation period 40 days since planting of 
seedlings. Globe, yellowish green, thickening with smooth, deli-
cate cover, juicy and tasty flesh, for fresh market. Recommended 
for Spring and Autumn cultivation in the open field and under 
covers. Tolerant to splitting of the thickening and stiffening of the 
flesh. Excellent for fresh market.

Alka
Odmiana średnio późna o okresie wegetacji 85 dni (od posa-
dzenia rozsady). Zgrubienie łodygowe eliptyczne do kulistego, 
ciemnofioletowe. Miąższ kruchy, soczysty, późno drewnie-
jący, w trakcie przechowywania długo zachowuje walo-
ry smakowe (nawet do późnej zimy). Przeznaczona do 
bezpośredniego spożycia i przechowywania (z uprawy 
jesiennej), polecana do uprawy wiosennej i jesiennej. 

Medium late variety, vegetation period 85 days since transplant-
ing. Elliptic to ball shaped thickening, deep violet, crispy, juicy and 
late stiffening flesh. Retains good flavor and taste during long-
term storage (even till late winter) or fresh market and storage 
(from Autumn cultivation). Recommended for Spring and Autumn 
cultivation.

KAPUSTA GŁOWIASTA BIAŁA
/WHITE HEAD CABBAGE

Benia F1
Wczesna, równomiernie dojrzewająca odmiana. Główka 
zwięzła, średnia do dużej, osłaniana włókniną reaguje skróce-
niem okresu wegetacji i dużą zwyżką plonu. Polecana do bez-
pośredniego zaopatrzenia rynku.

Early, uniformly maturating variety. Compact heads, medium to 
large, cultivated under textile cover has shorter vegetation period 
and higher yield. Recommended for fresh market.

Brassica olearcea L.Brassica olearcea L.

KALAREPA
KOHLRABI

Brassica oleracea var. gongylodes L.Brassica oleracea var. gongylodes L.

KAPUSTA
CABBAGE



Fantazja    F1 Korund F1

Fantazja F1
Odmiana wczesna, zawiązująca kuliste, wyrównane główki 
o żywo jasno-zielonym kolorze. Szczególnie polecana na  
surówki i gołąbki.

Early variety, produces compact heads, exceptionally tasty with 
attractive market appearance. Recommended for cultivation 
under cover, for early cultivation in the open field and for fresh 
market.

Pierwszy Zbiór
Odmiana przeznaczona do wczesnej uprawy polowej. 
Główka średniej wielkości, kulista, niekiedy lekko spłaszczona 
lub wydłużona. Nadaje się do bezpośredniego zaopatrze-
nia rynku. 

Recommended for early cultivation in open field. Heads medium, 
ball-shaped, slightly flattened or elongated, very tasty, good for 
fresh market.

Kalina F1
Późna, plenna odmiana tworząca średnie, bardzo zwięzłe główki, 
osadzone na wysokim głąbie, co powoduje, że liście nie styka-
ją się z podłożem. Liść zewnętrzny średni, ciemnozielony, z sil-
nym nalotem woskowym. Polecana do przechowywania (do 
połowy IV), po przechowaniu główka zachowuje zieloną 
barwę. Nadaje się do kwaszenia.

Late, high yield variety. Medium head, very compact, retains 
green color in storage. Set on a tall stalk preventing leaves from 
touching the ground. External leaves medium, dark green with 
strong waxy coating. Recommended for storage (till mid April). 
Good for souring.

Amager Polana
Późna odmiana tworząca główki kuliste do lekko spłaszczo-
nych. Liść duży, ciemnozielony, z często występującym przebar-
wieniem antocyjanowym, pokryty silnym nalotem woskowym. 
Szczególnie polecana do bezpośredniego zaopatrzenia 
rynku i do kwaszenia, nadaje się również do krótkiego 
zimowego przechowywania.

Exceptionally tasty and delicate, good yield, late variety. Heads 
ball shaped to slightly flattened, large dark green leaves with 
strong waxy coating and often with anthocyan. Highly recom-
mended for fresh market and for souring, good for short term 
winter storage.

Ula F1
Plenna, późna odmiana tworząca zwięzłe, średniej wielkości 
główki. Liść średni, ciemnozielony, z silnym nalotem woskowym. 
Polecana do przechowywania (do połowy marca), nada-
je się do kwaszenia. Po przechowaniu główka zachowu-
je żywy zielony kolor.

Late, good yield variety. Head medium size, compact, retains 
green color while in storage. Leaves medium size, dark green 
with strong waxy coating. Recommended for storage (till mid-
March), good for souring. 

Benia F1

Korund F1
Odmiana późna, wyrównana pod względem wagi i kształtu 
główek. Tworzy główki kuliste, średniej wielkości, bardzo zwię-
złe z białym  wnętrzem o zwartej strukturze. Polecana na 
świeży rynek i przechowywanie. Tolerancyjna na wcior-
nastki, czerń krzyżowych i mączniaka rzekomego. 

Late, uniform variety. Head ball-shaped, medium large, very con-
cise with short runt and perfect, compact white color structure. 
Designated for long storage, suitable for fresh market. Tolerant to 
thrips, black mould of cabbage and downy mildew.
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BENIA F1
wczesna

/early
xxx xx 40×50 67×40 ~60 60-70

kulisty
/ball shaped

1,6-2,0
średnia
/average

xxx

FANTAZJA F1
wczesna

/early
xxx xx 40×40 67×40 ~55 55-60

kulisty, lekko 
wydłużony

/ball, slightly 
elongated

1,2-1,8
średnia
/average

xxx

PIERWSZY 
ZBIÓR

wczesna
/early

xxx 67×40 ~60
kulisty

/ball shaped
~2,5

wysoka
/high

xxx

KALINA F1
późna
/late

xxx 67×50 ~145
kulisty

/ball shaped
~2,5

wysoka
/high

xxx xx xxx

AMAGER
POLANA

późna
/late

xxx 67×50 ~135
kulisty

/ball shaped
~3,5

wysoka
/high

xxx xx x

ULA F1
późna
/late

xxx 67×50 135 – 140

kulisty, lekko 
spłaszczony
/ball, slightly 

flattened

2,5 – 3,0
wysoka

/high
xxx xx xxx

KORUND F1
późna
/late

xxx 67×40 ~145
kulisty

/ball shaped
2,5 – 3,0

wysoka
/high

xxx x xxx
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MIRA
POLANA F1

średnio wczesna
/medium early

szczególnie polecana
/highly recommended

67×40 75 – 90
kulisty

/ball shaped
~1,8

wysoka
/high

szczególnie polecana
/highly recommended

ROMA
POLANA F1

średnio późna
/medium late

szczególnie polecana
/highly recommended

67×40 80 – 95
kulisty

/ball shaped
~1,8

wysoka
/high

szczególnie polecana
/highly recommended

KAPUSTA WŁOSKA/SAVOY CABBAGE

Roma Polana F1Mira Polana F1Kalina F1

KAPUSTA GŁOWIASTA BIAŁA/WHITE HEAD CABBAGE
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HACO
wczesna

/early
xxx 50×40 95 – 110

kulisty
/ball shaped

~1,6
wysoka

/high
xxx x

LANGEDIJKER
POLANA

późna
/late

xxx 60×40 150 – 160
kulisto owalny

/spherically oval
1,8-2,0

wysoka
/high

xxx xx xx

KAPUSTA WŁOSKA
/SAVOY CABBAGE

KAPUSTA GŁOWIASTA CZERWONA
/RED HEAD CABBAGE

Roma Polana F1
Średnio późna odmiana o główkach kulistych do lekko spłasz-
czonych. Liść duży, ciemnozielony z obfitym nalotem wosko-
wym. Odmiana bardzo smaczna, bez goryczki, przezna-
czona na bezpośrednie zaopatrzenie rynku. 

Medium late variety, creates heads ball-shaped to slightly flat-
tened. Leaves large, dark green with rich waxy coating. Excep-
tionally tasty, recommended for fresh market.

Mira Polana F1
Pierwsza polska heterozyjna odmiana kapusty wło-
skiej. Średnio wczesna, tworząca główki kuliste do lek-
ko spłaszczonych, delikatne, kruche, bez goryczki. Liść 
średni, ciemnozielony z nalotem woskowym. Wysokie walory 
smakowe czynią odmianę szczególnie polecaną do za-
opatrzenia świeżego rynku.

The first Polish hybrid variety. Medium early, produces heads ball 
shaped to slightly flattened, delicate, crispy, free of bitterness. 
Leaves medium size, dark green with waxy coating. Very tasty, 
highly recommended for fresh market.

Haco
Wczesna odmiana. Główka średniej wielkości, bardzo zwarta. 
Liść średniej wielkości, fioletowozielony z silnym, srebrzystym 
nalotem woskowym. Przeznaczona do bezpośredniego za-
opatrzenia rynku, główki z późnych wysiewów nadają się 
do zimowego przechowywania (nawet do marca).

Early variety. Head medium size, very compact. Leaves medium 
size, violet and green with strong, silvery waxy coating. Recom-
mended for fresh market, heads from late sowing good for winter 
storage (even till March).

Langedijker Polana
Późna odmiana o główkach lekko wydłużonych do owalnych. 
Liść średniej wielkości, zielonofioletowy z silnym srebrzystym 
nalotem woskowym. Polecana do bezpośredniego zaopa-
trzenia rynku, dla przetwórstwa i do długiego przecho-
wywania. 

Late variety, produces head slightly elongated to oval-shaped. 
Leaves medium size, green and violet with strong, silvery waxy 
coating. Recommended for fresh market, processing and long 
term storage.

Langedijker PolanaHaco

tabela str. 24

25



Astar F1 Patryk

Astar F1
Wczesna, bardzo plenna odmiana. Korzeń z cien-
ką warstwą korka przy nasadzie liści, płytko zagłę-
biony w ziemi. Skórka korzenia bardzo gładka, 
łatwa do płukania. Miąższ barwy wiśniowo- 
amarantowej z prawie niewidocznymi pier-
ścieniami, doskonały w  smaku. Wykazuje 
brak skłonności do wybijania w  pośpiechy, nie 
wykazuje tendencji do kumulowania azotanów. 
Polecana do bezpośredniego spożycia, 
przechowywania oraz do przetwórstwa, 

zwłaszcza na soki i koncentraty. Nadaje się na tzw. zbiór 
pęczkowy. Ze względu na płytkie korzenienie się i małą głowę 
przydatna do zbioru mechanicznego.

Early variety, high yield. Root with thin cork layer at the leaf base, 
shallowly set in the soil. Smooth, easy to wash root cover. Cherry 
-amaranth flesh with barely visible ring and excellent taste. Not 
prone to shooting of inflorescence and to accumulate nitrates. 
Recommended for fresh market and storage, good for process-
ing (juices, concentrates), suitable for mechanical harvest and for 
picking in bunches.

Patryk
 
Plenna, średnio późna odmiana, posiadająca wysoką 
jednonasienność kłębków (ponad 80%). Miąższ barwy 
purpurowo-czerwonej, z  prawie niewidocznymi pier-
ścieniami, bardzo smaczny i  delikatny. Posiada toleran-
cję na chwościka buraka i  mączniaka prawdziwego. Polecana 
do siewu precyzyjnego. Charakteryzuje się bardzo wysoką za-
wartością betaniny oraz korzystnym stosunkiem betaniny do 
wulgoksantyny (2, 4). Nie wykazuje tendencji do przerastania 
korzeni. Szczególnie polecana do przetwórstwa na soki, 
barszcze, mrożoną kostkę i ćwikłę z chrzanem. Nadaje 
się również do średniodługiego przechowywania.

Medium late variety, high yield, 80% monogerm, flesh with barely 
visible rings, very smooth and tasty. Highly resistant to powdery 
mildew and leaf spot. High bethanine content and good betha-
nine/vulgoxantine ratio root not prone to overgrowth. Recom-
mended for fresh market and storage, good for processing (juic-
es, concentrates, preservations with horseradish).

BURAK
ĆWIKŁOWY
RED BEET

Beta vulgaris L.Beta vulgaris L.



RywalPolglob F1Patryk

Polglob F1
 
Pierwsza polska odmiana heterozyjna buraka ćwikłowe-
go, bardzo plenna, wczesna. Korzeń płytko zagłębiony w glebie. 
Miąższ bardzo smaczny. Odporna na wybijanie w pędy 
nasienne. Charakteryzuje się dużą zawartością suchej masy, 
cukrów i  betaniny. Nie wykazuje tendencji do gromadzenia 
azotanów. Polecana dla przemysłu, zwłaszcza na soki, 
barszcze i suchy barwnik spożywczy, a  także do prze-
chowywania.

Early, first Polish hybrid variety, high yield. Roots shallowly set in 
the soil. Tasty flesh. Resistant to bolting, high dry matter, sugar 
and bethanine content not prone to accumulation of nitrates. 
Recommended for food industry juices, soups and dry pigment 
as well as for storage. 

Rywal
Wczesna, bardzo plenna odmiana. Skórka korzenia gładka, deli-
katna. Miąższ jednolicie wybarwiony. Charakteryzuje się 
wysoką zawartością cukrów i bardzo dobrym smakiem. 
Polecana do bezpośredniego spożycia oraz do prze-
twórstwa na soki i ćwikłę, nadaje się do przechowywa-
nia. 

Early variety, very high yield. Root with smooth, delicate cover. 
Uniformly colored flesh. Due to high sugar concentration and ex-
ceptional good flavor, recommended for fresh market, storage 
and processing (juices, preservations with horseradish), suitable 
for storage.
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ASTAR F1 90 – 110 8 – 10 6 – 7
kulisty

/spherical

wiśniowo-
-amarantowa

/cherry
amaranth

120 – 150 125 ~ 12,5 ~16,5 ++ ++ ++

PATRYK 120 – 130 6 – 8 4,5 – 5,5

kulisty, 
lekko

spłaszczony
/spherical, 

slightly
flattened

purpurowo
-czerwona
/purple red

120 – 140 150 – 160 ~ 10 ~ 17 ++ ++ +

POLGLOB F1 90 – 110 10 – 11 8 – 9

kulisto-
-owalny

/spherically 
oval

intensywnie
purpurowa

/deep purple
120 – 160 120 ~ 11 ~ 16 ++ ++ ++

RYWAL 90 – 110 9 – 10 7 – 8
cylindryczny
/cylindrical

purpurowa
/purple

160 – 200 ~ 90 ~ 12 ~ 15 ++ ++ +
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Kamila F1
Wczesna, plenna i wyrównana odmiana mieszańcowa w ty-
pie Nantejska. Korzeń bardzo dobrze wybarwiony na ze-
wnątrz i na przekroju. Skórka bardzo gładka, łatwa do płuka-
nia. Polecana na zbiór pęczkowy oraz na soki i surówki 
dla dzieci ze względu na smak i wysoką zawartość cu-
krów i karotenu.

Early, uniform and good yield variety. Very good external and in-
ternal coloring. Cover smooth, easy to clean. Good for harvest in 
bunches and for juices, salads for kids (because of its flavor, high 
sugar and carotene content).

Kalina F1
Wczesna odmiana mieszańcowa, plenna. Korzeń bardzo 
dobrze, jednolicie wybarwiony, tępo zakończony. Skórka 
gładka. Charakteryzuje się wysoką zawartością karote-
nów, suchej masy i cukrów, przeznaczona na zbiór pęcz-
kowy, surówki i soki.

Good yield, early, hybrid variety. Root very well uniformly colored, 
blunt tip. Smooth cover. Characterizied by a high content of caro-
tene, dry matter and sugar, for harvesting in bunches and for 
fresh salads and juices.

Kinga F1
Odmiana mieszańcowa, wczesna, plenna. Korzeń cylindryczny 
do lekko stożkowatego. Skórka intensywnie wybarwiona, gład-
ka, błyszcząca. Charakteryzuje się niską tendencją do ku-
mulowania azotanów. Przeznaczona do bezpośredniego 
spożycia i do produkcji przetworów dla dzieci.

Good yield, hybrid, early variety. Cylindrical to slightly conical 
root. Cover glossy, smooth, intensely stained. Low level of ni-
trates accumulation, for fresh market and processing (preserves 
for children).

Kalina F1 Kamila F1

Daucus carota L.

MARCHEW
CARROT

Daucus carota L.

Krakowia F1
Wczesna odmiana mieszańcowa. Korzeń lekko stożkowaty, 
bardzo dobrze wybarwiony. Skórka gładka. Charakteryzu-
je się bardzo wysoką zawartością karotenów i cukrów. 
Przeznaczona na zbiór pęczkowy, do bezpośredniego 
spożycia i przetwórstwa.

Slightly conical root, very well stained. Cover very smooth. High 
carotene and sugar content for harvesting in bunches, fresh mar-
ket and processing.



Kamila F1 Rumba F1 Askona F1

Kometa F1
Średnio późna, plenna odmiana mieszańcowa  
w typie Nantejska. Korzeń tępo zakończony, skórka 
gładka. Charakteryzuje się wysoką zawarto-
ścią suchej masy, karotenów i niską tenden-
cją do kumulowania azotanów. Przeznaczona 

do bezpośredniego spożycia, przechowywania i  prze-
twórstwa (soki, surówki).

Medium late variety, good yield. Blunt root with smooth cover. 
High carotene, dry matter content and low tendency to accumu-
late nitrates. Recommended for fresh market, storage and pro-
cessing (juices, salads).

Askona F1
 
Bardzo plenna, późna odmiana mieszańcowa w  typie Ber-
licum. Korzeń długi, o  gładkiej powierzchni, lekko stożkowa-
ty, tępo zakończony do półostrego. Rdzeń średni do dużego, 
pomarańczowy, podobny do kory. Głowa równa z małą tendencją 
do zielenienia. Bardzo dobra struktura plonu. Nie przejawia 
tendencji do pękania. Przeznaczona głównie do prze-
twórstwa, zwłaszcza mrożenia, ze względu na niską 
zawartość azotanów, polecana na przetwory dla dzieci. 
Dobra przydatność do przechowywania.

Very high yield with good structure, recommended specially for 
processing (freezing). Long, slightly conical, well colored root with 
blunt to semi-sharp tip and smooth cover. Flat head with no ten-
dency to get green. Internal part medium to large, orange, no 
cracking. Low tendency to accumulate nitrates makes it suitable 
for baby food production, for processing and storage.

Rumba F1
Średnio wczesna, mieszańcowa odmiana. Korzenie cylin-
dryczne o tępym zakończeniu. Charakteryzują się gładką 
powierzchnią, wyrównaną barwą przekroju oraz małą 
skłonnością do zazieleniania. Długa, mocna nać o półw-
zniesionym pokroju pozwala na łatwy mechaniczny zbiór. 
Odmiana nadaje się do mycia i sprzedaży na bezpośred-
nie zaopatrzenie rynku aż do wiosny.

Medium early variety, well for mechanical harvesting. Roots long, 
quite large, cylindrical with smooth cover and blunt or little sharp-
ened tip. Low tendency to get green. Leafage big, firm with semi 
erected habit.

Polka F1
Średnio późna, bardzo plenna odmiana mieszańcowa. Plon 
handlowy stanowi około 85% plonu ogólnego. Korzeń 
lekko stożkowaty, tępo zakończony, bardzo dobrze wybarwiony. 
Skórka gładka, intensywnie wybarwiona. Charakteryzuje się 
wysoką zawartością karotenów i cukrów. Przeznaczona 
do bezpośredniego spożycia, przechowywania i  prze-
twórstwa.

Medium late, high yield (85% marketable yield), hybryd variety. 
Slightly conical, very well colored root with blunt tip. Smooth, in-
tensively colored cover. High content of carotene and sugar. Rec-
ommended for fresh market, storage and processing.

Galicja F1
Odmiana mieszańcowa, średnio wczesna, uniwersalna. 
Korzenie średniodługie, gładkie, kształtu cylindryczne-
go do lekko stożkowatego o  tępym zakończeniu. Bar-
wa przekroju wyrównana, intensywnie pomarań-
czowa. Rdzeń mały do średniego, mała skłonność 
do zazielenienia zewnętrznego i  wewnętrznego. 
Wysoka zawartość suchej masy i  karotenu oraz mała 
skłonność do kumulowania azotanów. Przeznaczona do 
bezpośredniego spożycia, przechowywania i przetwór-
stwa.

Universal hybrid, medium early variety. Medium long, smooth 
cylindrical to slightly conical root with blunt tip. Uniformly colored 
with low tendency to get green. High dry matter and carotene 
content and low tendency to accumulate nitrates. Recommend-
ed for fresh market, storage and processing.
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Marchew wczesna (Daucus carota L.)

XXXXXX

12/61/6105
Krakowska Hodowla
i Nasiennictwo Ogrodnicze Sp. z o.o.
30-130 Kraków, ul. Rydla 53/55
tel.: +48 (12) 623 38 30
www.nasiona.pl

Przepakowano i przeetykietowano w Krakowie przez:

Opakowanie służy jako dowód do reklamacji

✂

Wyślij 15 torebek ”Warzywnik dla początkujących”, 
Weź udział w losowaniu nagród! 

W tym wypoczynku w: DW MALWA w Kościelisku!
Szczegóły na www.nasiona.pl

Marchew
wczesna

jakoÊç WE

Jakość kontrolowana

Wysoki plon, bardzo dobry smak, gładka skórka i niewielka ilość azotanów to główne
zalety odmiany. Jedno z najwcześniejszych, korzeniowych źródeł karotenu i cukrów.
Idealne na przetwory dla dzieci i do bezpośredniego spożycia. Nasiona należy wysie-
wać na stanowiska odsłonięte, piaszczyste z domieszką gliny i próchnicy. Regularne
podlewanie pomaga w uzyskaniu ładnych korzeni. Wysiew marchwi przy rzędach z
cebulą zapobiega pojawieniu się niektórych szkodników. Zawartość opakowania
wystarczy na ok. 5m

2
uprawy.

Płodozmian: Dzięki zastosowaniu płodozmianu, a więc uprawie kilku gatunków
warzyw na jednym stanowisku, możesz zbierać warzywa niemal przez cały rok. Wejdź
na www.nasiona.pl i dowiedz się więcej o zastosowaniu płodozmianu!

Zeskanuj kod i zapoznaj się
z naszymi radami uprawowymi!

Ilość nasion w 1g: 800-900 szt. 

Propozycja płodozmianu
III-IV, por średniopóźny

TE
RA

Z GR
AT

IS

20% na s
tart

Siew: 
III

Zbiór: 
VI-VIII

Rozstawa: 
• 5 cm między roślinami
• 40 cm między rzędami
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Nantejska Polana®

Średnio późna, plenna odmiana w typie Nantejska. Korzeń 
wyrównany, walcowaty, tępo zakończony z małą tendencją do 
zazielenienia. Kora i walec osiowy o jednolitej, ciemnopomarań-
czowej barwie. Zawiera dużą ilość suchej masy, cukrów 
i karotenu. Polecana do bezpośredniego spożycia i prze-
chowywania (wyłącznie z późnego siewu). 

Medium late, high yield variety. Uniform, cylindrical root , blunt tip 
with low tendency to get green. Uniformly colored. High content 
of dry matter, sugar and carotene concentration, for fresh market 
and storage (only from the late sowing).

Salsa F1

Salsa F1
Bardzo plenna, późna odmiana mieszańcowa 
w typie Flakkee. Korzeń lekko klinowaty, ostro za-
kończony, dobrze wybarwiony, skórka gładka. Plon 
o dobrej strukturze. Charakteryzuje się wysoką 
zawartością karotenów i suchej masy. Prze-

znaczona do przetwórstwa i przechowywania, zwłaszcza 
na mrożonki, soki i susz.

Late, hybrid variety. Slightly conical and wedge-shaped, well col-
ored root with sharp tip and smooth cover. High yield with good 
structure. High dry matter and carotene content, for storage and 
processing (freezing, juices and dried fruits).

Samba F1
Późna odmiana mieszańcowa w typie Berli-
cum. Korzeń lekko klinowaty i cylindryczny, tępo 
zakończony, dobrze wybarwiony, skórka gładka. 
Bardzo wysoki plon, o bardzo dobrej strukturze. 
Charakteryzuje się wysoką zawartością 

karotenów, suchej masy oraz bardzo dobrym smakiem. 
Przeznaczona do przechowywania oraz do przetwór-
stwa, zwłaszcza na susz, soki i mrożonki.

Late, hybrid variety. Root slightly wedge-shaped, cylindrical, well 
colored with blunt tip and smooth cover. Very high yield with very 
good structure. High carotene and dry matter content, very good 
flavor. Recommended for storage and processing (freezing, juic-
es, dried fruits).

Samba F1

Dolanka®

Późna, plenna odmiana w typie Flakkee. Korzeń bardzo duży, 
dobrze wybarwiony, nie wykazujący skłonności do pękania. 
Dobrze się przechowuje. Ze względu na dużą za-
wartość cukrów i  suchej masy polecana do bez-
pośredniego spożycia, do przetwórstwa, do pro-
dukcji mrożonek i  konserw warzywnych oraz 
do krótkiego przechowywania.

Very large, well colored root not prone to cracking. High yield. 
Good for storage, considering its high sugar and dry matter con-
tent, recommended for fresh market, processing (freezing, pre-
serves) and short-term storage.

Koral
Bardzo plenna, późna odmiana w typie Flakkee. Korzeń o gład-
kiej skórce bez zazielenienia. Kora i walec osiowy bardzo dobrze 
wybarwione. Szczególnie polecana do przemysłu na soki 
i krajanki oraz do długiego przechowywania, nadaje się 
do mechanicznego zbioru. 

Very high yield, late variety. Root with smooth cover without green 
coloring, recommended for processing juices, slices and for long 
storage, suitable for mechanical harvest.

Flakkese 2 - Flacoro POL

Odmiana późna, bardzo plenna w typie Flakkee. Korzeń gładki, 
półostro zakończony. Nadaje się do zbioru mechanicznego ze 
względu na małą skłonność do pękania, silną nać i lekko wypukłą 
głowę. Polecana do przetwórstwa, bezpośredniego spo-
życia i przechowywania.

Late, high yield variety in Flakee type. Root smooth with semi-
conical tip. Suitable for mechanical harvest as the variety is not 
prone to cracking, has strong leafage and slightly convex head. 
Good for processing, fresh market and storage.
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ODMIANY MIESZAŃCOWE

Kalina F1
wczesna

/early
100

N do 18
ciemno pomarańczowa

/deep orange
16 17 – 19 7,5 – 8,5 xx x

Kamila F1
wczesna

/early
100

N do 18
pomarańczowa

/orange
13,5 16 – 18 6 – 8 xx

Kinga F1
wczesna

/early
110

N 18 – 20
ciemno pomarańczowa

/deep orange
16 19 – 22 8,4 – 8,6 x x

Krakowia F1
wczesna

/early
110

N do 18
pomarańczowa

/orange
14 – 18 19 – 22 7,4 – 9 x x

Galicja F1
średnio wczesna

/medium early
N/F 16 – 20

intensywnie pomarańczowa
/intensive orange

14 20 10 xx xx x

Rumba F1
średnio wczesna

/medium early
N 16 – 22

pomarańczowa
/orange

12 18 13,7 xx x x

Kometa F1
średnio późna
/medium late

120 – 130
N do 18

ciemno pomarańczowa
/deep orange

16,8 17 – 19 8 – 8,4 xx x x

Polka F1
średnio późna
/medium late

120 – 40
F 20 – 22

pomarańczowa
/orange

12 16 – 18 7,5 – 8 xx xx x

Askona F1
późna
/late

B 18 – 20
pomarańczowa

/orange
13,3 18,7 11,5 x xx

Salsa F1
późna
/late

130 – 150
F 22 – 24

ciemno pomarańczowa
/deep orange

15,5 19,6 10,5 xx x

Samba F1
późna
/late

130 – 150
B 20 – 22

pomarańczowa
/orange

14,6 17,6 9,5 xx x

ODMIANY POPULACYJNE

Nantejska
Polana®

średnio późna
/medium late

120 – 130
N do 18

ciemno pomarańczowa
/deep orange

14 9,5 – 10 7 – 9 xx x x

Dolanka®

późna
/late
150

F 18 – 20
pomarańczowa

/orange
13,5 – 14 15 – 17 7,5 – 8 xx xx x

Flakkese 2
– Flacoro Pol

późna
/late

140 – 160
F 20 – 24

pomarańczowa
/orange

12,5 9 7 x x xx

Koral
późna
/late

140 – 150
F 18 – 20

ciemno pomarańczowa
/deep orange

12 – 14 12 7 xx xx xx

Ilość nasion w gramie: 700 – 1000 szt./seeds per gram: 700 – 1000 pcs
Norma wysiewu w zależności od przeznaczenia /sowing standards depending upon use:
zbiór pęczkowy: 1 – 1,6 mln szt./ha /harvest in bunches: 1 – 1,6 mln pcs/ha
świeży rynek: 1 – 1,4 mln szt./ha /fresh market: 1 – 1,4 mln pcs/ha
przemysł: 0,8 – 1,2 mln szt./ha /industry: 0,8 – 1,2 mln pcs/ha

N - typ Nantejski/Nantee type
B - typ Berlicum/Berlicumer type
F - typ Flakkee/Flakee type
xx - szególnie polecana/excelent for
x - polecana/recommended
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Cukrowa Vistula

Petroselinum sativum

PIETRUSZKA
ROOT PARSLEY

Petroselinum sativum

Cukrowa
Wczesna odmiana. Korzeń wyrównany, stożkowaty, ostro zwę-
żający się ku dołowi. Miąższ ścisły i bardzo jędrny. Poleca-
na do bezpośredniego zaopatrzenia rynku.
 
Early variety. Root uniform, conical, sharply tapered toward the 
end. Flesh very firm, stiff. Recommended for fresh market.

Vistula 
Bardzo plenna, późna odmiana w typie Berlińskiej. Korzeń wy-
równany, stożkowato wydłużony. Miąższ jędrny, niezwykle 
aromatyczny. Polecana na bezpośrednie i zimowe za-
opatrzenie rynku (dobrze zimuje w polu, dobrze się prze-
chowuje).

High yield, late variety in Halblange type. Root uniform, conical, 
elongated. Flesh firm, exceptionally aromatic. Recommended for 
fresh market and winter market supply (winters well in the field), 
very good for long term storage.

Kinga
Średnio późna odmiana w typie Berlińskiej, two-
rząca wysoki plon handlowy. Korzeń średni do 
długiego, stożkowaty, mocno klinowaty, o gład-
kiej skórce ułatwiającej płukanie. Plon handlo-
wy wysoki. Kora i walec osiowy jednolitej, 
białej barwy. Polecana do bezpośredniego 
spożycia, długiego przechowywania (do 
końca kwietnia) oraz zbioru pęczkowego.

Medium late variety in Halblange type, high mar-
ketable yield. Root medium to long, sharp wedge shaped with 
cover and the pith uniformly white. Smooth cover makes washing 
easier. Recommended for fresh market and long term storage (till 
late April) and good for Spring selling in bunches.



Vistula Kinga

xx - szczególnie polecana/excellent for      x - polecana/recomended
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CUKROWA
wczesna

/early
stożkowaty

/conical
14 – 17

biały
/white

biała
/white

bujna,
ciemnozielona
/deep green
aboundant

xx

KINGA
średnio późna
/medium late

stożkowaty
/conical

~ 19
biały

/white
biała

/white

średnio bujna,
ciemnozielona
/deep green, 
medium rich

xx xx xx

VISTULA
późna
/late

stożkowaty
/conical

19 – 22
kremowy
/cream

biała do 
kremowej
/white to 
cream

średnio bujna,
ciemnozielona
/deep green, 
medium rich

xx x xx
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Karola Maryna

Maryna
Średnio późna odmiana o bardzo delikatnym w smaku i 70 
dniowym okresie wegetacji. Główki półotwarte, zwięzłe, duże, 
o masie ok. 750 g, kształtu kulistego. Liście silnie pęcherzyko-
wate, ze słabo falowanym brzegiem i słabym połyskiem. Na zie-
lonych liściach zewnętrznych (głównie na szczycie główki) wy-
stępuje antocyjan. Średnio odporna na mączniaka rzekomego 
i szarą pleśń.

Medium late variety, vegetation period 70 days. Head ball-shaped, 
semi opened, large (~750g). Internal leaves with vesicles, wavy 
edge and light gloss. External leaves (mainly at the top of the 
head) with little of anthocyan. Medium resistant to powdery mil-
dew and mould.

Karola głąbik krakowski

Odmiana do uprawy na zbiór wiosenny i jesienny o okresie wegeta-
cji 70-90 dni. Częścią jadalną jest obficie ulistniona, mięsista łody-
ga tzw. głąbik oraz liście (mniej delikatne niż u innych sałat), łodyga 
jest przydatna do spożycia po uzyskaniu przez roślinę wysokości 
30 cm. Polecana do bezpośredniej konsumpcji w stanie su-
rowym lub w formie gotowanej, kwaszonej i konserwowej. 
Sałatę należy uprawiać w rozstawie 50×30 cm, z rozsady lub 
siewu bezpośredniego w pole (wówczas konieczne jest przery-
wanie).

Variety for Spring and Fall harvesting with vegetation period 70-
90 days. Edible fleshy stalk and leaves (less delicate than in other 
varieties of lettuce), stem ready for consumption when the plant 
reaches 30 cm height. Recommended for consumption raw, 
cooked, soured and as preserved in vineyard. Require spacing 
50x30 cm both in cultivation from seedlings and direct sowing 
(the later will require thinning out).

SAŁATA
LETTUCE

Lactuca sativa L.Lactuca sativa L.

SAŁATA GŁOWIASTA MASŁOWA
/HEAD LETTUCE

SAŁATA ŁODYGOWA
/STALK LETTUCE



Oleńka
Średnio późna odmiana. Główka otwarta typu rozetowego 
o średniej masie 500g. Liście wąskie, zewnętrzne barwy żywo-
-zielonej. Średnio późny termin wybijania w pędy kwiato-
stanowe (ok. 8 dni wcześniej niż Rozalka). Średnio odporna 
na mączniaka rzekomego i szarą pleśń.

Medium late variety. Head opened, approx. weight 500g. 
External leaves intensively green, narrow. Medium late term 
of shooting inflorescence (~8 days earlier than Rozalka). Medium 
resistant to powdery mildew and mould.

RozalkaMaryna Oleńka

Cud Voorburgu
Polecana do uprawy polowej, na zbiór późnowiosenny i letni, 
średnio późna odmiana. Główka kulista do wydłużonej, duża, 
ścisła. Liście wewnętrzne główki żółtawobiałozielone, 
delikatne, kruche i smaczne.

Medium late variety, recommended for cultivation in open field, 
for late Spring and Summer harvesting. Head ball-shaped to 
elongated, large, compact. Internal leaves yellowish, white and 
green, delicate, crispy and tasty.

Rozalka
Odmiana średnio późna, charakteryzująca się szybkim tempem 
wzrostu. Główka zamknięta o średniej masie 600g. Barwa liści 
zewnętrznych jasnozielona, liście szerokie, zaokrąglone. Średnio 
odporna na mączniaka rzekomego i szarą pleśń. Bardzo późno 
wybija w pędy kwiatostanowe.

Medium late variety, fast growth. Head compact, approx. weight 
600g. External leaves light green, leaves wide, rounded. Medium 
resistant to powdery mildew and mould.
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OliwiaLena

Capsicum annuum L.

PAPRYKA
SWEET PEPPER

Capsicum annuum L.

Lena
Wczesna odmiana tworząca niskie rośliny o zwartym pokroju. 
Owoce w kształcie krótkiego, szerokiego, tępo zakończonego 
stożka, barwy jasnozielonej do czerwonej w fazie dojrzałości 
fizjologicznej. Miąższ gruby, mięsisty, jędrny. Powierzchnia 
błyszcząca, lekko żebrowana. Dobrze się przechowują i nadają 
się do przetwórstwa. Nie wymaga podpór. Wskazane usu-
wanie pędów poniżej pierwszego rozgałęzienia. Duży 
plon owoców wczesnych (równocześnie dojrzewa kilka 
owoców).

Early variety, producing low plants, not requiring supports (plants 
form sturdy stem and shoots, compact habit). Fruits short with 
wide blunt cone, light green to red in the physiological maturity 
stage, good for storage and processing. Cover glossy and lightly 
ribbed. Flesh thick, meaty, firm and succulent. Shoots removal 
below the first branching is recommended. High early yield (fruits 
mature at the same time on a plant).

Zorza i Mira
Rośliny o grubych, sztywnych łodygach, nie wymagają podpór 
i usuwania pędów bocznych. Owoce barwy kremowej do po-
marańczowo-czerwonej w fazie dojrzałości fizjologicznej. Dobrze 
znoszą transport. Skórka delikatna, cienka i błyszcząca. Miąższ 
soczysty, słodki i bardzo smaczny. Szczególnie poleca-
ne na sałatki, marynaty, do zamrażania. Dobrze znoszą 
transport.

Plants with thick, sturdy stems, need no suport, side shoots re-
moval is not necessary. Fruits cream to orange-red in the phy-
siological maturity stage, good for transportation. Cover delicate, 
thin and glossy. Flesh juicy, sweet, very tasty. Recommended for 
salads, preserves in vinegar, freezing.

Oliwia
Wcześnie wchodzi w owocowanie, długo i równomiernie plonuje. 
Rośliny średnio wysokie, o krzaczastym pokroju. Owoce bar-
wy kremowej do intensywnie żółtej. Skórka cienka i delikatna. 
Miąższ soczysty, słodki i bardzo smaczny. Doskonale 
nadaje się do bezpośredniego spożycia i przetwórstwa. 
Zalecane podpieranie i usuwanie pędów do pierwszego 
rozgałęzienia.

Early fruit bearing variety, for cultivation under not heated, plastic 
tunnels, produces medium high plants with bushy habit. Fruits 
cream to deep yellow. Cover thin and delicate. Flesh juicy, sweet, 
very tasty. Excellent for fresh market and processing. Supporting 
and removing shoots from the first branch is recommended.
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/shape

USTAWIENIE 
NA PĘDZIE 

/position on stem

MASA(g)
/weight

 (g)

GRUBOŚĆ
MIĄŻSZU 

(mm)
/flesh 

thickness 
(mm)

LENA
wczesna

/early
niska
/short

+++ + 40×40
tępo zakończony 

stożek
/cone with blunt tip

pionowe,
poziome

/vertically,
horizontally

150 – 190 7 – 9

ZORZA
wczesna

/early
niska
/short

+++ ++ 40×40
ostro zakończony 

stożek
/cone with sharp tip

zwisające
/hanging 100 – 130 7 – 10

MIRA
wczesna

/early
niska
/short

+++ +++ 40×40
ostro zakończony 

stożek
/cone with sharp tip

pionowe, poziome, 
zwisające
/vertically,

horizontally,
hanging

100 – 110 7 – 8

OLIWIA
wczesna

/early
średnio 
wysoka

/medium tall
+++ + 50×50

tępo zakończony 
stożek

/cone with blunt tip

zwisające
/hanging 80 – 130 6 – 9

GLORIA
średnio wczesna

/medium early
średnio 
wysoka

/medium tall
+++ + 50×50 krótki graniastosłup

/blocky
zwisające
/hanging 200 – 250 7 – 10

IGA
średnio wczesna 

/medium early
niska
/short +++ + 40×40 pomidorowy

/tomato shaped
zwisające
/hanging 130 – 150 9 – 12

+++ - szczególnie polecana/highly recommended
++  - polecana/recommended
+   - nadaje się/suitable

Gloria
Rośliny o średniej sile wzrostu, nisko rozkrzewio-
ne, o grubych pędach i krótkich międzywęźlach. 
Owoce typu „block”, duże i ciężkie (4 – 5 szt. 
w 1kg), barwy zielonej przechodzącej w intensyw-
nie czerwoną, miąższ gruby, soczysty. Dobrze 

się przechowują i nadają się do bezpośredniego spożycia 
i przetwórstwa. Zalecane podpieranie roślin i usuwanie pędów 
do pierwszego rozgałęzienia.

Plants with an average power growth, branches at the base, no 
tip cutting is required. Fruit block type, large and heavy (4 – 5 
pieces in 1 kg), green to deep red when matured with thick and 
juicy flesh. Good for storage, fresh market and preservations. 

Iga
Średnio wczesna odmiana, tworząca rośliny niskie o lekko roz-
pierzchłym pokroju (nie wymagające palikowania). Owoce typu 
pomidorowego, barwy zielonej do intensywnie czerwonej. 
Miąższ bardzo gruby, soczysty, słodki, bardzo smaczny. 
Doskonale nadaje się do bezpośredniego spożycia oraz 
do przetwarzania.

Medium early variety producing low plants with slightly dispersed 
habit (not require stakes). Tomato type fruits, green to deep red, 
juicy, very tasty with firm and sweet flesh. Excellent for fresh mar-
ket and for processing.

Oliwia Gloria Iga
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Beta
Bardzo wczesna odmiana przeznaczona do uprawy polo-
wej, sztywnołodygowa, samokończąca o krzaczastym, bardzo 
zwartym pokroju i gładkich owocach. Owocuje w lipcu. Wyma-
ga wysokiego nawożenia mineralnego przed wysadzeniem, a w 
czasie wegetacji wskazane jest dwukrotne zasilanie nawozami 
azotowymi. Wyjątkowa wczesność odmiany pozwala jej uniknąć 
porażenia przez zarazę ziemniaczaną. Polecana głównie dla 
przemysłu przetwórczego oraz dla działkowiczów.

Early variety, for open field cultivation, determinant, dwarf, sturdy 
stem, bushy, compact plant habit, smooth fruits, provided in July. 
Requires intensive mineral fertilization before planting and two 
applications of nitrate fertilizers during vegetation period. Exclu-
sive earliness of the variety prevents the development of Phy-
tophtora infestas. Recommended for food industry and amateur 
gardeners.

Krakus
Wysoka, wymagająca podpór średnio późna odmiana, typowo 
amatorska. Owoce dobrze wypełnione, gładkie, bez zie-
lonej piętki i wyjątkowo mięsiste czynią odmianę szcze-
gólnie polecaną na domowe przetwory i sałatki.
 
Medium late variety, requires supports. Well filled fruits, smooth, 
without green tip, very fleshy and tasty make the variety specially 
good for home made preservations and salads. Good for ama-
teur gardeners.

POMIDOR
TOMATO

Lycopersicon esculentum MillLycopersicon esculentum Mill
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BETA
bardzo 

wczesna
/very early

karłowa
/dwarf

+++

kulisto
spłaszczony
/spherically 

flattened

intensywnie
czerwona
/ intensive 

red

65-70 50×40 +++
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O
D

M
IA

N
A

/v
ar

ie
ty

W
C

Z
E

S
N

O
Ś

Ć
/e

ar
lin

es
s

T
Y

P
/p

la
nt

 ty
pe

U
P

R
A

W
A

/c
ul

tiv
at

io
n

O
W

O
C

/f
ru

it

P
R

Z
E

-
Z

N
A

C
Z

E
-

N
IE

/u
se

G
R

U
N

T
/o

pe
n 

fie
ld

T
U

N
E

L
/u

nd
er

 c
ov

er

K
S

Z
TA

ŁT
/s

ha
pe

B
A

R
W

A
/c

ol
or

M
A

S
A

 (g
)

/w
ei

gh
t (

g)

R
O

Z
S

TA
W

A
cm

×c
m

/s
pa

ci
ng

P
R

Z
E

T
W

Ó
R

S
T

W
O

/p
ro

ce
ss

in
g

Ś
W

IE
Ż

Y
 R

Y
N

E
K

/fr
es

h 
m

ar
ke

t

BETA
bardzo 

wczesna
/very early

karłowa
/dwarf

+++

kulisto
spłaszczony
/spherically 

flattened

intensywnie
czerwona
/ intensive 

red

65-70 50×40 +++

KRAKUS

średnio 
późna
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Polan w wielu odsłonach/Attractive seed series

NASIONA NA TAŚMIE Z FOLII
WODOROZPUSZCZALNEJ NA
6 METROWYCH TAŚMACH
HERMETYCZNIE OPAKOWANYCH

SERIA STANDARD: 
WARZYWA, KWIATY,

ZIOŁA, TRAWY OZDOBNE

WARZYWNIK DLA
POCZĄTKUJĄCYCH

OTOCZKOWANE NASIONA 
WARZYW

INKRUSTOWANE NASIONA 
WARZYW

NASIONA WARZYW
I KWIATÓW Z GRATISEM 

NASIONA NA 
KIEŁKI

SERIA EXCLUSIVE

CEBULE I KŁĄCZA KWIATOWE
(KAPERSY, SHOW BOXES, LUZ)

Jesteśmy nowoczesna firmą, stosujemy otoczkowanie, kalibrację, inkrustowanie 
nasion, dzięki czemu nasi klienci otrzymują produkt najwyższej jakości, przystosowany do 
specyficznych wymagań.

ver. 3

Burak ćwikłowy (Beta vulgaris var. conditiva)
okrągły

XXXXXX

12/61/6105
Krakowska Hodowla
i Nasiennictwo Ogrodnicze Sp. z o.o.
30-130 Kraków, ul. Rydla 53/55
tel.: +48 (12) 623 38 30
www.nasiona.pl

Opakowanie służy jako dowód do reklamacji

✂

Wyślij 15 torebek ”Warzywnik dla początkujących”, 
Weź udział w losowaniu nagród! 

W tym wypoczynku w: OSW MALWA w Kościelisku!
Szczegóły na www.nasiona.pl

Burak
ćwikłowy
okrągły

jakoÊç WE

Jakość kontrolowana

Zeskanuj kod i zapoznaj się
z naszymi poradami uprawowymi!

Ilość nasion w 1g: 75-135 szt. 

Propozycja płodozmianu:
III-V, VII-IX, rzodkiewka
okrągła czerwona

TE
RA

Z GR
AT

IS

20% na s
tart

Siew: 
V-VII

Zbiór: 
VI-X

Rozstawa: 
• 15 cm między roślinami
• 40 cm między rzędami

Niezwykle atrakcyjna odmiana, ceniona za wspaniały smak – idealna do barszczu, na
soki i koncentraty. Gładka skórka, łatwa do płukania, ułatwia przygotowanie do prze-
tworzenia. Nadaje się również do przechowywania. Zwycięzca wielu konkursów,
którego nie można pominąć w przydomowym warzywniku. Powinno się go uprawiać
na glebach żyznych, zasobnych w wodę i składniki pokarmowe. Towarzysz ogórka,
sałaty i kopru, źle znosi bliskość marchwi i pora. Zawartość opakowania wystarczy na
ok. 8m

2
uprawy.

Płodozmian: Dzięki zastosowaniu płodozmianu, a więc uprawie kilku gatunków
warzyw na jednym stanowisku, możesz zbierać warzywa niemal przez cały rok. Wejdź
na www.nasiona.pl i dowiedz się więcej o zastosowaniu płodozmianu!

SPEŁNIAMY WYMAGANIA PROFESJONALNEGO RYNKU
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Krakowianka®Frida F1

RZODKIEWKA
RADISH

Raphanus sativum L.Raphanus sativum L.

Krakowianka®

Skórka dwubarwna, dolna biała część stanowi 1/3 długości zgru-
bienia, liście mocno osadzone. Odporna na parcenie i średnio 
odporna na pękanie oraz wcześniejsze wybijanie w pędy kwiato-
stanowe, polecana do uprawy wiosennej w polu i tunelach.

Two color root cover (white and red), the bottom white part con-
stitutes 1/3 length of the thickening, leaves firmly set. Resistant to 
become spongy, average resistant to crack and early shoot in 
inflorescence. Recommended for Spring cultivation.

Rowa
Bardzo delikatna w smaku. Liście krótkie, średnio mocno 
osadzone. Doskonała do upraw pod osłonami i w polu, 
na zbiór od wczesnej wiosny do późnej jesieni.

Very delicate taste. Leaves short, medium strongly set. For under 
cover and open field cultivation from early Spring to late Autumn 
harvest.

Frida F1
 

Pierwsza polska odmiana heterozyjna, do 
wysiewu wiosenno-jesiennego. Zgrubienie kuliste, 
czerwone z cienkim ogonkiem, średnicy 3,0-3,5 
cm. Miąższ mleczno-biały, łagodny. Liście 
krótkie, półwzniesione. Nie wykazuje skłonno-
ści do parcenia.

First Polish hybrid variety for cultivation in Spring 
and Autumn. Globe, red thickening with thin root 
3-3,5 cm in diameter. Flesh milky-white, mild 
taste. Leaves short, semi erected. No tendency to 
become spongy.



Krakowianka® Rowa Saxa Polana

+++ - szczególnie polecana/highly recommended
++  - polecana/recommended
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FRIDA F1
wczesna

/early
(28)

+++ +++
kulisty
/globe

8 – 10 biała/ white
tolerancja
/tolerance

tolerancja
/tolerance

krótki
/short

średnie
/medium

ROWA

wczesna/early
(28 przy pełnym 

naświetleniu)
 /full light; 55-60)

+++ +++
kulisty
/globe

5 – 9

matowobiała
niekiedy z różowymi 

żyłkami
/flat white with pink 

veins

tolerancja
/tolerance

tolerancja
/tolerance

krótki
/short

średnie
/medium

SAXA POLANA

wczesna/early
(30 przy pełnym 

naświetleniu
/full light)

+++ +++
kulisty
/globe

8 – 10
biała lekko szklista
/white little glossy

tolerancja
/tolerance

tolerancja
/tolerance

średnio krótki 
/medium short

średnie
/medium

KRAKOWIANKA®

średnio wczesna
/medium early

(33-37)
+++ ++

kulisty
/globe

> 6 biała/white
tolerancja
/tolerance

wysoka
tolerancja

/high
tolerance

średnio krótki
/medium short

mocne
/strong

Murzynka®

Późna odmiana, do uprawy polowej na zbiór późnojesienny (do-
brze przechowuje się przez zimę), może być uprawiana na uży-
tek letnio-jesienny. Zgrubienie średniej wielkości, kuliste, niekiedy 
owalne, skórka czarna, miąższ biały. Do przechowywania 
nadają się korzenie z późnego wysiewu.

Late variety, for cultivation in an open field for late Fall harvest 
(good for Winter storage), can be cultivated for Summer and Fall 
harvest. Thickening medium size, ball shaped, sometimes oval, 
black root cover, white flesh. Roots from late sowing are the best 
for storage.

Saxa Polana
Miąższ średnio delikatny w smaku, nieco ostrzejszy od 
Rowy. Liście średnio mocno osadzone. Do uprawy na zbiór 
wczesnowiosenny, wiosenny, jesienny, późnojesienny.

Medium delicate taste of the flesh, slightly stronger than Rowa 
variety. Leaves medium size, firmly set. Variety to be cultivated for 
early Spring, Spring, Fall and late Fall harvest.

RZODKIEW
/BLACK RADISH
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FASOLA SZPARAGOWA
/FRENCH BEAN 
ŻÓŁTOSTRĄKOWA
/YELLOW PODDED

Erla Tara

Laurina®

Plenna, wczesna odmiana o skupionym pokroju. Strąk prosty, 
gładki, bezwłóknisty, wyjątkowo delikatny. Polecana do 
zbioru mechanicznego i uprawy w tunelach foliowych 
oraz pod włókniną, do bezpośredniego spożycia i prze-
twórstwa.

Fertile, early variety with compact plant habit. Pod straight, 
smooth and fibreless, exceptionally delicate. Recommended for 
fresh market and processing. Good for mechanical harvesting. 
Suitable for cultivation under cover and fiber textile.

Erla
Wczesna odmiana o najkrótszym, ok. 66 dniowym okre-
sie wegetacji. Rośliny niskie o pokroju krzaczastym, blaszka 
liściowa mała. Strąki proste, delikatne, okrągłe, bezwłók-
niste, osadzone w górnej części rośliny, jednocześnie dojrzewa-
jące. Polecana do upraw przyspieszonych (pod osłony) 
i tradycyjnych.

Early variety with the shortest, approx. 66 days vegetation period. 
Plants low with bushy habit, small leaves. Pods straight, delicate, 
round, fibreless, situated in the upper section of the plant, matur-
ing at the same time. Recommended for under cover and tradi-
tional cultivation.

Basta 
Wczesna odmiana o skupionym pokroju i małych liściach. Strąki 
proste, mięsiste, owalne. Polecana do upraw pod folią i do 
gruntu.

Early variety with compact plant habit and small leaves. Pods 
straight, fleshy, oval in cross section. Recommended for cultivation 
under cover and in open field.

FASOLA
FRENCH BEAN

Phaseolus vulgaris L.Phaseolus vulgaris L.

MTN - Masa Tysiąca Nasion/1000 pcs weight
xx - szczególnie polecana/ recommended

x - nadaje się/good
1 - antraknoza fasoli/bean anthracnose

2 - bakterioza obwódkowa fasoli/bacterial blight

opis tabeli ze str. 43



BastaTara Lucyna

Furora Polana
Odmiana średnio wczesna, bardzo plenna, o skupionym po-
kroju. Strąk gładki, prosty, mięsisty i bezwłóknisty, po-
siada wyjątkowe walory smakowe i odżywcze. Stanowi 
doskonały surowiec dla przetwórstwa i do bezpośrednie-
go spożycia. Polecana do uprawy w tunelach foliowych 
i pod włókniną, nadaje się do zbioru mechanicznego.

Medium early, high yield variety with compact plant habit. Pods 
smooth, straight, fleshy and fibreless, evenly distributed along the 
stem, unique flavor and nutritional value. Very good for fresh mar-
ket and processing. Recommended for cultivation under plastic 
tunnels and fiber textile. Suitable for mechanical harvesting.

Lucyna 
Średnio wczesna odmiana o bujnych, skupionych roślinach. 
Strąki długie, bezwłókniste, okrągłe do okrągłoowalnych, 
liście duże. Polecana do bezpośredniego spożycia.

Medium early variety with exuberant, compact plants. Large leaves, 
pods round to round-oval. Recommended for fresh market.

Tara
Średnio późna, bardzo plenna odmiana o wzniosłym 
pokroju. Strąk prosty, gładki, bezwłóknisty. Poleca-
na do bezpośredniego spożycia i przetwór-
stwa, nadaje się do zbioru mechanicznego.

Medium late, high yield variety with erected plant 
habit. Pods straight, smooth and fibreless. For fresh market and 
processing, suitable for mechanical harvesting.
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ERLA
wczesna
/early - 66

w górnej części/
on upper part

jasnożółta
/light yellow

12 0,8
okrągły
/round

240 xx x x xx 1,2

BASTA 
wczesna
/early - 68

w górnej części/
on upper part

żółta
/yellow

~14 0,8
owalny
/oval

160 xx x x x 1,2

LAURINA® średnio wczesna
/medium early - 72

w górnej części
/on upper part

jasnożółta
/light yellow

11-13 0,7
okrągły do

okrągło-owalnego
/round to round-oval

200 xx x x xx 1,2

LUCYNA 
średnio wczesna

/medium early - 72
w górnej części
/on upper part

żółta
/yellow

14-16 1
okrągły do

okrągło-owalnego
/round to round-oval

210 xx x x x 1,2

FURORA
POLANA

średnio wczesna
/medium early - 75

na całej roślinie
/whole plant

intensywnie 
żółta

/intensively 
yellow

12-13 0,8
okrągły do

okrągło-owalnego
/round to round-oval

250 xx x xx xx 1,2

TARA średnio późna
/medium late - 76

w górnej części
/on upper part

złotożółta
/golden yellow

12-14 0,9
okrągły do

okrągło-owalnego
/round to round-oval

250 xx x xx x 1,2
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MalwinaDelfinaWena

ZIELONOSTRĄKOWA
/GREEN PODDED

Syrenka
Odmiana średnio późna, bardzo plenna. Pokrój 
wzniesiony, liść mały, strąk delikatny, bezwłókni-
sty. Polecana do zbioru mechanicznego, do 
mrożenia, konserwowania i na świeży rynek.

Medium late, high yield variety. Erected plant 
habit, small leaves, pods delicate, fibreless. Highly 
recommended for freezing and canning as well as 
for fresh market, suitable for mechanical harvesting.

Wena
Średnio wczesna, plenna odmiana. Pokrój rośliny sztywny, strąk 
bardzo mięsisty, bezwłóknisty. Polecana do konserwowania 
i bezpośredniego spożycia. Nadaje się do zbioru mechanicz-
nego. Charakteryzuje się powolnym narastaniem nasion.

Medium early, good yield variety. Sturdy plant, very fleshy, fiber-
less pods. Recommended for canning and fresh market, good 
for mechanical harvest. Slow seed development. 

Delfina
Odmiana typowo przemysłowa, wczesna, bardzo plenna. 
Pokrój rośliny wzniesiony, strąk bezwłóknisty. Polecana szcze-
gólnie do mrożenia, konserwowania oraz na świeży 
rynek, nadaje się do zbioru mechanicznego.

Typical industrial variety, early, high yield. Erected plant habit, 
fiberless pods. Excellent for freezing, canning and fresh market, 
suitable for mechanical harvest.

Gracja
Średnio późna, plenna odmiana. Pokrój rośliny skupiony, strąk 
bezwłóknisty. Doskonale nadaje się do konserwowania 
i na świeży rynek, ze względu na równomierne dojrzewanie 
strąków polecana do zbioru mechanicznego. Odporna na an-
traknozę, tolerancyjna na bakteriozę obwódkową fasoli.

Medium late, good yield variety. Compact plant habit with 
straight, thick, fleshy and fibreless pods. Resistant to anthrac-
nose and tolerant to bacterial blight. Recommended for canning 
and fresh market, suitable for mechanical harvest due to simulta-
neous pods maturation.

Malwina
Odmiana średnio wczesna. Pokrój rośliny skupiony, strąki 
umieszczone w górnej i środkowej części rośliny, okrągłe, mię-
siste. Przeznaczona do bezpośredniego spożycia i prze-
twórstwa.

Medium early variety. Compact plant habit, pods round and 
fleshy, situated in the upper and middle section of the plant. 
Recommended for fresh market and processing.

Amelia
Bardzo plenna, późna odmiana. Pokrój rośliny skupiony, blasz-
ka liściowa mała, strąki umieszczone wysoko. Przeznaczona 
głównie do zamrażania, nadaje się do zbioru mechanicz-
nego.

Very high yield, late variety. Compact plant habit, small leaf plate, 
pods situated in the very upper section of the plant. Recom-
mended mainly for freezing, suitable for mechanical harvest.
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Syrenka Amelia
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DELFINA
wczesna
/early - 75

w górnej części
/on upper part

ciemnozielona
z połyskiem

/dark green glossy
12-13 0,8

okrągły
/round

210 x x x x 1,2

WENA
średnio wczesna

/medium early - 76

w środkowej 
części

/middle section

ciemnozielona
/dark green

12-13 0,8
okrągły
/round

260 xx x 2 1

MALIWINA 
średnio wczesna

/medium early - 78

w środkowej
i górnej części

/middle and upper 
section

zielona
/green

~15 1,0
okrągły
/round

190 xx x 1 2

GRACJA
średnio późna

/medium late - 80

w środkowej 
części

/middle section

zielona
/green

11-13 0,8-0,9
okrągły
/round

250 x x 1 2

SYRENKA
średnio późna

/medium late - 80

w środkowej 
części

/middle section

ciemnozielona
/dark green

13-16 0,7
sercowaty

/hart shaped
180 xx x x x 1,2 -

AMELIA 
późna

/late - 82
w górnej części
/on upper part

ciemnozielona 
z połyskiem

/dark green glossy
~13 0,7

okrągły
/round

180 xx x x x 1 2

MTN - Masa Tysiąca Nasion/1000 pcs weight seeds
xx - szczególnie polecana/recommended
x  - nadaje się/good

1 - antraknoza fasoli/bean anthracnose
2 - bakterioza obwódkowa fasoli/bacterial blight

FRAKCJE STRĄKÓW FASOLI SZPARAGOWEJ W %/FRACTIONS OF FRENCH BEAN PODS IN %

<6,5 mm 6,5-8 mm 8,1-9 mm 9,1-10,5 mm >10,5 mm

odmiany żółtostrąkowa/yellow podded
ERLA - 5 82 13 -

BASTA - 40 40 20 -

LAURINA® - 45 50 5 -

LUCYNA - - 4 18 78

FURORA POLANA - 10 50 30 10

TARA 5 50 45 - -

odmiany zielonostrąkowe/green podded
DELFINA 1 94 5 - -

WENA - 50 40 10 -

MALWINA - - 36 60 4

GRACJA - 10 55 35 -

SYRENKA 5 95 - - -

AMELIA 5 90 5 - -
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Gazela Mona

SZPARAGOWA ŻÓŁTOSTRĄKOWA
/FRENCH BEAN
TYPU MAMUT/MAMUTH TYPE
TYCZNA/CLIMBING TYPE

TYPU FLAGEOLET/FLAGEOLET TYPE

FASOLA NA SUCHE NASIONA
/DRY SEED BEAN

ODMIANY KARŁOWE/DWARF VARIETIES

Gazela/odmiana tyczna

Wczesna, tyczna odmiana amatorska do wielokrotnego 
zbioru, plenna. Rośliny wys. do 3 metrów, kwiaty jasnoliliowe. 
Strąk bezwłóknisty, płaski, szeroki, żółty, o bardzo wysokich wa-
lorach smakowych, długości średnio 22 cm, szer. 1,8–2,2 cm. 
Strąk rozmieszczony równomiernie na całej roślinie. Przezna-
czona do bezpośredniego spożycia, tolerancyjna na bakte-
riozę, odporna na antraknozę.

Early, climbing variety designed for amateur gardeners and mul-
tiple harvest, good yield. Plants 3-3,5 m high, pale lilac flowers, 
fibreless pods exceptionally tasty, flat and yellow, 22 cm long and 
1,8-2,2 cm wide, situated on the whole plant. Recommended for 
fresh market. Tolerant to bacterial blight, resistant to anthracnose.

Mamutina
Plenna, karłowa, wczesna odmiana, przeznaczona do uprawy 
amatorskiej. Strąki mięsiste, bezwłókniste, bardzo smaczne, 
dł. ok. 18 cm, szer. 1,2–1,4 cm, żółte z antocyjanem. Odporna 
na antraknozę i bakteriozę obwódkową fasoli. Polecana 
do bezpośredniego spożycia, nadaje się do wielokrotne-
go zbioru.

Good yield, dwarf, early variety, for amateur cultivation. Pods flat, 
fibreless with average width 1,2-1,4 cm and 18 cm long, yellow 
with anthocyane. Variety resistant to anthracnose and tolerant to 
bacterial blight, for fresh use and multiple harvesting.

Goliatka
Odmiana średnio wczesna, plenna, karłowa, polecana do upra-
wy amatorskiej. Strąki płaskie, bezwłókniste, bardzo smaczne, 
szerokości 1,8 – 2,2 cm i długości do 18 cm, żółte z antocyjanem 
o małym stopniu nasilenia. Przeznaczone do bezpośredniego 
spożycia. Preferowany dwu lub trzykrotny zbiór. Odporna 
na antraknozę i tolerancyjna na bakteriozę obwódkową fasoli.

Dwarf, medium early variety, recommended for amateur garden-
ers, good yield. Pods flat, fibreless, very tasty, 1,8-2,2 cm wide, 
18 cm long, yellow with varying intensity of anthocyane. Recom-
mended for fresh market. Harvesting 2 or 3 times is preferable. 
Resistant to anthracnose and tolerant to bacterial blight.

Wawelska
Plenna, wczesna odmiana wzniesionym pokroju. Strąki osa-
dzone wewnątrz krzaka, łatwe do młócenia. Nasiona 
nerkowate, duże. Okrywa nasienna gładka z połyskiem, gruba 
i dobrze przylegająca, barwy bordowej. Wymaga gleb żyznych, 
ciepłych, utrzymanych w dobrej kulturze. Przeznaczona do 
bezpośredniego spożycia i konserwowania. Odporna na 
antraknozę i wysoko tolerancyjna na bakteriozę.

Good yield, early variety with erected plant habit. Pods green, po-
sitioned inside the bush. Kidney-shaped seeds, smooth clover, 
glossy, thick, well adhering, claret, deep red color. Plants easy to 
thresh requires rich, warm, well prepared soil. Recommended for 
fresh market and preserves. Resistant to anthracnose and highly 
tolerant to bacterial blight.

Mona
Plenna, średnio późna odmiana o okresie wegetacji od wscho-
dów do dojrzałości 94 dni. Wysokość roślin około 35-40 cm, 
strąk prosty, zielony, długości 16-18 cm, szerokości około 1,3-1,5 
cm i grubości 0,6 cm, bardzo smaczny. Nasiona przeznaczo-
ne do konsumpcji w stanie świeżym, do konserw, mro-
żonek. Odporna na antraknozę i tolerancyjna wobec bakteriozy 
obwódkowej fasoli. Nadaje się do zbioru mechanicznego.

Good yield, medium late variety, vegetation period from germina-
tion to maturity - 94 days. Plants height 35-40 cm, pods straight, 
yellow 16-18 cm long, 1,3-1,5 cm wide and 0,6 cm thick. Ed-
ible seed is to be consumed fresh, preserved or frozen, good 
yield, resistant to anthracnose and bacterial blight. Suitable for 
mechanical harvest.

Wawelska
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FASOLA WIELOKWIATOWA
NA SUCHE NASIONA
/RUNNER DRY SEED BEAN
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Wawelska •
nerkowaty

/kidney
bordowe
/deep-red

~ 650 -

Igołomska •
cylindryczny
/cylindrical

białe
/white

~ 400 ~ 24

Igołomska
Wczesna, plenna odmiana o wzniesionym pokroju i karłowych 
roślinach, wysokości około 50 cm. Nasiona średnie do dużych,  
białe, delikatne żyłkowane. Strąki dojrzewają równomiernie, 
są łatwe do młócenia. Odporna na wyleganie i na antraknozę. 
Przeznaczona do bezpośredniego spożycia.

Early variety, good yield, dwarf, plants 50 cm high, erect habit. 
Medium to large seeds with veins pods mature uniformly, easy 
to thresh. Resistant to crowding out; resistant to anthracnose. 
Good for fresh market.

Eryka
Średnio wczesna, karłowa, biczykowa odmiana na suche 
nasiona o wysokich walorach smakowych. Nasiona białe, gładkie 
o nerkowatym kształcie, około 4 – 5 w strąku. Masa 1000 
suchych nasion 1600 – 1800 g. Wysokość roślin około 50 cm. 
Długość biczyka do 50 cm. 

Medium early, very tasty, dwarf variety for dry seeds. Shoots 
elongated, flexible. Seeds smooth, kidney-shaped, approx. 4-5 
in pod. Average weight of 1000 dry seed beans: 1600-1800 g. 
Plant height approx . 50 cm.

• wczesna/early

Bartek 
Średnio wczesna odmiana bobu przeznaczona do bez-
pośredniego spożycia oraz dla przetwórstwa, o 
bardzo dobrych walorach smakowych. W sprzyja-
jących warunkach bardzo plenna. Rośliny wysokie z 
2, 3 pędami o słabym zabarwieniu antocjanowym. Strą-
ki długie, szerokie, wygięte, ustawione na roślinie pół-
zwisająco. W strąku znajduje się przeciętnie od 4 do 5 
dużych nasion barwy białozielonej z jasnym znaczkiem. Nasiona 
są bardzo smaczne i łatwe do pozyskania ze strąka. Śred-
nia masa 1000 świeżych nasion wynosi ok. 4000 g, a dojrzałych 
fizjologicznie 1800 – 2000 g.
 
Medium early variety for consumption and processing. A variety 
of very good taste, very fertile in favorable conditions. Plants are 
tall with 2, 3 shoots and weak anthocyanin tint. Pods long, broad 
and curved, contains on average 4 to 5 large, white-green seeds 
with light mark. The seeds are very tasty and easy to get from 
the pod. Average weight of 1000 fresh seeds is approx. 4000 g, 
physiologically mature 1800 – 2000 g.

KOPER
DILL

Anethum graveolens L.Anethum graveolens L.

Kronos®

Odmiana średnio wysoka do wysokiej. Łodyga gruba, ciemno-
zielona z silnym nalotem woskowym, obficie ulistniona. Liść dłu-
gi, ciemnozielony z silnym nalotem woskowym. Bardzo 
aromatyczna, bardzo plenna. Przeznaczona do zbioru „na 
zielono” oraz do kwaszenia.
 
Medium tall to tall variety, thick stem, dark green with strong waxy 
coating, abundant foliage, long, dark green leaves with waxy co-
ating, very fragrant, high yield, for “green” harvest and as an ad-
ditive to souring.

BartekEryka

Vicia fabaVicia faba

BÓB
BROAD BEEN
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Okra

DYNIA CUKINIA
MARROW

 Cucurbita pepo L. Cucurbita pepo L.

DYNIA PATISON
PATISON

 Cucurbita pepo L. Cucurbita pepo L.

Lajkonik
Wczesna odmiana o bardzo dobrej strukturze plonu. Pokrój 
rośliny krzaczasty z małą blaszką liściową. Owoce bardzo 
kształtne, cylindryczne, żebrowane. Barwa skórki niejedno-
lita, jasnozielona z ciemnozielonymi szerokimi smugami. Miąższ 
młodych owoców białawy, a dojrzałych pomarańczowy.

Early variety with very good yield structure. Bushy plant habit with 
small leaves. Well-shaped fruits, cylindrical, ribbed cover. Cover 
color not uniform light green with dark green streaks. Flesh of 
young plants whitish, orange in matured fruit.

DYNIA CUKINIA
/MARROW

Okra
Roślina o krzaczastym pokroju, bujna, jednopienna 
z dużą ilością kwiatów żeńskich. Łodyga ciemnozielonego 
kolor. Blaszka liściowa jasnozielona bez lub ze słabo zaznaczo-
nymi wcięciami. Owoc zielony z jasnozielonym rozmytym 
marmurkiem i silnym połyskiem, bez brodawek, kształ-
tu muszlowatego, spłaszczony o długości 6,5 cm i średnicy 
ok. 14 cm.

Bushy plant habit, exuberant, predominant number of female 
flowers. Deep green stem. Leaves light green without or with 
slight sinuses. Fruit green with marble design, glossy, without 
papillars, shell-sheped, flattened, 6,5 cm long, 14 cm in diameter.

DYNIA PATISON
/PATISON
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Opinie naszych plantatorów

Nowości 2014

W 2009 roku posiałem odmianę ogórka Grot F1 na pow. 0,6 ha. Plantacja była nawadniana. Całość 
zbiorów przeznaczona była do przetwórstwa. Owoce tej odmiany wyróżniały się dobrym kształtem, ładną 
jasną barwą i odpowiednim współczynnikiem kształtu. Według opinii przetwórni surowiec świetnie nadaje 
się na korniszony i do kiszenia. Trzy opryski przeciwko mączniakowi rzekomemu wystarczyły, aby ochronić 
plantację do końca okresu wegetacji.

Mariusz Zabłotny
Dratów

Uprawiam już drugi rok odmiany marchwi Salsy F1 i Samby F1 na cele konsumpcyjne. Nasiona kupuję 
w KHNO POLAN Sp. z o.o.. Wysiewam co roku ok. 30 ha. Jestem zadowolony z wydajności uzyskując 600 
kwintali z ha. Korzenie dobrej jakości, niepękające w trakcie wegetacji. Odmiany te są odporne na choroby 
grzybowe. W 2012 r. też mam zamiar uprawiać w.w. odmiany. Nadają się do mrożenia i na soki.

GOSPODARSTWO ROLNE
Andrzej Ilków-Gołąb

Łozina

Rzodkiewka Frida F1 jest odmianą szybko dorastającą do zbioru. Wyrównana, o cienkich korzonkach, 
bardzo łagodna. Nie parcieje. Ładny kolor, biały przekrój i małe liście powodują, że doskonale się sprzedaje. 
Duży procent wschodów i równoczesne dorastanie tej rzodkiewki zapewnia szybki i niemal całkowity zbyt.

GOSPODARSTWO SPECJALISTYCZNE
UPRAWA WARZYW GRUNTOWYCH,

Zdzisław Wawrzyńczyk

Gorąco polecam uprawę rzodkiewki Frida F1. Odmiana zasługuje na uwagę ze względu na duże kuliste 
zgrubienia o delikatnym smaku i mlecznej barwie. Skórka żywo czerwona i mała rozeta liściowa sprawiają, że 
bardzo podoba się klientom. Wyrównane wschody. Idealna na zbiór pęczkowy.

Henryk Kacprzak,
Sochaczew

Antares F1 Ogórek POL D 16
(Edmar F1)

FASOLA POL B 112
(Krakuska)
Odmiana średniopóźna, okres wegetacji 
ok. 75 dni. Pokrój roślin skupiony, strąki 
umieszczone  wysoko, w środkowej i gór-
nej części rośliny. Kształt strąka owalny do 
okrągło-owalnych, w kolorze intensywnie 
żółtym  długości 13,5-15 cm i szer. 0.9 cm. 
Strąki pozbawione włókna,  równomiernie 
dojrzewające. Odmiana jest odporna na 
antraknozę i  bakteriozę. Do bezpośred-
niego spożycia.

Ogórek partenokarpny, żeński do 
uprawy szklarniowo-tunelowej jak 
i do gruntu. Odmiana grubobrodaw-
kowa, wolna od goryczy, współczyn-
nik kształtu 3,1 : 1, długość ok. 12 cm. 
Owoce smukłe bez tendencji do krzy-
wienia i grubienia.

Pomidor odmiany heterozyjnej, 
plenny, o samokończącym typie 
wzrostu. Rodzi owoce wielkości 
średniej do dużej. Kształt owocu 
kulisty, czerwony, z 4–5 komora-
mi, bez piętki, średnio twardy. Ter-
min dojrzewania owoców bardzo 
wczesny do wczesnego. Odmiane 
cechuje duża odporność na zara-
zę ziemniaka.
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Odmiany innych producentów

Arbuz Bingo
/Citrullus lanatus
Odmiana średnio wczesna, 
silnie rosnąca, bardzo plenna. 
Miąższ słodki, soczysty i  bar-
dzo aromatyczny. Przeznaczo-
na do uprawy pod osłonami, 
a  w  sprzyjających warunkach 
w polu. Owoc duży, owalny.

Bób Windsor Biały/Vicia faba
Odmiana średnio wczesna. Ro-
śliny wysokie, wykształcają po 
6-10 strąków na łodydze. Strąk 
długości 12-15 cm, z 3-4 duży-
mi, zielonkawobiałymi nasiona- 
mi. Nadają się do bezpośred-
niego spożycia, jak też do za-
mrażania i konserwowania.

Brokuł Cezar
/Brassica oleracea l. var 
italica
Odmiana tworząca duże, ścisłe 
róże barwy zielonej z fioletowym 
odcieniem. Ma krótki okres we-
getacji - najlepiej udaje się jako 
poplon na zbiór jesienny.

Brokuł Leonora/Brassica 
oleracea  l. var italica
Średnio późna (75–85 dni) 
odmiana do uprawy jesiennej. 
Rośliny średniej wielkości 
z zielonymi różami bez fioleto-
wych przebarwień, o drobnych 
pączkach i masie do 700 g. 

Burak ćwikłowy Czerwona 
Kula 2
/Beta vulgaris var. conditiva
Odmiana przeznaczona na uży-
tek letni i  jesienny, nadaje się 
również do przechowywania. 
Korzenie kuliste o dużej zawar-
tości soku.

Burak ćwikłowy Okrągły 
Ciemnoczerwony
/Beta vulgaris var. conditiva
Odmiana polecana na letni zbiór 
pęczkowy oraz użytek zimowy. 
Bardzo dobrze przechowuje 
się. Miąższ o  dużej zawartości 
cukrów i czerwonego barwnika 
(betaniny).

Burak ćwikłowy Opolski typ 
cylindryczny
/Beta vulgaris var. conditiva
Nadaje się do zbioru po ok. 60 
dniach; korzeń regularnie cylin-
dryczny, długi, pięknie wybar-
wiony. Bardzo smaczny, dosko-
nały do cięcia na plasterki i do 
mrożenia.

Burak liściowy Lucullus
/Beta vulgaris subvar. cicla
Częścią użytkową są liście 
i  mięsiste, soczyste ogonki 
liściowe. Liście przyrządza się 
jak szpinak, ogonki liściowe jak 
szparagi.

Burak liściowy Vulkan
/Beta vulgaris subvar. cicla
Odmiana o ciemnozielonych 
liściach; ogonki liściowe i uner-
wienie ciemnoczerwone. Pierw-
szy zbiór po ok. 60 dniach. 
Zbiór sukcesywny do jesieni. 
Wyśmienity smak botwinki.

Cebula Karmen
/Allium cepa
Odmiana amatorska- średnio 
późna, plenna, dobrze przecho-
wująca się. Tworzy cebule duże, 
kulistospłaszczone o  delikat-
nym, słodkim smaku. Szczegól-
nie polecana na sałatki.

Cebula Agostana
/Allium cepa
Średnio wczesna odmiana do 
uprawy wiosennej (130 dni), ide-
alnie kulista (średnica 6-8 cm) o 
śnieżnobiałej łusce i łagodnym 
smaku.

Cebula zimująca Augusta
/Allium cepa
Przeznaczona do bezpośrednie-
go spożycia wraz ze szczypio-
rem oraz jako cebula zaschnięta. 
Dojrzewa już w końcu czerwca 
następnego roku i można ją prze-
chowywać aż do momentu po-
jawienia na rynku zwykłej cebuli.

Cebula Globo/Allium cepa
Późna, sałatkowa odmiana 
o wyjątkowym, delikatnym 
smaku. Cebule wielkie, owalne, 
słomkowożółte, o masie nawet 
do 1000 g (średnia masa cebul 
700-750 g). Uprawiana z siewu 
wprost do gruntu lub z rozsady.

Cebula siedmiolatka Bajkał
/Allium fistulosum
Roślina trwała. Użytkuje się 
szczypior. Można siać wprost 
do gruntu.

Cykoria sałatowa Palla Rossa 5
/Cicchorum intybus
Roślina tworzy małe główki 
o  żywoczerwonych liściach 
z białymi, kruchymi nerwami.

Dynia olbrzymia Bambino
/Cucurbita maxima
Odmiana średnio wczesna, 
dość plenna. Rośliny płożące, 
o długich rozgałęzieniach. 
Miąższ ścisły, ciemnopomarań-
czowy, soczysty i kruchy o du-
żej zawartości karotenu, wit. C 
i suchej masy.

Dynia olbrzymia Potimarron
/Cucurbita maxima
Odmiana wczesna, o bardzo 
oryginalnym, orzechowym 
smaku. Owoce nieduże o masie 
1-2,5 kg, barwy pomarańczo-
wo-czerwonej. Polecana do 
pieczenia, gotowania, sałatek, 
a także jako ozdoba ze względu 
na atrakcyjny kształt.

Dynia olbrzymia BIG MAX
/Cucurbita maxima
Owoce o jasnopomarańczowej 
barwie (skórka i miąższ). Osią-
ga wagę do 45 kg! Do zbioru 
nadaje się po 120 dniach. Jest 
też doskonałym materiałem de-
koracyjnym. Miąższ świetny do 
zamrażania i na domowe prze-
twory.

Dynia zwyczajna Astra Polka
/Cucurbita pepo
Odmiana o krzaczastym po-
kroju i liściach ze srebrzystymi 
plamami. Owoce osiągają fazę 
konsumpcyjną przy długości 
18-22 cm. Miąższ kruchy, jędrny.

Dynia zwyczajna Atena Polka F1
/Cucurbita pepo
Odmiana średniowczesna, 
krzaczasta o oryginalnych 
owocach barwy żółtopomarań- 
czowej. Dzięki częściowej par-
tenokarpii rośliny tworzą liczne 
owoce aż do przymrozków.

Varietes of other companies
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Dynia makaronowa Pyza
/Cucurbita pepo
Doskonałe warzywo do przyrzą-
dzania tzw. warzywnego spa-
ghetti (jego miąższ pod wpływem 
krótkiego gotowania lub prażenia 
rozpada się na fragmenty przy-
pominające makaron). Zbiór 
owoców następuje jesienią.

Oberżyna - Bakłażan
/Solanum melongena
Owoce różnego kształtu, zazwy-
czaj fioletowe (bywają także białe, 
żółte, brązowe i czarne). Miąższ 
bardzo delikatny, soczysty. 
Można ją przyrządzać na różne 
sposoby: dusić, smażyć lub ma-
rynować.

Patison Disco
/Cucurbita pepo
Odmiana wczesna, plenna, od-
porna na mączniaka rzekomego. 
Nadaje się do kwaszenia, kon-
serwowania i zapiekania.

Dynia zwyczajna Złoty Cepelin
/Cucurbita pepo
Owoc mały, wydłużony, barwy 
jasnozielonej. Miąższ delikatny, 
smaczny. Uprawiać można z sie-
wu wprost do gruntu i z rozsady.

Fasola wielokwiatowa tyczna 
Piękny Jaś
/Phaseolus coccineus
Odmian późna, bardzo plenna; 
nasiona duże, białe, smaczne.

Fasola szparagowa karłowa 
Ametyst/Phaseolus vulgaris L.
Bardzo smaczna odmiana o 
purpurowych strąkach i koloro-
wych nasionach. Strąki długo-
ści 15 cm. Charakteryzuje się 
bardzo długim okresem zbioru.

Fasola zwykła Złota Saxa
/Phaseolus vulgaris
Odmiana bardzo wczesna (ok. 
65 dni), karłowa (wys. 40-45 cm). 
Strąki długości 11-12 cm, żółte, 
proste, bezwłókniste, dojrzewają 
stopniowo; do bezpośredniego 
spożycia, na mrożonki i konser-
wy.

Fasola szparagowa tyczna 
Blauhilde
/Phaseolus vulgaris
Odmiana późna o długich, 
mięsistych, ciemnofioletowych 
strąkach. Po ugotowaniu strąki 
mają barwę ciemnozieloną.

Fasola wielokwiatowa Nata
/Phaseolus coccineus
Odmiana karłowa na suche na-
siona, średnio późna do późnej. 
Strąki krótkie, osadzone w poło-
wie rośliny, zawierają 3–5 białych, 
owalnych, lekko błyszczących 
nasion z delikatnym żyłkowa-
niem. Masa 1000 nasion~900g.

Groch siewny łuskowy 
o nasionach marszczonych
Cud Kelvedonu/Pisum sativum
Odmiana wczesna, selekcjono-
wana. Świeże nasiona są duże, 
zielone do ciemnozielonych, 
zwarcie ułożone w strąku (6–7 
sztuk). Odznacza się bardzo 
dobrym smakiem.

Groch siewny łuskowy
ALDERMAN, typ Telefon 
/Pisum sativum 
Późna, amatorska odmiana 
o nasionach marszczonych. 
Rośliny wysokie (do 180 cm), 
tworzą jasnozielone, długie (10-
12 cm) strąki, ściśle wypełnione 
smacznymi nasionami.

Groch siewny cukrowy Iłówiecki
/Pisum sativum
Odmiana średnio wczesna, bar-
dzo plenna. Strąki bez wyściółki 
pergaminowej, mogą być w ca-
łości spożywane w stanie świe-
żym lub mrożone.

Jarmuż Kapral/Kadet
/Brassica oleracea convar 
acephala var. sabellica
Średnio wczesna, niska (40-60 
cm) odmiana o ciemnozielo-
nych, lśniących, mocno kędzie-
rzawych liściach. Znosi tempe-
ratury do - 15oC.

Kalafior Pionier
/Brassica oleracea var.
botrytis
Odmiana średnio wczesna, 
przeznaczona do uprawy polo-
wej na zbiór wiosennoletni i je-
sienny. Średnia masa róży – ok 
1 kg.

Kalafior Rober
/Brassica oleracea convar 
botrytis var. botrytis
Odmiana średnio wczesna, 
przeznaczona do uprawy 
od wczesnej wiosny do późnej 
jesieni w polu oraz w nieogrze- 
wanych tunelach foliowych.

Kalarepa Delikates Biała
/Brassica oleracea var. 
gongylodes
Odmiana średnio wczesna 
o bardzo smacznym miąższu 
i niskim wskaźniku zdrętwienia. 
Polecana do uprawy w polu na 
zbiór letni i jesienny.

Kapusta brukselska
Casiopea
/Brassica oleracea convar. 
oleracea var. gemmifera
Jest cennym warzywem zielo-
nym, dostępnym w okresie zi-
mowym zarówno w stanie świe-
żym, jak i w postaci mrożonek.

Kapusta biała Brunswick
/Brassica oleracea convar
capitata var. alba
Odmiana średnio późna, nada-
jąca się do uprawy w rejonach 
o krótszym okresie wegetacyj-
nym. Na użytek późnojesienny, 
szczególnie do kwaszenia.

Kapusta biała Ditmarscher 
Früher
/Brassica oleracea convar
capitata var. alba
Odmiana bardzo wczesna. 
Przeznaczona do najwcześniej-
szej uprawy pod folią, włókniną 
i w polu.

Kapusta biała Kamienna 
Głowa
/Brassica oleracea convar
capitata var. alba
Odmiana późna przeznaczona 
do uprawy polowej, do bezpo-
średniego spożycia, kwaszenia 
i do zimowego przechowywania. 
Główki kuliste, duże, zwięzłe.
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Koper ogrodowy
/Anethum graveolens
Do mrożenia, suszenia i spo-
życia na świeżo. Dodatek do 
potraw, kiszonek i konserw oraz 
produkcji olejków eterycznych.

Koper Szmaragd
/Anethum graveolens
Odmiana o bardzo dużym plo-
nie zielonej masy, z przeznacze-
niem do zbioru na zielono i do 
kwaszenia.

Kukurydza cukrowa
Landmark F1
/Zea mays var. saccharara
Średnio wczesna, bardzo słod-
ka odmiana. Dobrze kiełkuje w 
chłodnej glebie. Nadaje się do 
mechanicznego zbioru. Świetna 
dla przetwórstwa i do bezpo-
średniej konsumpcji.

Kukurydza cukrowa
Ambrozja F1
/Zea mays var. saccharata 
Odmiana wczesna (90-95 dni) 
o ziarnie bardzo słodkim. Rośli-
na wytwarza jedną kolbę o ma-
sie ok. 275 g, długości 23 cm. 
Nadaje się do bezpośredniego 
spożycia i na przetwory. 

Marchew Amsterdam
/Daucus carota
Odmiana przeznaczona do 
wczesnej uprawy gruntowej oraz 
pod osłonami. Miąższ soczysty, 
kruchy, bardzo smaczny.

Marchew typ Chantenay
/Daucus carota
Średnio wczesna odmiana 
o mocnej naci i stożkowatym, 
ciemnopomarańczowym korze-
niu długości 14 cm.

Marchew Major F1 – 
typ karotka
/Daucus carota
Średnio późna, korzeń dł. 16-18 
cm o bardzo gładkiej skórce, 
zaokrąglony na końcu, łatwy 
do mycia. Mocna, zdrowa nać.
Nadaje się do upraw ekologicz-
nych.

Marchew Valor F1
/Daucus carota
Wczesna odmiana, w typie Nan-
tes o bardzo smacznych, inten-
sywnie wybarwionych korze- 
niach. Przeznaczona na zbiór 
letni i jesienny.

Marchew Olympus
/Daucus carota
Odmiana późna do bardzo 
późnej, plenna typu Flakkee, 
do bezpośredniego spożycia i 
przetwórstwa. Dobrze się prze-
chowuje. Nadaje się do uprawy 
na redlinach i do zbioru mecha-
nicznego. 

Melon Melba
/Cucumis melo
Odmiana wczesna, do upra-
wy pod osłonami lub w polu 
ściółkowanym folią. Owoce 
o masie 0,5-0,7 kg pokryte nie-
wielką siateczką, o aromatycz-
nym, grubym, pomarańczowym 
miąższu.

Melon Oliwin
/Cucumis melo
Odmiana wczesna, plenna 
i wierna w plonowaniu; do upra-
wy pod osłonami lub w polu 
ściółkowanym folią. Owoce 
o masie około 1kg, bardzo aro-
matyczne, z grubym, masłowym 
miąższem.

Ogórek sałatkowy Tessa F1
/Cucumis sativus
Nadaje się na sałatki i mro-
żonki, w młodym stadium roz-
woju do kwaszenia. Odmiana 
o owocach dłuższych, wolno 
grubiejących w miarę wzrasta-
nia. Miąższ bardzo smaczny, 
aromatyczny, delikatny.

Papryka ostra typu Cayenne
/Capsicum annuum
Użytkuje się ją w formie świeżej 
i suszonej. Ze względu na swój 
intensywny i ostry smak oraz 
zapach stanowi doskonały do-
datek do mięs sałatek i zup.

Pietruszka naciowa Astra
/Petroselinum sativum var 
foliosum
Zawiera znacznie więcej wita-
miny C i olejków eterycznych niż 
pietruszka korzeniowa. Prze-
znaczona do całorocznej upra-
wy w gruncie - możliwy również 
zbiór w zimie. Roślina szybko 
odrasta po ścięciu.

Pietruszka naciowa Fest
/Petroselinum sativum var fo-
liosum
Odmiana o gładkich, jednoli-
tych liściach i silnym aromacie. 
Bogata w sole mineralne i wita-
miny stanowi świetny dodatek 
do potraw. Można ją wysiewać 
przez cały rok, również jesienią.

Pietruszka korzeniowa Alba
/Petroselinum crispum
Odmiana średnio-późna do póź-
nej, przeznaczona do bezpo- 
średniej konsumpcji, przetwór-
stwa i długotrwałego przecho-
wywania. Korzeń odporny na 
brunatnienie i choroby ataku-
jące pietruszkę w trakcie prze-
chowywania.

Kapusta pekińska Bristol
/Brassica pekinensis
Wczesna (58 - 65 dni) odmia-
na do uprawy jesiennej; tworzy 
szerokie, eliptyczne, zamknięte, 
żółtozielone główki (1,5-1,8 kg). 
Wysoce odporna na wybijanie 
w kwiatostan. Zalecany termin 
sadzenia 15-31 lipca.

Kapusta włoska Langedijska
/Brassica oleracea var. sabauda
Odmiana późna. Tworzy duże, 
kuliste, zwięzłe, zielone główki. 
Polecana do uprawy w polu 
(niepękające główki), z przezna-
czeniem do przechowywania i 
bezpośredniego spożycia.

Kapusta głowiasta
czerwona Kalibos
/Brassica olreracea var.
capitata rubra
Średnio późna odmiana, tworzy 
stożkowate główki (2 – 2,5 kg). 
Doskonały smak i świetne wła-
ściwości przetwórcze.

Kapusta biała Gloria
di Enkhuizen 2
/Brassica oleracea convar
capitata var. alba
Średnio późna odmiana o ku-
listych główkach, krótkich głą-
bach i szaro-zielonych liściach; 
masa główki 4-5,5 kg.
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Pomidor Brutus
/Lycopersicon esculentum
Odmiana średnio wczesna. 
Rośliny silnie rosnące. Owoce 
wielkie o średnicy około 20 cm, 
czerwone, żebrowane, o masie 
ok. 500 g, maksymalnie do 2 kg 
w bardzo dobrych warunkach 
uprawy. 

Pomidor OXHEART,
typ Bawole Serce
/Lycopersicon esculentum
Niezwykle atrakcyjna, odmiana 
amatorska, kształtu sercowa-
tego. Owoc bardzo mięsisty 
z dużą ilością małych komór 
nasiennych. Miąższ delikatny, 
słodki, bardzo smaczny. 

Pomidor koktailowy Aztek
/Lycopersicon esculentum
Odmiana amatorska o bardzo 
niskim wzroście i krzaczastym 
pokroju, samokończąca. Rośli-
ny tworzą kuliste, bardzo małe 
(15-20 g), żółte owoce, dające 
niezwykły efekt dekoracyjny.

Pomidor koktailowy Cherrola F1
/Lycopersicon esculentum
Bardzo plenna odmiana o owo-
cach typu cherry do uprawy w 
polu i pod osłonami. Rośliny 
średnio wysokie, tworzą dłu-
gie grona z ok. 20 kulistymi, 
czerwonymi owocami.

Pomidor koktailowy Venus
/Lycopersicon esculentum
Odmiana amatorska o bardzo 
niskim wzroście i krzaczastym 
pokroju. Rośliny tworzą kuliste, 
bardzo małe, pomarańczowe 
owoce, dające niezwykły efekt 
dekoracyjny.

Por Carentan 3
/Allium porrum
Późna odmiana o zielononiebie-
skich liściach. Część wybielona 
gruba, krótka o szerokiej pod-
stawie; rośliny wielkie.

Por Starozagorski Kamush
/Allium porrum
Szybko rosnąca odmiana prze-
znaczona na zbiór letni i jesien-
ny. Liście jasnozielone. Siew 
na rozsadę powinien być wy-
konany od stycznia do połowy 
kwietnia, rozsadę wysadzać od 
kwietnia.

Por Albos 
/Allium porrum
Odmiana średnio wczesna prze- 
znaczona na zbiór letni lub je-
sienny. Rośliny o długiej części 
wybielonej (ok. 35 cm). Wysiew 
na zbiór jesienny należy prze-
prowadzać od połowy kwietnia 
do maja wprost do gruntu. 

Por Elefant
/Allium porrum
Średnio późna odmiana o ciem-
nozielonych liściach z silnym 
nalotem woskowym. Długość 
części wybielonej 15-20 cm.

Poziomka Baron Solemacher
/Fragaria vesca
Odmiana o dużych, aroma-
tycznych, słodkich owocach. 
Rośliny mrozoodporne, tworzą 
rozłogi.

Poziomka Yellow Wonder
/Frogaria vesca
Rośliny bezrozłogowe, tworzą 
liczne, nieco wydłużone owoce 
o kremowożółtej barwie. Od-
miana polecana szczególnie 
do przydomowych ogródków; 
owoce, wyjątkowo smaczne, 
nie są atrakcyjne dla ptaków.

Roszponka D’Olanda a seme 
Grosso/Valerianella locusta
Średnio wczesna odmiana o ło-
patkowatych, ciemnozielonych 
liściach zebranych w rozetę. Ma 
krótki okres wegetacji (60-90 
dni). Jest bogatym źródłem wit. 
C, A i B oraz soli mineralnych.

Rzeżucha ogrodowa
/Lepidium sativum
Bogate źródło witamin w po-
staci kiełków i siewek. Sto-
sowana do potraw surowych 
i jako dekoracja. Roślinę można 
uprawiać w warunkach domo-
wych przez cały rok i wiosną 
w gruncie. 

Owies wielkanocny (zwyczajny)
/Avena sativa
Owies stanowi wspaniałą ozdo-
bę wielkanocnego stołu. Około 
dwóch tygodni przed Świętami 
Wielkanocnymi należy wysiać 
nasiona do naczynia z ziemią 
 i piaskiem lub ligniną czy watą. 

Rzodkiew Agata
/Raphanus sativus
Odmiana do uprawy w gruncie 
i pod osłonami. Zgrubienia ko-
rzeniowe bez nadmiernej skłon-
ności do parcenia i pękania. Nie 
wybija w pędy kwiatostanowe. 
Posiada duże wartości odżyw-
cze i znakomity smak. 

Rzodkiewka Carmen
/Raphanus sativus
Odmiana gruntowa. Tworzy 
kształtne karminowo-czerwo-
ne zgrubienia z białym ogon-
kiem. Odporna na parcenie i 
pękanie, łagodna w smaku.
 

Rzodkiewka Sopel Lodu
/ Raphanus sativus
Odmiana późna do uprawy 
polowej, szczególnie na zbiór 
jesienny. Miąższ szklistobiały 
o dość ostrym smaku.

Pietruszka korzeniowa
Halblange
/Petroselinum crispum
Późna odmiana na użytek zimo-
wy. Trwała podczas przecho-
wywania.

Pietruszka korzeniowa
Ołomuńcka
/Petroselinum crispum
Odmiana późna, bardzo dobrze 
przechowuje się przez zimę. 
Bardzo plenna, o wyjątkowo 
długich, kształtnych i nie rozwi-
dlających się doskonałej jakości 
korzeniach. Odporna na suszę.

Pomidor MARMANDE
Typ malinowy
/Lycopersicon esculentum
Wczesna, amatorska odmiana 
o płaskich, żebrowanych, ciem-
noczerwonych, bardzo słodkich 
i mięsistych owocach (150-170 
g). Wymaga palikowania.
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Sałata krucha lodowa Grazer 
Krauthäuptel 2 /Lactuca sativa
Do uprawy od wiosny do jesie-
ni. Główki średniej wielkości do 
dużych, zwarte. Liście kruche, 
jasnozielone z czerwono za-
barwionym brzegiem. Wysoka 
tolerancja wobec mączniaka. 
Odporna na wybijanie w pędy 
kwiatostanowe.

Sałata liściowa Dubacek
/Lactuca sativa
Sałata dębolistna o zielonych, 
smacznych liściach do uprawy 
wiosennej, letniej i jesiennej; 
odporna na wybijanie w pędy 
nasienne.

Sałata Królowa Majowych
/Lactuca sativa
Odmiana przeznaczona do 
wczesnej uprawy w polu i póź-
niejszej pod osłonami (wyma-
ga silnego wietrzenia). Główki 
duże, zamknięte o żółtawozielo-
nych, jędrnych liściach.

Sałata zimująca Mirage
/Lactuca sativa
Odmiana masłowa, plenna, 
zimująca w gruncie. Główka 
średnia do dużej, średnio zwię-
zła, zamknięta. Liście średniej 
wielkości, jasnozielone, faliste; 
smaczne.

Sałata Syrena
/Lactuva sativa
Rewelacyjna odmiana masło-
wa przeznaczona do wiosennej 
uprawy w gruncie i w nieogrze-
wanych tunelach. Tworzy naj-
większe główki (400-480 g). Li-
ście bardzo smaczne o kruchej 
konsystencji i pęcherzykowatej 
budowie.

Sałata rzymska
/Romaine Verte Maraichere
Tworzy duże, mocno wydłu-
żone, dość luźne główki. Za-
wiera więcej wit. A i C niż sa-
łaty masłowe. Doskonale znosi 
przechowywanie i transport. 
Odporna na wybijanie w pędy 
kwiatostanowe.

Seler Albin
/Apium graveolens
Odmiana bardzo plenna na 
zbiór jesienny, dobrze przecho-
wująca się przez zimę. Jedna z 
najlepszych odmian do produk-
cji towarowej.

Seler Edward
/Apium graveolens
Odmiana o dużych, kształtnych 
zgrubieniach wyróżniająca się 
dobrą jakością białego, nie par-
ciejącego miąższu. Przydatna 
do bezpośredniego spożycia, 
do przetwórstwa i przechowy-
wania.

Skorzonera
/Scorzonera hispanica
Częścią jadalną jest cylindrycz-
ny, na ogół tępo zakończony ko-
rzeń spichrzowy. Przyrządza się 
je jak szparagi. Bardzo dobrze 
zimuje w gruncie.

Szczaw Belwilski
/Rumex acetosa
Roślina wieloletnia, pozostająca 
na tym samym miejscu 3-4 lata.

Szczypiorek Bohemia
/Allium schoenoprasum
Bardzo plenna, wczesna 
odmiana (110 dni) do uprawy 
polowej i do pędzenia. Liście 
średnio długie i średnio grube, 
o nieco ostrym smaku. Dobrze 
zimuje.

Szczypiorek Prager
/Allium schoenoprasum
Wczesna odmiana polowa, 
świetna do pędzenia. Okres 
wegetacji do pierwszego zbio-
ru wynosi ok. 120 dni. Liście 
o nieco ostrym smaku. Dobrze 
zimuje.

Szczypiorek Jowisz
/Allium schoenoprasum
Plenna odmiana do uprawy 
w polu oraz do wczesnego 
pędzenia. Liście żywo zielone, 
długie, grube, smaczne i aroma-
tyczne. Odmiana dość odporna 
na porażenie przez rdzę pora.

Szpinak Olbrzym zimowy
/Spinaca aleracea
Odmiana odporna na wymarza-
nie. Rośliny o silnym wzroście, 
tworzą duże, trójkątno-strzałko-
wate liście. Przydatna do zbioru 
mechanicznego.

Grzybnia Shiitake na kołecz-
kach (Twardziak jadalny)
/Lentinula edodes
Uprawa na zdrowym, nie ska-
żonym innymi grzybami drew-
nie drzew liściastych (pnie po 
ściętych drzewach lub klocki 
drewna). Uprawa od wiosny do 
jesieni, a w pomieszczeniach 
przez cały rok.

Grzybnia Boczniaka na ko-
łeczkach (Boczniak ostrygo-
waty)/Pleurotus ostereatusd
Uprawa na zdrowym, nie ska-
żonym innymi grzybami drew-
nie drzew liściastych (pnie po 
ściętych drzewach lub klocki 
drewna). Uprawa od wiosny do 
jesieni, a w pomieszczeniach 
cały rok.

Sałata krucha lodowa Tarzan
/Lactuca sativa
Główki bardzo duże (do 1 kg), 
ścisłe, o liściach jędrnych, so-
czystych i smacznych. Można 
uprawiać z rozsady lub z siewu 
wprost do gruntu.

Sałata krucha lodowa Lore-
do/Lactuca sativa
Typ sałaty lodowej - tworzy 
zwięzłe, twarde główki. Liście 
miękkie i jednocześnie elastycz-
ne, nie pękają. Odmiana bardzo 
smaczna.

Rukola Rokietta Siewna
/Eruca sativa
Roślina o liściach o nieco pi-
kantnym smaku. Doskonały do-
datek do sałatek, mięs czy sera. 
Szybko odrasta po ścięciu.

Rzodkiewka Opolanka
/Raphanus sativus
Odmiana o kształcie paluszko-
wym, barwy szkarłatnej z białym 
znaczkiem. Bardzo plenna. Na-
daje się pod osłony, jak również 
do uprawy w polu.
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Arcydzięgiel –  Angelica archangelica
Bazylia czerwona –  Ocimum basilicum
Bazylia właściwa cytrynowa – Ocimum basilicum
Bazylia właściwa cynamonowa Ocimum basilicum
Bazylia właściwa zielona –  Ocimum basilicum
Bylica estragon –  Artemisia dracunculus
Bylica piołun –  Artemisia absinthium
Czarnuszka siewna –  Nigella sativa
Cząber górski –  Satureja montana
Cząber ogrodowy –  Satureja hortensis
Dziurawiec zwyczajny –  Hypericum perforatum
Hyzop lekarski –  Hyssopus officinalis
Kminek zwyczajny –  Carum carvi
Kolendra siewna –  Coriandrum sativum
Koper włoski –  Anethum graveolens
Kozłek lekarski –  Valeriana officinalis
Lawenda lekarska –  Lavandula angustifolia
Lebiodka pospolita-oregano – Origanum vulgare
Lubczyk lekarski –  Levisticum officinalis
Macierzanka piaskowa –  Thymus serphyllum
Majeranek ogrodowy –  Majorama hortensis
Melisa lekarska –  Melissa officinalis
Mięta pieprzowa –  Mentha spicata
Ogórecznik lekarski –  Borago officinalis
Rozmaryn –  Rosmarinus officinalis
Rumianek pospolity –  Matricaria chamomilla
Ruta zwyczajna –  Ruta graveolens
Szałwia lekarska –  Salvia officinalis
Trybula ogrodowa –  Anthriscus cerefolium
Tymianek pospolity –  Thymus vulgaris

ZIOŁA HERBS
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ASTER CHIŃSKI
Callistephus chinensis

ASTER KARŁOWY
DWARF ASTER 

φ

5-8 cm

20
-3

0 
cm okres 

kwitnienia

VII - IX

ODMIANA
/variety

KOLOR KWIATU
/color of flower

POKRÓJ ROŚLINY
/plant habit

Ametyst jasnoliliowy/light lilac
krzaczasty, silnie rozkrzewiony

/bushy, strongly branched
Beryl różowy/pink

Maja
wrzosowofioletowy
/heather like violet wzniesiony, zwarty

/erect, compact
Pola różowy/pink

Ariel jasnoróżowy/light pink
krzaczasty

/bushy
Opal biały/white

Flaming czerwony/red
krzaczasty, silnie rozkrzewiony

/bushy, well branched

Demon fioletowy/violet
krzaczasty, dobrze rozkrzewiony

/bushy, well branched

DUSZEK

ODMIANA
/variety

KOLOR KWIATU
/color of flower

POKRÓJ ROŚLINY
/plant habit

Boruta
malinowoczerwony
/raspberry red

krzaczasto-spłaszczony
/bushy, flattened

Skrzat
różowy
/pink

krzaczasty, silnie rozkrzewiony
/bushy, strongly branched

Zwodnik
purpurowoamarantowy
/purple amaranth

Chochlik
amarantowy
/amaranth

Duszek
amarantowoczerwony
/amaranth red

Ognik

karminowy z żółtym
środkiem
/carmine with
yellow centre

zwarty, silnie rozkrzewiony, 
spłaszczony
/compact, strongly branched, 
flattened

ASTER WYSOKI
CHRYZANTEMOWY

TALL CHRYSANTHEMUM ASTER

ASTER

Sow: III under cover, to multicell trays
Planting: V

Plants per 1 sq.m: 12 -15; spacing 20 – 25x30 cm – dwarf type
Plants per 1 sq.m: 8-10; spacing 25 – 30 x 40 cm – tall

Seeds per 1g: 400 – 700
Flower : VII – IX

ARIEL

SKRZAT

φ

8-12 cm

45
-6

0 
cm okres 

kwitnienia

VII - IX

Termin siewu: III pod osłonami do multiplatów
Sadzenie: V
Ilość roślin do obsadzenia na 1m2: 12 – 15 szt.,
rozstawa 20 – 25x30 cm karłowe
Ilość roślin do obsadzenia na 1m2: 8 – 10 szt., 25 – 30x40 cm wysokie
Ilość nasion w 1g: 400 – 700 szt.
Okres kwitnienia: VII – IX
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ASTER WYSOKI
KSIĄŻECY

TALL PRINCESS ASTER

LEMON

SONATA

KSENIA

ASTER WYSOKI
PIWONIOWY
TALL PEONY ASTER

TRISTAN

ODMIANA
/variety

KOLOR KWIATU
/color of flower

POKRÓJ ROŚLINY
/plant habit

Różowy
Jubileusz

jasnoróżowy
/light pink

krzaczasty,
silnie rozkrzewiony

/bushy strongly branched

Lemon® kremowy
/creamy

Inga
purpuroworóżowy
/purple rose

Rapsodia
jasnofiołkowy
/light violet

Kometa
ciemnowiśniowy
/dark cherry

Czerwona Kula
czerwony
/red

Krakowiak
jaskraworóżowy
/bright pink

Wioletta
śliwkowoamarantowy
/plum amaranth

Impresja
ciemnofioletowy
/dark violet

krzaczasty,
dobrze rozkrzewiony
/bushy, well branched

Ela
liliowoniebieski
/lilac blue

Biały Jubileusz
biały
/white

 ZORZA

 LILIANA

ODMIANA
/variety

KOLOR KWIATU
/color of flower

POKRÓJ ROŚLINY
/plant habit

Ksenia amarantowy/amaranth
zwarty, bardzo

silnie rozkrzewiony
/compact,

well branched

Zorza różowy/pink

Tristan ciemnoczerwony/amaranth

Izolda różowopurpurowy/purple pink

Liliana biało-liliowy/white lilac wzniesiony/bushy

Seria Milena

biały, lilaróżowy, czerwony, lila 
fioletowy, malinowy, bordowy
/white, lilacrose, red, lilac, 
violet, raspberry

dobrze rozkrzewione
/well bushy 

AURORA

JANINA
WIOLETTA

ODMIANA
/variety

KOLOR KWIATU
/color of flower

POKRÓJ ROŚLINY
/plant habit

Stanisław
karminowy
/carmine

wzniesiony, zwarty
 /erect, compact 

Janina® łososioworóżowy
/salmon pink

krzaczasty,
silnie rozkrzewiony

/bushy,
strongly

branched

Lazuryt
fiołkowy
/violet

Ofelia
różowy
/pink

Nimfa
biały
/white

Sonata
kremowy
/creamy

Aurora
biało-różowy
/white pink

krzaczasty, wzniesiony
/erected and bushy 

φ

6,5-10 cm

50
-7

0 
cm okres 

kwitnienia

VIII - IX

φ

7-10 cm

50
-6

0 
cm okres 

kwitnienia

VII I - IX

ASTER WYSOKI
IGIEŁKOWY

TALL NEEDLE ASTER

okres 
kwitnienia

VII I - IX
φ

9-12 cm

40
-6

0 
cm
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Astry półpełne o sztywnej i długiej łodydze, wzniesionym i zwartym pokroju. 
Rośliny charakteryzują się bardzo dobrym krzewieniem i długotrwałym kwitnie-
niem. Zastosowanie: na kwiat cięty – można ścinać całe rośliny.
NIEZWYKLE DŁUGO DEKORACYJNE W WAZONIE!!!

SEMIDOUBLE TYPE - ISKRA series 
Iskra series of aster with semidouble inflorescence, sturdy and tall stem, erect and com-

pact habit; remarkable branching and long-lasting blooming.
For cutting/whole plant can be cut – as bench of flowers. Very long vase-life.

ISKRA®   biała/white
ISKRA®  łososiowa/salmon
ISKRA®  fioletowa/violet
ISKRA®  czerwona/red
ISKRA®  amarantowa/amaranth
ISKRA®  różowa/pink
ISKRA®   liliowa/lilac

ASTER PÓŁPEŁNY - SERIA ISKRA®

LWIA PASZCZA
Antirrhinum majus

ISKRA

SNAPDRAGON

Wysiew nasion: zaprawione nasiona wysiewa się od połowy XII do połowy I,
do skrzynek w szklarni, podłoże torfowo-piaskowe (2:1) o pH 5,5-6,5; w temp. 18-20 ºC 
Pikowanie: po ok. 4 tygodniach od wysiewu, do multiplatów lub do skrzynek w rozstawie 
4 x 4 cm lub 5 x 5 cm; podłoże zbliżone do wysiewowego
Sadzenie roślin: w szklarni- od końca lutego do połowy marca, w tunelach - koniec marca,
rozstawa 10 x 15 cm, temp: 14-16 ºC
Ilość nasion w 1g: 5500 - 6000 szt.
Zabiegi pielęgnacyjne: 
• zależnie od kondycji roślin, nawozi się dolistnie lub doglebowo nawozami wieloskładnikowymi,
• konieczne jest dobre wietrzenie szklarni i tuneli,
• rośliny prowadzone na jeden pęd wymagają dwukrotnego usuwania pędów bocznych.
Przeznaczenie: na kwiat cięty; cięcie rozpoczyna się, gdy rozkwitnie 10-13 kwiatów w kwiato-
stanie; kwiaty delikatnie pachną. Uwaga: ścięte kwiaty należy umieszczać pionowo
w pojemnikach, aby zapobiegać krzywieniu się kwiatostanów.

do uprawy
pod osłony

under cover cultivation

Seed sow: from the mid of XII till the mid of I; dressed seeds into boxes filled with sphag-
num-sandy /2:1/ soil with 5,5-6,5 pH; temperature demands - 18-20 ºC 

Pricking out: in about 4 weeks from sowing, to multicell trays or boxes at the following
spacing: 4 x 4 cm or 5 x 5 cm into the same type of soil used for sowing

Planting: into glasshouse since the end of February till the mid of March; 
into plastic tunnels – at the end of March; spacing: 10 x 15 cm; temp. 14 - 16 ºC 

Seeds per w 1g: 5500- 6000 
Plant care: 

• fertilizing with multiple fertilizer into leaves or soil depending on the plant condition
• very good tunnels and glasshouses ventilation is required,

• to obtain single stem plants – remove side stems twice.
Uses: for cut flower; flowers should be cut when 10-13 flowers on the inflorescence  

are opened; flowers with scent
Note: cut flowers should be put into vase vertically to avoid problem with twisted stems

6-7,5 cm

φ

60
-6

5 
cm okres 

kwitnienia

VII - IX

Callistephus chinensis

SEMIDOUBLE ISKRA SERIES

ISKRA
fioletowa



ODMIANA
/variety

KOLOR KWIATU
/color of flower

KWIATOSTAN
/inflorescence

ODMIANY WCZESNE/EARLY VARIETES

DOMINA F1* biały/white
średnio zwarty,

/semi compact spike,

IRMINA F1 rdzawoczerwony/red rust

zwarty
/compact spike

ROMINA F1 żółty/yellow

TORINA F1 ciemnoczerwony/dark red

SALMINA F1 łososioworóżowy/salmon pink

MARINA F1* amarantowy/amaranth

do uprawy
w gruncie

open field

LWIA PASZCZA WYSOKA/TALL SNAPDRAGON

ODMIANA
/variety

KOLOR KWIATU
/color of flower

POKRÓJ ROŚLINY
/plant habit

JAN ciemnokarminowy/dark carmine krzaczasty, średnio zwarty
/bushy, medium compactKANARIENVOGEL żółty/yellow

SAMURAJ różowy/pink
krzaczasty, zwarty
/bushy, compactSUŁTAN cynobrowoczerwony/bright red

ODMIANA
/variety

KOLOR KWIATU
/color of flower

KWIATOSTAN
/inflorescence

ODMIANY PÓŹNIEJSZE O OKOŁO 2 TYGODNIE
/VARIETES LATER FOR 2 WEEKS

ADRIANA F1*
amarantowy z czerwono-żółtą
plamą na dolnej wardze
/flowers amaranth with red-yellowish 
stain on the bottom lambium średnio zwarty,

/medium
compact spikeKARMINA F1* czerwony/red

SABRINA F1* bordowy/deep red

ROZANA F1 lilaróżowy/lilac pink
zwarty

/compact spike

LWIA PASZCZA KARŁOWA/DWARF SNAPDRAGON

ODMIANA
/variety

KOLOR KWIATU
/color of flower

POKRÓJ ROŚLINY
/plant habit

Seria NINA
/NINA Series

biały, bordowy, czerwony,
pomarańczowy, różowy, żółty
/white, dark red, red, orange,
rose, yellow

zwarty, silnie krzewienie
/compact,

strong branching 

20 na 1 m220x25 cm na rabaty d
o 

p
oj

em
ni

kó
w

SUŁTAN

okres 
kwitnienia

IV - V

φ

6,5-8 cm

65
-7

0 
cm

20
-2

5 
cm

30x30 cm

okres 
kwitnienia

VI - X

25
-3

0 
cm

φ

7-9 cm

80
-1

20
 c

m

okres 
kwitnienia

V - VI

Termin siewu: koniec II, III pod osłonami
Pikowanie: po ok. 4 tyg. od wysiewu
Sadzenie: druga połowa IV, początek V
Stanowisko: słoneczne
Rodzaj podłoża: średnio zasobne
Ilość nasion w 1g: 6000-8000 szt.

Sow: under cover, at the end of II,III
Pricking out: in about 4 weeks from sowing

Planting: second decade of IV, beginning of V
Standpoint: sunny
Soil: medium rich

Seeds per 1g: 6000–8000 pcs.

NINA
pomarańczowa

MARINA F1

ROMINA F1
* wskazane podpory
    /support recommended
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PELARGONIA RABATOWA

LEWKONIA LETNIA

Pelargonium x hortorum

Matthiola incana annua
Typ: wielopędowe/ multistem

OLGA

Termin siewu: XII początek I do palet
Termin sadzenia: V na balkony, od połowy V do gruntu
Stanowisko: słoneczne 
Ilość roślin do obsadzenia 1 m2: 12-16 szt, rozstawa 25 x 25-30 cm
Ilość nasion w 1g: 200 – 250szt
Rodzaj podłoża: żyzne, piaszczysto-gliniaste
Przeznaczenie: na rabaty, do pojemników

Siew: poczatek III do skrzynek, pod osłonami
Sadzenie: koniec IV, poczatek V
Ilość roślin do obsadzenia 1 m2: 9 – 12 szt., rozstawa 25-30 x 30 cm
Ilość nasion w 1g: 600 – 700 szt.
Rodzaj podłoża: żyzne, piaszczysto-gliniaste
Pachnące kwiaty
Przeznaczenie: na kwiat cięty i rabaty
Uwagi: w fazie siewek selekcja:
• siewki ciemnozielone dają rośliny

o kwiatach pojedynczych
• siewki jasnozielone dają rośliny

o kwiatach pełnych

Sow: from XII till the beginning of I into multicell trays
Planting: V – for balcony containers: from the mid of V to the soil

Standpoint: sunny 
Plants per 1 m2: 12-16, spacing 25 x 25-30 cm

Seeds per 1g: 200-250 pcs.
Soil: rich, sandy-clay

Use: flower beds, flower containers

25
-3

5 
cm

okres 
kwitnienia

V - X

LOLITA

Sow: beginning of III, into boxes, under cover
Planting: the latter of IV, early of V

Plants per 1 m2: 9 – 12, spacing 25 – 30 x 30 cm
Seeds per 1g: 600 – 700 pcs.

Soil: rich, sandy-clay
Scented flowers

Uses: flower beds, cut flowers
Note – selection at the seedlings stage:

• dark green seedlings develope plant with single flowers 
• light green seedlings develope plants with double flowers

ODMIANA
variety

KOLOR KWIATU
/color of flower

POKRÓJ ROŚLINY
/plant habit

ALBITA biały/white

zwarty, dobrze rozkrzewiony
/compact, well branched

KREMOZA kremoworóżowy/creamy rose
LOLITA lila/lilac
ROZITA różowy/pink

~ 
50

 c
m okres 

kwitnienia

VI - VIII

GERANIUM

STOCK

ODMIANA
/variety

KOLOR KWIATU
/color of flower

KOLOR LIŚCI
/ leaf color

POKRÓJ ROŚLINY
/plant habit

MARTYNA
wiśniowy

/dark cherry
zielone z wyraźnym pierścieniem

/green with marked ring

krzaczasty, zwarty, 
silnie rozkrzewiony
/bushy, compact
 strong branched 

OLGA
biały

/white
zielone ze słabo zaznaczonym pierścieniem

/green with slightly marked ring
krzaczasty

/bushy

JAGNA
jasnoczerwony

/bright red
zielone ze słabo widocznym pierścieniem

/green with slightly visible ring
krzaczasty

/bushy

JULKA
jasnoróżowy

/light pink
jasnozielone z wyraźnym pierścieniem

/light green with marked ring
krzaczasty

/bushy

MALWINA
czerwony

/red
zielone z brązowym pierścieniem

/green with brown ring

krzaczasty, 
silnie rozkrzewiony

/bushy, strongly branched

KAROLINA
amarantowy
/amaranth

zielone z wyraźnym brązowym 
pierścieniem

/green with prominent brown ring

zwarty, silnie rozkrzewiony
/compact, strongly branched

ANULA
łososiowy
/salmon

zielone ze słabo widocznym 
ciemnozielonym pierścieniem

/green with slightly visible dark green ring

wzniesiony
/erect

HALKA* pomarańczowy
/orange

jasnozielone ze słabo widocznym 
zielonym pierścieniem

/light green with slightly visible green ring

krzaczasty
/bushy

JAGNA

* głównie do pojemników/mainly for containers
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ODMIANA
variety

KOLOR KWIATU
color of flower

POKRÓJ ROŚLINY
/plant habit

MORSKIE OKO
lazurowoniebieski
/azure blue flowers

krzaczasty,
silnie rozkrzewiony

/bushy, strongly branchedOAZA niebieski/blue

Termin siewu: III pod osłonami do skrzynek
Termin sadzenia: połowa V
Rodzaj podłoża: każde w miarę próchniczne
Przeznaczenie: na rabaty, kwietniki, obwódki, do pojemników

Tagetes

Plants per 1 m2 :12 – 16, 
spacing 25 x 25-30 cm

Seeds per 1g: 400-450 pcs

AMULET series
Double flowers

Color of flowers: orange, yellow, golden-mahogany, 
Bushy,strong branched habit

AKSAMITKA

AMULET
pomarańczowy

TALIZMAN
żółty

TALIZMAN
mahoniowy

ZENISZEK MEKSYKAŃSKI
Ageratum houstonianum
Termin siewu: II, III do skrzynek pod osłonami
Pikowanie: około 4 tygodnie później
Sadzenie: druga połowa V 
Stanowisko: słoneczne
Ilość roślin do obsadzenia 1 m2: 10-16 szt.,
rozstawa 25 x 25-30 cm
Ilość nasion w 1g: ~7000 szt.
Rodzaj podłoża: lekkie, żyzne
Przeznaczenie: rabaty, kwietniki, pojemniki

Sow: II, III into boxes under cover
Pricking out: about 4 weeks later

Planting: the latter of V 
Sunny standpoint

Plants per1 m2: 10-16, spacing 25 x 25-30 cm
Seeds per 1g: ~7000 pcs, Type of soil: light, rich

Uses: flower beds, containers

 AGERATUM

Aksamitka
waskolistna
Signata Marigold
Tagetes tenuifolia

~ 
30

 c
m okres 

kwitnienia

V - X

Aksamitka
rozpierzchła

French Marigold
Tagetes patula nana

~ 
25

 c
m okres 

kwitnienia

V - X

TALIZMAN series
flowers: yellow, orange,

mahogany,
round, bushy habit

Plants per 1 m2: 10 pcs,
spacing 30 x 30 cm

Seeds per w 1g: ~1000 pcs.

Seria TALIZMAN
kwiaty: żółte, pomarańczowe, 
mahoniowe
pokrój kulisty, krzaczasty

Ilość roślin do osadzenia 1 m2: 10 szt.,
rozstawa 30 x 30 cm
Ilość nasion w 1g: ~1000 szt.

20
-2

5 
cm okres 

kwitnienia

V - X

MARIGOLD

AMULET
żółty

Ilość roślin do osadzenia 1 m2 : 12 – 16 szt., 
rozstawa 25 x 25-30 cm
Ilość nasion w 1g: 400-450 szt.

Seria AMULET
kwiatostany pełne
kwiaty: pomarańczowe, żółte, złoto-mahoniowe, 
pokrój krzaczasty, silnie rozkrzewiony

Sow: III into boxes
Planting: mid May
Soil: any soil of humus type
Use: flower beds, borders, containers

MORSKIE OKO
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NAGIETEK LEKARSKI

Salvia splendes

Calendula officinalis

Termin siewu: III, początek IV do skrzynek lub do palet pod osłonami
Termin sadzenia: druga połowa V
Stanowisko: słoneczne, osłonięte od wiatru
Ilość roślin do obsadzenia 1 m2: 10 szt., rozstawa 30 x 30 cm

Ilość nasion w 1g: 330 – 380 szt.
Rodzaj podłoża: próchniczne, żyzne
Przeznaczenie: rabaty, kwietniki, pojemniki
Uwaga: dla lepszego krzewienia uszczykiwanie roślin nad 3 węzłem 

CZARDASZ kwiaty: intensywnie czerwone
LUNA® kwiaty: ciemnośliwkowe
MARKIZA kwiaty: ciemnoróżowe
RAMONA® kwiaty: czerwone

RAMONA LUNA

RADIO

SZAŁWIA BŁYSZCZĄCA
Sow: III, early IV into boxes or multicells, under cover

Planting: the latter of V
Standpoint: sunny, protected in case of wind

Plant per 1 m2: 10, spacing 30 x 30 cm
Seeds per 1g: 330 – 380 

Soil: humus, rich
Uses: flower beds, pots

Note: pinch tip of young plant over the 3rd node
for better branching

CZARDASZ, intensive red colour
LUNA®, dark plum

MARKIZA, dark pink
RAMONA®, bright red

35
-4

0 
cmokres 

kwitnienia

V - IX

SALVIA

CALENDULA
okres 

kwitnienia

VI - X
φ

5-8 cm

30
-7

0 
cm

TOKAJ

Termin siewu: IV, V wprost do gruntu
Stanowisko: słoneczne, przewiewne
Ilość roślin do obsadzenia 1 m2: 12 – 16 szt.,
rozstawa 25x25 – 30cm karłowe,
Ilość roślin do obsadzenia 1 m2: 8 szt., rozstawa 30x40 cm wysokie.                                        
Ilość nasion w 1g: 100 – 150 szt.
Rodzaj podłoża: piaszczysto-gliniaste
Przeznaczenie: na rabaty – odmiana karłowa Promyk
           na rabaty i kwiat cięty – odmiany wysokie:
               Tokaj, Santana, Radio

Sow: IV, V directly to the soil
Sunny and airy standpoint, 

Plants per 1 m2: 12-16., spacing 25x25-30 cm, dwarf variety,
Plants per 1 m2: 8, spacing 30x40 cm, tall varieties.                                        

Seeds per 1g: 100-150 pcs.
Soil: sandy-clay

Uses: for flower beds – dwarf variety Promyk 
for flower beds and cutting – tall varieties:

Tokaj, Santana, Radio

SANTANA
62



SMAGLICZKA NADMORSKA   ALYSSUM

Lobularia maritima

PROMYK

ODMIANA
/variety

POKRÓJ ROŚLINY
/plant habit

KOLOR KWIATU
/color of flower

POKRÓJ ROŚLINY
/plant habit

PROMYK
pełny, dachówkowaty
/double flowers, tile-like 
pisitioned petals

pomarańczowy
/orange

krzaczasty, zwarty
/bushy, compact

RADIO
pełny, igiełkowy/double, 
needle type of petals

pomarańczowy
/orange

krzaczasty
/bushy

SANTANA
pełny, dachówkowaty
/double flowers, tile-like 
positioned petals

żółty
/yellow

TOKAJ

pełny, w środku kwiaty 
rurkowate, na zewnątrz 
języczkowate/double flow-
ers, the middle part filled 
with tubular petals sur-
rounded by ligulate ones

żółty
/yellow

f 
30

-5
0 

cmφφ

φ
φ

Sow: III under cover or IV, V directly into soil
Planting: the early of V

Plants per1 m2: 10-12, spacing 25-30 x 30cm
Seeds per 1g: 3000-4000 pcs

Soil type: sandy-clay
Standpoint: sunny, dry

Uses: flower beds, borders, pots, rockeries

ODMIANA
/variety

KOLOR KWIATU
/color of flower

POKRÓJ ROŚLINY
/plant habit

ROYAL CARPET
amarantowofioletowy

/amaranth violet
spłaszczony, silnie rozkrzewiony

/flattened, strongly branched

CAPRI
biały

/white
półkulisty, spłaszczony, silnie rozkrzewiony
/semi-globe, flattened, strongly branched

MALTA
liliowy
/lilac krzaczasty, spłaszczony

/bushy, flattened
RIWIERA

różowy
/pink

Termin siewu: III pod osłonami lub IV, V wprost do gruntu
Sadzenie: pierwsza połowa V
Ilość roślin do osadzenia 1 m2: 10-12 szt., rozstawa 25-30 x 30 cm
Ilość nasion w 1g: 3000 – 4000 szt.
Rodzaj podłoża: piaszczysto-gliniaste
Stanowisko: słoneczne, suche
Przeznaczenie: na rabaty, obwódki, misy, ogródki skalne

CAPRI
ROYAL CARPET

okres 
kwitnienia

V - X 15
-2

0 
cm

63



NIECIERPEK BALSAMINA        IMPATIENS

Impatiens balsamina Sow: IV under cover or V directly into soil
Planting: the latter of V
Soil type: medium rich

Standpoint: sunny
Plants per 1 m2: 8, spacing: 30x40 cm

Seeds per 1g: ~100 pcs.

Uses: flower beds, flower hedges, groups of plants

PETUNIA OGRODOWA PETUNIA

Sow: II, early III
Pricking out: in 3-4 weeks after sowing 

Planting: mid V
Flower: V - X

Plants per 1 m2:10 , spacing 30x 30cm
Seeds per 1g: 8 000-12 000 pcs

Soil: humus, rich
Sunny standpoint

Cultivation: to promote uniform flowering - removing seed 
capsules and fertilizing plants with multiple fertilizers once a 
week is recommended. To obtain well branched and more 

aboundant flowering – growing tips should be removed from 
varieties for flowerbeds but planted into containers.

Note: suitable for stunting

Termin siewu: II, początek III
Pikowanie po 3-4 tygodniach
Sadzenie: połowa V
Ilość roślin do obsadzenia 1 m2:10 szt., rozstawa 30x 30cm
Ilość nasion w 1g: 8 000-12 000 szt.
Rodzaj podłoża: próchniczne, zasobne
Stanowisko: słoneczne
Zabiegi pielęgnacyjne: w celu równomiernego kwitnienia należy usuwać 
zawiązki nasienników, dokarmiać co tydzień nawozami wieloskładnikowy-
mi. Odmiany rabatowe wysadzone w pojemnikach uszczykiwać w celu 
lepszego rozkrzewienia i bardziej obfitego kwitnienia
Uwagi: można skarlać.

Petunia x hybryda

KAJA

SANDRA

Termin siewu: IV pod osłonami lub V wprost do gruntu
Termin sadzenia: druga połowa V
Rodzaj podłoża: średnio zasobne
Stanowisko: słoneczne
Ilość roślin do obsadzenia 1 m2: 8 szt., rozstawa: 30x40 cm
Ilość nasion w 1g: ~100 szt.

Przeznaczenie: rabaty, kwietniki,
szpalery kwiatowe ( żywopłoty), grupy roślinne

60
-7

0 
cm okres 

kwitnienia

VI - X

ODMIANA
/variety

KOLOR KWIATU
 /color of flower

KAJA
malinowy z białymi plamkami
/strawberry with white spot

KARLA
malinowy
/raspberry

SANDRA
lila
/lilac

IRMA
jasnoróżowy
/light pink
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Begonia semperflorens

ROMANZA F1

okres 
kwitnienia

V- X

20
-2

5 
cm

NOKTURN F1

BEGONIABEGONIA STALE KWITNĄCA

ODMIANA
/variety

KOLOR KWIATU
 /color of flower

ODMIANY NA RABATY/VARIETES FOR FLOWER BEDS

BALLADA F1 czerwony/red

BOLERO F1 amarantowowiśniowy/cherry amaranth

FUGA F1 amarantoworóżowy z jasna gardzielą/pink amaranth with pale throat

KANTATA F1 amarantowofioletowy/violet amaranth

KAPRYS F1 biały/white

NOKTURN F1 granatowy/ navy blue

ROMANZA F1 różowołososiowy z żyłkowaniem/ salmon pink, ribbed

SONATA F1 lilaróżowy/lilac pink

SYMFONIA F1 amarantowróżowy z ciemną gardzielą/pink amaranth with dark throat

ARIA F1 jasnożółty/light yellow

EUFORIA F1

łososioworóżowy, lekko pofalowany;
ilość kwiatów jednocześnie kwitnących na roślinie: 40-50
/salmon pink with softly waved petals,
40-50 flowers bloom at the same time on single plant

ODMIANY WIELKOKWIATOWE DO POJEMNIKÓW
LARGE FLOWER VARIETES FOR CONTAINERS

seria GALA F1
/GALA F1 Series

amarantowy, amarantoworóżowy, biały, czerwony, fioletowoamarantowy, 
różowe; ilość kwiatów jednocześnie kwitnących na roślinie: 15–25
/amaranth, pink amaranth, white, red, violet amaranth, pink;
quantity of flowers bloom at the same time: 15–25 

FEUERKUGEL

Termin siewu: XII-I pod osłony
Pikowanie, przesadzanie
Termin sadzenia: druga polowa V
Ilość roślin do osadzenia 1 m2: 20-25 szt., rozstawa 20 x 20-25 cm
Ilość nasion w 1g: 60.000 – 80 000 szt.
Stanowisko: słoneczne, półcieniste
Rodzaj podłoża: próchniczne, zasobne
Przeznaczenie: rabaty, pojemniki

FEUERKUGEL
kwiaty szkarłatnoczerwone
liść zielony z mahoniowym nalotem przy brzegu

Sow: XII-I under cover
Planting: the latter of V

Pricking out, transplanting
plants per 1 m2: 20-25, spacing 20 x 20-25 cm

seeds per 1g: 60.000-80 000 pcs
Standpoint: sunny, twilight

Soil: rich humus
Uses: flower beds, containers

FEUERKUGEL
scarlet-red

green leaf with mahogany color at the edge

GALA F1
biała

GALA F1
czerwona

φ

9-11 cm

φ

6,5-8 cm

25
-3

0 
cm

okres 
kwitnienia

V - X
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Kwiaty jednoroczne
AKSAMITKA NISKA PEŁNA SOLAN, Tagetes patula nana
AKSAMITKA NISKA PEŁNA VALENCIA, Tagetes patula nana 
plena
AKSAMITKA WYSOKA LA BAMBA, Tagetes erecta
AKSAMITKA WYSOKA PEŁNA MR. MAJESTIC Tagetes patula
ARKTOTIS, Arktotis hybrida
ASARINA, Asarina scandens
BARWINEK JEDNOROCZNY, Catharanthus roseus
BIELUŃ, Datura fastuosa
CELOZJA PIERZASTA, Celosia plumosa
CELOZJA GRZEBIENIASTA, Celosia cristata
CHABER  BŁAWATEK, Centaurea cyanus
CHABER PIŻMOWY, Centaurea moschata
CYNIA, Zinnia Mischung
CYNIA DALIOWA, Zinnia dahliaeflora
CYNIA KARŁOWA, Zinnia elegans
CYNIA WYTWORNA, Zinnia elegans
CYNIA KAKTUSOWA, Zinnia elegans
CYNIA MEKSYKAŃSKA, Zinnia haageana
CYNIA SKABIOZOWA, Zinnia elegans scabiosaeflora
CZARNUSZKA DAMASCEŃSKA, Nigella damascena
CZARNUSZKA ORIENTALNA, Nigella orientale
CZUBATKA UBIORKOLISTNA, Brachycome iberidifolia
DALIA KARŁOWA PEŁNA I PÓŁPEŁNA, Dahlia pinnata
DALIA ZMIENNA, Dahlia pinnata
DALIA KOŁNIERZYKOWA, Dahlia variabilis
DALIA ZMIENNA KARŁOWA, Dahlia variabilis
DIMORFOTEKA - ZŁOTOKWIAT, Dimorphoteca aurantiaca
DYNIA OZDOBNA, Cucurbita pepo
DYNIA OZDOBNA - TYKWA, Cucurbita lagenaria
DZIEROTKA, Clarkia elegans
DZIWACZEK JALAPA, Mirabilis jalapa
DZWONKI IRLANDZKIE, Molucella leavis
EMILIA SZKARŁATNA, Emilia coccinea
FARBOWNIK, Anchusa capensis
FASOLA OZDOBNA, Phaseolus coccineus
FELICJA NIEBIESKA, Felicia heterophylla
FIOŁEK ZWISAJĄCY, Viola x williamsie pendula
FLOKS DRUMMONDA, Phlox drummondii 
FLOKS GWIAŹDZISTY, Phlox drummondii var. stellaris
GAILARDIA LETNIA PEŁNA, Gaillardia pulchella
GAZANIA, Gazania rigens
GIPSÓWKA LETNIA, Gypsophila elegans
GODECJA, Godetia grandiflora
GOMFRENA, Gomphrena globosa
GOŹDZIK LETNI, Dianthus chinensis
GROSZEK PACHNĄCY, Lathyrus odoratus
HIBISKUS LETNI, Hibiscu trionum
JAWNOSTKA - NEMEZJA, Nemesia strumosa
KAPUSTA OZDOBNA, Brassica oleracea
KLEOMA CIERNISTA, Cleome spinosa
KOBEA PNĄCA, Cobaea scandens
KOSMIDIUM, Cosmidium burridgeanum
KOSMIDIUM PHILIPPINE, Cosmidium burridgeanum
KUKURYDZA OZDOBNA, Zea japonica
KRASPEDIA, Craspedia globosa
KROKOSZ, Carthamus tinctoria
LAK LETNI, Cheiranthus cheiri
LEN LETNI, Linum grandiflorum
LEWKONIA LETNIA JEDNOPĘDOWA, Matthiola incana annua
LEWKONIA LETNIA WIELOPĘDOWA, Matthiola incana annua
ŁUBIN LETNI, Lupinus hartwegii

MACIEJKA, Matthiola bicornis
MALOPE, Malope trifida
MALWA JEDNOROCZNA, Althaea rosea fl.pl.
MIETELNIK - KOCHIA, Kochia scoparia
MINA, Mina lobata
MOTYLEK, Schizanthus wisetonensis
NACHYŁEK LETNI, Coreopsis tinctoria
NAPARSTNICA LETNIA, Digitalis purpurea
NASTURCJA KANARYJSKA, Tropaeolum pevegrinum
NASTURCJA NISKA, Tropaeolum majus nanum
NASTURCJA WYSOKA, Tropaeolum majus maximum
NIEŚMIERTELNIK WYSOKI, Helichrysum bracteatum monstrosum
NIEŚMIERTELNIK NISKI, Helichrysum bracteatum monstrosum
ONĘTEK (Kosmos), Cosmos bipinnatus
ONĘTEK PEŁNY BIAŁY, Cosmos bipinnatus
ONĘTEK PEŁNY MIESZANKA, Cosmos bipinnatus
ONĘTEK SIARKOWY, Cosmos sulphureus
OSTRÓŻKA LETNIA, Delphinium ajacis
PAŁCZATKA, Eccremocarpus scaber
PORCELANKA, Nemophila menziesii
PORTULAKA WIELKOKWIATOWA, Portulaca grandflora
POWÓJ TRÓJBARWNY, Convolvulus tricolor
POZŁOTKA - ESZOLCJA, Eschscholzia californica
PRZYPOŁUDNIK, Mesembryanthemum sp.
REZEDA MACHET, Reseda odorata
RODOCHITON, Rhodochiton atrosanguineus
RUDBEKIA DWUBARWNA LETNIA, Rudbekia bicolor
SANWITALIA, Sanvitalia procumbens
SANWITALIA PEŁNA, Sanvitalia procumbens
SŁONECZNIK OZDOBNY, Helianthus annuus
STROICZKA - LOBELIA, Lobelia erinus
STROICZKA ZWISAJĄCA - LOBELIA, Lobelia erinus pendula
STARZEC POPIELATY (Mrozy), Senecio maritima
SUCHOŁUSKA, Helipterum roseum
SZARŁAT WIECHOWATY, Amaranthus paniculatus
SZARŁAT ZWISŁY, Amaranthus caudatus
ŚLAZÓWKA, Lavatera trimestris
TITONIA, Thitonia rotundifolia
TRAWY OZDOBNE - Kanar ozdobny, Phalaris canariensis
TRAWY OZDOBNE - Dmuszek, Lagurus ovatus
TRAWY OZDOBNE - Drżączka, Briza maxima
TRAWY OZDOBNE - Włośnica wielokłosowa, Setaria macrostachya
TUJAŁKA ZMIENNA, Salpiglossis sinuata
TUNBERGIA, Thunbergia alata
TYTOŃ NARCYZOWY, Nicotiana alata
UBIOREK, Iberis umbellata
UCZEP ZŁOCISTY, Bidenis aurea
WDÓWKA (Driakiew), Scabiosa atropurpurea
WERBENA OGRODOWA, Verbena hybrida compacta
WIEKUISTKA (Złociszek oskrzydlony), Ammobium alatum
WILCZOMLECZ BIAŁOBRZEGI, Euphorbia marginata
WILEC, Ipomoea purpurea
ZATRWIAN WRĘBNY LETNI, Limonium sinuatum
ZŁOCIEŃ TRÓJBARWNY, Chrysanthemum carinatum
ZŁOCIEŃ MARUNA, Chrysanthemum parthenium
ŻMIJOWIEC , Echium plantagineum

Annual flowers
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Kwiaty dwuletnie i wieloletnie

Rośliny cebulowe
CEBULKI JESIENNE
/AUTUMN BULBS

1. Cebulica/ Scilla
2. Cesarska Korona/ Fritillaria
3. Czosnek ozdobny/ Allium
4. Frezja/ Fressia
5. Hiacynt/ Hyacinthus
6. Irys/ Iris
7. Krokus/ Crocus
8. Lilie/ Lilium
9. Narcyz/ Narcissus
10. Szafirek/ Muscari
11. Tulipan/ Tulipa
12. Zimowit/ Colchicum autumnale

CEBULKI WIOSENNE
/SPRING BULBS

1. Amarylis/ Amaryllis
2. Begonia bulwiasta/ Begonia tuberhybrida
3. Dalia rabatowa/ Dahlia
4. Dalia kaktusowa/ Dahlia
5. Inkarvilla/ Incarvillea
6. Kalla/ Zantedeschia
7. Kanna/ Canna
8. Komelina/ Commelina
9. Mieczyki/ Gladiolus
10. Montbrecja/ Montbretia
11. Nerina/ Nerine

ASTER ALPEJSKI, Aster alpinus
BRATEK SZWAJCARSKI, Viola wittrockiana
CHABER ŻÓŁTY, Centaurea macrocephala
CZOSNEK NIEDŹWIEDZI, Allium ursinum
DRIAKIEW KAUKASKA, Scabiosa caucasica
DZIANWA TRWAŁA, Gaillardia cristata
DZIELŻAN HOOPESI, Helenium hoopesli
DZWONEK BRZOSKWINIOLISTNY, Campanula persicifolia
DZWONEK KARPACKI, Campanula carpatca
DZWONEK POSZARSKIEGO, Campanula poscharskiana
DZWONEK OGRODOWY, Campanula medium
FIOŁEK ROGATY, Viola cornuta
FIRLETKA CHALCEDOŃSKA, Lychnis chalcedonica
FIRLETKA WIEŃCOWA, Lychnis coronaria
GĘSIÓWKA ALPEJSKA, Arabis alpina
GĘSIÓWKA KAUKASKA, Arabis caucasica
GIPSÓWKA TRWAŁA ROZESŁANA, Gypsophila repens
GIPSÓWKA WIECHOWATA (Łyszczec), Gypsophila paniculata
GOŹDZIK BRODATY, Dianthus barbatus
GOŹDZIK PIERZASTY, Dianthus plumaris
GOŹDZIK KROPKOWANY, Dianthus deltoides
GOŹDZIK OGRODOWY, Dianthus caryophyllus
GROSZEK SZEROKOLISTNY, Lathyrus latifolius
KRWAWNIK KICHAWIEC, Achillea ptarmika
KRWAWNIK KARMINOWY, Achillea millefolium
KUKLIK SZKARŁATNY, Geum chiloense
KUPIDYNEK BIALY, Catananche coerulea
LIATRA KŁOSOWA, Liatris spicata
ŁUBIN TRWAŁY, Lupinus polyphyllus
MAK ALPEJSKI, Papaver alpinum
MAK SYBERYJSKI, Papaver nudicaule
MALWA CZARNA, Althaea roseav.nigra
MALWA PEŁNA, Althaea rosea
MIECHUNKA ROZDĘTA, Physalis alkekengii
MIESIĘCZNICA, Lunaria annua
MYDLNICA, Saponaria ocymoides
NACHYŁEK WIELKOKWIATOWY, Coreopsis grandiflora
NACHYŁEK WIELKOKWIATOWY PEŁNY PRESTO,
Coreopsis grandiflora

NAPARSTNICA DWULETNIA, Digitalis purpurea
NIEZAPOMINAJKA, Myosotis sylvatica
ODĘTKA WIRGINIJSKA, Physostegia virginiana
OMIEG, Doronicum caucasicum
ORLIK PEŁNY, Aquilegia hybrida
ORLIK ŚREDNIO-WYSOKI, Aquilegia coerulea
OSTROGOWIEC CZERWONY, Centranthus ruber
OSTRÓŻKA TRWAŁA, Delphinium cultorum
PIASKOWIEC BIAŁY, Arenaria montana
PIERWIOSNEK OGRODOWY, Primula elatior gigantea
PIERWIOSNEK OMSZONY, Primula pubescens
PIERWIOSNEK ZĄBKOWANY, Primula denticulata
PRZEGORZAN, Echinops ritro
PRZETACZNIK KŁOSOWY, Veronica spicata
PRZYMIOTNO, Erigeron speciosus
RUDBEKIA PURPUROWA (Jeżówka), Echinacea purpurea
RUDBEKIA PURPUROWA BIAŁA,Echinacea purpurea
SASANKA, Anemone pulsatilla
SKALNICA, Saxifraga arendsii
SŁONECZNICZEK SZORSTKI, Heliopsis helianthoides var. scabra 
SMAGLICZKA SKALNA, Alyssum saxatile
STOKROTKA, Bellis perennis
STOKROTKA POMPONETTE, Bellis perennis
SZAROTKA ALPEJSKA, Leontopodium alpinum
SZCZEĆ BARWIERSKA, Dipsacus sativus
TROJEŚĆ, Asclepias tuberosa
TRYTOMA, Kniphofia uvaria
UBIOREK WIECZNIE ZIELONY, Iberis sempervirens
WIELOSIŁ, Polemonium coerulea
WIESIOŁEK MISSURYJSKI, Oenothera macrocarpa
ZATRWIAN TRWAŁY, Linonium tataricum
ZAWCIĄG, Armeria maritima
ZŁOCIEŃ RÓŻOWY, Chrysanthemum coccineum
ZŁOCIEŃ WŁAŚCIWY, Chrysanthemum leucanthemum
ŻAGWIN, Aubrieta cultorum

Bulbs plants

Biennial and perennial flowers

67



Mieszanka traw GAZONOWA

Typowo rekreacyjna, najbardziej popularna mieszanka nasion traw wyso-
kiej jakości. Przeznaczona na tereny przydomowe i place zabaw. Polecana 
szczególnie na miejsca zacienione. Charakteryzuje ją intensywnie zielona 
barwa, gęste i trwałe zadarnianie, a także odporność na wydeptywanie 
i niedobór wody. Nie wymaga częstego koszenia.

Mieszanka traw SPORTOWA

Idealna na boiska i inne miejsca rekreacyjne. Charakteryzuje ją odporność 
na deptanie i mechaniczne uszkodzenia oraz gęste i trwałe zadarnianie, 
a także powolny wzrost. Wymaga częstego nawożenia nawozami azoto-
wo-potasowymi.

Mieszanka traw UNIWERSALNA

Mieszanka o wszechstronnym zastosowaniu. Jej główne zalety to brak 
większych wymagań co do gleby, tolerancja na średnio-intensywne użyt-
kowanie i dobra zimotrwałość. Polecana na trawniki przydomowe i osie-
dlowe, do produkcji trawników rolowanych, a także do obsiewu poboczy 
i pasów zieleni wzdłuż drogi.

Mieszanki traw Mixtures of grasses

BEGONIA BULWIASTA, Begonia tuberhybriada
BEGONIA STALE KWITNĄCA, Begonia semperflorens
LWIA PASZCZA MIESZAŃCOWA, Antirrhinum majus maximum
PELARGONIA RABATOWA, Pelargonium x hortorum
PETUNIA F1, Petunia hybrida
PETUNIA F1 SERIA GROTESKA, Petunia hybrida
PETUNIA F1 SERIA GALA, Petunia hybrida
PETUNIA F2, Petunia hybrida
POKRZYWNIK (KOLEUS BLUMEGO), Coleus blumei

Kwalifikowane nasiona rolne Rosliny ozdobne szklarniowe

BURAK PASTEWNY RECORD POLY, Beta vulgaris L.
BURAK PASTEWNY URSUS POLY, Beta vulgaris L.
BURAK PASTEWNY ZENTAUR POLY, Beta vulgaris L.

KONICZYNA CZERWONA, Trifolium pratense L.
KONICZYNA PERSKA, Trifolium resupinatum L.
KONICZYNA BIAŁA, Trifolium repens L.
KONICZYNA BIAŁA, Trifolium repens L.

LUCERNA SIEWNA, Medicago sativa L.
ŁUBIN WĄSKOLISTNY, Lapinus angustifolius L.
ŁUBIN ŻÓŁTY, Lupinus luteus L.
MIESZANKA TRAW ŁĄKOWO-PASTWISKOWYCH
MIESZANKA TRAW KOŚNO-PASTWISKOWA
GORCZYCA, Sinapsi alba L.
GROCH SIEWNY, Pisum sativum L.
WYKA SIEWNA, Vicia sativa L.
MARCHEW PASTEWNA, Daucus carota L. - żółta
MARCHEW PASTEWNA, Daucus carota L. - czerwona
KAPUSTA PASTEWNA, Brassica oleracea L.
RZEPA ROGOWSKA, Brassica rapa L. - ścierniskowa
KUKURYDZA SIEWNA, Zea mays L.

Qualified agricultural seeds Greenhouse plants
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WARZYWA SIANE WPROST DO GRUNTU
Vegetables sowed directly into the soil

 WARZYWA UPRAWIANE Z ROZSADY
Vegetables cultivated from seedlings

GATUNEK
Cultivar

ORIENTACYJNA
ILOŚĆ NASION

w 1 GRAMIE
approximate 

number of seed in 
1 gram

ZAPOTRZE-
BOWANIE

NASION kg/ha
seed to be 
used kg/ha

PORA
WYSIEWU

term of sowing

GATUNEK
Cultivar

ORIENTACYJNA
ILOŚĆ NASION 

w 1 GRAMIE
approximate 

number of seed 
in 1 gram

ILOŚĆ NASION DO 
PRZYGOTOWANIA 
ROZSADY w kg/ha

Number of seed 
needful to prepare
of seedling kg/ha

BÓB/BROAD BEAN 1-2 100-300 III-IV BROKUŁ/BROCCOLI 330-400 0,12-0,16

BRUKIEW/SWEDE 300-450 ok.3 / ca. 3 IV-V BRUKIEW/SWEDE 300-450 ok. 0,5/ca. 0,5

BURAK ĆWIKŁOWY
/RED BEET

50-80 SZT.KŁĘB
/50-80 beet seed ball

75-135 NASION
/ 75-135 seed

8-10 IV-V
CEBULA
/ONION

200-400 2-3

BURAK LIŚCIOWY
/SWISS CHARD

-//- 15-20 IV-V
CEBULA ZIMOWA SIEDMIO-
LATKA/WELSH ONION

300-450 3

CEBULA/ONION 200-400 ok.4/ ca. 4 III-IV JARMUŻ/KALE 300-400 0,5-0,6

CEBULA ZIMOWA
SIEDMIOLATKA
/WELSH ONION

300-450 6 IV, VIII
KALAFIOR WCZESNY
/EARLY CAULIFLOWER

330-400
ok. 0,15-0,18
ca. 0,15-0,18

DYNIA OLBRZYMIA
/GIANT PUMPKIN

2-4 2-4 V
KALAFIOR ŚR. WCZESNY
/MID-EARLY CAULIFLOWER

330-400 0,10-0,14

DYNIA ZWYCZAJNA                   
/COMMON GOURD SQUASH

2-6 3-4 V
KALAFIOR PÓŹNY
/LATE CAULIFLOWER

330-400 0,10-0,14

FASOLA SZPARAG. KARŁOWA
/DWARF FRENCH BEAN

2-6 45-60 V-20.VI
KALAREPA WCZESNA
EARLY KOHLRABI

350-400 0,6-1

FASOLA SZPARAGOWA TYCZNA
/CLIMBING FRENCH BEAN

1-4 40-60 V
KALAREPA ŚR. WCZESNA
/MID-EARLY KOHLRABI

350-400 0,6-1

FASOLA NA SUCHE NASIONA 
KARŁOWA/DWARF BEAN FOR 
DRY SEED

2-6 60-130 V
KALAREPA PÓŻNA
/LATE KOHLRABI

350-400 0,6-1

FASOLA NA SUCHE NASIONA 
TYCZNA/ CLIMBING BEAN FOR 
DRY SEED

1-2 60-90 V
KAPUSTA GŁOWIASTA WCZ.
/EARLY CABBAGES 

300-350
ok. 0,15-0,16
ca. 0,15-0,16

GROCH
/PEA

2-8 100-200 III-IV

KAPUSTA GŁOWIASTA
ŚR. WCZESNA I PÓŹNA
/MID-EARLY and LATE CAB-
BAGES

300-350 0,4-0,6

KAPUSTA GŁOWIASTA BIAŁA
/WHITE CABBAGE

300-400
ok. 0,4

/ ca. 0,4

WCZESNA:
k. I-15.II

ŚR.WCZESNA I 
PÓŹNA: 

k. III-15.IV

KAPUSTA BRUKSELSKA
/BROUSSELS SPROUTS

350-400 0,6

KAPUSTA PEKIŃSKA
/CHINESE CABBAGE

350-400 0,4-1,0 VII
KAWON (ARBUZ)
/WATER MELON

10-20 3-4

KOPER: /DILL:
- NA ZIELONO/ for green leave
- DO KWASZENIA/for souring

600-800
15-25
8-12

III-VIII
MELON
/SWEET MELON

20-30 2-3

KUKURYDZA CUKROWA/
/SWEET CORN

3-5 12-25 V
OBERŻYNA
/EGG PLANT

240-280 0,4-0,6

MARCHEW
/CARROT

800-900 1,5-3,0 III-V, XI
PAPRYKA
/PEPPER

150-200 0,5

OGÓREK
/CUCUMBER

30-60 2-3 V-15.VI
POMIDOR
/TOMATO

250-350 0,2-0,3

PASTERNAK
/PARSNIP

200-250 4-6 III-IV
POR
/LEEK

350-400 1-1,5

PIETRUSZKA KORZENIOWA
/ROOT PARSLEY

850-950 2-5 III-IV, IX
SAŁATA GŁ.MASŁOWA
/BUTTER HEAD

800-1300 0,3-0,5

PIETRUSZKA NACIOWA
LEAF PARSLEY

550-600 6-7 III-IV
SAŁATA KRUCHA
ICEBERG -LETTUCE

800-1300 0,2-0,3

POR
LEEK

350-400 3-4 III-IV
SELER KORZENIOWY
/CELERIAC

2100-3000
ok. 0,1
ca. 0,1

ROSZPONKA WARZYWNA
/CORNSALAD

900-1000 6-8 VII-VIII
SELER NACIOWY
CELERY

2100-3000 0,1

RZEPA
/TURNIP

450-700 2-4 IV, VII
SZCZYPIOREK
/CHIEVE

900-1600 0,4-0,6

RZODKIEW
/RADISH

120-150 4-6 IV, k. VI-VII
SZPARAG
/ASPARAGUS

40-60 0,8-1

RZODKIEWKA
/SMALL RADISH

100-160 15-40 III-V, VIII
SZPINAK
/SPINATCH

10-15

DONICZKI  
PO 2-3 NASIONA

POTS , 2-3 seeds per 
each 

SKORZONERA
/SPANISH SALSIFY

75-100 15-20 III-IV
POZIOMKA BEZROZŁO-
GOWA
/ALPINE STRAWBERRY 
(stolonless)

2000-2200 0,035

SZCZAW/SORREL 1000-1500 4-5 IV-VIII

SZCZYPIOREK
/CHIEVE

900-1600 3-4 IV

SZPINAK ZWYCZAJNY
/SPINATCH

70-120 20-40
III-15.IV 

VIII-15.IX

UPRAWA WARZYW GRUNTOWYCH W LICZBACH
Numeral data of field-cultivated vegetables
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OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Krakowskiej Hodowli i Nasiennictwa Ogrodniczego POLAN Sp. z o. o.

I. Postanowienia ogólne.
Niniejsze ogólne warunki sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży zawieranych przez KHNO POLAN Sp. z o.o. (Sprzedającego) a klientami 

(Kupującymi), o ile strony nie zawarły innych postanowień w odrębnych umowach.
II. Zasady sprzedaży.

1. Sprzedaż materiału siewnego odbywa się w oparciu o przepisy ustawy o nasiennictwie oraz przepisy kodeksu cywilnego.
2. Katalogi, ulotki oraz informacje zawarte na stronie internetowej Sprzedającego nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do rokowań w sprawie zawarcia umowy sprze-

daży. Dane zawarte w materiałach Sprzedającego, w szczególności dotyczące cech wykazywanych przez towary, stanowią informacje ogólne dotyczące towarów 
i nie są wiążące. Sprzedający dołożył staranności przy gromadzeniu i przedstawieniu takich informacji, jednakże nie może wykluczyć, że efekty uprawy osiągnięte 
przez poszczególnych producentów mogą różnić się od danych zawartych w materiałach Sprzedającego, w zależności od warunków uprawy i warunków pogodo-
wych. Przedstawiane dane mogą być uzyskane w warunkach badań laboratoryjnych.

3. Zamówienie składane przez Kupującego powinno być dokładnie wypełnione i podpisane przez uprawnione osoby, według wzoru zamówienia.
4. Złożenie zamówienia następuje drogą faksową, listownie, osobiście lub telefonicznie, przy czym zamówienie telefoniczne musi zostać potwierdzone w sposób 

pisemny. Po otrzymaniu zamówienia przez Sprzedającego następuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania zamówienia.
5. W razie braku możliwości zrealizowania zamówienia na warunkach określonych w zamówieniu ze względu na brak dostępności określonego rodzaju towaru, wiel-

kości opakowań, zamawianej ilości, o okolicznościach tych Sprzedający powiadomi Kupującego w terminie.
6. Sprzedaż następuje na podstawie aktualnego cennika, obowiązującego w chwili przyjęcia zamówienia. W razie zmiany cennika, zamówienia złożone przed doko-

naniem zmiany są realizowanego według cen obowiązujących w chwili ich otrzymania przez Sprzedającego.
7. Zamówienia będą realizowanego w uzgodnionym przez strony terminie. Sprzedający zastrzega możliwość opóźnienia dostaw z przyczyn od niego niezależnych 

oraz w razie wystąpienia siły wyższej. W razie wystąpienia innych nieprzewidzianych okoliczności powodujących opóźnienie dostawy, strony mogą ustalić nowy 
termin dostawy. O wystąpieniu okoliczności powodujących opóźnienie dostawy, Sprzedający poinformuje Kupującego w ciągu 3 dni roboczych od wystąpienia 
tych okoliczności.

8. W przypadku gdy Sprzedający z przyczyn od niego niezależnych nie może zrealizować swojego zobowiązania przez okres dłuższy niż 2 miesiące, każda ze stron 
może odstąpić od umowy, bez możliwości dochodzenia roszczeń z tego tytułu przez żadną ze stron. Sprzedającemu należne jest wynagrodzenie za zrealizowaną 
część zamówienia.

9. W zależności od zaistniałych warunków, Sprzedający zastrzega sobie prawo dostarczania zamówienia partiami. Dla poszczególnych części zamówienia zostanie 
wystawiona odrębna faktura.

10. Dostawa zamówionego towaru następuje na koszt i ryzyko Kupującego, a przejście na Kupującego niebezpieczeństwa przypadkowej utraty lub uszkodzenia rze-
czy następuje z chwilą przekazania towarów przewoźnikowi. Dostawa następuje transportem wskazanym przez Kupującego. Dostawa transportem Sprzedającego 
realizowana jest tylko w razie odrębnego uzgodnienia warunków.

11. Nasiona w opakowaniach mniejszych niż 50 g mogą być zamawiane w ilościach nie mniejszych niż 50 sztuk.
12. W razie poddania materiału siewnego dodatkowej obróbce na zlecenie Kupującego, koszty tych czynności obciążają Kupującego.
13. Opakowania dostarczonych towarów, w tym opakowania zbiorcze, nie podlegają zwrotowi, a koszt ich utylizacji obciąża Kupującego.

III. Formy płatności.
1. Sprzedający przewiduje następujące formy płatności:
• płatność gotówką w chwili odbioru towaru; Sprzedający przewiduje możliwość udzielenia upustu od ceny wynikającej z cennika, w zależności od wartości zrealizo-

wanej sprzedaży
• z odroczonym terminem płatności - płatność przelewem w terminie do 14 dni; odbiór towaru nastąpić może po przedstawieniu potwierdzenia dokonania przelewu 

(zrealizowania przelewu), o ile odrębnie nie uzgodniono inaczej
2. Sprzedający dopuszcza odrębne uzgodnienia dotyczące sposobów płatności, w szczególności płatności częściowe w kilku terminach. W takim przypadku jeśli Ku-

pujący dopuszcza się zwłoki z płatnością jednej z części, całość ceny zrealizowanego zamówienia staje się natychmiast wymagalna bez dodatkowego wezwania.
3. W przypadku zwłoki w zapłacie, Sprzedającemu należne są odsetki ustawowe, bez dodatkowych wezwań. Płatności dokonywane w razie zwłoki, zaliczane są 

zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego w pierwszej kolejności na poczet należności ubocznych (odsetki itp.) i następnie na poczet należności głównej, a nadto w 
pierwszej kolejności na poczet należności najdawniej wymagalnych.

4. Towary dostarczone przez Sprzedającego pozostają jego własnością do chwili zapłaty. W razie dalszej odsprzedaży towarów przez Kupującego bez dokonania 
zapłaty na rzecz Sprzedającego, Sprzedający również zastrzega sobie prawo własności. W razie uszkodzenia lub utraty towaru, Sprzedającemu przysługuje prawo 
do żądania wynagrodzenia za uszkodzenie lub utratę towaru.

IV. Reklamacje.
1. Kupujący zobowiązany jest sprawdzić towar w chwili odbioru z magazynu Sprzedającego lub w chwili dostawy, zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym.
2. Reklamacja ilościowa w przypadku towaru odebranego bezpośrednio z magazynu Sprzedającego może zostać zgłoszona najpóźniej w chwili odbioru towaru, 

natomiast w pozostałych przypadkach - w terminie 2 dni od chwili odbioru towaru przez Kupującego.
3. Reklamacja jakościowa winna zostać zgłoszona niezwłocznie po jej ujawnieniu, nie później niż w terminie 5 dni od daty ujawnienia wady. Zastrzeżenie to dotyczy 

również zgłaszania reklamacji po wysiewie i podczas wzrostu roślin.
4. Reklamację należy zgłosić ustnie (telefonicznie) w siedzibie Sprzedającego, a następnie potwierdzić treść zgłoszenia reklamacji w formie pisemnej lub faksowej.
5. Podstawę reklamacji stanowi dokument potwierdzający sprzedaż oraz oryginalne opakowanie towaru z etykietą Sprzedającego, zawierające dane towaru będą-

cego przedmiotem reklamacji.
6. Po zgłoszeniu reklamacji Sprzedający podejmie niezbędne działania w celu rozpatrzenia reklamacji, w szczególności poprzez oddelegowanie pracowników do zba-

dania towaru którego dotyczy wada, a także inne działania niezbędne dla weryfikacji zgłoszonej reklamacji. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona pisemnie, 
niezwłocznie po zebraniu danych pozwalających na rozpatrzenie reklamacji. Kupujący zobowiązany jest uczestniczyć w czynnościach związanych z rozpatrywaną 
reklamacją oraz przekazywać wszystkie niezbędne dane, w razie wystąpienia takiej konieczności.

7. Reklamacja jakościowa zostanie uwzględniona w razie potwierdzenia występowania wady towaru, to jest niezgodności towaru z obowiązującymi przepisami i 
normami oraz cechami towaru uwidocznionymi na etykiecie. Podstawy reklamacji jakościowej nie stanowi wyłącznie brak uzyskania przez producenta spodziewa-
nego efektu co do wysokości pionu i szczególnych cech plonu, gdyż na ostateczny efekt uprawy wpływ mają czynniki niezależne od cech materiału siewnego, a 
to warunki uprawy i warunki pogodowe.

8. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zakupiony towar, który był przedmiotem dalszej obróbki lub niewłaściwego użytkowania przez Kupującego lub osoby 
trzecie, co oznacza między innymi: dodatkową obróbkę materiału siewnego, zaprawianie, przepakowywanie, transport, magazynowanie i przechowywanie w 
sposób niezgodny z zaleceniami Sprzedającego oraz zasadami dotyczącymi materiału siewnego.

9. Zalecenia agrotechniczne Sprzedającego nie stanowią podstawy reklamacji jakościowej. Kupujący i dalszy producent winni uwzględniać własne doświadczenie, 
lokalne warunki oraz stosować się do zalecanych metod uprawy.

10. Odpowiedzialność Sprzedającego ograniczona jest do wartości towaru, będącego przedmiotem reklamacji i nie obejmuje utraconych korzyści.
11. Sposób realizacji uwzględnionej reklamacji będzie każdorazowo uzgadniany z Kupującym.
12. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, Kupujący może zostać obciążony kosztami rozpatrzenia reklamacji.

V. Ochrona praw Sprzedającego.
1. Kupujący nie jest uprawniony do posługiwania się znakami towarowymi, firmowymi i innymi symbolami używanymi przez Sprzedającego z wyjątkiem przypadku 

prowadzenia sprzedaży w oryginalnych opakowaniach Sprzedającego.
2. Przepakowywanie sprzedanych towarów przez Kupującego wymaga każdorazowo zgody Sprzedającego.
3. W przypadku sprzedaży materiału siewnego „luzem” w dużych opakowaniach zbiorczych, Kupujący nie jest uprawniony do dalszej jego odsprzedaży w tej postaci, 

lecz zobowiązany jest do sprzedaży w opakowaniach jednostkowych, o ile odrębnie nie postanowiono inaczej.
4. W razie Sprzedaży materiału siewnego odmian, do których Sprzedającemu przysługuje prawo ochrony, Kupujący nie jest uprawniony do dalszego rozmnożenia 

materiału siewnego, o ile nie zawarto odrębnej umowy.
VI. Dodatkowe zastrzeżenia.

1. Strony zobowiązują się do polubownego rozwiązywania sporów powstałych w związku z umową sprzedaży.
2. W przypadku, jeśli strony nie osiągną porozumienia na drodze polubownej, sądem właściwym będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedającego.
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Mapki dojazdu

Filia Handlowa w Rzeszowie:
35-233 Rzeszów,  ul. Lubelska 44A
tel./fax: +48 17/ 861 14 01/58
e-mail: rzeszow@nasiona.pl
e-mail: rzeszowm7@nasiona.pl

Zapraszamy do współpracy
Pracownicy Działu Marketingu

i Obrotu Towarowego

Krakowska Hodowla
i Nasiennictwo Ogrodnicze 
POLAN Sp. z o.o.
30–130 Kraków, ul. Lucjana Rydla 53
infolinia: 0801 011 793
tel.: +48 12/623 38 30
fax: +48 12/623 38 35
www.nasiona.pl
e-mail: polan@nasiona.pl

Sklepy ogrodnicze/firmowe
ul. Basztowa 17, tel.: 12 422 50 23
ul. Kocmyrzowska 27, tel.: 12 645 47 41
w Igołomnii (na terenie Gospodarstwa
KHNO POLAN Sp. z o.o.) tel.: 12 287 30 02

Przedstawiciel handlowy:
Józef Dziewięcki (Dolny Śląsk)

kom. 606 325 803
e-mail: jozefdziewiecki@wp.pl

Biuro Handlowe w Sochaczewie:
Przedstawiciel Handlowy Dariusz Kacprzak
96-500 Sochaczew, ul. Jasińskiego 22
tel./ fax: +48 46/ 862 61 32
tel. kom.: 692 497 450
e-mail: dkacprzak@nasiona.pl
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Arkus 

Ornak

Mega

Krakowska Hodowla i Nasiennictwo
Ogrodnicze, POLAN Spółka z o.o.
30-130 Kraków, ul. Lucjana Rydla 53/55
tel.: 12/623 38 30, fax: 12/623 38 35
infolinia: 0801 011 793
e-mail: polan@nasiona.pl

Biuro handlowe – Dariusz Kacprzak:
96-500 Sochaczew, ul. T. Jasińskiego 22
tel./fax: 46/862 61 32,
tel. kom.: 692 49 74 50
e-mail: dkacprzak@nasiona.pl

Filia w Rzeszowie
35-233 Rzeszów, ul. Lubelska 44A
tel.: 17/861 14 01, 
fax: 17/861 14 58 
e-mail: rzeszow@nasiona.pl

®

jesteśmy na facebooku

ODMIANY SZCZEGÓLNIE POLECANE
DLA PRZEMYSŁU

FARMACEUTYCZNEGO, 
SPOŻYWCZEGO,

BEZPOŚREDNIEGO SPOŻYCIA

Jarus® 

Wczesna odmiana
o największej ilości ząbków 

Średnio wczesny o długiej 
przydatności do spożycia

Średnio wczesny o dużej masie 
ząbków oraz wysokiej zawarto-
ści substancji czynnych

Średnio późny o dużej masie ząbków 
i największych główkach, wyśmienity 
w polskiej kuchni, bez palącego smaku 

Średnio wczesny, dojrzewa
około 7 dni później niż Harnaś®


