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Szanowni Państwo!
Mamy zaszczyt zaprezentować Państwu

nowy katalog oferowanych przez nas pro-
duktów. Przedstawiamy w nim gatunki
i odmiany warzyw oraz kwiatów do ogród-
ków przydomowych, na działkę i do pro-
dukcji towarowej, a także roślin zielarskich
i przyprawowych. Osobną grupę w asorty-
mencie stanowią nasiona z przeznacze-
niem na kiełki. Oferowane przez nas
nasiona zostały wyprodukowane w gospo-
darstwach specjalistycznych pod nadzo-
rem służb plantacyjnych, z własnych ma-
teriałów wyjściowych TORSEED S.A.
oraz pochodzących od innych polskich
hodowców. Uzupełnieniem oferty są
również nasiona z importu. 

Wychodząc naprzeciw Państwa oczeki-
waniom poszerzyliśmy nasz asortyment
o produkty marki TORSEED S.A.: BIOHU-
MUSY i NAWOZY, NASIONA TRAW GAZO-
NOWYCH i KRZEWY RÓŻ, a także innych
roślin ozdobnych. W naszej ofercie znaj-
dziecie Państwo również cebulki i kłącza
kwiatowe, materiał szkółkarski owocowy
i ozdobny, a także środki ochrony roślin
oraz akcesoria ogrodnicze. 

Mamy nadzieję, że nasza oferta spotka się
z Państwa zainteresowaniem. Służymy
fachową radą i profesjonalną obsługą. 

Z poważaniem 
Prezes Zarządu

dr inż. Zygmunt Cieślik 



Wolska

Torunianka

Octavia

Średniowczesna oryginalna odmiana przydatna
do bezpośredniego spożycia, dla przetwórstwa oraz
długiego przechowywania. Wyróżnia się równo-
miernym załamywaniem szczypioru oraz niezawod-
nością plonowania. Wyrównana pod względem
kształtu i wielkości cebul. Tworzy cebule średniej
wielkości (100-130 g), o białym, średnio zwięzłym
miąższu. Odmiana polecana również do siewu jesien-
nego (II dekada września).

Odmiana późna, bardzo plenna o dużej trwałości
w przechowywaniu. Kształt kulistoromboidalny. Cebule
o masie 90-160 g, okryte cienką, słomkowożółtą łuską.
Miąższ biały i jędrny o dość ostrym smaku. 

Odmiana średniowczesna do uprawy z siewu wiosen-
nego. Łuska barwy żółto-brązowej, odporna na pękanie.
Średnia masa cebul: 150 g. Charakteryzuje się biało-
kremowym miąższem. W typie ogólnoużytkowym, zaleca-
na do bezpośredniego spożycia i mrożenia. Cechą wyróż-
niającą jest przydatność do bardzo długiego przechowy-
wania oraz bardzo słaba skłonność do wybijania w pędy
nasienne. Tolerancyjna na mączniaka rzekomego. Plonuje
stabilnie na poziomie 50 t/ha.



• przydatna
•• polecana
••• przeznaczona

Odmiana Wczesność Kształt Masa [g]
PrzydatnośćKolor

bezpośred.
spożycieskórka miąższ prze-

twórstwo
przecho-
wywanie

Alibaba średniopóźna kulisty 80-100 ••biała biały ••• •
Octavia średniowczesna kulisty 100-130 •••żółta biały •• •••
Sochaczewska późna kulisty 90-160 ••ciemnosłomkowa biały •• •••
Torunianka średniowczesna kulisty 150 •••żółto-brązowa biały •• •••
Wenta średniopóźna kulisto-

spłaszczony 90-100 •••czerwona fioletowo-biały • •••
Wolska późna kulisto-

romb. 90-160 ••słomkowożółta biały •• •••



Long White Ishikura

Bartek

Kroll

Wulkan, Jowisz

Bulgaarse
Reuzen - Varna

Blauwgroene Winter
- Arkansas

Odmiana Wczesność Długość łodygi
rzekomej [cm]

Przydatność
do zimowania

w gruncie
Uwagi

Bartek późny ok. 20 + —

Blauwgroene Winter
- typ Arkansas

b. późny 20-25 + —

Bulgaarse Reuzen
- typ Varna

wczesny 60-70 - typ bułgarski,
zbiór letni



Bambino

Amazonka Melonowa Żółta

Golias

Ambar



Atena Polka F1 Astra Polka,
Soraya

Nimba

Złoty Cepelin

Disco, Polo F1

Scallopini

Gagat

Miranda

Melba

Oliwin

Crimson Sweet,
Bingo



Odys F1

Odmiana średniowczesna przeznaczona do upra-
wy polowej. Charakteryzuje się bardzo wysokim sta-
bilnym plonowaniem oraz bardzo dobrą strukturą
plonu, w której duży udział stanowią owoce hand-
lowe. Rośliny tej odmiany cechuje silny wigor oraz
występowanie prawie wyłącznie kwiatów żeńskich.
Polecana na korniszony, do konserwowania i kwa-
szenia. Owoce bardzo kształtne, białokolcowe,
z lekkim połyskiem, bez tendencji do zniekształceń
oraz przerastania na grubość (bez skłonności do
beczułkowatości), bardzo smaczne i chrupkie.
W ocenie polowej odmiana ta wyróżnia się kom-
pleksową odpornością na choroby (parch dyniowa-
tych, mączniak prawdziwy, wirus mozaiki ogórka)
oraz wysoką tolerancyjnością wobec mączniaka
rzekomego. Polecana do uprawy ekologicznej i inte-
growanej zarówno dla działkowców, jak i  produ-
centów towarowych. 

Średniowczesna, bardzo plenna odmiana
polecana do produkcji towarowej i amatorskiej.
Rośliny o silnym wzroście i prawie wyłącznie
żeńskich kwiatach. Owoce bardzo kształtne,
o charakterystycznych tępych zakończeniach,
bez goryczy. Stosunek długości do szerokości
wynosi 2,7:1. W ocenie polowej wyróżnia się
kompleksową odpornością na choroby i wysoką
tolerancją wobec mączniaka rzekomego. Odmia-
na odporna na chłody. Odmiana IWARZ
w Skierniewicach, której hodowlę zachowawczą
prowadzi TORSEED S.A.

Edyp F1



Odmiana Użytkowanie Uprawa

Aladyn F1 Ko T P

Uwagi

—

Anulka F1 Kn T P —

Cezar F1 Ko, Kw T P —

Dalila F1 Ko, Kw T P odmiana
czarnokolcowa

Dar S, Ko, Kw T P —

Delicius S, Mr brak P —

Tolerancja
wobec mączniaka

Edyp F1 Ko, Kw T T P —

Fason F1 Ko, Kw T P, F owoc
drobnobrodawkowy

Gracius Gładki F1 S, Mr T P, F
owoc gładki,

odmiana
partenokarpiczna

Hela F1 Ko, Kw brak P —

Julian F1 Ko, Kw T P —

Krak F1 Ko, Kw T P —

Monika S, Kw* brak P, F —

Odys F1 Ko, Kw T T P —

Polan F1 Ko, Kw brak P odmiana
czarnokolcowa

Polonez F1 Ko, Kw T P, F owoc
drobnobrodawkowy

Racibor F1 Ko, Kw brak P —

Rodos F1 Kn, Ko T T P —

Śremski F1 Ko, Kw brak P —

Tessa F1 S T P, F —

Vert Petit de Paris Kn brak P odmiana
czarnokolcowa

Victoria F1 Ko, Kw brak P, F owoc
drobnobrodawkowy

Victoria F1

Cezar F1

Hela F1 Anulka F1Polan F1

Gracius Gładki F1

Aladyn F1

* małosolne
T wysoka
T T bardzo wysoka
Ko konserwowy
Kw kwaszeniak
Kn korniszon
Mr mrożonki
S sałatki
F uprawa pod folią
P uprawa w polu



S szklarnia
TO tunel ogrzewany
TN tunel nieogrzewany

Odmiana

Owoc

Typ wzrostu

Atos F1 ok. 28 lekko żebr. normalny

Uprawa

S, TO
- wczesna wiosna

długość [cm] powierzchnia

Dukat F1 34-36 lekko żebr. silny S, TN
- wiosna, jesień

Iwa 18-21 gładka silny S, TO, TN
- wiosna

Monika 11-12 lekko żebr. normalny TN
- wiosna

Promyk F1 36-40 lekko żebr. normalny S
- wiosna, jesień

Topaz F1 40-45 żebr. silny S
- wczesna wiosna



Odmiana Grupa
wczesności

Ilość dni
od posadzenia

do zbioru
Uwagi

PrzydatnośćGłowa

bezpośred.
spożyciekształt kolor prze-

twórstwo
przecho-
wywaniemasa [kg] twardość

biała
Amager
Kurzstrunking

★★★★★ 135-140 główka
nisko osadzonakulisty szaroziel. 2,5-3,5 duża •• ••• •••

Amager Polana ★★★★★ 135-140 —kulisty szaroziel. 3-4 duża •• ••• •••

Kamienna Głowa ★★★★★ 140-160
najkorz. w kwasz.

stos. cukrów
do kwas.

kulisty szaroziel. 3,5-4 b. duża ••• ••• ••

Pierwszy Zbiór ★★ 60-70 —kulisty zielony 1,4-2,0 średnia ••• — —

Ditmarska
Najwcześniejsza

★ 50-55
do uprawy pod
folią agrowłók.

i w polu
kulisty jasnoziel. 1-1,5 średnia ••• — —

Langedijker Hort ★★★★★ 150-160 —kulisty zielony 3-4 b. duża ••• •• •••

Sława
z Gołębiewa

★★★ 75-85 do wczes.
kwasz.kulisty jasnoziel. 2-3 duźa •• ••• —

czerwona
Haco ★★ 100-110 —kulistowydł. fiol.-ziel.-

srebr. 1-1,5 duża ••• • —

Kalibos ★★★★ 105-120 —stoż. purpur.-
fiolet. 1,5-2 średnia ••• • —

Langedijker
Bewaar 2

★★★★★ 180-187 —kulistowydł. c. czerw.-
fiolet 2-2,5 b. duża •• • •••

Langedijker
Polana

★★★★★ 150-160 —kulistowydł. c. czerw.-
fiolet 2-2,5 b. duża •• • •••

Topas ★★★★ 110-120 —kulisty c. czerw.-
fiolet 1-1,5 duża ••• •• •

włoska
Aubervilliers ★★★ 70-75 —kulisty zielony 1,5-2 średnia ••• — —

★ bardzo wczesna    ★★ wczesna    ★★★ średniowczesna    ★★★★ średniopóźna    ★★★★★ późna• przydatna    •• polecana    ••• przeznaczona

Ditmarska Najwcześniejsza

Kamienna Głowa

Kalibos

Kapusta włoska

Haco, Topas,
Langedijker Bewaar 2



Scarlet

Rober Pionier

Groninger,
Casiopea

Hilton, Bristol

Delikates Blauer

Delikates Biała,

Wiedeńska Biała, Titan

Kapral

Sebastian, Cezar,
Groene Calabrese



Czerwona Kula  2

Odmiana o kulistych, dobrze wykształ-
conych korzeniach. Miąższ wiśniowoczer-
wony o słabo zarysowujących się pierście-
niach, soczysty i bardzo smaczny. Nadaje
się do użytkowania letniego, jesiennego
oraz do przechowywania zimowego.
Odmiana bardzo plenna – ponad 70 t/ha. 

Opolski

Odmiana późna o cylin-
drycznych korzeniach. Miąższ
ciemnoczerwony, delikatny,
smaczny, pierścienie słabo za-
rysowane lub niewidoczne.
Nadaje się do bezpośredniego
spożycia, przechowywania oraz
do przetwórstwa (doskonała
do konserwowania). Odmiana
plenna.

Egipski
Rhubarb Chard

Odmiana wczesna
o płaskich korzeniach.
Miąższ ciemnoczerwo-
ny o lekko zaznaczo-
nych pierścieniach, bar-
dzo smaczny i słodki.
Nadaje się do uprawy
pęczkowej oraz do prze-
chowywania. 



Berlikumer 2 - Perfekcja TOR

Odmiana bardzo wczesna, przydatna
do zbioru pęczkowego, nadaje się do
uprawy towarowej w polu oraz ama-
torskiej pod osłonami. Dzięki małej naci
może być uprawiana w inspektach.
Charakteryzuje się korzeniem tępo zakoń-
czonym, miąższ ciemnopomarańczowy,
kruchy i smaczny.

Odmiana późna, bardzo plenna – powyżej
30 t/ha. Przydatna do przechowywania oraz
przetwórstwa. Korzeń lekko stożkowaty,
o tępej nasadzie. Walec osiowy średni, barwą
podobny do kory (pomarańczowy). Miąższ
soczysty, bardzo smaczny. Uzyskuje lepszą
plenność w uprawie  na redlinach.

Amsterdam 3 - Amsterdamska TOR



Regulska
Sukces

Chantenay

Nantejska Polana

★★ dobra    ★★★ bardzo dobra

Odmiana
Wczesność

okres
wegetacji

[dni]
Uwagi

PrzydatnośćKorzeń

świeży
rynek

długość
[cm]

prze-
twórstwo

przecho-
wywaniekształt

Amsterdam3
- Amsterdamska TOR

wczesna
[100]

również
pod osłony★★★ok. 15 ★★ —walcowaty

Chantenay wczesna
[100] —★★★11-12 ★★★ —gruby stożek

Berlikumer2
- Perfekcja TOR

późna
[150] —★★★16-19 ★★ ★★★walcowaty, stożek

zaokrąglony

Dolanka późna
[160] —★★★17-24 ★★★ ★★lekki stożek

Flakkese2
- Flacoro POL

późna
[130-160]

nie kumuluje
azotanów★★★17-22 ★★★ ★★★walcowaty,

lekko zaostrzony

Kalina F1 wczesna
[100]

również
pod osłony★★★17-20 ★★★ —walcowaty,

lekko zaostrzony

Kamila F1 wczesna
[100]

również
pod osłony★★★20-22 ★★ —lekki stożek

Katrin
- typ Chantenay

śr.wczesna
[110-115] —★★★11-12 ★★★ —gruby stożek

Koral późna
[140-150]

możliwy siew
ozimy, nie kumuluje

azotanów
★★★18-20 ★★ ★★★walcowaty

stożkek

Lenka śr.późna
[100] —★★★13-15 ★★ ★★lekki stożek

Nantejska Polana śr.wczesna
[115-120] —★★★15-18 — —walcowaty

Pierwszy Zbiór wczesna
[110] —★★★11-12 ★★ —lekki stożek

Regulska późna
[140] —★★★12-19 ★★★ ★★★walcowaty

stożkek

Sukces późna
[150] —★★★22-26 ★★ ★★lekki stożek



• przydatna    •• polecana    ••• przeznaczona

Odmiana Wczesność Uwagi
Przydatność

świeży
rynek

prze-
twórstwo

Alba śr.późna

Długość
korzenia

[cm]

18-22 ••• •••

zimowanie
w polu

•• wskazana uprawa
na redlinach

Cukrowa wczesna 15-17 ••• • — —

Konika późna 12-15 ••• ••• ••• na gleby ciężkie

Lenka śr.późna 16-18 ••• ••• • —

Halblange
- Berlińska TOR

późna 18-20 ••• ••• ••• wskazana uprawa
na redlinach

Vistula śr.późna 19-22 ••• •• ••• wskazana uprawa
na redlinach Odmiana późna, bardzo plenna

(powyżej 30 t/ha). Korzeń kształtu
wydłużonego stożka, długości
ok. 20 cm. Kora biała, walec osiowy
kremowobiały, miąższ jędrny
i smaczny. Przeciętna waga 200 g.
Odmiana przeznaczona do bez-
pośredniego spożycia, bardzo
dobrze znosi przechowywanie,
polecana również do przetwór-
stwa. Może zimować w polu.

Halblange - Berlińska TOR

Półdługi Biały

Makar, Denar,
Zagłoba, Edward, Talar



Królowa Majowych

Michalina

Kumak

Odmiana masłowa. Polecana do
wczesnej uprawy polowej. Wytwarza
zwięzłe główki o średniej wielkości
(około 250 g), charakterystycznie
żółto-zielono wybarwione. Termin
osiągnięcia dojrzałości konsump-
cyjnej – wczesny. Wykazuje znaczną
odporność na choroby.

Sałata głowiasta, krucha o dużych, średnio
zwartych zamkniętych główkach, kształtu
poprzecznie eliptycznego. Barwa zielona do
jasnozielonej. Liście średniej pęcherzykowa-
tości. Struktura plonu należyta: jednoczesność
tworzenia główek i mała skłonność do wybija-
nia w pędy kwiatostanowe. Odmiana o wyjąt-
kowym smaku i konsystencji liści. Przezna-
czona do uprawy pod osłonami nieogrze-
wanymi oraz wczesnej uprawy w polu.

Odmiana masłowa, średniopóźna, pole-
cana do wczesnej uprawy w polu. Wytwarza
główki średnio zwarte, dość duże (około
350 g), jasnozielone o wysokich walorach
smakowych. Chętnie wybierana przez
kupujących ze względu na odpowiednią
konsystencję liści.



liściowa
typ Lollo

typ dębolistny

rzymska

Odmiana Miejsce
uprawy Uwagi

GłówkaUprawa na zbiór

masa [g]wiosenny letni kolor zwięzłośćjesienny zimowy

głowiasta masłowa
Anielka S, T ★ —★ — ★★★★ ★★ 250 jasnozielony średnia

wczenowio-
senny

Atena S, T ★ —★ — ★★★★ ★★ 280 ciemnozielony duża

Bona P, T ★★★★ —★★ ★★ ★★ — 350 żółto-zielony duża

Cud Voorburgu P — —★★ ★★ — — 300 jasnozielony duża

Dippego P — —★ ★★ ★★ — 250 zielony duża

Edyta Ożarowska P, T ★★ —★★ — — — 500 zielony duża

Ewelina P — —★★ ★★ ★★ — 400-500 zielony średnia

Justyna P, T ★★ —★★★★ ★★ ★★ — 350 jasnozielony średnia

Królowa
Majowych P ★★ —★★ — — — 250 żółto-zielony duża

Michalina P — —★★ ★★ — — 350 jasnozielony średnia

Nochowska P — —★★ ★★ ★★ — 250 jasnozielony duża

Syrena T, P ★★ —★★★★ — — — 400 żółto-zielony mała

Zina P ★★
wysiew jesienny

k. VIII - k. IX— — — — 250 jasnozielony średnia

głowiasta krucha („lodowa”)
Arka P — —★★ ★★ ★★ — 1000 zielony duża

Carmina T, P ★★ —★★ ★★ ★★ — >1000 zielono-
karminowy duża

Grenada
Ożarowska P — —★★ ★★ ★★ — 1000 zielony duża

Królowa Lata P — —★★ ★★ ★★ — 1000 żółto-zielony duża

Kumak T, P ★★★
★★★ —★★ — — — 1000 jasnozielony-

zielony
średnia

Samba P — —★★ — — — 700 jasnozielony duża

liściowa
Dubacek P — typ „dębolistny”★★ ★ ★★ — — zielony —

Limona Hortag P — typ Lollo Bionda★★ ★ ★★ — — żółto-zielony —

Lollo Bionda T, P ★★★
★★★

rozeta★★
★★

★★
★★

★★
★★ — — zielony —

Lollo Rossa T, P ★★★
★★★

rozeta★★
★★

★★
★★

★★
★★

— — wiśniowoczerw. —

Rosela P — rozeta★★ ★ ★★ — — czerwony —

rzymska
Liwia P ★★ —★★ ★ — — 900 zielony mała

Tiara P ★★ —★★ ★ — — 900 zielony mała

S szklarnia T tunel foliowy P pole
★ przydatna ★★ polecana ★★★ przeznaczona  

głowiasta
masłowa głowiasta

krucha (”lodowa”)



Ambrozja
Palla Rossa,

typ Radicchio

Lyoński,
Belwilski

Zefir

Nowozelandzki

Festival 68 Astra,
Moss Curled 2

Matador,
Olbrzym Zimowy

Di Bruxelles

Odmiana o dużej zawartości olejków eterycz-
nych, a także o intensywnym ciemnozielonym
wybarwieniu. Dzięki dużej liczbie bocznych roz-
gałęzień daje wysoki plon masy zielonej.
Odmiana przydatna zarówno do zbioru
„na zielono”, jak również do suszenia i mrożenia. 



Odmiana do uprawy pod osłonami
nieogrzewanymi i w polu. Wymaga pro-
wadzenia przy palikach. Owoce bardzo
duże (około 500 g), mięsiste o barwie mali-
nowej i sercowatym kształcie. Z uwagi na
wyjątkowy smak, przeznaczona głównie
do bezpośredniego spożycia.

Odmiana wczesna, wielkoowocowa,
do uprawy w tunelu foliowym przy
podporach. Owoc barwy żółto-poma-
rańczowej, bardzo duży (450-600 g),
lekko spłaszczony, średnio twardy,
bardzo mięsisty o niepowtarzalnym
smaku i aromacie. Odmiana amatorska,
przeznaczona głównie do bezpośred-
niego spożycia. Możliwa jest również
uprawa w polu przy palikach.

Odmiana silnie rosnąca, średniowczesna do uprawy w nieogrzewanych
tunelach. Owoce żółte, gładkie, średniej wielkości (80 – 100g) o wyjątkowym
i niepowtarzalnym smaku. Można zbierać owoce całymi gronami. Możliwa
jest również uprawa w polu przy palikach.

Bawole Serce

Helio

Jantar

Stosunkowo wczesna odmiana drobnoowocowa, do uprawy pod osłonami
nieogrzewanymi lub w polu w miejscach osłoniętych. Wymaga cięcia
i prowadzenia na podporach. Owoce malinowe typu „cherry” (średnia masa
7-10 g), wyjątkowo trwałe, zebrane w złożone grona. Z  jednej rośliny możemy
uzyskać 150-200 szt. wydłużonych, orzeźwiających owoców o wyjątkowo
małej skłonności do pękania i pełnym pomidorowym smaku. Odmiana tole-
rancyjna na choroby grzybowe i bakteryjne. Polecana do uprawy ekologicznej.

Malinowy Smaczek

Cytrynek Groniasty
Odmiana drobnoowocowa,

wczesna w ciągłym typie
wzrostu, przeznaczona do
uprawy w nieogrzewanych
tunelach, w polu przy pali-
kach oraz na balkonie.
Grona nierozgałęzione dłu-
gości 60-70 cm.  W gronie do
65 szt. bardzo smacznych,
żółto-cytrynowych owoców
o średniej masie 15g.
Odmiana bardzo odporna na
choroby grzybowe, polecana

do uprawy ekologicznej.



Malinowy Kapturek

Odmiana drobnoowocowa, samokończąca.
Owoc mały (7 - 8 g), cylindryczny, o wyjątkowym
smaku, barwy różowo-malinowej, trwały, bez
skłonności do opadania. Grona długości około
45-75 cm, najczęściej złożone. Liczba owoców na
roślinie ok. 450-600. Z uwagi na ciężar owoców,
rośliny dobrze reagują na podwiązywanie gron.
Odmiana do uprawy w tunelu foliowym przy pod-
porach oraz w polu w miejscach osłoniętych.
Nadaje się do uprawy ekologicznej.
Cechy wyróżniające: odmiana pomidora typ
„cherry” o malinowych owocach, bardzo wysoka
odporność na choroby grzybowe. 

Odmiana Miejsce
uprawy

Owoc

kształt masa [g] kolor

Bawole Serce T, P sercowaty 500 malinowy

Wczesność

śr.wczesny

Uwagi

bezpośrednie spożycie

Bekas F1 S, T kulisto
spłaszczony 70-125 czerwonyśr.wczesny prowadzić na 8-9 gron

Cytrynek
Groniasty T, P, B kulisto

wydłużony 15-18 żółtywczesny owoce koktajlowe,
w gronie 65 szt. owoców

Malinowy Retro P, T kulisty 150-180 malinowywczesny —

Helio T kulisty 80-90 żółtyśr.wczesny możliwy zbiór w gronach,
owoc bez skł. do pękania

Jantar T, P kulisto
spłaszczony 300-450 pom.burszt.śr.wczesny owoc bardzo mięsisty,

bardzo smaczny

Krakus P, T kulisty 80-90 ciemno
czerwonyśr.późny —

Malinowy
Kapturek T, P, B wydłużony 7-9 róż.malin.bardzo

wczesny

owoce koktajlowe,
450-600 owoców na rośl.,
odp. na chor. grzybowe

Malinowy
Smaczek T, P, B wydłużony 7-10 malinowywczesny

owoce koktajlowe,
odp. na chor. grzybowe

i bakteryjne

Pelikan F1 S, T, P kulisto
spłaszczony 80-120 czerwonywczesny —

Perkoz F1 S, T kulisto
spłaszczony 70-110 czerwonywczesny prowadzić na 9-10 gron

Remiz F1 S, T, P kulisto
spłaszczony 80-100 czerwonyśr.późny —

Słonka F1 S, T, P kulisty 125 czerwonyśr.późny —

Tukan F1 S, T kulisto
spłaszczony 75-130 czerwonywczesny —

B balkon P pole S szklarnia T tunel nieogrzewany



Odmiana średniowczesna do uprawy w polu, dosko-
nała do przetwórstwa, samokończąca, przeznaczona
także do bezpośredniego spożycia. Owoc wydłużony,
średniej wielkości, mięsisty, twardy o intensywnej
barwie miąższu oraz wysokiej zawartości suchej masy.
W transporcie odporny na uszkodzenia i pękanie.
Uniwersalne przeznaczenie owoców.

Zyska

Odmiana wielkoowocowa, z przeznaczeniem na świeży
rynek. Roślina samokończąca. Owoc malinowy, bez piętki,
duży i bardzo duży (500-650 g), średnio twardy, słabe
żebrowanie przy szypułce. Wyjątkowo smaczny. Odmiana
do uprawy w polu bez podpór lub pod niską folią. Cecha
wyróżniająca: owoc w typie Bawole Serce na niskiej roślinie.

Malinowy Rodeo

Malinowy Kujawski

Odmiana średniowczesna do uprawy w polu oraz pod niskie
osłony, doskonała dla przetwórstwa. Rośliny samokończące,
nie wymagają cięcia i palikowania. Owoc kulisty, malinowy,
o wyjątkowo intensywnej barwie miąższu. Odmiana tolerancyjna
na choroby grzybowe i bakteryjne. Wierne plonowanie
– 40-60 t/ha. Ze względu na wyjątkowy smak przeznaczona
do bezpośredniego spożycia, jak również do produkcji soków
w przetwórstwie. Odmiana polecana do uprawy ekologicznej.



Odmiana
Typ

wzrostu
roślin

Przydatność

Owoc

kształt masa [g] kolor

Betalux sztywno-
łodygowy

przetwórstwo,
bezp. spożycie

kulisty,
lekko spłaszcz. 70-80 czerwony

Wczesność

b. wczesna

Uwagi

—

Jawor sztywno-
łodygowy

produkcja
wielkotowarowa

kulisto-
gładki 70-100 czerwonywczesna —

Koralik wiotko-
łodygowy

odmiana
amatorskakulisty średnica

2-3 [cm] czerwonyśrednio-
wczesna owoce typu „cherry”

Malinowy
Kujawski

sztywno-
łodygowy

przetwórstwo,
bezp. spożyciekulisty 70-90 malinowyśrednio-

wczesna
toler. na choroby

grzybowe i bakteryjne

Poranek wiotko-
łodygowy

przetwórstwo,
bezp. spożyciekulisty 70-100 czerwonyśrednio-

wczesna
toler. na przymrozki

do -1°C

Malinowy
Rodeo

wiotko-
łodygowy bezp. spożyciesercowaty 500-650 malinowyśrednio-

wczesna

owoc w typie
„Bawole Serce”,

bez piętki

Zyska wiotko-
łodygowy

przetwórstwo,
bezp. spożyciecylindryczny 60-80 czerwonyśrednio-

wczesna
owoc twardy, 

wys. zaw. suchej masy



ostra

półostra

typ pomidorowy
typ „block”

typ stożkowaty

Odmiana

Owoc

kształt
grubość

ścianki [mm]
kolor

Wczesność Uwagi

masa [g]

Miejsce uprawy

SO TO S, TN P

słodka

Aleksander typ
pomidorowy8-10 ciemnoczerw.— —80-90— — ★★ ★★

California Wonder typ
„block”6-7 ciemnoczerw.śr.wczesna —160-190— — ★★ ★★

Ingrid typ
„block”8-10 fiolet.-brąz.śr.wczesna —200★★ ★★ ★★ —

Luba graniastostłup7-8 ciemnoczerw.wczesna —>150— — ★★ —

Mino typ
„block”8-10 ciemnoczerw.bardzo

wczesna

sadz. w dużym zagęsz-
czeniu, odm. karłowa,

wcześnie plonująca
>200— — ★★ ★★

Oleńka typ
pomidorowy7-9 ciemnoczerw.wczesna —90— — ★★ ★

Ożarowska typ
„block”7-8 ciemnoczerw.śr.wczesna odporna na stresowe

warunki uprawy120— — ★★ ★

Sono typ
„block”7-8 żółtyśr.wczesna wysoki poziom cukru120-130— ★ ★★ —

Stanola F1
wydłużony,

zwężający się5-6 ciemnoczerw.wczesna odm. bardzo plenna,
ok. 10 kg/m2120-130— ★★ ★★ —

Trapez trapez
na przekroju8-10 ciemnoczerw.wczesna odporna na stresowe

warunki uprawy115— — ★★ ★

półostra

Rokita stożkowaty3-4 ciemnoczerw.wczesna —25-45— — — ★★

ostra

De Cayenne stożkowaty2-3 czerwonyśr.wczesna —25-30— — — ★★

★ możliwa    ★★ wskazana



Agata

Runder Schwarzer Winter,
Murzynka

Krasa

Golden Ball

Opolanka

Odmiana wczesna, poleca-
na do uprawy pod osłonami
i w polu. Zgrubienia kuliste,
jednobarwne, karminowo-
czerwone średnicy 2,5-3 cm,
o bardzo słabej skłonności
do parcenia. Wyróżnia się
wyrównanym kształtem.
Miąższ smaczny i łagodny.

Odmiana wczesna, o zgrubieniu cylindrycznym dłu-
gości 4-5 cm i średniej wadze 8-9 g. Polecana  do uprawy
pod osłonami  i w polu w cyklu wiosennym i jesiennym.
Odznacza się smacznym miąższem, o małej skłonności do
parcenia. Skórka o barwie szkarłatnej z białą plamą, cien-
ka i ładnie wybarwiona. Odmiana plenna. W optymalnych
warunkach uprawowych okres od siewu do zbioru wynosi
około 27 dni.



Zlata

Jutrzenka

Sopel Lodu

Alba

Saxa Polana,
Rowa

Tetra Iłówiecka

Carmen

Warta

Odmiana
Zgrubienie

kształt kolor skórki

Uprawa

w polu pod osłonami

Szkarłatna
z Białym Końcem

kulisto-
spłaszczony szkarł.-biały wiosna,

p. jesień —

Krasa kulisto-
spłaszczony karmin.czerw. wiosna wiosna

Krakowianka kulisty czerw.-biały wiosna wiosna

Rowa kulisty czerwony wiosna,
jesień

wiosna,
zima

Fiesta kulisty karmin.czerw. wiosna,
jesień

wiosna,
jesień

Cherry Belle kulisty czerwony wiosna,
jesień

wiosna,
jesień

Opolanka cylindryczny szkarł.-biały wiosna,
jesień

wiosna,
jesień

Mila cylindryczny czerw.-biały wiosna,
jesień

wiosna,
jesień

Carmen kulisty karmin.czerw. wiosna,
p. jesień —

Alba kulisty biały wiosna,
jesień —

Ria kulisty czerwony wiosna,
jesień —

Jutrzenka owalno-
wydłużony róż.-czerw. od wiosny

do jesieni
wiosna,
jesień

Saxa Polana kulisty czerwony wiosna wiosna,
jesień

Silesia cylindryczny czerw.-biały wiosna p. jesień,
w. wiosna

Sopel Lodu cylindrycznie
wydłużony biały wiosna,

jesień —

Warta cylindryczny szkarł.-biały wiosna p. jesień,
w. wiosna

Tetra Iłówiecka kulisto-
spłaszczony szkarł.-biały wiosna,

jesień —

Zlata kulisty,
lekko wydłuż. żółty wiosna,

jesień —



Jagusia

Złota Saxa

Odmiana średniowczesna, amatorska, szpa-
ragowa, zielonostrąkowa z możliwością użytko-
wania na suche nasiona. Roślina wysoka (około
50 cm) o wyjątkowo sztywnych, mocnych pę-
dach. Odporna na wyleganie. Wysokie osadzenie
strąków uniemożliwia kontakt z podłożem,
korzystnie wpływając na ich zdrowotność. Od-
miana wysoce tolerancyjna na chłody podczas
wschodów oraz choroby grzybowe. Strąki dłu-
gości 12-14 cm, bezwłókniste, wyjątkowo
smaczne, bez tendencji do przejrzewania.
Nasiona barwy ciemnobordowej o delikatnym,
niepowtarzalnym smaku. Plonuje wiernie nieza-
leżnie od warunków wegetacji.

Bardzo wczesna odmiana szparagowa żółtostrąkowa.
Ze względu na stopniowe dojrzewanie, polecana jest
do uprawy w ogrodach przydomowych. Strąki długości
11 – 12 cm, żółte, proste, bezwłókniste. Smaczna, nadaje się
do bezpośredniego spożycia, jak również do przetwórstwa
(mrożonki, konserwy). Polecana do przyśpieszonej uprawy
w tunelach nieogrzewanych i pod agrowłókniną. 

Borlotto
Lingua di Fuoco



• dobra    •• bardzo dobra

Piękny Jaś

Późna odmiana fasoli wielokwiatowej
przeznaczona na suche nasiona. Rośliny
wysokości 250 – 350 cm. Nasiona białe,
błyszczące. Polecana do bezpośredniego
spożycia, dobrze znosi konserwowanie. 

Kontra, Felicja, Eureka

Odmiana
Strąk

kolor długość
[cm]

szerokość
[cm]

Jagusia ciemnozielony 12-14 0,8-1

Wczesność
(długość
okresu

wegetacji)

70

Uwagi

polecana również na
suche nasiona, nasiona

bordowo-fioletowe

Przydatność

bezpośred.
spożycie konserw. mrożenie

•• •• ••

szparagowa karłowa

Esterka zielony 13-15 0,8-0,9 70 —•• • ••

Jawa zielony 11-13 0,9 75 —•• •• ••

Majorka zielony 15-16 0,8-0,9 80 —•• •• ••

Goldpantera żółty 12-15 0,8-0,9 65 —•• • •

Korona żółty 9-10 0,8-0,9 63
polecana

do przyspieszonej
uprawy w tunelach

•• • •

Laurina żółty 11-13 0,8 72 —•• • •

Wstęga żółty 12-13 1,8-2,1 80 typ „mamut”•• — —

Złota Saxa żółty 11-12 0,8-0,9 60
polecana

do przyspieszonej
uprawy w tunelach

•• • •

Purple  King fioletowy 12-13 0,8-0,9 wczesna po ugotowaniu
kolor zielony•• •• ••

Blauhilde fioletowy 20-25 1,2-1,5 65-70 po ugotowaniu
kolor zielony•• — —

szparagowa tyczna

Gazela żółty 22 1,8-2,2 wczesna —•• — —

Goldmarie żółty 20-25 2-2,5 60-65 typ „mamut”•• — •

Hilds
Neckarkönigin zielony 20-25 1,5-1,8 60-65 —•• — •



Cud Kelvedonu

Sześciotygodniowy

Odmiana wczesna (od siewu do
pierwszego zbioru 80 dni), łuskowa
o nasionach pomarszczonych, jedno-
cześnie dojrzewająca. Nasiona duże,
kuliste, pełne, po 6-7 sztuk w strąku.
Nasiona świeże jak również konser-
wowe o wysokich walorach smako-
wych. Polecana do bezpośredniego
spożycia oraz dla przetwórstwa. 

Odmiana bardzo wczesna (od siewu
do pierwszego zbioru 60 – 70 dni). Nasiona
gładkie, równomiernie dojrzewające. Strąki
jasnozielone, do 9 cm długości. Nasiona
świeże średniej wielkości, jasnozielone. Na-
siona suche kuliste, jasnozielone. Odmiana
polecana do amatorskiej uprawy. 



Windsor Biały,
Hangdown Biały

Karmazyn

cukrowy

łuskowy

Odmiana
Wczesność

(długość okresu
wegetacji)

Wysokość
roślin [cm]

Masa tysiąca
nasion [g] Uwagi

Iłówiecki średniowczesny
(85) 45-55 — bez wyściółki

pergaminowej

cukrowy

Cud Kelvedonu wczesny
(78-80) 45-60 450 nasiona

pomarszczone

łuskowy

Izolda średniopóźny
(80-84) 70-90 380 nasiona

pomarszczone

Pegaz średniowczesny
(78-82) 45-60 440 nasiona

pomarszczone

Sześciotygodniowy bardzo wczesny
(60-65) 90-100 360 nasiona gładkie

Telefon późny
(85-100) 150-250 660 wymaga podpór





1 Melisa lekarska (Melissa officinalis)
2 Cząber ogrodowy (Satureja hortensis)
3 Rumianek pospolity (Matricaria chamomilla)
4 Malwa czarna (Althea rosea var. nigra)
5 Majeranek ogrodowy (Origanum majorana)
6 Koper włoski Fenkuł (Foeniculum capillaceum var. azoricum)
7 Koper włoski (Foeniculum vulgare)
8 Dziurawiec zwyczajny (Hipericum perforatum)
9 Kozłek lekarski (Valeriana officinalis)
10 Mięta pieprzowa (Mentha piperita)
11 Hyzop lekarski (Hyssopus officinalis)
12 Ogórecznik lekarski (Borago officinalis)
13 Kolendra siewna (Coriandrum sativum)
14 Bazylia pospolita (Ocimum basilicum)
15 Rozmaryn lekarski (Rosmarinus officinalis)
16 Szałwia lekarska (Salvia officinalis)
17 Lebiodka pospolita (Origanum vulgare)
18 Kozieradka pospolita (Trigonella foenum graecum)
19 Ruta zwyczajna (Ruta graveolens)
20 Lubczyk lekarski (Levisticum officinalis)



Linia nasion na ulegającej biodegradacji taśmie
wodorozpuszczalnej. Taśma nasienna ułatwia ręczny
wysiew i eliminuje pracochłonne przerywanie roślin oraz
zabezpiecza prawidłowe odległości między nimi. Ze
względu na jednakową głębokość siewu, umożliwia
wschody roślin w jednakowym czasie. Zarówno nasiona
jak  i siewki, w początkowym okresie rozwoju zabezpie-
czone są  przed chorobami grzybowymi. 

Linia nasion zaprawianych naturalnym biostymula-
torem wzrostu Nano - Gro, który uruchamia mechanizmy
obronne roślin przed chorobami. Powoduje wzrost energii
kiełkowania nasion, a także zwiększa wigor i żywotność
roślin poprzez lepszą absorpcję składników pokarmowych.
Wzmacnia system korzeniowy,  powoduje  wzrost wielkości
plonu oraz jakości konsumpcyjnej warzyw.



Kiełki są źródłem cennych składników  odżywczych, wita-
min, mikroelementów i enzymów. Regularne spożywanie
przeciwdziała nowotworom, wirusom, ułatwia trawienie
i obniża ilość złego cholesterolu, uaktywnia system odpornoś-
ciowy organizmu. Poprawia pamięć i posiada właściwości
pobudzające. Polecane w szczególności w okresie zimowo-
wiosennym.



Gatunek Produkcja
z rozsady

Bób —

Wysiew
wprost

do gruntu

●

Orient. ilość
nasion w 1 g

1-2

Pora
wysiewu

rozsada/grunt

III-IV

Liczba dni
od wysiewu

do wschodów

8-14

Zapotrz.
nasion g/ar

rozsada/grunt

3000-4000

Pora sadzenia
do gruntu

—

Brokuł włoski ● — 330-400 III, IV, V 6-10 3-5 IV, V, VI

Brukiew ● ● 300-450 k.IV, V/
k.IV-p.V 6-10 6/30 k.IV-1⁄2VIII

Burak ćwikłowy — ●
50-80 kłęb.
75-150 nas. 10.IV-30.VI 10-14 120-200 —

Burak liściowy — ●
50-80 kłęb.
75-150 nas.

1⁄2IV-VI 10-14 120-200 —

Cebula — ● 250-300 III-IV 7-12 40-60 —

Cebula siedmiolatka ● ● 300-450 IV 7-12 30/30-40 V/VI

Cykoria liściowa — ● 600-800 1⁄2V-1⁄2VI 14-21 30-60 —

Dynia olbrzymia — ● 2-4 1⁄2V 6-10 20-30 —

Dynia zwyczajna — ● 6-12 1⁄2V 6-10 30-40 —

Fasola n/s ziarno karłowa — ● 2-6 1⁄2V 6-10 700-2000 —

Fasola n/s ziarno tyczna — ● 1-2 10-15.V 6-10 600-900 —

Fasola szp. karłowa — ● 2-6 10.V-1⁄2VII 6-10 600-800 —

Fasola szp. tyczna — ● 2-6 1⁄2V 6-10 600-900 —

Groch — ● 2-10 III-1⁄2IV 6-12 1500-3000 —

Jarmuż ● ● 300-400 V-VI/
1⁄2VII-1⁄2VIII 6-10 6/20-30 VII-VIII

Kalafior późny ● — 330-400 k.V-1⁄2VI 6-10 10 VII

Kalafior wczesny ● — 330-400 III-1⁄2IV 6-10 5-6 V

Kalarepa ● — 350-400 IV-V 5-10 10 V-VII

Kapusta brukselska ● — 350-400 1⁄2IV-p.V 6-10 5-6 1⁄2VI-p.VII

Kapusta gł. wcz. i śr. wcz. ● — 250-300 k.II-III/k.IV-V 6-10 6-8 1⁄2IV-1⁄2V

Kapusta gł. późna ● ● 250-300 IV-V/1⁄2V-1⁄2VI 6-10 6/15 k.V-1⁄2VI

Kapusta pekińska — ● 350-400 20-31.VII 5-10 30-40 —

Karczoch ● — 15-25 k.II-p.III 7-12 20 k.V

Kawon (Arbuz) ● — 10-20 k.II-1⁄2III 7-12 3-4 k.V-p.VI

Koper ogrodowy — ● 600-800 III-1⁄2VIII 8-12 200-1000 —

Kukurydza — ● 3-7 1⁄2V 7-14 400-500 —

Majeranek ogrodowy ● ● 4500-5000 II/III-1⁄2IV 7-21 2-3/10-15 1⁄2V

Marchew — ● 500-1000 III-V, XI 14-21 60-100 —

Melon ● — 20-30 IV 8-12 3-4 k.V-p.VI

Oberżyna ● — 240-280 1⁄2III 10-20 5-6 k.V-p.VI

Ogórek gruntowy — ● 30-60 1⁄2V-1⁄2VI 6-10 50-80 —

Papryka ● — 150-200 1⁄2III-p.IV 10-20 5 k.V-p.VI

Pasternak — ● 200-250 III-1⁄2IV 14-28 60-80 —

Pietruszka liściowa — ● 550-600 III-IV 14-28 60-70 —

Pietruszka korzeniowa — ● 850-950 III-IV 14-28 50-70 —

Pomidor ● — 250-600 1⁄2III-p.IV 7-14 2-3 1⁄2V-1⁄2VI

Por ● ● 350-400 p.III/1⁄2IV 7-12 15/30-40 1⁄2IV-V

Poziomka bezrozłogowa ● — 2000-2200 k.II-p.VII 7-28 1-2 stos. do term.
siewu

Rzepa — ● 450-700 IV, VII 5-12 30-40 —

Rzodkiew — ● 120-150 IV, k.VI-VII 3-8 60-80 —

Rzodkiewka — ● 100-160 III-V, VIII 3-8 150-400 —

Sałata gł. masłowa ● ● 900-1500
1⁄2II, III,

p. IV-1⁄2VIII, p.IX/
p.V-1⁄2VI 

6-10 4-5/8-10 stos. do term.
siewu

Sałata krucha ● ● 900-1500 k.II-1⁄2VII/
p.V-1⁄2VI 6-10 3-4/6-8 stos. do term.

siewu

Seler korzeniowy ● — 1500-2000 1⁄2II-p.III 15-20 1 1⁄2V-1⁄2VI

1⁄2V-1⁄2VISeler liściowy ● — 1500-2000 1⁄2II-III 15-20 1

—Skorzonera — ● 75-100 III-IV 14-21 150-200

—Szczaw — ● 1000-1500 IV, VIII 7-12 50

Szczypiorek ● ● 600-800 III/IV 5-10 5-7/30 V

Szparag ● — 40-60 1-10.IV 8-16 15 1-20.IV

Szpinak — ● 70-120 III-1⁄2IV
-k.VIII-1⁄2IX 14-24 200-400 —
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Nawóz długodziałający
przeznaczony do uprawy i pielęgnacji:
• roślin doniczkowych • balkonowych • uprawianych
w pojemnikach • drzew i krzewów ozdobnych i owocowych
• bylin • róż • truskawek i poziomek • warzyw • trawnika.

✔ kompleksowy ✔ otoczkowany 
✔ granulowany ✔ długodziałający -  (120 dni)

Nawóz uniwersalny
Uniwersalny, kompleksowy, mineralny nawóz przezna-
czony do doglebowego dokarmiania roślin. Zapobiega
i usuwa niedobory składników pokarmowych. Niezastą-
piony do nawożenia warzyw w gruncie i pod osłonami,
roślin jagodowych, strączkowych, krzewów owocowych,
trawników oraz kwiatów ogrodowych.

Biohumus uniwersalny
Biohumus pelargonia

Biohumus rośliny kwitnące

Przeznaczone do zasilania: 
• roślin ozdobnych na balkonach

i w ogrodach,
• upraw warzyw i owoców,
• roślin domowych. 

✔ naturalny
✔ wydajny 
✔ praktyczny w stosowaniu
✔ nie istnieje ryzyko

przenawożenia 
✔ uaktywniający składniki

pokarmowe gleby



Trawa uniwersalna
Mieszanka do wszechstronnego użytkowania,

składająca się z podstawowych gatunków traw.
Charakteryzuje się szybkimi wschodami oraz
dobrym zadarnieniem dzięki zastosowaniu wiech-
liny łąkowej. Z mieszanki uzyskamy ładny, szybko
rozwijający się trawnik.

Trawa dywanowa
Starannie skomponowana mieszan-

ka o wspaniałych walorach dekora-
cyjnych dla osób chcących uzyskać
efekt dywanu. Charakteryzuje się wol-
nym przyrostem, wyjątkowo równą
darnią i dużą odpornością na prze-
marzanie. Trawnik wymaga jednak
starannej pielęgnacji. Idealna do
terenów o mniej intensywnym użytko-
waniu, ozdobnych trawników i zieleń-
ców, jako tło dla rabat kwiatowych
i żywopłotów. Zaleca się wysiew na
glebach żyznych.

Trawa sportowa
Mieszanka przeznaczona na boiska i tereny spor-

towe lub trawniki intensywnie użytkowane, np. place
zabaw czy tereny campingowe. Duża zawartość wiech-
liny łąkowej (15%) powoduje powstanie gęstej i wy-
trzymałej darni. Z kolei, życica trwała wpływa na szybką
regenerację murawy. Starannie dobrane odmiany
sprawiają, że mieszanka doskonale sprawdza się w pol-
skich warunkach klimatycznych. Mieszanka odporna na
wymarzanie. Zaleca się wysiew na glebach żyznych.



wielkokwiatowe

rabatowe

parkowe

pnące



   KOSZALIN
Centrum Ogrodnicze

i Hurtownia Ogrodnicza

Biesiekierz k. Koszalina,
76-039 Biesiekierz
centrum-kotlowo@torseed.pl
Kierownik Centrum tel. 508 272 780
Sklep tel. 94 318 00 22
Kierownik Sklepu tel. 504 239 602
Kierownik Działu

Szkółkarskiego tel. 504 239 595
Hurtownia tel. 94 318 00 35
Kierownik Hurtowni tel. 504 239 566

LUBLIN
Centrum Ogrodnicze

i Hurtownia Ogrodnicza

ul. Graniczna 2, Wierzchowiska II,
21-050 Piaski
centrum-wierzchowiska@torseed.pl
Kierownik Centrum tel. 510 035 206
Sklep tel. 81 581 09 70
Kierownik Sklepu tel. 504 239 605
Hurtownia tel. 81 581 09 73

fax 81 581 02 94
Kierownik Hurtowni tel. 504 239 603
Przedstawiciel

handlowy tel. 500 378 080

TORUŃ
Centrum Ogrodnicze

ul. Rydygiera 50, 87-100 Toruń
centrum-rydygiera@torseed.pl
Kierownik Centrum tel. 509 669 349
Sklep tel. 56 659 94 00
Kierownik Sklepu tel. 504 239 564
Dział Szkółkarski tel. 56 648 03 55
Kierownik Działu

Szkółkarskiego tel. 504 239 622

Hurtownia Ogrodnicza

ul. Żółkiewskiego 35, 87-100 Toruń
hurtowniatorun@torseed.pl

tel. 56 658 48 30
fax 56 658 48 38

Przedstawiciele handlowi

tel. 502 379 641
tel. 509 669 340



TORSEED
Przedsiębiorstwo Nasiennictwa
Ogrodniczego i Szkółkarstwa S.A.
w Toruniu

ul. Żółkiewskiego 35,
87-100 Toruń
www.torseed.pl
torseed@torseed.pl
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