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SERIA ŁATWY WYSIEW
GOTOWE, PROSTE  ROZWIĄZANIE

PIETRUSZKA NACIOWA 
RIZADO VERDE OSCURO 

“ROBUST”

Odmiana o karbowanych liści-
ach, bogata w witaminę C i sole 

mineralne. Idealna do dekoracji dań, 
kanapek i sałat. Liście zbierane są 

w miarę zapotrzebowania. 

SZPINAK PARYS F1
Odmiana o srebrzysto-zielonych 
listkach i silnym aromacie, pole-
cana do uprawy polowej. Rośliny 

dorastają do 90-110cm, dobrze się 
krzewią i późno zakwitają. Bardzo 

dobra do zbioru na zielono. Daje 
bardzo wysoki plon.

SAŁATA JUSTINE

Odmiana masłowa, przeznaczona 
do uprawy letniej. Zaletą tej odmi-

any jest bardzo dobra tolerancja 
wobec chorób, zasychania brzegów 

liści i wybijania w pędy kwiatos-
tanowe.

OGÓREK GRUNTOWY 
DALILA F1 

Odmiana średnio wczesna, podob-
na do ogórka Polan F1, odpowiednia 
na tereny zimniejsze. Owoce grubo-

brodawkowe, cylindryczne, barwy 
zielonej z jaśniejszymi smugami. 

Wysoce tolerancyjna na mącznika 
rzekomego.

ROSZPONKA ACCENT

Niewielka roślina, której częścią 
jadalną są drobne liście tworzące 

rozetę. Liście są ciemnozielone 
o lekko orzechowym smaku.Ro-
szponka jest odporna na mróz  
i można ją zbierać spod śniegu.

OGÓREK GRUNTOWY 
ALADYN F1

Odmiana wczesna, typowo konser-
wowa, bardzo plenna. Owoce bardzo 

wyrównane, z niewielką ilością 
małych brodawek, nie żółknące, 

łatwo oddzielają się od szypułek. 
Odmiana o bardzo wysokiej toler-

ancji na mączniaka rzekomego.
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Od teraz wysiewanie nasion staje się nadzwyczajnie 
proste – zadaniu podoła każdy, nawet początkujący 
ogrodnik.

Wygodna koncepcja opakowania 3 w 1:

• opakowanie stanowi wygodną formę siewniczka,  
a nasiona znajdują się w blistrze. Wystarczy odciąć 
nożyczkami końcówkę opakowania i delikatnie nim 
potrząsając, umieścić nasiona w podłożu. 

• ryflowana powierzchnia blistra umożliwia kontrolo-
wane wysianie poszczególnych nasion do gruntu. Eli-
minujemy sytuację, kiedy cała zawartość opakowania 
wysypuje się naraz. Siewniczek ten gwarantuje zatem 
precyzyjne i równomierne wysianie, zapewniając 
przez to wydajne plony.

• dodatkowo po wysiewie opakowanie staje się za-
tyczką identyfikacyjną, która po wsunięciu w grunt 
informuje nas o posianym w danym miejscu gatunku 
i odmianie rośliny.

•  na opakowaniu znajduje się QR kod, który  przekiero-
wuje do naszej strony www z filmem instruktażowym.

GOTOWE ROZWIĄZANIE 
UŁATWIAJĄCE WYSIEW

MARCHEW KATRIN

Odmiana średnio wczesna  
w typie Chantenay (na ciężki grunt). 

Korzenie krótkie, długości 11-13 
cm, trójkątne. Nie ma tendencji do 
wybijania w pędy nasienne. Dobrze 

się przechowuje.

PIETRUSZKA  
KORZENIOWA ALBA

Odmiana średnio późna, zalecana 
na gleby cięższe. Korzeń jest śred-

nio długi 15-18 cm, trójkątny. Miąższ 
kremowo-biały, nie ciemnieje nawet 
podczas konserwowania. Odmiana 
wysoce odporna na rdzę korzenia 

oraz mącznika prawdziwego. 

RZODKIEWKA RUDI 

Rzodkiewka udaje się na glebie 
lekkiej, żyznej, zasobnej w składniki 
pokarmowe. Niezawodna, wczesna 
odmiana, do całosezonowej uprawy 

w gruncie.

MARCHEW SCARLA

Odmiana idealna na jesienny 
zbiór. Odporna na pekanie. 

Odmiana średnio-późna. Tworzy 
pomarańczowo-czerwone 18-22 cm 

długości korzenie.

RZODKIEWKA  
ESMERALDA F1

Rzoodkiewka w typie “paluszek” 
odpowiednia do uprawy pod osło-
nami przez cały rok oraz w polu od 

wiosny do jesieni.

KOPER MORAVAN
Odmiana o srebrzysto-zielonych 
listkach i silnym aromacie, pole-
cana do uprawy polowej. Rośliny 

dorastają do 90-110cm, dobrze się 
krzewią i późno zakwitają. Bardzo 

dobra do zbioru na zielono. Daje 
bardzo wysoki plon.

MARCHEW CUBIC

Odmiana bardzo późna, dobrze się 
przechowuje. Dobrze jest wysiać 

marchew w pobliżu cebuli  
i pora, które odstraszają szkodliwe 

insekty.

PIETRUSZKA KORZENIOWA 
OŁOMUŃCKA

Odmiana późna o korzeniu długim 
spiczasto zakończonym bez 

skłonności do tworzenia bocznych 
rozgałęzień.Miąższ  biały ,zwarty, 

bardzo aromatyczny. Jest odporna 
na dłuższe okresy suszy. 

RZODKIEWKA 
EASTER EGGS

Mieszanka odmian rzodkiewek 
o różnych kształtach i kolorach. 
Należy utrzymywać stałą wilgo-
tność, co pozwoli na zachowanie 

słodkiego smaku rzodkiewki.
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