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Firma Alseed istnieje od 1989 roku początkowo pod nazwą DAP Poland. 
Obecnie jesteśmy wyłącznym przedstawicielem w Polsce profesjonalnych firm nasiennych:

MALIBU F1 – Tm.F.V.N. LS.L 
cowO .ansezcw ozdrab anaim dO

180-220 g. Roślina o dużym wigo-
 ,mywoinezrok eimet sys mynlis ,ezr

ciągłym wzroście i wysokiej odpor-
-odrawt jeik osyw o ecowO .icśon
 ,enanwór yw ,etsiluk ,entłatzsk ,icś

-rab ,ik tęip zeb ,enoiwrabyw eindał
dzo odporne na pękanie. Brak pro-
blemów z szarą pleśnią. Odmiana 
o bardzo wysokim plonie handlowym,
wyjątkowo atrakcyjnych i smacznych 
owocach.

PARICA F1 – Tm.F.V.N.LS.L. 
 cowO .ansezcw ozdrab an aimdO

170-200 g. Odmiana o silnym sys-
 ocein ,myłgąic ,myw oinezrok eimet
 ozdrab ogetald ,eicś orzw myzsjeinlow

dobrze plonuje w niskich obiektach. 
Grona bardzo gęsto osadzone. Owo-
ce kształtne, kuliste, bardzo twarde
i odporne na pękanie. Ładnie i rów-
nomiernie wybarwione, bez piętki. 
Odmiana o bardzo wysokim plonie 

hcyd rawt ,hcynjyckarta ,mywoldnah
i bardzo smacznych owocach. 
Parica F1 bardzo dobrze plonuje 
również w trudnych warunkach glebo-

.hcynzcytam ilk i hcyw

LIANNE F1 – następca
odmiany PRUDO F1
– Tm.F2.V.N.Fr. LS.L.

eżud ecowO .ansezcw anaim dO
220-260 g, kuliste, lekko spłaszczone

 icśonnołks zeB .enoinłep yw ezrbod i
do pękania. Grona gęsto osadzo-
ne. Owoce bardzo dobrej jakości
o intensywnej czerwonej barwie, bez 
piętki, twarde i smaczne. Odmiana 
bardzo plenna. Przeznaczona do 
uprawy całorocznej w wełnie mine-
ralnej oraz do upraw tradycyjnych 

mynneisej i mynnesoiw ulk yc w
w szklarniach i tunelach.

MALIBU F1

PARICA F1

LIANNE F1

BÓB AQUADULCE – Bardzo wczesna odmiana (ok. 75 dni) przeznaczona do najwcześniejszych upraw. Wysiew 
w lutym i początku marca w mnożarkach lub w okresie późniejszym bezpośrednio do gruntu. Strąki dł. 25 cm 
zawierające po 5-7 nasion dużej wielkości (ok. 3 cm) w kolorze jasnoseledynowym. Odmiana bardzo plenna.

Cukinia STORRS GREEN F1 – Pod osłony i w polu. Ciemnozielona, cylindryczna, błyszcząca.
Cukinia BLACK BEAUTY długość 18-22 cm. Owoce mają kolor bardzo ciemnej zieleni i błyszczącą skórkę.
Cebula RIJNSBURGER 5 „BALUSTA” – średnio wczesna cebula do bardzo długiego przechowywania. Tworzy 
duże, kuliste cebule z cienką szyjką i łuską koloru słomkowobrązowego. Daje wysoki plon dużych, twardych, 
wyrównanych cebul z bardzo mocną łuską dobrą do obierania.
Cebula YELLOW SWEET SPANISH – duża (8–9 cm) kulista cebula, bardzo wysokie plony, ok. 50%wyższe 
od innych odmian, bardzo silny system korzeniowy – odporna na susze, 3 krotnie szybsze obieranie, bardzo 
atrakcyjna cena.
Cebula WHITE LISBON – po ok. 60 dniach od wysiewu tworzy atrakcyjny szczypior a później białą cebulkę.
Fasole szparagowe zielone do upraw pod osłonami i w polu:
NAJWCZEŚNIEJSZA TEMPO – (55-58 dni) dł. 13 cm śr. 9-10 mm, doskonała w tunelach i pod włókniną oraz 
wczesnych uprawach polowych a jesienią jako poplon. Najwcześniejsza na rynku odmiana zielonostrąkowa.;
FERRARI ciemnozielona błyszcząca dł. 13 cm; śr. 7-8 mm. Bardzo atrakcyjna.
Fasole szparagowe ciemnożółte do uprawy pod osłonami i w polu: 
BERGGOLD (58-61 dni) – dł. 13-15 cm, śr. 9-10 mm. Bardzo wczesna odmiana do upraw przyśpieszonych.
GOLDEN TEEPEE (55-58 dni) – dł. 16-17 cm i śr. 10 mm. Bardzo wczesna odmiana do upraw przyśpieszonych.
ROCQUENCOURT strąki żółto-złote, dł. 17 cm śr. 10 mm czarne nasiona.
NOWOŚĆ Baroma VR Fasola karłowa płaskostrąkowa zielona – płaskie strąki, bez łyka, o dł. 16 cm i szer. ok. 2 cm.
NOWOŚĆ Fasola karłowa płaskostrąkowa żółta ODIR – intensywnie wybarwione, płaskie strąki dł. 14 cm i szer.
ok. 2 cm, bez łyka. Bardzo atrakcyjna i plenna odmiana do bezpośredniego spożycia.

PIETRUSZKA NACIOWA MOSS CURLED 2 – odmiana naciowa,kędzierzawa
Pietruszka naciowa COMMUN 2 – o gładkich liściach. Bardzo intensywnie rośnie, a po ścięciu szybko odrasta.

Por AUTUMN GIANT SNOWFLAKE (tłum.: Jesienny Olbrzymi „Płatek śniegu”) – Średnio wczesna 
odmiana pora o długiej, białej łodydze rzekomej i ciemnozielonych liściach. Przeznaczona do zbioru letniego
i jesiennego. Wysoka wydajność z hektara.

Rzodkiewka SAXA 3 – b. wczesna (22. dni od siewu). Zgrubienia są czerwone, twarde, kuliste i wyrównane.
Kapusty EXPRESS (45 dni) stożkowa, GOLDEN ACRE (50-55 dni) kulista 1-1,4 kg, do wczesnych upraw.
LANGEDIJKER STORADO (120-130 dni). Główki kuliste 3,0-4,0 kg do długiego przechowywania bez strat. 
Sałata krucha GREAT LAKES 118 – duża, o atrakcyjnym wyglądzie (80 dni).
Sałata masłowa MAY QUEEN – do wczesnych upraw wiosennych pod osłonami a później również w polu (65 dni).
Sałata masłowa GROSSE BLONDE – odmiana masłowa do uprawy w polu i pod osłonami. Tworzy duże główki
o jasnozielonych liściach. Odmiana jest odporna na wysokie temperatury. Gotowa do zbioru po ok. 78 dniach od 
wysiewu. Główka umieszczona na wysokim mocnym trzonku.
NOWOŚĆ sałaty ciemnoczerwone, odporne: DELICATO (60 dni) ,Lolo Rossa Assor (50 dni).
Szpinak RESISTOFLAY – Wysoki, wczesny plon (40-45 dni). Liście duże, wzniesione, intensywnie zielone, 
owalne. Do upraw wiosennych, jesiennych oraz zasiewów na zimę. Bardzo wysoka odporność na jarowizację.

DETROIT

BAIKAL

GOLDEN TEEPEE

YELLOW SWEET 
SPANISH

SAXA 3

Papryka BATNA F1 NAJWYŻSZY PLON 

Wczesna typu „duży blok”. Owoce o wyrównanym 
kształcie, ciężkie o grubej ściance, czerwone z połyskiem 
i tolerancją na suche spękania skórki. Miąższ gruby, 
soczysty. B. wysoki, niezawodny plon w tunelach 
wysokich oraz niskich typu igołomskiego. 
Papryka BATISTA F1 Wczesna typu „blok”
o mniejszych owocach od odmiany Batna. Odmiana daje 
bardzo wysoki plon, zarówno w niskich, jak i wysokich 
tunelach. 

Papryka BAMBA – California Wonder Do uprawy polowej i w tunelach foliowych. 
Owoce 10x9 cm o grubych ściankach i czerwonym kolorze. Atrakcyjna cena nasion. 
Do przetwórstwa i na świeży rynek.

BATNA F1PAPRYKA

RIJNSBURGER 

TEMPO

NANTES 5 NABA

 
DAPco – Holandia (nasiona pomidorów holenderskich i amerykańskich hodowców)

Bakker Brothers – Holandia (szeroki asortyment nasion warzyw do produkcji towarowej)
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Majstro – Holandia (nasiona ogórków pod osłony)
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Pomidor MAL280 F1 (poprzednia nazwa GIANT PINK F1)
MALIBU F1 – Tm.F.V.N. LS.L 

cowO .ansezcw ozdrab anaim dO
180-220 g. Roślina o dużym wigo-

 ,mywoinezrok eimet sys mynlis ,ezr
ciągłym wzroście i wysokiej odpor-

-odrawt jeik osyw o ecowO .icśon
 ,enanwór yw ,etsiluk ,entłatzsk ,icś

-rab ,ik tęip zeb ,enoiwrabyw eindał
dzo odporne na pękanie. Brak pro-
blemów z szarą pleśnią. Odmiana 
o bardzo wysokim plonie handlowym,
wyjątkowo atrakcyjnych i smacznych 
owocach.

PARICA F1 – Tm.F.V.N.LS.L. 
 cowO .ansezcw ozdrab an aimdO

170-200 g. Odmiana o silnym sys-
 ocein ,myłgąic ,myw oinezrok eimet
 ozdrab ogetald ,eicś orzw myzsjeinlow

dobrze plonuje w niskich obiektach. 
Grona bardzo gęsto osadzone. Owo-
ce kształtne, kuliste, bardzo twarde
i odporne na pękanie. Ładnie i rów-
nomiernie wybarwione, bez piętki. 
Odmiana o bardzo wysokim plonie 

hcyd rawt ,hcynjyckarta ,mywoldnah
i bardzo smacznych owocach. 
Parica F1 bardzo dobrze plonuje 
również w trudnych warunkach glebo-

.hcynzcytam ilk i hcyw

LIANNE F1 – następca
odmiany PRUDO F1
– Tm.F2.V.N.Fr. LS.L.

eżud ecowO .ansezcw anaim dO
220-260 g, kuliste, lekko spłaszczone

 icśonnołks zeB .enoinłep yw ezrbod i
do pękania. Grona gęsto osadzo-
ne. Owoce bardzo dobrej jakości
o intensywnej czerwonej barwie, bez 
piętki, twarde i smaczne. Odmiana 
bardzo plenna. Przeznaczona do 
uprawy całorocznej w wełnie mine-
ralnej oraz do upraw tradycyjnych 

mynneisej i mynnesoiw ulk yc w
w szklarniach i tunelach.

MALIBU F1

PARICA F1

LIANNE F1

BÓB AQUADULCE – Bardzo wczesna odmiana (ok. 75 dni) przeznaczona do najwcześniejszych upraw. Wysiew 
w lutym i początku marca w mnożarkach lub w okresie późniejszym bezpośrednio do gruntu. Strąki dł. 25 cm 
zawierające po 5-7 nasion dużej wielkości (ok. 3 cm) w kolorze jasnoseledynowym. Odmiana bardzo plenna.

Cukinia STORRS GREEN F1 – Pod osłony i w polu. Ciemnozielona, cylindryczna, błyszcząca.
Cukinia BLACK BEAUTY długość 18-22 cm. Owoce mają kolor bardzo ciemnej zieleni i błyszczącą skórkę.
Cebula RIJNSBURGER 5 „BALUSTA” – średnio wczesna cebula do bardzo długiego przechowywania. Tworzy 
duże, kuliste cebule z cienką szyjką i łuską koloru słomkowobrązowego. Daje wysoki plon dużych, twardych, 
wyrównanych cebul z bardzo mocną łuską dobrą do obierania.
Cebula YELLOW SWEET SPANISH – duża (8–9 cm) kulista cebula, bardzo wysokie plony, ok. 50%wyższe 
od innych odmian, bardzo silny system korzeniowy – odporna na susze, 3 krotnie szybsze obieranie, bardzo 
atrakcyjna cena.
Cebula WHITE LISBON – po ok. 60 dniach od wysiewu tworzy atrakcyjny szczypior a później białą cebulkę.
Fasole szparagowe zielone do upraw pod osłonami i w polu:
NAJWCZEŚNIEJSZA TEMPO – (55-58 dni) dł. 13 cm śr. 9-10 mm, doskonała w tunelach i pod włókniną oraz 
wczesnych uprawach polowych a jesienią jako poplon. Najwcześniejsza na rynku odmiana zielonostrąkowa.;
FERRARI ciemnozielona błyszcząca dł. 13 cm; śr. 7-8 mm. Bardzo atrakcyjna.
Fasole szparagowe ciemnożółte do uprawy pod osłonami i w polu: 
BERGGOLD (58-61 dni) – dł. 13-15 cm, śr. 9-10 mm. Bardzo wczesna odmiana do upraw przyśpieszonych.
GOLDEN TEEPEE (55-58 dni) – dł. 16-17 cm i śr. 10 mm. Bardzo wczesna odmiana do upraw przyśpieszonych.
ROCQUENCOURT strąki żółto-złote, dł. 17 cm śr. 10 mm czarne nasiona.
NOWOŚĆ Baroma VR Fasola karłowa płaskostrąkowa zielona – płaskie strąki, bez łyka, o dł. 16 cm i szer. ok. 2 cm.
NOWOŚĆ Fasola karłowa płaskostrąkowa żółta ODIR – intensywnie wybarwione, płaskie strąki dł. 14 cm i szer.
ok. 2 cm, bez łyka. Bardzo atrakcyjna i plenna odmiana do bezpośredniego spożycia.

PIETRUSZKA NACIOWA MOSS CURLED 2 – odmiana naciowa,kędzierzawa
Pietruszka naciowa COMMUN 2 – o gładkich liściach. Bardzo intensywnie rośnie, a po ścięciu szybko odrasta.

Por AUTUMN GIANT SNOWFLAKE (tłum.: Jesienny Olbrzymi „Płatek śniegu”) – Średnio wczesna 
odmiana pora o długiej, białej łodydze rzekomej i ciemnozielonych liściach. Przeznaczona do zbioru letniego
i jesiennego. Wysoka wydajność z hektara.

Rzodkiewka SAXA 3 – b. wczesna (22. dni od siewu). Zgrubienia są czerwone, twarde, kuliste i wyrównane.
Kapusty EXPRESS (45 dni) stożkowa, GOLDEN ACRE (50-55 dni) kulista 1-1,4 kg, do wczesnych upraw.
LANGEDIJKER STORADO (120-130 dni). Główki kuliste 3,0-4,0 kg do długiego przechowywania bez strat. 
Sałata krucha GREAT LAKES 118 – duża, o atrakcyjnym wyglądzie (80 dni).
Sałata masłowa MAY QUEEN – do wczesnych upraw wiosennych pod osłonami a później również w polu (65 dni).
Sałata masłowa GROSSE BLONDE – odmiana masłowa do uprawy w polu i pod osłonami. Tworzy duże główki
o jasnozielonych liściach. Odmiana jest odporna na wysokie temperatury. Gotowa do zbioru po ok. 78 dniach od 
wysiewu. Główka umieszczona na wysokim mocnym trzonku.
NOWOŚĆ sałaty ciemnoczerwone, odporne: DELICATO (60 dni) ,Lolo Rossa Assor (50 dni).
Szpinak RESISTOFLAY – Wysoki, wczesny plon (40-45 dni). Liście duże, wzniesione, intensywnie zielone, 
owalne. Do upraw wiosennych, jesiennych oraz zasiewów na zimę. Bardzo wysoka odporność na jarowizację.

DETROIT

BAIKAL

GOLDEN TEEPEE

YELLOW SWEET 
SPANISH

SAXA 3

Papryka BATNA F1 NAJWYŻSZY PLON 

Wczesna typu „duży blok”. Owoce o wyrównanym 
kształcie, ciężkie o grubej ściance, czerwone z połyskiem 
i tolerancją na suche spękania skórki. Miąższ gruby, 
soczysty. B. wysoki, niezawodny plon w tunelach 
wysokich oraz niskich typu igołomskiego. 
Papryka BATISTA F1 Wczesna typu „blok”
o mniejszych owocach od odmiany Batna. Odmiana daje 
bardzo wysoki plon, zarówno w niskich, jak i wysokich 
tunelach. 

Papryka BAMBA – California Wonder Do uprawy polowej i w tunelach foliowych. 
Owoce 10x9 cm o grubych ściankach i czerwonym kolorze. Atrakcyjna cena nasion. 
Do przetwórstwa i na świeży rynek.

BATNA F1PAPRYKA

RIJNSBURGER 

TEMPO

NANTES 5 NABA

LSL Odp: ToMV, V, F-1, F-2, N, TYLCV, TSWV

Wczesna odmiana malinowa o ciągłym wzroście do uprawy w szklarniach 
i tunelach foliowych. Tworzy na gronach 4–6 lekko spłaszczonych owoców 
o masie 250–320 g. Owoce mają bardzo atrakcyjną i trwałą szypułkę.  
Roślina o silnym systemie korzeniowym, odporna na nicienie, o dużym wigorze 
i otwartym pokroju. Odmiana może być uprawiana zarówno na wełnie mineralnej 
jak i w podłożach organicznych. Może być uprawiana w cyklu wiosennym, 
jesiennym i uprawie przedłużonej. Ze względu na bardzo wysokie plony odmiana 
wymaga intensywnego nawożenia wieloskładnikowego, przy umiarkowanym 
poziomie azotu a wysokim potasu. Owoce smaczne, atrakcyjne i trwałe. 
Odpowiednie do transportu i przechowywania. MAL280 F1 daje niezwykle wysoki 
plon bardzo dużych pomidorów malinowych.  

Pomidor MAL200 F1 
(poprzednia nazwa ASTRA F1)

MALIBU F1 – Tm.F.V.N. LS.L 
cowO .ansezcw ozdrab anaim dO

180-220 g. Roślina o dużym wigo-
 ,mywoinezrok eimet sys mynlis ,ezr

ciągłym wzroście i wysokiej odpor-
-odrawt jeik osyw o ecowO .icśon
 ,enanwór yw ,etsiluk ,entłatzsk ,icś

-rab ,ik tęip zeb ,enoiwrabyw eindał
dzo odporne na pękanie. Brak pro-
blemów z szarą pleśnią. Odmiana 
o bardzo wysokim plonie handlowym,
wyjątkowo atrakcyjnych i smacznych 
owocach.

PARICA F1 – Tm.F.V.N.LS.L. 
 cowO .ansezcw ozdrab an aimdO

170-200 g. Odmiana o silnym sys-
 ocein ,myłgąic ,myw oinezrok eimet
 ozdrab ogetald ,eicś orzw myzsjeinlow

dobrze plonuje w niskich obiektach. 
Grona bardzo gęsto osadzone. Owo-
ce kształtne, kuliste, bardzo twarde
i odporne na pękanie. Ładnie i rów-
nomiernie wybarwione, bez piętki. 
Odmiana o bardzo wysokim plonie 

hcyd rawt ,hcynjyckarta ,mywoldnah
i bardzo smacznych owocach. 
Parica F1 bardzo dobrze plonuje 
również w trudnych warunkach glebo-

.hcynzcytam ilk i hcyw

LIANNE F1 – następca
odmiany PRUDO F1
– Tm.F2.V.N.Fr. LS.L.

eżud ecowO .ansezcw anaim dO
220-260 g, kuliste, lekko spłaszczone

 icśonnołks zeB .enoinłep yw ezrbod i
do pękania. Grona gęsto osadzo-
ne. Owoce bardzo dobrej jakości
o intensywnej czerwonej barwie, bez 
piętki, twarde i smaczne. Odmiana 
bardzo plenna. Przeznaczona do 
uprawy całorocznej w wełnie mine-
ralnej oraz do upraw tradycyjnych 

mynneisej i mynnesoiw ulk yc w
w szklarniach i tunelach.

MALIBU F1

PARICA F1

LIANNE F1

BÓB AQUADULCE – Bardzo wczesna odmiana (ok. 75 dni) przeznaczona do najwcześniejszych upraw. Wysiew 
w lutym i początku marca w mnożarkach lub w okresie późniejszym bezpośrednio do gruntu. Strąki dł. 25 cm 
zawierające po 5-7 nasion dużej wielkości (ok. 3 cm) w kolorze jasnoseledynowym. Odmiana bardzo plenna.

Cukinia STORRS GREEN F1 – Pod osłony i w polu. Ciemnozielona, cylindryczna, błyszcząca.
Cukinia BLACK BEAUTY długość 18-22 cm. Owoce mają kolor bardzo ciemnej zieleni i błyszczącą skórkę.
Cebula RIJNSBURGER 5 „BALUSTA” – średnio wczesna cebula do bardzo długiego przechowywania. Tworzy 
duże, kuliste cebule z cienką szyjką i łuską koloru słomkowobrązowego. Daje wysoki plon dużych, twardych, 
wyrównanych cebul z bardzo mocną łuską dobrą do obierania.
Cebula YELLOW SWEET SPANISH – duża (8–9 cm) kulista cebula, bardzo wysokie plony, ok. 50%wyższe 
od innych odmian, bardzo silny system korzeniowy – odporna na susze, 3 krotnie szybsze obieranie, bardzo 
atrakcyjna cena.
Cebula WHITE LISBON – po ok. 60 dniach od wysiewu tworzy atrakcyjny szczypior a później białą cebulkę.
Fasole szparagowe zielone do upraw pod osłonami i w polu:
NAJWCZEŚNIEJSZA TEMPO – (55-58 dni) dł. 13 cm śr. 9-10 mm, doskonała w tunelach i pod włókniną oraz 
wczesnych uprawach polowych a jesienią jako poplon. Najwcześniejsza na rynku odmiana zielonostrąkowa.;
FERRARI ciemnozielona błyszcząca dł. 13 cm; śr. 7-8 mm. Bardzo atrakcyjna.
Fasole szparagowe ciemnożółte do uprawy pod osłonami i w polu: 
BERGGOLD (58-61 dni) – dł. 13-15 cm, śr. 9-10 mm. Bardzo wczesna odmiana do upraw przyśpieszonych.
GOLDEN TEEPEE (55-58 dni) – dł. 16-17 cm i śr. 10 mm. Bardzo wczesna odmiana do upraw przyśpieszonych.
ROCQUENCOURT strąki żółto-złote, dł. 17 cm śr. 10 mm czarne nasiona.
NOWOŚĆ Baroma VR Fasola karłowa płaskostrąkowa zielona – płaskie strąki, bez łyka, o dł. 16 cm i szer. ok. 2 cm.
NOWOŚĆ Fasola karłowa płaskostrąkowa żółta ODIR – intensywnie wybarwione, płaskie strąki dł. 14 cm i szer.
ok. 2 cm, bez łyka. Bardzo atrakcyjna i plenna odmiana do bezpośredniego spożycia.

PIETRUSZKA NACIOWA MOSS CURLED 2 – odmiana naciowa,kędzierzawa
Pietruszka naciowa COMMUN 2 – o gładkich liściach. Bardzo intensywnie rośnie, a po ścięciu szybko odrasta.

Por AUTUMN GIANT SNOWFLAKE (tłum.: Jesienny Olbrzymi „Płatek śniegu”) – Średnio wczesna 
odmiana pora o długiej, białej łodydze rzekomej i ciemnozielonych liściach. Przeznaczona do zbioru letniego
i jesiennego. Wysoka wydajność z hektara.

Rzodkiewka SAXA 3 – b. wczesna (22. dni od siewu). Zgrubienia są czerwone, twarde, kuliste i wyrównane.
Kapusty EXPRESS (45 dni) stożkowa, GOLDEN ACRE (50-55 dni) kulista 1-1,4 kg, do wczesnych upraw.
LANGEDIJKER STORADO (120-130 dni). Główki kuliste 3,0-4,0 kg do długiego przechowywania bez strat. 
Sałata krucha GREAT LAKES 118 – duża, o atrakcyjnym wyglądzie (80 dni).
Sałata masłowa MAY QUEEN – do wczesnych upraw wiosennych pod osłonami a później również w polu (65 dni).
Sałata masłowa GROSSE BLONDE – odmiana masłowa do uprawy w polu i pod osłonami. Tworzy duże główki
o jasnozielonych liściach. Odmiana jest odporna na wysokie temperatury. Gotowa do zbioru po ok. 78 dniach od 
wysiewu. Główka umieszczona na wysokim mocnym trzonku.
NOWOŚĆ sałaty ciemnoczerwone, odporne: DELICATO (60 dni) ,Lolo Rossa Assor (50 dni).
Szpinak RESISTOFLAY – Wysoki, wczesny plon (40-45 dni). Liście duże, wzniesione, intensywnie zielone, 
owalne. Do upraw wiosennych, jesiennych oraz zasiewów na zimę. Bardzo wysoka odporność na jarowizację.

DETROIT
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GOLDEN TEEPEE

YELLOW SWEET 
SPANISH

SAXA 3

Papryka BATNA F1 NAJWYŻSZY PLON 

Wczesna typu „duży blok”. Owoce o wyrównanym 
kształcie, ciężkie o grubej ściance, czerwone z połyskiem 
i tolerancją na suche spękania skórki. Miąższ gruby, 
soczysty. B. wysoki, niezawodny plon w tunelach 
wysokich oraz niskich typu igołomskiego. 
Papryka BATISTA F1 Wczesna typu „blok”
o mniejszych owocach od odmiany Batna. Odmiana daje 
bardzo wysoki plon, zarówno w niskich, jak i wysokich 
tunelach. 

Papryka BAMBA – California Wonder Do uprawy polowej i w tunelach foliowych. 
Owoce 10x9 cm o grubych ściankach i czerwonym kolorze. Atrakcyjna cena nasion. 
Do przetwórstwa i na świeży rynek.

BATNA F1PAPRYKA

RIJNSBURGER 

TEMPO

NANTES 5 NABA

LSL Odp. ToMV, V, F-1, F-2, N, TYLC, TSWV

Wczesna plenna odmiana pomidora malinowego o ciągłym wzroście. 
Do uprawy wiosną i jesienią oraz upraw całorocznych w szklarniach i tunelach 
foliowych. Tworzy bardzo wyrównane owoce o wadze 190–210 g, smaczne 
o bardzo atrakcyjnym malinowym kolorze, z bardzo ładną szypułką. 

POMIDORY ŻÓŁTE

Pomidor żółty SANTORIA F1 
(poprzednia nazwa SOLARIS F1)

MALIBU F1 – Tm.F.V.N. LS.L 
cowO .ansezcw ozdrab anaim dO

180-220 g. Roślina o dużym wigo-
 ,mywoinezrok eimet sys mynlis ,ezr

ciągłym wzroście i wysokiej odpor-
-odrawt jeik osyw o ecowO .icśon
 ,enanwór yw ,etsiluk ,entłatzsk ,icś

-rab ,ik tęip zeb ,enoiwrabyw eindał
dzo odporne na pękanie. Brak pro-
blemów z szarą pleśnią. Odmiana 
o bardzo wysokim plonie handlowym,
wyjątkowo atrakcyjnych i smacznych 
owocach.

PARICA F1 – Tm.F.V.N.LS.L. 
 cowO .ansezcw ozdrab an aimdO

170-200 g. Odmiana o silnym sys-
 ocein ,myłgąic ,myw oinezrok eimet
 ozdrab ogetald ,eicś orzw myzsjeinlow

dobrze plonuje w niskich obiektach. 
Grona bardzo gęsto osadzone. Owo-
ce kształtne, kuliste, bardzo twarde
i odporne na pękanie. Ładnie i rów-
nomiernie wybarwione, bez piętki. 
Odmiana o bardzo wysokim plonie 

hcyd rawt ,hcynjyckarta ,mywoldnah
i bardzo smacznych owocach. 
Parica F1 bardzo dobrze plonuje 
również w trudnych warunkach glebo-

.hcynzcytam ilk i hcyw

LIANNE F1 – następca
odmiany PRUDO F1
– Tm.F2.V.N.Fr. LS.L.

eżud ecowO .ansezcw anaim dO
220-260 g, kuliste, lekko spłaszczone

 icśonnołks zeB .enoinłep yw ezrbod i
do pękania. Grona gęsto osadzo-
ne. Owoce bardzo dobrej jakości
o intensywnej czerwonej barwie, bez 
piętki, twarde i smaczne. Odmiana 
bardzo plenna. Przeznaczona do 
uprawy całorocznej w wełnie mine-
ralnej oraz do upraw tradycyjnych 

mynneisej i mynnesoiw ulk yc w
w szklarniach i tunelach.

MALIBU F1

PARICA F1

LIANNE F1

BÓB AQUADULCE – Bardzo wczesna odmiana (ok. 75 dni) przeznaczona do najwcześniejszych upraw. Wysiew 
w lutym i początku marca w mnożarkach lub w okresie późniejszym bezpośrednio do gruntu. Strąki dł. 25 cm 
zawierające po 5-7 nasion dużej wielkości (ok. 3 cm) w kolorze jasnoseledynowym. Odmiana bardzo plenna.

Cukinia STORRS GREEN F1 – Pod osłony i w polu. Ciemnozielona, cylindryczna, błyszcząca.
Cukinia BLACK BEAUTY długość 18-22 cm. Owoce mają kolor bardzo ciemnej zieleni i błyszczącą skórkę.
Cebula RIJNSBURGER 5 „BALUSTA” – średnio wczesna cebula do bardzo długiego przechowywania. Tworzy 
duże, kuliste cebule z cienką szyjką i łuską koloru słomkowobrązowego. Daje wysoki plon dużych, twardych, 
wyrównanych cebul z bardzo mocną łuską dobrą do obierania.
Cebula YELLOW SWEET SPANISH – duża (8–9 cm) kulista cebula, bardzo wysokie plony, ok. 50%wyższe 
od innych odmian, bardzo silny system korzeniowy – odporna na susze, 3 krotnie szybsze obieranie, bardzo 
atrakcyjna cena.
Cebula WHITE LISBON – po ok. 60 dniach od wysiewu tworzy atrakcyjny szczypior a później białą cebulkę.
Fasole szparagowe zielone do upraw pod osłonami i w polu:
NAJWCZEŚNIEJSZA TEMPO – (55-58 dni) dł. 13 cm śr. 9-10 mm, doskonała w tunelach i pod włókniną oraz 
wczesnych uprawach polowych a jesienią jako poplon. Najwcześniejsza na rynku odmiana zielonostrąkowa.;
FERRARI ciemnozielona błyszcząca dł. 13 cm; śr. 7-8 mm. Bardzo atrakcyjna.
Fasole szparagowe ciemnożółte do uprawy pod osłonami i w polu: 
BERGGOLD (58-61 dni) – dł. 13-15 cm, śr. 9-10 mm. Bardzo wczesna odmiana do upraw przyśpieszonych.
GOLDEN TEEPEE (55-58 dni) – dł. 16-17 cm i śr. 10 mm. Bardzo wczesna odmiana do upraw przyśpieszonych.
ROCQUENCOURT strąki żółto-złote, dł. 17 cm śr. 10 mm czarne nasiona.
NOWOŚĆ Baroma VR Fasola karłowa płaskostrąkowa zielona – płaskie strąki, bez łyka, o dł. 16 cm i szer. ok. 2 cm.
NOWOŚĆ Fasola karłowa płaskostrąkowa żółta ODIR – intensywnie wybarwione, płaskie strąki dł. 14 cm i szer.
ok. 2 cm, bez łyka. Bardzo atrakcyjna i plenna odmiana do bezpośredniego spożycia.

PIETRUSZKA NACIOWA MOSS CURLED 2 – odmiana naciowa,kędzierzawa
Pietruszka naciowa COMMUN 2 – o gładkich liściach. Bardzo intensywnie rośnie, a po ścięciu szybko odrasta.

Por AUTUMN GIANT SNOWFLAKE (tłum.: Jesienny Olbrzymi „Płatek śniegu”) – Średnio wczesna 
odmiana pora o długiej, białej łodydze rzekomej i ciemnozielonych liściach. Przeznaczona do zbioru letniego
i jesiennego. Wysoka wydajność z hektara.

Rzodkiewka SAXA 3 – b. wczesna (22. dni od siewu). Zgrubienia są czerwone, twarde, kuliste i wyrównane.
Kapusty EXPRESS (45 dni) stożkowa, GOLDEN ACRE (50-55 dni) kulista 1-1,4 kg, do wczesnych upraw.
LANGEDIJKER STORADO (120-130 dni). Główki kuliste 3,0-4,0 kg do długiego przechowywania bez strat. 
Sałata krucha GREAT LAKES 118 – duża, o atrakcyjnym wyglądzie (80 dni).
Sałata masłowa MAY QUEEN – do wczesnych upraw wiosennych pod osłonami a później również w polu (65 dni).
Sałata masłowa GROSSE BLONDE – odmiana masłowa do uprawy w polu i pod osłonami. Tworzy duże główki
o jasnozielonych liściach. Odmiana jest odporna na wysokie temperatury. Gotowa do zbioru po ok. 78 dniach od 
wysiewu. Główka umieszczona na wysokim mocnym trzonku.
NOWOŚĆ sałaty ciemnoczerwone, odporne: DELICATO (60 dni) ,Lolo Rossa Assor (50 dni).
Szpinak RESISTOFLAY – Wysoki, wczesny plon (40-45 dni). Liście duże, wzniesione, intensywnie zielone, 
owalne. Do upraw wiosennych, jesiennych oraz zasiewów na zimę. Bardzo wysoka odporność na jarowizację.

DETROIT
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GOLDEN TEEPEE

YELLOW SWEET 
SPANISH

SAXA 3

Papryka BATNA F1 NAJWYŻSZY PLON 

Wczesna typu „duży blok”. Owoce o wyrównanym 
kształcie, ciężkie o grubej ściance, czerwone z połyskiem 
i tolerancją na suche spękania skórki. Miąższ gruby, 
soczysty. B. wysoki, niezawodny plon w tunelach 
wysokich oraz niskich typu igołomskiego. 
Papryka BATISTA F1 Wczesna typu „blok”
o mniejszych owocach od odmiany Batna. Odmiana daje 
bardzo wysoki plon, zarówno w niskich, jak i wysokich 
tunelach. 

Papryka BAMBA – California Wonder Do uprawy polowej i w tunelach foliowych. 
Owoce 10x9 cm o grubych ściankach i czerwonym kolorze. Atrakcyjna cena nasion. 
Do przetwórstwa i na świeży rynek.

BATNA F1PAPRYKA

RIJNSBURGER 

TEMPO

NANTES 5 NABA

Odp. ToMV, V, F-1, F-2.

Odmiana wczesna, tworzy w gronie 4–7 żółtych owoców o lekko pomarańczowym 
odcieniu i wadze 160–200 g. Przeznaczona do upraw zarówno na wełnie mineralnej 
jak i w podłożach organicznych w szklarniach i tunelach foliowych w cyklu wiosennym, 
jesiennym oraz uprawie przedłużonej. Odmiana o ciągłym wzroście, krótkich 
międzywęźlach i średnim wigorze. Bardzo wysoki plon owoców najwyższej jakości. 

POMIDORY MALINOWE
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POMIDORY WIELKOOWOCOWE

Pomidor LIANNE F1
MALIBU F1 – Tm.F.V.N. LS.L 

cowO .ansezcw ozdrab anaim dO
180-220 g. Roślina o dużym wigo-

 ,mywoinezrok eimet sys mynlis ,ezr
ciągłym wzroście i wysokiej odpor-

-odrawt jeik osyw o ecowO .icśon
 ,enanwór yw ,etsiluk ,entłatzsk ,icś

-rab ,ik tęip zeb ,enoiwrabyw eindał
dzo odporne na pękanie. Brak pro-
blemów z szarą pleśnią. Odmiana 
o bardzo wysokim plonie handlowym,
wyjątkowo atrakcyjnych i smacznych 
owocach.

PARICA F1 – Tm.F.V.N.LS.L. 
 cowO .ansezcw ozdrab an aimdO

170-200 g. Odmiana o silnym sys-
 ocein ,myłgąic ,myw oinezrok eimet
 ozdrab ogetald ,eicś orzw myzsjeinlow

dobrze plonuje w niskich obiektach. 
Grona bardzo gęsto osadzone. Owo-
ce kształtne, kuliste, bardzo twarde
i odporne na pękanie. Ładnie i rów-
nomiernie wybarwione, bez piętki. 
Odmiana o bardzo wysokim plonie 

hcyd rawt ,hcynjyckarta ,mywoldnah
i bardzo smacznych owocach. 
Parica F1 bardzo dobrze plonuje 
również w trudnych warunkach glebo-

.hcynzcytam ilk i hcyw

LIANNE F1 – następca
odmiany PRUDO F1
– Tm.F2.V.N.Fr. LS.L.

eżud ecowO .ansezcw anaim dO
220-260 g, kuliste, lekko spłaszczone

 icśonnołks zeB .enoinłep yw ezrbod i
do pękania. Grona gęsto osadzo-
ne. Owoce bardzo dobrej jakości
o intensywnej czerwonej barwie, bez 
piętki, twarde i smaczne. Odmiana 
bardzo plenna. Przeznaczona do 
uprawy całorocznej w wełnie mine-
ralnej oraz do upraw tradycyjnych 

mynneisej i mynnesoiw ulk yc w
w szklarniach i tunelach.

MALIBU F1

PARICA F1

LIANNE F1

BÓB AQUADULCE – Bardzo wczesna odmiana (ok. 75 dni) przeznaczona do najwcześniejszych upraw. Wysiew 
w lutym i początku marca w mnożarkach lub w okresie późniejszym bezpośrednio do gruntu. Strąki dł. 25 cm 
zawierające po 5-7 nasion dużej wielkości (ok. 3 cm) w kolorze jasnoseledynowym. Odmiana bardzo plenna.

Cukinia STORRS GREEN F1 – Pod osłony i w polu. Ciemnozielona, cylindryczna, błyszcząca.
Cukinia BLACK BEAUTY długość 18-22 cm. Owoce mają kolor bardzo ciemnej zieleni i błyszczącą skórkę.
Cebula RIJNSBURGER 5 „BALUSTA” – średnio wczesna cebula do bardzo długiego przechowywania. Tworzy 
duże, kuliste cebule z cienką szyjką i łuską koloru słomkowobrązowego. Daje wysoki plon dużych, twardych, 
wyrównanych cebul z bardzo mocną łuską dobrą do obierania.
Cebula YELLOW SWEET SPANISH – duża (8–9 cm) kulista cebula, bardzo wysokie plony, ok. 50%wyższe 
od innych odmian, bardzo silny system korzeniowy – odporna na susze, 3 krotnie szybsze obieranie, bardzo 
atrakcyjna cena.
Cebula WHITE LISBON – po ok. 60 dniach od wysiewu tworzy atrakcyjny szczypior a później białą cebulkę.
Fasole szparagowe zielone do upraw pod osłonami i w polu:
NAJWCZEŚNIEJSZA TEMPO – (55-58 dni) dł. 13 cm śr. 9-10 mm, doskonała w tunelach i pod włókniną oraz 
wczesnych uprawach polowych a jesienią jako poplon. Najwcześniejsza na rynku odmiana zielonostrąkowa.;
FERRARI ciemnozielona błyszcząca dł. 13 cm; śr. 7-8 mm. Bardzo atrakcyjna.
Fasole szparagowe ciemnożółte do uprawy pod osłonami i w polu: 
BERGGOLD (58-61 dni) – dł. 13-15 cm, śr. 9-10 mm. Bardzo wczesna odmiana do upraw przyśpieszonych.
GOLDEN TEEPEE (55-58 dni) – dł. 16-17 cm i śr. 10 mm. Bardzo wczesna odmiana do upraw przyśpieszonych.
ROCQUENCOURT strąki żółto-złote, dł. 17 cm śr. 10 mm czarne nasiona.
NOWOŚĆ Baroma VR Fasola karłowa płaskostrąkowa zielona – płaskie strąki, bez łyka, o dł. 16 cm i szer. ok. 2 cm.
NOWOŚĆ Fasola karłowa płaskostrąkowa żółta ODIR – intensywnie wybarwione, płaskie strąki dł. 14 cm i szer.
ok. 2 cm, bez łyka. Bardzo atrakcyjna i plenna odmiana do bezpośredniego spożycia.

PIETRUSZKA NACIOWA MOSS CURLED 2 – odmiana naciowa,kędzierzawa
Pietruszka naciowa COMMUN 2 – o gładkich liściach. Bardzo intensywnie rośnie, a po ścięciu szybko odrasta.

Por AUTUMN GIANT SNOWFLAKE (tłum.: Jesienny Olbrzymi „Płatek śniegu”) – Średnio wczesna 
odmiana pora o długiej, białej łodydze rzekomej i ciemnozielonych liściach. Przeznaczona do zbioru letniego
i jesiennego. Wysoka wydajność z hektara.

Rzodkiewka SAXA 3 – b. wczesna (22. dni od siewu). Zgrubienia są czerwone, twarde, kuliste i wyrównane.
Kapusty EXPRESS (45 dni) stożkowa, GOLDEN ACRE (50-55 dni) kulista 1-1,4 kg, do wczesnych upraw.
LANGEDIJKER STORADO (120-130 dni). Główki kuliste 3,0-4,0 kg do długiego przechowywania bez strat. 
Sałata krucha GREAT LAKES 118 – duża, o atrakcyjnym wyglądzie (80 dni).
Sałata masłowa MAY QUEEN – do wczesnych upraw wiosennych pod osłonami a później również w polu (65 dni).
Sałata masłowa GROSSE BLONDE – odmiana masłowa do uprawy w polu i pod osłonami. Tworzy duże główki
o jasnozielonych liściach. Odmiana jest odporna na wysokie temperatury. Gotowa do zbioru po ok. 78 dniach od 
wysiewu. Główka umieszczona na wysokim mocnym trzonku.
NOWOŚĆ sałaty ciemnoczerwone, odporne: DELICATO (60 dni) ,Lolo Rossa Assor (50 dni).
Szpinak RESISTOFLAY – Wysoki, wczesny plon (40-45 dni). Liście duże, wzniesione, intensywnie zielone, 
owalne. Do upraw wiosennych, jesiennych oraz zasiewów na zimę. Bardzo wysoka odporność na jarowizację.

DETROIT

BAIKAL

GOLDEN TEEPEE

YELLOW SWEET 
SPANISH

SAXA 3

Papryka BATNA F1 NAJWYŻSZY PLON 

Wczesna typu „duży blok”. Owoce o wyrównanym 
kształcie, ciężkie o grubej ściance, czerwone z połyskiem 
i tolerancją na suche spękania skórki. Miąższ gruby, 
soczysty. B. wysoki, niezawodny plon w tunelach 
wysokich oraz niskich typu igołomskiego. 
Papryka BATISTA F1 Wczesna typu „blok”
o mniejszych owocach od odmiany Batna. Odmiana daje 
bardzo wysoki plon, zarówno w niskich, jak i wysokich 
tunelach. 

Papryka BAMBA – California Wonder Do uprawy polowej i w tunelach foliowych. 
Owoce 10x9 cm o grubych ściankach i czerwonym kolorze. Atrakcyjna cena nasion. 
Do przetwórstwa i na świeży rynek.

BATNA F1PAPRYKA

RIJNSBURGER 

TEMPO

NANTES 5 NABA

Następca odmiany PRUDO F1 – Tm.F2.V.N.Fr. LS.L. 

Od miana wczesna. Owoce duże 220–260 g kuliste, lekko spłaszczone i dobrze 
wypełnione. Bez skłonności do pękania. Grona gęsto osadzone. Owoce bardzo 
dobrej jakości o intensywnej czerwonej barwie, bez piętki, twarde i smaczne. 
Odmiana bardzo plenna. Przeznaczona do uprawy całorocznej w wełnie mineralnej 
oraz do upraw tradycyjnych w cy klu wiosennym i jesiennym, w szklarniach i tunelach.

Pomidor ALCESTE F1
MALIBU F1 – Tm.F.V.N. LS.L 

cowO .ansezcw ozdrab anaim dO
180-220 g. Roślina o dużym wigo-

 ,mywoinezrok eimet sys mynlis ,ezr
ciągłym wzroście i wysokiej odpor-

-odrawt jeik osyw o ecowO .icśon
 ,enanwór yw ,etsiluk ,entłatzsk ,icś

-rab ,ik tęip zeb ,enoiwrabyw eindał
dzo odporne na pękanie. Brak pro-
blemów z szarą pleśnią. Odmiana 
o bardzo wysokim plonie handlowym,
wyjątkowo atrakcyjnych i smacznych 
owocach.

PARICA F1 – Tm.F.V.N.LS.L. 
 cowO .ansezcw ozdrab an aimdO

170-200 g. Odmiana o silnym sys-
 ocein ,myłgąic ,myw oinezrok eimet
 ozdrab ogetald ,eicś orzw myzsjeinlow

dobrze plonuje w niskich obiektach. 
Grona bardzo gęsto osadzone. Owo-
ce kształtne, kuliste, bardzo twarde
i odporne na pękanie. Ładnie i rów-
nomiernie wybarwione, bez piętki. 
Odmiana o bardzo wysokim plonie 

hcyd rawt ,hcynjyckarta ,mywoldnah
i bardzo smacznych owocach. 
Parica F1 bardzo dobrze plonuje 
również w trudnych warunkach glebo-

.hcynzcytam ilk i hcyw

LIANNE F1 – następca
odmiany PRUDO F1
– Tm.F2.V.N.Fr. LS.L.

eżud ecowO .ansezcw anaim dO
220-260 g, kuliste, lekko spłaszczone

 icśonnołks zeB .enoinłep yw ezrbod i
do pękania. Grona gęsto osadzo-
ne. Owoce bardzo dobrej jakości
o intensywnej czerwonej barwie, bez 
piętki, twarde i smaczne. Odmiana 
bardzo plenna. Przeznaczona do 
uprawy całorocznej w wełnie mine-
ralnej oraz do upraw tradycyjnych 

mynneisej i mynnesoiw ulk yc w
w szklarniach i tunelach.

MALIBU F1

PARICA F1

LIANNE F1

BÓB AQUADULCE – Bardzo wczesna odmiana (ok. 75 dni) przeznaczona do najwcześniejszych upraw. Wysiew 
w lutym i początku marca w mnożarkach lub w okresie późniejszym bezpośrednio do gruntu. Strąki dł. 25 cm 
zawierające po 5-7 nasion dużej wielkości (ok. 3 cm) w kolorze jasnoseledynowym. Odmiana bardzo plenna.

Cukinia STORRS GREEN F1 – Pod osłony i w polu. Ciemnozielona, cylindryczna, błyszcząca.
Cukinia BLACK BEAUTY długość 18-22 cm. Owoce mają kolor bardzo ciemnej zieleni i błyszczącą skórkę.
Cebula RIJNSBURGER 5 „BALUSTA” – średnio wczesna cebula do bardzo długiego przechowywania. Tworzy 
duże, kuliste cebule z cienką szyjką i łuską koloru słomkowobrązowego. Daje wysoki plon dużych, twardych, 
wyrównanych cebul z bardzo mocną łuską dobrą do obierania.
Cebula YELLOW SWEET SPANISH – duża (8–9 cm) kulista cebula, bardzo wysokie plony, ok. 50%wyższe 
od innych odmian, bardzo silny system korzeniowy – odporna na susze, 3 krotnie szybsze obieranie, bardzo 
atrakcyjna cena.
Cebula WHITE LISBON – po ok. 60 dniach od wysiewu tworzy atrakcyjny szczypior a później białą cebulkę.
Fasole szparagowe zielone do upraw pod osłonami i w polu:
NAJWCZEŚNIEJSZA TEMPO – (55-58 dni) dł. 13 cm śr. 9-10 mm, doskonała w tunelach i pod włókniną oraz 
wczesnych uprawach polowych a jesienią jako poplon. Najwcześniejsza na rynku odmiana zielonostrąkowa.;
FERRARI ciemnozielona błyszcząca dł. 13 cm; śr. 7-8 mm. Bardzo atrakcyjna.
Fasole szparagowe ciemnożółte do uprawy pod osłonami i w polu: 
BERGGOLD (58-61 dni) – dł. 13-15 cm, śr. 9-10 mm. Bardzo wczesna odmiana do upraw przyśpieszonych.
GOLDEN TEEPEE (55-58 dni) – dł. 16-17 cm i śr. 10 mm. Bardzo wczesna odmiana do upraw przyśpieszonych.
ROCQUENCOURT strąki żółto-złote, dł. 17 cm śr. 10 mm czarne nasiona.
NOWOŚĆ Baroma VR Fasola karłowa płaskostrąkowa zielona – płaskie strąki, bez łyka, o dł. 16 cm i szer. ok. 2 cm.
NOWOŚĆ Fasola karłowa płaskostrąkowa żółta ODIR – intensywnie wybarwione, płaskie strąki dł. 14 cm i szer.
ok. 2 cm, bez łyka. Bardzo atrakcyjna i plenna odmiana do bezpośredniego spożycia.

PIETRUSZKA NACIOWA MOSS CURLED 2 – odmiana naciowa,kędzierzawa
Pietruszka naciowa COMMUN 2 – o gładkich liściach. Bardzo intensywnie rośnie, a po ścięciu szybko odrasta.

Por AUTUMN GIANT SNOWFLAKE (tłum.: Jesienny Olbrzymi „Płatek śniegu”) – Średnio wczesna 
odmiana pora o długiej, białej łodydze rzekomej i ciemnozielonych liściach. Przeznaczona do zbioru letniego
i jesiennego. Wysoka wydajność z hektara.

Rzodkiewka SAXA 3 – b. wczesna (22. dni od siewu). Zgrubienia są czerwone, twarde, kuliste i wyrównane.
Kapusty EXPRESS (45 dni) stożkowa, GOLDEN ACRE (50-55 dni) kulista 1-1,4 kg, do wczesnych upraw.
LANGEDIJKER STORADO (120-130 dni). Główki kuliste 3,0-4,0 kg do długiego przechowywania bez strat. 
Sałata krucha GREAT LAKES 118 – duża, o atrakcyjnym wyglądzie (80 dni).
Sałata masłowa MAY QUEEN – do wczesnych upraw wiosennych pod osłonami a później również w polu (65 dni).
Sałata masłowa GROSSE BLONDE – odmiana masłowa do uprawy w polu i pod osłonami. Tworzy duże główki
o jasnozielonych liściach. Odmiana jest odporna na wysokie temperatury. Gotowa do zbioru po ok. 78 dniach od 
wysiewu. Główka umieszczona na wysokim mocnym trzonku.
NOWOŚĆ sałaty ciemnoczerwone, odporne: DELICATO (60 dni) ,Lolo Rossa Assor (50 dni).
Szpinak RESISTOFLAY – Wysoki, wczesny plon (40-45 dni). Liście duże, wzniesione, intensywnie zielone, 
owalne. Do upraw wiosennych, jesiennych oraz zasiewów na zimę. Bardzo wysoka odporność na jarowizację.
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YELLOW SWEET 
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SAXA 3

Papryka BATNA F1 NAJWYŻSZY PLON 

Wczesna typu „duży blok”. Owoce o wyrównanym 
kształcie, ciężkie o grubej ściance, czerwone z połyskiem 
i tolerancją na suche spękania skórki. Miąższ gruby, 
soczysty. B. wysoki, niezawodny plon w tunelach 
wysokich oraz niskich typu igołomskiego. 
Papryka BATISTA F1 Wczesna typu „blok”
o mniejszych owocach od odmiany Batna. Odmiana daje 
bardzo wysoki plon, zarówno w niskich, jak i wysokich 
tunelach. 

Papryka BAMBA – California Wonder Do uprawy polowej i w tunelach foliowych. 
Owoce 10x9 cm o grubych ściankach i czerwonym kolorze. Atrakcyjna cena nasion. 
Do przetwórstwa i na świeży rynek.

BATNA F1PAPRYKA

RIJNSBURGER 

TEMPO

NANTES 5 NABA

TSWV(IR),N(IR), V, F1,F2,C5

Wczesna plenna samokończąca odmiana z mięsistymi owocami ok. 280 g. 
Do uprawy w tunelach wiosną i jesienią Silny system korzeniowy ułatwia uprawę 
w zmęczonych podłożach. Pomidory bez zielonej piętki bardzo dobrze wybarwione 
o doskonałym smaku. Pomidor Alceste F1 to najlepsza oferta dla poszukujących 
odmiany o dużych smacznych owocach i atrakcyjnej cenie nasion.

Pomidor MALIBU F1
MALIBU F1 – Tm.F.V.N. LS.L 

cowO .ansezcw ozdrab anaim dO
180-220 g. Roślina o dużym wigo-

 ,mywoinezrok eimet sys mynlis ,ezr
ciągłym wzroście i wysokiej odpor-

-odrawt jeik osyw o ecowO .icśon
 ,enanwór yw ,etsiluk ,entłatzsk ,icś

-rab ,ik tęip zeb ,enoiwrabyw eindał
dzo odporne na pękanie. Brak pro-
blemów z szarą pleśnią. Odmiana 
o bardzo wysokim plonie handlowym,
wyjątkowo atrakcyjnych i smacznych 
owocach.

PARICA F1 – Tm.F.V.N.LS.L. 
 cowO .ansezcw ozdrab an aimdO

170-200 g. Odmiana o silnym sys-
 ocein ,myłgąic ,myw oinezrok eimet
 ozdrab ogetald ,eicś orzw myzsjeinlow

dobrze plonuje w niskich obiektach. 
Grona bardzo gęsto osadzone. Owo-
ce kształtne, kuliste, bardzo twarde
i odporne na pękanie. Ładnie i rów-
nomiernie wybarwione, bez piętki. 
Odmiana o bardzo wysokim plonie 

hcyd rawt ,hcynjyckarta ,mywoldnah
i bardzo smacznych owocach. 
Parica F1 bardzo dobrze plonuje 
również w trudnych warunkach glebo-

.hcynzcytam ilk i hcyw

LIANNE F1 – następca
odmiany PRUDO F1
– Tm.F2.V.N.Fr. LS.L.

eżud ecowO .ansezcw anaim dO
220-260 g, kuliste, lekko spłaszczone

 icśonnołks zeB .enoinłep yw ezrbod i
do pękania. Grona gęsto osadzo-
ne. Owoce bardzo dobrej jakości
o intensywnej czerwonej barwie, bez 
piętki, twarde i smaczne. Odmiana 
bardzo plenna. Przeznaczona do 
uprawy całorocznej w wełnie mine-
ralnej oraz do upraw tradycyjnych 

mynneisej i mynnesoiw ulk yc w
w szklarniach i tunelach.

MALIBU F1

PARICA F1

LIANNE F1

BÓB AQUADULCE – Bardzo wczesna odmiana (ok. 75 dni) przeznaczona do najwcześniejszych upraw. Wysiew 
w lutym i początku marca w mnożarkach lub w okresie późniejszym bezpośrednio do gruntu. Strąki dł. 25 cm 
zawierające po 5-7 nasion dużej wielkości (ok. 3 cm) w kolorze jasnoseledynowym. Odmiana bardzo plenna.

Cukinia STORRS GREEN F1 – Pod osłony i w polu. Ciemnozielona, cylindryczna, błyszcząca.
Cukinia BLACK BEAUTY długość 18-22 cm. Owoce mają kolor bardzo ciemnej zieleni i błyszczącą skórkę.
Cebula RIJNSBURGER 5 „BALUSTA” – średnio wczesna cebula do bardzo długiego przechowywania. Tworzy 
duże, kuliste cebule z cienką szyjką i łuską koloru słomkowobrązowego. Daje wysoki plon dużych, twardych, 
wyrównanych cebul z bardzo mocną łuską dobrą do obierania.
Cebula YELLOW SWEET SPANISH – duża (8–9 cm) kulista cebula, bardzo wysokie plony, ok. 50%wyższe 
od innych odmian, bardzo silny system korzeniowy – odporna na susze, 3 krotnie szybsze obieranie, bardzo 
atrakcyjna cena.
Cebula WHITE LISBON – po ok. 60 dniach od wysiewu tworzy atrakcyjny szczypior a później białą cebulkę.
Fasole szparagowe zielone do upraw pod osłonami i w polu:
NAJWCZEŚNIEJSZA TEMPO – (55-58 dni) dł. 13 cm śr. 9-10 mm, doskonała w tunelach i pod włókniną oraz 
wczesnych uprawach polowych a jesienią jako poplon. Najwcześniejsza na rynku odmiana zielonostrąkowa.;
FERRARI ciemnozielona błyszcząca dł. 13 cm; śr. 7-8 mm. Bardzo atrakcyjna.
Fasole szparagowe ciemnożółte do uprawy pod osłonami i w polu: 
BERGGOLD (58-61 dni) – dł. 13-15 cm, śr. 9-10 mm. Bardzo wczesna odmiana do upraw przyśpieszonych.
GOLDEN TEEPEE (55-58 dni) – dł. 16-17 cm i śr. 10 mm. Bardzo wczesna odmiana do upraw przyśpieszonych.
ROCQUENCOURT strąki żółto-złote, dł. 17 cm śr. 10 mm czarne nasiona.
NOWOŚĆ Baroma VR Fasola karłowa płaskostrąkowa zielona – płaskie strąki, bez łyka, o dł. 16 cm i szer. ok. 2 cm.
NOWOŚĆ Fasola karłowa płaskostrąkowa żółta ODIR – intensywnie wybarwione, płaskie strąki dł. 14 cm i szer.
ok. 2 cm, bez łyka. Bardzo atrakcyjna i plenna odmiana do bezpośredniego spożycia.

PIETRUSZKA NACIOWA MOSS CURLED 2 – odmiana naciowa,kędzierzawa
Pietruszka naciowa COMMUN 2 – o gładkich liściach. Bardzo intensywnie rośnie, a po ścięciu szybko odrasta.

Por AUTUMN GIANT SNOWFLAKE (tłum.: Jesienny Olbrzymi „Płatek śniegu”) – Średnio wczesna 
odmiana pora o długiej, białej łodydze rzekomej i ciemnozielonych liściach. Przeznaczona do zbioru letniego
i jesiennego. Wysoka wydajność z hektara.

Rzodkiewka SAXA 3 – b. wczesna (22. dni od siewu). Zgrubienia są czerwone, twarde, kuliste i wyrównane.
Kapusty EXPRESS (45 dni) stożkowa, GOLDEN ACRE (50-55 dni) kulista 1-1,4 kg, do wczesnych upraw.
LANGEDIJKER STORADO (120-130 dni). Główki kuliste 3,0-4,0 kg do długiego przechowywania bez strat. 
Sałata krucha GREAT LAKES 118 – duża, o atrakcyjnym wyglądzie (80 dni).
Sałata masłowa MAY QUEEN – do wczesnych upraw wiosennych pod osłonami a później również w polu (65 dni).
Sałata masłowa GROSSE BLONDE – odmiana masłowa do uprawy w polu i pod osłonami. Tworzy duże główki
o jasnozielonych liściach. Odmiana jest odporna na wysokie temperatury. Gotowa do zbioru po ok. 78 dniach od 
wysiewu. Główka umieszczona na wysokim mocnym trzonku.
NOWOŚĆ sałaty ciemnoczerwone, odporne: DELICATO (60 dni) ,Lolo Rossa Assor (50 dni).
Szpinak RESISTOFLAY – Wysoki, wczesny plon (40-45 dni). Liście duże, wzniesione, intensywnie zielone, 
owalne. Do upraw wiosennych, jesiennych oraz zasiewów na zimę. Bardzo wysoka odporność na jarowizację.
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SAXA 3

Papryka BATNA F1 NAJWYŻSZY PLON 

Wczesna typu „duży blok”. Owoce o wyrównanym 
kształcie, ciężkie o grubej ściance, czerwone z połyskiem 
i tolerancją na suche spękania skórki. Miąższ gruby, 
soczysty. B. wysoki, niezawodny plon w tunelach 
wysokich oraz niskich typu igołomskiego. 
Papryka BATISTA F1 Wczesna typu „blok”
o mniejszych owocach od odmiany Batna. Odmiana daje 
bardzo wysoki plon, zarówno w niskich, jak i wysokich 
tunelach. 

Papryka BAMBA – California Wonder Do uprawy polowej i w tunelach foliowych. 
Owoce 10x9 cm o grubych ściankach i czerwonym kolorze. Atrakcyjna cena nasion. 
Do przetwórstwa i na świeży rynek.

BATNA F1PAPRYKA

RIJNSBURGER 

TEMPO

NANTES 5 NABA

Tm.F.V.N. LS.L 

Od miana bardzo wczesna. Owoc 180–220 g. Roślina o dużym wigorze, silnym 
sys temie korzeniowym, ciągłym wzroście i wysokiej odporności. Owoce o wysokiej 
twardości, kształtne, kuliste, wy równane, ładnie wybarwione, bez pięt ki, bardzo 
odporne na pękanie. Brak problemów z szarą pleśnią. Odmiana o bardzo 
wysokim plonie handlowym, wyjątkowo atrakcyjnych i smacznych owocach.

Pomidor PARICA F1
MALIBU F1 – Tm.F.V.N. LS.L 

cowO .ansezcw ozdrab anaim dO
180-220 g. Roślina o dużym wigo-

 ,mywoinezrok eimet sys mynlis ,ezr
ciągłym wzroście i wysokiej odpor-

-odrawt jeik osyw o ecowO .icśon
 ,enanwór yw ,etsiluk ,entłatzsk ,icś

-rab ,ik tęip zeb ,enoiwrabyw eindał
dzo odporne na pękanie. Brak pro-
blemów z szarą pleśnią. Odmiana 
o bardzo wysokim plonie handlowym,
wyjątkowo atrakcyjnych i smacznych 
owocach.

PARICA F1 – Tm.F.V.N.LS.L. 
 cowO .ansezcw ozdrab an aimdO

170-200 g. Odmiana o silnym sys-
 ocein ,myłgąic ,myw oinezrok eimet
 ozdrab ogetald ,eicś orzw myzsjeinlow

dobrze plonuje w niskich obiektach. 
Grona bardzo gęsto osadzone. Owo-
ce kształtne, kuliste, bardzo twarde
i odporne na pękanie. Ładnie i rów-
nomiernie wybarwione, bez piętki. 
Odmiana o bardzo wysokim plonie 

hcyd rawt ,hcynjyckarta ,mywoldnah
i bardzo smacznych owocach. 
Parica F1 bardzo dobrze plonuje 
również w trudnych warunkach glebo-

.hcynzcytam ilk i hcyw

LIANNE F1 – następca
odmiany PRUDO F1
– Tm.F2.V.N.Fr. LS.L.

eżud ecowO .ansezcw anaim dO
220-260 g, kuliste, lekko spłaszczone

 icśonnołks zeB .enoinłep yw ezrbod i
do pękania. Grona gęsto osadzo-
ne. Owoce bardzo dobrej jakości
o intensywnej czerwonej barwie, bez 
piętki, twarde i smaczne. Odmiana 
bardzo plenna. Przeznaczona do 
uprawy całorocznej w wełnie mine-
ralnej oraz do upraw tradycyjnych 

mynneisej i mynnesoiw ulk yc w
w szklarniach i tunelach.

MALIBU F1

PARICA F1

LIANNE F1

BÓB AQUADULCE – Bardzo wczesna odmiana (ok. 75 dni) przeznaczona do najwcześniejszych upraw. Wysiew 
w lutym i początku marca w mnożarkach lub w okresie późniejszym bezpośrednio do gruntu. Strąki dł. 25 cm 
zawierające po 5-7 nasion dużej wielkości (ok. 3 cm) w kolorze jasnoseledynowym. Odmiana bardzo plenna.

Cukinia STORRS GREEN F1 – Pod osłony i w polu. Ciemnozielona, cylindryczna, błyszcząca.
Cukinia BLACK BEAUTY długość 18-22 cm. Owoce mają kolor bardzo ciemnej zieleni i błyszczącą skórkę.
Cebula RIJNSBURGER 5 „BALUSTA” – średnio wczesna cebula do bardzo długiego przechowywania. Tworzy 
duże, kuliste cebule z cienką szyjką i łuską koloru słomkowobrązowego. Daje wysoki plon dużych, twardych, 
wyrównanych cebul z bardzo mocną łuską dobrą do obierania.
Cebula YELLOW SWEET SPANISH – duża (8–9 cm) kulista cebula, bardzo wysokie plony, ok. 50%wyższe 
od innych odmian, bardzo silny system korzeniowy – odporna na susze, 3 krotnie szybsze obieranie, bardzo 
atrakcyjna cena.
Cebula WHITE LISBON – po ok. 60 dniach od wysiewu tworzy atrakcyjny szczypior a później białą cebulkę.
Fasole szparagowe zielone do upraw pod osłonami i w polu:
NAJWCZEŚNIEJSZA TEMPO – (55-58 dni) dł. 13 cm śr. 9-10 mm, doskonała w tunelach i pod włókniną oraz 
wczesnych uprawach polowych a jesienią jako poplon. Najwcześniejsza na rynku odmiana zielonostrąkowa.;
FERRARI ciemnozielona błyszcząca dł. 13 cm; śr. 7-8 mm. Bardzo atrakcyjna.
Fasole szparagowe ciemnożółte do uprawy pod osłonami i w polu: 
BERGGOLD (58-61 dni) – dł. 13-15 cm, śr. 9-10 mm. Bardzo wczesna odmiana do upraw przyśpieszonych.
GOLDEN TEEPEE (55-58 dni) – dł. 16-17 cm i śr. 10 mm. Bardzo wczesna odmiana do upraw przyśpieszonych.
ROCQUENCOURT strąki żółto-złote, dł. 17 cm śr. 10 mm czarne nasiona.
NOWOŚĆ Baroma VR Fasola karłowa płaskostrąkowa zielona – płaskie strąki, bez łyka, o dł. 16 cm i szer. ok. 2 cm.
NOWOŚĆ Fasola karłowa płaskostrąkowa żółta ODIR – intensywnie wybarwione, płaskie strąki dł. 14 cm i szer.
ok. 2 cm, bez łyka. Bardzo atrakcyjna i plenna odmiana do bezpośredniego spożycia.

PIETRUSZKA NACIOWA MOSS CURLED 2 – odmiana naciowa,kędzierzawa
Pietruszka naciowa COMMUN 2 – o gładkich liściach. Bardzo intensywnie rośnie, a po ścięciu szybko odrasta.

Por AUTUMN GIANT SNOWFLAKE (tłum.: Jesienny Olbrzymi „Płatek śniegu”) – Średnio wczesna 
odmiana pora o długiej, białej łodydze rzekomej i ciemnozielonych liściach. Przeznaczona do zbioru letniego
i jesiennego. Wysoka wydajność z hektara.

Rzodkiewka SAXA 3 – b. wczesna (22. dni od siewu). Zgrubienia są czerwone, twarde, kuliste i wyrównane.
Kapusty EXPRESS (45 dni) stożkowa, GOLDEN ACRE (50-55 dni) kulista 1-1,4 kg, do wczesnych upraw.
LANGEDIJKER STORADO (120-130 dni). Główki kuliste 3,0-4,0 kg do długiego przechowywania bez strat. 
Sałata krucha GREAT LAKES 118 – duża, o atrakcyjnym wyglądzie (80 dni).
Sałata masłowa MAY QUEEN – do wczesnych upraw wiosennych pod osłonami a później również w polu (65 dni).
Sałata masłowa GROSSE BLONDE – odmiana masłowa do uprawy w polu i pod osłonami. Tworzy duże główki
o jasnozielonych liściach. Odmiana jest odporna na wysokie temperatury. Gotowa do zbioru po ok. 78 dniach od 
wysiewu. Główka umieszczona na wysokim mocnym trzonku.
NOWOŚĆ sałaty ciemnoczerwone, odporne: DELICATO (60 dni) ,Lolo Rossa Assor (50 dni).
Szpinak RESISTOFLAY – Wysoki, wczesny plon (40-45 dni). Liście duże, wzniesione, intensywnie zielone, 
owalne. Do upraw wiosennych, jesiennych oraz zasiewów na zimę. Bardzo wysoka odporność na jarowizację.
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SAXA 3

Papryka BATNA F1 NAJWYŻSZY PLON 

Wczesna typu „duży blok”. Owoce o wyrównanym 
kształcie, ciężkie o grubej ściance, czerwone z połyskiem 
i tolerancją na suche spękania skórki. Miąższ gruby, 
soczysty. B. wysoki, niezawodny plon w tunelach 
wysokich oraz niskich typu igołomskiego. 
Papryka BATISTA F1 Wczesna typu „blok”
o mniejszych owocach od odmiany Batna. Odmiana daje 
bardzo wysoki plon, zarówno w niskich, jak i wysokich 
tunelach. 

Papryka BAMBA – California Wonder Do uprawy polowej i w tunelach foliowych. 
Owoce 10x9 cm o grubych ściankach i czerwonym kolorze. Atrakcyjna cena nasion. 
Do przetwórstwa i na świeży rynek.

BATNA F1PAPRYKA

RIJNSBURGER 

TEMPO

NANTES 5 NABA

Tm.F.V.N.LS.L.

Odmia na bardzo wczesna. Owoc 180–200 g. Odmiana o silnym systemie korzeniowym, 
ciągłym, nieco wolniejszym wzro ście, dlatego bardzo dobrze plonuje w niskich obiektach. 
Grona bardzo gęsto osadzone. Owoce kształtne, kuliste, bardzo twarde i odporne na 
pękanie. Ładnie i równomiernie wybarwione, bez piętki. Odmiana o bardzo wysokim plonie 
handlowym, atrakcyjnych, twar dych i bardzo smacznych owocach. Parica F1 bardzo dobrze 
plonuje również w trudnych warunkach glebowych i kli matycznych.

POMIDORY ŚREDNIOOWOCOWE
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OGÓRKI

Ogórek SELFIX F1

Ogórek brodawkowy do uprawy pod niskimi i wysokimi osłonami. 
Wczesny, mieszaniec partenokarpiczny. Bardzo wysoki plon i długi 
okres zbioru. Owoce są wyrównane, proste i kształtne (3,1:1). 
Mają zieloną skórkę, jaśniejącą ku końcowi, pokrytą brodawkami 
średniej wielkości. Owoce można przeznaczać do sprzedaży 
na rynku warzyw świeżych lub produkcji ogórka małosolnego. 
Odporność na parcha dyniowatych (Ccu) i mączniaka prawdziwego 
(Px, exSf ) wirusa mozaiki ogórka (CMV) mączniaka rzekomego (Pcu).

Ogórek PARISIAN PICKLING

Ogórek gruntowy. Wczesny i plenny. Owoc krótki ok. 8 cm 
z grubymi brodawkami, bez goryczy. Jasne smugi do ¾ długości 
owocu. Owoce bardzo dobre do bezpośredniego spożycia, 
na małosolne, korniszony i do konserwowania.

Cukinia STORRS GREEN F1

Cukinia STORRS GREEN F1 to bardzo wczesna i plenna odmiana heterozyjna, 
do uprawy w szklarniach tunelach i w polu. Daje bardzo wysoki plon doskonałej 
jakości owoców o ciemnozielonej, delikatnie cętkowanej, błyszczącej skórce.  
Cukinie cylindryczne 18–23 cm, kształtne, wyrównane i atrakcyjne.

Cukinia BLACK BEAUTY 

Cukinia BLACK BEAUTY jest wczesną odmianą do uprawy pod osłonami i w polu. 
Owoce cylindryczne o długości 18–23 cm, kształtne, wyrównane, w kolorze 
głębokiej, ciemnej zieleni bez cętkowania. Cukinia BLACK BEAUTY daje 
wysoki plon owoców o poszukiwanych na rynku cechach.

DYNIE ZWYCZAJNE – CUKINIE
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PAPRYKA

Papryka FREY F1 

Odporność: PMMoV 1,2,3, PVY 0,1. 

Owoce duże ok. 11 x 10 cm, tej samej wielkości do końca 
produkcji. Pod względem wczesności porównywalna 
z najwcześniejszymi odmianami na rynku. Silny wigor 
i mocny system korzeniowy. Frey F1 w uprawach w starych 
obiektach w okolicach Potworowa wykazała wysoką tolerancję 
na patogeny glebowe. Podczas gdy inne odmiany zostały 
porażone, odmiana Frey dała bardzo wysoki plon. 
Owoce najwyższej jakości, dobrze wybarwione, niepodatne 
na mikrospękania. Szypułki płytko osadzone. Bardzo wysokie 
zbiory przez cały okres wegetacji, do próźnej jesieni.

Papryka CALIFORNIA WONDER SUPREME
POLOWAPOLOWA
Odporność: TMV: 0, PVY.

Papryka do uprawy polowej i ewentualnie w tunelach. Owoce 10 x 10 cm 
o grubych ściankach, zielone, łatwo przebarwiające się na czerwono. 
Teraz jeszcze lepsza selekcja odmiany. Atrakcyjna cena nasion. 
Do przetwórstwa i na świeży rynek. 

Uprawa w 20-letnim tunelu w okolicach Potworowa, porażonym 
przez patogeny glebowe. Po lewej stronie tunelu odmiana FREY F1, 

po prawej standardowe, powszechnie uprawiane odmiany.
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FASOLE KARŁOWE PŁASKOSTRĄKOWE

Fasola szparagowa karłowa 
CAPITANO

Żółta płaskostrąkowa karłowa fasola typu Romano. Strąki dł. 16 cm szer. 20 mm. Capitano 
daje wysoki plon bardzo dobrze wybarwionych, mięsistych i smacznych strąków bez 
łyka. Odmiana nie ma tendencji do wylegania. Odmiana do przemysłu przetwórczego 
i zaopatrzenia rynku warzyw świeżych. Odporność: wirus zwykłej mozaiki fasoli, antraknoza, 
bakterioza obwódkowa.

Fasola MOZENDA
(następca odmiany KANSAS)

Wczesna zielona fasola płaskostrąkowa typu Romano, ciemniejsz od odmiany KANSAS. 
Strąki długości ok. 16 cm i szerokości ok. 20 mm. Rośliny o wysokości 45 cm o wzniesionym 
smukłym pokroju, do zbioru ręcznego i mechanicznego z przeznaczeniem na świeży rynek 
oraz do przetwórstwa. Odmiana powoli wykształca nasiona co pozwala na przedłużenie 
okresu zbioru. Mozenda daje bardzo wysoki plon mięsistych, smacznych strąków 
najwyższej jakości. Odmiana Mozenda nie ma tendencji do wylegania.

POR

Por GIGANTE DE BULGARIA

Wczesna odmiana o bardzo długiej łodydze rzekomej (ponad 50 cm), białej 
u podstawy i zielonkawej w kierunku liści. Bardzo szybki wzrost i wysokie plonowanie 
sprawia, że odmiana jest bardzo dobra do produkcji przyśpieszonej na świeży rynek 
oraz w przetwórstwie do suszu i mrożonek. Może być produkowany z rozsady oraz 
siewu bezpośredniego.

Por BLAUGRUNER WINTER
MROZOODPORNYMROZOODPORNY
Specjalnie wyselekcjonowana odmiana o wysokiej odporności na mrozy. Może być 
wysiewana bezpośrednio do gruntu. Dłuższą część wybieloną uzyskuje się sadząc rozsadę 
sadzarką lub dołownicą na głębokość ok. 20 cm. Późniejsze podredlenie daje dodatkowy 
efekt. Odmiana BLAUGRUNER WINTER charakteryzuje się bardzo intensywnym wzrostem 
roślin. Łodyga rzekoma biała długości ok. 25–30 cm, Dzięki wysokiej mrozoodporności 
zbiory można przeprowadzić jesienią, zimą lub wiosną w zależności od sytuacji rynkowej. 
Por odmiany BLAUGRUNER WINTER daje bardzo wysokie plony.
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FASOLE TYCZNE

Fasola tyczna GOLDEN GATE

• do szklarni i tuneli oraz w polu
• żółte, płaskie strąki, dł. 26–28 cm, szer. 25 mm
• otwarty pokrój roślin
• wyjątkowo plenna odmiana 

w uprawach pod osłonami

Fasola tyczna GOLDFIELD

• do uprawy w polu i ewentualnie pod osłonami
• żółte, płaskie strąki, dł. 26–28 cm, szer. 25 mm
• żółte strąki, które nie bledną
• strąki mięsiste i proste

Fasola tyczna żółta okrągła SUNSHADE
NOWOŚĆ

Nowa tyczna odmiana o żółtych strąkach śr. 10 mm, długości 
17–18 cm. Pnące do 4–5 m. Zbiór trwa ok. 3 m-ce. Do uprawy 
w szklarniach i tunelach. Strąki bardzo atrakcyjne, smaczne 
i bez łyka. Strąki zachowują trwałość pozbiorczą do 2 tygodni, 
co bardzo ułatwia handel.

Fasole tyczne firmy HOLLAND SELECT: • do uprawy w szklarniach, tunelach i w polu; • bardzo wysoki wczesny 
plon. Pierwszy plon ok. 60 dni od wysiania; • w szklarniach wysiew od lutego i wcześniej; • uprawa w wełnie mineralnej 
i podłożach tradycyjnych; • nawożenie „pomidorowe” początkowo z wysokim poziomem azotu, a w czasie plonowania 
z wysokim poziomem potasu; • pnące do 4–5 m, zbiór co 2–3 dni trwa ok. 3 m-ce; • 320–350 roślin/100 m2; • jedna 
roślina do jednego sznurka; • nie wymaga cięcia ani prowadzenia; • strąki należy zrywać młode, to pobudza roślinę do 
dalszego plonowania; • strąki są bez łyka, bardzo smaczne; • odporne na BCMV – zwykła mozaika fasoli; • najwyższa 
opłacalność uprawy – plon 3-4 krotnie wyższy niż z odmian karłowych.

Przykład uprawy Grodzisk Mazowiecki. 
Tunel 8 x 50 m, wys. 5 m. 

Wysiew 15.03. (1300 nasion – 0,5 kg). 
Zbiór 01.05–20.07. Plon ponad 2 tony.

Przykład uprawy, okolice Kalisza, w wełnie mineralnej w tunelach foliowych 30 x 7 x 3 m. 
Wysiew 12 luty, wysadzenie 3 marzec. Pierwszy zbiór 10 kwiecień, co 2–3 dni 

do 28 czerwca. Nawożenie „pomidorowe” wysokopotasowe. Temperatura minimalna 
w nocy 8o C, w dzień 16o C Plony SUNSHADE 1300 kg, Golden Gate 1400 kg / tunel 210 m2.
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FASOLE TYCZNE

Fasola tyczna ALGARVE

• do szklarni i tuneli oraz w polu
• zielone, płaskie strąki, dł. 26–28 cm, szer. 25 mm
• najwcześniejsza odmiana
• otwarty pokrój roślin
• bardzo wysoki plon

Fasola tyczna zielona okrągła 
COBRA

• do tuneli oraz w polu
• zielone strąki z lekkim połyskiem o przekroju okrągłym
• strąki długości 20 cm, średnicy 10 mm
• bardzo atrakcyjne, bez łyka, wyrównane i trwałe
• czarne nasiona do siewu, w strąkach handlowych nasiona białe
• wypróbowana w uprawie – wysokie plony

Fasola tyczna zielona okrągła 
SEYCHELLES    NOWOŚĆ

Nowa tyczna odmiana o ciemnozielonych błyszczących strąkach 
śr. 10 mm, długości 15–17 cm. Do uprawy w szklarniach i tunelach. 
Strąki bardzo atrakcyjne są nie do odróżnienia od strąków odmian 
karłowych, dają jednak znacznie wyższe plony.

Uprawy w Polsce fasoli tycznej firmy Holland Select. Więcej na stronie www.alseed.pl
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FASOLE SZPARAGOWE ŻÓŁTOSTRĄKOWE

Fasola szparagowa żółta SPRINTER

Fasola szparagowa SPRINTER to prawdopodobnie najwcześniejsza żółta  
odmiana na rynku (ok. 60 dni w polu i ok. 50 dni uprawach tunelowych) 
Strąki śr. 10 mm dł. 14–15 cm. Do upraw przyspieszonych w tunelach i w polu. 
Bardzo wczesny, wysoki plon. Do kilkakrotnego zbioru. Strąki intensywnie 
żółte, proste, bezwłókniste i bardzo smaczne. Rośliny o mocnym systemie 
korzeniowym i silnych łodygach, bez tendencji do wylegania. 
Odporność: wirus zwykłej mozaiki fasoli, antraknoza, bakterioza obwódkowa.

Fasola szparagowa żółta VOLTAGE

Fasola szparagowa VOLTAGE to bardzo plenna wczesna odmiana. 
Strąki śr. 10 mm dł. ok.15 cm. Okres wegetacji ok.73 dni w polu i ok. 55 dni 
w uprawach tunelowych. Do wielokrotnego zbioru. Strąki intensywnie żółte, 
proste, wyrównane. Bezwłókniste i bardzo smaczne. Rośliny o mocnym 
systemie korzeniowym i silnych łodygach, bez tendencji do wylegania. 
Odporność: wirus zwykłej mozaiki fasoli, antraknoza, bakterioza obwódkowa. 
Fasola szparagowa VOLTAGE daje bardzo wysoki plon w przyśpieszonych 
w uprawach tunelowych i w polu.

Smukły pokrój ułatwie przewietrzanie uprawy co zmniejsza podatność na szarą pleśń.

Strąki wysoko osadzone. Wyrównany i wysoki pierwszy zbiór. Ręczny zbiór pobudza do zawiązywania kolejnych strąków.

Mocna łodyga. Rośliny nie mają tendencji do wylegania.

Silny system korzeniowy – zwiększona tolerancja na suszę

1

2

3

4

Odmiany firmy Holland Select 
STANLEY, SPRINTER, VOLTAGE, DIOR

1

2

3

4

TRADYCYJNE ODMIANY

NAJWCZEŚNIEJSZA
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Fasola szparagowa żółta DIOR

Fasola szparagowa żółta DIOR ma strąki śr. 8–9 mm dł. 13–14 cm. Okres wegetacji 
w polu 73 dni (ok. 55 dni uprawach tunelowych). Do upraw pod osłonami i w polu. 
Delikatesowa jakość. Strąki intensywnie żółte, proste, wyrównane. Bezwłókniste 
i wyjątkowo smaczne. Fasola szparagowa żółta DIOR daje bardzo wysoki plon 
(ok. 50 strąków na roślinę). Do kilkakrotnego zbioru. Rośliny o mocnym systemie 
korzeniowym i silnych łodygach, bez tendencji do wylegania. Odporność: wirus 
zwykłej mozaiki fasoli, antraknoza, bakterioza obwódkowa.

Fasola szparagowa żółta BERGGOLD

Fasola szparagowa żółta Berggold to wczesna odmiana do upraw pod osłonami 
i w polu Strąki są intensywnie żółte, długości 13–14 cm, średnicy 9 mm, bez 
łyka. Odporność: wirus zwykłej mozaiki fasoli, antraknoza. Niskie minimalne 
temperatury wschodów. Okres wegetacji od siewu do zbioru ok.58-61 dni. 
W wiosennych uprawach przykrycie folią przyśpiesza zbiór.

Fasola szparagowa ciemnozielona, 
błyszcząca JACKSON

Fasola szparagowa JACKSON to następca odmiany LAWRENCE. Mocne rośliny 
o wzniesionym pokroju tworzą wysoko osadzone strąki długości ok. 15–16 cm 
i średnicy 10 mm. Strąki tej odmiany mają niezwykle ciemnozielony kolor 
z połyskiem, dzięki gładkiej skórce i woskowej powłoce. Ta cecha sprawia, 
że strąki są w naturalny sposób zabezpieczone przed chorobami oraz 
przed wysychaniem dzięki czemu bardzo długo zachowują świeżość. Fasola 
szparagowa JACKSON polecana głównie na świeży rynek ze względu na bardzo 
atrakcyjny wygląd i przedłużoną trwałość strąków. Odmiana o bardzo wysokim 
plonowaniu, odporna na mozaikę fasoli, antraknozę i bakteriozę obwódkową.

Fasola szparagowa zielona FERRARI

Fasola szparagowa Ferrari jest wczesną odmianą (60–63 dni) o ciemnozielonym 
kolorze i błyszczącej skórce. Strąk ok. 13 cm, bardzo smukły (6,5–8 mm – 80%, 
8–9 mm – 20%), doskonały w smaku, bez łyka, łej mozaiki fasoli, antraknoza, 
bakterioza obwódkowa fasoli (Pseudomonas savastanoi pv. phaseolica). 
Fasola szparagowa Ferrari ma niskie minimalne temperatury wschodów. 

FASOLE SZPARAGOWE ZIELONOSTRĄKOWE

FASOLE SZPARAGOWE ŻÓŁTOSTRĄKOWE
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FASOLE SZPARAGOWE ZIELONOSTRĄKOWE

Fasola STANLEY

Dominująca odmiana w Europie wśród odmian o średnicy strąka 8–10 mm, 
ze względu na bardzo wysokie plony niezależnie od warunków pogodowych 
i rodzaju gleby. Zielone strąki długości 12–14 cm, średnicy 8–10 mm. 
Okres wegetacji ok. 75 dni. Odporność: wirus zwykłej mozaiki fasoli, antraknoza, 
bakterioza obwódkowa. Bardzo odporna na stresowe warunki – nie zrzuca 
kwiatów i zawiązków strąków – plonuje niezawodnie. Strąki są wysoko 
osadzone – nie dotykają podłoża – nie są narażone na choroby grzybowe 
i zanieczyszczenia. Powolne wykształcanie nasion pozwala na dorośnięcie 
wszystkich strąków na roślinie oraz przedłużenie okresu zbioru. 
W Polsce uzyskano bardzo wysokie plony niezależnie od warunków pogodowych 
i rodzaju gleby (17–22 ton/ha.).

NAJWCZEŚNIEJSZA

Fasola szparagowa zielona TEMPO

Fasola szparagowa TEMPO Ma najkrótszy okres wegetacji ok. 60 dni 
w uprawach polowych oraz 55–57 dni pod osłonami. Roślina z dużym 
wigorem i mocnym systemem korzeniowym. Zielone, proste strąki są wysoko 
osadzone, dobrze wypełnione miąższem, długości ok. 13–14 cm. 
śr. 8–9 mm 40%, 9–10,5 mm 60%. Odporność: wirus zwykłej mozaiki fasoli, 
bakterioza obwódkowa fasoli (Pseudomonas savastanoi pv Phasolica). 
Fasola szparagowa TEMPO bardzo dobrze plonuje we wszystkich terminach 
uprawy, jednak jest najbardziej ceniona w bardzo wczesnych uprawach 
oraz późnych jako poplon. 

Groszek cukrowy NAIROBI
Typ SNAP PEA

Do spożycia jako młode strąki. Strąki są delikatne w smaku, bez łyka i nie mają 
wyściółki pergaminowej. Rośliny 60–100 cm. Zbiór po 55–65 dniach od siewu 
i trwa kilka tygodni. Wysiew ok. 0,5 kg/100 m2. Strąki dł. 9 cm szer. 15 mm. 
Do uprawy w tunelach i w polu. Kulinarny przebój ostatnich lat w Europie Zachodniej.

Groszek cukrowy płaski 
SWEET HORIZON 
Typ SNOW PEA

Strąki płaskie dł. 10 cm szer. 22 mm, do uprawy w polu oraz pod osłonami. 
Do spożycia jako młode strąki. Strąki są bardzo smaczne i bez łyka. 
Kulinarny przebój ostatnich lat w Europie Zachodniej.

GROSZEK CUKROWY
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Bób MONICA 

Nowa, prawdopodobnie najwcześniejsza odmiana bobu w Unii Europejskiej. 
Przeznaczona do upraw przyspieszonych i w polu. Wysiew w lutym i na początku 
marca w mnożarkach lub w okresie późniejszym bezpośrednio do gruntu. Polecany 
rozstaw roślin 75x10 cm (1200 roślin na 100 m2) Odmiana bardzo tolerancyjna na 
niską temperaturę i choroby wirusowe. Rośliny osiągają wysokość 100–120 cm, nie 
wylegają nawet w trudnych warunkach. Strąki (ok. 18 cm) zawierają 4–6 dużych, 
nasion bez czarnego znamiona. Łatwe do łupania. Nasiona mają doskonały smak, 
nie ciemnieją i bardzo długo zachowują świeży wygląd. Wyjątkowa odmiana dająca 
najwcześniejszy i bardzo wysoki plon.

Bób AGUADULCE

Bób Aquadulce to bardzo wczesna odmiana 
przeznaczona do najwcześniejszych upraw. 
Wysiew w lutym i początku marca w mnożarkach 
lub w okresie późniejszym bezpośrednio do gruntu. 
Wzrost roślin ok. 90 cm. Strąki długości 20–25 cm 
zawierające po 5–7 nasion dużej wielkości (3,0–
3,5 cm) w kolorze jasno seledynowym. Odmiana 
bardzo plenna. Bób Aquadulce bardzo dobrze 
sprawdza się również uprawach jesiennych.

Bób WITKIEM MANITA 

Bardzo wczesna odmiana bobu (wegetacja ok. 75 dni) do najwcześniejszych upraw 
przyspieszonych i w polu. Wysiew w lutym i na początku marca w mnożarkach lub 
w okresie późniejszym bezpośrednio do gruntu. Odmiana bardzo tolerancyjna na 
niską temperaturę. Rośliny osiągają wysokość ok. 130 cm. Długie strąki (ok. 20 cm) 
zawierają przeciętnie 6 dużych, jasnych nasion bez czarnego znamiona. Bardzo 
plenna odmiana, zapewnia niezawodny bardzo wczesny zbiór.

Bób Aguadulce 
SUPERSIMONIA 

NOWOŚĆ

Bardzo wczesna odmiana bobu szczególnie 
polecana do wczesnych upraw oraz w polu. 
Nasiona należy wysiewać w ciepłych obiektach 
w lutym i początku marca lub w okresie 
późniejszym bezpośrednio do gruntu. Odmiana 
dobrze znosi niskie temperatury. Rośliny osiągają 
wysokośc ok. 130 cm. Długie strąki (25–30cm) 
mają zazwyczaj 7–8 dużych, jasnych nasion 
bez czarnego znamiona! Odmiana daje bardzo 
wysoki i wczesny plon. Strąki odpowiednie do 
mechanicznego łuskania. Ziarna długi czas mogą 
być przechowywane nie dając oznak starzenia. 
Odmiana bardzo dobrze sprawdza się również 
w uprawach jesiennych.

BÓB
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BURAK ĆWIKŁOWY

Burak ćwikłowy DETROIT 2

Burak ćwikłowy DETROIT 2 jest odmianą o krótkim okresie wegetacji (58 dni). 
Ze względu na wczesność - doskonała do upraw pod osłonami na botwinkę oraz 
jako buraczki w pęczkach. Korzeń kulisty, o doskonałej strukturze i intensywnym, 
krwistoczerwonym zabarwieniu. Odmiana znana z wczesności, oraz bardzo 
wysokiego plonu. Radzi sobie dobrze w każdym rodzaju gleby. Odporna na 
mączniaka rzekomego. Tolerancyjna na jarowizację. Burak ćwikłowy DETROIT 2 
pozostawiony dłużej w polu dorasta do dużych rozmiarów, nie łykowaciejąc 
i nie tworząc pierścieni. Bardzo dobrze się przechowuje.

Burak ćwikłowy CYLINDRA

Wczesna odmiana o cylindrycznym, długim (ok. 15 cm), gładkim i bardzo dobrze 
wybarwionym korzeniu. Ulistnienie o wysokości ok. 35–40 cm. Przeznaczona na 
rynek warzyw świeżych oraz do przetwórstwa.

Rzodkiewka 
ROSSO TONDO PRECOCISSIMO 2

Bardzo wczesna odmiana (zbiór po 18–20 dniach od siewu). Do upraw 
przyśpieszonych pod osłonami lub pod włókniną oraz w polu przez cały 
rok. Daje wyrównany plon kulistych, kształtnych, intensywnie czerwonych 
rzodkiewek z połyskiem. Odporna na parcenie miąższu i pękanie. 
Liście krótkie i mocne ułatwiają zbiór i wiązanie w pęczki.

RZODKIEWKA
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KOPER

Koper AROMA

Szybko rosnący, szczególnie polecany do upraw przyśpieszonych oraz w polu. 
Tworzy dobrze krzewiące się, bogato ulistnione łodygi, bardzo aromatyczne 
o intensywnym kolorze. Daje bardzo wysoki plon na świeży rynek, jak również 
jako surowiec do kwaszenia.

PIETRUSZKA

Pietruszka HALBLANGE

Pietruszka korzeniowa „berlińska”. Osiąga dojrzałość już po 110 dniach wegetacji. 
Tworzy korzenie długie, stożkowate, gładkie, bez zniekształceń. Miąższ biały, 
jędrny i smaczny. Odmiana przeznaczona na bezpośrednie zaopatrzenie rynku, 
do przechowywania i przetwórstwa.

Pietruszka naciowa MOSS CURLED 2

Odmiana naciowa, wydająca średniej wysokości łodygi. Liście są bardzo gęste, 
drobno poskręcane (kędzierzawe). Liście zachowują swój świeży, zielony kolor 
nawet na starszych łodygach.

Pietruszka naciowa COMUNE 2

Odmiana naciowa, o liściach gładkich, podobnych kształtem do berlińskiej, 
nietworząca zgrubień korzeniowych. Bardzo intensywnie rośnie, a po ścięciu szybko 
odrasta zapewniając wielokrotnie większą wydajność naci niż uprawa odmian 
korzeniowych. Commun 2 ma drobniejsze liście od innych odmian naciowych. 
Polecana do wszystkich terminów uprawy.
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MARCHEW

Marchew NEVA F1

Marchew heterozyjna w typie nantejskim. Korzeń 
długości ok. 20 cm cylindryczny, tępo zakończony 
o ciemnopomarańczowym kolorze i wyjątkowo gładkiej skórce. 
Brak zazielenienia główki. Okres wegetacji ok. 115–120 dni. 
Bardzo dobre wyrównanie korzeni. Korzenie twarde i odporne 
na pękanie. Marchew o bardzo wysokim plonie, do zbioru 
mechanicznego dzięki silnym i zdrowym liściom. NEVA F1 
może być bardzo długo przechowywana. Przeznaczona na 
rynek warzyw świeżych oraz dla przetwórstwa – na plastry 
i kostkę.

Marchew COD F1

Marchew heterozyjna w typie nantejskim. Korzeń długości 
ok. 20 cm cylindryczny, dobrze wyrównany, tępo zakończony. 
Brak zazielenienia główki. Odmiana COD F1 ma pomarańczowy 
kolor i gładką skórkę. Okres wegetacji ok. 120–125 dni. 
Mocna nać o bardzo wysokiej zdrowotności. Odmiana 
dostosowana do zbioru mechanicznego. Plon bardzo wysoki. 
Korzenie twarde i odporne na pękanie. Doskonale nadają się 
do długiego przechowywania. Zastosowanie: świeży rynek 
i do przetwórstwa. 
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MARCHEW

Marchew NANTES 5 Naba

Bardzo wczesna, nantejska odmiana o gładkim, walcowatym korzeniu, 
tępo zakończonym, intensywnie wybarwionym o długości ok. 20 cm. 
Odmiana w typie odmiany Nantes 5 Naba jednak ok. 7 dni wcześniejsza 
i nieco większa. Doskonale nadaje się na rynek warzyw świeżych, jako marchew 
w pęczkach, bez naci (po umyciu skórka nie bieleje), do przechowywania 
oraz dla przemysłu na plastry. Korzenie nie zielenieją. Odmiana niepodatna 
na alternariozę. Daje bardzo wysokie plony.
W badaniach prowadzonych w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym SGGW 
w Żelaznej uzyskano plon odmiany NABA 107 ton/ha.

Marchew BERLIKUMER 2

Przeznaczona na świeży rynek, do przemysłu i do długiego przechowywania. 
Okres wegetacji ok. 135 dni. Korzeń cylindryczny 23–25 cm długości, tępo 
zakończony o gładkiej skórce. Dobrze wybarwiona kora i rdzeń. Nać mocna 
umożliwia mechaniczny zbiór. Odporna na pękanie, niepodatna na alternariozę. 
Odmiana wyróżnia się bardzo dobrym smakiem. Przeznaczenie: na świeży rynek, 
do przechowywania i do przemysłu (800 tys/ha – na kostkę, 1,2–1,5 ml/ha – 
na plastry). Daje bardzo wysoki wyrównany plon nawet w trudnych warunkach 
uprawowych i okresach suszy. Bardzo dobry stosunek ceny nasion do jakości 
odmiany. 

Marchew FLAKKE 2

Średnio późna odmiana z doskonałym, pomarańczowoczerwonym wybarwieniem 
kory i rdzenia. Korzenie nie mają zielonej głowy. Niepodatna na alternariozę. 
Niezwykle gładki, błyszczący korzeń długości 20–24 cm jest lekko stożkowaty, 
niemal cylindryczny, tępo zakończony. Odmiana doskonała na bezpośrednie 
zaopatrzenie rynku, do przechowywania i dla przetwórstwa. Przy siewie 
ok. 800 tys. nasion/ha dorasta do dużych rozmiarów, stanowiąc atrakcyjny 
surowiec na kostkę. Odmiana bardzo plenna, o silnej, zdrowej naci. Bardzo 
atrakcyjna cena nasion.
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CEBULA

Cebula RIJNSBURGER 5

Średniowczesna ustalona odmiana cebuli do bardzo długiego przechowywania 
(nawet do czerwca). Tworzy duże, kuliste cebule z cienką szyjką i łuską koloru 
słomkowobrązowego. Daje pewny i wysoki plon twardych, wyrównanych cebul 
z bardzo mocną łuską. Dzięki temu cebule świetnie znoszą zbiór mechaniczny, 
sortowanie i bardzo długie przechowywanie. 

Cebula GOLDIE

Hybryda syntetyczna w typie hiszpańskim, wyjątkowo plenna, do bardzo długiego 
przechowywania (8–9 miesięcy) Okres wegetacji ok. 135 dni. Tworzy bardzo duże 
cebule, kształtne pokryte bardzo twardą, ciemnożółtą łuską. Cebula a łagodnym 
smaku. Plony odmiany Goldie są bardzo wysokie również w trudnych warunkach 
uprawowych. 

Cebula JADY F1

Hybryda w typie hiszpańskim. Okres wegetacji ok. 125 dni. Bardzo 
duże cebule kształtne pokryte bardzo twardą, ciemnożółtą łuską. 
Cebula o łagodnym smaku. Uprawa odmiany Jady F1 zapewnia 
wyjątkowo wysokie plony. Bardzo dobrze znosi przechowywanie nawet 
9 miesięcy od zbioru.

Cebula YELLOW SWEET SPANISH

Odmiana ustalona. Kuliste, bardzo duże wyrównane cebule (ok. 8 cm) 
o białym miąższu, żółtobrązową łuską. Wyjątkowo silny system korzeniowy 
pozwala nawet w suche lata osiągać plony ponad 100 ton/ha dużych 
i wyrównanych cebul. Przechowywanie bez strat do końca grudnia. 
Na świeży rynek i do przetwórstwa. Obieranie trwa 3 x szybciej 
niż innych odmian.
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CEBULA

Cebula SENSHYU YELLOW

Cebula ozima o wysokiej mrozoodporności. Zalecany wysiew w sierpniu 
Zbiór od maja na pęczki, do lipca jako żółte, kuliste, lekko spłaszczone 
cebule. Cebula SENSHYU YELLOW daje wczesny wysoki plon.

Cebula ROSSA DA INVERNO

Ciemnoczerwone duże cebule z mocną błyszczącą łuską i ostrym smaku. 
Cebule nadają się do bardzo długiego przechowywania. Odmiana o silnym 
wigorze, wysoko plonująca.

Cebula AGOSTANA

Cebula pokryta białą błyszczącą łuską. Okres wegetacji ok. 140 dni. Agostana daje 
wysokie plony. Cebule duże, białe, bardzo atrakcyjne o łagodnym słodkim smaku. 
Cebule nadają się do długiego przechowywania.

Cebula WHITE SWEET SPANISH

Odmiana ustalona, tworzy bardzo atrakcyjne, kuliste, bardzo duże cebule 
o białym miąższu, pokryte białą łuską. Odmiana o silnym wigorze daje 
bardzo wysoki plon po około 135 dniach od siewu. Wyjątkowo silny system 
korzeniowy pozwala osiągać bardzo wysokie plony nawet w trudnych 
warunkach uprawy. Cebula WHITE SWEET SPANISH ma doskonały łagodny, 
słodkawy smak, polecana jest na świeży rynek i do przetwórstwa. Odmiana 
tolerancyjna na wciornastki.
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CEBULA SZCZYPIOROWA

Cebula szczypiorowa WHITE LISBON

Cebula szczypiorowa White Lisbon po około 60 dniach od siewu tworzy 
zielony, bardzo atrakcyjny szczypior bez zgrubienia cebulowego. 
Później powstaje podłużna, a następnie kulista, biała cebula z grubą 
szyjką o łagodnym smaku. Cebula szczypiorowa White Lisbon może być 
uprawiana w różnych terminach pod osłonami i w gruncie.

Cebula szczypiorowa 
Ds 3030 F1

Niezawodny, bardzo plenny i wczesny mieszaniec cebuli szczypiorowej (Allium fistulosum) 
do uprawy z siewu bezpośredniego pod osłonami i w gruncie. Tworzy szczypior bez 
zgrubienia cebulowego z bardzo długą białą nasadą i smukłymi liśćmi. Szczypior gotowy 
do zbioru po ok. 65 dniach na wiosnę oraz po ok. 55 dniach w lecie. Szczypior bardzo 
wyrównany o doskonałym, łagodnym smaku.

Cebula szczypiorowa 
TOKIO LONG WHITE

Cebula szczypiorowa (Allium fistulosum) do uprawy z siewu 
bezpośredniego pod osłonami i w gruncie. Biała nasada przechodzi 
w smukłe i sztywne liście koloru zielonego. Szybko odrasta po ścięciu, 
umożliwiając powtórne zbiory. 

Cebula siedmiolatka ISHIKURA LONG WHITE

(Allium fistulosum) Odmiana wytwarza długi (ok. 50 cm) nierozkładający się szczypior 
u góry ciemnozielony u dołu z długą idealnie białą długą nasadą bez zgrubienia 
cebulowego. Odmiana ma doskonały smak i aromat. Daje obfite plony wyrównanych 
roślin przeznaczonych do sprzedaży w pęczkach. Szybko odrasta po ścięciu 
umożliwiając wielokrotny zbiór. Odmiana wykazuje tolerancję wobec mączniaka 
rzekomego.

Marynin 195A 21-030 Motycz, Marynin 195A 21-030 Motycz, 
tel. 81 503 12 86 (pon.-sob. – 9.00-21.00) tel. 81 503 12 86 (pon.-sob. – 9.00-21.00) 
e-mail: info@alseed.ple-mail: info@alseed.pl
Pełna oferta na stronie www.alseed.plPełna oferta na stronie www.alseed.pl

Możliwość zakupu wybranych pozycji z katalogu w małych opakowaniach, do testów w uprawach profesjonalnych i upraw hobbyMożliwość zakupu wybranych pozycji z katalogu w małych opakowaniach, do testów w uprawach profesjonalnych i upraw hobby

  www.alseedgarden.pl tel. 663-063-435www.alseedgarden.pl tel. 663-063-435


