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Odmiana wysoka, średnio wczesna, plenna do uprawy w tunelach foliowych i w

Właściciel odmiany producent nasion
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SPENCER
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Solanum lycopersicum L.
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CHARAKTERYSTYKA OPAKOWANIA

✃
Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji

EKOLOGICZNY REGAŁ DO PREZENTACJI TOREBEK Z NASIONAMI

a

jakość WE

Jakość WE - potwierdzenie spełnienia
Wspólnotowych norm jakościowych

• do prezentacji 52 produktów

jakość WE

Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji

Informacja o gwarancji na zakupione nasiona

• wykonany ze sklejki

✃
Nazwa gatunku, odmiany oraz nazwa łacińska
- zgodnie z wytycznymi Ustawy o Nasiennictwie
Logo firmy

• wygodny do transportu
• łatwy i szybki w montażu

POMIDOR

SPENCER

Solanum lycopersicum L.
Właściciel odmiany producent nasion

Opis odmiany przybliżający jej cechy,
zastosowanie i sposób uprawy

• wytrzymały
• podlega recyklingowi

Informacja o właściwościach
odżywczych danego produktu

Odmiana wysoka, średnio wczesna, plenna do uprawy w tunelach foliowych i w
gruncie przy palikach. Odporna na fuzariun, werticiliozę, wirusa mozaiki pomidorów,
nicienie i brunatną plamistość liści. Tworzy owoce okrągłe, jędrne odporne na pękanie,
bez żebrowania i pasków. Owoce o wadze 25-35 g zebrane są w długie grona, na
jednym gronie jest ok. 18-20 owoców. Owoce nie miękną i mają przedłużoną trwałość
(odmiana w typie LSL), równomiernie dojrzewają w jednym gronie. W zależności od
potrzeb i sposobu uprawy, nasiona wysiewać od lutego do końca marca do doniczek
lub na palety. Na miejsce stałe sadzić rośliny gdy mają kilka dobrze rozwiniętych liści.
Wymaga obfitego nawożenia i nawadniania. W przypadku uprawy tej odmiany w gruncie przy palikach nasiona wysiewa się pod osłony w marcu i kwietniu, do gruntu rośliny wysadza się po 15 maja gdy minie ryzyko wystąpienia przymrozków, w rozstawie
70-80 x 40-60 cm. Owoce zbiera się sukcesywnie w miarę dojrzewania od połowy
lipca do pierwszych jesiennych przymrozków.
Pomidor jest ważnym źródłem soli mineralnych, zwłaszcza potasu, zawiera witaminy oraz likopen, który jest antyutleniaczem korzystnie wpływającym na organizm
człowieka. Składniki zawarte w owocach pomidora korzystnie wpływają na procesy
trawienia i zdrowie człowieka. Przetwory pomidorowe mogą być spożywane przez
chorych na cukrzycę a także przy chorobach wątroby i nerek. Szklanka soku pomidorowego pokrywa dzienne zapotrzebowanie na Wit. C dla dorosłej osoby.

0,5 cm

Graficzne przedstawienie okresu i miejsca wysiewu, rozstawy i terminu zbioru

poł. III-IV

poł. V

Numer przedsiębiorstwa

70-80 x
40-60 cm

poł. VII-X

nr. przeds. 14/65/18512

Identyfikacja elektroniczna produktu
POMIDOR - WYSOKI

Nazwa gatunku i odmiany (zwyczajowo przyjęta)
Dane teleadresowe firmy

SPENCER
0,5g

Werbena Art Nasiona Sp. z o. o.

ul. Farbiarska 35, 02-862 Warszawa
tel. 22 877 29 26 - 28; fax 22 877 19 15
nasiona@nasiona.werbena-art.pl
www.nasiona.werbena-art.pl

Miejsce na zapisanie informacji
w procesie konfekcjonowania: numeru partii,
gramatury produktu, okresu przydatności do
wysiewu, stopnia kwalifikacji.

2-0051-90182-02
WBN-28-16
-

ST +/- 0,5 g
ważne do 09.2020

MS

ZNAKI GRAFICZNE ZASTOSOWANE W KATALOGU
Wskazuje odmiany, których właścicielem oraz producentem nasion znajdujących się
w naszych torebkach jest firma MORAVOSEED.
MORAVOSEED jest właścicielem ponad 400 odmian warzyw, cenionych na wielu światowych
rynkach produkcji warzywnej, jak również w Polsce.
W torebkach z logo Werbena EKO Ogród ponad 70% asortymentu odmianowego warzyw
stanowią nasiona odmian MORAVOSEED.

• wymiary po rozłożeniu: 65x180x43 cm (szerokość/wysokość/głębokość)
• wymiary złożonego regału (do transportu): 65x152x5 cm (szerokość/wysokość/grubość)
• komplet haków
• ciężar max 15 kg
• instrukcja montażu
w w w . n a s i o n a . w e r b e n a - a r t . p l

PROFESJONALNEJ

Wskazuje odmiany, które wyróżniają się jakością, cenioną na profesjonalnym rynku
produkcji warzyw. Odmiany te wyróżnia: odporność lub tolerancja na choroby charakterystyczne
dla danego gatunku, wysoki poziom plonowania, wczesność, jakość uzyskiwanych warzyw.

N OWO Ś Ć

Wskazuje odmiany których nasiona wprowadzamy do spedaży na polski rynek nasion amatorskich
w sezonie handlowym 2017 / 2018.

Odmiany warzyw, których nasiona znajdują się w naszych opakowaniach powstały w wyniku tradycyjnej hodowli, bez udziału genetycznej modyfikacji.

w w w . n a s i o n a . w e r b e n a - a r t . p l

GMO
1

30 x 20 cm

VIII

poł. IV

EXHIBITION

AVALON

Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji
jakość WE

żych cebulach.
W L.uprawie amatorskiej
Allium cepa
sadzona z doniczek ziemnych daje
cebule o masie 1000 g. Cebule białe
o łagodnym, słodkim smaku, pokryte
Odmiana późna
o wyjątkowo
dużych sałatkowa
cebulach. W
uprawie
słabą
łuską. Odmiana
bardzo
amatorskiej sadzona z doniczek ziemnych daje cebule o masie
smaczna
polecana
do
bezpośredniego
1000 g. Cebule białe o łagodnym, słodkim smaku, pokryte słabą łuspożycia.
ską. Odmiana sałatkowa
bardzo smaczna polecana do bezpośredniego spożycia. Wysiew od końca marca do końca kwietnia w rzędy
co 30cm. Głębokość siewu 1-2 cm. Wymaga gleby żyznej, zasobnej
w składniki pokarmowe, dobrze uprawionej.
Cebula posiada działanie przeciwbakteryjne dzięki zawartości
lotnych i nielotnych związków siarkowych. Olejek cebulowy przeciwdziała rozwojowi gronkowców, paciorkowców oraz niektórych
bakterii. Zawartość związków flawonoidowych korzystnie wpływa
na serce. Preparaty cebulowe stosowane są do usuwania blizn.
Cebula jest bogatym źródłem witamin z grupy B, E i K.

IV-VII

00329

5 902367 471903

30-50 x
6-10 cm

nr. przeds. 14/65/18512

VII-X

Właściciel odmiany producent nasion

Allium cepa L.

GRENADA
CEBULA
Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji
jakość WE

nr. przeds. 14/65/18512

30-50 x
6-10 cm

VII-X

Odmiana plenna o okresie wegetacji 110-115 dni, o wysokich walorach smakowych.
Tworzy korzenie kuliste do kulistospłaszczonych o średnim skorkowaceniu skórki. Miąższ purpurowy, pierścienie słabo zaznaczone. Polecana do bezpośredniego
spożycia, przetwarzania i przechowywania (pod warunkiem późniejszego siewu –
lipiec). Na wczesny zbiór, zalecany jest wysiew nasion wprost do gruntu od początku
kwietnia. Na zbiór jesienno-zimowy od połowy maja do końca lipca. Rozstawa roślin
30-40 x 5 cm.

Odmiana plenna polecana do przechowywania korzeni zimą. Może być również
uprawiana na letni zbiór pęczkowy. Tworzy korzenie kuliste do kulistospłaszczonych
z lejkowatą nasadą, pokryte ciemnoczerwoną gładką skórką. Miąższ o dużej zawartości cukrów i betaniny, o słabo zaznaczonych pierścieniach. Odmiana wskazuje słabą
zdolność do kumulowania azotanów. Na wczesny zbiór zalecany jest wysiew nasion
wprost do gruntu od początku kwietnia. Na zbiór jesienno-zimowy od połowy maja
do końca lipca. Rozstawa roślin 30-40 x 5 cm.
Beta vulgaris L.

BURAK ĆWIKŁOWY

✃

5 902367 471880

Korzenie buraka ćwikłowego zawierają między innymi sole wapnia, fosforu, magnez i
żelazo oraz witaminy A, C, B1, B2, P i PP. Świeży sok z buraków jest zalecany dla osób z
niedoborami żelaza. Zawierają również naturalny barwnik betaninę wykorzystywany
do barwienia produktów spożywczych przeznaczonych dla dzieci i dorosłych.

2-3 cm
2-3 cm

Beta vulgaris L.

CZERWONA KULA 2

Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji

jakość WE

BURAK ĆWIKŁOWY

✃
✃

5 902367 471880
WBN-78-16-g 00331
w w w . n a s i o n a . w e r b e n a - a r t . p l

WBN-79-16-g - 74856

2-3 cm

Werbena Art Nasiona Sp. z o. o.
ul. Farbiarska 35, 02-862 Warszawa
tel. 22 877 29 26 - 28; fax 22 877 19 15
nasiona@nasiona.werbena-art.pl
www.nasiona.werbena-art.pl

IV-VII

OKRĄGŁY CIEMNOCZERWONY

✃

00331

Korzenie buraka ćwikłowego zawierają między innymi sole wapnia, fosforu, magnez i
żelazo oraz witaminy A, C, B1, B2, P i PP. Świeży sok z buraków jest zalecany dla osób z
niedoborami żelaza. Zawierają również naturalny barwnik betaninę wykorzystywany
do barwienia produktów spożywczych przeznaczonych dla dzieci i dorosłych.

OKRĄGŁY
CIEMNOCZERWONY

Werbena Art Nasiona Sp. z o. o.
ul. Farbiarska 35, 02-862 Warszawa
tel. 22 877 29 26 - 28; fax 22 877 19 15
nasiona@nasiona.werbena-art.pl
20g
www.nasiona.werbena-art.pl

1-2 cm

WBN-78a-16-g -

2-3 cm

Odmiana średnio wczesna , o okresie wegetacji 110-115 dni, tworzy cebule o
masie około 145 g, pokryte łuską koloru karmazynowego. Cebule w przekroju
poprzecznym mają biały miąższ z kołami w kolorze karmazynowym. Polecana do uprawy z nasion oraz dymki. Odmiana nadaje się do spożycia w miarę
dorastania, jak również do przechowywania.
Cebula posiada działanie przeciwbakteryjne dzięki zawartości lotnych i nielotnych związków siarkowych. Olejek cebulowy przeciwdziała rozwojowi
gronkowców, paciorkowców oraz niektórych bakterii. Zawartość związków
flawonoidowych korzystnie wpływa na serce. Preparaty cebulowe stosowane są do usuwania blizn. Cebula jest bogatym źródłem witamin z grupy B, E i K.

poł. IV
nr. przeds. 14/65/18512

5 902367 471903
00329

20-30 x
5-6 cm

VII-VIII

II

nr. przeds. 14/65/18512

Allium cepa L.

CEBULA

GRENADA

1-2 cm

✃

Werbena Art Nasiona Sp. z o. o.
ul. Farbiarska 35, 02-862 Warszawa
tel. 22 877 29 26 - 28; fax 22 877 19 15
nasiona@nasiona.werbena-art.pl
www.nasiona.werbena-art.pl

Beta vulgaris L.

VII-X

Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji

ul. Farbiarska 35, 02-862 Warszawa
tel. 22 877 29 26 - 28; fax 22 877 19 15
nasiona@nasiona.werbena-art.pl
www.nasiona.werbena-art.pl

CEBULA
Odmiana
późna o wyjątkowo
WBN-3-16
- EXHIBITION
01283 du-

flawonoidowych korzystnie wpływa na serce. Preparaty cebulowe stosowaodmiany
producent
nasion
ne są do usuwaniaWłaściciel
blizn. Cebula
jest bogatym
źródłem
witamin z grupy B, E i K.

nr. przeds. 14/65/18512

5 902367 470890

Werbena Art Nasiona Sp. z o. o.

3g

Korzenie buraka ćwikłowego zawierają między innymi sole wapnia, fosforu, magnez i
żelazo oraz witaminy A, C, B1, B2, P i PP. Świeży sok z buraków jest zalecany dla osób z
niedoborami żelaza. Zawierają również naturalny barwnik betaninę wykorzystywany
do barwienia produktów spożywczych przeznaczonych dla dzieci i dorosłych.
IV-VII
30-50 x
VII-X
6-10 cm

30-50 x
Werbena Art Nasiona Sp. z o.IV-VII
o.
6-10 cm
ul. Farbiarska 35, 02-862 Warszawa
tel. 22 877 29 26 - 28; fax 22 877 19 15
10g
nasiona@nasiona.werbena-art.pl
BURAK ĆWIKŁOWY
www.nasiona.werbena-art.pl

jakość WE
Allium cepa
L.

CEBULA

✃

Odmiana
średnio wczesna, o okresie
GRENADA
wegetacjiAllium
110-115
Tworzy cebule o
cepa dni.
L.
masie -około 145 g, pokryte łuską
koloru
WBN-46a-16-g
0014.10
karmazynowego.
Właściciel odmiany
producent nasionŁuska jest ciemniejsza
i bardziej lśniąca niż u odm. Karmen.
Odmiana średnio wczesna , o okresie wegetacji 110-115 dni, tworzy cebule o
Cebule w przekroju poprzecznym
masie około 145 g, pokryte łuską koloru karmazynowego. Cebule w przekroju
mają
białyz miąższ
z kołami
w kolorze
poprzecznym mają
biały miąższ
kołami w kolorze
karmazynowym.
Polecana do uprawy z nasion
oraz dymki. Odmiana
nadaje się dodo
spożycia
w miarę
karmazynowym.
Polecana
uprawy
dorastania, jak również
do przechowywania.
z nasion
oraz dymki. Odmiana nadaje
Cebula posiada działanie przeciwbakteryjne dzięki zawartości lotnych i niesię do spożycia w miarę dorastania jak
lotnych związków siarkowych. Olejek cebulowy przeciwdziała rozwojowi
również oraz
do przechowywania.
gronkowców, paciorkowców
niektórych bakterii. Zawartość związków

do końca lipca. Rozstawa roślin 30-40 x 5 cm.

poł. VII-VIII
nr. przeds. 14/65/18512

CEBULA

Odmiana plenna polecana do
uprawy pod kątem przechoBURAK ĆWIKŁOWY
wywania
korzeni zimą.
Może
Odmiana plenna OKRĄGŁY
polecana
do przechowywania
korzeni zimą. Może00325
być również
WBN-45a-16-g
CIEMNOCZERWONY
być
uprawiana na
uprawiana na letni zbiór pęczkowy.Beta
Tworzy
korzenie
kuliste do kulistospłaszczonych
vulgaris
L. również
z lejkowatą nasadą, pokryte ciemnoczerwonąletni
gładką zbiór
skórką. Miąższ
o dużej zawartopęczkowy.
Twości cukrów i betaniny, o słabo zaznaczonych pierścieniach.
Odmiana
wskazuje
słabą
rzy korzenie
kuliste
do kulizdolność do kumulowania azotanów. Na wczesny zbiór zalecany jest wysiew nasion
stospłaszczonych
z
lejkowatą
wprost do gruntu od początku kwietnia. Na zbiór jesienno-zimowy od połowy maja
Odmiana plenna polecana do przechowywania korzeni zimą. Może być również
do końca lipca. Rozstawa roślin 30-40 x 5 cm. nasadą, pokryte ciemnoczeruprawiana na letni zbiór pęczkowy. Tworzy korzenie kuliste do kulistospłaszczonych
woną skórką. Miąższ o dużej
z lejkowatą nasadą, pokryte ciemnoczerwoną gładką skórką. Miąższ o dużej zawartoKorzenie buraka ćwikłowego zawierają międzyzawartości
innymi sole wapnia,
fosforu,
magnez i
cukrów
i betaniny,
ści cukrów i betaniny, o słabo zaznaczonych pierścieniach. Odmiana
wskazuje
słabą
żelazo oraz witaminy A, C, B1, B2, P i PP. Świeży sok z buraków jest zalecany dla osób z
zdolność do kumulowania azotanów. Na wczesny
zbiór zalecany jest wysiew piernasion
o słabo
niedoborami żelaza. Zawierają również naturalny
barwnik zaznaczonych
betaninę wykorzystywany
wprost do gruntu od początku kwietnia. Na zbiór
jesienno-zimowy
od
połowy
ścieniach.dla dzieci i dorosłych. maja
do barwienia produktów spożywczych przeznaczonych

1-2 cm

VII-VIII

2-3 cm

Allium cepa L.

5 902367 471408
0014.10

20-30 x
5-6 cm

✃

20-30 x
5-6 cm

nr. przeds. 14/65/18512

2-3 cm

Odmiana późna o wyjątkowo dużych cebulach. W uprawie
amatorskiej sadzona z doniczek ziemnych daje cebule o masie
1000 g. Cebule białe o łagodnym, słodkim smaku, pokryte słabą łuską. Odmiana sałatkowa bardzo smaczna polecana do bezpośredniego spożycia. Wysiew od końca marca do końca kwietnia w rzędy
co 30cm. Głębokość siewu 1-2 cm. Wymaga gleby żyznej, zasobnej
w składniki pokarmowe, dobrze uprawionej.

Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji

WBN-46-16-g - 74853

IV

CEBULA

jakość WE

RENOVA

Cebula posiada działanie przeciwbakteryjne dzięki zawartości lotnych i nielotnych związkówWłaściciel
siarkowych.
Olejekproducent
cebulowynasion
przeciwdziała rozwojowi
odmiany
gronkowców, paciorkowców oraz niektórych bakterii. Zawartość związków
flawonoidowych korzystnie wpływa na serce. Preparaty cebulowe stosowane są do usuwania blizn. Cebula jest bogatym źródłem witamin z grupy B, E i K.

Cebula posiada działanie przeciwbakteryjne dzięki zawartości
lotnych i nielotnych związków siarkowych. Olejek cebulowy przeciwdziała rozwojowi gronkowców, paciorkowców oraz niektórych
bakterii. Zawartość związków flawonoidowych korzystnie wpływa
na serce. Preparaty cebulowe stosowane są do usuwania blizn.
Cebula jest bogatym źródłem witamin z grupy B, E i K.

4-5 cm

2-3 cm

nr. przeds. 14/65/18512

poł. V

2-3 cm

Werbena Art Nasiona Sp. z o. o.

4-5 cm

2-3 cm

Werbena Art Nasiona Sp. z o. o.

WBN-79a-16-g -

ul. Farbiarska 35, 02-862 Warszawa
tel. 22 877 29 26 - 28; fax 22 877 19 15
nasiona@nasiona.werbena-art.pl
www.nasiona.werbena-art.pl

Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji
jakość WE

jakość WE

2-3 cm

5 902367 471927

03972

✃
PROFESJONALNEJ

II

✃

WBN-4-16 -

✃

0,5 cm

ul. Farbiarska 35, 02-862 Warszawa
tel. 22 877 29 26 - 28; fax 22 877 19 15
nasiona@nasiona.werbena-art.pl
www.nasiona.werbena-art.pl

jakość WE

Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji

0,5 cm

01226

Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji

LIMBA
BROKUŁ

BURAK ĆWIKŁOWY

✃

Brassica oleracea L.
Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji
jakość WE

2-3 cm

OdmianaAVALON
średnio wczesna o okresie
wegetacjiAllium
125-130
dni. Tworzy cebule o
cepa L.
masie -około 115 g, pokryte białą
łuska z
WBN-80a-16-g
00723e
miąższem
o łagodnym
smaku. Odmiana
Właściciel odmiany
producent
nasion
polecana do uprawy z przeznaczeniem
Odmiana średnio wczesna, o okresie wegetacji 125-130 dni, tworzy cebule o
cebul do bezpośredniego spożycia w
masie około 115 g pokryte białą łuską o łagodnym miąższu. Wysiew wprost do
jak również
dodoniedługruntu w kwietniu,miarę
w rzędydorastania
co 20-30 cm. Odmiana
doskonała
spożycia w
miarę dorastania, jak
również
do niedługiego przechowywania.
giego
przechowywania.

WBN--16 -

nr. przeds. 14/65/18512

Werbena Art Nasiona Sp. z o. o.
ul. Farbiarska 35, 02-862 Warszawa
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Beta vulgaris L.

Właściciel odmiany producent nasion

BURAK ĆWIKŁOWY

Korzenie buraka ćwikłowego zawierają między innymi sole wapnia, fosforu, magnez i
żelazo oraz witaminy A, C, B1, B2, P i PP. Świeży sok z buraków jest zalecany dla osób z
niedoborami żelaza. Zawierają również naturalny barwnik betaninę wykorzystywany
do barwienia produktów spożywczych przeznaczonych dla dzieci i dorosłych.
IV-VII
30-50 x
VII-X
6-10 cm

BONA
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AVALON

CZERWONA KULA 2

Właściciel odmiany producent nasion

BURAK ĆWIKŁOWY

20g

BURAK ĆWIKŁOWY

rzy korzenie kuliste do kuli-

Odmiana plenna o okresie CZERWONA
wegetacji 110-115 dni,
o wysokich
KULA
2 waloracho smakowych.
stospłaszczonych
średnim
Tworzy korzenie kuliste do kulistospłaszczonych
skórBeta vulgaris
L. o średnim skorkowaceniu
ki. Miąższ purpurowy, pierścienie słabo zaznaczone.
Polecana do
bezpośredniego
skorkowaceniu
skórki.
Miąższ
spożycia, przetwarzania i przechowywania (pod
warunkiem
późniejszego
siewu
czerwony, pierścienie słabo–
lipiec). Na wczesny zbiór, zalecany jest wysiew nasion wprost do gruntu od początku
zaznaczone.
Polecana
do
kwietnia. Na zbiór jesienno-zimowy od połowy
maja do końca lipca.
Rozstawa roślin
Odmiana plenna o okresie wegetacji 110-115 bezpośredniego
dni, o wysokich walorach spożycia,
smakowych.
30-40 x 5 cm.
Tworzy korzenie kuliste do kulistospłaszczonych o średnim skorkowaceniu skórprzetwarzania i przechowyki. Miąższ purpurowy, pierścienie słabo zaznaczone. Polecana do bezpośredniego
Korzenie buraka ćwikłowego zawierają międzywania.
innymi sole wapnia, fosforu, magnez i
spożycia, przetwarzania i przechowywania (pod warunkiem późniejszego siewu –
żelazo oraz witaminy A, C, B1, B2, P i PP. Świeży sok z buraków jest zalecany dla osób z
lipiec). Na wczesny zbiór, zalecany jest wysiew nasion wprost do gruntu od początku
niedoborami żelaza. Zawierają również naturalny barwnik betaninę wykorzystywany
kwietnia. Na zbiór jesienno-zimowy od połowy maja do końca lipca. Rozstawa roślin
do barwienia produktów spożywczych przeznaczonych dla dzieci i dorosłych.
30-40 x 5 cm.

Właściciel odmiany producent nasion

VII, IX

Odmiana plenna o00504
okresie
WBN-1-16 wegetacji 110-115 dni. TwoBURAK ĆWIKŁOWY
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Odmiana późna o okresie
Właściciel odmiany producent nasion
wegetacji 130 dni. Tworzy
BURAK ĆWIKŁOWY
korzeń walcowaty,
pokryty
WBN-78-16-g 0014.13e
Odmiana średnio późna do późnej,RENOVA
okres wegetacji 130 dni, korzeń walcowaty bez
gładką
skórką, bez
charakterycharakterystycznych pierścieni, smaczny
o charakterystycznym
ciemnoczerwonym
Beta vulgaris
L.
stycznych
soczystym miąższu o wysokiej zawartości cukrów.
Odmianapierścieni,
polecana jestsmaczny
do bezpośredniego spożycia i do przetwarzania. Odporna
na choroby oraz wybijanie ciemw pędy
o charakterystycznym
Właściciel
odmiany
producent
nasion
kwiatostanowe. Wysiew nasion wprost do gruntu od kwietnia do końca czerwca,
nopurpurowym, soczystym
w rzędy odległe 30-50 x 6-10 cm.
Odmiana
średnioćwikłowego
późna do późnej,
okres
wegetacji
130
korzeńfosforu,
walcowaty
bez
miąższu
odni,wapnia,
wysokiej
zawartoKorzenie buraka
zawierają
między
innymi
sole
magnez
charakterystycznych
smaczny
o charakterystycznym
ścisokcukrów.
Odmiana
polecai żelazo oraz witaminypierścieni,
A, C, B1, B2,
P i PP. Świeży
z buraków
jestciemnoczerwonym
zalecany
dla osób
soczystym
miąższu
o wysokiej
zawartości
cukrów.
Odmiana
polecana
jestwykorzystydo bezpoz niedoborami
żelaza.
Zawierają
również
naturalny
barwnik
betaninę
na najest
do oraz
bezpośredniego
średniego
spożycia produktów
i do przetwarzania.
Odporna
choroby
wybijanie
w pędy
wany do barwienia
spożywczych
przeznaczonych
dzieci
i dorosłych.
spożycia,
do dla
przetwarzania
i
kwiatostanowe. Wysiew nasion wprost do gruntu
od kwietnia
do końca czerwca,
w rzędy odległe 30-50 x 6-10 cm.
przechowywania.
Korzenie buraka ćwikłowego zawierają między
innymi sole wapnia,
fosforu, magnez
Odporna
na choroby
oraz
i żelazo oraz witaminy A, C, B1, B2, P i PP. Świeży sok z buraków jest zalecany dla osób
wybijanie
w pędy
kwiatostaz niedoborami żelaza. Zawierają również naturalny
barwnik
betaninę
wykorzystywany do barwienia produktów spożywczych nowe.
przeznaczonych dla dzieci i dorosłych.
30-50 x
6-10 cm

VII-X

CEBULA

Odmiana średnio późna, o okresie wegetacji 120 dni, okrągłym gładkim korzeniu,
miąższ intensywnie czerwony bez jaśniejszych pierścieni. Odmiana plenna, plon wysokiej jakości. Polecana do bezpośredniego spożycia, przetwarzania i do zimowego
przechowywania. Na wczesny zbiór, zalecany jest wysiew nasion wprost do gruntu
od początku kwietnia. Na sprzęt jesienno-zimowy od połowy maja do końca lipca.
Rozstawa roślin 30-50 x 6-10 cm.
Korzenie buraka ćwikłowego zawierają między innymi sole wapnia, fosforu, magnez i
żelazo oraz witaminy A, C, B1, B2, P i PP. Świeży sok z buraków jest zalecany dla osób z
niedoborami żelaza. Zawierają również naturalny barwnik betaninę wykorzystywany
do barwienia produktów spożywczych przeznaczonych dla dzieci i dorosłych.

służy jako dowód
do reklamacji

ul. Farbiarska 35, 02-862 Warszawa
tel. 22 877 29 26 - 28; fax 22 877 19 15
nasiona@nasiona.werbena-art.pl
BURAK ĆWIKŁOWY
www.nasiona.werbena-art.pl

Odmiana średnio późna do późnej, okres wegetacji 130 dni, korzeń walcowaty bez
charakterystycznych pierścieni, smaczny o charakterystycznym ciemnoczerwonym
soczystym miąższu o wysokiej zawartości cukrów. Odmiana polecana jest do bezpośredniego spożycia i do przetwarzania. Odporna na choroby oraz wybijanie w pędy
kwiatostanowe. Wysiew nasion wprost do gruntu od kwietnia do końca czerwca,
w rzędy odległe 30-50 x 6-10 cm.
Korzenie buraka ćwikłowego zawierają między innymi sole wapnia, fosforu, magnez
i żelazo oraz witaminy A, C, B1, B2, P i PP. Świeży sok z buraków jest zalecany dla osób
z niedoborami żelaza. Zawierają również naturalny barwnik betaninę wykorzystywany do barwienia produktów spożywczych przeznaczonych dla dzieci i dorosłych.

poł. IV-VI

Odmiana wczesna, o okresie wegetacji 95-100 dni, doskonała do bieżącego
spożycia i do krótkoterminowego przechowywania oraz do przetwarzania.
Posiada zwartą budowę róży, bez tendencji do przerastania liśćmi. Ma krótki
okres wegetacji, przeznaczona do uprawy w gruncie wiosną i jesienią jako
poplon. Tworzy mniejsze róże na bocznych pędach po przycięciu, tzn. ścięciu – zebraniu wykształconej głównej róży, dzięki czemu zostaje wydłużony
okres użytkowania. Odmiana odporna na wybijanie w pędy kwiatostanowe.
Wymaga gleby próchniczej i żyznej. Wysiew nasion w marcu pod osłonami
lub w kwietniu -maju, na rozsadniku. Rozsadę o 4-6 liściach, sadzić od drugiej
połowy kwietnia do końca czerwca, w rozstawie 50x50 cm. Wymaga gleby
próchniczej i żyznej.
Brokuł jest świetnym surowcem do zamrażania gdyż przechowywany w ten
sposób nie traci koloru oraz walorów smakowych. Spożywanie róż brokułów
na surowo ma wartości terapeutyczne, działa antyrakowo. Jest bardzo cenny
ze względu na dużą zawartość wit. C oraz kwasu foliowego. Jest warzywem
dietetycznym 100 g świeżych róż zawiera tylko 27 kcal.
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Brassica oleracea
L.
Opakowanie
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Beta vulgaris L.

Odmiana średnio wczesna, o okresie wegetacji 125-130 dni, tworzy cebule o
masie około 115 g pokryte białą łuską o łagodnym miąższu. Wysiew wprost do
gruntu w kwietniu, w rzędy co 20-30 cm. Odmiana doskonała do spożycia w
miarę dorastania, jak również do niedługiego przechowywania.
Cebula posiada działanie przeciwbakteryjne dzięki zawartości lotnych i nielotnych związków siarkowych. Olejek cebulowy przeciwdziała rozwojowi
gronkowców, paciorkowców oraz niektórych bakterii. Zawartość związków
flawonoidowych korzystnie wpływa na serce. Preparaty cebulowe stosowane są do usuwania blizn. Cebula jest bogatym źródłem witamin z grupy B, E i K.

IV-V

nr. przeds. 14/65/18512

10g
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wegetacji ok. 120 dni, plenna.
BURAK ĆWIKŁOWY

IV-VII

1-2 cm
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Właściciel odmiany producent nasion
okresie wegetacji ok. 120 dni.
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Beta vulgaris L.
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delikatny i wyjątkowo smaczny. Pierścienie na ogół niewidoczne.
niu skórki. Miąższ ciemnopurNa wczesny zbiór, zalecany jest wysiew nasion wprost do gruntu od początku kwietpurowy, delikatny i smaczny.
nia. Na zbiór jesienno-zimowy od połowy maja do końca lipca. Rozstawa roślin
Odmiana
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ni
zimą oraz
przetwarzania.
korzenie
cylindryczne,
do
połowy
zagłębione
Odmiana
plenna
polecana
Korzenie
buraka
ćwikłowego Tworzy
zawierają
międzyne.
innymi
sole wapnia,
fosforu,
magnez i
w
ziemi,
o
słabym
skorkowaceniu
skórki.
Miąższ
ciemnopurpurowy,
delikatny
i
wyjąt-z
żelazo oraz witaminy A, C, B1, B2, P i PP. Świeżydo
sok zbezpośredniego
buraków jest zalecany dla
osób
spożykowo
smaczny.
Pierścienie
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odi dorosłych.
początku kwietdo wczesny
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nia. Na zbiór jesienno-zimowy od połowy zimą
maja do
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oraz
przetwarzania.
30-40 x 5 cm.
Korzenie buraka ćwikłowego zawierają między innymi sole wapnia, fosforu, magnez i
żelazo oraz witaminy A, C, B1, B2, P i PP. Świeży sok z buraków jest zalecany dla osób z
niedoborami żelaza. Zawierają również naturalny barwnik betaninę wykorzystywany
do barwienia produktów spożywczych przeznaczonych dla dzieci i dorosłych.
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BURAK ĆWIKŁOWY

ViciaOpakowanie
faba L.

Beta vulgaris L.

jakość WE

LIMBA

jakość WE

nr. przeds. 14/65/18512

tel. 22 877 29 26 - 28; fax 22 877 19 15
nasiona@nasiona.werbena-art.plBURAK
40g
ĆWIKŁOWY
www.nasiona.werbena-art.pl

2-3 cm

próchniczej i żyznej.
Brokuł jest świetnym surowcem do zamrażania gdyż przechowywany w ten
Właściciel odmiany producent nasion
sposób nie traci koloru oraz walorów smakowych. Spożywanie róż brokułów
na surowo ma wartości terapeutyczne, działa antyrakowo. Jest bardzo cenny
ze względu na dużą zawartość wit. C oraz kwasu foliowego. Jest warzywem
dietetycznym 100 g świeżych róż zawiera tylko 27 kcal.
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poł. IV-VII

5 902367 471910

BROKUŁ

✃

IV-VI

WINDSOR
BIAŁY
ul. Farbiarska 35, 02-862
Warszawa

✃

VII-X

Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji

Odmiana LIMBA
wczesna o krótkim okresie
wegetacji
95-100
dni.
Brassica
oleracea
L. Tworzy róże o
zwartej
budowie, bez tendencji
do
WBN--16-g
00274
przerastania
Przeznaczona do
Właściciel odmiany
producent liśćmi.
nasion
uprawy w gruncie wiosną i jesienią jako
Odmiana wczesna, o okresie wegetacji 95-100 dni, doskonała do bieżącego
poplon. Tworzy mniejsze róże na boczspożycia i do krótkoterminowego przechowywania oraz do przetwarzania.
nych róży,
pędach
po przycięciu,
dzięki
czePosiada zwartą budowę
bez tendencji
do przerastania
liśćmi. Ma
krótki
okres wegetacji, przeznaczona
w gruncieokres
wiosną iużytkojesienią jako
mu zostajedo uprawy
wydłużony
poplon. Tworzy mniejsze
róże
na
bocznych
pędach
po
przycięciu,
tzn.
ścięwania. Róże polecane są do bieżącego
ciu – zebraniu wykształconej głównej róży, dzięki czemu zostaje wydłużony
spożycia
i
do
krótkoterminowego
przeokres użytkowania. Odmiana odporna na wybijanie w pędy kwiatostanowe.
chowywania
przetwarzania.
Wymaga gleby próchniczej
i żyznej. oraz
Wysiewdo
nasion
w marcu pod osłonami
lub w kwietniu -maju,
na rozsadniku.odporna
Rozsadę o 4-6 liściach,
od drugiej
Odmiana
na sadzić
wybijanie
połowy kwietnia do
końca czerwca,
w rozstawie 50x50 cm. Wymaga gleby
w pędy
kwiatostanowe.
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VI-VII
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BARTOM

30-50 x
6-10 cm

III

nr. przeds. 14/65/18512

Vicia faba L.

IV-VI
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jakość WE
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✃

30 x 20-30 cm

t

Odmiana późna o okresie

poł. VII-VIII

WBN-1-16 -

BÓB

poł. III-IV

a

IV

00325

VI-VII

średnio późna,
wegetacji 130
dni, tworzy walcowate koALEXIS
rzenie
o średniej długości
Beta vulgaris
L.
21-26 cm. Korzenie pokryte są gładką i cienką skórką.
Właściciel odmiany producent nasion
Miąższ korzenia nie posiada
Odmiana średnio późna, o okresie wegetacji charakterystycznych
130 dni, tworzy walcowate korzenie
pier-o
średniej długości 21-26 cm. Korzenie pokryte są gładką i cienką skórką. Miąższ korzenia
ścieni, jest smaczny o chanie posiada charakterystycznych pierścieni, jest smaczny o charakterystycznym ciemrakterystycznym
ciemnopurnopurpurowym soczystym miąższu o wysokiej
zawartości cukrów. Odmiana
polecana jest do bezpośredniego spożycia i do przetwarzania.
na choroby
oraz
purowymOdporna
soczystym
miąższu
wybijanie w pędy kwiatostanowe. Wysiew nasion
wprost
do
gruntu
od
kwietnia
do
o wysokiej zawartości cukońca czerwca, w rzędy odległe 30-40 cm.
krów. Odmiana polecana jest
bezpośredniego
spożycia
Korzenie buraka ćwikłowego zawierają międzydo
innymi
sole wapnia, fosforu,
magnez i
żelazo oraz witaminy A, C, B1, B2, P i PP. Świeżyi sok
buraków jest zalecany dla osób z
dozprzetwarzania.
niedoborami żelaza. Zawierają również naturalny
barwnik
betaninę
wykorzystywany
Odporna na choroby oraz
do barwienia produktów spożywczych przeznaczonych dla dzieci i dorosłych.
wybijanie w pędy kwiatostanowe.

nr. przeds. 14/65/18512

WBN-45a-16-g -

30 x 20-30 cm

Odmiana

o okresie
BURAK ĆWIKŁOWY

2-3 cm

poł. III-IV

Ponadto bób ma niską zawartość sodu, jest bogaty w potas oraz rozpuszczalny błonnik, który
sprzyja redukcji poziomu cholesterolu we krwi, dzięki czemu reguluje ciśnienie. Bób może pomóc kontrolować wagę, ponieważ spowalnia proces trawienia i na długo daje uczucie sytości.
Gotowany bób w 100 g zawiera nie mało, bo aż 110 kcal, jednak dzięki niewielkiej zawartości
tłuszczu i sporej ilości rozpuszczalnego błonnika jest jednym z pożądanych składników diety
odchudzającej.

k

1-2 cm

0,5 cm

0,5 cm

błonnik, który sprzyja redukcji poziomu cholesterolu we krwi, dzięki czemu reguluje
ciśnienie. Bób może pomóc kontrolować wagę, ponieważ spowalnia proces trawienia i na długo daje uczucie sytości. Gotowany bób w 100 g zawiera nie mało, bo aż
110 kcal, jednak dzięki niewielkiej zawartości tłuszczu i sporej ilości rozpuszczalnego
błonnika jest jednym z pożądanych składników diety odchudzającej.

średnio późna,
Roślina wykształca
w ilości od 4 do 6 szt.,
WINDSOR strąki
BIAŁY
w których znajdują się 3-4
Vicia faba
nasiona. Zbiór nasion przeprowadzamy w tzw. fazie
dojrzałości mlecznej tj. po
Odmiana średnio późna, plenna. Rośliny wykształcają
w ilości
od 4 dolicząc
6, w których
80 strąki
– 90
dniach
od
znajdują się 3-4 nasiona. Zbiór nasion przeprowadzamy w tzw. fazie dojrzałości mlecznej
tj. po 80 – 90 dniach licząc od momentu wschodów.
Nasiona świeże
są duże białe
do ziemomentu
wschodów.
Nasiolonkawobiałych, polecane są do bezpośredniego spożycia po ugotowaniu, zamrażania oraz
na świeże
są po
duże,
białeRośliny
do
konserwowania. Nasiona wysiewamy wczesną wiosną,
gniazdowo
2-3 nasiona.
wymagają gleby zasobnej i wilgotnej.
zielonkawobiałych. Polecane
są do
spożyBób jest doskonałą alternatywą dla mięsa, a konkretnie
dlabezpośredniego
białka pochodzenia zwierzęcego.
W 100 g ugotowanego bobu jest aż 7,60 g białka. W związku z tym bób może się znaleźć
ciakrążenia,
po ugotowaniu,
zamrażaw diecie m.in. osób cierpiących na choroby układu
które muszą ograniczyć
spożycie bogatego nie tylko w białko, lecz także w niezdrowe
nasycone
kwasy tłuszczowe mięsa.
nia oraz
konserwowania.
Werbena Art Nasiona Sp. z o. o.
ul. Farbiarska 35, 02-862 Warszawa
tel. 22 877 29 26 - 28; fax 22 877 19 15
nasiona@nasiona.werbena-art.pl
www.nasiona.werbena-art.pl

jakość WE

✃

Odmiana

BÓB plenna.

2-3 cm

Odmiana, średnio wczesna,
dobrze plonująca.
Tworzy długie, proste strąki
BARTOM
Vicia fabazL.dużymi, biało-zielonymi nasionami (masa 1000 szt. świeżych nasion to około 2500 g),
o bardzo dobrych walorach
Odmiana, średnio wczesna, bardzo dobrze plonująca.
Tworzy długie,
strąki z
smakowych.
Sucheproste
nasiona
dużymi, biało-zielonymi nasionami (masa 1000 szt. świeżych nasion około 2500 g),
mają
barwę
jasnojasno
kakaową.
o bardzo dobrych walorach smakowych. Suche
nasiona
mają barwę
kakaową.
Rośliny dorastają do wysokości 90-100 cm. Rośliny
Nasiona przeznaczone
są wysokogłównie do
dorastają do
bezpośredniego spożycia. Mogą być użyte do konserwowania.
ści 90-100
cm.pochodzenia
Nasiona przeBób jest doskonałą alternatywą dla mięsa, a konkretnie
dla białka
zwierzęcego. W 100 g ugotowanego bobu jest ażznaczone
7,60 g białka.
związku do
z tym
bób
są W
głównie
bezmoże się znaleźć w diecie m.in. osób cierpiących na choroby układu krążenia, które
spożycia.
Mogą
muszą ograniczyć spożycie bogatego nie tylkopośredniego
w białko, lecz także
w niezdrowe
nasycone kwasy tłuszczowe mięsa.
być użyte do konserwowania.
Ponadto bób ma niską zawartość sodu, jest bogaty w potas oraz rozpuszczalny
BÓB bardzo

Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji

20-30 x
5-6 cm

Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji

5 902367 471408

Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji
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jakość WE
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jakość WE

jakość WE
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Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji

a

jakość WE

Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji
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✃

Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji

jakość WE

Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji

✃

03972
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Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji

VII-IX
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V

poł. V

100 x
80-100 cm

VII-IX

Roślina krzaczasta, bezrozłogowa. Młode owoce są jasnozielone. W pełni dojrzałe owoce są średniej długości, walcowate i żebrowane. Cukinię
można uprawiać z siewu wprost do gruntu oraz z rozsady. Wysiew nasion
w końcu kwietnia do doniczek lub w maju do gruntu w rozstawie 100 x 80100 cm, po 2-3 nasiona w jednym miejscu. Po wschodach pozostawić w jednym miejscu jedną roślinę. Najlepiej rośnie na glebach żyznych.
Cukinia jest znakomitym warzywem do przygotowywania kotletów a’la schabowy, oraz jako dodatek do powszechnej potrawy jaką jest leczo, może być
również marynowana w zalewie octowej. Bardzo smacznym pomysłem są
również smażone kwiaty cukinii w cieście naleśnikowym. Cukinia zawiera witaminy C, B1, B2, PP oraz prowitaminę A, nie gromadzi metali ciężkich. Jest
warzywem polecanym dla osób z problemami gastrycznymi.

rozgałęzień. Młode owoce są ciemno
zielone z lekkim połyskiem. W pełni
dojrzały owoc jest średniej długości do
długiego, walcowaty, bardzo ciemnozielony. Przy uprawie cukinii nastawionej na uzyskiwanie młodych owoców
do 20 cm, z jednej rośliny można otrzymać ok. 40 owoców. Pamiętać należy o
prowadzeniu sukcesywnych zbiorów.
Jeżeli pozostawiać będziemy młode
owoce do dorośnięcia, wtedy z jednej
rośliny uzyskamy mniejszą liczbę owoców. Odmiana ta jest także polecana
do uprawy w tunelu foliowym i pod
włókniną.

Właściciel odmiany producent nasion

Właściciel odmiany producent nasion

NOWOŚĆ

Werbena Art Nasiona Sp. z o. o.

V

DYNIA ZWYCZAJNA

✃

TERMINATOR F1

Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji

PROFESJONALNEJ

2g

100 x
80-100 cm

VII-IX

Roślina o pokroju krzaczastym z półwzniesionymi łodygami. Młode owoce
są średniozielone do ciemnozielonych z charakterystycznymi białymi paskami
i żebrowaniem z lekkim połyskiem. Dojrzałe owoce są ciemnozielone beczułkowate średniej długości do długich. Cukinię można uprawiać z siewu wprost
do gruntu lub z rozsady. Wysiew nasion w końcu kwietnia do doniczek lub
w maju do gruntu w rozstawie 100 x 80-100 cm, po 2-3 nasiona w jednym
miejscu. Po wschodach pozostawić w jednym miejscu jedną roślinę. Najlepiej
rośnie na glebach żyznych.
Cukinia jest znakomitym warzywem do przygotowywania kotletów a’la schabowy, oraz jako dodatek do powszechnej potrawy jaką jest leczo, może być
również marynowana w zalewie octowej, kiszona a także suszona. Bardzo
smacznym pomysłem są również smażone kwiaty cukinii w cieście naleśnikowym. Cukinia zawiera witaminy C, B1, B2, PP oraz prowitaminę A, nie gromadzi metali ciężkich. Jest warzywem polecanym dla osób z problemami
gastrycznymi.
Właściciel odmiany producent nasion

TAPIR

jakość WE

DYNIA ZWYCZAJNA

✃

Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji
jakość WE

DYNIA ZWYCZAJNA

DYNIA ZWYCZAJNA

Roślina o pokroju
TAPIR krzaczastym z półwzniesionymi
Młode owoce
Cucurbitałodygami.
pepo L.
są średnio zielone do ciemnozielonych
z charakterystycznymi
białymi paskami,
Właściciel odmiany
producent nasion
żebrowaniem i z lekkim połyskiem. DojRoślina o pokroju krzaczastym z półwzniesionymi łodygami. Młode owoce
rzałe owoce są ciemnozielone beczułsą średniozielone do ciemnozielonych z charakterystycznymi białymi paskami
kowate
średniej
do długich.
i żebrowaniem z lekkim
połyskiem.
Dojrzałedługości
owoce są ciemnozielone
beczułkowate średniej długości
do długich.
Cukinię3można
z siewu wprost
Miąższ
grubości
cm, uprawiać
białokremowy,
do gruntu lub z rozsady.
Wysiew nasion w końcu kwietnia do doniczek lub
kruchy.

Roślina WANDA
krzaczasta, bezrozłogowa.
Młode owoce
jasnozielone.
W pełni
Cucurbita są
pepo
L.
dojrzałe owoce są średniej długości,
walcowate
i lekko
Właściciel odmiany
producent
nasion żebrowane pokryte
jasnozieloną skórką.

Roślina krzaczasta, bezrozłogowa. Młode owoce są jasnozielone. W pełni dojrzałe owoce są średniej długości, walcowate i żebrowane. Cukinię
Właściciel odmiany producent nasion
można uprawiać z siewu wprost do gruntu oraz z rozsady. Wysiew nasion
w końcu kwietnia do doniczek lub w maju do gruntu w rozstawie 100 x 80100 cm, po 2-3 nasiona w jednym miejscu. Po wschodach pozostawić w jednym miejscu jedną roślinę. Najlepiej rośnie na glebach żyznych.
Cukinia jest znakomitym warzywem do przygotowywania kotletów a’la schabowy, oraz jako dodatek do powszechnej potrawy jaką jest leczo, może być
również marynowana w zalewie octowej. Bardzo smacznym pomysłem są
również smażone kwiaty cukinii w cieście naleśnikowym. Cukinia zawiera witaminy C, B1, B2, PP oraz prowitaminę A, nie gromadzi metali ciężkich. Jest
warzywem polecanym dla osób z problemami gastrycznymi.

2-3 cm

✃

WBN-48-16 -

MS

ALICE

CEBULA

✃

Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji
jakość WE
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01463
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IV - poł. VIII 30 x 15-20 cm

Allium cepa L.
ul. Farbiarska 35, 02-862 Warszawa
tel. 22 877 29 26 - 28; fax 22 877 19 15
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VII-IX

Odmiana średnio wczesna , wysiana wiosną nadaje się do zbioru już po
70 dniach, wysiana latem po 55 dniach. Polecana do wysiewu od wczesnej wiosny do połowy lipca. Odmiana jednopędowa o ciemnozielonych
wzniesionych liściach. Doskonała do zbioru liści oraz zbioru pęczkowego. Nie rozrasta się w cebule jest również odporna na wybijanie w
pędy kwiatostanowe.
Siedmiolatka jest ceniona ze względu na łagodniejszy smak w stosunku
do cebuli.
Właściciel odmiany producent nasion

Allium fistulosum L.

ENTITA

CEBULA SIEDMIOLATKA
Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji
jakość WE

2-3 cm

2-3 cm

w maju do gruntu w rozstawie 100 x 80-100 cm, po 2-3 nasiona w jednym
miejscu. Po wschodach
pozostawić
jednym miejscu
Właściciel
odmianywproducent
nasionjedną roślinę. Najlepiej
rośnie na glebach żyznych.
Cukinia jest znakomitym warzywem do przygotowywania kotletów a’la schabowy, oraz jako dodatek do powszechnej potrawy jaką jest leczo, może być
również marynowana w zalewie octowej, kiszona a także suszona. Bardzo
smacznym pomysłem są również smażone kwiaty cukinii w cieście naleśnikowym. Cukinia zawiera witaminy C, B1, B2, PP oraz prowitaminę A, nie gromadzi metali ciężkich. Jest warzywem polecanym dla osób z problemami
gastrycznymi.
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poł. V

100 x
80-100 cm
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CUKINIA
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Cucurbita pepo L.

CUKINIA

WANDA
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Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji

2-3 cm
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jakość WE
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służy jako dowód
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Cucurbita pepo L.

WANDA

Cucurbita pepojakość
L. WE

CUKINIA
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Cucurbita pepo L.
Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji

2g

nr. przeds. 14/65/18512

IV - poł. VIII 30 x 15-20 cm

VII-IX

Odmiana wczesna o delikatnym smaku, polecana do zbioru liści oraz w
postaci pęczków. Zgrubienia białe przechodzące w zielony, soczysty i delikatny szczypior, który w pierwszym roku uprawy otrzymujemy latem, zaś
w latach następnych już od bardzo wczesnej wiosny. Roślina trwała nadaje
się do uprawy na tym samym stanowisku przez 3-4 lata. Doskonała zdolność przezimowania toleruje lekkie zacienienie oraz okresową nadmierną
wilgotność. Siedmiolatkę można rozmnażać z siewu wprost do gruntu z
rozsady oraz wegetatywnie przez podział kęp na pojedyncze rośliny.
Siedmiolatka jest ceniona ze względu na łagodniejszy smak w stosunku
do cebuli.
Właściciel odmiany producent nasion

Allium fistulosum L.

BAJKAL

CEBULA SIEDMIOLATKA

✃

Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji
jakość WE

1-2 cm
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o pokroju krzaczastym,
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06125 bez

IV
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CEBULA

1-2 cm

100 x
80-100 cm

Werbena Art Nasiona Sp. z o. o.

ul. Farbiarska 35, 02-862 Warszawa
tel. 22 877 29 26 - 28; fax 22 877 19 15
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www.nasiona.werbena-art.pl

3g

w w w . n a s i o n a . w e r b e n a - a r t . p l

WBN-48-16 -

MS

w

3g

01854

TANDEM

01463

ó

Cucurbita pepo L.

WBN-6-16 -

jakość WE

✃

Właściciel odmiany producent nasion
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Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji

Allium cepa L.

1-2 cm

2-3 cm

DYNIA ZWYCZAJNA

CEBULA SIEDMIOLATKA

Właściciel odmiany producent nasion

2g

poł. V

DYNIA ZWYCZAJNA

1-2 cm

2-3 cm

PALADIN mieszaniec

Odmiana średnio wczesna, okresie wegetacji 123-128 dni od wysiania,
plenna, tworzy cebule okrągłe o wadze ok. 125 g. Cebule okrywa średnio
żółto-brązowa łuska, która jest odporna na uszkodzenia mechaniczne. Polecana do uprawy z siewu bezpośredniego, łatwo przystosowuje się do zmieniających się warunków pogodowych. Odmiana polecana do spożycia
w miarę dorastania i bardzo długiego przechowywania. Wysiew nasion
od końca marca do końca kwietnia w rzędy co 20-30 cm. Głębokość siewu
1-2 cm. Wymaga gleby żyznej, zasobnej w składniki pokarmowe, dobrze
uprawionej.

1-2 cm

Cucurbita pepo L.

k. VIII

2g

ul. Farbiarska 35, 02-862 Warszawa
tel. 22 877 29 26 - 28; fax 22 877 19 15
nasiona@nasiona.werbena-art.pl
www.nasiona.werbena-art.pl

gałęzień. Młode owoce są średnio żółte, z lekkim połyskiem. W pełni dojrzały
owoc jest średniej długości, walcowaty,
intensywnie żółty. Przy uprawie cukinii
nastawionej na uzyskiwanie młodych
owoców do 20 cm, z jednej rośliny
można otrzymać ok. 40 owoców. Pamiętać należy o prowadzeniu sukcesywnych zbiorów. Jeżeli pozostawiać
będziemy młode owoce do dorośnięcia, wtedy z jednej rośliny uzyskamy
mniejszą liczbę owoców. Odmiana ta
jest także polecana do uprawy w tunelu
foliowym i pod włókniną.

PALADIN F1

TAPIR

Werbena Art Nasiona Sp. z o. o.

V

TERMINATOR mieszaniec

BAJKAL

CEBULA SIEDMIOLATKA

Właściciel odmiany producent nasion

20-30 x 5-6 cm

2g

PROFESJONALNEJ

IV

Cucurbita pepo L.

ENTITA

Odmiana średnio późna, o okresie wegetacji 130-135 dni, tworzy zgrubienia
okrągłe o masie 150 g, z łuską żółto brązową. Odmiana polecana do spożycia
w miarę dorastania i do przechowywania, odporna na uszkodzenia mechaniczne. Wysokie plonowanie. Wysiew od końca marca do końca kwietnia w
rzędy co 20-30 cm. Głębokość siewu 1-2 cm. Wymaga gleby żyznej, zasobnej w składniki pokarmowe, dobrze uprawionej.
Cebula posiada działanie przeciwbakteryjne dzięki zawartości lotnych i nielotnych związków siarkowych. Olejek cebulowy przeciwdziała rozwojowi
gronkowców, paciorkowców oraz niektórych bakterii. Zawartość związków
flawonoidowych korzystnie wpływa na serce. Preparaty cebulowe stosowane są do usuwania blizn. Cebula jest bogatym źródłem witamin z grupy B, E i K.

k. III-IV

Cebula posiada działanie przeciwbakteryjne dzięki zawartości lotnych i nielotnych związków siarkowych. Olejek cebulowy przeciwdziała rozwojowi
gronkowców, paciorkowców oraz niektórych bakterii. Zawartość związków
flawonoidowych korzystnie wpływa na serce. Preparaty cebulowe stosowane są do usuwania blizn. Cebula jest bogatym źródłem witamin z grupy B,
E i K.

ul. Farbiarska 35, 02-862 Warszawa
tel. 22 877 29 26 - 28; fax 22 877 19 15
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bez rozWBN-50-16
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VII-IX

Allium fistulosum L.

CEBULA SIEDMIOLATKA

TAPIR

2g

nr. przeds. 14/65/18512

Allium fistulosum L.

CEBULA SIEDMIOLATKA

k

CUKINIA

3g

k. VIII

IV - poł. VIII 30 x 15-20 cm

NEFERTITI

Cucurbita pepojakość
L. WE

PROFESJONALNEJ

Właściciel odmiany producent nasion

VII-IX

u

WANDA

Roślina o pokroju krzaczastym z bez rozgałęzień. Młode owoce są średnio żółte lekkim połyskiem. W pełni dojrzały owoc jest średniej długości, walcowaty,
średnio ciemnożółty. Przy uprawie cukinii nastawionej na uzyskiwanie młodych
owoców do 20 cm, z jednej rośliny można uzyskać ok. 40 owoców w sezonie
wegetacyjnym. Pamiętać należy o prowadzeniu sukcesywnych zbiorów. Jeżeli
pozostawiać będziemy młode owoce do dorośnięcia, wtedy z jednej rośliny
uzyskamy mniejszą liczbę owoców. Cukinię można uprawiać z siewu wprost do
gruntu lub z rozsady. Wysiew nasion w końcu kwietnia do doniczek lub w maju
do gruntu w rozstawie 100x80-100 cm, po 2-3 nasiona w jednym miejscu. Po
wschodach pozostawić w jednym miejscu jedną roślinę. Najlepiej rośnie na glebach żyznych. Aby uzyskać wcześniejszy zbiór odmiana ta jest także polecana
do uprawy w tunelu foliowym i pod włókniną.
Cukinia jest znakomitym warzywem do przygotowywania kotletów a’la schabowy, oraz jako dodatek do powszechnej potrawy jaką jest leczo, może być również marynowana w zalewie octowej, kiszona a także suszona. Bardzo smacznym pomysłem są również smażone kwiaty cukinii w cieście naleśnikowym.
Cukinia zawiera witaminy C, B1, B2, PP oraz prowitaminę A, nie gromadzi metali
ciężkich. Jest warzywem polecanym dla osób z problemami gastrycznymi.

poł. k. III - IV

IV - poł. VIII 30 x 15-20 cm

d

3g

Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji

ul. Farbiarska 35, 02-862 Warszawa
tel. 22 877 29 26 - 28; fax 22 877 19 15
nasiona@nasiona.werbena-art.pl
www.nasiona.werbena-art.pl

r o

walcowate, średniej długości do długich. Cukinię można uprawiać z siewu
odmiany
producent
wprost do gruntuWłaściciel
lub z rozsady.
Wysiew
nasion nasion
w końcu kwietnia do doniczek lub w maju do gruntu w rozstawie 100 x 80-100 cm, po 2-3 nasiona w
jednym miejscu. Po wschodach pozostawić w jednym miejscu jedną roślinę.
Najlepiej rośnie na glebach żyznych.
Cukinia jest znakomitym warzywem do przygotowywania kotletów a’la schabowy, oraz jako dodatek do powszechnej potrawy jaką jest leczo, może być
również marynowana w zalewie octowej. Bardzo smacznym pomysłem są
również smażone kwiaty cukinii w cieście naleśnikowym. Cukinia zawiera witaminy C, B1, B2, PP oraz prowitaminę A, nie gromadzi metali ciężkich. Jest
warzywem polecanym dla osób z problemami gastrycznymi.

Roślina o pokroju krzaczastym z bez rozgałęzień. Młode owoce są ciemno zielone z lekkim połyskiem. W pełni dojrzały owoc jest średniej długości do długiego, walcowaty, bardzo ciemnozielony. Przy uprawie cukinii nastawionej na
uzyskiwanie młodych owoców do 20 cm, z jednej rośliny można uzyskać ok.
40 owoców w sezonie wegetacyjnym. Pamiętać należy o prowadzeniu sukcesywnych zbiorów. Jeżeli pozostawiać będziemy młode owoce do dorośnięcia,
wtedy z jednej rośliny uzyskamy mniejszą liczbę owoców. Cukinię można uprawiać z siewu wprost do gruntu lub z rozsady. Wysiew nasion w końcu kwietnia
do doniczek lub w maju do gruntu w rozstawie 100x80-100 cm, po 2-3 nasiona
w jednym miejscu. Po wschodach pozostawić w jednym miejscu jedną roślinę.
Najlepiej rośnie na glebach żyznych. Aby uzyskać wcześniejszy zbiór odmiana
ta jest także polecana do uprawy w tunelu foliowym i pod włókniną.
Cukinia jest znakomitym warzywem do przygotowywania kotletów a’la schabowy, oraz jako dodatek do powszechnej potrawy jaką jest leczo, może być również marynowana w zalewie octowej, kiszona a także suszona. Bardzo smacznym pomysłem są również smażone kwiaty cukinii w cieście naleśnikowym.
Cukinia zawiera witaminy C, B1, B2, PP oraz prowitaminę A, nie gromadzi metali
ciężkich. Jest warzywem polecanym dla osób z problemami gastrycznymi.
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Właściciel odmiany
producent
wiosny do połowy lipca. Odmiana
Odmiana średnio wczesna , wysiana wiosną nadaje się do zbioru już po
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Właściciel
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wilgotność. Siedmiolatkę można rozmnażać z siewu wprost do gruntu z
rozsady oraz wegetatywnie przez podział kęp na pojedyncze rośliny.
Siedmiolatka jest ceniona ze względu na łagodniejszy smak w stosunku
do cebuli.
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przechodzące
w zielony, soczysty i
Właściciel odmiany
producent nasion
delikatny szczypior, który w pierwszym
Odmiana wczesna o delikatnym smaku, polecana do zbioru liści oraz w
roku uprawy (roku wysiewu) otrzymujepostaci pęczków. Zgrubienia białe przechodzące w zielony, soczysty i dezaś roku
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100 x
80-100 cm

ALICE

wegetacjiAllium
130-135
cepa L. dni. Cechą charakterystyczną tej odmiany jest wysokie
plonowanie.
zgrubienia okrągłe
Właściciel odmiany
producentTworzy
nasion
o masie ok. 150 g, z łuską żółtobrązoOdmiana średnio późna, o okresie wegetacji 130-135 dni, tworzy zgrubienia
wą. Odmiana polecana do spożycia w
okrągłe o masie 150 g, z łuską żółto brązową. Odmiana polecana do spożycia
miarę
dorastania odporna
i do długotrwałego
w miarę dorastania
i do przechowywania,
na uszkodzenia mechaniczne. Wysokie plonowanie.
Wysiew od końca
marca do
kwietnia w
przechowywania.
Cebule
sąkońca
odporne
rzędy co 20-30 cm.
Głębokość
siewu
1-2
cm.
Wymaga
gleby żyznej, zasobna uszkodzenia mechaniczne.
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poł. k. III - IV
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5 902367 471439

nej w składniki pokarmowe, dobrze uprawionej.
Cebula posiada działanie przeciwbakteryjne dzięki zawartości lotnych i nieWłaściciel odmiany producent nasion
lotnych związków siarkowych. Olejek cebulowy przeciwdziała rozwojowi
gronkowców, paciorkowców oraz niektórych bakterii. Zawartość związków
flawonoidowych korzystnie wpływa na serce. Preparaty cebulowe stosowane są do usuwania blizn. Cebula jest bogatym źródłem witamin z grupy B, E i K.
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L.
zielonych, bez kropek z lekkim połyskiem.producent
Dojrzałe
owoce są ciemnozieWłaściciel odmiany
nasion
lone, walcowate, średniej długości do
Roślina o pokroju krzaczastym. Młode owoce są średniozielone do ciemnodługich.
zielonych, bez kropek z lekkim połyskiem. Dojrzałe owoce są ciemnozielone
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IV

2-3 cm

wegetacjiAllium
123-128
cepa L. dni od wysiania,
plenna, tworzy cebule okrągłe o wadze ok.
125 g.nasion
Cebule okrywa średnio
Właściciel odmiany
producent
żółto-brązowa łuska, która jest odporna
Odmiana średnio wczesna, okresie wegetacji 123-128 dni od wysiania,
na uszkodzenia mechaniczne. Polecana
plenna, tworzy cebule okrągłe o wadze ok. 125 g. Cebule okrywa średnio
doktóra
uprawy
z siewu
bezpośredniego,
żółto-brązowa łuska,
jest odporna
na uszkodzenia
mechaniczne. Polecana do uprawy złatwo
siewu bezpośredniego,
łatwo przystosowuje
się do zmieprzystosowuje
się do zmieniająniających się warunków
pogodowych.
Odmiana
polecana
do spożycia
cych się warunków pogodowych.
w miarę dorastania i bardzo długiego przechowywania. Wysiew nasion
Odmiana polecana do spożycia
od końca marca do końca kwietnia w rzędy co 20-30 cm. Głębokość siewu
miarę
dorastania
i bardzo
długiego
1-2 cm. Wymaga w
gleby
żyznej,
zasobnej w składniki
pokarmowe,
dobrze
uprawionej.
przechowywania.
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Cebula posiada działanie
przeciwbakteryjne
dzięki
zawartości lotnych i nieWłaściciel
odmiany producent
nasion
lotnych związków siarkowych. Olejek cebulowy przeciwdziała rozwojowi
gronkowców, paciorkowców oraz niektórych bakterii. Zawartość związków
flawonoidowych korzystnie wpływa na serce. Preparaty cebulowe stosowane są do usuwania blizn. Cebula jest bogatym źródłem witamin z grupy B,
E i K.

nr. przeds. 14/65/18512

CEBULA

✃

k. VIII

l

Werbena Art Nasiona Sp. z o. o.

ul. Farbiarska 35, 02-862 Warszawa
tel. 22 877 29 26 - 28; fax 22 877 19 15
nasiona@nasiona.werbena-art.pl
www.nasiona.werbena-art.pl

jakość WE

03964

2g

902367 471279

Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji

ul. Farbiarska 35, 02-862 Warszawa
tel. 22 877 29 26 - 28; fax 22 877 19 15
nasiona@nasiona.werbena-art.pl
www.nasiona.werbena-art.pl

5

WBN-138-16 - 75954

Werbena Art Nasiona Sp. z o. o.

20-30 x 5-6 cm

ul. Farbiarska 35, 02-862 Warszawa
tel. 22 877 29 26 - 28; fax 22 877 19 15
nasiona@nasiona.werbena-art.pl
www.nasiona.werbena-art.pl

01206

jakość
Allium cepa
L. WE

GLOBO

k. III-IV

902367 471262

WBN-47-16 -

nr. przeds. 14/65/18512

CEBULA

✃

VIII

a

2-3 cm

30 x 20 cm

t

2-3 cm

IV

owoce są jasnopomarańczowe , walcowate średniej długości do długich.
Właściciel
odmiany
producent
nasion
Cukinię można uprawiać
z siewu
wprost
do gruntu
lub z rozsady. Wysiew
nasion w końcu kwietnia do doniczek lub w maju do gruntu w rozstawie
100 x 80-100 cm, po 2-3 nasiona w jednym miejscu. Po wschodach pozostawić w jednym miejscu jedną roślinę. Najlepiej rośnie na glebach żyznych.
Cukinia jest znakomitym warzywem do przygotowywania kotletów a’la schabowy, oraz jako dodatek do powszechnej potrawy jaką jest leczo, może
być również marynowana w zalewie octowej, kiszenia, a także do suszenia.
Bardzo smacznym pomysłem są również smażone kwiaty cukinii w cieście
naleśnikowym. Cukinia zawiera witaminy C, B1, B2, PP oraz prowitaminę A,
nie gromadzi metali ciężkich. Jest warzywem polecanym dla osób z problemami gastrycznymi.

a

2-3 cm

poł. V

Cebula posiada działanie przeciwbakteryjne dzięki zawartości lotnych i nielotnych związkówWłaściciel
siarkowych.
Olejekproducent
cebulowynasion
przeciwdziała rozwojowi
odmiany
gronkowców, paciorkowców oraz niektórych bakterii. Zawartość związków
flawonoidowych korzystnie wpływa na serce. Preparaty cebulowe stosowane są do usuwania blizn. Cebula jest bogatym źródłem witamin z grupy B,
E i K.

2-3 cm

II

1-2 cm

1-2 cm

lotnych związków siarkowych. Olejek cebulowy przeciwdziała rozwojowi
gronkowców, paciorkowców
oraz niektórych
bakterii.
Właściciel odmiany
producent
nasionZawartość związków
flawonoidowych korzystnie wpływa na serce. Preparaty cebulowe stosowane są do usuwania blizn. Cebula jest bogatym źródłem witamin z grupy B, E i K.

k

DYNIA ZWYCZAJNA

Roślina GOLDENA
o pokroju krzaczastym, słabo
rozgałęzionym.
Młode
Cucurbita pepo
L. owoce są jasnożółte z charakterystycznymi białymi śladami zproducent
lekkim nasion
połyskiem. Dojrzałe owoWłaściciel odmiany
ce są jasnopomarańczowe, walcowate
Roślina o pokroju krzaczastym, słabo rozgałęzionym. Młode owoce są jaśredniej długości do długich.
snożółte z charakterystycznymi białymi śladami z lekkim połyskiem. Dojrzałe

IV

CEBULA

Odmiana średnio
TOSCApóźna, o okresie wegetacji 130-135
dni,L. plenna, tworzy ceAllium cepa
bule o wydłużonym kształcie, średnicy
5 cm, długości
14-17 cm i masie ok. 150
Właściciel odmiany
producent nasion
g. Cebule okrywa żółto-brązowa łuska.
Odmiana średnio późna, o okresie wegetacji 130-135 dni, plenna, tworzy
Taki kształt cebuli, pozwala na bardzo
cebule o wydłużonym kształcie, średnicy 5 cm, długości 14-17 cm i masie ok.
wygodne
krojenie
cebuli
w równej
150 g. Cebule okrywa
żółto-brązowa
łuska. Taki
kształt cebuli,
pozwala na
bardzo wygodne wielkości
krojenie cebuli
w równeji ogranicza
wielkości plastry
i ogranicza
ilość
plastry
ilość
odpaodpadów do minimum
krojeniu
Odmiana polecana
dów przy
do obieraniuminimum
przycebuli.
obieraniukrodo spożycia w miarę dorastania i bardzo długiego przechowywania. Wysiew
jeniu cebuli.
od końca marca do końca kwietnia w rzędy co 20-30 cm. Głębokość siewu
polecana
do
spożycia
1-2 cm. Wymaga Odmiana
gleby żyznej, zasobnej
w składniki
pokarmowe,
dobrze
uprawionej.
w miarę dorastania i bardzo długiego
przechowywania.
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w

CEBULA

ul. Farbiarska 35, 02-862 Warszawa
tel. 22 877 29 26 - 28; fax 22 877 19 15
nasiona@nasiona.werbena-art.pl
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ó

06167

t

WBN-125-16 -

k

Odmiana GLOBO
późna, o okresie wegetacji
170–175 Allium
dni, cepa
polecana
do uprawy z
L.
rozsady. Przy uprawie z rozsady (siew
na początku
lutego) tworzy cebule o
Właściciel odmiany
producent nasion
masie 700-1000 g. (przy siewie bezOdmiana późna, o okresie wegetacji 170 – 175 dni, polecana do uprawy z
pośrednim do gruntu tworzy cebule
rozsady. Przy uprawie z rozsady (siew na początku lutego) tworzy cebule o
masie
200-300
g).doDuże
masie 700-1000 o
g. (przy
siewie
bezpośrednim
gruntu zgrubienia
tworzy cebule o
masie 200-300 g).–Zgrubienia
szeroko
owalne,
łuska koloruowalny
słomkowocebuleduże,
mają
kształt
szeroko
żółtego. Odmianai sałatkowa
bardzo
bezpośredniego
pokryte
są smaczna
łuską polecana
koloru dosłomkowospożycia. Wysiew od końca marca do końca kwietnia w rzędy co 30 x 20 cm.
żółtego. Odmiana sałatkowa bardzo
Głębokość siewu 1-2 cm. Wymaga gleby żyznej, zasobnej w składniki pokarsmaczna, polecana do bezpośredniego
mowe, dobrze uprawionej.
Cebula posiada działanie
przeciwbakteryjne dzięki zawartości lotnych i niespożycia.

01880

u

WBN-124-16 -

d

jakość WE

r o

jakość WE

p

służy jako dowód
do reklamacji

jakość WE

Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji

✃
g

Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji

o
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Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji
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t

służy jako dowód
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Opakowanie
służy jako dowód
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służy jako dowód
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służy jako dowód
do reklamacji

WBN-49-16 -

06128

5

WBN-6-16 -

01854

MAJORKA

03136

30-40 x
30 cm

902367 471309
nr. przeds. 14/65/18512

poł. VII-VIII / X

4-6 cm

Odmiana średnio wczesna o okresie wegetacji 60-70 dni, plenna. Tworzy rośliny średnio wysokie (45-50 cm), krzaczaste ze strąkami osadzonymi w środkowej części. Strąki
są jasnożółte, proste, bez przewężeń, długości 12-14 cm, okrągłe w przekroju, mięsiste,
bezwłókniste i bardzo smaczne. Plonuje na poziomie 22-24 t/ha. Przeznaczona na jest do
bezpośredniego spożycia oraz przetwarzania zamrażania. Odporna na antraknozę, posiada wysoką tolerancję na bakteriozę obwódkową. Rośliny nie wylegają i są odporne na
niesprzyjające warunki pogodowe
Nasiona wysiewamy po 15 maja do końca maja, w rzędy co 30-40 cm, na głębokość
4-6 cm. Zbyt gęste wschody należy przerwać pozostawiając rośliny w rzędzie co 8-10 cm.
Wymaga gleby żyznej, zasobnej w wilgoć oraz miejsc nasłonecznionych.

Phaseolus vulgaris L.

03154

Werbena Art Nasiona Sp. z o. o.
ul. Farbiarska 35, 02-862 Warszawa
tel. 22 877 29 26 - 28; fax 22 877 19 15
nasiona@nasiona.werbena-art.pl
www.nasiona.werbena-art.pl

5 902367 471057

30-40 x
7-10 cm

Niedojrzała fasola szparagowa zawiera dość dużo witaminy C. Młoda fasolka szparagowa
jest lekkostrawna, niskokaloryczna, świeże łuskane ziarna są o połowę mniej kaloryczne
od suszonych, natomiast najwięcej kalorii posiadają suszone ziarna fasoli. Nasiona fasoli
zawierają dużo białka, węglowodanów, witamin i soli mineralnych, polecane dla osób na
diecie bezmięsnej. Strąki (bez nasion) są surowcem leczniczym, składnikiem preparatów
moczopędnych oraz polecane w chorobach reumatycznych.

Phaseolus vulgaris L.

POLKA

Werbena Art Nasiona Sp. z o. o.
ul. Farbiarska 35, 02-862 Warszawa
tel. 22 877 29 26 - 28; fax 22 877 19 15
nasiona@nasiona.werbena-art.pl
40g
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KORONA

służy jako dowód
do reklamacji

BERGGOLD

3-4 cm

3-4 cm

5

nr. przeds. 14/65/18512

poł. V

30-40 x
8-10 cm

k.IX-X

✃

Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji
jakość WE

Werbena Art Nasiona Sp. z o. o.
ul. Farbiarska 35, 02-862 Warszawa
tel. 22 877 29 26 - 28; fax 22 877 19 15
nasiona@nasiona.werbena-art.pl
www.nasiona.werbena-art.pl

poł. V

Odmiana karłowa, biczykowa do uprawy na suche duże nasiona (wielkość nasion jak u odmiany Piękny Jaś) . Rośliny dorastają do wysokości 40−50 cm. Kwiaty białe, które tworzą strąki o
długości 14 cm, szerokie i słabo wygięte. Nasiona są cylindryczne, duże ( masa 1000 nasion
1500–1700 g), białe ze połyskiem. Odmiana plenna, polecana do uprawy amatorskiej oraz przemysłowej nie wymaga podpór. Nasiona wysiewamy po 15 maja do końca maja, w rzędy co
30-40 cm, na głębokość 4-6 cm. Zbyt gęste wschody należy przerwać pozostawiając rośliny
w rzędzie co 8-10 cm. Wymaga gleby żyznej, zasobnej w wilgoć oraz miejsc nasłonecznionych.

Phaseolus coccineus L.

RIPOSTA

FASOLA WIELKOKWIATOWA

Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji

UCHIKI KURI

WBN-128-16-g -

902367 471354

0062.03
5

902367 471293
nr. przeds. 14/65/18512

30-40 x
8-10 cm

k.IX-X

Fasola jest źródłem białka, i powinna znaleźć się w diecie osób, które często jedzą mięso, ryby,
jaja oraz produkty zbożowe – pokarmy kwasotwórcze. Białko fasoli jest zasadotwórcze, w
związku z czym pozwala zachować równowagę kwasowo-zasadową organizmu. Fasola zmniejsza wydzielanie kwasów żołądkowych. Dlatego też jest szczególnie cenna dla osób cierpiących
na nadkwasotę i zgagę. W fasoli znajdują się węglowodany i tłuszcze w większości nienasycone
kwasy tłuszczowe, które zabijają zły cholesterol, a podnoszą poziom dobrego. Fasola zapobiega
miażdżycy, nadciśnieniu i zakrzepom. Nienasycone kwasy tłuszczowe zawarte w fasoli pomagają rozpuszczać witaminę A, witaminę D, witaminę E, witaminę K. W fasoli ukryte są witaminy
z grupy B oraz witamina E. Poza tym fasola jest bogata w fosfor, potas, magnez, wapń i żelazo.
Odmiana karłowa odporna na choroby i wyleganie, wczesna, bardzo plenna, Nasiona w strąkach
dojrzewają równomiernie tworząc nasiona średniej wielkości, przydatne do spożycia po ugotowaniu. Nasiona są białe owalnie wydłużone. Masa 1000 suchych nasion wynosi od 450 do 500g.
Uprawę rozpoczynamy od wysiewu nasion po 15 maja do końca maja w rzędy co 30-40 cm,
na głębokość 4-6 cm. Zbyt gęste wschody należy przerwać pozostawiając rośliny w rzędzie co
8-10 cm. Wymaga gleby żyznej, zasobnej w wilgoć oraz miejsc nasłonecznionych.

Phaseolus vulgaris L.

AURA

FASOLA NA SUCHE NASIONA

Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji

jakość WE

✃

Odmiana szparagowa, bar-

na zbiór świeżych02490
strąków.
KORONA
strąki bezwłókniste

Odmiana średnio wczesna

okresie wegetacji 60-70 dni,
FASOLA ZWYKŁAoKARŁOWA

plenna. Tworzy rośliny
średnio
02942
POLKA
(45-50 cm), krzacza-

WBN-82-16-g -

jakość WE

Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji
jakość WE

2-3 cm

o długości 9-10 cm, proste,
mięsiste, intensywnie żółte z
połyskiem, stopniowo dojOdmiana szparagowa bardzo wczesna, przeznaczona
na zbiór
świeżych
strączków.
rzewające.
Rośliny
dorastają
Wytwarza strąki bezwłókniste o długości 9-10 cm, proste, mięsiste, intensywnie żółte,
do wysokości
26-35
cm,sztywsą
z połyskiem, stopniowo dojrzewające. Rośliny dorastają
do wysokości
26-35 cm,
ne, zwarte. Polecana jest do wielokrotnego zbioru
ręcznegoi zarówno
w uprawie
stansztywne
zwarte.
Polecana
dardowej z siewu od połowy maja do gruntu, jak i w uprawie przyspieszonej (wczesną
jest pierwsze
do wielokrotnego
zbioru
wiosną) w tunelu lub pod agrowłókniną, co umożliwia
zbiory strąków na
początku marca. Zebrane strąki możemy przeznaczyć ręcznego
do bezpośredniego
spożycia,
zarówno
w przetwouprarzenia lub zamrożenia.
wie standardowej z siewu
odwitaminy
połowy
maja
doszparagowa
gruntu,
Niedojrzała fasola szparagowa zawiera dość dużo
C. Młoda
fasolka
jest lekkostrawna, niskokaloryczna, świeże łuskane
są o połowę
mniej kaloryczne
jak ziarna
w uprawie
przyspieszonej
od suszonych, natomiast najwięcej kalorii posiadają suszone ziarna fasoli. Nasiona fasoli
wiosną)
wdlatunelu
zawierają dużo białka, węglowodanów, witamin(wczesną
i soli mineralnych,
polecane
osób na
diecie bezmięsnej. Strąki (bez nasion) są surowcem
składnikiem preparatów
lub leczniczym,
pod agrowłókniną,
co
moczopędnych oraz polecane w chorobach reumatycznych.
umożliwia pierwsze zbiory
strąków na początku marca.
Zebrane strąki możemy przeznaczyć do bezpośredniego
poł. V-poł. VII
30-40 x
poł. VII-IX
7-10 cmspożycia, przetworzenia w
tym zamrażania.
nr. przeds. 14/65/18512

FASOLA ZWYKŁA KARŁOWA

Phaseolus vulgaris L.
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wczesna, przeznaczona
FASOLA ZWYKŁAdzo
KARŁOWA
Wytwarza
Phaseolus vulgaris
L.

jakość WE

jakość WE

03407

Fasola jest źródłem białka, i powinna znaleźć się w diecie osób, które często jedzą mięso, ryby,
jaja oraz produkty zbożowe – pokarmy kwasotwórcze. Białko fasoli jest zasadotwórcze, w
związku z czym pozwala zachować równowagę kwasowo-zasadową organizmu. Fasola zmniejsza wydzielanie kwasów żołądkowych. Dlatego też jest szczególnie cenna dla osób cierpiących
na nadkwasotę i zgagę. W fasoli znajdują się węglowodany i tłuszcze w większości nienasycone
kwasy tłuszczowe, które zabijają zły cholesterol, a podnoszą poziom dobrego. Fasola zapobiega
miażdżycy, nadciśnieniu i zakrzepom. Nienasycone kwasy tłuszczowe zawarte w fasoli pomagają rozpuszczać witaminę A, witaminę D, witaminę E, witaminę K. W fasoli ukryte są witaminy
z grupy B oraz witamina E. Poza tym fasola jest bogata w fosfor, potas, magnez, wapń i żelazo.

FASOLA ZWYKŁA KARŁOWA

5 902367 471040
Opakowanie

✃

Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji

WBN-134-16-g -

Werbena Art Nasiona Sp. z o. o.
ul. Farbiarska 35, 02-862 Warszawa
tel. 22 877 29 26 - 28; fax 22 877 19 15
nasiona@nasiona.werbena-art.pl
www.nasiona.werbena-art.pl

Odmiana szparagowa bardzo wczesna, przeznaczona na zbiór świeżych strączków.
Wytwarza strąki bezwłókniste o długości 9-10 cm, proste, mięsiste, intensywnie żółte,
z połyskiem, stopniowo dojrzewające. Rośliny dorastają do wysokości 26-35 cm, sztywne, zwarte. Polecana jest do wielokrotnego zbioru ręcznego zarówno w uprawie standardowej z siewu od połowy maja do gruntu, jak i w uprawie przyspieszonej (wczesną
wiosną) w tunelu lub pod agrowłókniną, co umożliwia pierwsze zbiory strąków na początku marca. Zebrane strąki możemy przeznaczyć do bezpośredniego spożycia, przetworzenia lub zamrożenia.

Phaseolus vulgaris L.

FASOLA ZWYKŁA KARŁOWA
jakość WE

WBN--16-g -

wysokie
Phaseolus vulgaris
L.

ste ze strąkami osadzonymi
w środkowej części. Strąki są
jasnożółte, proste, bez przeOdmiana średnio wczesna o okresie wegetacji wężeń,
60-70 dni, długości
plenna. Tworzy
rośliny cm,
śred12-14
nio wysokie (45-50 cm), krzaczaste ze strąkami osadzonymi w środkowej części. Strąki
przekroju,
mięsiste,
są jasnożółte, proste, bez przewężeń, długości okrągłe
12-14 cm, w
okrągłe
w przekroju,
mięsiste,
bezwłókniste i bardzo smaczne. Plonuje na poziomie
22-24 t/ha. Przeznaczona
na jest do
bezwłókniste
i bardzo smaczbezpośredniego spożycia oraz przetwarzania zamrażania. Odporna na antraknozę, pone. Rośliny
Plonuje
poziomie
22-24na
siada wysoką tolerancję na bakteriozę obwódkową.
nie na
wylegają
i są odporne
niesprzyjające warunki pogodowe
t/ha. Przeznaczona na jest do
Nasiona wysiewamy po 15 maja do końca maja, w rzędy co 30-40 cm, na głębokość
bezpośredniego
4-6 cm. Zbyt gęste wschody należy przerwać pozostawiając
rośliny w rzędziespożycia
co 8-10 cm.
Wymaga gleby żyznej, zasobnej w wilgoć oraz miejsc
oraznasłonecznionych.
przetwarzania zamrażania. witamin
Odporna
na antraknozę,
Nasiona fasoli zawierają dużo białka, węglowodanów,
i soli mineralnych,
polecane
dla osób na diecie bezmięsnej. Pozostałe po wyłuskaniu strąki są surowcem leczniczym, są
posiadaw chorobach
wysokąreumatycznych.
tolerancję
składnikiem preparatów moczopędnych oraz polecanych
na bakteriozę obwódkową.
Rośliny nie wylegają i są odporne na niesprzyjające warunki pogodowe.
4-6 cm

nr. przeds. 14/65/18512

poł. VII-IX

MAJORKA

✃

WBN-83-16-g poł. V-poł. VII

Nasiona fasoli zawierają dużo białka, węglowodanów, witamin i soli mineralnych, polecane
dla osób na diecie bezmięsnej. Pozostałe po wyłuskaniu strąki są surowcem leczniczym, są
składnikiem preparatów moczopędnych oraz polecanych w chorobach reumatycznych.

jakość WE

2-3 cm

poł. V

nr. przeds. 14/65/18512

FASOLA ZWYKŁA KARŁOWA

Phaseolus vulgaris L.

Werbena Art Nasiona Sp. z o. o.
ul. Farbiarska 35, 02-862 Warszawa
tel. 22 877 29 26 - 28; fax 22 877 19 15
nasiona@nasiona.werbena-art.pl
40g
www.nasiona.werbena-art.pl

plenna. Tworzy rośliny
średnio
02451
BERGGOLD
(45-50 cm), krzacza-

wysokie
Phaseolus vulgaris
L.

ste ze strąkami osadzonymi
w środkowej części. Strąki są
intensywnie żółte, proste, bez
Odmiana bardzo wczesna o okresie wegetacji 58-61 dni, plenna. Tworzy rośliny średnio wysokie
przewężeń,
13-14
cm,
(45-50 cm), krzaczaste ze strąkami osadzonymi w środkowej
części. Strąki długości
są intensywnie
żółte, proste,
bez przewężeń, długości 13-14 cm, okrągłe w przekroju,
mięsiste,wbezwłókniste
i bardzo
smaczne.
okrągłe
przekroju,
mięsiste,
Plonuje na poziomie 22-24 t/ha. Przeznaczona jest do bezpośredniego spożycia oraz przetwarzania,
zamrażania. Odporna na wirus zwykłej mozaiki fasoli, antraknozę.
Rośliny nie
odporne
bezwłókniste
i wylegają
bardzoi sąsmaczna niesprzyjające warunki pogodowe. Doskonała odmiana do najwcześniejszych upraw pod osłonami
ne.przyśpiesza
PlonujezbiórnaNasiona
poziomie
22-po
i w gruncie. W wiosennych uprawach przykrycie folią
wysiewamy
15 maja do końca maja, w rzędy co 30-40 cm, na głębokość 4-6 cm. Zbyt gęste wschody należy
t/ha.
Przeznaczona
przerwać pozostawiając rośliny w rzędzie co 8-10 cm.24
Wymaga
gleby
żyznej, zasobnej w jest
wilgoćdo
oraz
miejsc nasłonecznionych.
bezpośredniego spożycia oraz
Nasiona fasoli zawierają dużo białka, węglowodanów, witamin i soli mineralnych, polecane dla osób na
diecie bezmięsnej. Pozostałe po wyłuskaniu strąki są surowcem
leczniczym, sązamrażania.
składnikiem preparatów
przetwarzania,
moczopędnych oraz polecanych w chorobach reumatycznych. Posiada dużo białka (ok. 23%), błonnika
na potas,
wiruswapń).
zwykłej
mo(ok. 15%), a także witaminy z grupy B i sole mineralneOdporna
(fosfor, magnez,
Jednocześnie
jest to znakomite warzywo dla osób pragnących zrzucić nieco kilogramów, gdyż ma niewielką wartość
zaiki
fasoli,
antraknozę.
Rośliny
energetyczną (42kcl/100g.). Spożywanie fasoli szparagowej
poleca
się również
osobom z nadkwaśnością
żołądka, gdyż posiada ona właściwości zasadotwórcze,nie
a więcwylegają
i odkwaszające.
Jestodporne
też bardzo dobrym
i są
na
warzywem w diecie osób walczących z nadmiernym stężeniem we krwi złego cholesterolu.
niesprzyjające warunki pogodowe. Doskonała odmiana do
najwcześniejszych upraw pod
osłonami i w gruncie. W wiopoł. V
30-40 x 30 cm VII-VIII/X
sennych uprawach przykrycie
folią przyśpiesza zbiór.
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bardzo

WBN-81-16-g -

WBN-129-16-g -

Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji

jakość WE

✃

be, mięsiste, proste o długości
MAJORKA
cm, o ciemnozielonej

KORONA

40g

2-3 cm

jakość WE

Zwana najczęściej dynią Hokkaido to odmiana o okresie wegetacji 115 dni od siewu,
zalecany termin wysiewu po 15 maja. Tworzy dynie dość twarde, okrągłe o ciężarze do 1,5 kg z ciemnopomarańczową skórka i mocno pomarańczowym, suchym
ciemnożółtym miąższu o kasztanowym smaku. Rośliny o typie wzrostu płożącym,
tworzą do 2 - 3 owoców. Zalicza się do najbardziej lubianych dyń jadalnych. Przy
przygotowywaniu z niej potraw nie trzeba obierać skórki. Znakomita na zupę krem
oraz do pieczenia. To niezwykle cenna dynia ze względu na wysoki poziom witaminy A oraz karotenu. Może być długo przechowywana, co dodatkowo podnosi
jej wartości odżywcze.

DYNIA OLBRZYMIA

w w w . n a s i o n a . w e r b e n a - a r t . p l

Odmiana

okresie wegetacji 58-61 dni,
FASOLA ZWYKŁAoKARŁOWA

15-16
Phaseolus vulgaris
L.

30-40 x
7-10 cm

5 902367 470913
Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji

Odmiana średnio późna, two-

barwie. Skoncentrowany czas
dojrzewania strąków pozwoli
nam osiągnąć w jednym czaOdmiana średnio późna, dojrzałe strąki otrzymamy
ok. 80plon,
dniachaodtym
wysiewu.
Przesie po
duży
samym
znaczona na zbiór świeżych strączków, które są bezwłókniste, grube, mięsiste, proste o
w krótkim czas
czasie
przerobić
długości 15-16 cm, o ciemnozielonej barwie. Skoncentrowany
dojrzewania
strąków
pozwoli nam osiągnąć w jednym czasie dużą ilość
dojrzałych
strąków,
a tym samymww
uzyskane
strąki
tj. zamrozić
krótkim czasie przerobić uzyskany plon, tj. spożyć bezpośrednio, zamrozić je w całości lub
całości
lub pokrojone
albo zapokrojone, albo zakonserwować w słoikach (w całości
lub pokrojone).
Rośliny dorastają
do
wysokości 55 cm, są sztywne, zwarte i mają silnykonserwować
system korzeniowy.
polecana
wOdmiana
słoikach.
Rojest do uprawy standardowej z siewu od połowy maja do gruntu. Odmiana odporna na
śliny dorastają do wysokości
antraknozę, tolerancyjna wobec bakteriozy.
55 cm, są sztywne, zwarte i
Niedojrzała fasola szparagowa zawiera dość dużo witaminy C. Młoda fasolka szparagowa
mają
silny
jest lekkostrawna, niskokaloryczna, świeże łuskane
ziarna
są osystem
połowę korzeniowy.
mniej kaloryczne
od suszonych, natomiast najwięcej kalorii posiadają
suszone ziarna
fasoli. Nasiona
Odmiana
polecana
jest fasoli
do
zawierają dużo białka, węglowodanów, witamin i soli mineralnych, polecane dla osób na
diecie bezmięsnej. Strąki (bez nasion) są surowcem
leczniczym,
składnikiem preparatów
uprawy
standardowej
z siewu
moczopędnych oraz polecane w chorobach reumatycznych.
od połowy maja do gruntu.
Odmiana odporna na antraknozę, tolerancyjna wobec
bakteriozy.

jakość WE

✃

Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji

Dynie zawdzięczają swój pomarańczowy kolor beta-karotenowi-prowitaminie A,
która ma silne działanie przeciwutleniające. Spośród owoców i warzyw uprawianych w Polsce dynia jest jednym z bogatszych źródeł beta-karotenu, który wraz z
witaminą C chroni przed wolnymi rodnikami. Beta-karoten jest odporny na działanie
wysokiej temperatury, więc duszona, gotowana czy pieczona dynia również jest
dobrym żródłem. Miąższ dyni posiada właściwości regenerujące przewód pokarmowy oraz wątrobę. Natomiast spożywanie nasion dyni przeciwdziała cukrzycy
oraz prostacie. Dynia zawiera witaminy : A, B1, B2, C i PP. Doskonale nadaje się do
przygotowywania soków i odżywek dla dzieci, zup i przetworów na zimę.
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JAGUSIA

✃

Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji

DYNIA PIŻMOWA

IX-X

40g

Werbena Art Nasiona Sp. z o. o.
ul. Farbiarska 35, 02-862 Warszawa
tel. 22 877 29 26 - 28; fax 22 877 19 15
nasiona@nasiona.werbena-art.pl
40g
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100 x 100 cm

Cucurbita maxima Duchesne

RIPOSTA

Phaseolus coccineus L.
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Cucurbita moschata

MUSCAT DE PROVENCE

3-4 cm

Phaseolus vulgaris L.

poł. V

3-4 cm

FASOLA ZWYKŁA KARŁOWA

FASOLA KARŁOWA NA SUCHE NASIONA

Opakowanie
służy
t jako
ó dowód
w
do reklamacji

Phaseolus vulgaris L.

BERGGOLD

poł. V

AURA

Phaseolus vulgaris L.

Phaseolus vulgaris L.

k

na zbiór świeżych strąków,
JAGUSIA
polecane są do bezpo-

FASOLA ZWYKŁA KARŁOWA

KORONA

Odmiana karłowa, biczykowa
do uprawy na suche, duże
nasiona (wielkość nasion
jak u odmiany Piękny Jaś).
Rośliny dorastają do wysokości 40−50 cm. Kwiaty białe,
które tworzą strąki o długości 14 cm, szerokie i słabo
wygięte. Nasiona są cylindryczne, duże ( masa 1000
nasion 1500–1700 g), białe z
połyskiem. Odmiana plenna,
polecana do uprawy amatorskiej oraz przemysłowej, nie
wymaga podpór.

u

POLKA

40g

Odmiana średnio późna, dojrzałe strąki otrzymamy po ok. 80 dniach od wysiewu. Przeznaczona na zbiór świeżych strączków, które są bezwłókniste, grube, mięsiste, proste o
długości 15-16 cm, o ciemnozielonej barwie. Skoncentrowany czas dojrzewania strąków
pozwoli nam osiągnąć w jednym czasie dużą ilość dojrzałych strąków, a tym samym w
krótkim czasie przerobić uzyskany plon, tj. spożyć bezpośrednio, zamrozić je w całości lub
pokrojone, albo zakonserwować w słoikach (w całości lub pokrojone). Rośliny dorastają do
wysokości 55 cm, są sztywne, zwarte i mają silny system korzeniowy. Odmiana polecana
jest do uprawy standardowej z siewu od połowy maja do gruntu. Odmiana odporna na
antraknozę, tolerancyjna wobec bakteriozy.

poł. IV

FASOLA NA SUCHE NASIONA

40g

Niedojrzała fasola szparagowa zawiera dość dużo witaminy C. Młoda fasolka szparagowa
jest lekkostrawna, niskokaloryczna, świeże łuskane ziarna są o połowę mniej kaloryczne
od suszonych, natomiast najwięcej kalorii posiadają suszone ziarna fasoli. Nasiona fasoli
zawierają dużo białka, węglowodanów, witamin i soli mineralnych, polecane dla osób na
diecie bezmięsnej. Strąki (bez nasion) są surowcem leczniczym, składnikiem preparatów
moczopędnych oraz polecane w chorobach reumatycznych.

Roślina jednoroczna o okresie wegetacji ok. 135 dni, silnie rosnąca, o pędach płożących się przy pomocy wąsów czepnych. Tworzy dynie o ciężarze od 3 do 8 kg,
żebrowane, płaskim kształcie z ciemno zieloną lub zielono pomarańczową skórką.
Jest bardzo charakterystyczna i ciężko ją pomylić z innymi dyniami. Odmiana ta jest
ULUBIENICĄ szefów kuchni na całym świecie z uwagi na aromatyczny, piękny,
intensywnie pomarańczowy miąższ, który jest wyraźnie słodki i nieporównywalnie smaczny - pyszny. Jedna roślina tworzy od 2 do 5 owoców, tak więc ze
100 m2 uzyskamy od 50-60 szt. Dynię piżmową należy uprawiać z rozsady, nasiona wysiewamy do doniczek w drugiej połowie kwietnia. Rozsadę wysadzamy do
gruntu w drugiej połowie maja w rozstawie 1 x 1 m. Wymaga uprawy w słonecznych
miejscach, w żyznym wilgotnym podłożu. Polecana jest do zup, mixów grillowanych lub smażonych warzyw i deserów. Jest źródłem potasu i witaminy B6 dlatego dynię piżmową powinny jeść osoby o obniżonym nastroju, częstych skurczach
mięśni, o skołatanych nerwach, a także te z zaburzeniami rytmu serca.
Dynię piżmową warto jeść w okresie jesiennym, ponieważ ma również właściwości
wzmacniające odporność organizmu. To także źródło antyoksydantów i przeciwutleniaczy, tak więc ma również pozytywny wpływ na stan skóry. Ma bardzo mało
tłuszczu, dzięki czemu może być spożywana przez osoby otyłe. Niestety, dynie
mają dość wysoki indeks glikemiczny, ale można go obniżyć, dodając do potraw z
dyni piżmowej inne warzywa, np. pomidory czy paprykę.

2g

d

któreL.
Phaseolus vulgaris

strąki bezwłókniste, gruFASOLA ZWYKŁArzy
KARŁOWA

✃

r o

Odmiana bardzo wczesna o okresie wegetacji 58-61 dni, plenna. Tworzy rośliny średnio wysokie
(45-50 cm), krzaczaste ze strąkami osadzonymi w środkowej części. Strąki są intensywnie żółte, proste,
bez przewężeń, długości 13-14 cm, okrągłe w przekroju, mięsiste, bezwłókniste i bardzo smaczne.
Plonuje na poziomie 22-24 t/ha. Przeznaczona jest do bezpośredniego spożycia oraz przetwarzania,
zamrażania. Odporna na wirus zwykłej mozaiki fasoli, antraknozę. Rośliny nie wylegają i są odporne
na niesprzyjające warunki pogodowe. Doskonała odmiana do najwcześniejszych upraw pod osłonami
i w gruncie. W wiosennych uprawach przykrycie folią przyśpiesza zbiór Nasiona wysiewamy po
15 maja do końca maja, w rzędy co 30-40 cm, na głębokość 4-6 cm. Zbyt gęste wschody należy
przerwać pozostawiając rośliny w rzędzie co 8-10 cm. Wymaga gleby żyznej, zasobnej w wilgoć oraz
miejsc nasłonecznionych.
Nasiona fasoli zawierają dużo białka, węglowodanów, witamin i soli mineralnych, polecane dla osób na
diecie bezmięsnej. Pozostałe po wyłuskaniu strąki są surowcem leczniczym, są składnikiem preparatów
moczopędnych oraz polecanych w chorobach reumatycznych. Posiada dużo białka (ok. 23%), błonnika
(ok. 15%), a także witaminy z grupy B i sole mineralne (fosfor, magnez, potas, wapń). Jednocześnie
jest to znakomite warzywo dla osób pragnących zrzucić nieco kilogramów, gdyż ma niewielką wartość
energetyczną (42kcl/100g.). Spożywanie fasoli szparagowej poleca się również osobom z nadkwaśnością
żołądka, gdyż posiada ona właściwości zasadotwórcze, a więc i odkwaszające. Jest też bardzo dobrym
warzywem w diecie osób walczących z nadmiernym stężeniem we krwi złego cholesterolu.

40g

poł. V-poł. VII

MUSCAT DE PROVENCE

Odmiana karłowa odporna
06910 na
choroby i wyleganie, wczesna, bardzo plenna, Nasiona
w strąkach dojrzewają równomiernie tworząc nasiona
średniej wielkości, przydatne
do spożycia po ugotowaniu.
Nasiona są białe, owalnie
wydłużone. Masa 1000 suchych nasion wynosi od
450 do 500 g.

WBN-99-16 -

poł. VII-IX

VIII-IX

5 902367 471095

30-40 x
7-10 cm

100 x 100 cm

3g

poł. V-poł. VII

poł. V
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Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji

Cucurbita moschata
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4-6 cm

100 x 100 cm

cji ok 135 dni, silnie rosnąca, o pędach
płożących się przy pomocy wąsów
czepnych. Tworzy dynie o ciężarze od
3 do 8 kg, żebrowane, płaskim kształcie
z ciemnozieloną lub zielono-pomarańczową skórką. Jedna roślina tworzy od
2 do 5 owoców. Jest bardzo charakterystyczna i ciężko ją pomylić z innymi
dyniami.
Odmiana ta jest ULUBIENICĄ szefów
kuchni na całym świecie z uwagi na
aromatyczny, piękny, intensywnie pomarańczowy miąższ, który jest wyraźnie słodki i nieporównywalnie smaczny - pyszny.

o

FASOLA ZWYKŁA KARŁOWA

2-3 cm

poł. V

5 902367 471132

l

średniego spożycia i przetwarzania (mrożenia i konserwowania). Strąki są zielone,
Odmiana szparagowa średnio wczesna, przeznaczona
na zbiór
świeżych strączków
możliproste,
bezwłókniste
o z dłuwością użytkowania na suche nasiona. Wytwarza strąki które polecane są do bezpośredniego
gości
12-14
cm,
wyjątkowo
spożycia i przetwarzania (mrożenia i konserwowania),
są zielone,
proste,
bezwłókniste
o długości 12-14 cm, stopniowo dojrzewające, wyjątkowo smaczne, bez tendencji do przejrzewania.
smaczne, stopniowo dojrzeNasiona ukryte w strąkach są barwy ciemnobordowej, o delikatnym niepowtarzalnym smaku.
bez
tendencji
Rośliny dorastają do wysokości 50 cm, są sztywne, wające,
zwarte. Wysokie
osadzenie
strąków na do
roślinie uniemożliwia ich kontakt z podłożem, korzystnie wpływając na ich zdrowotność. Polecana
przejrzewania. Nasiona ukryte
jest do wielokrotnego zbioru ręcznego w uprawie standardowej, z siewu od połowy maja do
gruntu. Plonuje wiernie niezależnie od warunków wegetacji.
w strąkach są barwy ciemnobordowej, Wysokie osadzenie
Niedojrzała fasola szparagowa zawiera dość dużo witaminy C. Młoda fasolka szparagowa jest
lekkostrawna, niskokaloryczna, świeże łuskane ziarna
są o połowę
kaloryczne
od suszostrąków
na mniej
roślinie
uniemożlinych, natomiast najwięcej kalorii posiadają suszone ziarna fasoli. Nasiona fasoli zawierają dużo
ich dla
kontakt
podłożem,
białka, węglowodanów, witamin i soli mineralnych,wia
polecane
osób nazdiecie
bezmięsnej.
Strąki (bez nasion) są surowcem leczniczym, składnikiem
preparatów
moczopędnychna
orazich
pokorzystnie
wpływając
lecane w chorobach reumatycznych.
zdrowotność. Polecana jest
do wielokrotnego zbioru
ręcznego w uprawie standardowej, z siewu do gruntu od
poł. V-poł. VII
30-40 x
VII-IX
7-10 cmpołowy maja.

Phaseolus vulgaris L.
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Roślina
wegetaWBN-110-16
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4-6 cm
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Odmiana szparagowa, śred-
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Cucurbita maxima Duchesne

DYNIA OLBRZYMIA

DYNIA OLBRZYMIA

ZwanaUCHIKI
najczęściej
dynią Hokkaido to
KURI
odmiana
okresie
wegetacji 115 dni
Cucurbitaomaxima
Duchesne
od siewu, zalecany termin wysiewu po
15 maja. Rośliny o typie wzrostu płożącym, tworzą do 2-3 owoców. Dynie
Zwana najczęściej dynią Hokkaido to odmiana o okresie wegetacji 115 dni od siewu,
są dość
o ciężarze
zalecany termin wysiewu
po 15 twarde,
maja. Tworzyokrągłe
dynie dość twarde,
okrągłe odo
ciężarze do 1,5 kg z ciemnopomarańczową
skórka i mocno pomarańczowym,
suchym
1,5 kg z ciemnopomarańczową
skórką
ciemnożółtym miąższu o kasztanowym smaku. Rośliny o typie wzrostu płożącym,
i mocno
tworzą do 2 - 3 owoców.
Zalicza siępomarańczowym,
do najbardziej lubianych dyń suchym,
jadalnych. Przy
przygotowywaniu zciemnożółtym
niej potraw nie trzebamiąższu,
obierać skórki.
na zupę krem
o Znakomita
kasztanowym
oraz do pieczenia. To niezwykle cenna dynia ze względu na wysoki poziom witasmaku.
Zalicza
się do najbardziej
lubiaminy A oraz karotenu.
Może być
długo przechowywana,
co dodatkowo
podnosi
jej wartości odżywcze.
nych dyń jadalnych. Przy przygotowyz niej potraw
nie trzeba obierać A,
Dynie zawdzięczająwaniu
swój pomarańczowy
kolor beta-karotenowi-prowitaminie
która ma silne działanie
przeciwutleniające.
owoców
i warzyw
skórki.
ZnakomitaSpośród
na zupę
krem
orazuprawiado
nych w Polsce dynia jest jednym z bogatszych źródeł beta-karotenu, który wraz z
pieczenia.
witaminą C chroni przed
wolnymi rodnikami. Beta-karoten jest odporny na działanie
wysokiej temperatury,
duszona, gotowana
pieczona
również jest
To więc
niezwykle
cennaczydynia
zedynia
względu
dobrym żródłem. Miąższ dyni posiada właściwości regenerujące przewód pokarnaNatomiast
wysoki
poziom
A oraz
mowy oraz wątrobę.
spożywanie
nasionwitaminy
dyni przeciwdziała
cukrzycy
oraz prostacie. Dynia
zawiera witaminy
: A, B1,być
B2, C idługo
PP. Doskonale
nadaje się do
karotenu.
Może
przechoprzygotowywania soków i odżywek dla dzieci, zup i przetworów na zimę.
wywana, co pogłębia jej walory smakowe.

IX-X

t

wczesna, przeznaczona
FASOLA ZWYKŁAnio
KARŁOWA

5 902367 471446

06910

3g

100 x 100 cm

Odmiana średnio wczesna o
okresie wegetacji 60-63 dni,
plenna. Tworzy rośliny średnio wysokie (45-50 cm), krzaczaste ze strąkami osadzonymi w górnej części. Strąki są
ciemnozielone z błyszczącą
skórką, proste, długości ok.
13 cm, smukłe, okrągłe w
przekroju, mięsiste, bez łyka i
bardzo smaczne. Przeznaczona jest do bezpośredniego
spożycia oraz przetwarzania
(konserwowania, zamrażania).
Odmiana jest odporna na
wirus zwykłej mozaiki fasoli, antraknozę, bakteriozę
obwódkową fasoli oraz niskie minimalne temperatury
wschodów.

a

Werbena Art Nasiona Sp. z o. o.
ul. Farbiarska 35, 02-862 Warszawa
tel. 22 877 29 26 - 28; fax 22 877 19 15
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WBN-99-16 -

jakość WE

PROFESJONALNEJ

Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji

poł. V

k

4-6 cm

jakość WE
Cucurbita maxima Duchesne

GOLIÁŠ

poł. V

2-3 cm

który ma silne działanie przeciwutleniające. Spośród owoców i warzyw uprawianych w Polsce dynia jest jednym z bogatszych źródeł beta-karotenu, który wraz z
witaminą C chroni przed wolnymi rodnikami. Beta-karoten jest odporny na działanie
wysokiej temperatury, więc duszona, gotowana czy pieczona dynia również jest
dobrym żródłem. Miąższ dyni posiada właściwości regenerujące przewód pokarmowy oraz wątrobę. Natomiast spożywanie nasion dyni przeciwdziała cukrzycy
oraz prostacie. Dynia zawiera witaminy : A, B1, B2, C i PP. Doskonale nadaje się do
przygotowywania soków i odżywek dla dzieci, zup i przetworów na zimę.

poł. IV

DYNIA OLBRZYMIA

✃

3-4 cm

Właściciel odmiany producent nasion

Odmiana VIF
o typie
wzrostu płożącym,
ROUGE
D’ETAMPES

tworzy
owoce
masie od 7–15 kg,
Cucurbita
maximaoDuchesne
okrągłe i mocno spłaszczone, z żebrowaniem, pomarańczową skórką i miąższem żółto-pomarańczowym. Owoce
Odmiana o typie wzrostu płożącym, tworzy owoce okrągłe i mocno spłaszczone, z
po zebraniu
możnażółtopomarańczowym,
przechowywać
żebrowaniem, z pomarańczową
skórką i miąższem
o masie
od 7 – 15 kg. Owoce
można przechowywać
do 3 miesięcy.jest
Miąższ
dopo3zebraniu
miesięcy.
Miąższ polecany
polecany jest do przerobu – jako dodatek do zup, do dżemów, do marynowania
do przerobu
– jest
jako
dodatek
do zup,
i konserwowania. Bardzo
często kupowana
dla walorów
ozdobnych.
Odmiana ta jest bardzo popularna
w uprawie wdo
takichmarynowania
krajach jak Francja i Anglia.
Przez
do dżemów,
i konangielskojęzycznych miłośników dyni chyba bardziej znana jest jako ‘Cinderella
serwowania.
Owocenajbardziej
tej odmiany
Pumpkin’, czyli dynia
Kopciuszka (gdyż wyglądem
jest ponoć barzbliżona
do kiopciuszkowej dzo
karocy).często kupowane są dla walorów
Dynie zawdzięczająozdobnych.
swój pomarańczowy kolor beta-karotenowi (prowitaminie A),

3-4 cm

3-4 cm

3-4 cm

Odmiana o pokroju płożącym i wyjątkowo dużych owocach, osiąga wagę
od 18 do 30 kg, w przypadku uprawy
intensywnej nawet do 70 kg. Miąższ
koloru pomarańczowego jest ładny,
słodki, smaczny i osiąga grubość ok
8 cm. Z uwagi na walory smakowe w
Czechosłowacji miąższ dyni Golias podawano dzieciom. W tamtych czasach
odmiana zyskała miano – czeski ananas.
Dynie polecane są do przetworów, np.
kompotów, dżemów, sałatek, a także jako ozdoba, do dekoracji wnętrz,
kompozycji jesiennych. Wykorzystać
można również pestki dyni, które zawierają dużo witamin, a także są bardzo
smaczne.

DYNIA OLBRZYMIA

5
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Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji
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jakość WE

✃

Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji

a

✃
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Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji
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Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji

k

służy jako dowód
do reklamacji

poł. V

30-40 x
30 cm
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Phaseolus vulgaris L.

POLKA

5 902367 471057
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KADET

✃
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Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji

2g

jakość WE

JARMUŻ
Odmiana
średnio późna, rośliny
REDNEX
WBN-7-16
MS do-

rastają Brassica
do 30-40
Liście ciemne
oleraceacm.
L.
fioletowo-niebieskie, pęcherzykowate i mocno
Rośliny tolerują
Właściciel odmiany
producentskręcone.
nasion
spadki temperatur nawet do -18 ˚C.
Odmiana średnio późna, rośliny dorastają do 30-40 cm. Liście ciemne fiolePolecany do bezpośredniego spożycia.
towo-niebieskie, pęcherzykowate i mocno skręcone. Rośliny tolerują spadki
być
uprawiany
z siewuspożycia.
wprost do
temperatur nawetMoże
do -18 ˚C.
Polecany
do bezpośredniego
Może być uprawiany
z siewu
wprost
do gruntu oraz
z rozsady.
roślin
gruntu
oraz
z rozsady.
Zbiór
roślinZbiór
możmożna przeprowadzać
od jesieni przez zimę do od
wiosny,
aż do momentu
na przeprowadzać
jesieni
przezwydania pędów kwiatostanowych. W przypadku siewów wczesnowiosennych
zimę do wiosny, aż do momentu wydamożna przeprowadzać zbiór młodych roślin już po miesiącu.
nia
pędów
W przyTa odmiana będzie
także
efektownąkwiatostanowych.
dekoracją w naszym ogrodzie.
padku siewów wczesnowiosennych
Jarmuż zawiera duże
ilości soli
mineralnych i witamin:
C,B1,B2,E,K
i PP, promożna
przeprowadzać
zbiór
młodych
witaminę A, kwas foliowy oraz jest źródłem potasu, żelazo, fosforu, waproślin już po miesiącu.
nia-łatwo przyswajalnego, gdyż nie zawiera kwasu szczawiowego. Jarmuż
Ta odmiana
także
posiada wysoką wartość
odżywczą, będzie
liście w każdym
wiekuefektowną
mogą być spożywane w postaci surówek
lub po ugotowaniu
jak ogrodzie.
szpinak, są także doskonałe
dekoracją
w naszym

WBN--16 -

04622

KAPRAL
JARMUŻ

✃
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VI-VII 60-65 x 40-50 cm
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1-2 cm

Odmiana średnio późna o okresie wegetacji 70 – 75 dni, polecana jest do
uprawy na zbiór późnym latem i jesienią. Tworzy róże białe wyraźnie pofałdowane, dobrze okryte liśćmi co chroni je przed żółknięciem.
Kalafiory uprawiamy z rozsady, na zbiór letni nasiona wysiewamy na rozsadnik w maju, sadzimy w końcu czerwca, na sprzęt jesienny wysiew na początku
czerwca, do gruntu sadzimy w lipcu.

NOWOŚĆ

VIII-XII

V-VII

Właściciel odmiany producent nasion

ODIR

IV-V

50 x
40-50 cm

V-VI

Odmiana bardzo wczesna o okresie wegetacji 58 – 63 dni. Tworzy białe róże,
średnio pofałdowane, jędrne odporne na fioletowienie i żółknięcie. Odmiana
polecana na zbiór wiosenny. Kalafiory uprawiamy z rozsady. Wysiew nasion
w marcu do połowy kwietnia pod osłony. Do gruntu wysadzać w kwietniu,
maju, w rozstawie 50 x 40-50 cm. Wykształcone róże zbieramy już w maju.
Róże kalafiora zawierają białko, składniki mineralne, witaminy, niewielka ilość
błonnika powoduje, że jest to warzywo dietetyczne i lekkostrawne 100g
tego warzywa to tylko 24kcal. Warzywo polecane do mrożenia gdyż niewiele
traci ze swoich właściwości smakowych i odżywczych.
Właściciel odmiany producent nasion

FASOLA ZWYKŁA TYCZNA

FASOLA ZWYKŁA KARŁOWA

50-65 x 40-50 cm

Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji
jakość WE

WBN-123-16-g -

02466

jakość WE

WBN-122-16-g -

nr. przeds. 14/65/18512

50-60 x
50-60 cm

poł. V

VIII-XII
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2g

REDNEX
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2g

5 902367 471460

jakość WE

wegetacji
70 oleracea
– 75 dni,
polecana jest
Brassica
L.
do uprawy na zbiór późnym latem
i jesienią.
Tworzy
Właściciel odmiany
producent
nasion róże białe wyraźnie
pofałdowane, dobrze okryte liśćmi co
Odmiana średnio późna o okresie wegetacji 70 – 75 dni, polecana jest do
chroni je przed żółknięciem. Kalafiory
uprawy na zbiór późnym latem i jesienią. Tworzy róże białe wyraźnie pofałuprawiamy
z rozsady,
na zbiór letni nadowane, dobrze okryte
liśćmi co chroni
je przed żółknięciem.
Kalafiory uprawiamy
z rozsady,
na zbiór letnina
nasiona
wysiewamy
rozsadsiona
wysiewamy
rozsadnik
w na
maju,
nik w maju, sadzimy
w końcu czerwca,
na sprzęt
jesienny wysiew
początku
sadzimy
w końcu
czerwca,
na nasprzęt
czerwca, do gruntu sadzimy w lipcu.
jesienny wysiew na początku czerwca,
do gruntu
sadzimy
w lipcu.
Róże kalafiora zawierają
białko składniki
mineralne,
witaminy, niewielka ilość

Odmiana bardzo wczesna o okresie wegetacji 58 – 63 dni. Tworzy białe róże,
średnio pofałdowane, jędrne odporne na fioletowienie i żółknięcie. Odmiana
Właściciel odmiany producent nasion
polecana na zbiór wiosenny. Kalafiory uprawiamy z rozsady. Wysiew nasion
w marcu do połowy kwietnia pod osłony. Do gruntu wysadzać w kwietniu,
maju, w rozstawie 50 x 40-50 cm. Wykształcone róże zbieramy już w maju.
Róże kalafiora zawierają białko, składniki mineralne, witaminy, niewielka ilość
błonnika powoduje, że jest to warzywo dietetyczne i lekkostrawne 100g
tego warzywa to tylko 24kcal. Warzywo polecane do mrożenia gdyż niewiele
traci ze swoich właściwości smakowych i odżywczych.

jakość WE

Producent nasion

Phaseolus vulgaris L.

BELMONTE

Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji
jakość WE

✃

2-5 cm

FASOLA ZWYKŁA TYCZNA
Werbena Art Nasiona Sp. z o. o.
ul. Farbiarska 35, 02-862 Warszawa
tel. 22 877 29 26 - 28; fax 22 877 19 15
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20g
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poł. III-IV

poł. VII-VIII / X
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Phaseolus vulgaris L.

IV-V

50 x
40-50 cm

błonnika powoduje, że jest to warzywo dietetyczne i lekkostrawne 100g
tego warzywa to tylko
24kcal.
Warzywo
polecanenasion
do mrożenia gdyż niewiele
Właściciel
odmiany
producent
traci ze swoich właściwości smakowych i odżywczych.

V-VI

nr. przeds. 14/65/18512

Brassica oleracea L.

KALAFIOR

BETA

5 902367 471477

1-2 cm

Odmiana szparagowa, średnio wczesna, przeznaczona na zbiór świeżych strączków
i na zbiór suchych nasion. Strąki średnio- ciemnozielone, długie bez włókien. Nasiona
zbierane na świeżo są barwy jasnozielonej, suche nasiona są białe. Odmiana stabilna
w plonowaniu wymaga stosowania podpór. Wysiew w pierwszej połowie maja w
rozstawie 50-60 x 50-60 cm po 2-3 nasiona w punkt.
Nasiona fasoli zawierają dużo białka, węglowodanów, witamin i soli mineralnych, polecane dla osób na diecie bezmięsnej. Pozostałe po wyłuskaniu strąki są surowcem
leczniczym, są składnikiem preparatów moczopędnych oraz polecanych w chorobach reumatycznych.

FASOLA ZWYKŁA TYCZNA

Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji

✃

50-60 x
50-60 cm

Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji

KALAFIOR
Odmiana
średnio późna o okresie
DELTA
WBN-7-16
MS

0,5 cm

nr. przeds. 14/65/18512

poł. VII-VIII / X

2-5 cm

✃

wegetacji
58 oleracea
– 63 L.dni. Tworzy białe
Brassica
róże, średnio pofałdowane, jędrne
odporne
na fioletowienie
i żółknięcie.
Właściciel odmiany
producent
nasion
Odmiana polecana na zbiór wiosenny.

w punkt.
Nasiona fasoli zawierają dużo białka, węglowodanów, witamin i soli mineralnych, polecane dla osób na diecie bezmięsnej. Pozostałe po wyłuskaniu strąki są surowcem
leczniczym, są składnikiem preparatów moczopędnych oraz polecanych w chorobach reumatycznych.

GOLDMARIE

Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji

KALAFIOR
Odmiana
bardzo
BETA wczesna o okresie
WBN-7-16
MS

Odmiana szparagowa, wczesna,
przeznaczona na zbiór
FASOLA ZWYKŁA
TYCZNA
świeżych strąków, jak również
GOLDMARIE
do L.zbioru suchych nasion.
Phaseolus vulgaris
Strąki są żółte, długie, szerokie
i płaskie pozbawione włókien.
Producent nasion
Nasiona zbierane na świeżo
Odmiana szparagowa, wczesna do średnio wczesnej,
przeznaczona
na zbiór
świesą barwy
jasnozielonej,
natożych strąków jak również do zbioru suchych nasion. Strąki są żółte, długie, szerokie
miast suche barwy białej. Odpozbawione włókien. Nasiona zbierane na świeżo są barwy jasnozielonej natomiast
miana stabilna
w plonowaniu,
suche barwy białej. Odmiana stabilna w plonowaniu
wymaga stosowania
podpór.
Wysiew w pierwszej połowie maja w rozstawie
50-60 xstosowania
50-60 cm popodpór.
2-3 nasiona
wymaga

poł. V
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Opakowanie
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GOLDMARIE

FASOLA ZWYKŁA TYCZNA

30g

KAPRAL

Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji

KALAFIOR

✃
jakość WE

Brassica oleraceajakość
L. WE

KALAFIOR

Phaseolus vulgaris L.

ODIR

nr. przeds. 14/65/18512

JARMUŻ - NISKI

Brassica oleraceajakość
L. WE

✃

BETA

50-60 x
50-60 cm

poł. V

Producent nasion

Brassica oleracea L.

02466
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JARMUŻ - ŚREDNIO WYSOKI

DELTA

Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji

✃

Odmiana szparagowa, wczesna do średnio wczesnej, przeznaczona na zbiór świeżych strąków jak również do zbioru suchych nasion. Strąki są żółte, długie, szerokie
pozbawione włókien. Nasiona zbierane na świeżo są barwy jasnozielonej natomiast
suche barwy białej. Odmiana stabilna w plonowaniu wymaga stosowania podpór.
Wysiew w pierwszej połowie maja w rozstawie 50-60 x 50-60 cm po 2-3 nasiona
w punkt.
Nasiona fasoli zawierają dużo białka, węglowodanów, witamin i soli mineralnych, polecane dla osób na diecie bezmięsnej. Pozostałe po wyłuskaniu strąki są surowcem
leczniczym, są składnikiem preparatów moczopędnych oraz polecanych w chorobach reumatycznych.

Phaseolus vulgaris L.

Brassica oleracea L.

Phaseolus vulgaris L.

BAROMA VR

FASOLA ZWYKŁA KARŁOWA
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Róże kalafiora zawierają białko składniki mineralne, witaminy, niewielka ilość
błonnika powoduje, że jest to warzywo dietetyczne i lekkostrawne 100g
tego warzywa to tylko 24kcal. Warzywo polecane do mrożenia gdyż niewiele
traci ze swoich właściwości smakowych i odżywczych.

Phaseolus vulgaris L.

jakość WE

Werbena Art Nasiona Sp. z o. o.

nr. przeds. 14/65/18512

FASOLA ZWYKŁA TYCZNA

Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji

WBN-8-16 -

do zamrażania i konserwowania. Ze względu na wysoką zawartość soli mineralnych oraz braku kwasu szczawiowego powinien być polecany dla dzieci.
Właściciel odmiany producent nasion
1-2 cm

Brassica oleracea L.

wane w postaci surówek lub po ugotowaniu jak szpinak, są także doskonałe
Właściciel odmiany
producent
nasion zawartość soli minedo zamrażania i konserwowania.
Ze względu
na wysoką
ralnych oraz braku kwasu szczawiowego powinien być polecany dla dzieci.
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do reklamacji
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Brassica oleracea L.

BELMONTE
4-6 cm

u

Brassica oleraceajakość
L. WE
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50-65 x 40-50 cm

V-VII

Właściciel odmiany producent nasion

Odmiana średnio wczesna w typie Romano o płaskim szerokim strąku polecana do
zbioru ręcznego. Rośliny dorastają do wysokości ok. 45 cm i tworzą wysoko osadzone, zielone, płaskie strąki, bez łyka, o długości 16 cm i szerokości ok. 2 cm. Jest
to bardzo atrakcyjna i plenna odmiana polecana do bezpośredniego spożycia oraz
do przetwarzania. Odporna na wirusy BCMV, CTV. . Odmiana jest odporna na wirus
zwykłej mozaiki fasoli BYMV oraz CMV

Odmiana średnio wczesna, płaskostrąkowa w typie Romano o niezwykle intensywnym żółtym
zabarwieniu strąków. Rośliny dorastają do wysokości ok. 45 cm tworzą wysoko osadzone, ciemnożółte, płaskie strąki długości 14 cm i szerokości ok. 2 cm, bez łyka. Bardzo atrakcyjna i plenna
odmiana przeznaczona jest do uprawy w tunelach foliowych (w celu uzyskania wczesnych zbiorów oraz do standardowej uprawy w gruncie. Strąki polecane są do bezpośredniego spożycia
oraz do przetwarzania (konserwowania, zamrażania). Odporna na wirus zwykłej mozaiki fasoli,
antraknozę, bakteriozę obwódkową fasoli.

GOLDMARIE

20g

8

KALAFIOR

Nasiona fasoli zawierają dużo białka, węglowodanów, witamin i soli mineralnych, polecane dla osób na diecie bezmięsnej. Pozostałe po wyłuskaniu strąki są surowcem
leczniczym, są składnikiem preparatów moczopędnych oraz polecanych w chorobach reumatycznych.

20g

FASOLA ZWYKŁA KARŁOWA

poł. VII-VIII / X

Phaseolus vulgaris L.
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KALAFIOR - ŚREDNIO PÓŹNY

VII-VIII / X

lecane dla osób na diecie bezmięsnej. Pozostałe po wyłuskaniu strąki są surowcem
leczniczym, są składnikiem preparatów moczopędnych oraz polecanych w chorobach reumatycznych.

BELMONTE

Odmiana średnio wczesna, polecana do bezpośredniego spożycia. Rośliny
dorastają do 40-50 cm tworzą dość szerokie róże. Ciemnozielone liście są
pęcherzykowate i mocno skręcone. Rośliny tolerują spadki temperatur do
-15 ˚C. Może być uprawiany z siewu wprost do gruntu oraz z rozsady. Zbiór
roślin można przeprowadzać od jesieni przez zimę do wiosny, aż do momentu wydania pędów kwiatostanowych. W przypadku siewów wczesnowiosennych można przeprowadzać zbiór młodych roślin już po miesiącu.

nr. przeds. 14/65/18512

Niedojrzała fasola szparagowa zawiera dość dużo witaminy C. Młoda fasolka szparagowa jest
lekkostrawna, niskokaloryczna, świeże łuskane ziarna są o połowę mniej kaloryczne od suszonych, natomiast najwięcej kalorii posiadają suszone ziarna fasoli. Nasiona fasoli zawierają dużo
białka, węglowodanów, witamin i soli mineralnych, polecane dla osób na diecie bezmięsnej.
Pozostałe po wyłuskaniu strąki są surowcem leczniczym, są składnikiem preparatów moczopędnych oraz polecanych w chorobach reumatycznych.

5 9 0 2 3 6 7 4 7Opakowanie
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Odmiana szparagowa, średnioTYCZNA
wczesna, przeznaczona
FASOLA ZWYKŁA
na zbiór świeżych 03315
strączków
WBN--16-g BELMONTE
i naL. zbiór suchych nasion.
Phaseolus vulgaris
Tworzy strąki średnio ciemnozielone szerokie i płaskie,
Producent nasion
długie bez włókien. Nasiona
Odmiana szparagowa, średnio wczesna, przeznaczona
zbiór
świeżych
zbieranenana
świeżo
są strączków
barwy
i na zbiór suchych nasion. Strąki średnio- ciemnozielone, długie bez włókien. Nasiona
jasnozielonej, suche nasiona
zbierane na świeżo są barwy jasnozielonej, suche nasiona są białe. Odmiana stabilna
białe.
Odmianapołowie
stabilna
w plonowaniu wymaga stosowania podpór. są
Wysiew
w pierwszej
majaww
rozstawie 50-60 x 50-60 cm po 2-3 nasiona wplonowaniu,
punkt.
wymaga stosoNasiona fasoli zawierają dużo białka, węglowodanów,
witamin i soli mineralnych, powania podpór.

FASOLA ZWYKŁA TYCZNA

BETA

jakość WE

służy jako dowód
do reklamacji

50-60 x
50-60 cm

Odmiana średnio późna, rośliny dorastają do 30-40 cm. Liście ciemne fioletowo-niebieskie, pęcherzykowate i mocno skręcone. Rośliny tolerują spadki
temperatur nawet do -18 ˚C. Polecany do bezpośredniego spożycia.
Może być uprawiany z siewu wprost do gruntu oraz z rozsady. Zbiór roślin
można przeprowadzać od jesieni przez zimę do wiosny, aż do momentu wydania pędów kwiatostanowych. W przypadku siewów wczesnowiosennych
można przeprowadzać zbiór młodych roślin już po miesiącu.
Ta odmiana będzie także efektowną dekoracją w naszym ogrodzie.
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Phaseolus vulgaris L.
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producent
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nasion
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30-40 x
30 cm
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Odmiana średnio wczesna,
płaskostrąkowa w typie Romano i polskiej 03149
odmiany
WBN-84-16-g - 74854
Wstęga o intensywnym żółtym zabarwieniu strąków.
Rośliny dorastają do wys. ok.
45 cm, tworzą strąki wysoko osadzone, ciemnożółte,
płaskie o dł. 14 cm i szer. ok.
2 cm, bez łyka. Bardzo atrakcyjna i plenna, przeznaczona
jest do uprawy w tunelach
foliowych (w celu uzyskania
wczesnych zbiorów) oraz
do standardowej uprawy w
gruncie. Polecana do bezpośredniego spożycia i do
przetwarzania
(konserwowania, zamrażania). Odporna na wirus zwykłej mozaiki
fasoli, antraknozę, bakteriozę
obwódkową fasoli.
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FASOLA ZWYKŁA KARŁOWA - PŁASKOSTRĄKOWA

nr. przeds. 14/65/18512

Werbena Art Nasiona Sp. z o. o.
ul. Farbiarska 35, 02-862 Warszawa
tel. 22 877 29 26 - 28; fax 22 877 19 15
nasiona@nasiona.werbena-art.pl
40g
www.nasiona.werbena-art.pl

5 902367 471064

NOWOŚĆ

VII-VIII / X

V-VII

GROCH SIEWNY CUKROWY
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ralnych oraz brakuWłaściciel
kwasu szczawiowego
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być polecany dla dzieci.
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FASOLA ZWYKŁAwKARŁOWA
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WBN-102-16-g 02919
BAROMAzbioru
VR ręcznego. Rośliny
doPhaseolus vulgaris L.
rastają do wysokości ok. 45
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cm.
zbioru ręcznego. Rośliny dorastają do wysokości
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to bardzo atrakcyjna i plenna odmiana polecana
do bezpośredniego
oraz
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odmiana spożycia
polecana
do przetwarzania. Odporna na wirusy BCMV, CTV. . Odmiana jest odporna na wirus
do bezpośredniego spożyzwykłej mozaiki fasoli BYMV oraz CMV
cia oraz do przetwarzania.
Nasiona fasoli zawierają dużo białka, węglowodanów,
witamin
mineralnych, na
poOdmiana
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Jarmuż zawiera duże ilości soli mineralnych i witamin: C,B1,B2,E,K i PP, prowitaminę A, kwas foliowy oraz jest źródłem potasu, żelazo, fosforu, wapnia-łatwo przyswajalnego, gdyż nie zawiera kwasu szczawiowego. Jarmuż
posiada wysoką wartość odżywczą, liście w każdym wieku mogą być spożywane w postaci surówek lub po ugotowaniu jak szpinak, są także doskonałe
do zamrażania i konserwowania. Ze względu na wysoką zawartość soli mineralnych oraz braku kwasu szczawiowego powinien być polecany dla dzieci.
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służy jako dowód
do reklamacji

III - poł. V

a

Jarmuż zawiera duże ilości soli mineralnych i witamin: C,B1,B2,E,K i PP, prowitaminę A, kwas foliowy oraz jest źródłem potasu, żelazo, fosforu, wapnia-łatwo przyswajalnego, gdyż nie zawiera kwasu szczawiowego. Jarmuż
posiada wysoką wartość odżywczą, liście w każdym wieku mogą być spożywane w postaci surówek lub po ugotowaniu jak szpinak, są także doskonałe
do zamrażania i konserwowania. Ze względu na wysoką zawartość soli mineralnych oraz braku kwasu szczawiowego powinien być polecany dla dzieci.

30-40 x
30 cm

5 902367 471125
Opakowanie

VIII-XII

Werbena Art Nasiona Sp. z o. o.
ul. Farbiarska 35, 02-862 Warszawa
tel. 22 877 29 26 - 28; fax 22 877 19 15
nasiona@nasiona.werbena-art.pl
40g
www.nasiona.werbena-art.pl

nr. przeds. 14/65/18512

Phaseolus vulgaris L.

ZŁOTA SAXA

✃

50-65 x 40-50 cm

Werbena Art Nasiona Sp. z o. o.
ul. Farbiarska 35, 02-862 Warszawa
tel. 22 877 29 26 - 28; fax 22 877 19 15
nasiona@nasiona.werbena-art.pl
www.nasiona.werbena-art.pl

jakość WE

V-VII

902367 471361

SONESTA

NOWOŚĆ

poł. VII-IX

VIII-XII

5

FASOLA ZWYKŁA KARŁOWA

wowy. Wysiew wprost do gruntu od III do połowy V, zbiór od połowy V do końca VI.
U grochu cukrowego spożywa się zielone strąki z niedojrzałymi nasionami najczęściej na surowo. Groch jest warzywem cennym ze względu na walory odżywcze, jak
również smakowe zawiera białko roślinne bogate w aminokwasy, których organizm
ludzki sam nie wytwarza, witaminy B1, B2, C, PP oraz składniki mineralne fosfor, wapń,
magnez, żelazo. Nadaje się do spożycia na świeżo, można go również zamrażać
i konserwować.

50-65 x 40-50 cm
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Werbena Art Nasiona Sp. z o. o.
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✃

4-6 cm

4-6 cm

zawierają dużo białka, węglowodanów, witamin i soli mineralnych, polecane dla osób na
diecie bezmięsnej. Strąki (bez nasion) są surowcem leczniczym, składnikiem preparatów
moczopędnych oraz polecane w chorobach reumatycznych.

Odmiana wczesna, plenna, o
wegetacji 65 dni. TwoGROCH SIEWNY okresie
CUKROWY
rzy strąki słodkie o wysokiej
AMBROSIA
zawartości
cukru bez pergaPisum sativum
L.
minowej wyściółki, nadające
się do konsumpcji w całości.
Producent nasion
Polecany do bezpośredniego
Odmiana wczesna, plenna, o okresie wegetacji
65 dni. Tworzy
słodkie o wyspożycia
oraz strąki
przetwórstwa
sokiej zawartości cukru bez pergaminowej wyściółki, nadające się do konsumpcji w
na groszek konserwowy.
całości. Polecany do bezpośredniego spożycia oraz przetwórstwa na groszek konser-

1-2 cm

Odmiana szparagowa wczeprzeznaczona na zbiór
FASOLA ZWYKŁAsna,
KARŁOWA
świeżych strąków. Wytwarza
ZŁOTA SAXA
strąkiL. bezwłókniste o długoPhaseolus vulgaris
ści 11-12 cm, proste, mięsiste
stopniowo dojrzewające. Rośliny dorastają do wysokości
Odmiana szparagowa wczesna, przeznaczona40-45
na zbiórcm.
świeżych
strączków.
Polecana
jestWytwado
rza strąki bezwłókniste o długości 11-12 cm, proste, mięsiste stopniowo dojrzewające.
wielokrotnego
zbioru
ręczneRośliny dorastają do wysokości 40-45 cm. Polecana jest do wielokrotnego zbioru ręcznegopołowy
w uprawie
standardowej
go zarówno w uprawie standardowej z siewu od
maja do gruntu,
jak i w uprawie
przyspieszonej (wczesną wiosną) w tunelu lub z
pod
agrowłókniną.
Zebrane maja
strąki możesiewu
od połowy
do
my przeznaczyć do bezpośredniego spożycia, gruntu.
przetworzenia
lub
zamrożenia.
Zebrane strąki możemywitaminy
przeznaczyć
do szparagowa
bezpoNiedojrzała fasola szparagowa zawiera dość dużo
C. Młoda fasolka
średniego
przetwojest lekkostrawna, niskokaloryczna, świeże łuskane
ziarna są ospożycia,
połowę mniej
kaloryczne
od suszonych, natomiast najwięcej kalorii posiadają
suszone
ziarna fasoli. Nasiona fasoli
rzenia
lub zamrożenia.

1-2 cm

Odmiana wczesna, obficie
FASOLA ZWYKŁAplonująca.
KARŁOWA Wytwarza strąki
bezwłókniste, wyróżniające
SONESTA
się wyjątkową delikatnością
Phaseolus vulgaris L.
i smakiem, o dł. 12-13 cm, śr.
9-10,5 mm, proste, mięsiste
o słoneczno-żółtym kolorze. przeznaczona
Dobrze znosi
wahania
Odmiana szparagowa wczesna, obficie plonująca,
na zbiór
świeżych
i temperatury.
strączków. Wytwarza strąki bezwłókniste, które wilgotności
wyróżniają się wyjątkową
delikatnością i
smakiem, o długości 12-13 cm, średnicy 9-10,5 mm,
proste,
mięsiste
o
bardzo
atrakcyjnym
Rośliny posiadają silny system
słonecznożółtym kolorze. Odmiana dobrze znosi duże wahania wilgotności i temperatury
korzeniowy.
PolecanaPolecana
jest do
w trudnych warunkach uprawy. Rośliny posiadają
silny system korzeniowy.
jest
do wielokrotnego zbioru ręcznego zarówno w uprawie
standardowej zzbioru
siewu od połowy
wielokrotnego
ręczmaja do gruntu, jak i do uprawy pod osłonami w produkcji wczesnowiosennej i jesiennej.
nego w
uprawie
standardoZebrane strąki możemy przeznaczyć do bezpośredniego
spożycia,
przetworzenia
lub zawej
z siewu
połowy
mrożenia. Odporna jest na bakteriozę, antraknozę
i wirusa
mozaikiod
zwykłej
fasoli. maja
do
gruntu,
jak
i
do
uprawy
Niedojrzała fasola szparagowa zawiera dość dużo witaminy C. Młoda fasolka szparagowa
wczesnowiosennej
i jesiennej
jest lekkostrawna, niskokaloryczna, świeże łuskane
ziarna są o połowę mniej
kaloryczne
od suszonych, natomiast najwięcej kalorii posiadają
ziarna Strąki
fasoli. Nasiona
fasoli
podsuszone
osłonami.
możemy
zawierają dużo białka, węglowodanów, witamin i soli mineralnych, polecane dla osób na
przeznaczyć
do
bezpośreddiecie bezmięsnej. Strąki (bez nasion) są surowcem leczniczym, są składnikiem preparaniego
spożycia, przetworzetów moczopędnych oraz polecanych w chorobach
reumatycznych.
nia lub zamrożenia.
Odporna na bakteriozę,
antraknozę i wirusa mozaiki
fasoli.
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VIII-X

RUFUS

Właściciel odmiany producent nasion

BLISTRA mieszaniec
KAPUSTA WŁOSKA

Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji
jakość WE

wczesnoletni wysiewać w marcu, kwietniu na palety, do doniczek lub wprost
do gruntu. Na zbiór
jesienny odmiany
wysiewaćproducent
w czerwcu
- lipcu. Rośliny źle znoszą
Właściciel
nasion
przesadzanie bez bryły korzeniowej. Uprawia się w rozstawie 30-40 x 30-40
cm. Rośliny wytrzymują niewielkie przymrozki.
Kapusta pekińska może być spożywana w każdej fazie swego wzrostu na surowo, gotowana lub kwaszona. Wartość energetyczna 100 g kapusty pekińskiej
to 36 kcal.

VIII-X

nr. przeds. 14/65/18512

Brassica oleracea L.

X-XI

nr. przeds. 14/65/18512

IV-VI

Właściciel odmiany producent nasion

Brassica oleracea L.

MIDOR mieszaniec

KAPUSTA GŁOWIASTA BIAŁA

poł. VI-VII

60-67,5 x
50-60 cm

X-XI

Kapusta kwaszona jest ważnym źródłem witaminy C w czasie zimy. Zawarte olejki gorczyczne, w składzie których jest siarka korzystnie wpływają na
apetyt, co jest szczególnie ważne w okresie przesilenia wiosennego. Kapusta
jest wykorzystywana również w fitoterapii przy leczeniu stanów zapalnych i
nieżytów przewodu pokarmowego, chorobach dróg oddechowych i kamicy
nerkowej. Posiada właściwości bakteriobójcze. Liście kapusty są stosowane
jako okład przy nerwobólach i oparzeniach.
Odmiana późna (od wysadzenia do zbioru 150 – 160 dni). Posiada duże
wartości smakowe i odżywcze. Tworzy bardzo duże ścisłe główki dochodzące do 3-4 kg. Polecana jest do uprawy na późny zbiór z przeznaczeniem
do kwaszenia i przechowywania.

Brassica oleracea L.

KAMIENNA GŁOWA

Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji
jakość WE

KAPUSTA GŁOWIASTA BIAŁA

✃

Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji
jakość WE

0,5 cm

Art Nasiona Sp. z o. o.
BLISTRA F1 Werbena
ul. Farbiarska 35, 02-862 Warszawa
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Brassica oleracea L.

KAPUSTA PEKIŃSKA

BRISTOL
5 902367 471514

5 902367 471507

latem i jesienią.
Tworzy
jędrne, elipsoBrassica rapa
L.
wate, jasnożółto - zielone główki, o wadze 1,5-1,8
Odmiana odporna na
Właściciel odmiany
producentkg.
nasion
wybijanie w pędy kwiatostanowe. PoOdmiana wczesna, polecana do zbioru latem i jesienią. Tworzy jędrne, eliplecana do uprawy na zbiór późnowiosowate, jasnożółto zielone główki, o wadze 1,5-1,8 kg. Odmiana odporna na
i wczesnoletni
orazmożna
jesienny.
wybijanie w pędysenny
kwiatostanowe.
Kapustę pekińską
uprawiaćRoz siewu wprost do gruntu
lubwytrzymują
przygotowując rozsadę.
Na zbiór
późnowiosenny i
śliny
niewielkie
przymrozki.

1-2 cm

✃
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60-67,5 x
50-60 cm

Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji

KAPUSTA PEKIŃSKA

0,5 cm

V-VI

KAPUSTA WŁOSKA
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✃

60-67,5 x
50-60 cm

Odmiana średnio późna, o okresie wegetacji od wysadzenia rozsady
105-115 dni. Polecana szczególnie do przetwarzania, wytwarza głowy o
zwięzłej białej strukturze o wadze 4,2-5 kg z wysoką zawartością cukrów.
Podczas procesu kwaszenia nie zmienia koloru. Rozsadę tej odmiany można
przygotowywać na rozsadniku nasiona wysiewa się od połowy kwietnia
do czerwca. Na miejsce stałe wysadza się w czerwcu i na początku lipca
w rozstawie 60-67,5 x 50-60 cm. Zbiór do zimowego przechowywania
i przetwarzania przeprowadza się od połowy października do pierwszej
dekady listopada.
Kapusta kwaszona jest ważnym źródłem Wit.C w czasie zimy. Zawarte olejki
gorczyczne w składzie których jest siarka korzystnie wpływają na apetyt, co
jest szczególnie ważne w okresie przesilenia wiosennego. Kapusta jest wykorzystywana również w fitoterapii przy leczeniu stanów zapalnych i nieżytów przewodu pokarmowego, chorobach dróg oddechowych i kamicy
nerkowej. Posiada właściwości bakteriobójcze, liście kapusty są stosowane
jako okład przy nerwobólach i oparzeniach.

nr. przeds. 14/65/18512
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Werbena Art Nasiona Sp. z o. o.

Odmiana
wczesna, polecana do
zbioru
BRISTOL
WBN-13-16
05867

stałe w połowie maja do połowy czerwca w rozstawie 60-67,5x50-70cm.
Zbiór można przeprowadzać
od sierpnia
do października.
Właściciel odmiany
producent
nasion
Kapusta włoska zawiera wiele witamin, jest smaczna i delikatna, ze względu
na swoje walory smakowe i odżywcze powinna częściej gościć na naszych
stołach. Jest doskonałym dodatkiem do zup oraz rosołów.
Kapusta włoska jest bogata w witaminy, składniki mineralne i błonnik. Warzywo zawiera beta-karoten czyli prowitaminę A, mnóstwo witamin C i E, wapnia, który wzmacnia kości oraz potasu zapewniającego siłę oraz prawidłowe
funkcjonowanie układu mięśniowego. Znajduje się w niej również żelazo,
magnez oraz miedź. Kapustę warto również jeść ze względu na zawartość
silnych przeciwutleniaczy - antocyjanów zmniejszających ryzyko wystąpienia
miażdżycy oraz nowotworów.

III-IV

nr. przeds. 14/65/18512

2g

wysadzenia
do gruntu 105-110
Brassicarozsady
oleracea L.
dni. Polecana do zbioru latem i jesienią,
doskonała
na nasion
przetwory, polecana do
Właściciel odmiany
producent
bezpośredniego spożycia jak również
Odmiana późna o okresie wegetacji od wysadzenia rozsady do gruntu 105przechowywania.
Tworzy
głowy
110 dni. Polecanado
do zbioru
latem i jesienią, doskonała
na przetwory,
polecana do bezpośredniego
spożycia
jak równieżokrągłe,
do przechowywania.
Tworzy
średniej
wielkości,
ciemnoziegłowy średniej wielkości,
okrągłe,
ciemnozielone,
dobrze
zamknięte,
liście
lone, dobrze zamknięte, liście drobno
drobno pomarszczone. Kapustę włoską uprawia się z rozsady. Nasiona wysiewa się w marcupomarszczone.
lub kwietniu pod osłony, rozsadę wysadza się na miejsce

NOWOŚĆ

1-2 cm

0,5 cm

✃

VIII-IX

jakość
Brassica oleracea
L. WE

KAPUSTA GŁOWIASTA CZERWONA

Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji

Odmiana późna o okresie wegetacji od wysadzenia rozsady do gruntu 105110 dni. Polecana do zbioru latem i jesienią, doskonała na przetwory, polecana do bezpośredniego spożycia jak również do przechowywania. Tworzy
głowy średniej wielkości, okrągłe, ciemnozielone, dobrze zamknięte, liście
drobno pomarszczone. Kapustę włoską uprawia się z rozsady. Nasiona wysiewa się w marcu lub kwietniu pod osłony, rozsadę wysadza się na miejsce
stałe w połowie maja do połowy czerwca w rozstawie 60-67,5x50-70cm.
Zbiór można przeprowadzać od sierpnia do października.
Kapusta włoska zawiera wiele witamin, jest smaczna i delikatna, ze względu
na swoje walory smakowe i odżywcze powinna częściej gościć na naszych
stołach. Jest doskonałym dodatkiem do zup oraz rosołów.
Kapusta włoska jest bogata w witaminy, składniki mineralne i błonnik. Warzywo zawiera beta-karoten czyli prowitaminę A, mnóstwo witamin C i E, wapnia, który wzmacnia kości oraz potasu zapewniającego siłę oraz prawidłowe
funkcjonowanie układu mięśniowego. Znajduje się w niej również żelazo,
magnez oraz miedź. Kapustę warto również jeść ze względu na zawartość
silnych przeciwutleniaczy - antocyjanów zmniejszających ryzyko wystąpienia
miażdżycy oraz nowotworów.

1g

40-45 x
35-40 cm
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III-IV

1-2 cm

60-67,5 x
50-60 cm

0,5 cm

NOWOŚĆ

IX-X

Brassica rapa L.

40-50 x
35-50 cm

Właściciel odmiany producent nasion

0,5 cm

1-2 cm

Odmiana wczesna, polecana do zbioru latem i jesienią. Tworzy jędrne, elipsowate, jasnożółto zielone główki, o wadze 1,5-1,8 kg. Odmiana odporna na
wybijanie w pędy kwiatostanowe. Kapustę pekińską można uprawiać z siewu wprost do gruntu lub przygotowując rozsadę. Na zbiór późnowiosenny i
wczesnoletni wysiewać w marcu, kwietniu na palety, do doniczek lub wprost
do gruntu. Na zbiór jesienny wysiewać w czerwcu - lipcu. Rośliny źle znoszą
przesadzanie bez bryły korzeniowej. Uprawia się w rozstawie 30-40 x 30-40
cm. Rośliny wytrzymują niewielkie przymrozki.
Kapusta pekińska może być spożywana w każdej fazie swego wzrostu na surowo, gotowana lub kwaszona. Wartość energetyczna 100 g kapusty pekińskiej
to 36 kcal.
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getacji od
wysadzenia
Brassica
oleracea L. rozsady do gruntu 95-105 dni. Tworzy główki fioletowe
z woskowym
nalotem, okrągłe o wadze
Właściciel odmiany
producent nasion
1,3-2kg. Głowy są odporne na pękanie
Odmiana średnio wczesna, o kresie wegetacji od wysadzenia rozsady do
a całe rośliny niepodatne na wywragruntu 95-105 dni. Tworzy główki fioletowe z woskowym nalotem, okrągłe
do przygotowywania
o wadze 1,3-2kg.canie.
Głowy sąPolecana
odporne na pękanie
a całe rośliny niepodatne
na wywracanie. Polecana
do przygotowywania
przetworów,
spożywania
przetworów,
spożywania
na świeżo
na świeżo oraz do
krótkotrwałego
przechowywania.
Kapustę czerwoną
oraz do krótkotrwałego przechowyuprawia się wyłącznie z rozsady. Nasiona wysiewa się od końca marca do
wania. Kapustę czerwoną uprawia się
kwietnia pod osłony. Do gruntu rozsadę wysadza się w drugiej połowie maja
wyłącznie
z rozsady.
Nasiona
wysiewa
w rozstawie 40-50x35-50cm.
Zbiór
przeprowadza
się w sierpniu
i wrześniu.
się od końca marca do kwietnia pod
Kapusta czerwonaosłony.
zawiera witaminę
C i B, polecana
jest wysadza
do przygotowywaDo gruntu
rozsadę
się
nia surówek oraz gotowania jako dodatek do mięs.
w drugiej połowie maja w rozstawie
Wartości odżywcze czerwonej kapusty zasługują na uwagę szczególnie
40-50x35-50cm.
Zbiór
przeprowadza
ze względu na zawartość
antocyjanów, które
nadają
kapuście charakterystyczną barwę, a w
ludzkim
organizmiei pełnią
rolę silnego przeciwutleniacza,
się
w sierpniu
wrześniu.
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Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji

HORNET mieszaniec

X-XI

KAPUSTA GŁOWIASTA CZERWONA

Odmiana wczesna o okresie wegetacji 80 – 85 dni, polecana do całorocznej uprawy w polu. Wytwarza zgrubienia – kalarepy, o kształcie kulisto-eliptycznym o fioletowym zabarwieniu. Odmiana odporna na pękanie, łykowacenie, przerastanie
oraz wybijanie w pędy kwiatostanowe, słabo ulistniona. Odmiana polecana jest do
uprawy z przeznaczeniem do bezpośredniego spożycia, krótkotrwałego przechowania oraz przetwarzania (mrożenia). Przy całorocznej uprawie w gruncie wysiew
rozpoczynamy od marca do czerwca do skrzynek, na palety pod osłonami lub na
rozsadniku, w zależności od terminu zbioru.
Kalarepa zawiera dużo wapnia i żelaza, polecana do spożycia na surowo, wówczas
nie traci zawartych w niej składników i witamin, w wielu krajach Europy spożywane
są również liście ze względu na wysoką zawartość wit. C. Kalarepa jest doskonałym
dodatkiem do zup, surówek.

KAPUSTA GŁOWIASTA BIAŁA
60-67,5 x
50-60 cm

Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji

ul. Farbiarska 35, 02-862 Warszawa
tel. 22 877 29 26 - 28; fax 22 877 19 15
nasiona@nasiona.werbena-art.pl
www.nasiona.werbena-art.pl
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KAPUSTA WŁOSKA

dekady listopada.
odmiany
producent
Kapusta kwaszonaWłaściciel
jest ważnym
źródłem
Wit.C wnasion
czasie zimy. Zawarte olejki
gorczyczne w składzie których jest siarka korzystnie wpływają na apetyt, co
jest szczególnie ważne w okresie przesilenia wiosennego. Kapusta jest wykorzystywana również w fitoterapii przy leczeniu stanów zapalnych i nieżytów przewodu pokarmowego, chorobach dróg oddechowych i kamicy
nerkowej. Posiada właściwości bakteriobójcze, liście kapusty są stosowane
jako okład przy nerwobólach i oparzeniach.
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przetwarzania.
Tworzy głowy o zwięWłaściciel odmiany
producent nasion
złej, białej strukturze, o wadze 4,2-5kg
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mają działanie przeciwzapalne, wzmacniają układ krwionośny, zapobiegają
miażdżycy.
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z rozsady. Nasiona wysiewa się od końca marca do kwietnia pod osłony.
Do gruntu rozsadę wysadza się w drugiej połowie maja w rozstawie 40-50
Właściciel odmiany producent nasion
x 35-50 cm. Zbiór przeprowadza się we wrześniu i październiku.
Kapusta czerwona zawiera witaminę C i B, polecana jest do przygotowywania surówek oraz gotowania jako dodatek do mięs.
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Właściciel odmiany producent nasion

MIDOR F1

Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji

0,5g

Kapusta kwaszona jest ważnym źródłem witaminy C w czasie zimy. Zawarte olejki gorczyczne, w składzie których jest siarka korzystnie wpływają na
apetyt, co jest szczególnie ważne w okresie przesilenia wiosennego. Kapusta
jest wykorzystywana również w fitoterapii przy leczeniu stanów zapalnych i
nieżytów przewodu pokarmowego, chorobach dróg oddechowych i kamicy
nerkowej. Posiada właściwości bakteriobójcze. Liście kapusty są stosowane
jako okład przy nerwobólach i oparzeniach.

KAPUSTA WŁOSKA

Odmiana średnio późna, o okresie wegetacji od wysadzenia rozsady do
gruntu to 105-115 dni. Tworzy główki spiczaste, bordowo-fioletowe z połyskiem o wadze 2-2,5 kg, charakteryzuje się wysoką zawartością cukrów. Polecana do przygotowywania przetworów i spożycia na świeżo oraz do krótkoterminowego przechowywania. Kapustę czerwoną uprawia się wyłącznie
z rozsady. Nasiona wysiewa się od końca marca do kwietnia pod osłony.
Do gruntu rozsadę wysadza się w drugiej połowie maja w rozstawie 40-50
x 35-50 cm. Zbiór przeprowadza się we wrześniu i październiku.
Kapusta czerwona zawiera witaminę C i B, polecana jest do przygotowywania surówek oraz gotowania jako dodatek do mięs.

Odmiana bardzo wczesna o okresie wegetacji od wysadzenia do zbioru
57-62 dni. Polecana do uprawy pod osłonami oraz najwcześniejszej uprawy
w gruncie. Tworzy główki małe okrągłe o wadze 0,8-1,1 kg, średnio odporne
na pękanie, średniozwięzłe. Kapustę uprawiamy z rozsady, nasiona wysiewamy na przełomie stycznia i lutego pod osłony, rozsadę wysadzamy pod
osłonami w marcu lub kwietniu w rozstawie 40-50 x 35-40 cm. Wykształcone
główki zbieramy już w maju. Doskonała odmiana do uprawy wczesnej młodej
kapusty, czyli polecana do bezpośredniego spożycia w formie gotowanej
oraz do przygotowywania surówek.
Kapusta jest wykorzystywana między innymi w fitoterapii przy leczeniu stanów zapalnych i nieżytów przewodu pokarmowego, chorobach dróg oddechowych i kamicy nerkowej. Posiada właściwości bakteriobójcze, liście
kapusty są stosowane jako okład przy nerwobólach i oparzeniach.
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tel. 22 877 29 26 - 28; fax 22 877 19 15
nasiona@nasiona.werbena-art.pl
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do kwaszenia i przechowywania.
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Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji
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KAPUSTA PEKIŃSKA

0,5g

PROFESJONALNEJ
k.V-VII

jakość
Brassica oleracea
L. WE

Art Nasiona Sp. z o. o.
HORNET F1 Werbena
ul. Farbiarska 35, 02-862 Warszawa

zbioru Brassica
150 –oleracea
160 dni).
Posiada duże
L.
wartości smakowe i odżywcze. Tworzy
bardzo duże ścisłe główki dochodzące
do 3-4 kg. Polecana jest do uprawy na
Odmiana późna (od wysadzenia do zbioru 150 – 160 dni). Posiada duże
późny zbiór z przeznaczeniem do kwawartości smakowe i odżywcze. Tworzy bardzo duże ścisłe główki dochoszenia jest
i przechowywania.
dzące do 3-4 kg. Polecana
do uprawy na późny zbiór z przeznaczeniem

BLISTRA F1

III-IV

✃

40-50 x
35-40 cm

Odmiana średnio wczesna, o kresie wegetacji od wysadzenia rozsady do
gruntu 95-105 dni. Tworzy główki fioletowe z woskowym nalotem, okrągłe
o wadze 1,3-2kg. Głowy są odporne na pękanie a całe rośliny niepodatne
na wywracanie. Polecana do przygotowywania przetworów, spożywania
na świeżo oraz do krótkotrwałego przechowywania. Kapustę czerwoną
uprawia się wyłącznie z rozsady. Nasiona wysiewa się od końca marca do
kwietnia pod osłony. Do gruntu rozsadę wysadza się w drugiej połowie maja
w rozstawie 40-50x35-50cm. Zbiór przeprowadza się w sierpniu i wrześniu.

0,5g
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Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji

ul. Farbiarska 35, 02-862 Warszawa
tel. 22 877 29 26 - 28; fax 22 877 19 15
nasiona@nasiona.werbena-art.pl
www.nasiona.werbena-art.pl

k.II-III

Kapusta czerwona zawiera witaminę C i B, polecana jest do przygotowywania surówek oraz gotowania jako dodatek do mięs.
Wartości odżywcze czerwonej kapusty zasługują na uwagę szczególnie
ze względu na zawartość antocyjanów, które nadają kapuście charakterystyczną barwę, a w ludzkim organizmie pełnią rolę silnego przeciwutleniacza,
mają działanie przeciwzapalne, wzmacniają układ krwionośny, zapobiegają
miażdżycy.
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oraz do przygotowywania surówek.
Właściciel odmiany
nasion przy leczeniu staKapusta jest wykorzystywana
międzyproducent
innymi w fitoterapii
nów zapalnych i nieżytów przewodu pokarmowego, chorobach dróg oddechowych i kamicy nerkowej. Posiada właściwości bakteriobójcze, liście
kapusty są stosowane jako okład przy nerwobólach i oparzeniach.
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wadze 0,8-1,1 kg, średnio odporne na
57-62 dni. Polecana do uprawy pod osłonami oraz najwcześniejszej uprawy
średnio
zwięzłe.
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w gruncie. Tworzypękanie,
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odporne
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i
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w
formie
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KAPUSTA GŁOWIASTA BIAŁA
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WBN-11-16
MS do
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III-IV

1-2 cm

BLANKYT

VI-IX

o

dy produkowanej pod osłonami nasiona wysiewa się w marcu lub na początku
kwietnia i wysadzaWłaściciel
do gruntuodmiany
w połowie
maja do nasion
połowy czerwca, natomiast
producent
siew bezpośredni do gruntu można wykonać pod koniec kwietnia. Nasiona
powinny być wysiane na głębokość 1-2 cm i w rozstawie 67,5 x 40-60 cm.
W pełni wykształcone główki można zbierać sukcesywnie w miarę dorastania
nawet do stycznia.
Kapusta brukselska jest warzywem o dużej wartości odżywczej i smakowej.
Główki zawierają stosunkowo dużo białka, które ma wysoką wartość biologiczną ze względu na zawartość aminokwasów egzogennych, jest również
bogatym źródłem witamin i związków mineralnych. Warzywo doskonale nadaje się do spożycia na świeżo jak i do zamrażania.

0,5 cm
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nie traci zawartych w niej składników i witamin, w wielu krajach Europy spożywane
są również liście zeWłaściciel
względu naodmiany
wysoką zawartość
C. Kalarepa jest doskonałym
producentwit.
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dodatkiem do zup, surówek.
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KALAREPA

KALAREPA
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wegetacji
BLANKYT
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80 – 85
dni, oleracea
polecana
Brassica
L. do całorocznej
uprawy w gruncie. Wytwarza zgrubienia – producent
kalarepynasion
o kształcie kulisto-elipWłaściciel odmiany
tycznym o fioletowym zabarwieniu.
Odmiana wczesna o okresie wegetacji 80 – 85 dni, polecana do całorocznej upraOdmiana odporna na pękanie, łykowy w polu. Wytwarza zgrubienia – kalarepy, o kształcie kulisto-eliptycznym o fiowacenie,
przerastanie
wybijanie
letowym zabarwieniu.
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na pękanie, oraz
łykowacenie,
przerastanie
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kwiatostanowe,
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jest do
w pędy
kwiatostanowe,
słabopolecana
ulistniouprawy z przeznaczeniem
do
bezpośredniego
spożycia,
krótkotrwałego
przechona. Odmiana polecana jest do uprawy
wania oraz przetwarzania (mrożenia). Przy całorocznej uprawie w gruncie wysiew
z przeznaczeniem do bezpośredniego
rozpoczynamy od marca do czerwca do skrzynek, na palety pod osłonami lub na
spożycia,
przechowarozsadniku, w zależności
od terminukrótkotrwałego
zbioru.
Kalarepa zawiera dużo
polecana do spożycia
na surowo, wówczas
niawapnia
orazi żelaza,
przetwarzania
(mrożenia).
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Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji
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Kapusta brukselska jest warzywem o dużej wartości odżywczej i smakowej.
Główki zawierają stosunkowo dużo białka, które ma wysoką wartość biologiczną ze względu na zawartość aminokwasów egzogennych, jest również
bogatym źródłem witamin i związków mineralnych. Warzywo doskonale nadaje się do spożycia na świeżo jak i do zamrażania.
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Odmiana
średnio późna, o okresie
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L. od wysadzenia
rozsady do gruntu, polecana do stopniowego
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wysokość
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uprawiana z rozsaOdmiana
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nabyć
mróz.
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ropy spożywane są również liście ze względu na wysoką zawartość wit. C.
Kalarepa jest doskonałym
dodatkiem
zup i rosołów.
Właściciel
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producent
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III

łowy czerwca, natomiast siew bezpośredni do gruntu można wykonać pod
Właściciel
odmiany
nasion
koniec kwietnia. Nasiona
powinny
byćproducent
wysiane na
głębokość 1-2 cm i w rozstawie 67,5x40-60 cm.

0,5 cm

0,5 cm

0,5 cm

ści od terminu zbioru.
Kalarepa zawiera Właściciel
dużo wapnia
i żelaza,
polecana
do spożycia na surowo,
odmiany
producent
nasion
wówczas nie traci zawartych w niej składników i witamin, w wielu krajach Europy spożywane są również liście ze względu na wysoką zawartość wit. C.
Kalarepa jest doskonałym dodatkiem do zup i rosołów.

k

KAPUSTA BRUKSELSKA

Odmiana
wczesna
, o okresie wegetacji
DOLORES
mieszaniec
120-130
dni,oleracea
od wysadzenia
rozsady
Brassica
L.
do gruntu, polecana do jednorazowego zbioru.
Tworzy
Właściciel odmiany
producent
nasion główki duże, średnio-zielone, dobrze zamknięte i jednoOdmiana wczesna , o okresie wegetacji 120-130 dni, od wysadzenia rozrodne gęsto osadzone.
sady do gruntu, polecana do jednorazowego zbioru. Tworzy główki duże,
Roślina
osiągai jednorodne
wysokość
100-110
średnio-zielone, dobrze
zamknięte
gęsto
osadzone. cm,
Roślina
osiąga wysokość 100-110
cm, wysoką
posiada wysoką
odporność nana
przewracanie
posiada
odporność
przei pokładanie. Odmiana
odpornai jest
na mróz. Kapusta
brukselska może
wracanie
pokładanie.
Odmiana
od-być
uprawiana z rozsady produkowanej pod osłonami, nasiona wysiewa się w
porna jest na mróz.
marcu lub na początku kwietnia i wysadza do gruntu w połowie maja do po-

III-IV

KALAREPA

Odmiana LUNA
bardzo wczesna o okresie
wegetacji
75-80
dni,L. polecana do pęBrassica
oleracea
dzenia, czyli bardzo wczesnej uprawy
(wiosennej)
Właściciel odmiany
producentpod
nasion osłonami oraz całorocznej uprawy w gruncie. Wytwarza
Odmiana bardzo wczesna o okresie wegetacji 75-80 dni, polecana do pęzgrubienia – kalarepy, o kształcie kulidzenia czyli bardzo wczesnej uprawy (wiosennej) po osłonami oraz całow kolorze
biało-zielonrocznej uprawy wsto-eliptycznym
polu. Wytwarza zgrubienia
– kalarepy,
o kształcie kulisto-eliptycznym w kolorze
biało-zielonkawym,
miąższu, białoseledynowym,
kawym,
miąższu, biało-seledynowym,
soczystym, bardzo smacznym. Bardzo odporna na pękanie, łykowacenie,
soczystym, bardzo smacznym. Bardzo
przerastanie oraz wybijanie w pędy kwiatostanowe. Odmiana polecana jest
odpornadona
pękanie,spożycia,
łykowacenie,
do uprawy z przeznaczeniem
bezpośredniego
krótkotrwałego
przechowania oraz
przetwarzania (mrożenia).
Kalarepę uprawiamy
wyłączprzerastanie
oraz wybijanie
w pędy
nie z rozsady. Przy uprawie wczesnowiosennej przy tzw. pędzeniu wysiekwiatostanowe. Odmiana polecana
wamy nasiona w połowie lutego pod osłonami, wysadzamy po osłonami w
jest
do uprawy
z zbiór.
przeznaczeniem
do
połowie marca aby
w połowie
maja uzyskać
Przy całorocznej uprawie
w polu wysiew rozpoczynamy
od marca do
czerwca do skrzynek,
na palety
bezpośredniego
spożycia,
krótkotrwapod osłonami lub na rozsadniku, w zależności od terminu zbioru.
łego przechowania oraz przetwarzania
Kalarepa zawiera dużo wapnia i żelaza, polecana do spożycia na surowo,
wówczas nie traci(mrożenia).
zawartych w niej składników i witamin, w wielu krajach Eu-

5 902367 471507

w

ul. Farbiarska 35, 02-862 Warszawa
tel. 22 877 29 26 - 28; fax 22 877 19 15
nasiona@nasiona.werbena-art.pl
www.nasiona.werbena-art.pl

ó

KALAREPA

MS

t

WBN-13-16 -

k

OdmianaGIGANT
późna o okresie wegetacji
130 – 150
dni.
Rośliny
Brassica
oleracea
L. kalarepy, osiągające wagę od 3 do 5 kg. Kalarepy mają
kształtproducent
kulisto-eliptyczny
w kolorze biaWłaściciel odmiany
nasion
ło-zielonym, z miąższem dobrej jakości,
Odmiana późna o okresie wegetacji 130 – 150 dni. Rośliny wytwarzają duże
białoseledynowym, soczystym, bardzo
zgrubienia – kalarepy, osiągające wagę od 3 do 5 kg, o kształcie kulistosmacznym,
nie podatnym
na jakości,
łykowace-eliptycznym w kolorze
biało-zielonym
o miąższu dobrej
białoseledynowym, soczystym,
bardzo smacznym,
nie podatnym
na uprawy
łykowacenie.
nie. Odmiana
polecana
jest do
Odmiana polecana
jest doi uprawy
letniejzi jesiennej
z przeznaczaniem
letniej
jesiennej
przeznaczaniem
dodo
długotrwałego przechowywania, bezpośredniego spożycia i przetwarzadługotrwałego przechowywania, beznia, szczególnie polecana do mrożenia. Polecana jest również do celów
pośredniego
spożycia
i przetwarzania,
paszowych. Kalarepę
uprawiamy wyłącznie
z rozsady,
wysiew od marca do
czerwca do skrzynek,
na palety pod
osłonami lubdo
na rozsadniku,
w zależnoszczególnie
polecana
mrożenia.

05867

u

WBN-13-16 -

d

jakość WE

r o

jakość WE

p

służy jako dowód
do reklamacji

jakość WE

Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji

✃
g

Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji

o

✃

l

Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji

a

✃

t

służy jako dowód
do reklamacji

Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji

a

służy jako dowód
do reklamacji

✃

k

służy jako dowód
do reklamacji

11

WBN-14-16 -

06351

5 902367 471828

Odmiana w typie Nantess, późna o okresie wegetacji 145-155 dni. Tworzy
walcowaty długi korzeń, pomarańczowy, który nie wykazuje tendencji do
zielenienia. Odmiana jest bardzo plenna, polecana do uprawy w bruzdach.
Doskonała do przygotowywania soków i przetworów do zimowej spiżarni.
Nasiona wysiewa się do gruntu w kwietniu lub maju na głębokość 1-2 cm w
rozstawie 30-45 x 3-5 cm. Zbiór do przechowywania przeprowadza się od
połowy września do połowy października.
Marchew zawiera duże ilości witaminy A oraz błonnik pokarmowy sprzyjający procesom trawienia i zapobiegający występowaniu chorób nowotworowych przewodu pokarmowego. Zawartość żelaza i kwasu foliowego działa
krwiotwórczo, zapobiega niedokrwistości. Sok z marchwi jest polecany w
leczeniu chorób skóry i oczu, anemii, reumatyzmie, cukrzycy, podawany
dzieciom zapobiega zasiedlaniu przewodu pokarmowego przez pasożyty.

Właściciel odmiany producent nasion

Daucus carota L.

FAVORIT

Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji
jakość WE

5g

MARCHEW JADALNA
Odmiana
w typie Nantess, 07187
późna o
CIDERA
WBN-17-16
-

okresie wegetacji
dni. Tworzy
Daucus carota145-155
L.
walcowaty, długi (ok. 24 cm), pomarańczowy
korzeń,
Właściciel odmiany
producent
nasion który nie wykazuje
tendencji do zielenienia. Odmiana jest
Odmiana w typie Nantess, późna o okresie wegetacji 145-155 dni. Tworzy
bardzo plenna, polecana do uprawy w
walcowaty długi korzeń, pomarańczowy, który nie wykazuje tendencji do
bruzdach.
do
przygotowyzielenienia. Odmiana
jest bardzo Doskonała
plenna, polecana
do uprawy
w bruzdach.
Doskonała do przygotowywania
soków
i przetworów dodo
zimowej
spiżarni.
wania soków
i przetworów
zimowej
Nasiona wysiewa spiżarni.
się do gruntu w kwietniu lub maju na głębokość 1-2 cm w

rozstawie 30-45 x 3-5 cm. Zbiór do przechowywania przeprowadza się od
połowy września do połowy października.
Właściciel odmiany producent nasion
Marchew zawiera duże ilości witaminy A oraz błonnik pokarmowy sprzyjający procesom trawienia i zapobiegający występowaniu chorób nowotworowych przewodu pokarmowego. Zawartość żelaza i kwasu foliowego działa
krwiotwórczo, zapobiega niedokrwistości. Sok z marchwi jest polecany w
leczeniu chorób skóry i oczu, anemii, reumatyzmie, cukrzycy, podawany
dzieciom zapobiega zasiedlaniu przewodu pokarmowego przez pasożyty.

✃

KOPER

10-15 cm

V-X

1-2 cm

OLIVER
KOPER

Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji

WBN-111-16 -

06615

ul. Farbiarska 35, 02-862 Warszawa
tel. 22 877 29 26 - 28; fax 22 877 19 15
nasiona@nasiona.werbena-art.pl
www.nasiona.werbena-art.pl

Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji

nr. przeds. 14/65/18512

III-VIII

10-15 cm

V-X

Odmiana średnio późna, o okresie wegetacji od siewu do zbioru 75-80
dni. Polecana do uprawy w gruncie z możliwością wielokrotnego zbioru.
Łodygi gęsto ulistnione, liście niebieskozielone ze srebrnym nalotem, odporny na wybijanie w pędy kwiatostanowe. Młode rośliny kopru nadają się
do suszenia i zamrażania. Nasiona do gruntu wysiewa się od końca marca
do sierpnia na głębokość 1-2 cm, w rzędy oddalone od siebie o 10-15 cm.
Zbiór w miarę dorastania i pożądanej fazy rozwoju przeprowadza się od
maja do października.
Koper zwiera witaminy A, B, C, PP, sole mineralne. Koper poprawia właściwości sensoryczne potraw a także pobudza apetyt, poprzez wzmożone
wydzielanie śliny i soków żołądkowych. W lecznictwie wykorzystuje się
nasiona kopru jako środek działający moczopędnie i przeciwskurczowo.
Okłady z naparu zalecane są w stanach zapalnych oczu oraz owrzodzeniach skóry.
Właściciel odmiany producent nasion

Anethum graveolens L.

MORAVAN
KOPER

✃

1-2 cm

1-2 cm

nr. przeds. 14/65/18512

III-VIII

Anethum graveolens L.

1-2 cm

30-45
x 3-5 cm

VI/VII-X

IV-V

nr. przeds. 14/65/18512

MARCHEW - ŚREDNIO PÓŹNA TYP NANTESS

Daucus carota L.

ul. Farbiarska 35, 02-862 Warszawa
tel. 22 877 29 26 - 28; fax 22 877 19 15
nasiona@nasiona.werbena-art.pl
www.nasiona.werbena-art.pl

5 902367 471828

30-45
x 3-5 cm

MARCHEW - PÓŹNA TYP NANTESS

CIDERA

Werbena Art Nasiona Sp. z o. o.

5g

Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji

jakość WE

MARCHEW JADALNA

LUKULLUS

Werbena Art Nasiona Sp. z o. o.

Właściciel odmiany producent nasion

5g

jakość
Daucus carota
L. WE

tel. 22 877 29 26 - 28; fax 22 877 19 15
nasiona@nasiona.werbena-art.pl
www.nasiona.werbena-art.pl

5 902367 471521

✃

0047.16

Odmiana wczesna polecana do pędzenia na zieloną natkę pod osłonami,
którą uzyskujemy po 42-50 dniach od wysiewu nasion oraz do uprawy w
gruncie w tym przypadku okres wegetacji wynosi 68-78 dni. Wytwarza łodygi gęsto ulistnione listki zielone. Nasiona do gruntu wysiewa się od końca marca do sierpnia na głębokość 1-2 cm, w rzędy oddalone od siebie o
10-15 cm. Zbiór w miarę dorastania i pożądanej fazy rozwoju przeprowadza się od maja do października. Nasiona w przypadku pędzenia można
wysiewać już w styczniu pod osłonami.
Roślina zwiera witaminy A, B, C, sole mineralne. Koper poprawia właściwości sensoryczne potraw a także pobudza apetyt, poprzez wzmożone wydzielanie śliny i soków żołądkowych. W lecznictwie wykorzystuje się nasiona kopru jako środek działający moczopędnie i przeciwskurczowo. Okłady
z naparu zalecane są w stanach zapalnych oczu oraz owrzodzeniach skóry.

ul. Farbiarska 35, 02-862 Warszawa
tel. 22 877 29 26 - 28; fax 22 877 19 15
nasiona@nasiona.werbena-art.pl
www.nasiona.werbena-art.pl

1-2 cm

Daucus carota L.

1-2 cm

1-2 cm

Właściciel odmiany producent nasion
Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji

VI/VII-X

Odmiana w typie Nantes, średnio późna o okresie wegetacji 140 – 150 dni.
Tworzy gładkie walcowate, pomarańczowe, średniej długości korzenie ok.
20 cm. Nie wykazuje tendencji do zielenienia oraz przebarwień antocyjanowych. Na przekroju poprzecznym, rdzeń i miąższ korzenia mają ten sam
kolor. Korzenie tej odmiany, polecane są do bezpośredniego spożycia,
przetwarzania oraz przechowywania. Nasiona wysiewa się do gruntu od
marca do maja na głębokość 1-2 cm w rozstawie 3-5x30-45cm. Zbiór do
bezpośredniego spożycia przeprowadza się od końca czerwca do połowy
października.

III-V

FAVORIT

Werbena Art Nasiona Sp. z o. o.

VIII-X
nr. przeds. 14/65/18512

CIDERA

30-45
x 3-5 cm

WBN-113-16 -

nr. przeds. 14/65/18512

Anethum graveolens L.

30-45
x 3-5 cm

Art Nasiona Sp. z o. o.
KAROTELA Werbena
ul. Farbiarska 35, 02-862 Warszawa

Marchew zawiera duże ilości witaminy A, oraz błonnik pokarmowy sprzyjająWłaściciel odmiany producent nasion
cy procesom trawienia i zapobiegający występowaniu chorób nowotworowych przewodu pokarmowego. Zawartość żelaza i kwasu foliowego działa
krwiotwórczo, zapobiega niedokrwistości. Sok z marchwi jest polecany w
leczeniu chorób skóry i oczu, anemii, reumatyzmie, cukrzycy, podawany
dzieciom zapobiega zasiedlaniu przewodu pokarmowego przez pasożyty.

NOWOŚĆ

V-X

IV-V

MARCHEW JADALNA

nr. przeds. 14/65/18512

III-V

✃

Werbena Art Nasiona Sp. z o. o.

Marchew zawiera duże ilości witaminy A, oraz błonnik pokarmowy sprzyjający procesom trawienia i zapobiegający występowaniu chorób nowotworowych przewodu pokarmowego. Zawartość żelaza i kwasu foliowego działa
krwiotwórczo, zapobiega niedokrwistości. Sok z marchwi jest polecany w
leczeniu chorób skóry i oczu, anemii, reumatyzmie, cukrzycy, podawany
dzieciom zapobiega zasiedlaniu przewodu pokarmowego przez pasożyty.

1-2 cm

IX-X

Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji

ul. Farbiarska 35, 02-862 Warszawa
tel. 22 877 29 26 - 28; fax 22 877 19 15
nasiona@nasiona.werbena-art.pl
www.nasiona.werbena-art.pl

1-2 cm

Werbena Art Nasiona Sp. z o. o.

nr. przeds. 14/65/18512

KOPER

Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji

1-2 cm

Werbena Art Nasiona Sp. z o. o.

połowy października.
nasion
Marchew zawiera Właściciel
duże ilościodmiany
witaminyproducent
A oraz błonnik
pokarmowy sprzyjający procesom trawienia i zapobiegający występowaniu chorób nowotworowych przewodu pokarmowego. Zawartość żelaza i kwasu foliowego działa
krwiotwórczo, zapobiega niedokrwistości. Sok z marchwi jest polecany w
leczeniu chorób skóry i oczu, anemii, reumatyzmie, cukrzycy, podawany
dzieciom zapobiega zasiedlaniu przewodu pokarmowego przez pasożyty.

1-2 cm

07054

ul. Farbiarska 35, 02-862 Warszawa
tel. 22 877 29 26 - 28; fax 22 877 19 15
nasiona@nasiona.werbena-art.pl
www.nasiona.werbena-art.pl

✃

Anethum graveolens L.

1-2 cm

jakość WE

WBN--16 -

MONARCH

06615

✃

o okresieDaucus
wegetacji
– 150 dni. Twocarota 140
L.
rzy gładkie walcowate, pomarańczowe, średniej
korzenie ok. 20
Właściciel odmiany
producent długości
nasion
cm. Nie wykazuje tendencji do zielenieOdmiana w typie Nantes, średnio późna o okresie wegetacji 140 – 150 dni.
nia orazpomarańczowe,
przebarwień
antocyjanowych.
Tworzy gładkie walcowate,
średniej
długości korzenie ok.
20 cm. Nie wykazuje
do zielenienia
oraz przebarwieńrdzeń
antocyjaNa tendencji
przekroju
poprzecznym,
nowych. Na przekroju
poprzecznym,
rdzeń
i
miąższ
korzenia
ten sam
i miąższ korzenia mają ten sammają
kolor.
kolor. Korzenie tej odmiany, polecane są do bezpośredniego spożycia,
Korzenie
tej odmiany,
polecane
dood
przetwarzania oraz
przechowywania.
Nasiona wysiewa
się do są
gruntu
marca do maja nabezpośredniego
głębokość 1-2 cm w rozstawie
3-5x30-45cm.
Zbiór do
spożycia,
przetwabezpośredniego spożycia przeprowadza się od końca czerwca do połowy
rzania oraz przechowywania.
października.

w w w . n a s i o n a . w e r b e n a - a r t . p l

WBN-111-16 -

Odmiana
w typie Nantess,07224
średnio
WBN-16-16
- KAROTELA

ul. Farbiarska 35, 02-862 Warszawa
tel. 22 877 29 26 - 28; fax 22 877 19 15
nasiona@nasiona.werbena-art.pl
www.nasiona.werbena-art.pl

Anethum graveolens L.

OLIVER

5g

10-15 cm

KOPER

PROFESJONALNEJ

tel. 22 877 29 26 - 28; fax 22 877 19 15
nasiona@nasiona.werbena-art.pl
www.nasiona.werbena-art.pl

07057

Właściciel odmiany producent nasion

Odmiana wczesna, o delikatnych, drobnych, żywo zielonych
liściach, bardzo aromatycznych. Odmiana polecana do przetwarzania, suszenia, mrożenia i spożywania na świeżo.
Nasiona do gruntu wysiewa się od końca marca do sierpnia na
głębokość 1-2 cm, w rzędy oddalone od siebie o 10-15 cm. Zbiór
w miarę dorastania i pożądanej fazy rozwoju przeprowadza się od
maja do października. Nasiona w przypadku pędzenia na zielono
można wysiewać w tunelach foliowych wczesną wiosną, a późnym
latem na przedłużony zbiór jesienny.

Art Nasiona Sp. z o. o.
MORAVAN Werbena
ul. Farbiarska 35, 02-862 Warszawa

jakość WE

Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji

Roślina zwiera witaminy A, B, C oraz sole mineralne. Koper poprawia właściwości sensoryczne potraw, a także pobudza apetyt
poprzez wzmożone wydzielanie śliny i soków żołądkowych. W
lecznictwie wykorzystuje się nasiona kopru jako środek działający
moczopędnie i przeciwskurczowo. Okłady z naparu zalecane są w
stanach zapalnych oczu oraz owrzodzeniach skóry.

nr. przeds. 14/65/18512

✃

KOPER

III-VIII

Anethum graveolens L.

KOPER

Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji

MARCHEW JADALNA

MORAVAN

V-X

30-45
x 3-5 cm

SYLVA

V-X

5g

PROFESJONALNEJ

10-15 cm

Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji

Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji

wczesnaDaucus
o okresie
carota L.wegetacji 105-110
dni. Korzeń walcowaty, pomarańczowy, średniej
doskonale nadaje
Właściciel odmiany
producentdługości
nasion
się do spożywania w miarę dorastania
Odmiana w typie Nantess, średnio wczesna o okresie wegetacji 105-110
do przygotowywania przetworów,
dni, korzeń walcowaty, pomarańczowy, średniej długości doskonale nadaje
mrożonek,
soków
oraz niedługiego
się do spożywania
w miarę dorastania
do przygotowywania
przetworów,
mrożonek, sokówprzechowywania.
oraz niedługiego przechowywania.
Korzeń
nie zielenieje,
Korzeń nie
zielenieje,
rdzeń i miąższ mają
ten
sam
ciemnopomarańczowy
kolor.
Nasiona
wysierdzeń i miąższ mają ten sam ciemnopowa się do gruntu w kwietniu lub maju na głębokość 1-2 cm w rozstawie
marańczowy
kolor.
30-45x 3-5 cm. Zbiór do przechowywania przeprowadza się od sierpnia do

MARCHEW JADALNA

dygi gęsto ulistnione listki zielone. Nasiona do gruntu wysiewa się od końca marca do sierpnia
na głębokość
cm, w rzędy
Właściciel
odmiany 1-2
producent
nasionoddalone od siebie o
10-15 cm. Zbiór w miarę dorastania i pożądanej fazy rozwoju przeprowadza się od maja do października. Nasiona w przypadku pędzenia można
wysiewać już w styczniu pod osłonami.
Roślina zwiera witaminy A, B, C, sole mineralne. Koper poprawia właściwości sensoryczne potraw a także pobudza apetyt, poprzez wzmożone wydzielanie śliny i soków żołądkowych. W lecznictwie wykorzystuje się nasiona kopru jako środek działający moczopędnie i przeciwskurczowo. Okłady
z naparu zalecane są w stanach zapalnych oczu oraz owrzodzeniach skóry.
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Werbena Art Nasiona Sp. z o. o.

ul. Farbiarska 35, 02-862 Warszawa
tel. 22 877 29 26 - 28; fax 22 877 19 15
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w

jakość
Daucus carota
L. WE

MARCHEW – ŚREDNIO WCZESNA TYP NANTESS

Odmiana
w typie Nantes, średnio
późna
FAVORIT
WBN--16
07188

nia naAnethum
zielonągraveolens
natkę pod
L. osłonami, którą
uzyskujemy po 42-50 dniach od wysiewu nasion
oraz
do uprawy w gruncie,
Właściciel odmiany
producent
nasion
w tym przypadku okres wegetacji wyOdmiana wczesna polecana do pędzenia na zieloną natkę pod osłonami,
nosi 68-78 dni. Wytwarza łodygi gęsto
którą uzyskujemy po 42-50 dniach od wysiewu nasion oraz do uprawy w
ulistnione,
zielone.
gruncie w tym przypadku
okres listki
wegetacji
wynosi 68-78 dni. Wytwarza ło-

ó
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Daucus carota L.

KOPER

t

VI / VII-X

ul. Farbiarska 35, 02-862 Warszawa
tel. 22 877 29 26 - 28; fax 22 877 19 15
nasiona@nasiona.werbena-art.pl
www.nasiona.werbena-art.pl

WBN-57-16 -

Właściciel odmiany producent nasion

ul. Farbiarska 35, 02-862 Warszawa
tel. 22 877 29 26 - 28; fax 22 877 19 15
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30-45
x 3-5 cm

Daucus carota L.

KOPER

10-15 cm

III-VIII

VI/VII-X

Werbena Art Nasiona Sp. z o. o.

k

MARCHEW JADALNA

jakość WE
Daucus carota
L.

5g

Odmiana
wczesna polecana do pędzeOLIVER
WBN-112-16
MS

do sierpnia na głębokość 1-2 cm, w rzędy oddalone od siebie o 10-15 cm.
Zbiór w miarę dorastania i pożądanej fazy rozwoju przeprowadza się od
Właściciel odmiany producent nasion
maja do października.
Koper zwiera witaminy A, B, C, PP, sole mineralne. Koper poprawia właściwości sensoryczne potraw a także pobudza apetyt, poprzez wzmożone
wydzielanie śliny i soków żołądkowych. W lecznictwie wykorzystuje się
nasiona kopru jako środek działający moczopędnie i przeciwskurczowo.
Okłady z naparu zalecane są w stanach zapalnych oczu oraz owrzodzeniach skóry.

Właściciel odmiany producent nasion

SYLVA

u

✃

MARCHEW - ŚREDNIO PÓŹNA TYP NANTESS

5g

5 902367 470937

✃

d

Werbena Art Nasiona Sp. z o. o.

902367 471316

nr. przeds. 14/65/18512

MARCHEW - WCZESNA TYP NANTESS

III-V

MARCHEW JADALNA

OLIVER

Odmiana w typie Nantes, wczesna o okresie wegetacji ok. 100 dni. Tworzy
bardzo gładkie walcowate, pomarańczowe, średniej długości korzenie ok.
20 cm. Nie wykazuje tendencji do zielenienia oraz przebarwień antocyjanowych. Na przekroju poprzecznym, rdzeń i miąższ korzenia mają ten sam
kolor. Korzenie tej odmiany, polecane są do bezpośredniego spożycia oraz
przygotowywania pierwszych letnich surówek, soków i innych potraw. Nasiona wysiewa się do gruntu od marca do maja na głębokość 1-2 cm w rozstawie 3-5x30-45cm. Zbiór do bezpośredniego spożycia przeprowadza się
od końca czerwca do połowy października.

Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji

tel. 22 877 29 26 - 28; fax 22 877 19 15
nasiona@nasiona.werbena-art.pl
www.nasiona.werbena-art.pl

NAOMI

✃

o okresie
wegetacji
Daucus
carota L.ok. 100 dni. Tworzy bardzo gładkie walcowate, pomarańczowe,
średniej
długości korzenie
Właściciel odmiany
producent
nasion
ok. 20 cm.
Odmiana w typie Nantes, wczesna o okresie wegetacji ok. 100 dni. Tworzy
Nie wykazuje
tendencji
zielenienia
bardzo gładkie walcowate,
pomarańczowe,
średniejdo
długości
korzenie ok.
20 cm. Nie wykazuje
do zielenienia oraz
przebarwień antocyjaoraztendencji
przebarwień
antocyjanowych.
nowych. Na przekroju
poprzecznym,
rdzeń
i
miąższ
korzenia
mają
ten sam
Na przekroju poprzecznym, rdzeń
kolor. Korzenie tej odmiany, polecane są do bezpośredniego spożycia oraz
miąższ korzenia
mają
teni innych
sampotraw.
kolor.Naprzygotowywaniai pierwszych
letnich surówek,
soków
siona wysiewa sięKorzenie
do gruntu odtej
marca
do maja na polecane
głębokość 1-2są
cm do
w rozodmiany,
stawie 3-5x30-45cm. Zbiór do bezpośredniego spożycia przeprowadza się
od końca czerwcabezpośredniego
do połowy października.spożycia oraz przygotowywania pierwszych letnich suMarchew zawiera duże ilości witaminy A, oraz błonnik pokarmowy sprzyjająrówek,
soków i występowaniu
innych potraw.
cy procesom trawienia
i zapobiegający
chorób nowotworo-

30-45
x 3-5 cm

r o

MARCHEW - WCZESNA TYP NANTESS

MARCHEW JADALNA
Odmiana
w typie Nantes, 06682
wczesna
SYLVA
WBN-130-16
-

III-V
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MARCHEW JADALNA

Odmiana NAOMI
w typie Nantess, wczesna
o okresie
wegetacji
Daucus
carota L. 95 dni. Tworzy
bardzo gładkie, walcowate, pomarańczowe,
średniej
Właściciel odmiany
producent
nasion długości korzenie
(18-20 cm). Nie wykazuje tendencji do
Odmiana w typie Nantess, wczesna o okresie wegetacji 95-100 dni. Twozielenienia oraz przebarwień antocyrzy bardzo gładkie walcowate, pomarańczowe, średniej długości korzenie.
janowych.
Polecana
jest do antocyjanowych.
pędzenia,
Nie wykazuje tendencji
do zielenienia
oraz przebarwień
Polecana jest do pędzenia
czyli uprawy
podosłonami
osłonami dodo
uzyskania
bardzo
czyli uprawy
pod
uzyskawczesnej marchwinia
orazbardzo
uprawy wiosennej
w gruncie.
Korzenie
odmiany,
wczesnej
marchwi
natejzbiór
polecane są do bezpośredniego spożycia oraz przygotowywania pierwpęczkowy oraz uprawy wiosennej w
szych letnich surówek, soków i innych potraw. Nasiona wysiewa się do gruntu
gruncie.
Korzenie
tejfoliowy)
odmiany,
poleod marca (najlepiej
pod agrowłókninę
lub tunel
od kwietnia
do maja
na głębokość 1-2 cane
cm w rozstawie
x 3-5 cm. Zbiór do bezpośredniego
są do30-45
bezpośredniego
spożycia
spożycia przeprowadza
się
od
końca
czerwca
do
połowy
października.
oraz przygotowywania pierwszych
Marchew zawiera duże ilości witaminy A oraz błonnik pokarmowy sprzyjająletnich surówek, soków i innych potraw.
cy procesom trawienia i zapobiegający występowaniu chorób nowotworo-

KAROTELA

PROFESJONALNEJ

Anethum graveolens L.

Art Nasiona Sp. z o. o.
MONARCH Werbena
ul. Farbiarska 35, 02-862 Warszawa

5

g

MARCHEW - PÓŹNA TYP NANTESS

5g

✃
PROFESJONALNEJ

NOWOŚĆ

V-X

Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji

wych przewodu pokarmowego. Zawartość żelaza i kwasu foliowego działa
krwiotwórczo, zapobiega
Sok nasion
z marchwi jest polecany w
Właścicielniedokrwistości.
odmiany producent
leczeniu chorób skóry i oczu, anemii, reumatyzmie, cukrzycy, podawany
dzieciom zapobiega zasiedlaniu przewodu pokarmowego przez pasożyty.

nr. przeds. 14/65/18512

KOPER

getacjiAnethum
od siewu
do zbioru
75-80 dni.
graveolens
L.
Polecana do uprawy w gruncie z możliwością
wielokrotnego
zbioru. Łodygi
Właściciel odmiany
producent
nasion
gęsto ulistnione, liście niebieskozielone
Odmiana średnio późna, o okresie wegetacji od siewu do zbioru 75-80
ze srebrnym nalotem, odporny na wydni. Polecana do uprawy w gruncie z możliwością wielokrotnego zbioru.
bijanie
w niebieskozielone
pędy kwiatostanowe.
MłodeodŁodygi gęsto ulistnione,
liście
ze srebrnym nalotem,
porny na wybijanie
w pędy kopru
kwiatostanowe.
Młode
nadają isię
rośliny
nadają
sięrośliny
do kopru
suszenia
do suszenia i zamrażania.
Nasiona do gruntu wysiewa się od końca marca
zamrażania.

12

10-15 cm

- DO UPRAWY NA ZIELONĄ NATKĘ

KOPER
Odmiana
średnio późna, o okresie
WBN-86-16
- MORAVAN
0047.00 we-

PROFESJONALNEJ

III-VIII

FAVORIT

Odmiana, polecana do pędzenia na zieloną natkę pod osłonami z możliwością wielokrotnego zbioru wówczas w pełni rozwinięte rośliny można
uzyskać po 55 dniach od wysiewu oraz do uprawy w gruncie z możliwością
wielokrotnego zbioru w tym przypadku okres wegetacji wynosi 75-85 dni.
Wytwarza łodygi gęsto ulistnione, listki ciemno niebieskozielone ze srebrnym
nalotem, bardzo odporne na wybijanie w pędy kwiatostanowe dlatego
odmiana ta polecana jest tylko do uprawy na zieloną natkę. Nasiona do
gruntu wysiewa się od końca marca do sierpnia na głębokość 1-2 cm, w rzędy
oddalone od siebie o 10-15 cm. Zbiór w miarę dorastania i pożądanej fazy
rozwoju przeprowadza się od maja do października. Nasiona w przypadku
pędzenia można wysiewać już w styczniu pod osłonami.
Koper zwiera witaminy A, B, C, sole mineralne. Koper poprawia właściwości
sensoryczne potraw a także pobudza apetyt, poprzez wzmożone wydzielanie śliny i soków żołądkowych. W lecznictwie wykorzystuje się nasiona kopru
jako środek działający moczopędnie i przeciwskurczowo. Okłady z naparu
zalecane są w stanach zapalnych oczu oraz owrzodzeniach skóry.

III-VIII

5g

5g

Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji

ul. Farbiarska 35, 02-862 Warszawa
tel. 22 877 29 26 - 28; fax 22 877 19 15
nasiona@nasiona.werbena-art.pl
www.nasiona.werbena-art.pl

Marchew zawiera duże ilości witaminy A, oraz błonnik pokarmowy sprzyjający procesom trawienia i zapobiegający występowaniu chorób nowotworowych przewodu pokarmowego. Zawartość żelaza i kwasu foliowego działa
krwiotwórczo, zapobiega niedokrwistości. Sok z marchwi jest polecany w
leczeniu chorób skóry i oczu, anemii, reumatyzmie, cukrzycy, podawany
dzieciom zapobiega zasiedlaniu przewodu pokarmowego przez pasożyty.

V-X

nr. przeds. 14/65/18512

Werbena Art Nasiona Sp. z o. o.

5g

o

5g

10-15 cm

nr. przeds. 14/65/18512

LUKULLUS

rozwoju przeprowadza się od maja do października. Nasiona w przypadku
pędzenia można Właściciel
wysiewać odmiany
już w styczniu
pod osłonami.
producent
nasion
Koper zwiera witaminy A, B, C, sole mineralne. Koper poprawia właściwości
sensoryczne potraw a także pobudza apetyt, poprzez wzmożone wydzielanie śliny i soków żołądkowych. W lecznictwie wykorzystuje się nasiona kopru
jako środek działający moczopędnie i przeciwskurczowo. Okłady z naparu
zalecane są w stanach zapalnych oczu oraz owrzodzeniach skóry.

Anethum graveolens L.

KOPER

✃

V-X

tel. 22 877 29 26 - 28; fax 22 877 19 15
nasiona@nasiona.werbena-art.pl
www.nasiona.werbena-art.pl

l

Odmiana w typie Nantess, średnio wczesna o okresie wegetacji 105-110
dni, korzeń walcowaty, pomarańczowy, średniej długości doskonale nadaje
się do spożywania w miarę dorastania do przygotowywania przetworów,
mrożonek, soków oraz niedługiego przechowywania. Korzeń nie zielenieje,
rdzeń i miąższ mają ten sam ciemnopomarańczowy kolor. Nasiona wysiewa się do gruntu w kwietniu lub maju na głębokość 1-2 cm w rozstawie
30-45x 3-5 cm. Zbiór do przechowywania przeprowadza się od sierpnia do
połowy października.
Marchew zawiera duże ilości witaminy A oraz błonnik pokarmowy sprzyjający procesom trawienia i zapobiegający występowaniu chorób nowotworowych przewodu pokarmowego. Zawartość żelaza i kwasu foliowego działa
krwiotwórczo, zapobiega niedokrwistości. Sok z marchwi jest polecany w
leczeniu chorób skóry i oczu, anemii, reumatyzmie, cukrzycy, podawany
dzieciom zapobiega zasiedlaniu przewodu pokarmowego przez pasożyty.

III-VIII

10-15 cm

Art Nasiona Sp. z o. o.
SZMARAGD Werbena
ul. Farbiarska 35, 02-862 Warszawa

✃

KOPER
Odmiana,
polecana do pędzenia
WBN-55-16
- MONARCH
06653 na

zieloną
natkę graveolens
pod osłonami
i w gruncie,
Anethum
L.
z możliwością wielokrotnego zbioru.
Pod osłonami
rośliny w pełni rozwinięte
Właściciel odmiany
producent nasion
można uzyskać po 55 dniach od wyOdmiana, polecana do pędzenia na zieloną natkę pod osłonami z możlisiewu, zaś w gruncie po 75-85 dniach.
wością wielokrotnego zbioru wówczas w pełni rozwinięte rośliny można
Wytwarza
listki
uzyskać po 55 dniach
od wysiewułodygi
oraz do gęsto
uprawy wulistnione,
gruncie z możliwością
wielokrotnego zbioru
w tym przypadku okres wegetacji
75-85 dni.
ciemnoniebiesko-zielone
zewynosi
srebrnym
Wytwarza łodygi gęsto
ulistnione,
listki ciemno
niebieskozielone
ze srebrnym
nalotem,
bardzo
odporne
na wybijanalotem, bardzo odporne na wybijanie w pędy kwiatostanowe dlatego
nie
w
pędy
kwiatostanowe,
dlatego
odmiana ta polecana jest tylko do uprawy na zieloną natkę. Nasiona do
tadopolecana
jest 1-2
tylko
gruntu wysiewa sięodmiana
od końca marca
sierpnia na głębokość
cm, wdo
rzędy
oddalone od siebie
o 10-15 cm.
w miarę
dorastania i pożądanej fazy
uprawy
na Zbiór
zieloną
natkę.

nr. przeds. 14/65/18512

1-2 cm

III-VIII

1-2 cm

1-2 cm

Roślina zwiera witaminy A, B, C oraz sole mineralne. Koper poprawia właściwości sensoryczne potraw, a także pobudza apetyt
poprzez wzmożone wydzielanie śliny i soków żołądkowych. W
lecznictwie wykorzystuje się nasiona kopru jako środek działający
moczopędnie i przeciwskurczowo. Okłady z naparu zalecane są w
stanach zapalnych oczu oraz owrzodzeniach skóry.

VI/VII-X

5g

V-X

Anethum graveolensjakość
L. WE

KOPER

a

wych przewodu pokarmowego. Zawartość żelaza i kwasu foliowego działa
Właścicielniedokrwistości.
odmiany producent
krwiotwórczo, zapobiega
Sok znasion
marchwi jest polecany w
leczeniu chorób skóry i oczu, anemii, reumatyzmie, cukrzycy, podawany
dzieciom zapobiega zasiedlaniu przewodu pokarmowego przez pasożyty.

1-2 cm

Odmiana wczesna, o delikatnych, drobnych, żywo zielonych
liściach, bardzo aromatycznych. Odmiana polecana do przetwarzania, suszenia, mrożenia i spożywania na świeżo.
Nasiona do gruntu wysiewa się od końca marca do sierpnia na
głębokość 1-2 cm, w rzędy oddalone od siebie o 10-15 cm. Zbiór
w miarę dorastania i pożądanej fazy rozwoju przeprowadza się od
maja do października. Nasiona w przypadku pędzenia na zielono
można wysiewać w tunelach foliowych wczesną wiosną, a późnym
latem na przedłużony zbiór jesienny.

III-V

nr. przeds. 14/65/18512

nych, Anethum
żywo zielonych
graveolens L. liściach, bardzo
aromatycznych. Odmiana polecana do
przetwarzania, suszenia, mrożenia i
spożywania na świeżo.

Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji

ul. Farbiarska 35, 02-862 Warszawa
tel. 22 877 29 26 - 28; fax 22 877 19 15
nasiona@nasiona.werbena-art.pl
www.nasiona.werbena-art.pl

KOPER

Odmiana
wczesna, o delikatnych,
drobWBN-85-16
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06661
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30-45
x 3-5 cm
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HANAK

10-15 cm
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ul. Farbiarska 35, 02-862 Warszawa
tel. 22 877 29 26 - 28; fax 22 877 19 15
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Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji

tel. 22 877 29 26 - 28; fax 22 877 19 15
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10-15 cm
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ul. Farbiarska 35, 02-862 Warszawa
tel. 22 877 29 26 - 28; fax 22 877 19 15
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WBN-112-16 -

V-X

07188

10-15 cm

żądanej fazy rozwoju przeprowadza się od maja do października. Nasiona w
przypadku pędzenia można wysiewać już w styczniu.
Roślina zawiera witaminy A, B, C oraz sole mineralne. Koper poprawia właściwości sensoryczne potraw, a także pobudza apetyt, poprzez wzmożone wydzielanie śliny i soków żołądkowych. W lecznictwie wykorzystuje się
nasiona kopru jako środek działający moczopędnie i przeciwskurczowo.
Okłady z naparu zalecane są w stanach zapalnych oczu oraz owrzodzeniach
skóry.

a

1-2 cm

III-VIII

wysiewa się od końca marca do sierpnia na głębokość 1-2 cm, w rzędy oddalone od siebie o 10-15
cm. Zbiór
w miarę
dorastania
i pożądanej fazy rozwoju
Właściciel
odmiany
producent
nasion
przeprowadza się od maja do października. Nasiona w przypadku pędzenia
można wysiewać już w styczniu pod osłonami.
Roślina zwiera witaminy A, B, C, sole mineralne. Koper poprawia właściwości
sensoryczne potraw a także pobudza apetyt, poprzez wzmożone wydzielanie śliny i soków żołądkowych. W lecznictwie wykorzystuje się nasiona kopru
jako środek działający moczopędnie i przeciwskurczowo. Okłady z naparu
zalecane są w stanach zapalnych oczu oraz owrzodzeniach skóry.

1-2 cm

Roślina zawiera witaminy A, B, C oraz sole mineralne. Koper poprawia właściwości sensoryczne potraw, a także pobudza apetyt, poprzez wzmożone wydzielanie śliny i soków żołądkowych. W lecznictwie wykorzystuje się
nasiona kopru jako środek działający moczopędnie i przeciwskurczowo.
Okłady z naparu zalecane są w stanach zapalnych oczu oraz owrzodzeniach
skóry.

1-2 cm

1-2 cm

Nasiona do gruntu wysiewa się od końca marca do sierpnia na głębokość
1-2 cm, w rzędy oddalone od siebie o 10-15cm. Zbiór w miarę dorastania
i pożądanej fazy rozwoju przeprowadza się od maja do października. Nasiona w przypadku pędzenia na zielono można wysiewać w tunelach foliowych
wczesną wiosną, a późnym latem na przedłużony zbiór jesienny.
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CIDERA

Odmiana
o okresie wegetacji ok.
SZMARAGD
60 dni,
dająca
bardzo
Anethum
graveolens
L. wysokie plony zarówno w uprawie na zielono jak
i do kwaszenia. Tworzy rośliny sztywne,
silnie ulistnione, lekko pokryte nalotem
Odmiana o okresie wegetacji ok. 60 dni, dająca bardzo wysokie plony zawoskowym. Zawiera ponad 50% więrówno w uprawie na zielono jak i do kwaszenia. Tworzy rośliny sztywne, silcej
witaminy
C niż inne
odmiany,
nie ulistnione, lekko
pokryte
nalotem woskowym.
Zawiera
ponad 50%jest
więcej
witaminy C niż inne
odmiany, aromatyczna
jest bardzo aromatyczna
dzięki
wysokiej zabardzo
dzięki
wysokiej
wartości olejków eterycznych
oraz olejków
odporna na suszę.
Polecana do uprawy
zawartości
eterycznych
oraz z
przeznaczeniem na susz i mrożonki.
odporna na suszę. Polecana do uprawy
Nasiona do gruntu wysiewa się od końca marca do sierpnia na głębokość 1-2
z przeznaczeniem
susz
i mrożonki.
cm, w rzędy oddalone
od siebie o 10-15cm.na
Zbiór
w miarę
dorastania i po-

u

IV-V

Odmiana HANAK
wczesna polecana zarówno
do pędzenia
na zielonąL. natkę pod osłoAnethum graveolens
nami którą uzyskujemy po 40-50 dniach
od wysiewu
i do uprawy w gruncie,
Właściciel odmiany
producentjak
nasion
w tym przypadku natkę uzyskujemy po
Odmiana wczesna polecana zarówno do pędzenia na zieloną natkę pod
65-70 dniach od wysiewu. Tworzy łoosłonami, którą uzyskujemy po 40-50 dniach od wysiewu, jak i do uprawy w
dygi rzadko
ulistnione
z jasnozielonymi
gruncie - w tym przypadku
natkę uzyskujemy
po 65-70
dniach od wysiewu.
Tworzy łodygi rzadko
ulistnione z jasnozielonymi liśćmi. Nasiona do gruntu
liśćmi.

d

30-45
x 3-5 cm

Odmiana
średnio wczesna, o dużej zaAMBROZJA
wartości
olejków
eterycznych,
o intenAnethum
graveolens
L.
sywnym ciemnozielonym wybarwieniu.
Rośliny, dzięki dużej liczbie bocznych
rozgałęzień, dają wysoki plon masy zieOdmiana średnio wczesna, o dużej zawartości olejków eterycznych, o intenlonej. Charakteryzuje się przedłużonym
sywnym ciemnozielonym wybarwieniu. Rośliny, dzięki dużej liczbie boczzbioru
„na Charakteryzuje
zielono” (późno
nych rozgałęzień, okresem
dają wysoki plon
masy zielonej.
się przedłużonym okresem zbioru
„na zielono”
wybija w pęd kwiatostanowy).
wybija
w pęd(późno
kwiatostanowy).
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Właściciel odmiany producent nasion

Cucumis sativus L.

ELA mieszaniec

2 cm

✃

OGÓREK KONSERWOWY
Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji
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2 cm

OGÓREK KONSERWOWY
Odmiana
średnio wczesna,0001.49
tworząca
ELA
mieszaniec
WBN-114-16
-

owoce Cucumis
jasnozielone,
sativus L.walcowate z rzadko rozsianymi dużymi brodawkami.
Odmiana
plenna
Właściciel odmiany
producent
nasion nie posiadająca goryczki, ta cecha uwarunkowana jest geOdmiana średnio wczesna, tworząca owoce jasnozielone, walcowate z
. Polecana
doplenna
przygotowyrzadko rozsianyminetycznie
dużymi brodawkami.
Odmiana
nie posiadająca
goryczki, ta cechawania
uwarunkowana
jest genetycznie
. Wczesność tej odmiany
przetworów
- konserwowania,
powoduje, że w sprzyjających warunkach pierwsze owoce mogą się pojawić
oraz spożywania
na świeżo.
już w pierwszychkwaszenia
dniach lipca. Polecana
do przygotowywania
przetworów
Odmiana
- konserwowania,Odmiana
kwaszenia oraz
na świeżo.
jestspożywania
odporna
na: wirus
mo-jest
odporna na: wirus mozaiki ogórka,
parcha dyniowatych,
mączniaka
prawdziwego. Ogórki
się bezpośrednio
gruntu, optymalny terzaikiwysiewa
ogórka,
parchado dyniowatych,
min siewu to połowa maja, nasiona wysiewa się na głębokość około 2cm w
mączniaka
prawdziwego.
rozstawie 67,5x8-15cm.
Nasiona ogórków
można wysiewać również wcze-

Odmiana wczesna, partenokarpiczna, tworząca owoce ciemnozielone, walcowate z rzadko
rozsianymi dużymi brodawkami. Odmiana plenna nie posiadająca goryczki, ta cecha uwarunkowana jest genetycznie . Wczesność tej odmiany powoduje, że w sprzyjających warunkach, w
uprawie w gruncie pierwsze owoce mogą się pojawić już w pierwszych dniach lipca. Polecana
do przygotowywania przetworów - konserwowania, kwaszenia oraz spożywania na świeżo.
Odporna na wirus mozaiki ogórka (CMV), parcha dyniowatych (Ccu), Mączniaka prawdziwego (Px), wirusa żółtej mozaiki dyniowatych (ZYMV), wirusa żółtej mozaiki ogórka
(CVYV).
Uprawa w gruncie: wysiew bezpośrednio do gruntu, ok. połowa maja. nasiona wysiewa się na
głębokość około 2cm w rozstawie 67,5x8-15cm. Nasiona ogórków można wysiewać również
wcześniej nawet w drugiej dekadzie kwietnia, wówczas należy przykryć rzędy agrowłókniną
lub folią perforowaną, odkryć po 15 maja gdy minie ryzyko przymrozków. Zbiór ogórków rozpoczyna się w pierwszych dniach lipca i w sprzyjających warunkach może trwać do września.
Uprawa pod osłonami: wysiew bezpośrednio do doniczek po 15 marca, ok 10 kwietnia rozsadę z doniczek wysadzamy pod osłony. Zbiory rozpoczynamy w końcu kwietnia – początku
maja.
Partenokarpia - wytwarzanie owoców bez zapylenia i zapłodnienia. Partenokarpia jest powszechnym zjawiskiem wśród roślin, jednak ogórek jest rośliną rozdzielnopłciową, jednopienną
tzn. na jednej roślinie występują kwiaty męskie i żeńskie. Aby rośliny ogórka mogły wytworzyć
owoce, ich kwiaty muszą być zapylone przez pszczoły. Odpowiednio prowadzona hodowla
pozwoliła uzyskać odmiany ogórka partenokarpicznego, które tworzą owoce bez zapylenia przez pszczoły, z małą ilością nieżywotnych nasion lub owoców beznasiennych. Partenokarpiczne odmiany ogórków gruntowych, są uprawiane pod osłonami w celu uzyskania w
miesiącach kwiecień, maj, czerwiec, ogórków do przetwarzania - bardzo wczesnego uzyskania
„ogórków małosolnych”. Dla porównania ogórki gruntowe wysiane po 15 maja, w zależności od
wczesności odmiany zaczynają owocować w lipcu.

ORFEUS mieszaniec
OGÓREK KONSERWOWY

Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji
jakość WE

2 cm

śniej nawet w drugiej dekadzie kwietnia, wówczas należy przykryć rzędy
agrowłókniną lub folią perforowaną, odkryć po 15 maja gdy minie ryzyko
przymrozków. Zbiór
ogórków
rozpoczyna
się wnasion
pierwszych dniach lipca i
Właściciel
odmiany
producent
w sprzyjających warunkach może trwać do września.
Ogórki swoją popularność zawdzięczają walorom smakowym i dietetycznym, ze względu na wysoką zawartość soli zasadowych działają odkwaszająco na soki żołądkowe. Goryczka występująca w ogórkach to zasługa kukurbitacyny, zależnej od genów rośliny, jednak na gorzknięcie owoców duży
wpływ ma również silne nasłonecznienie, susza, duże wahania temperatur
oraz duża wilgotność powietrza.

poł. V
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8-15 cm
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Cucumis sativus L.

OGÓREK KONSERWOWY

ELA F1
08675
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2 cm
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Cucumis sativus L.
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Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji

jakość WE

Odmiana wczesna, tworzy ciemnozielone owoce, o delikatnej skórce, cylindryczne, smaczne z rzadko rozsianymi brodawkami z białymi kolcami. Owoce nie posiadają goryczy, ta cecha uwarunkowana jest genetycznie. Odmiana
polecana do kwaszenia i przygotowywania przetworów - konserwowania.
Odmiana jest odporna na: wirus mozaiki ogórka, parcha dyniowatych,
mączniaka prawdziwego, wirusa żółtej mozaiki cukinii, wirusa żółtej mozaiki ogórka. Ogórki wysiewa się bezpośrednio do gruntu, optymalny termin
siewu to połowa maja, nasiona wysiewa się na głębokość około 2 cm w rozstawie
70-90x 8-15 cm. Nasiona ogórków można wysiewać również wcześniej
nawet w drugiej dekadzie kwietnia, wówczas należy przykryć rzędy agrowłókniną lub folią perforowaną, odkryć po 15 maja gdy minie ryzyko przymrozków. Zbiór ogórków rozpoczyna się w połowie lipca i w sprzyjających
warunkach może trwać do września.
Ogórki swoją popularność zawdzięczają walorom smakowym i dietetycznym, ze względu na wysoką zawartość soli zasadowych działają odkwaszająco na soki żołądkowe. Goryczka występująca w ogórkach to zasługa kukurbitacyny, zależnej od genów rośliny, jednak na gorzknięcie owoców duży
wpływ ma również silne nasłonecznienie, susza, duże wahania temperatur
oraz duża wilgotność powietrza.
Właściciel odmiany producent nasion

✃

67,5 x
8-15 cm

Daucus carota L.
nr. przeds. 14/65/18512

poł. V

67,5 x
8-15 cm

poł. VII-IX

Odmiana wczesna, partenokarpiczna, do uprawy w gruncie i pod osłonami. Tworzy owoce
ciemnozielone, walcowate z rzadko rozsianymi dużymi brodawkami. Odmiana plenna nie
posiadająca goryczki, ta cecha uwarunkowana jest genetycznie . Wczesność tej odmiany powoduje, że w sprzyjających warunkach pierwsze owoce mogą się pojawić już w pierwszych
dniach lipca. Owoce polecane są do przygotowywania przetworów - konserwowania,
kwaszenia oraz spożywania na świeżo. Odporna na wirus mozaiki ogórka (CMV), parcha
dyniowatych (Ccu), Mączniaka prawdziwego (Px), wirusa żółtej mozaiki dyniowatych
(ZYMV), wirusa żółtej mozaiki ogórka (CVYV).
Uprawa w gruncie: wysiew bezpośrednio do gruntu, około połowy maja, na głębokość
około 2 cm w rozstawie 67,5x8-15cm. Nasiona ogórków można wysiewać również wcześniej
nawet w drugiej dekadzie kwietnia, wówczas należy przykryć rzędy agrowłókniną lub folią
perforowaną, odkryć po 15 maja gdy minie ryzyko przymrozków. Zbiór ogórków rozpoczyna się w pierwszych dniach lipca i w sprzyjających warunkach może trwać do września.
Uprawa pod osłonami: wysiew bezpośrednio do doniczek po 15 marca, ok 10 kwietnia
rozsadę z doniczek wysadzamy pod osłony. Zbiory ogórków rozpoczynamy w końcu kwietnia – początku maja.
Partenokarpia - wytwarzanie owoców nasion, tzn. bez zapylenia i zapłodnienia. Aby
rośliny ogórka mogły wytworzyć owoce, ich kwiaty muszą być zapylone przez pszczoły.
Odpowiednio prowadzona hodowla pozwoliła uzyskać odmiany ogórka partenokarpicznego, które tworzą owoce bez zapylenia przez pszczoły, z tendencją do wytwarzanie owoców z małą ilością nasion lub owoców beznasiennych. Partenokarpiczne odmiany
ogórków gruntowych, są uprawiane pod osłonami w celu uzyskania w miesiącach kwiecień,
maj, czerwiec, ogórków do przetwarzania - bardzo wczesnego uzyskania „ogórków małosolnych”. Dla porównania ogórki gruntowe wysiane po 15 maja, w zależności od wczesności
odmiany zaczynają owocować w lipcu.

Właściciel odmiany producent nasion

Cucumis sativus L.

ALHAMBRA mieszaniec
OGÓREK KONSERWOWY

Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji

✃

jakość WE

2 cm

Odmiana średnio wczesna, tworząca owoce jasnozielone, walcowate z
rzadko rozsianymi dużymi brodawkami. Odmiana plenna nie posiadająca
goryczki, ta cecha uwarunkowana jest genetycznie . Wczesność tej odmiany
powoduje, że w sprzyjających warunkach pierwsze owoce mogą się pojawić
już w pierwszych dniach lipca. Polecana do przygotowywania przetworów
- konserwowania, kwaszenia oraz spożywania na świeżo. Odmiana jest
odporna na: wirus mozaiki ogórka, parcha dyniowatych, mączniaka
prawdziwego. Ogórki wysiewa się bezpośrednio do gruntu, optymalny termin siewu to połowa maja, nasiona wysiewa się na głębokość około 2cm w
rozstawie 67,5x8-15cm. Nasiona ogórków można wysiewać również wcześniej nawet w drugiej dekadzie kwietnia, wówczas należy przykryć rzędy
agrowłókniną lub folią perforowaną, odkryć po 15 maja gdy minie ryzyko
przymrozków. Zbiór ogórków rozpoczyna się w pierwszych dniach lipca i
w sprzyjających warunkach może trwać do września.
Ogórki swoją popularność zawdzięczają walorom smakowym i dietetycznym, ze względu na wysoką zawartość soli zasadowych działają odkwaszająco na soki żołądkowe. Goryczka występująca w ogórkach to zasługa kukurbitacyny, zależnej od genów rośliny, jednak na gorzknięcie owoców duży
wpływ ma również silne nasłonecznienie, susza, duże wahania temperatur
oraz duża wilgotność powietrza.

5 902367 471552

Werbena Art Nasiona Sp. z o. o.
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8-15 cm
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Cucumis sativus L.
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8-15 cm
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CORVETA mieszaniec

poł. V

Opakowanie
służy jako dowód

08488do reklamacji

ciemnozielone
owoce
Cucumis sativus
L. z jasnymi smugami, o delikatnej skórce, cylindryczne,
smaczne z rzadko rozsianymi brodawkami, z białymi kolcami, bardzo kształtOdmiana średnio wczesna. Tworzy ciemnozielone owoce z jasnymi smugami,
wyrównane.
polecana
do z
o delikatnej skórce,ne,
cylindryczne,
smaczne Odmiana
z rzadko rozsianymi
brodawkami
białymi kolcami, bardzo
kształtne, wyrównane.
Odmiana polecana do
kwaszekwaszenia
i przygotowywania
przenia i przygotowywania przetworów - konserwowania. Posiada odporność na
tworów,
konserwowania.
Posiada
odmączniaka prawdziwego,
parcha
dyniowatych, wirusa zwykłej
mozaiki
ogórków oraz wysoką porność
tolerancję wobec
rzekomego
i kanciastej plamina mączniaka
mączniaka
prawdziwego,
stości. Ogórki wysiewa się bezpośrednio do gruntu. Optymalny termin siewu
parcha
dyniowatych,
to połowa maja. Nasiona
wysiewa
się na głębokośćwirusa
około 2cmzwykłej
w rozstawie
67,5x8-15cm. Nasiona
ogórkówogórków
można wysiewać
wcześniej
nawet w
mozaiki
orazrównież
wysoką
tolerandrugiej dekadzie kwietnia. Wówczas należy przykryć rzędy agrowłókniną lub
wobec
mączniaka
rzekomego
i kanfolią perforowaną,cję
odkryć
po 15 maja
gdy minie ryzyko
przymrozków.
Zbiór
ogórków rozpoczyna
się połowie
lipca i w sprzyjających warunkach może
ciastej
plamistości.
trwać do września.
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Owociemnozielone
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katneji przygotowywania
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polecana do kwaszenia
przetworów -smaczne
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odmiany
producent
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wirusa żółtej
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się bezpośrednio
do gruntu,
optymalny
termin
Odmiana
wczesna,
tworzy
o delikatnej
cylinsiewu
to połowa
maja,
nasiona
wysiewauwarunkowana
się naowoce,
głębokość
około 2jest
cmskórce,
wgenerozstawie
czy,
ta ciemnozielone
cecha
dryczne,8-15
smaczne
rzadko rozsianymi
brodawkami
z białymi
kolcami.
Owo70-90x
cm. zNasiona
ogórków można
wysiewać
również
wcześniej
tycznie.
Odmiana
odporna
na: rzędy
wirusa
ce nie posiadają
ta kwietnia,
cecha
uwarunkowana
jest genetycznie.
Odmiana
nawet
w drugiejgoryczy,
dekadzie
wówczas
należy
przykryć
agropolecana lub
do folią
kwaszenia
i przygotowywania
przetworów
- konserwowania.
włókniną
perforowaną,
odkryć poparcha
15
maja gdy
minie
ryzyko przymozaiki
ogórka,
dyniowatych,
Odmiana Zbiór
jest odporna
wirus
mozaiki
ogórka, lipca
parcha
mrozków.
ogórków na:
rozpoczyna
się w połowie
i w dyniowatych,
sprzyjających
mączniaka może
prawdziwego,
wirusa prawdziwego,
żółtej mozaiki cukinii,wirus
wirusa żółtej
momączniaka
żółtej
warunkach
trwać
do września.
zaiki ogórka.
wysiewa
się bezpośrednio
do gruntu,
optymalny
termin
Ogórki
swojąOgórki
popularność
zawdzięczają
walorom
smakowym
i dietetyczmozaiki
cukiniisięsoli
inawirusa
żółtej
mozaiki
siewuze
to połowa
nasionazawartość
wysiewa
głębokość
około
2 cm
wodkwaszarozstawie
nym,
względumaja,
na wysoką
zasadowych
działają
70-90x
8-15żołądkowe.
cm.ogórka.
Nasiona
ogórków
możnapoziom
wysiewać
również
wcześniej
Wysoki
odporności
jąco na soki
Goryczka
występująca
w ogórkach
to zasługa
kunawet w drugiej
dekadzie
kwietnia,
wówczas
należy
przykryć
rzędy agrokurbitacyny,
zależnej
od genów
rośliny,
jednak na
gorzknięcie
owoców
duży
na
znaczne
ograniczenie
zawłókniną
foliąpozwala
perforowaną,
odkryć
posusza,
15 maja
gdywahania
minie ryzyko
przywpływ malubrównież
silne nasłonecznienie,
duże
temperatur
mrozków.
Zbiór
ogórków
rozpoczyna
się
w
połowie
lipca
i
w
sprzyjających
oraz duża wilgotność
powietrza.
biegów
ochronnych. Odmiana polecawarunkach może trwać do września.
na do zawdzięczają
kwaszeniawalorom
i przygotowywania
Ogórki swoją popularność
smakowym i dietetycznym, ze względu przetworów,
na wysoką zawartość
soli zasadowych działają odkwaszakonserwowania.
jąco na soki żołądkowe. Goryczka występująca w ogórkach to zasługa kukurbitacyny, zależnej od genów rośliny, jednak na gorzknięcie owoców duży
wpływ ma również
silne nasłonecznienie,
susza,nasion
duże wahania temperatur
Właściciel
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Opakowanie
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do reklamacji
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Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji

OGÓREK KONSERWOWY
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8-15 cm

Ogórki swoją popularność zawdzięczają walorom smakowym i dietetycznym.
Ze względu na wysoką zawartość soli zasadowych działają odkwaszająco na
soki żołądkowe. Goryczka występująca w ogórkach to zasługa kukurbitacyny,
zależnej od genów rośliny, jednak na gorzknięcie owoców duży wpływ ma
również silne nasłonecznienie, susza, duże wahania temperatur oraz duża wilgotność powietrza.
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ALHAMBRA F1

Odmiana w typie Flakkee, późna o okresie wegetacji 160-170dni, tworzy
długie stożkowate ciemnopomarańczowe do czerwonego korzenie, które nie
wykazują tendencji do zazieleniania, doskonała odmiana do przygotowywania soków, przetworów, przechowywania. Nasiona wysiewa się do gruntu w
kwietniu lub maju na głębokość 1-2 cm w rozstawie 30-45 x 3-5 cm. Zbiór
do przechowywania przeprowadza się od połowy września do połowy października.
Marchew zawiera duże ilości witaminy A oraz błonnik pokarmowy sprzyjający
procesom trawienia i zapobiegający występowaniu chorób nowotworowych
przewodu pokarmowego. Zawartość żelaza i kwasu foliowego działa krwiotwórczo, zapobiega niedokrwistości. Sok z marchwi jest polecany w leczeniu
chorób skóry i oczu, anemii, reumatyzmie, cukrzycy, podawany dzieciom zapobiega zasiedlaniu przewodu pokarmowego przez pasożyty.

DO UPRAWY POD OSŁONAMI I W GRUNCIE

CEZAR mieszaniec

DO UPRAWY POD OSŁONAMI I W GRUNCIE

OGÓREK KONSERWOWY

IX-X
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nr. przeds. 14/65/18512
Cucumis
sativus L.

poł. V

Werbena Art Nasiona Sp. z o. o. 8-15 cm

OGÓREK KONSERWOWY
Odmiana
wczesna, partenokarpiczna,
ORFEUS
mieszaniec
tworząca
owoce
ciemnozielone, walsativus rozsianymi
L.
cowate Cucumis
z rzadko
dużymi
brodawkami. Odmiana plenna nie poWłaściciel odmiany producent nasion
siadająca goryczki, ta cecha uwarunkoOdmiana wczesna, partenokarpiczna,
tworząca
owoce ciemnozielone,
walcowate z tej
rzadko
wana jest
genetycznie.
Wczesność
rozsianymi dużymi brodawkami.
Odmiana
plenna nie posiadająca
goryczki, ta cecha uwarunkowana jest genetycznie
. Wczesność tejpowoduje,
odmiany powoduje, że
w sprzyjających
warunkach, w
odmiany
że
w
sprzyjająuprawie w gruncie pierwsze owoce mogą się pojawić już w pierwszych dniach lipca. Polecana
do przygotowywaniacych
przetworów
- konserwowania,w
kwaszenia
oraz spożywania
na świeżo.
warunkach,
uprawie
wMączniaka
gruncie
Odporna na wirus mozaiki ogórka
(CMV), parcha dyniowatych
(Ccu),
prawdziwego (Px), wirusapierwsze
żółtej mozaiki dyniowatych
(ZYMV), wirusa
mozaiki już
ogórka
owoce mogą
się żółtej
pojawić
(CVYV).
Uprawa w gruncie: wysiew
bezpośrednio do gruntu,
ok. połowa
maja. nasiona
wysiewa się na
w
pierwszych
dniach
lipca.
Polecana
głębokość około 2cm w rozstawie 67,5x8-15cm. Nasiona ogórków można wysiewać również
wcześniej nawet w drugiej
dekadzie kwietnia, wówczas należy przetworów
przykryć rzędy agrowłókniną
lub folią perforowaną,do
odkryćprzygotowywania
po 15 maja gdy minie ryzyko przymrozków. Zbiór ogórków -rozpoczyna się w pierwszych
dniach lipca i w sprzyjających
warunkach możeoraz
trwać dospowrześnia.
konserwowania,
kwaszenia
Uprawa pod osłonami:
wysiew bezpośrednio do doniczek
po 15 marca, ok 10 kwietnia
rozsadę z doniczek wysadzamy
pod osłony.
rozpoczynamy
w końcu kwietnia
– początku
żywania
na Zbiory
świeżo.
Odporna
na wirus
maja.
Partenokarpia - wytwarzanie
owoców
bez
zapylenia
i
zapłodnienia.
Partenokarpia
jest
poogórka
(CMV),
parcha dyniowszechnym zjawiskiemmozaiki
wśród roślin, jednak
ogórek jest
rośliną rozdzielnopłciową,
jednopienną
tzn. na jednej roślinie watych
występują kwiaty
męskie i żeńskie.
Aby rośliny ogórka
mogły wytworzyć
(Ccu),
Mączniaka
prawdziweowoce, ich kwiaty muszą być zapylone przez pszczoły. Odpowiednio prowadzona hodowla
pozwoliła uzyskać odmiany
ogórka
partenokarpicznego,
które
tworzą owoce
bez zapywirusa
żółtej
mozaiki
dyniox), nieżywotnych
lenia przez pszczoły, go
z małą(P
ilością
nasion lub owoców
beznasiennych.
Partenokarpiczne odmiany watych
ogórków gruntowych,
są uprawiane
pod osłonami
w celu
uzyskania w
(ZYMV),
wirusa
żółtej
mozaiki
miesiącach kwiecień, maj, czerwiec, ogórków
do przetwarzania
- bardzo
wczesnego
uzyskania
„ogórków małosolnych”.
Dla porównania
ogórki gruntowe wysiane po 15 maja, w zależności od
ogórka
(CVYV).
wczesności odmiany zaczynają owocować w lipcu.
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mogą się pojawić
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producent
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uwarunkowana
jest prawdziwego,
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do
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wirusa
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odmiany
powoduje,
że
w
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można
również
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warunkach
pierwsze
owoce
mogą
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już
w agrowpierwśniej
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dekadzie
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należy
przykryć
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mączniaka
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wirus- żółtej
szych dniach
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konserwołókniną
lub foliąlipca.
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po 15 maja gdy minie
ryzyko przymrozków.
wania,ogórków
kwaszenia
oraz
spożywania
na świeżo.
Odmiana
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na:
wimozaiki
Wysoki
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odporZbiór
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lipca
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żółtej
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odmiany
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że
w
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należywpływ
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również
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maja oraz
gdy minie
ryzyko przymrozków.
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susza,
duże
wahania
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cych
warunkach
mogą
Zbiór ogórków rozpoczyna się w pierwszych dniach lipca i w sprzyjających warunsię
pojawić
już
w
pierwszych
dniach
kach może trwać do września.
Ogórki swoją popularność
smakowym i dietetycznym, ze
lipca. zawdzięczają
Polecanawalorom
do przygotowywania
względu na wysoką zawartość soli zasadowych działają odkwaszająco na soki
przetworów,
konserwowania,
kwaszeżołądkowe. Goryczka
występująca w ogórkach
to zasługa kukurbitacyny,
zależnej
od genów rośliny, jednak
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owoców duży
wpływ ma również silne
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oraz
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na
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Producenci uprawiający ogórki konserwowe w gruncie, potwierdzają
że przy uprawie odmian partenokarpicznych z tej samej powierzchni,
jakość WE
uzyskują plony wyższe o 20 a nawet 25%.

L.
TworzyCucumis
owocesativus
ciemnozielone,
walcowate z rzadko rozsianymi dużymi broWłaściciel odmiany producent nasion
dawkami. Odmiana plenna nie posiadaOdmiana wczesna, partenokarpiczna,
do uprawy
gruncie i pod
osłonami. Tworzy owoce
jąca goryczki,
ta wcecha
uwarunkowana
ciemnozielone, walcowate z rzadko rozsianymi dużymi brodawkami. Odmiana plenna nie
posiadająca goryczki,jest
ta cechagenetycznie.
uwarunkowana jest genetycznie
. Wczesność tej
tej odmiany
Wczesność
od-powoduje, że w sprzyjających warunkach pierwsze owoce mogą się pojawić już w pierwszych
dniach lipca. Owocemiany
polecane powoduje,
są do przygotowywania
- konserwowania,
że przetworów
w sprzyjających
kwaszenia oraz spożywania na świeżo. Odporna na wirus mozaiki ogórka (CMV), parcha
dyniowatych (Ccu), Mączniaka
prawdziwego
(Px), wirusa żółtej
mozaiki dyniowatych
warunkach
pierwsze
owoce
mogą
(ZYMV), wirusa żółtej mozaiki ogórka (CVYV).
Uprawa w gruncie: się
wysiew
bezpośredniojuż
do gruntu,
około połowy maja,dniach
na głębokość
pojawić
w pierwszych
około 2 cm w rozstawie 67,5x8-15cm. Nasiona ogórków można wysiewać również wcześniej
nawet w drugiej dekadzie
kwietnia,
wówczas polecane
należy przykryć rzędy
agrowłókniną
lub folią
lipca.
Owoce
są do
przygoperforowaną, odkryć po 15 maja gdy minie ryzyko przymrozków. Zbiór ogórków rozpoczyprzetworów
- trwać
konserwona się w pierwszych towywania
dniach lipca i w sprzyjających
warunkach może
do września.
Uprawa pod osłonami: wysiew bezpośrednio do doniczek po 15 marca, ok 10 kwietnia
wania,pod
kwaszenia
oraz rozpoczynamy
spożywania
rozsadę z doniczek wysadzamy
osłony. Zbiory ogórków
w końcuna
kwietnia – początku maja.
świeżo.owoców
Odporna
na zapylenia
wirusi zapłodnienia.
mozaikiAby
Partenokarpia - wytwarzanie
nasion, tzn. bez
rośliny ogórka mogły wytworzyć owoce, ich kwiaty muszą być zapylone przez pszczoły.
ogórka
(CMV),
dyniowatych
Odpowiednio prowadzona
hodowla
pozwoliła parcha
uzyskać odmiany
ogórka partenokarpicznego, które tworzą owoce bez zapylenia przez pszczoły, z tendencją do wytwarza(Ccu),
prawdziwego
x),
nie owoców z małą ilością
nasionMączniaka
lub owoców beznasiennych.
Partenokarpiczne(P
odmiany
ogórków gruntowych, są uprawiane pod osłonami w celu uzyskania w miesiącach kwiecień,
wirusa
żółtej- bardzo
mozaiki
dyniowatych
maj, czerwiec, ogórków
do przetwarzania
wczesnego uzyskania
„ogórków małosolnych”. Dla porównania
ogórki gruntowe
wysianeżółtej
po 15 maja,
w zależnościogórka
od wczesności
(ZYMV),
wirusa
mozaiki
odmiany zaczynają owocować
w lipcu.
(CVYV).

PROFESJONALNEJ

5g

Partenokarpiczne odmiany ogórków konserwowych, są uprawiane pod
osłonami w celu uzyskania w miesiącach kwiecień, maj, czerwiec, bardzo
wczesnych owoców ogórka do przetworzenia (ogórków małosolnych).

ALHAMBRA
mieszaniec
do uprawy w gruncie
i pod osłonami.

Właściciel odmiany producent nasion

PROFESJONALNEJ OGÓREK KONSERWOWY

wytwarzanie owoców, nasion bez zapylenia i zapłodnienia. Aby rośliny
ogórka mogły wytworzyć owoce, ich kwiaty muszą być zapylone przez
pszczoły. Odpowiednio prowadzona hodowla pozwoliła uzyskać odmiany ogórka partenokarpicznego, które tworzą owoce bez zapylenia
przez pszczoły, z tendencją do wytwarzanie owoców z małą ilością
nasion lub owoców beznasiennych.

OGÓREK KONSERWOWY
Odmiana
wczesna, partenokarpiczna,
WBN-56-16
07194

NOWOŚĆ

Odmiana średnio wczesna. Tworzy ciemnozielone owoce z jasnymi smugami,
o delikatnej skórce, cylindryczne, smaczne z rzadko rozsianymi brodawkami z
białymi kolcami, bardzo kształtne, wyrównane. Odmiana polecana do kwaszenia i przygotowywania przetworów - konserwowania. Posiada odporność na
mączniaka prawdziwego, parcha dyniowatych, wirusa zwykłej mozaiki ogórków oraz wysoką tolerancję wobec mączniaka rzekomego i kanciastej plamistości. Ogórki wysiewa się bezpośrednio do gruntu. Optymalny termin siewu
to połowa maja. Nasiona wysiewa się na głębokość około 2cm w rozstawie
67,5x8-15cm. Nasiona ogórków można wysiewać również wcześniej nawet w
drugiej dekadzie kwietnia. Wówczas należy przykryć rzędy agrowłókniną lub
folią perforowaną, odkryć po 15 maja gdy minie ryzyko przymrozków. Zbiór
ogórków rozpoczyna się połowie lipca i w sprzyjających warunkach może
trwać do września.

IV-V

5g

Odmiana wczesna, tworząca owoce jasnozielone, walcowate z rzadko rozsianymi dużymi brodawkami. Odmiana plenna nie posiadająca goryczki, ta cecha uwarunkowana jest genetycznie . Wczesność tej odmiany powoduje, że
w sprzyjających warunkach pierwsze owoce mogą się pojawić już w pierwszych dniach lipca. Polecana do przygotowywania przetworów - konserwowania, kwaszenia oraz spożywania na świeżo. Odmiana jest odporna na: wirus mozaiki ogórka, parcha dyniowatych, mączniaka prawdziwego, wirusa
żółtej mozaiki cukinii. Ogórki wysiewa się bezpośrednio do gruntu, optymalny
termin siewu to połowa maja, nasiona wysiewa się na głębokość około 2cm
w rozstawie 70-90 x 8-15 cm. Nasiona ogórków można wysiewać również wcześniej nawet w drugiej dekadzie kwietnia, wówczas należy przykryć rzędy agrowłókniną lub folią perforowaną, odkryć po 15 maja gdy minie ryzyko przymrozków.
Zbiór ogórków rozpoczyna się w pierwszych dniach lipca i w sprzyjających warunkach może trwać do września.
Ogórki swoją popularność zawdzięczają walorom smakowym i dietetycznym, ze
względu na wysoką zawartość soli zasadowych działają odkwaszająco na soki
żołądkowe. Goryczka występująca w ogórkach to zasługa kukurbitacyny, zależnej
od genów rośliny, jednak na gorzknięcie owoców duży wpływ ma również silne
nasłonecznienie, susza, duże wahania temperatur oraz duża wilgotność powietrza.

Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji

5g

P A R T E N O K A R P I A
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ul. Farbiarska 35, 02-862 Warszawa
tel. 22 877 29 26 - 28; fax 22 877 19 15
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CORVETA F1

jakość WE

Ogórki swoją popularność zawdzięczają walorom smakowym i dietetycznym.
Ze względu na wysoką zawartość soli zasadowych działają odkwaszająco na
soki żołądkowe. Goryczka występująca w ogórkach to zasługa kukurbitacyny,
zależnej od genów rośliny, jednak na gorzknięcie owoców duży wpływ ma
również silne nasłonecznienie, susza, duże wahania temperatur oraz duża wilgotność powietrza.

Daucus carota L.

Werbena Art Nasiona Sp. z o. o.
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30-45 x
3-5 cm
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Właściciel odmiany
producent
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od genów rośliny, jednak na gorzknięcie owoców duży wpływ ma również silne
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Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji
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Właściciel odmiany producent nasion

Odmiany partenokarpiczne ogórków coraz częściej wybierane są
przez Producentów warzyw do profesjonalnej produkcji.

MARCHEW - PÓŹNA TYP FLAKKEE

✃
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OGÓREK
Art Nasiona
Sp. z o. o. KONSERWOWY
ALADYN F1 Werbena
ul. Farbiarska 35, 02-862 Warszawa
mieszaniec
tel. 22 877 29 26 - 28; ALTAJ
fax 22 877 19
15

2 cm

2 cm

kwietniu lub maju na głębokość 1-2 cm w rozstawie 30-45 x 3-5 cm. Zbiór
do przechowywania
przeprowadza
od połowy
września do połowy paźWłaściciel
odmianysię
producent
nasion
dziernika.
Marchew zawiera duże ilości witaminy A oraz błonnik pokarmowy sprzyjający
procesom trawienia i zapobiegający występowaniu chorób nowotworowych
przewodu pokarmowego. Zawartość żelaza i kwasu foliowego działa krwiotwórczo, zapobiega niedokrwistości. Sok z marchwi jest polecany w leczeniu
chorób skóry i oczu, anemii, reumatyzmie, cukrzycy, podawany dzieciom zapobiega zasiedlaniu przewodu pokarmowego przez pasożyty.

PROFESJONALNEJ

okresie wegetacji
dni, tworzy
Daucus carota160-170
L.
długie (24-26 cm) stożkowate ciemnopomarańczowe
Właściciel odmiany
producent nasiondo czerwonego korzenie, które nie wykazują tendencji do
Odmiana w typie Flakkee, późna o okresie wegetacji 160-170dni, tworzy
zazieleniania, doskonała odmiana do
długie stożkowate ciemnopomarańczowe do czerwonego korzenie, które nie
przygotowywania
soków,
wykazują tendencji
do zazieleniania, doskonała
odmianaprzetworów
do przygotowywania soków, przetworów,
Nasiona wysiewa się do gruntu w
oraz przechowywania.
przechowywania.

60-80 x
8-15 cm
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Daucus carota
L.

Art Nasiona Sp. z o. o.
BERLIKUMER 2Werbena
ul. Farbiarska 35, 02-862 Warszawa

30-45 x
3-5 cm

70-90 x
8-15 cm
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IV-V

Ogórki swoją popularność zawdzięczają walorom smakowym i dietetycznym, ze
względu na wysoką zawartość soli zasadowych działają odkwaszająco na soki
żołądkowe. Goryczka występująca w ogórkach to zasługa kukurbitacyny, zależnej
od genów rośliny, jednak na gorzknięcie owoców duży wpływ ma również silne
nasłonecznienie, susza, duże wahania temperatur oraz duża wilgotność powietrza.
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Właściciel
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WBN-56-16 -

procesom trawienia i zapobiegający występowaniu chorób nowotworowych
przewodu pokarmowego. Zawartość żelaza i kwasu foliowego działa krwioWłaściciel odmiany producent nasion
twórczo, zapobiega niedokrwistości. Sok z marchwi jest polecany w leczeniu
chorób skóry i oczu, anemii, reumatyzmie, cukrzycy, podawany dzieciom zapobiega zasiedlaniu przewodu pokarmowego przez pasożyty.

a

2 cm

Marchew zawiera duże ilości witaminy A oraz błonnik pokarmowy
sprzyjający procesom trawienia i zapobiegający występowaniu
chorób nowotworowych przewodu pokarmowego. Zawartość żelaza i kwasu foliowego działa krwiotwórczo, zapobiega niedokrwistości. Sok z marchwi jest polecany w leczeniu chorób skóry i oczu,
anemii, reumatyzmie, cukrzycy, podawany dzieciom zapobiega zasiedlaniu przewodu pokarmowego przez pasożyty.

2 cm

1-2 cm

Nasiona wysiewa się do gruntu w kwietniu lub maju na głębokość
1-2 cm w rozstawie 3-5x30-45cm. Zbiór do przechowywania przeprowadza się od połowy września do połowy października.
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Odmiana
bardzo
plenna i stabilna w
ALADYN
mieszaniec
plonowaniu.
CucumisRośliny
sativus L. o ograniczonym
wzroście tworzą owoce wyrównane
w wielkości i kształcie, krótkie, z niewielką ilością małych brodawek, łatwo
Odmiana bardzo plenna i stabilna w plonowaniu. Rośliny o ograniczonym wzroście
oddzielające
się odkrótkie,
szypułek.
tworzą owoce wyrównane
w wielkości i kształcie,
z niewielkąOdmiailością małych
na o bardzo
dużej
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wobec mączniaka rzekomego
z kompleksową
odpornością
na podstawowe chomączniaka
rzekomego
z kompleksową
roby ogórka. Odmiana polecana do kwaszenia i przygotowywania przetworów odpornością
na podstawowe
choroby
konserwowania. Ogórki
wysiewa się bezpośrednio
do gruntu. Optymalny
termin
ogórka.
Odmiana
do2 cm
kwaszesiewu to połowa maja,
nasiona wysiewa
się na polecana
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67,5x8-15 cm. Nasiona
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druniaogórków
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giej dekadzie kwietnia. Wówczas należy przykryć rzędy agrowłókniną lub folią perkonserwowania
forowaną, odkryć po
15 maja gdy minie ryzyko przymrozków. Zbiór ogórków roz-
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wegetacji
dni bardzo
carota137-142
L.
plenna. Tworzy korzenie walcowate, ze
średnio-tępym
zakończeniem, długości
Właściciel odmiany
producent nasion
do 22-24 cm, nie wykazuje tendencji do
Odmiana w typie Berlikumer, późna o okresie wegetacji 137-142 dni bardzo
zielenienia korzenia oraz do przebarplenna. Tworzy korzenie walcowate, ze średnio-tępym zakończeniem długowień antocyjanowych.
ści do 22 cm, nie wykazuje
tendencji do zielenienia Korzenie
korzenia oraz barwy
do przebarwień antocyjanowych.
Korzenie barwy ciemnopomarańczowej,
pękają w
ciemnopomarańczowej,
nie nie
pękają
czasie wzrostu. Odmiana
oporna
na alternariozę
naci, polecana
jest do bezw czasie
wzrostu.
Odmiana
odporna
pośredniego spożycia, do przygotowywania przetworów, mrożonek oraz
jest na alternariozę naci, polecana jest
do długiego przechowywania. Nasiona wysiewa się do gruntu w kwietniu lub
do
dodoprzymaju na głębokość
1-2bezpośredniego
cm w rozstawie 30-455spożycia,
x 3-5 cm. Zbiór
przechowywania przeprowadza
się od połowyprzetworów,
września do połowymrożonek
października.
gotowywania
Marchew zawiera oraz
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witaminy
A
oraz
błonnik
pokarmowy
sprzyjający
do długiego przechowywania.
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Właściciel odmiany producent nasion

SALADIN mieszaniec
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Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji
jakość WE

2 cm

Właściciel odmiany producent nasion

Cucumis sativus L.

TWENTY mieszaniec
OGÓREK SAŁATKOWY
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Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji

5 902367 471569

OGÓREK SAŁATKOWY
Odmiana
wczesna partenokarpiczna,

SALADIN
WBN--16
- pędzenia mieszaniec
do
w szklarniach orazMStune-

Cucumis sativus
L. gładkie ciemnolach foliowych.
Tworzy
zielone owoce o długości 30 - 35 cm.
Właściciel odmiany producent nasion
Odmiana odporna na parcha dyniowatych
(Ccu). Wdo czasie
wyOdmiana wczesna
partenokarpiczna,
pędzenia uprawy
w szklarniach
oraz
tunelach foliowych.
Tworzytolerancję
gładkie ciemnozielone
owoce
o długości
kazuje
na małe
wahania
30 - 35 cm. Odmiana
odporna nawparcha
(Ccu). W czasie
temperatur
faziedyniowatych
wzrostu. Polecana
uprawy wykazuje tolerancję na małe wahania temperatur w fazie wzrostu.
do uprawy w terminie jesiennym i wioPolecana do uprawy w terminie jesiennym i wiosennym.
sennym. uzasadnionym terminem siewu jest okres od
Optymalnym i ekonomicznie
stycznia do połowy lutego. Rozsada powinna być doświetlana, a czas produkcji rozsady wynosi
ok. 30
dni. Poproducent
posadzeniu
rozsady na miejsce stałe,
Właściciel
odmiany
nasion
natężenie światła jest już wystarczające do prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin. Pod namioty nie ogrzewane rozsadę można wysadzić po 15 maja.
Optymalna rozstawa roślin 2-4 rośliny na 1m2. Ogórek szklarniowy ma duże
wymagania w stosunku do temperatur i wilgotności powietrza. Optymalna
temperatura w dzień to 24-28°C i nie powinna być niższa niż temperatura
w nocy.

jakość WE

Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji
jakość WE
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Odmiana średnio późna, grubobrodawkowa, plenna, djąca owoce dobrej jakości. Tworzy owoce kształtne, zielone ze smugami do ½ długości owocu, z
brodawkami średniej wielkości z białymi kolcami. Odmiana bardzo tolerancyjna wobec mączniaka rzekomego i odporna na parcha dyniowatych. Owoce tej
odmiany polecane są do kwaszenia. Owoce bardzo długo zachowują dobrą
jakość. Bardzo dobra zdrowotność pozwala na znaczne ograniczenie zabiegów ochronnych.
Ogórki wysiewa się bezpośrednio do gruntu. Optymalny termin siewu to połowa maja, nasiona wysiewa się na głębokość około 2cm w rozstawie 67,5x8-15cm. Nasiona ogórków można wysiewać również wcześniej nawet w drugiej
dekadzie kwietnia. Wówczas należy przykryć rzędy agrowłókniną lub folią perforowaną, odkryć po 15 maja gdy minie ryzyko przymrozków. Zbiór ogórków
rozpoczyna się połowie lipca i w sprzyjających warunkach może trwać do
września.

Cucumis sativus L.

JULIAN mieszaniec
OGÓREK KONSERWOWY
Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji
jakość WE

2 cm

2 cm

✃

5 902367 471194

IV / VI-VII / IX-X
nr. przeds. 14/65/18512
Cucumis
sativus L.

OGÓREK SAŁATKOWY

5 902367 471194

Ogórki swoją popularność zawdzięczają walorom smakowym i dietetycznym.
Ze względu na wysoką zawartość soli zasadowych działają odkwaszająco na
soki żołądkowe. Goryczka występująca w ogórkach to zasługa kukurbitacyny,
zależnej od genów rośliny, jednak na gorzknięcie owoców duży wpływ ma
również silne nasłonecznienie, susza, duże wahania temperatur oraz duża wilgotność powietrza.

4g

PROFESJONALNEJ

II-III / IV-V/ VIII

Cucumis sativus L.

Odmiana wczesna partenokarpiczna, do pędzenia w szklarniach oraz tunelach foliowych. Tworzy gładkie ciemnozielone owoce o długości 20-22 cm z
bardzo delikatną skórką). Odmiana odporna na parcha dyniowatych (Ccu)
oraz mącznika prawdziwego (PM). W czasie uprawy wykazuje tolerancję
na małe wahania temperatur w fazie wzrostu. Polecana do uprawy w terminie
jesiennym i wiosennym. Optymalnym i ekonomicznie uzasadnionym terminem siewu jest okres od stycznia do połowy lutego. Rozsada powinna być
doświetlana, a czas produkcji rozsady wynosi ok. 30 dni. Po posadzeniu rozsady na miejsce stałe, natężenie światła jest już wystarczające do prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin. Pod namioty nie ogrzewane rozsadę można
wysadzić po 15 maja. Optymalna rozstawa roślin 2-4 rośliny na 1m2. Ogórek
szklarniowy ma duże wymagania w stosunku do temperatur i wilgotności powietrza. Optymalna temperatura w dzień to 24-28°C i nie powinna być niższa
niż temperatura w nocy.

2 cm

Odmiana wczesna partenokarpiczna, do pędzenia w szklarniach oraz
tunelach foliowych. Tworzy gładkie ciemnozielone owoce o długości
30 - 35 cm. Odmiana odporna na parcha dyniowatych (Ccu). W czasie
uprawy wykazuje tolerancję na małe wahania temperatur w fazie wzrostu.
Polecana do uprawy w terminie jesiennym i wiosennym.
Optymalnym i ekonomicznie uzasadnionym terminem siewu jest okres od
stycznia do połowy lutego. Rozsada powinna być doświetlana, a czas produkcji rozsady wynosi ok. 30 dni. Po posadzeniu rozsady na miejsce stałe,
natężenie światła jest już wystarczające do prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin. Pod namioty nie ogrzewane rozsadę można wysadzić po 15 maja.
Optymalna rozstawa roślin 2-4 rośliny na 1m2. Ogórek szklarniowy ma duże
wymagania w stosunku do temperatur i wilgotności powietrza. Optymalna
temperatura w dzień to 24-28°C i nie powinna być niższa niż temperatura
w nocy.

08454
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doświetlana, a czas produkcji rozsady wynosi ok. 30 dni. Po posadzeniu rozsady na miejsce stałe, natężenie światła jest już wystarczające do prawidłoWłaściciel
odmiany
producent
wego wzrostu i rozwoju
roślin.
Pod namioty
nie nasion
ogrzewane rozsadę można
wysadzić po 15 maja. Optymalna rozstawa roślin 2-4 rośliny na 1m2. Ogórek
szklarniowy ma duże wymagania w stosunku do temperatur i wilgotności powietrza. Optymalna temperatura w dzień to 24-28°C i nie powinna być niższa
niż temperatura w nocy.

nr. przeds. 14/65/18512

poł. V

60-80 x
8-15 cm

poł. VII-IX

Ogórki swoją popularność zawdzięczają walorom smakowym i dietetycznym, ze względu na wysoką zawartość soli zasadowych działają odkwaszająco na soki żołądkowe. Goryczka występująca w ogórkach to zasługa kukurbitacyny, zależnej od genów rośliny, jednak na gorzknięcie owoców duży
wpływ ma również silne nasłonecznienie, susza, duże wahania temperatur
oraz duża wilgotność powietrza.
Odmiana średnio wczesna, bardzo wierna w plonowaniu, odporna na parcha dyniowatych. Tworzy owoce cylindryczne, średnio długie, zielone z jaśniejszymi smugami typu grubobrodawkowego, z czarnymi kolcami.
Ogórki wysiewa się bezpośrednio do gruntu. Optymalny termin siewu to
połowa maja. Nasiona wysiewa się na głębokość około 2cm w rozstawie
67,5x8-15cm. Nasiona ogórków można wysiewać również wcześniej nawet
w drugiej dekadzie kwietnia. Wówczas należy przykryć rzędy agrowłókniną
lub folią perforowaną, odkryć po 15 maja gdy minie ryzyko przymrozków.
Zbiór ogórków rozpoczyna się połowie lipca i w sprzyjających warunkach
może trwać do września.

Cucumis sativus L.

POLAN mieszaniec
OGÓREK KONSERWOWY
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Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji
jakość WE

2 cm

OGÓREK SAŁATKOWY
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OGÓREK SAŁATKOWY

Cucumis sativus L.

ODYS mieszaniec

ul. Farbiarska 35, 02-862 Warszawa
tel. 22 877 29 26 - 28; fax 22 877 19 15
nasiona@nasiona.werbena-art.pl
www.nasiona.werbena-art.pl

OGÓREK KONSERWOWY - KWASZENIAK

JULIAN F1

Werbena Art Nasiona Sp. z o. o.

OGÓREK SAŁATKOWY

Cucumis sativus L.
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Cucumis sativus L.

GRACIUS GŁADKI mieszaniec

OGÓREK KONSERWOWY
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Właściciel odmiany producent nasion

POLAN F1
60-80 x
8-15 cm

Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji

✃

OGÓREK SAŁATKOWY - POD OSŁONY

Odmiana wczesna plenna i stabilna w plonowaniu. Rośliny o bujnym wzroście
tworzą owoce wyrównane w wielkości i kształcie, nieco dłuższe, zielone z
jasnymi smugami, z niewielką ilością brodawek. Odmiana tolerancyjna wobec
mączniaka rzekomego. Odmiana polecana do kwaszenia i przygotowywania
przetworów - konserwowania. Ogórki wysiewa się bezpośrednio do gruntu,
optymalny termin siewu to połowa maja, nasiona wysiewa się na głębokość
około 2 cm w rozstawie 67,5x8-15 cm. Nasiona ogórków można wysiewać
również wcześniej nawet w drugiej dekadzie kwietnia, wówczas należy
przykryć rzędy agrowłókniną lub folią perforowaną, odkryć po 15 maja gdy
minie ryzyko przymrozków. Zbiór ogórków rozpoczyna się połowie lipca i w
sprzyjających warunkach może trwać do września.

4g

Odmiana średnio wczesna, bardzo plenna i stabilna w plonowaniu. Rośliny o silnym wzroście tworzą owoce średniej długości i średniej wielkości, kształtne, tępo
zakończone, bez goryczy o średniej liczbie brodawek, zielone, z delikatnymi,
jaśniejszymi smugami. Odmiana wyróżnia się kompleksową odpornością na choroby, zwłaszcza na mącznika rzekomego oraz odpornością na chłody. Odmiana
polecana do kwaszenia i przygotowywania przetworów - konserwowania. Ogórki
wysiewa się bezpośrednio do gruntu. Optymalny termin siewu to połowa maja,
nasiona wysiewa się na głębokość około 2 cm w rozstawie 67,5x8-15 cm. Nasiona
ogórków można wysiewać również wcześniej nawet w drugiej dekadzie kwietnia,.
Wówczas należy przykryć rzędy agrowłókniną lub folią perforowaną, odkryć po 15
maja gdy minie ryzyko przymrozków. Zbiór ogórków rozpoczyna się połowie lipca
i w sprzyjających warunkach może trwać do września.
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Właściciel odmiany producent nasion
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prawdziwego (PM). W czasie uprawy wykazuje tolerancję na małe wahania
czasie uprawy wykazuje tolerancje
temperatur w fazieWwzrostu.
Polecana do uprawy
terminiewahania
jesiennym i wiosennym.
Optymalnym
i ekonawmałe
temperatur
w fazie
nomicznie uzasadnionym
terminem siewu jest okres od stycznia do połowy
wzrostu.
lutego. Rozsada powinna być doświetlana, a czas produkcji rozsady wynosi
Polecana do uprawy w terminie jesienok. 30 dni. Po posadzeniu rozsady na miejsce stałe, natężenie światła jest już
i wiosennym.
wystarczające donym
prawidłowego
wzrostu i rozwoju roślin. Pod namioty nie-

OGÓREK SAŁATKOWY
Odmiana
wczesna partenokarpiczna,
WBN-115-16
07802

Ogórki swoją popularność zawdzięczają walorom smakowym i dietetycznym.
Ze względu na wysoką zawartość soli zasadowych działają odkwaszająco na
soki żołądkowe. Goryczka występująca w ogórkach to zasługa kukurbitacyny,
zależnej od genów rośliny, jednak na gorzknięcie owoców duży wpływ ma
również silne nasłonecznienie, susza, duże wahania temperatur oraz duża wilgotność powietrza.

TWENTY F1 Werbena Art Nasiona Sp. z o. o.
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OGÓREK SAŁATKOWY - POD OSŁONY

JULIAN F1

poł. VII-IX

Ogórki swoją popularność zawdzięczają walorom smakowym i dietetycznym, ze względu na wysoką zawartość soli zasadowych działają odkwaszająco na soki żołądkowe. Goryczka występująca w ogórkach to zasługa kukurbitacyny, zależnej od genów rośliny, jednak na gorzknięcie owoców duży
wpływ ma również silne nasłonecznienie, susza, duże wahania temperatur
oraz duża wilgotność powietrza.
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Cucumis sativus L.

Odmiana partenokarpiczna. Tworzy owoce długości 18-20 cm, bez goryczy,
ciemnozielone błyszczące o bardzo delikatnej i gładkiej skórce i wyjątkowo małej komorze nasiennej. Polecany do bezpośredniego spożycia na surowo bez
obierania oraz do mrożenia w plastrach. Odmiana ta może być uprawiana pod
folią wysoką i niską, dając wyższy plon. Odporna na parcha dyniowatych, o
wysokim poziomie odporności na mączniaka rzekomego. Ogórki wysiewa się
bezpośrednio do gruntu. Optymalny termin siewu to połowa maja, nasiona wysiewa się na głębokość około 2cm w rozstawie 60-80x8-15 cm. Nasiona ogórków można wysiewać również wcześniej nawet w drugiej dekadzie kwietnia.
Wówczas należy przykryć rzędy agrowłókniną lub folią perforowaną, odkryć
po 15 maja gdy minie ryzyko przymrozków. Zbiór ogórków rozpoczyna się połowie lipca i w sprzyjających warunkach może trwać do września.
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Ogórki wysiewa się bezpośrednio do gruntu. Optymalny termin siewu to
połowa maja. Nasiona wysiewa się na głębokość około 2cm w rozstawie
67,5x8-15cm. Nasiona ogórków można wysiewać również wcześniej nawet
w drugiej dekadzie kwietnia. Wówczas należy przykryć rzędy agrowłókniną
lub folią perforowaną, odkryć po 15 maja gdy minie ryzyko przymrozków.
Zbiór ogórków rozpoczyna się połowie lipca i w sprzyjających warunkach
może trwać do września.

Cucumis sativus L.
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ogrzewane rozsadę można wysadzić po 15 maja. Optymalna rozstawa roślin
.
2-4 rośliny na 1m2Właściciel
odmiany producent nasion
Ogórek szklarniowy ma duże wymagania w stosunku do temperatur i wilgotności powietrza. Optymalna temperatura w dzień to 24-28°C i nie powinna
być niższa niż temperatura w nocy.
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Ogórki swoją popularność zawdzięczają walorom smakowym i dietetycznym, ze
względu na wysoką zawartość soli zasadowych działają odkwaszająco na soki
żołądkowe. Goryczka występująca w ogórkach to zasługa kukurbitacyny, zależnej
od genów rośliny, jednak na gorzknięcie owoców duży wpływ ma również silne
nasłonecznienie, susza, duże wahania temperatur oraz duża wilgotność powietrza.
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Zbiór ogórków
rozpoczyna się poOgórki swoją popularność zawdzięczają walorom smakowym i dietetycznym.
Ze względu na wysoką zawartość soli zasadowych działają odkwaszająco na
soki żołądkowe. Goryczka występująca w ogórkach to zasługa kukurbitacyny,
zależnej od genów rośliny, jednak na gorzknięcie owoców duży wpływ ma
również silne nasłonecznienie, susza, duże wahania temperatur oraz duża wilgotność powietrza.
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Ogórki swoją popularność zawdzięczają walorom smakowym i dietetycznym, ze względu na wysoką zawartość soli zasadowych działają odkwaszająco na soki żołądkowe. Goryczka występująca w ogórkach to zasługa kukurbitacyny, zależnej od genów rośliny, jednak na gorzknięcie owoców duży
wpływ ma również silne nasłonecznienie, susza, duże wahania temperatur
oraz duża wilgotność powietrza.

PARYS F1
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bardzo
POLAN
mieszaniec
WBN-88-16
-

POLAN F1

Ogórki swoją popularność zawdzięczają walorom smakowym i dietetycznym.
Ze względu na wysoką zawartość soli zasadowych działają odkwaszająco na
soki żołądkowe. Goryczka występująca w ogórkach to zasługa kukurbitacyny,
zależnej od genów rośliny, jednak na gorzknięcie owoców duży wpływ ma
również silne nasłonecznienie, susza, duże wahania temperatur oraz duża wilgotność powietrza.
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✃

Odmiana wczesna partenokarpiczna, do pędzenia w szklarniach oraz tunelach foliowych. Tworzy gładkie ciemnozielone owoce o długości 8 – 15 cm
z bardzo delikatną skórką, polecane do spożywania w całości (ze skórką). Odmiana odporna na parcha dyniowatych (Ccu) oraz mączniaka
prawdziwego (PM). W czasie uprawy wykazuje tolerancję na małe wahania
temperatur w fazie wzrostu.
Polecana do uprawy w terminie jesiennym i wiosennym. Optymalnym i ekonomicznie uzasadnionym terminem siewu jest okres od stycznia do połowy
lutego. Rozsada powinna być doświetlana, a czas produkcji rozsady wynosi
ok. 30 dni. Po posadzeniu rozsady na miejsce stałe, natężenie światła jest już
wystarczające do prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin. Pod namioty nieogrzewane rozsadę można wysadzić po 15 maja. Optymalna rozstawa roślin
2-4 rośliny na 1m2.
Ogórek szklarniowy ma duże wymagania w stosunku do temperatur i wilgotności powietrza. Optymalna temperatura w dzień to 24-28°C i nie powinna
być niższa niż temperatura w nocy.
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służy jako dowód
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łowie lipca i w sprzyjających warunkach może trwać do września.
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OGÓREK KONSERWOWY

OGÓREK KONSERWOWY - KORNISZON

OGÓREK SAŁATKOWY

około 2 cm w rozstawie 67,5x8-15 cm. Nasiona ogórków można wysiewać
również wcześniej nawet w drugiej dekadzie kwietnia, wówczas należy
przykryć rzędy agrowłókniną lub folią perforowaną, odkryć po 15 maja gdy
minie ryzyko przymrozków. Zbiór ogórków rozpoczyna się połowie lipca i w
sprzyjających warunkach może trwać do września.
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OGÓREK KONSERWOWY
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Ogórki swoją popularność zawdzięczają walorom smakowym i dietetycznym, ze względu na wysoką zawartość soli zasadowych działają odkwaszająco na soki żołądkowe. Goryczka występująca w ogórkach to zasługa kukurbitacyny, zależnej od genów rośliny, jednak na gorzknięcie owoców duży
wpływ ma również silne nasłonecznienie, susza, duże wahania temperatur
oraz duża wilgotność powietrza.
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Ogórki swoją popularność zawdzięczają walorom smakowym i dietetycznym.
Ze względu na wysoką zawartość soli zasadowych działają odkwaszająco na
soki żołądkowe. Goryczka występująca w ogórkach to zasługa kukurbitacyny,
zależnej od genów rośliny, jednak na gorzknięcie owoców duży wpływ ma
również silne nasłonecznienie, susza, duże wahania temperatur oraz duża wilgotność powietrza.
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OGÓREK KONSERWOWY - KWASZENIAK

l

dekadzie kwietnia. Wówczas należy przykryć rzędy agrowłókniną lub folią perforowaną, odkryć po 15 maja gdy minie ryzyko przymrozków. Zbiór ogórków
rozpoczyna się połowie lipca i w sprzyjających warunkach może trwać do
września.
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OGÓREK KONSERWOWY

Ogórki swoją popularność zawdzięczają walorom smakowym i dietetycznym, ze
względu na wysoką zawartość soli zasadowych działają odkwaszająco na soki
żołądkowe. Goryczka występująca w ogórkach to zasługa kukurbitacyny, zależnej
od genów rośliny, jednak na gorzknięcie owoców duży wpływ ma również silne
nasłonecznienie, susza, duże wahania temperatur oraz duża wilgotność powietrza.
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Ogórki swoją popularność zawdzięczają walorom smakowym i dietetycznym,
ze względu na wysoką zawartość soli zasadowych działają odkwaszająco na
soki żołądkowe. Goryczka występująca w ogórkach to zasługa kukurbitacyny,
zależnej od genów rośliny, jednak na gorzknięcie owoców duży wpływ ma
również silne nasłonecznienie, susza, duże wahania temperatur oraz duża wilgotność powietrza.
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rzędy agrowłókniną lub folią perforowaną, odkryć po 15 maja gdy minie ryzyko
przymrozków. Zbiór ogórków rozpoczyna się połowie lipca i w sprzyjających
warunkach może trwać do września.
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Ogórki swoją popularność zawdzięczają walorom smakowym i dietetycznym, ze względu Właściciel
na wysokąodmiany
zawartość
soli zasadowych
producent
nasion działają odkwaszająco na soki żołądkowe. Goryczka występująca w ogórkach to zasługa kukurbitacyny, zależnej od genów rośliny, jednak na gorzknięcie owoców duży
wpływ ma również silne nasłonecznienie, susza, duże wahania temperatur
oraz duża wilgotność powietrza.
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na, o Petroselinum
okresie wegetacji
160-180 dni
crispum
od wysiewu nasion. Tworzy korzenie
długie,producent
stożkowate
o długości min.
Właściciel odmiany
nasion
22 – 25 cm, pokryte jasną skórką. Miąższ
Odmiana pietruszki korzeniowej, późna o okresie wegetacji 160-180 dni od
biały, zwarty, bardzo aromatyczny.
wysiewu nasion. Tworzy korzenie długie stożkowate o długości min 22 - 25
Odmiana
jest
dopoduprawy
cm, pokryte jasną skórką.
Odmianapolecana
polecana jest do
uprawy
kątem długotrwałego przechowywania.
Pietruszkę
uprawia się z siewu
wprost do gruntu.
pod kątem
długotrwałego
przechowyNasiona wysiewa się na przełomie marca i kwietnia optymalny termin to połowania.
wa maja, nasiona wysiewa się na głębokość 1,5-4 cm, w zależności od rodzaju

Petroselinum crispum

HALBLANGE - BERLIŃSKA TOR
PIETRUSZKA

✃

Pietruszkę uprawia się z siewu wprost do gruntu. Nasiona wysiewa się na przełomie
marca i kwietnia, optymalny termin to połowa maja. Nasiona wysiewa się na głębokość 1,5-4 cm, w zależności od rodzaju gleby na glebach cięższych płycej na
lekkich nawet do 4 cm. Siew wykonuje się w rzędy oddalone od siebie co 30-45cm.
Nasiona można również wysiewać przed zimą w listopadzie lub grudniu, wówczas
przyspiesza się termin zbioru. Nasiona pietruszki kiełkują po około 21 dniach od wysiewu. Zbiór pietruszki rozpoczyna się już w maju do bieżącego użytku, natomiast
do przechowywania korzenie zbiera się do połowy października.

gleby na glebach cięższych płycej na lekkich nawet do 4 cm. Siew wykonuje się
nasion
w rzędy oddaloneWłaściciel
od siebieodmiany
co 30-45producent
cm. Nasiona
można również wysiewać
przed zimą w listopadzie lub grudniu , wówczas przyspiesza się termin zbioru.
Nasiona pietruszki kiełkują po około 21 dniach od wysiewu. Zbiór pietruszki
rozpoczyna się już w maju do bieżącego użytku, natomiast do przechowywania korzenie zbiera się do połowy października.
Korzenie pietruszki zawierają białko, błonnik witaminę C i E. Warzywo to jest
bogate w sole mineralne potasu, fosforu i żelaza oraz magnezu. Pietruszka korzeniowa jest warzywem przyprawowym, ale jej korzenie są również wykorzystywane do mrożonek i produkcji suszu. Stosowana jest w chorobach nerek
jako lek moczopędny.
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Odmiana słodka wczesna, polecana do uprawy w pod osłonami, odporna na
wirus mozaiki tytoniu patotyp P0.
Tworzy owoce typu blok o średniej wadze owocu około 220 g. Owoce są 3-4 komorowe, posiadają grubą ściankę ok. 8-9 mm, w kolorze żółtym w fazie dojrzałości botanicznej. W tzw. dojrzałości technicznej owoce mają kolor zielony. Miąższ
owoców jest bardzo smaczny i soczysty. Owoce polecane są do bezpośredniego
spożycia, przygotowywania przetworów oraz mrożenia. Paprykę uprawia się z
rozsady. Nasiona wysiewa się pod osłony na przełomie lutego i marca , rozsadę
na miejsce stałe pod osłony wysadza się w kwietniu, rośliny sadzi się w rozstawie
40-50x30-40 cm. Zbiór w pełni wykształconych i wybarwionych owoców rozpoczyna się w lipcu i może trwać do października.
Swoją popularność papryka zawdzięcza walorom smakowym i odżywczym oraz
szerokiemu zastosowaniu w żywieniu. Może być spożywana na świeżo jako składnik sałatek, gotowana, pieczona, marynowana, przecier z papryki to doskonały
beztłuszczowy sos do wielu potraw. Owoce papryki są bezkonkurencyjne wśród
warzyw pod względem zawartości witaminy C, są również doskonałym źródłem
beta-karotenu i flawonoidów, obydwa te składniki posiadają właściwości przeciwrakowe. Kompozycja tych trzech składników powoduje wzmocnienie ścian naczyń
włosowatych układu krwionośnego. 100g papryki to tylko 30 kcal.
Właściciel odmiany producent nasion

Capsicum annuum L.

MYSTERY
PAPRYKA

✃

Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji
jakość WE

0,5 cm

Korzenie pietruszki zawierają białko, błonnik oraz witaminę C i E. Warzywo to jest
bogate w sole mineralne potasu, fosforu i żelaza oraz magnezu. Pietruszka korzeniowa jest warzywem przyprawowym, ale jej korzenie są również wykorzystywane
do mrożonek i produkcji suszu. Stosowana jest w chorobach nerek jako lek moczopędny.
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tel. 22 877 29 26 - 28; fax 22 877 19 15
nasiona@nasiona.werbena-art.pl
www.nasiona.werbena-art.pl

0,5g

Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji

ul. Farbiarska 35, 02-862 Warszawa
tel. 22 877 29 26 - 28; fax 22 877 19 15
nasiona@nasiona.werbena-art.pl
www.nasiona.werbena-art.pl

jakość WE

Odmiana pietruszki korzeniowej, późna. Tworzy korzenie w kształcie wydłużonego
stożka o długości ok. 20 cm, przeciętnej masie ok. 200g. z białą barwą kory korzenia. Odmiana polecana jest do uprawy pod kątem długotrwałego przechowywania.
Pietruszkę uprawia się z siewu wprost do gruntu. Nasiona wysiewa się na przełomie
marca i kwietnia, optymalny termin to połowa maja. Nasiona wysiewa się na głębokość 1,5-4 cm, w zależności od rodzaju gleby na glebach cięższych płycej na
lekkich nawet do 4 cm. Siew wykonuje się w rzędy oddalone od siebie co 30-45cm.
Nasiona można również wysiewać przed zimą w listopadzie lub grudniu, wówczas
przyspiesza się termin zbioru. Nasiona pietruszki kiełkują po około 21 dniach od wysiewu. Zbiór pietruszki rozpoczyna się już w maju do bieżącego użytku, natomiast
do przechowywania korzenie zbiera się do połowy października.
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Odmiana średnio wczesna polecana do uprawy w tunelach foliowych w cieplejszych regionach również może być uprawiana w gruncie. Owoce trójkątne, wydłużone, żółte o masie
około 140 g. Miąższ owoców gruby, soczysty bardzo smaczny. Odmiana polecana do przygotowywania przetworów i mrożonek. Odporna na wirus mozaiki tytoniu Po. Paprykę uprawia
się z rozsady. Rozsadę przygotowuje się już na przełomie lutego i marca pod osłonami, na
miejsce stałe do tunelu wysadza się w połowie kwietnia w rozstawie 40 x 30-40 cm, zbiór w
pełni dojrzałych owoców rozpoczyna się w lipcu i może trwać do października. W przypadku
uprawy w gruncie nasiona wysiewa się pod osłony na przełomie marca i kwietnia. Siewki w
formie 1 pary liści pikować do pojemników - doniczek. Rozsadę na miejsce stałe do gruntu wysadza się po 15 maja gdy minie ryzyko wystąpienia przymrozków, rośliny sadzi się w rozstawie
40-50 x 30-40 cm. Zbiór w pełni wykształconych i wybarwionych owoców rozpoczyna się w
sierpniu i może trwać do pierwszych jesiennych przymrozków.
Swoją popularność papryka zawdzięcza walorom smakowym i odżywczym oraz szerokiemu
zastosowaniu w żywieniu. Może być spożywana na świeżo jako składnik sałatek, gotowana,
pieczona, marynowana, przecier z papryki to doskonały beztłuszczowy sos do wielu potraw.
Owoce papryki są bezkonkurencyjne wśród warzyw pod względem zawartości witaminy C,
są również doskonałym źródłem beta-karotenu i flawonoidów, obydwa te składniki posiadają
właściwości przeciwrakowe. Kompozycja tych trzech składników powoduje wzmocnienie
ścian naczyń włosowatych układu krwionośnego. 100 g papryki to tylko 30 kcal.
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OLOMOUCKÁ DLOUHÁ

Korzenie pietruszki zawierają białko, błonnik oraz witaminę C i E. Warzywo to jest
bogate w sole mineralne potasu, fosforu i żelaza oraz magnezu. Pietruszka korzeniowa jest warzywem przyprawowym, ale jej korzenie są również wykorzystywane
do mrożonek i produkcji suszu. Stosowana jest w chorobach nerek jako lek moczopędny.
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barwą kory korzenia. Odmiana poleOdmiana pietruszki korzeniowej, późna. Tworzy korzenie w kształcie wydłużonego
cana jest do uprawy pod kątem długostożka o długości ok. 20 cm, przeciętnej masie ok. 200g. z białą barwą kory korzetrwałego
przechowywania.
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pod kątem długotrwałego przechowywania.
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na glebach cięższych płycej na lekkich nawet do 4 cm. Siew wykonuje się w rzędy
oddalone od siebieWłaściciel
co 30-45 cm.
Nasiona
można również
odmiany
producent
nasionwysiewać przed zimą w
listopadzie lub grudniu , wówczas przyspiesza się termin zbioru. Nasiona pietruszki kiełkują po około 21 dniach od wysiewu. Zbiór pietruszki rozpoczyna się już w
maju do bieżącego użytku, natomiast do przechowywania korzenie zbiera się do
połowy października.
Korzenie pietruszki zawierają białko, błonnik witaminę C i E. Warzywo to jest bogate
w sole mineralne potasu, fosforu i żelaza oraz magnezu. Pietruszka korzeniowa jest
warzywem przyprawowym, ale jej korzenie są również wykorzystywane do mrożonek i produkcji suszu. Stosowana jest w chorobach nerek jako lek moczopędny.

Odmiana pietruszki korzeniowej, późna o okresie wegetacji 160-180 dni od
wysiewu nasion. Tworzy korzenie długie stożkowate o długości min 22 - 25
cm, pokryte jasną skórką. Odmiana polecana jest do uprawy pod kątem długotrwałego przechowywania. Pietruszkę uprawia się z siewu wprost do gruntu.
Nasiona wysiewa się na przełomie marca i kwietnia optymalny termin to połowa maja, nasiona wysiewa się na głębokość 1,5-4 cm, w zależności od rodzaju
gleby na glebach cięższych płycej na lekkich nawet do 4 cm. Siew wykonuje się
w rzędy oddalone od siebie co 30-45 cm. Nasiona można również wysiewać
przed zimą w listopadzie lub grudniu , wówczas przyspiesza się termin zbioru.
Nasiona pietruszki kiełkują po około 21 dniach od wysiewu. Zbiór pietruszki
rozpoczyna się już w maju do bieżącego użytku, natomiast do przechowywania korzenie zbiera się do połowy października.
Korzenie pietruszki zawierają białko, błonnik witaminę C i E. Warzywo to jest
bogate w sole mineralne potasu, fosforu i żelaza oraz magnezu. Pietruszka korzeniowa jest warzywem przyprawowym, ale jej korzenie są również wykorzystywane do mrożonek i produkcji suszu. Stosowana jest w chorobach nerek
jako lek moczopędny.
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Opakowanie
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do reklamacji

PIETRUSZKA

MYSTERY

Właściciel odmiany producent nasion

Odmiana średnio wczesna polecana do uprawy w gruncie a także w niskim tunelu foliowym. Tworzy owoce w kształcie pomidora, ciemnoczerwone o wadze ok. 90 g. Miąższ
owoców jest gruby ok. 10 mm, słodki, soczysty i bardzo smaczny. Odmiana polecana
do bezpośredniego spożycia, konserwowania, mrożenia. Paprykę uprawia się z rozsady. Nasiona wysiewa się pod osłony na przełomie marca i kwietnia. Siewki w formie
1 pary liści pikować do pojemników - doniczek. Rozsadę na miejsce stałe do gruntu
wysadza się po 15 maja gdy minie ryzyko wystąpienia przymrozków, rośliny sadzi się w
rozstawie 40-50 x 30-40 cm. Zbiór w pełni wykształconych i wybarwionych owoców
rozpoczyna się w sierpniu i może trwać do pierwszych jesiennych przymrozków. Zastosowanie osłon może przyspieszyć plonowanie o około dwa tygodnie.
Swoją popularność papryka zawdzięcza walorom smakowym i odżywczym oraz szerokiemu zastosowaniu w żywieniu. Może być spożywana na świeżo jako składnik sałatek,
gotowana, pieczona, marynowana, przecier z papryki to doskonały beztłuszczowy sos
do wielu potraw. Owoce papryki są bezkonkurencyjne wśród warzyw pod względem
zawartości witaminy C, są również doskonałym źródłem beta-karotenu i flawonoidów,
obydwa te składniki posiadają właściwości przeciwrakowe. Kompozycja tych trzech
składników powoduje wzmocnienie ścian naczyń włosowatych układu krwionośnego.
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Petroselinum crispum

PIETRUSZKA

PAPRYKA - SŁODKA

PIETRUSZKA - KORZENIOWA PÓŹNA

są również doskonałym źródłem beta-karotenu i flawonoidów, obydwa te składniki posiadają
właściwości przeciwrakowe.
Kompozycja
trzech składników
Właściciel
odmianytych
producent
nasion powoduje wzmocnienie
ścian naczyń włosowatych układu krwionośnego. 100 g papryki to tylko 30 kcal.
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Swoją popularność papryka zawdzięcza walorom smakowym i odżywczym oraz szerokiemu
zastosowaniu w żywieniu.
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jako składnik
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polecana
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3g

co 30-45 cm

Petroselinum crispum

Odmiana do uprawy w odkrytym gruncie, tworzy owoce czerwone, słodkie typu
blok o średniej wadze owocu około 220 g. Owoce są 3-4 komorowe, posiadają
grubą ściankę do 8 mm, są czerwone w fazie dojrzałości botanicznej. Paprykę
uprawia się z rozsady. Nasiona wysiewa się pod osłony na przełomie marca
i kwietnia. Siewki w formie 1 pary liści pikować do pojemników - doniczek. Rozsadę na miejsce stałe wysadza się po 15 maja gdy minie ryzyko wystąpienia przymrozków. Rośliny sadzi się w rozstawie 40-50 x 30-40 cm. Zbiór
w pełni wykształconych i wybarwionych owoców rozpoczyna się w sierpniu
i może trwać do pierwszych jesiennych przymrozków.
Swoją popularność papryka zawdzięcza walorom smakowym i odżywczym
oraz szerokiemu zastosowaniu w żywieniu. Może być spożywana na świeżo jako
składnik sałatek, gotowana, pieczona, marynowana, przecier z papryki to doskonały beztłuszczowy sos do wielu potraw. Owoce papryki są bezkonkurencyjne
wśród warzyw pod względem zawartości witaminy C, są również doskonałym
źródłem beta-karotenu i flawonoidów, obydwa te składniki posiadają właściwości przeciwrakowe. Kompozycja tych trzech składników powoduje wzmocnienie
ścian naczyń włosowatych układu krwionośnego. 100 g papryki to tylko 30 kcal.
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V
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V-X
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Właściciel odmiany producent nasion

Odmiana pietruszki korzeniowej, średnio późna o okresie wegetacji od siewu
150-160 dni. Tworzy korzenie wydłużone, trójkątne o jasnej skórce o długości min
15-18 cm. Polecana do bezpośredniego spożycia, do przetwarzania, mrożenia,
suszenia, oraz przechowywania. Odmiana jest odporna na mączniaka rzekomego, wysoce odporna na ordzawienie korzenia i choroby przechowalnicze. Pietruszkę uprawia się z siewu wprost do gruntu. Nasiona wysiewa się na przełomie
marca i kwietnia optymalny termin to połowa maja, nasiona wysiewa się na głębokość 1,5-4 cm, w zależności od rodzaju gleby na glebach cięższych płycej na lekkich nawet do 4 cm. Siew wykonuje się w rzędy oddalone od siebie co 30-45 cm.
Nasiona można również wysiewać przed zimą w listopadzie lub grudniu , wówczas przyspiesza się termin zbioru. Nasiona pietruszki kiełkują po około 21 dniach
od wysiewu. Zbiór pietruszki rozpoczyna się już w maju do bieżącego użytku,
natomiast do przechowywania korzenie zbiera się do połowy października.
Korzenie pietruszki zawierają białko, błonnik witaminę C i E. Warzywo to jest
bogate w sole mineralne potasu, fosforu i żelaza oraz magnezu. Pietruszka korzeniowa jest warzywem przyprawowym, ale jej korzenie są również wykorzystywane do mrożonek i produkcji suszu. Stosowana jest w chorobach nerek jako
lek moczopędny.
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producent
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do wielu potraw.
Owoce
paprykinasion
są bezkonkurencyjne wśród
warzyw pod względem zawartości witaminy C, są również doskonałym źródłem
beta-karotenu i flawonoidów, obydwa te składniki posiadają właściwości przeciwrakowe. Kompozycja tych trzech składników powoduje wzmocnienie ścian naczyń
włosowatych układu krwionośnego. 100g papryki to tylko 30 kcal.
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natomiast do przechowywania korzenie zbiera się do połowy października.
Korzenie pietruszki zawierają białko, błonnik witaminę C i E. Warzywo to jest
bogate w sole mineralne potasu, fosforu i żelaza oraz magnezu. Pietruszka korzeniowa jest warzywem przyprawowym, ale jej korzenie są również wykorzystywane do mrożonek
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PIETRUSZKA

5g

VIII-X

Odmiana pietruszki korzeniowej, średnio późna, o okresie wegetacji 155-165 dni
od wysiewu nasion. Tworzy korzenie stożkowate, grube osiągające długość min
22-25 cm, pokryte jasną skórką. Odmiana odporna jest na suszę czyli wytrzymuje
krótkie letnie okresy bezdeszczowe. Polecana do bezpośredniego spożycia i do
długotrwałego przechowywania. Pietruszkę uprawia się z siewu wprost do gruntu.
Nasiona wysiewa się na przełomie marca i kwietnia optymalny termin to połowa
maja, nasiona wysiewa się na głębokość 1,5-4 cm, w zależności od rodzaju gleby
na glebach cięższych płycej na lekkich nawet do 4 cm. Siew wykonuje się w rzędy
oddalone od siebie co 30-45 cm. Nasiona można również wysiewać przed zimą w
listopadzie lub grudniu , wówczas przyspiesza się termin zbioru. Nasiona pietruszki kiełkują po około 21 dniach od wysiewu. Zbiór pietruszki rozpoczyna się już w
maju do bieżącego użytku, natomiast do przechowywania korzenie zbiera się do
połowy października.
Korzenie pietruszki zawierają białko, błonnik witaminę C i E. Warzywo to jest bogate
w sole mineralne potasu, fosforu i żelaza oraz magnezu. Pietruszka korzeniowa jest
warzywem przyprawowym, ale jej korzenie są również wykorzystywane do mrożonek i produkcji suszu. Stosowana jest w chorobach nerek jako lek moczopędny.
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40-50 x
30-40 cm

Art Nasiona Sp. z o. o.
GRANOVA Werbena
ul. Farbiarska 35, 02-862 Warszawa

uprawy
w pod
osłonami,
odporna na
Capsicum
annuum
L.
wirus mozaiki tytoniu patotyp P0. Tworzy owoce
typu
blok o średniej wadze
Właściciel odmiany
producent
nasion
owocu około 220g. Owoce są 3-4 koOdmiana słodka wczesna, polecana do uprawy w pod osłonami, odporna na
morowe,
posiadają grubą ściankę ok.
wirus mozaiki tytoniu
patotyp P0.
Tworzy owoce typu8-9
blok mm,
o średniej
owocużółtym
około 220w
g. Owoce
3-4 kowwadze
kolorze
fazie sądojmorowe, posiadają grubą ściankę ok. 8-9 mm, w kolorze żółtym w fazie dojrzałobotanicznej.
W tzw.
dojrzałości
ści botanicznej. W rzałości
tzw. dojrzałości
technicznej owoce
mają kolor
zielony. Miąższ
owoców jest bardzo
smaczny i soczysty.
Owoce polecane
są do bezpośredniego
technicznej
owoce
mają kolor
zielony.
spożycia, przygotowywania przetworów oraz mrożenia. Paprykę uprawia się z
Miąższsię owoców
bardzo
smaczny
rozsady. Nasiona wysiewa
pod osłony na jest
przełomie
lutego i marca
, rozsadę
na miejsce stałe pod
osłony wysadza
się w kwietniu,
rośliny sadzi
rozstawie
i soczysty.
Owoce
polecane
są się
dow bez40-50x30-40 cm. Zbiór w pełni wykształconych i wybarwionych owoców rozpopośredniego
spożycia, przygotowyczyna się w lipcu i może
trwać do października.
Swoją popularnośćwania
papryka przetworów
zawdzięcza waloromoraz
smakowym
i odżywczym oraz
mrożenia.
szerokiemu zastosowaniu w żywieniu. Może być spożywana na świeżo jako skład-

MYSTERY

V-X

✃

PAPRYKA

PROFESJONALNEJ

poł. V

PAPRYKA - SŁODKA

Odmiana
słodka wczesna, polecana
MYSTERY
WBN-24-16
09312 do

NOWOŚĆ

co 30-45 cm

nr. przeds. 14/65/18512

40-50 x
30-40 cm

0,5g

III / IV-V

nr. przeds. 14/65/18512

40-50 x
30-40 cm

Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji

ul. Farbiarska 35, 02-862 Warszawa
tel. 22 877 29 26 - 28; fax 22 877 19 15
nasiona@nasiona.werbena-art.pl
www.nasiona.werbena-art.pl
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Capsicum annuumjakość
L. WE

Werbena Art Nasiona Sp. z o. o.
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ALBA

1,5-4 cm

DUMAS

poł. VII-X

Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji

ul. Farbiarska 35, 02-862 Warszawa
tel. 22 877 29 26 - 28; fax 22 877 19 15
nasiona@nasiona.werbena-art.pl
Petroselinum crispum
www.nasiona.werbena-art.pl
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PIETRUSZKA - KORZENIOWA WCZESNA

1,5-4 cm

40-50 x
30-40 cm

PAPRYKA - SŁODKA

✃

i może trwać do pierwszych jesiennych przymrozków.
Swoją popularność papryka zawdzięcza walorom smakowym i odżywczym
Właściciel odmiany
producent
nasion
oraz szerokiemu zastosowaniu
w żywieniu.
Może być
spożywana na świeżo jako
składnik sałatek, gotowana, pieczona, marynowana, przecier z papryki to doskonały beztłuszczowy sos do wielu potraw. Owoce papryki są bezkonkurencyjne
wśród warzyw pod względem zawartości witaminy C, są również doskonałym
źródłem beta-karotenu i flawonoidów, obydwa te składniki posiadają właściwości przeciwrakowe. Kompozycja tych trzech składników powoduje wzmocnienie
ścian naczyń włosowatych układu krwionośnego. 100 g papryki to tylko 30 kcal.

Capsicum annuumjakość
L. WE

PIETRUSZKA
Werbena Art Nasiona Sp. z o.
o.

g

i kwietnia optymalny termin to połowa maja, nasiona wysiewa się na głębokość
1,5-4 cm, w zależności
od rodzaju
gleby
na glebach
cięższych płycej na lekkich
Właściciel
odmiany
producent
nasion
nawet do 4cm. Siew wykonuje się w rzędy oddalone od siebie co 30-45 cm. Nasiona można również wysiewać przed zimą w listopadzie lub grudniu , wówczas
przyspiesza się termin zbioru. Nasiona pietruszki kiełkują po około 21 dniach od
wysiewu. Zbiór pietruszki rozpoczyna się już w maju do bieżącego użytku, natomiast do przechowywania korzenie zbiera się do połowy października.
Korzenie pietruszki zawierają białko, błonnik witaminę C i E. Warzywo to jest
bogate w sole mineralne potasu, fosforu i żelaza oraz magnezu. Pietruszka korzeniowa jest warzywem przyprawowym, ale jej korzenie są również wykorzystywane do mrożonek i produkcji suszu. Stosowana jest w chorobach nerek jako
lek moczopędny.

Właściciel odmiany producent
nasion
PIETRUSZKA

Odmiana
słodka do uprawy 09243
w odkryWBN-58-16
- GRANOVA

tym gruncie,
czerwone,
Capsicumtworzy
annuum owoce
L.
słodkie typu blok, o średniej wadze
owocuproducent
okołonasion
220 g. Owoce są 3-4
Właściciel odmiany
komorowe, posiadają grubą ściankę
Odmiana do uprawy w odkrytym gruncie, tworzy owoce czerwone, słodkie typu
(do 8 mm), są czerwone w fazie dojrzablok o średniej wadze owocu około 220 g. Owoce są 3-4 komorowe, posiadają
Odmiana
polecana
grubą ściankę do 8łości
mm, sąbotanicznej.
czerwone w fazie dojrzałości
botanicznej.
Paprykę
uprawia się z rozsady.
wysiewa się podspożycia,
osłony na przełomie
marca
do Nasiona
bezpośredniego
konseri kwietnia. Siewki w formie 1 pary liści pikować do pojemników - doniczek. Rozwowania, mrożenia. Odmiana polesadę na miejsce stałe wysadza się po 15 maja gdy minie ryzyko wystąpieuprawy40-50
w donicach
nia przymrozków.cana
Rośliny także
sadzi siędo
w rozstawie
x 30-40 cm. na
Zbiór
w pełni wykształconych
i wybarwionych
owoców rozpoczyna się w sierpniu
tarasach,
balkonach.

jakość WE

poł. VII-X

Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji
nr. przeds. 14/65/18512

0,5g

0,5 cm

V

PARADE

✃
PROFESJONALNEJ

PAPRYKA

0,5 cm

III-IV

40-50 x
30-40 cm

V-X

Werbena Art Nasiona Sp. z o. o.

0,5g

PAPRYKA

Swoją popularność papryka zawdzięcza walorom smakowym i odżywczym oraz szerokiemu zastosowaniuWłaściciel
w żywieniu.odmiany
Może byćproducent
spożywananasion
na świeżo jako składnik sałatek,
gotowana, pieczona, marynowana, przecier z papryki to doskonały beztłuszczowy sos
do wielu potraw. Owoce papryki są bezkonkurencyjne wśród warzyw pod względem
zawartości witaminy C, są również doskonałym źródłem beta-karotenu i flawonoidów,
obydwa te składniki posiadają właściwości przeciwrakowe. Kompozycja tych trzech
składników powoduje wzmocnienie ścian naczyń włosowatych układu krwionośnego.

Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji

ul. Farbiarska 35, 02-862 Warszawa
tel. 22 877 29 26 - 28; fax 22 877 19 15
nasiona@nasiona.werbena-art.pl
www.nasiona.werbena-art.pl

poł. IV-V

PAPRYKA - SŁODKA

Capsicum annuumjakość
L. WE

Werbena Art Nasiona Sp. z o. o.

II-IV

co 30-45 cm

ul. Farbiarska 35, 02-862 Warszawa
tel. 22 877 29 26 - 28; fax 22 877 19 15
nasiona@nasiona.werbena-art.pl
www.nasiona.werbena-art.pl
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poł. VII-X

nr. przeds. 14/65/18512

PAPRYKA - SŁODKA

Odmiana
słodka, średnio wczesna,
DUMAS
WBN-23-16
MS po-

lecanaCapsicum
do uprawy
w L.gruncie, a także w
annuum
niskim tunelu foliowym. Rośliny dorastają do wysokości
60 cm. Tworzy owoce
Właściciel odmiany
producent nasion
w kształcie pomidora, ciemnoczerwoOdmiana średnio wczesna polecana do uprawy w gruncie a także w niskim tunelu folioo wadze
ok.
90 g. Miąższ
wym. Tworzy owocene
w kształcie
pomidora,
ciemnoczerwone
o wadzeowoców
ok. 90 g. Miąższ
(ok.
10 mm),
soczysty
i
owoców jest gruby jest
ok. 10gruby
mm, słodki,
soczysty
i bardzosłodki,
smaczny. Odmiana
polecana
do bezpośredniegobardzo
spożycia, konserwowania,
mrożenia.
Paprykę
uprawia
się zdo
rozsasmaczny. Odmian polecana
dy. Nasiona wysiewa się pod osłony na przełomie marca i kwietnia. Siewki w formie
konserwo1 pary liści pikowaćbezpośredniego
do pojemników - doniczek.spożycia,
Rozsadę na miejsce
stałe do gruntu
wania,
Odmiana
wysadza się po 15 maja
gdy miniemrożenia.
ryzyko wystąpienia
przymrozków, polecana
rośliny sadzi się w
rozstawie 40-50 x 30-40
cm. do
Zbiór uprawy
w pełni wykształconych
i wybarwionych
owoców
także
w donicach
na tararozpoczyna się w sierpniu i może trwać do pierwszych jesiennych przymrozków. Zastobalkonach.
sowanie osłon możesach,
przyspieszyć
plonowanie o około dwa tygodnie.

Werbena Art Nasiona Sp. z o. o.

jakość WE

09312

0,5g

40-50 x
30-40 cm

o

✃

ul. Farbiarska 35, 02-862 Warszawa
tel. 22 877 29 26 - 28; fax 22 877 19 15
nasiona@nasiona.werbena-art.pl
www.nasiona.werbena-art.pl

Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji

ul. Farbiarska 35, 02-862 Warszawa
tel. 22 877 29 26 - 28; fax 22 877 19 15
nasiona@nasiona.werbena-art.pl
www.nasiona.werbena-art.pl

V

l

OdmianaKONIKA
pietruszki
korzeniowej,
średnio
wczesna,
o okresie wegetacji
Petroselinum
crispum
140-150 dni od wysiewu. Polecana
do zbioru
latem
Właściciel odmiany
producent
nasionwraz z nacią oraz do
zbioru jesiennego. Tworzy korzenie
Odmiana pietruszki korzeniowej, średnio wczesna o okresie wegetacji 140-150
gładkie, stożkowate, o średniej długości
dni od wysiewu. Polecana do zbioru latem wraz z nacią oraz do zbioru jesiennePolecana
dodługości
bezpośredniego
go. Tworzy korzenie12-15
gładkie,cm.
stożkowate,
o średniej
12- 15 cm. Pietruszkę
uprawia się z siewuspożycia
wprost do gruntu.
Nasiona wysiewa się na przełomie marca
i przechowywania.

nr. przeds. 14/65/18512

WBN-24-16 -

nr. przeds. 14/65/18512

Capsicum annuumjakość
L. WE

Werbena Art Nasiona Sp. z o. o.

III-IV

a

Werbena Art Nasiona Sp. z o. o.

09299

ANKA

poł. VIII-X

Właściciel odmiany producent nasion

również doskonałym źródłem beta-karotenu i flawonoidów, obydwa te składniki posiadają właściwości przeciwrakowe.
Kompozycja
tych trzech
składników
powoduje wzmocnienie ścian
Właściciel
odmiany
producent
nasion
naczyń włosowatych układu krwionośnego. 100 g papryki to tylko 30 kcal.

t

PROFESJONALNEJ

WBN-21-16 -

40-50 x
30-40 cm

PAPRYKA - SŁODKA

✃

cja tych trzech składników powoduje wzmocnienie ścian naczyń włosowatych układu
krwionośnego. 100 g papryki to tylko 30 kcal.

a

1,5-4 cm

poł. V

1,5-4 cm

III-IV

0,5 cm

0,5 cm

Swoją popularność papryka zawdzięcza walorom smakowym i odżywczym oraz
szerokiemu zastosowaniu w żywieniu. Może być spożywana na świeżo jako składWłaściciel
odmiany
producent
nasionz papryki to doskonały
nik sałatek, gotowana,
pieczona,
marynowana,
przecier
beztłuszczowy sos do wielu potraw. Owoce papryki są bezkonkurencyjne wśród
warzyw pod względem zawartości witaminy C, są również doskonałym źródłem
beta-karotenu i flawonoidów, obydwa te składniki posiadają właściwości przeciwrakowe. Kompozycja tych trzech składników powoduje wzmocnienie ścian naczyń
włosowatych układu krwionośnego. 100 g papryki to tylko 30 kcal.

k

PAPRYKA

OdmianaPARADE
słodka, polecana do uprawy
w tunelu
foliowym,
wL.cieplejszych rejoCapsicum
annuum
nach Polski może być również uprawiana z powodzeniem
w gruncie. Owoce
Właściciel odmiany
producent nasion
wydłużone, intensywnie czerwone, o
Odmiana polecana do uprawy w tunelu foliowym w cieplejszych rejonach Polski może być
około
160Owoce
g. Miąższ
również uprawiana zwadze
powodzeniem
w gruncie.
wydłużone, owoców
intensywnie czerwone, o wadze około
160 g. Miąższ
owoców gruby,
soczysty smaczny.
bardzo smaczny.OdOdmiana
gruby,
soczysty,
bardzo
polecana do przygotowywania przetworów. Odporna na wirus mozaiki tytoniu Po. Paprymiana
do przygotowuje
przygotowywania
kę uprawia się z rozsady.
Rozsadępolecana
do uprawy w szklarni
się już na przełomie
lutego i marca. Siewkiprzetworów.
w formie 1 pary liści Odporna
pikować do pojemników
- doniczek.
Rozsana wirus
modę w tunelu na miejsce stałe wysadza się w połowie kwietnia w rozstawie 40 x 30-40 cm,
zaiki
tytoniu
o. w Odmiana
zbiór w pełni dojrzałych
owoców
rozpoczynaPsię
lipcu i może trwaćpolecana
do października.
W przypadku uprawy do
w gruncie
nasiona wysiewa się pod osłony
na przełomie marca
i kwietnia,
bezpośredniego
spożycia,
konserrozsadę na miejsce stałe wysadza się po 15 maja gdy minie ryzyko wystąpienia przymrozków,
wowania
i mrożenia
całości i na
dorośliny sadzi się w rozstawie
40-50 x 30-40
cm. Zbiór w pełniw
wykształconych
wybarwionych
owoców rozpoczyna wolnym
się w sierpniu i może
trwać dodojrzałości.
pierwszych jesiennychOdmiana
przymrozków.
etapie
Swoją popularność papryka zawdzięcza walorom smakowym i odżywczym oraz szerokiemu
polecana
także do
uprawy
w donicach
zastosowaniu w żywieniu.
Może być spożywana
na świeżo
jako składnik
sałatek, gotowana,
pieczona, marynowana, przecier z papryki to doskonały beztłuszczowy sos do wielu potraw.
na tarasach, balkonach.
Owoce papryki są bezkonkurencyjne wśród warzyw pod względem zawartości witaminy C, są

III / IV-V

PAPRYKA

Odmiana słodka,
ARTISTbardzo wczesna, polecanaCapsicum
do uprawy
w gruncie,
a także do
annuum
L.
pędzenia w tzw. zimnym tunelu foliowym. producent
Rośliny nasion
dorastają do wysokości
Właściciel odmiany
50 cm. Tworzy papryczki w kształcie
Odmiana słodka, bardzo wczesna polecana do uprawy w gruncie a także do pędześredniozielone
fazie
nia w tzw. zimnym rogu,
tunelu foliowym.
Tworzy papryczkiww pierwszej
kształcie rogu, średnio-zielone w pierwszej fazie
dojrzałości, ciemnoczerwone
z połyskiem w końcowej
dojrzałości,
ciemnoczerwone
z po-fazie
dojrzałości, o miąższu słodkim, soczystym i bardzo smacznym. Odmiana polecana
w końcowej
faziew całości
dojrzałości,
do bezpośredniegołyskiem
spożycia, konserwowania
i mrożenia
na dowolnym
etapie dojrzałości. Paprykę uprawia się z rozsady. Nasiona wysiewa się pod osłony
o długości do 10 – 12 cm, o miąższu
na przełomie marca i kwietnia. Siewki w formie 1 pary liści pikować do pojemników
- doniczek. Rozsadęsłodkim,
na miejsce stałe
do gruntu wysadza
po 15 majasmaczgdy minie rysoczystym
i się
bardzo
zyko wystąpienia przymrozków, rośliny sadzi się w rozstawie 40-50 x 30-40 cm. Zbiór
nym.
Odmiana
polecana
bezpow pełni wykształconych
i wybarwionych
owoców
rozpoczyna do
się w sierpniu
i może
trwać do pierwszychśredniego
jesiennych przymrozków.
Zastosowanie
osłon może przyspieszyć
spożycia,
konserwowania
i
plonowanie o około dwa tygodnie.
w całości
dowolnym
eta-oraz
Swoją popularnośćmrożenia
papryka zawdzięcza
walorom na
smakowym
i odżywczym
szerokiemu zastosowaniu w żywieniu. Może być spożywana na świeżo jako składnik
pie dojrzałości. Odmiana polecana taksałatek, gotowana, pieczona, marynowana, przecier z papryki to doskonały beztłuszczowy sos do wielu że
potraw.
paprykiw
są bezkonkurencyjne
warzyw pod
doOwoce
uprawy
donicach nawśród
tarasach,
względem zawartości witaminy C, są również doskonałym źródłem beta-karotenu i
balkonach.
flawonoidów, obydwa
te składniki posiadają właściwości przeciwrakowe. Kompozy-

ul. Farbiarska 35, 02-862 Warszawa
tel. 22 877 29 26 - 28; fax 22 877 19 15
nasiona@nasiona.werbena-art.pl
www.nasiona.werbena-art.pl
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PAPRYKA

09820

t

WBN-60-16 - 75859

k

Odmiana ANKA
słodka, średnio wczesna
polecana
do annuum
uprawyL. w gruncie. RoCapsicum
śliny dorastają do wysokości 50 cm.
Tworzy
owoce
trójkątne, wydłużone,
Właściciel odmiany
producent
nasion
intensywnie czerwone o wadze około
Odmiana średnio wczesna polecana do uprawy w gruncie. Tworzy owoce trójkąt100 g. czerwone
Owoceo na
roślinie
sąg.wzniesione
ne, wydłużone, intensywnie
wadze
około 100
Owoce na roślinie
są wzniesione do do
góry. góry.
Miąższ owoców
gruby ok. 6jest
mm, gruby
soczysty bardzo
Miąższjestowoców
ok.
smaczny. Odmiana polecana do przygotowywania przetworów - konserwowa6 mm, soczysty, bardzo smaczny. Odnia i mrożenia. Paprykę uprawia się z rozsady. Nasiona wysiewa się pod osłony
miana
polecana
do1 przygotowywania
na przełomie marca
i kwietnia.
Siewki w formie
pary liści pikować do pojemników - doniczek. przetworów,
Rozsadę na miejsce stałe
do gruntu wysadza isięmrożepo 15 maja
konserwowania
gdy minie ryzyko wystąpienia przymrozków, rośliny sadzi się w rozstawie 40-50
polecana
także
do rozpoczyna
uprax 30-40 cm. Zbiór nia.
w pełniOdmiana
wykształconych
i wybarwionych
owoców
się w sierpniu i może
trwać
pierwszych jesiennych
przymrozków.
wy
wdo
donicach,
na tarasach,
balkonach.

09832

u

WBN-62-16 -

d

jakość WE
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Właściciel odmiany producent nasion

0,5 cm

Odmiana wysoka, średnio wczesna, plenna do uprawy w szklarniach w tunelach foliowych,
do ciepłego i zimnego pędzenia, w cieplejszych obszarach można uprawiać ją w gruncie
przy palikach. Odporna na fuzariun, verticiliozę i wirusa mozaiki pomidorów. Tworzy owoce duże jędrne, okrągłe do okrągłych spłaszczonych, bez żebrowania o wadze 140-160 g,
w kolorze czerwonym. Owoce nie miękną i mają przedłużoną trwałość (odmiana w typie
LSL). Owoce zebrane są w grona po 6-8 owoców jednakowej wielkości i równomiernie
dojrzewające w jednym gronie. W zależności od potrzeb i sposobu uprawy, nasiona wysiewać od grudnia do końca marca do doniczek lub na palety. Na miejsce stałe sadzić rośliny gdy mają kilka dobrze rozwiniętych liści. Wymaga obfitego nawożenia i nawadniania.
W przypadku uprawy tej odmiany w gruncie przy palikach nasiona wysiewa się pod osłony
w marcu i kwietniu, do gruntu rośliny wysadza się po 15 maja gdy minie ryzyko wystąpienia
przymrozków, w rozstawie 70-80 x 40-60 cm. Owoce zbiera się sukcesywnie w miarę
dojrzewania od połowy lipca do pierwszych jesiennych przymrozków.
Pomidor jest ważnym źródłem soli mineralnych, zwłaszcza potasu, zawiera witaminy oraz
likopen, który jest antyutleniaczem korzystnie wpływającym na organizm człowieka. Składniki zawarte w owocach pomidora korzystnie wpływają na procesy trawienia i zdrowie
człowieka. Przetwory pomidorowe mogą być spożywane przez chorych na cukrzycę a
także przy chorobach wątroby i nerek. Szklanka soku pomidorowego pokrywa dzienne
zapotrzebowanie na Wit. C dla dorosłej osoby.

70-80 x
40-60 cm

poł. VII-X

Odmiana wysoka, późna, plenna do uprawy w szklarniach w tunelach foliowych,
do ciepłego i zimnego pędzenia, w cieplejszych obszarach można uprawiać ją
w gruncie przy palikach. Odporna na fuzariun i verticiliozę. Tworzy duże jędrne,
okrągłe lekko spłaszczone owoce, bez żebrowania o wadze 170-190 g, jasnoczerwone. Owoce nie miękną i mają przedłużoną trwałość (odmiana w typie LSL). W
zależności od potrzeb i sposobu uprawy, nasiona wysiewać od grudnia do końca
marca do doniczek lub na palety. Na miejsce stałe sadzić rośliny gdy mają kilka dobrze rozwiniętych liści. Wymaga obfitego nawożenia i nawadniania. W przypadku
uprawy tej odmiany w gruncie przy palikach nasiona wysiewa się pod osłony w
marcu i kwietniu, do gruntu rośliny wysadza się po 15 maja gdy minie ryzyko wystąpienia przymrozków, w rozstawie 70-80 x 40-60 cm. Owoce zbiera się sukcesywnie w miarę dojrzewania od połowy lipca do pierwszych jesiennych przymrozków.
Pomidor jest ważnym źródłem soli mineralnych, zwłaszcza potasu, zawiera witaminy oraz likopen, który jest antyutleniaczem korzystnie wpływającym na organizm
człowieka. Składniki zawarte w owocach pomidora korzystnie wpływają na procesy trawienia i zdrowie człowieka. Przetwory pomidorowe mogą być spożywane
przez chorych na cukrzycę a także przy chorobach wątroby i nerek. Szklanka soku
pomidorowego pokrywa dzienne zapotrzebowanie na Wit. C dla dorosłej osoby.

✃
Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji

DAFNE F1

PROFESJONALNEJ

Właściciel odmiany producent nasion

Solanum lycopersicum L.

HARDY mieszaniec
POMIDOR

✃

Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji
jakość WE

60-70 x
30-40 cm

VII-X

Werbena Art Nasiona Sp. z o. o.

ul. Farbiarska 35, 02-862 Warszawa
tel. 22 877 29 26 - 28; fax 22 877 19 15
nasiona@nasiona.werbena-art.pl
www.nasiona.werbena-art.pl

0,1g

Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji

5 902367 471620

POMIDOR
Odmiana
wysoka,
średnio 15679
wczesna,
PALAVA
mieszaniec
WBN--16
-

plenna,
do uprawy
w szklarniach,
w tuSolanum
lycopersicum
L.
nelach foliowych, do ciepłego i zimnego pędzenia,
w cieplejszych obszarach
Właściciel odmiany
producent nasion
można uprawiać ją w gruncie przy paliOdmiana wysoka, średnio wczesna, plenna do uprawy w szklarniach w tunelach foliowych,
kach.
Odporna
fuzariun,
verticiliozę
do ciepłego i zimnego
pędzenia,
w cieplejszychna
obszarach
można uprawiać
ją w gruncie
przy palikach. Odporna
na fuzariun, mozaiki
verticiliozę i wirusa
mozaiki pomidorów.
Tworzy owoi wirusa
pomidorów.
Tworzy
ce duże jędrne, okrągłe do okrągłych spłaszczonych, bez żebrowania o wadze 140-160 g,
owoce
jędrne,
okrągłe
okrąw kolorze czerwonym.
Owoce nieduże,
miękną i mają
przedłużoną
trwałość do
(odmiana
w typie
LSL). Owoce zebranegłych
są w gronaspłaszczonych,
po 6-8 owoców jednakowej
wielkości
i równomiernie
bez
żebrowadojrzewające w jednym gronie. W zależności od potrzeb i sposobu uprawy, nasiona wynia,
o
wadze
140-160
g,
w
kolorze
siewać od grudnia do końca marca do doniczek lub na palety. Na miejsce stałe sadzić rośliny gdy mają kilka dobrze
rozwiniętych liści.
Wymaga obfitego
nawożenia i nawadniania.
czerwonym.
Owoce
nie miękną
i mają
W przypadku uprawy tej odmiany w gruncie przy palikach nasiona wysiewa się pod osłony
przedłużoną
trwałość
tyw marcu i kwietniu, do
gruntu rośliny wysadza
się po 15 maja (odmiana
gdy minie ryzyko w
wystąpienia
przymrozków, w rozstawie
70-80 Owoce
x 40-60 cm. zebrane
Owoce zbierasą
się w
sukcesywnie
miarę
pie LSL).
grona wpo
dojrzewania od połowy lipca do pierwszych jesiennych przymrozków.
sztuk
jednakowej
wielkości
i równoPomidor jest ważnym6-8
źródłem
soli mineralnych,
zwłaszcza
potasu, zawiera
witaminy oraz
likopen, który jest antyutleniaczem
korzystnie wpływającym
organizm człowieka.
Składmiernie dojrzewające
wnajednym
gronie.
niki zawarte w owocach pomidora korzystnie wpływają na procesy trawienia i zdrowie
człowieka. Przetwory pomidorowe mogą być spożywane przez chorych na cukrzycę a
Właściciel
producent
nasion
także przy chorobach
wątroby i odmiany
nerek. Szklanka
soku pomidorowego
pokrywa dzienne
zapotrzebowanie na Wit. C dla dorosłej osoby.

Odmiana wczesna o samokroczącym typie wzrostu, bardzo plenna.
Tworzy owoce kuliste do kulisto spłaszczonych, ładnie wybarwione,
bez piętki, twarde. Średnia waga owocu dochodzi do ok.140-200
gram. Wykazuje dużą tolerancję na porażenie zarazą ziemniaka. Owoce
polecane są do przetwarzania na przykład: soki, przeciery (zawartość
suchej masy 5-6%) i do bezpośredniego spożycia.
Pomidory uprawia się z rozsady. Nasiona wysiewa się pod osłony w
marcu i kwietniu, do gruntu rośliny wysadza się po 15 maja gdy minie
ryzyko wystąpienia przymrozków, w rozstawie 30-45x60-70cm.
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60-70 x
30-40 cm

poł. VII-X

Odmiana karłowa, średnio wczesna, owoce są średniej wielkości o wadze
70-90 g okrągłe, lekko spłaszczone, jasnoczerwone. Odmiana polecana jest
do bezpośredniego spożycia w miarę dorastania i dojrzewania owoców.
Owoce zbiera się sukcesywnie od połowy lipca do pierwszych jesiennych
przymrozków. Pomidory uprawia się z rozsady. Nasiona wysiewa się pod
osłony w marcu i kwietniu, do gruntu rośliny wysadza się po 15 maja gdy minie
ryzyko wystąpienia przymrozków, w rozstawie 60-70 x 30-40 cm.
Pomidor jest ważnym źródłem soli mineralnych, zwłaszcza potasu, zawiera
witaminy oraz likopen, który jest antyutleniaczem korzystnie wpływającym
na organizm człowieka. Składniki zawarte w owocach pomidora korzystnie
wpływają na procesy trawienia i zdrowie człowieka. Przetwory pomidorowe
mogą być spożywane przez chorych na cukrzycę a także przy chorobach
wątroby i nerek. Szklanka soku pomidorowego pokrywa dzienne zapotrzebowanie na Wit. C dla dorosłej osoby.
Właściciel odmiany producent nasion

Solanum lycopersicum L.
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✃

Werbena Art Nasiona Sp. z o. o.

Pomidor jest ważnym źródłem soli mineralnych, zwłaszcza potasu,
zawiera witaminy oraz likopen, który jest antyutleniaczem korzystnie
wpływającym na organizm człowieka. Składniki zawarte w owocach
pomidora korzystnie wpływają na procesy trawienia i zdrowie człowieka. Przetwory pomidorowe mogą być spożywane przez chorych na
cukrzycę a także przy chorobach wątroby i nerek. Szklanka soku pomidorowego pokrywa dzienne zapotrzebowanie na Wit.C dla dorosłej
osoby.

nr. przeds. 14/65/18512

poł. V

PALAVA mieszaniec

5 902367 471613
nr. przeds. 14/65/18512

III-IV

VII-X

poł. III-IV

Solanum lycopersicum L.

10562

Werbena Art Nasiona Sp. z o. o.

nr. przeds. 14/65/18512

poł. III-IV

WBN--16 -

ul. Farbiarska 35, 02-862 Warszawa
tel. 22 877 29 26 - 28; fax 22 877 19 15
nasiona@nasiona.werbena-art.pl
www.nasiona.werbena-art.pl

Werbena Art Nasiona Sp. z o. o.

ASTRA

PIETRUSZKA

0,5 cm

Werbena Art Nasiona Sp. z o. o.

poł. III-IV

WBN-26-16 -

Petroselinum crispum

0,5 cm

ul. Farbiarska 35, 02-862 Warszawa
tel. 22 877 29 26 - 28; fax 22 877 19 15
nasiona@nasiona.werbena-art.pl
www.nasiona.werbena-art.pl

Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji
jakość WE

60-70 x
30-40 cm

Solanum lycopersicum L.

POMIDOR - KARŁOWY

0,2g

15633

0072.06

✃

Właściciel odmiany producent nasion

WBN-67-16 -

WBN-27-16 -

1,5-4 cm

0,5 cm

Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji

poł. V

5 902367 471606

Odmiana
wysoka
średnio późna, plenDAFNE
mieszaniec
na- do
uprawy
pod osłonami
i w grunSolanum
lycopersicum
L.
WBN--16
10626
cie. Tworzy owoce okrągłe w kolorze
czerwonym
masie ok. 125-140 gram,
Właściciel odmiany
producentonasion
odporne na pękanie. Odmiana polecaOdmiana wysoka średnio późna, plenna do uprawy pod osłonami i w gruncie.
na wjest
doczerwonym
zimnego
i ciepłego
pędzeTworzy owoce okrągłe
kolorze
o masie
ok. 125-140 gram,
odporne
na pękanie. Odmiana
jest do zimnego i ciepłego
pędzenia.może
W cieplejnia.polecana
W cieplejszych
obszarach
szych obszarach może być uprawiana w gruncie. Owoce tej odmiany są bardzo
smaczne i aromatyczne.
Odmiana
w
typie
LSL,
posiada
odporności:
być uprawiana w gruncie. Owoce wirusa
tej
mozaiki pomidorów (ToMV), na nicienie (Mi), fuzarium (Fol - rasa 0, rasa 1).
odmiany
sąuprawy
bardzo
smaczne
i wysiewać
aroma-od
W zależności od potrzeb
i sposobu
pod osłonami,
nasiona
grudnia do końca marca
do
doniczek
lub
na
palety.
Na
miejsce
stałe
pod
osłony
tyczne.
należy sadzić rośliny gdy mają kilka dobrze rozwiniętych liści. Wymaga obfitego nawożenia i nawadniania.
W przypadku
tej odmiany
gruncie konieczne
Odmiana
wuprawy
typie
LSL, wposiada
od-jest
stosowanie podpór (palików lub spiralnych podpór metalowych), nasiona wysiewa
porności:
mozaiki
pomidorów
się pod osłony w marcu
i kwietniu, wirusa
do gruntu rośliny
wysadza
się po 15 maja gdy
minie ryzyko wystąpienia
przymrozków,
w rozstawie
40-60x60-70cm.
grona
(ToMV),
na nicienie
(Mi),
fuzariumCałe
(Fol
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POMIDOR - WYSOKI POD OSŁONY

Pomidor jest ważnym źródłem soli mineralnych, zwłaszcza potasu, zawiera witaminy oraz likopen, który
jest antyutleniaczem
korzystnie
wpływającym na organizm
Właściciel
odmiany producent
nasion
człowieka. Składniki zawarte w owocach pomidora korzystnie wpływają na procesy trawienia i zdrowie człowieka. Przetwory pomidorowe mogą być spożywane
przez chorych na cukrzycę a także przy chorobach wątroby i nerek. Szklanka soku
pomidorowego pokrywa dzienne zapotrzebowanie na Wit. C dla dorosłej osoby.
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Pomidor jest ważnym źródłem soli mineralnych, zwłaszcza potasu,
zawiera witaminy oraz likopen, który jest antyutleniaczem korzystnie
wpływającym na organizm człowieka. Składniki zawarte w owocach
pomidora korzystnie wpływają na procesy trawienia i zdrowie człowieka. Przetwory pomidorowe mogą być spożywane przez chorych na
cukrzycę a także przy chorobach wątroby i nerek. Szklanka soku pomidorowego pokrywa dzienne zapotrzebowanie na Wit.C dla dorosłej
osoby.
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Solanum lycopersicum L.

1,5-4 cm

MIESZANKA ODMIAN

V-X

Odmiana pietruszki naciowej o liściach kędzierzawych. Okres wegetacji w
przypadku uprawy wiosną i latem wynosi 80-90 dni w przypadku siewu
jesiennego 150-180 dni. Odmiana polecana do całorocznego zbioru naci,
liście regenerują się szybko i zbiór można powtarzać co 8-10 tygodni. Nać
polecana jest do użytkowania na świeżo, mrożenia oraz suszenia. Pietruszka naciowa uprawiana jest z siewu wprost do gruntu. Siew wykonuje się na
przełomie marca i kwietnia optymalny termin to połowa maja, nasiona wysiewa się na głębokość 1,5-4 cm, w zależności od rodzaju gleby na glebach
cięższych płycej na lekkich nawet do 4 cm. Siew wykonuje się w rzędy oddalone od siebie co 30-45 cm. Nasiona można również wysiewać przed zimą w
listopadzie lub grudniu, wówczas przyspiesza się termin zbioru wiosennego.
Nasiona pietruszki kiełkują po około 21 dniach od wysiewu. Zbiór pietruszki
rozpoczyna się już w maju do bieżącego użytku, i powtarza wielokrotnie aż
do przymrozków. Pietruszka naciowa nadaje się do uprawy w pojemnikach
lub doniczkach na parapecie.
Liście pietruszki są źródłem białka i witaminy C, beta karotenu oraz witaminy E.
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Solanum lycopersicum L.

POMIDOR - KARŁOWY
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Właściciel odmiany producent nasion

POMIDOR

Odmiana
wczesna
o samokroczącym
JUTROSZ
mieszaniec
WBN-25-16
MS

poł. VII-X

poł. VII-X

0,5g

60-70 x
30-40 cm

Pomidor jest ważnym źródłem soli mineralnych, zwłaszcza potasu, zawiera witaminy oraz likopen, który jest antyutleniaczem korzystnie wpływającym na organizm
człowieka. SkładnikiWłaściciel
zawarte wodmiany
owocachproducent
pomidora korzystnie
nasion wpływają na procesy trawienia i zdrowie człowieka. Przetwory pomidorowe mogą być spożywane
przez chorych na cukrzycę a także przy chorobach wątroby i nerek. Szklanka soku
pomidorowego pokrywa dzienne zapotrzebowanie na Wit.C dla dorosłej osoby.

Właściciel odmiany producent nasion

tel. 22 877 29 26 - 28; fax 22 877 19 15
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Solanum lycopersicum L.

60-70 x
30-40 cm

ciliozę.
Owoce tych odmian są bardzo smaczne a rośliny z owocami będą smaczną
ozdobą rabat oraz balkonów.
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POMIDOR - KARŁOWY

Skład: 60% nasion odm. Vilma, 20% nasion odm. Venus, 20% nasion odm. Aztek

HANA

1,5-4 cm

POMIDOR - WYSOKI DO UPRAWY POD OSŁONAMI

1g
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jakość
Solanumnr.lycopersicum
L. WE
przeds. 14/65/18512

1g

Odmiany charakteryzują się wysoką

POMIDOR - TYP CHERRY
DO UPRAWY W GRUNCIE I DONICZKACH

k

POMIDOR - WYSOKI DO UPRAWY POD OSŁONAMI

Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji

ul. Farbiarska 35, 02-862 Warszawa
tel. 22 877 29 26 - 28; fax 22 877 19 15
nasiona@nasiona.werbena-art.pl
www.nasiona.werbena-art.pl

Solanum lycopersicum L.

0,2g

JUTROSZ F1

co 30-45 cm

poł. III-IV

HARDY F1

Odmiana karłowa, średnio wczesna, odporna na wirus mozaiki pomidorów,
fusarium i verticiliozę. Tworzy owoce lekko jajowate, czerwone z paskami
wokół szypułki, średniej wielkości o masie około 80-90 g, jędrne o dużej zawartości suchej masy. Odmiana polecana jest do bezpośredniego spożycia,
ale ze względu na skoncentrowany okres dojrzewania owoców na krzaku,
daje duży zbiór w jednym czasie, który można przetworzyć. Odmiana polecana jest do wykonania przetworów: koncentratu, keczupu i innych. Pomidory uprawia się z rozsady. Nasiona wysiewa się pod osłony w marcu i kwietniu,
do gruntu rośliny wysadza się po 15 maja gdy minie ryzyko wystąpienia przymrozków, w rozstawie 60-70 x 30-40 cm.
Pomidor jest ważnym źródłem soli mineralnych, zwłaszcza potasu, zawiera
witaminy oraz likopen, który jest antyutleniaczem korzystnie wpływającym
na organizm człowieka. Składniki zawarte w owocach pomidora korzystnie
wpływają na procesy trawienia i zdrowie człowieka. Przetwory pomidorowe
mogą być spożywane przez chorych na cukrzycę a także przy chorobach
wątroby i nerek. Szklanka soku pomidorowego pokrywa dzienne zapotrzebowanie na Wit.C dla dorosłej osoby.

Werbena Art Nasiona Sp. z o. o.
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Skład: 60% nasion odm. Vilma, 20% nasion odm. Venus, 20% nasion odm. Aztek

Vilma - odmiana wysokoplenna, do uprawy amatorskiej na rabatach oraz w skrzynkach i donicach na plennością,
balkonach. Tworzy bardzo
małe owoce
kolorze
czerwonym,
polecane
są wdo
uprawy
okrągłe o wadze 15-20 g.
na rabatach oraz w skrzynkach i doniVenus - odmiana wysokoplenna, do uprawy amatorskiej na rabatach oraz w skrzynkach i donicach na balkonach.
bardzo małe
owoce wdorastają
kolorze pomarańczocach naTworzy
balkonach.
Rośliny
do
wym, okrągłe o wadze 15-20 g.
wysokości 30 – 40 cm. Tworzą bardzo
Aztek - odmiana wysokoplenna, do uprawy amatorskiej na rabatach oraz w skrzynmałe owoce
okrągłe
o wadze
15-20okrągłe
g
kach i donicach na balkonach.
Tworzy bardzo
małe owoce
w kolorze żółtym,
o wadze 15-20 g.
i barwie:
Owoce tych odmian są bardzo smaczne, a rośliny z owocami będą smaczną ozdoVilma
- czerwonej,
bą rabat oraz balkonów.
Pomidory
uprawia się z rozsady. Nasiona wysiewa się pod
osłony w marcu i kwietniu, do gruntu lub donic, rośliny wysadza się po 15 maja gdy
Venus
- pomarańczowej i odporności
minie ryzyko wystąpienia
przymrozków.
Pomidor jest ważnym
soli mineralnych,
zwłaszcza potasu, zawiera witana:źródłem
fuzrium
i werticiliozę,
miny oraz likopen, który jest antyutleniaczem korzystnie wpływającym na organizm
człowieka. SkładnikiAztek
zawarte w -owocach
korzystnie wpływają
na procesy
żółtejpomidora
i odporności
na wirus
trawienia i zdrowie człowieka. Przetwory pomidorowe mogą być spożywane przez
wertichorych na cukrzycęmozaiki
a także przy pomidorów,
chorobach wątroby i fusarium
nerek. Szklanka isoku
pomidorowego pokrywa dzienne zapotrzebowanie na Wit. C dla dorosłej osoby.
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PALAVA F1

Vilma - odmiana wysokoplenna, do uprawy amatorskiej na rabatach oraz w skrzynkach i donicach na balkonach. Tworzy bardzo małe owoce w kolorze czerwonym,
okrągłe o wadze 15-20 g.
Venus - odmiana wysokoplenna, do uprawy amatorskiej na rabatach oraz w skrzynkach i donicach na balkonach. Tworzy bardzo małe owoce w kolorze pomarańczowym, okrągłe o wadze 15-20 g.
Aztek - odmiana wysokoplenna, do uprawy amatorskiej na rabatach oraz w skrzynkach i donicach na balkonach. Tworzy bardzo małe owoce w kolorze żółtym, okrągłe
o wadze 15-20 g.
Owoce tych odmian są bardzo smaczne, a rośliny z owocami będą smaczną ozdobą rabat oraz balkonów. Pomidory uprawia się z rozsady. Nasiona wysiewa się pod
osłony w marcu i kwietniu, do gruntu lub donic, rośliny wysadza się po 15 maja gdy
minie ryzyko wystąpienia przymrozków.
Pomidor jest ważnym źródłem soli mineralnych, zwłaszcza potasu, zawiera witaminy oraz likopen, który jest antyutleniaczem korzystnie wpływającym na organizm
człowieka. Składniki zawarte w owocach pomidora korzystnie wpływają na procesy
trawienia i zdrowie człowieka. Przetwory pomidorowe mogą być spożywane przez
chorych na cukrzycę a także przy chorobach wątroby i nerek. Szklanka soku pomidorowego pokrywa dzienne zapotrzebowanie na Wit. C dla dorosłej osoby.

III / IV-V

Pomidor jest ważnym źródłem soli mineralnych, zwłaszcza potasu, zawiera
Właściciel
producent nasion
witaminy oraz likopen,
któryodmiany
jest antyutleniaczem
korzystnie wpływającym
na organizm człowieka. Składniki zawarte w owocach pomidora korzystnie
wpływają na procesy trawienia i zdrowie człowieka. Przetwory pomidorowe
mogą być spożywane przez chorych na cukrzycę a także przy chorobach
wątroby i nerek. Szklanka soku pomidorowego pokrywa dzienne zapotrzebowanie na Wit. C dla dorosłej osoby.

PROFESJONALNEJ

poł. VII-X
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wielkości
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70 - 90 g,
Solanum
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L.
okrągłe, lekko spłaszczone, jasnoczerwone.producent
Bardzonasion
smaczne, z dość dużą
Właściciel odmiany
zawartością suchej masy. Odmiana
Odmiana karłowa, średnio wczesna, owoce są średniej wielkości o wadze
polecana jest do bezpośredniego spo70-90 g okrągłe, lekko spłaszczone, jasnoczerwone. Odmiana polecana jest
życia
w miarę
i dojrzewania
do bezpośredniego
spożycia
w miarędorastania
dorastania i dojrzewania
owoców.
Owoce zbiera sięowoców.
sukcesywnie od
połowy zbiera
lipca do pierwszych
jesiennych
Owoce
się sukcesywprzymrozków. Pomidory
się z rozsady.
wysiewa się pod
nie oduprawia
połowy
lipca Nasiona
do pierwszych
osłony w marcu i kwietniu, do gruntu rośliny wysadza się po 15 maja gdy minie
jesiennych przymrozków.
ryzyko wystąpienia przymrozków, w rozstawie 60-70 x 30-40 cm.
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Skład:
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WBN-92-16
-
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0,1g

60-70 x
30-40 cm

Odmiana wysoka średnio późna, plenna do uprawy pod osłonami i w gruncie.
Tworzy owoce okrągłe w kolorze czerwonym o masie ok. 125-140 gram, odporne
na pękanie. Odmiana polecana jest do zimnego i ciepłego pędzenia. W cieplejszych obszarach może być uprawiana w gruncie. Owoce tej odmiany są bardzo
smaczne i aromatyczne. Odmiana w typie LSL, posiada odporności: wirusa
mozaiki pomidorów (ToMV), na nicienie (Mi), fuzarium (Fol - rasa 0, rasa 1).
W zależności od potrzeb i sposobu uprawy pod osłonami, nasiona wysiewać od
grudnia do końca marca do doniczek lub na palety. Na miejsce stałe pod osłony
należy sadzić rośliny gdy mają kilka dobrze rozwiniętych liści. Wymaga obfitego nawożenia i nawadniania. W przypadku uprawy tej odmiany w gruncie konieczne jest
stosowanie podpór (palików lub spiralnych podpór metalowych), nasiona wysiewa
się pod osłony w marcu i kwietniu, do gruntu rośliny wysadza się po 15 maja gdy
minie ryzyko wystąpienia przymrozków, w rozstawie 40-60x60-70cm. Całe grona
z owocami zbiera się sukcesywnie w miarę dojrzewania od połowy lipca do pierwszych jesiennych przymrozków.
Pomidor jest ważnym źródłem soli mineralnych, zwłaszcza potasu, zawiera witaminy oraz likopen, który jest antyutleniaczem korzystnie wpływającym na organizm
człowieka. Składniki zawarte w owocach pomidora korzystnie wpływają na procesy trawienia i zdrowie człowieka. Przetwory pomidorowe mogą być spożywane
przez chorych na cukrzycę a także przy chorobach wątroby i nerek. Szklanka soku
pomidorowego pokrywa dzienne zapotrzebowanie na Wit.C dla dorosłej osoby.
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siewa się na głębokość 1,5-4 cm, w zależności od rodzaju gleby na glebach
Właściciel
odmiany
nasion się w rzędy oddacięższych płycej na
lekkich nawet
do 4producent
cm. Siew wykonuje
lone od siebie co 30-45 cm. Nasiona można również wysiewać przed zimą w
listopadzie lub grudniu, wówczas przyspiesza się termin zbioru wiosennego.
Nasiona pietruszki kiełkują po około 21 dniach od wysiewu. Zbiór pietruszki
rozpoczyna się już w maju do bieżącego użytku, i powtarza wielokrotnie aż
do przymrozków. Pietruszka naciowa nadaje się do uprawy w pojemnikach
lub doniczkach na parapecie.
Liście pietruszki są źródłem białka i witaminy C, beta karotenu oraz witaminy E.
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do reklamacji

tel. 22 877 29 26 - 28; fax 22 877 19 15
nasiona@nasiona.werbena-art.pl
www.nasiona.werbena-art.pl

VII-X

Petroselinum crispum
jakość WE

Art Nasiona Sp. z o. o.
FESTIVAL 68Werbena
ul. Farbiarska 35, 02-862 Warszawa

✃

5 902367 471989

Odmiana pietruszki
o liściach
ASTRA naciowej 10330
kędzierzawych.
Okres wegetacji w
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co 30-45 cm

Pomidor jest ważnym źródłem soli mineralnych, zwłaszcza potasu, zawiera witaminy oraz likopen, który jest antyutleniaczem korzystnie wpływającym na organizm
człowieka. Składniki zawarte w owocach pomidora korzystnie wpływają na procesy
trawienia i zdrowie człowieka. Przetwory pomidorowe mogą być spożywane przez
chorych na cukrzycę a także przy chorobach wątroby i nerek. Szklanka soku pomidorowego pokrywa dzienne zapotrzebowanie na wit. C dla dorosłej osoby.
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15 maja gdy minie ryzyko wystąpienia przymrozków, w rozstawie 30-40 x 50-60 cm.
Owoce zbiera się sukcesywnie w miarę dojrzewania od połowy lipca do pierwszych
jesiennych przymrozków.
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Petroselinum crispum

a

0,5 cm

głębokość 1,5-4 cm, w zależności od rodzaju gleby na glebach cięższych
płycej na lekkich nawet do 4cm. Siew wykonuje się w rzędy oddalone od
siebie co 30-45 cm. Nasiona można również wysiewać przed zimą w listopadzie lub grudniu , wówczas przyspiesza się termin zbioru wiosennego.
Nasiona pietruszki kiełkują po około 21 dniach od wysiewu. Zbiór pietruszki
rozpoczyna się już w maju do bieżącego użytku i powtarza wielokrotnie aż
do przymrozków. Pietruszka naciowa nadaje się do uprawy w pojemnikach
lub doniczkach na parapecie.
Liście pietruszki są źródłem białka i witaminy C, beta karotenu oraz witaminy
E, nadają się do suszenia, zamrażania oraz użytkowania na świeżo jako aromatycznej przyprawy.
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POR
Odmiana
późna, o okresie 11349
wegetacji
ELEFANT
WBN-70-16
-

180-200Allium
dni.porrum
Odmiana
polecana do
L.
zbioru jesienią oraz przezimowania w
polu i nasion
zbioru wiosną po rozmarznięciu
Producent
gleby. Toleruje spadki temperatur do
Odmiana późna o okresie wegetacji 180-200 dni. Odmiana polecana do
-15°C.
Długość
części
zbioru jesienią oraz
przezimowania
w polu
i zbioru konsumpcyjnej
wiosną po rozmarznięciu gleby toleruje wynosi
spadki temperatur
-15ºC. Długość części konsumpcyj15-20 do
cm.

Odmiana średnio późna o okresie wegetacji 175-185 dni. Odmiana polecana
do zbioru jesienią, wytrzymuje spadki temperatur do -10ºC. Długość białej
części konsumpcyjnej wynosi 30-35 cm. Por może być uprawiany z rozsady
lub z siewu wprost do gruntu. Przy produkcji rozsady nasiona wysiewa się
w styczniu i lutym na miejsce stałe wysadza się po 15 kwietnia w rozstawie
25 x 25 cm. Bezpośrednio do gruntu nasiona wysiewa się na przełomie marca
i kwietnia. Zbiór przeprowadza się od lipca do listopada.
Por jest nadal traktowany jako przyprawa do potraw. Należy jednak docenić
jego walory smakowe i zainteresować się tym warzywem pod kontem wartościowego komponentu surówek. Zawiera sole mineralne wapnia i fosforu
oraz witaminy: C, B1, B2 oraz kwas nikotynowy, który jest częścią składową
Niacyny (Wit. B3) bierze udział w przemianach metabolicznych mających na
celu uwalnianie energii, uczestniczy w tworzeniu czerwoych ciałek krwi, hamuje toksyczne działanie związków chemicznych i leków, reguluje poziom
cholesterolu we krwi, rozszerza naczynia krwionośne, oddziałuje korzystnie
na system nerwowy i stan psychczny, poprawia ukrwienie skóry i kondycję
włosów.. Jest bardziej dietetyczny niż cebula, w wielu potrawach doskonale
może ją zastąpić.
Właściciel odmiany producent nasion

Allium porrum L.

OCTOBER
POR

Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji
jakość WE

1-2 cm

nej wynosi 15-20 cm. W przypadku tej odmiany siew nasion wykonujemy
w marcu pod osłonami. Por może być uprawiany z rozsady lub z siewu
Właściciel odmiany producent nasion
wprost do gruntu. Na miejsce stałe do gruntu wysadzamy w maju w rozstawie
30-50 x 15-20 cm zależnie od sposobu uprawy. Zbiór przeprowadza się od
września do marca.
Por jest nadal traktowany jako przyprawa do potraw. Należy jednak docenić
jego walory smakowe i zainteresować się tym warzywem pod kontem wartościowego komponentu surówek. Zawiera sole mineralne wapnia i fosforu oraz
witaminy: C, B1, B2 oraz kwas nikotynowy, który jest częścią składową Niacyny (Wit. B3) bierze udział w przemianach metabolicznych mających na celu
uwalnianie energii, uczestniczy w tworzeniu czerwoych ciałek krwi, hamuje
toksyczne działanie związków chemicznych i leków, reguluje poziom cholesterolu we krwi, rozszerza naczynia krwionośne, oddziałuje korzystnie na system
nerwowy i stan psychczny, poprawia ukrwienie skóry i kondycję włosów. Jest
bardziej dietetyczny niż cebula, w wielu potrawach doskonale może ją zastąpić.
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Odmiana wysoka koktajlowa, plenna wczesna, do uprawy w tunelach foliowych oraz
w gruncie przy palikach, polecana także do uprawy w doniczkach i pojemnikach na
balkonach, tarasach. Tworzy owoce okrągłe, żółte o wadze 20-30 g zebrane w grona
składające się z kilkunastu owoców. Owoce polecane do bezpośredniego spożycia,
W zależności od potrzeb i sposobu uprawy, nasiona wysiewać od lutego do końca
marca do doniczek lub na palety. Na miejsce stałe sadzić rośliny gdy mają kilka dobrze
rozwiniętych liści. Wymaga obfitego nawożenia i nawadniania. W przypadku uprawy
tej odmiany w gruncie przy palikach nasiona wysiewa się pod osłony w marcu i kwietniu, do gruntu rośliny wysadza się po 15 maja gdy minie ryzyko wystąpienia przymrozków, w rozstawie 60-70 x 40-60 cm. Owoce zbiera się sukcesywnie w miarę
dojrzewania od połowy lipca do pierwszych jesiennych przymrozków.
Pomidor jest ważnym źródłem soli mineralnych, zwłaszcza potasu, zawiera witaminy oraz likopen, który jest antyutleniaczem korzystnie wpływającym na organizm
człowieka. Składniki zawarte w owocach pomidora korzystnie wpływają na procesy
trawienia i zdrowie człowieka. Przetwory pomidorowe mogą być spożywane przez
chorych na cukrzycę a także przy chorobach wątroby i nerek. Szklanka soku pomidorowego pokrywa dzienne zapotrzebowanie na Wit. C dla dorosłej osoby.
Właściciel odmiany producent nasion
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Odmiana wysoka średnio wczesna, plenna do uprawy w tunelach foliowych i w
gruncie przy palikach. Tworzy owoce bardzo duże, o wadze do 200 g, kształtem
przypominające paprykę. Owoce są mięsiste, czerwone, w fazie dojrzałości z wysoką zawartością suchej masy. Owoce polecane do bezpośredniego spożycia, plastry owoców nadają się do grillowania, na kanapki do hamburgerów. Owoce mogą
być także wykorzystywane do przetwarzania. W zależności od potrzeb i sposobu
uprawy, nasiona wysiewać od lutego do końca marca do doniczek lub na palety. Na
miejsce stałe sadzić rośliny gdy mają kilka dobrze rozwiniętych liści. Wymaga obfitego
nawożenia i nawadniania. W przypadku uprawy tej odmiany w gruncie przy palikach
nasiona wysiewa się pod osłony w marcu i kwietniu, do gruntu rośliny wysadza się po
15 maja gdy minie ryzyko wystąpienia przymrozków, w rozstawie 70-80 x 40-60 cm.
Owoce zbiera się sukcesywnie w miarę dojrzewania od połowy lipca do pierwszych
jesiennych przymrozków.
Pomidor jest ważnym źródłem soli mineralnych, zwłaszcza potasu, zawiera witaminy oraz likopen, który jest antyutleniaczem korzystnie wpływającym na organizm
człowieka. Składniki zawarte w owocach pomidora korzystnie wpływają na procesy
trawienia i zdrowie człowieka. Przetwory pomidorowe mogą być spożywane przez
chorych na cukrzycę a także przy chorobach wątroby i nerek. Szklanka soku pomidorowego pokrywa dzienne zapotrzebowanie na Wit. C dla dorosłej osoby.

Właściciel odmiany producent nasion

Solanum lycopersicum L.

HUGO

POMIDOR

✃

Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji
jakość WE

0,5 cm

I-II

Producent nasion

III-IV

MS

Werbena Art Nasiona Sp. z o. o.

nr. przeds. 14/65/18512

I-II

0,5 cm

0,5 cm

nr. przeds. 14/65/18512

30-50 x
15-20 cm

WBN-30-16 -

ul. Farbiarska 35, 02-862 Warszawa
tel. 22 877 29 26 - 28; fax 22 877 19 15
nasiona@nasiona.werbena-art.pl
www.nasiona.werbena-art.pl

Werbena Art Nasiona Sp. z o. o.

Odmiana późna o okresie wegetacji 180-200 dni. Odmiana polecana do
zbioru jesienią oraz przezimowania w polu i zbioru wiosną po rozmarznięciu gleby toleruje spadki temperatur do -15ºC. Długość części konsumpcyjnej wynosi 15-20 cm. W przypadku tej odmiany siew nasion wykonujemy
w marcu pod osłonami. Por może być uprawiany z rozsady lub z siewu
wprost do gruntu. Na miejsce stałe do gruntu wysadzamy w maju w rozstawie
30-50 x 15-20 cm zależnie od sposobu uprawy. Zbiór przeprowadza się od
września do marca.
Por jest nadal traktowany jako przyprawa do potraw. Należy jednak docenić
jego walory smakowe i zainteresować się tym warzywem pod kontem wartościowego komponentu surówek. Zawiera sole mineralne wapnia i fosforu oraz
witaminy: C, B1, B2 oraz kwas nikotynowy, który jest częścią składową Niacyny (Wit. B3) bierze udział w przemianach metabolicznych mających na celu
uwalnianie energii, uczestniczy w tworzeniu czerwoych ciałek krwi, hamuje
toksyczne działanie związków chemicznych i leków, reguluje poziom cholesterolu we krwi, rozszerza naczynia krwionośne, oddziałuje korzystnie na system
nerwowy i stan psychczny, poprawia ukrwienie skóry i kondycję włosów. Jest
bardziej dietetyczny niż cebula, w wielu potrawach doskonale może ją zastąpić.

1-2 cm
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-7 o C. Długość białej części do konsumpcji wynosi ok. 55-65 cm. Por może
Właściciel
producent
nasion Przy produkcji rozsabyć uprawiany z rozsady
lubodmiany
z siewu wprost
do gruntu.
dy nasiona wysiewa się w styczniu i lutym, na miejsce stałe wysadza się po 15
kwietnia w rozstawie 25x25cm. Bezpośrednio do gruntu nasiona wysiewa się
na przełomie marca i kwietnia. Zbiór przeprowadza się od lipca do listopada.
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Solanum lycopersicum L.

POMIDOR - WYSOKI
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STAROZAGORSKI
Werbena Art Nasiona Sp. z o. o.
Farbiarska 35, 02-862 Warszawa
KAMUŠ ul.
tel. 22 877 29 26 - 28; fax 22 877 19 15

części konsumpcyjnej wynosi 30-35 cm. Por może być uprawiany z rozsady
lub z siewu wprost
do gruntu.
Przy produkcji
Właściciel
odmiany
producentrozsady
nasion nasiona wysiewa się
w styczniu i lutym na miejsce stałe wysadza się po 15 kwietnia w rozstawie
25 x 25 cm. Bezpośrednio do gruntu nasiona wysiewa się na przełomie marca
i kwietnia. Zbiór przeprowadza się od lipca do listopada.
Por jest nadal traktowany jako przyprawa do potraw. Należy jednak docenić
jego walory smakowe i zainteresować się tym warzywem pod kontem wartościowego komponentu surówek. Zawiera sole mineralne wapnia i fosforu
oraz witaminy: C, B1, B2 oraz kwas nikotynowy, który jest częścią składową
Niacyny (Wit. B3) bierze udział w przemianach metabolicznych mających na
celu uwalnianie energii, uczestniczy w tworzeniu czerwoych ciałek krwi, hamuje toksyczne działanie związków chemicznych i leków, reguluje poziom
cholesterolu we krwi, rozszerza naczynia krwionośne, oddziałuje korzystnie
na system nerwowy i stan psychczny, poprawia ukrwienie skóry i kondycję
włosów.. Jest bardziej dietetyczny niż cebula, w wielu potrawach doskonale
może ją zastąpić.

poł. VII-X

poł. VII-X

jakość
Solanum lycopersicum
L. WE

POR

POMIDOR - WYSOKI

VII-X

0,5g

Solanum lycopersicum L.

60-70 x
40-60 cm

30-50 x
15-20 cm

IX-III

nr. przeds. 14/65/18512

Allium porrum L.

Werbena Art Nasiona Sp. z o. o.

ul. Farbiarska 35, 02-862 Warszawa
tel. 22 877 29 26 - 28; fax 22 877 19 15
nasiona@nasiona.werbena-art.pl
www.nasiona.werbena-art.pl

1g

w w w . n a s i o n a . w e r b e n a - a r t . p l

WBN-30-16 -

MS

w

nr. przeds. 14/65/18512

STAROZAGORSKI KAMUŠ

GOLDKRONE

poł. V

Odmiana wysoka średnio wczesna, plenna do uprawy w tunelach foliowych i w
gruncie przy palikach. Tworzy owoce bardzo duże, mocno żebrowane które osiągają wagę nawet 1 kg. Owoce są bardzo mięsiste, czerwone w fazie dojrzałości z
wysoką zawartością suchej masy. Owoce polecane do bezpośredniego spożycia,
plastry owoców nadają się do grillowania, na kanapki do hamburgerów. Owoce
mogą być także wykorzystywane do przetwarzania. W zależności od potrzeb i
sposobu uprawy, nasiona wysiewać pod osłonami od poł lutego do końca marca
do doniczek lub na palety. Na miejsce stałe do tunelu foliowego sadzić możemy rośliny gdy mają kilka dobrze rozwiniętych liści. Wymaga obfitego nawożenia i nawadniania. W przypadku uprawy tej odmiany w gruncie przy palikach nasiona wysiewa
się pod osłony w marcu i kwietniu, a do gruntu rozsadę wysadza się po 15 maja,
gdy minie ryzyko wystąpienia przymrozków, w rozstawie 40-60x60-70cm. Owoce zbiera się sukcesywnie w miarę dojrzewania od połowy lipca do pierwszych
jesiennych przymrozków.
Pomidor jest ważnym źródłem soli mineralnych, zwłaszcza potasu, zawiera witaminy oraz likopen, który jest antyutleniaczem korzystnie wpływającym na organizm
człowieka. Składniki zawarte w owocach pomidora korzystnie wpływają na procesy trawienia i zdrowie człowieka. Przetwory pomidorowe mogą być spożywane
przez chorych na cukrzycę a także przy chorobach wątroby i nerek. Szklanka soku
pomidorowego pokrywa dzienne zapotrzebowanie na Wit.C dla dorosłej osoby.

nr. przeds. 14/65/18512
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wegetacji
170-180
Odmiana przeAllium
porrum dni.
L.
znaczona do zbioru latem i wczesną
jesienią,
toleruje
spadki temperatur do
Właściciel odmiany
producent
nasion
-7 o C. Długość białej części do konOdmiana średnio wczesna o okresie wegetacji 170-180 dni. Odmiana przesumpcji wynosi ok. 55-65 cm.
znaczona do zbioru latem i wczesną jesienią, toleruje spadki temperatur do

wegetacji
175-185
Allium
porrum L.dni. Odmiana polecana do zbioru jesienią, wytrzymuje
spadkiproducent
temperatur
Właściciel odmiany
nasion do -10°C. Długość
białej części konsumpcyjnej wynosi
Odmiana średnio późna o okresie wegetacji 175-185 dni. Odmiana polecana
cm. spadki temperatur do -10ºC. Długość białej
do zbioru jesienią,30-35
wytrzymuje

niu, do gruntu rośliny wysadza się po 15 maja gdy minie ryzyko wystąpienia przyWłaściciel
producent
nasionsię sukcesywnie w miarę
mrozków, w rozstawie
60-70 xodmiany
40-60 cm.
Owoce zbiera
dojrzewania od połowy lipca do pierwszych jesiennych przymrozków.
Pomidor jest ważnym źródłem soli mineralnych, zwłaszcza potasu, zawiera witaminy oraz likopen, który jest antyutleniaczem korzystnie wpływającym na organizm
człowieka. Składniki zawarte w owocach pomidora korzystnie wpływają na procesy
trawienia i zdrowie człowieka. Przetwory pomidorowe mogą być spożywane przez
chorych na cukrzycę a także przy chorobach wątroby i nerek. Szklanka soku pomidorowego pokrywa dzienne zapotrzebowanie na Wit. C dla dorosłej osoby.

70-80 x
40-60 cm
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owoców. Owoce polecane są do bezW zależności od potrzeb i sposobu uprawy, nasiona wysiewać od lutego do końca
pośredniego
spożycia
konserwowania
marca do doniczek lub
na palety. Na miejsce
stałe sadzići rośliny
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Por jest nadal traktowany jako przyprawa do potraw. Należy jednak docenić
jego walory smakowe i zainteresować się tym warzywem pod kontem wartościowego komponentu surówek. Zawiera sole mineralne wapnia i fosforu
oraz witaminy: C, B1, B2 oraz kwas nikotynowy. Jest bardziej dietetyczny niż
cebula, w wielu potrawach doskonale może ją zastąpić.
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Allium porrum L.

Odmiana wysoka średnio wczesna, plenna do uprawy w tunelach foliowych i w
gruncie przy palikach. Tworzy owoce bardzo duże, w przekroju porzecznym sercowate o wadze do 250 g. Owoce są mięsiste, różowe w fazie dojrzałości z wysoką
zawartością suchej masy. Owoce polecane do bezpośredniego spożycia, plastry
owoców nadają się do grillowania, na kanapki do hamburgerów. Owoce mogą
być także wykorzystywane do przetwarzania. W zależności od potrzeb i sposobu
uprawy, nasiona wysiewać od lutego do końca marca do doniczek lub na palety. Na
miejsce stałe sadzić rośliny gdy mają kilka dobrze rozwiniętych liści. Wymaga obfitego
nawożenia i nawadniania. W przypadku uprawy tej odmiany w gruncie przy palikach
nasiona wysiewa się pod osłony w marcu i kwietniu, do gruntu rośliny wysadza się po
15 maja gdy minie ryzyko wystąpienia przymrozków, w rozstawie 70-80 x 40-60 cm.
Owoce zbiera się sukcesywnie w miarę dojrzewania od połowy lipca do pierwszych
jesiennych przymrozków.
Pomidor jest ważnym źródłem soli mineralnych, zwłaszcza potasu, zawiera witaminy oraz likopen, który jest antyutleniaczem korzystnie wpływającym na organizm
człowieka. Składniki zawarte w owocach pomidora korzystnie wpływają na procesy
trawienia i zdrowie człowieka. Przetwory pomidorowe mogą być spożywane przez
chorych na cukrzycę a także przy chorobach wątroby i nerek. Szklanka soku pomidorowego pokrywa dzienne zapotrzebowanie na Wit. C dla dorosłej osoby.

0,5g
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POR - DO ZBIORÓW JESIENNO-ZIMOWYCH

1g

0,5g

Odmiana średnio wczesna o okresie wegetacji 170-180 dni. Odmiana przeznaczona do zbioru latem i wczesną jesienią, toleruje spadki temperatur do
-7 o C. Długość białej części do konsumpcji wynosi ok. 55-65 cm. Por może
być uprawiany z rozsady lub z siewu wprost do gruntu. Przy produkcji rozsady nasiona wysiewa się w styczniu i lutym, na miejsce stałe wysadza się po 15
kwietnia w rozstawie 25x25cm. Bezpośrednio do gruntu nasiona wysiewa się
na przełomie marca i kwietnia. Zbiór przeprowadza się od lipca do listopada.

Odmiana wczesna o okresie wegetacji 155-165 dni. Odmiana przeznaczona do zbioru latem i wczesną jesienią, toleruje spadki temperatur do
-7ºC. Długość białej części do konsumpcji wynosi ok. 45-50 cm. Por może być
uprawiany z rozsady lub z siewu wprost do gruntu. Przy produkcji rozsady
nasiona wysiewa się w styczniu i lutym na miejsce stałe wysadza się po 15
kwietnia w rozstawie 25 x 25 cm. Bezpośrednio do gruntu nasiona wysiewa się
na przełomie marca i kwietnia. Zbiór przeprowadza się od lipca do listopada.
Por jest nadal traktowany jako przyprawa do potraw. Należy jednak docenić
jego walory smakowe i zainteresować się tym warzywem pod kontem wartościowego komponentu surówek. Zawiera sole mineralne wapnia i fosforu
oraz witaminy: C, B1, B2 oraz kwas nikotynowy, który jest częścią składową
Niacyny (Wit. B3) bierze udział w przemianach metabolicznych mających na
celu uwalnianie energii, uczestniczy w tworzeniu czerwoych ciałek krwi, hamuje toksyczne działanie związków chemicznych i leków, reguluje poziom
cholesterolu we krwi, rozszerza naczynia krwionośne, oddziałuje korzystnie
na system nerwowy i stan psychczny, poprawia ukrwienie skóry i kondycję
włosów.. Jest bardziej dietetyczny niż cebula, w wielu potrawach doskonale
może ją zastąpić.

Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji
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-7ºC. Długość białej części do konsumpcji wynosi ok. 45-50 cm. Por może być
uprawiany z rozsady
lub z siewu
wprost
do gruntu.
Przy produkcji rozsady
Właściciel
odmiany
producent
nasion
nasiona wysiewa się w styczniu i lutym na miejsce stałe wysadza się po 15
kwietnia w rozstawie 25 x 25 cm. Bezpośrednio do gruntu nasiona wysiewa się
na przełomie marca i kwietnia. Zbiór przeprowadza się od lipca do listopada.
Por jest nadal traktowany jako przyprawa do potraw. Należy jednak docenić
jego walory smakowe i zainteresować się tym warzywem pod kontem wartościowego komponentu surówek. Zawiera sole mineralne wapnia i fosforu
oraz witaminy: C, B1, B2 oraz kwas nikotynowy, który jest częścią składową
Niacyny (Wit. B3) bierze udział w przemianach metabolicznych mających na
celu uwalnianie energii, uczestniczy w tworzeniu czerwoych ciałek krwi, hamuje toksyczne działanie związków chemicznych i leków, reguluje poziom
cholesterolu we krwi, rozszerza naczynia krwionośne, oddziałuje korzystnie
na system nerwowy i stan psychczny, poprawia ukrwienie skóry i kondycję
włosów.. Jest bardziej dietetyczny niż cebula, w wielu potrawach doskonale
może ją zastąpić.
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ciliozę, nicienie i brunatną plamistość
Odmiana wysoka, średnio wczesna, plenna do uprawy w tunelach foliowych i w
liści.
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18gdy- 20
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uprawy tej odmiany
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i mają
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Por jest nadal traktowany jako przyprawa do potraw. Należy jednak docenić
jego walory smakowe i zainteresować się tym warzywem pod kontem wartościowego komponentu surówek. Zawiera sole mineralne wapnia i fosforu
oraz witaminy: C, B1, B2 oraz kwas nikotynowy. Jest bardziej dietetyczny niż
cebula, w wielu potrawach doskonale może ją zastąpić.
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Owoce zbiera się sukcesywnie w miarę dojrzewania od połowy lipca do pierwszych
jesiennych przymrozków.
Właściciel odmiany producent nasion
Pomidor jest ważnym źródłem soli mineralnych, zwłaszcza potasu, zawiera witaminy oraz likopen, który jest antyutleniaczem korzystnie wpływającym na organizm
człowieka. Składniki zawarte w owocach pomidora korzystnie wpływają na procesy
trawienia i zdrowie człowieka. Przetwory pomidorowe mogą być spożywane przez
chorych na cukrzycę a także przy chorobach wątroby i nerek. Szklanka soku pomidorowego pokrywa dzienne zapotrzebowanie na Wit. C dla dorosłej osoby.
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cie przy palikach. Tworzy owoce bardzo duże,
o wadze
Właściciel odmiany
producent
nasion do 200 g, kształtem
przypominające paprykę. Owoce są
Odmiana wysoka średnio wczesna, plenna do uprawy w tunelach foliowych i w
mięsiste,
czerwone,
faziedo dojrzałogruncie przy palikach.
Tworzy owoce
bardzo duże,w
o wadze
200 g, kształtem
przypominające paprykę.
są mięsiste,
czerwone, w fazie
dojrzałości
z wyści zOwoce
wysoką
zawartością
suchej
masy.
soką zawartością suchej masy. Owoce polecane do bezpośredniego spożycia, plapolecane
do
bezpośredniego
stry owoców nadająOwoce
się do grillowania,
na kanapki
do hamburgerów.
Owoce mogą
być także wykorzystywane
do przetwarzania.
W zależnościnadają
od potrzeb
i sposobu
spożycia.
Plastry owoców
się
do
uprawy, nasiona wysiewać od lutego do końca marca do doniczek lub na palety. Na
kanapki
doliści.
hamburgemiejsce stałe sadzićgrillowania,
rośliny gdy mają kilkana
dobrze
rozwiniętych
Wymaga obfitego
nawożenia i nawadniania.
przypadku uprawy
odmiany
w gruncie
przy palikach
rów.WOwoce
mogątejbyć
także
wykorzynasiona wysiewa się pod osłony w marcu i kwietniu, do gruntu rośliny wysadza się po
stywane
doprzymrozków,
przetwarzania.
15 maja gdy minie ryzyko
wystąpienia
w rozstawie 70-80 x 40-60 cm.
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Owoce zbiera się sukcesywnie w miarę dojrzewania od połowy lipca do pierwszych
jesiennych przymrozków.
Właściciel odmiany producent nasion
Pomidor jest ważnym źródłem soli mineralnych, zwłaszcza potasu, zawiera witaminy oraz likopen, który jest antyutleniaczem korzystnie wpływającym na organizm
człowieka. Składniki zawarte w owocach pomidora korzystnie wpływają na procesy
trawienia i zdrowie człowieka. Przetwory pomidorowe mogą być spożywane przez
chorych na cukrzycę a także przy chorobach wątroby i nerek. Szklanka soku pomidorowego pokrywa dzienne zapotrzebowanie na Wit. C dla dorosłej osoby.

nr. przeds. 14/65/18512

0,1g

g

1-2 cm

uprawy
w tunelach
foliowych
i w grunSolanum
lycopersicum
L.
cie przy palikach. Tworzy owoce bardzo duże,
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przekroju poprzecznym
Właściciel odmiany
producent
sercowate, o wadze do 250 g. Owoce
Odmiana wysoka średnio wczesna, plenna do uprawy w tunelach foliowych i w
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owoce różowe
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różowe w faziesuchej
dojrzałości
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zawartością
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polecane
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do grillowania,
na kanapki do
do hamburgerów.
Owoce mogą
być także wykorzystywane
do przetwarzania.
W zależnościnadają
od potrzeb
i sposobu
spożycia.
Plastry owoców
się
do
uprawy, nasiona wysiewać od lutego do końca marca do doniczek lub na palety. Na
kanapki
doliści.
hamburgemiejsce stałe sadzićgrillowania,
rośliny gdy mają kilkana
dobrze
rozwiniętych
Wymaga obfitego
nawożenia i nawadniania.
przypadku uprawy
odmiany
w gruncie
przy palikach
rów.WOwoce
mogątejbyć
także
wykorzynasiona wysiewa się pod osłony w marcu i kwietniu, do gruntu rośliny wysadza się po
stywane
doprzymrozków,
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15 maja gdy minie ryzyko
wystąpienia
w rozstawie 70-80 x 40-60 cm.
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lipca do pierwszych jesiennych przymrozków.
Pomidor jest ważnym źródłem soli mineralnych, zwłaszcza potasu, zawiera witaWłaściciel
odmiany producent
nasion
miny oraz likopen, który
jest antyutleniaczem
korzystnie
wpływającym na organizm
człowieka. Składniki zawarte w owocach pomidora korzystnie wpływają na procesy
trawienia i zdrowie człowieka. Przetwory pomidorowe mogą być spożywane przez
chorych na cukrzycę a także przy chorobach wątroby i nerek. Szklanka soku pomidorowego pokrywa dzienne zapotrzebowanie na Wit. C dla dorosłej osoby.
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hamburgerów.
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do bezpośredniego
spożycia,
sposobu uprawy, nasiona
wysiewać pod osłonami od
poł lutego do plastry
końca marca
do doniczek lub naowoców
palety. Na miejsce
stałe do się
tuneludo
foliowego
sadzić możemy
nadają
grillowania,
narośliny gdy mają kilka dobrze rozwiniętych liści. Wymaga obfitego nawożenia i nawadniania. W przypadku
uprawy tej odmiany
gruncie przy palikach nasiona
wysiewa
kanapki,
do whamburgerów.
Owoce
się pod osłony w marcu i kwietniu, a do gruntu rozsadę wysadza się po 15 maja,
mogą być
także wwykorzystywane
gdy minie ryzyko wystąpienia
przymrozków,
rozstawie 40-60x60-70cm.do
Owoce zbiera się sukcesywnie
w miarę dojrzewania od połowy lipca do pierwszych
przetwarzania.
jesiennych przymrozków.
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Pomidor jest ważnym źródłem soli mineralnych, zwłaszcza potasu, zawiera witaminy oraz likopen, który
jest antyutleniaczem
korzystnie
wpływającym na organizm
Właściciel
odmiany producent
nasion
człowieka. Składniki zawarte w owocach pomidora korzystnie wpływają na procesy trawienia i zdrowie człowieka. Przetwory pomidorowe mogą być spożywane
przez chorych na cukrzycę a także przy chorobach wątroby i nerek. Szklanka soku
pomidorowego pokrywa dzienne zapotrzebowanie na Wit.C dla dorosłej osoby.
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Pomidor jest ważnym źródłem soli mineralnych, zwłaszcza potasu, zawiera witaminy oraz likopen, który jest antyutleniaczem korzystnie wpływającym na organizm
człowieka. SkładnikiWłaściciel
zawarte wodmiany
owocach producent
pomidora korzystnie
nasion wpływają na procesy trawienia i zdrowie człowieka. Przetwory pomidorowe mogą być spożywane
przez chorych na cukrzycę a także przy chorobach wątroby i nerek. Szklanka soku
pomidorowego pokrywa dzienne zapotrzebowanie na Wit.C dla dorosłej osoby.
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POMIDOR

Odmiana o typie
owocu malinowym
MALINOWY
KAPTUREK
„cherry”,
bardzo
wczesna,
do uprawy
Solanum
lycopersicum
L.
w tunelach foliowych oraz w gruncie
przy palikach w miejscu osłoniętym.
Polecana także do uprawy w doniczOdmiana wysoka o typie owocu malinowym „cherry”, bardzo wczesna, do uprawy
kach
i pojemnikach
balkonach,
w tunelach foliowych
oraz w
gruncie przy palikachna
w miejscu
osłoniętym.taraPolecana
także do uprawy w doniczkach i pojemnikach na balkonach, tarasach. Tworzy małe
Tworzy
małe cylindryczne
owocedo
cylindryczne owocesach.
(7 – 8 g),
barwy różowo-malinowej,
trwałe, bez skłonności
opadania, zebrane (7–8
w grona wg),
długości
45 – 75 cm,
na których znajduje się z kilka
barwy
różowo-malinowej,
owoców. Liczba owoców na roślinie dochodzi od 450 do 600 szt. Z uwagi na ciężar gron z owocami,
należy pamiętać
podwiązywaniu gron
rośliny dobrze to
trwałe,
bez oskłonności
do –opadania,
znoszą. Odmiana z wysoką odpornością na choroby grzybowe. Owoce polecane
zebrane
grona
długości
45do –końca
75marca
cm,do
są do bezpośredniego
spożycia. w
Nasiona
wysiewać
od lutego
doniczek lub na palety. Na miejsce stałe do tunelu sadzić rośliny gdy mają kilka dobrze
na których
się z kilkaW owoców.
rozwiniętych liści. Wymaga
obfitego znajduje
nawożenia i nawadniania.
przypadku uprawy tej odmiany w gruncie
przyowoców
palikach nasiona
się poddochodzi
osłony w marcu
Liczba
nawysiewa
roślinie
i kwietniu, do gruntu rośliny wysadza się po 15 maja gdy minie ryzyko wystąpienia
przymrozków, w rozstawie
30-45do
x 60-70
cm. Owoce
się sukcesywnie
w miaod 450
600
szt. Zzbiera
uwagi
na ciężar
rę dojrzewania od połowy lipca do pierwszych jesiennych przymrozków.
gron z owocami należy pamiętać o
Pomidor jest ważnym źródłem soli mineralnych, zwłaszcza potasu. Zawiera witapodwiązywaniu
gron –wpływającym
rośliny dobrze
miny oraz likopen, który
jest antyutleniaczem korzystnie
na organizm
człowieka. Składnikito
zawarte
w owocach
pomidora korzystnie
wpływają
na procesy
znoszą.
Odmiana
z wysoką
odportrawienia i zdrowie człowieka. Przetwory pomidorowe mogą być spożywane przez
chorych na cukrzycęnością
a także przy
wątroby
i nerek. SzklankaOwoce
soku pomidonachorobach
choroby
grzybowe.
rowego pokrywa dzienne zapotrzebowanie na wit. C dla dorosłej osoby.
polecane są do bezpośredniego spożycia.
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Odmiana
wysoka,
wczesna, wysokoMANDAT
mieszaniec
plenna
do lycopersicum
uprawy wL. pod osłonami
Solanum
oraz w gruncie. Tworzy owoce bardzo
małe walcowate
Właściciel odmiany
producent nasion (w kształcie daktyla)
w kolorze czerwonym bardzo słodkie.
Odmiana wysoka, wczesna, wysokoplenna do uprawy w pod osłonami oraz w
Owoce
są(w w
długie
gruncie. Tworzy owoce
bardzo zebrane
małe walcowate
kształcie
daktyla)grona
w kolorze
czerwonym bardzo słodkie. Owoce zebrane są w długie grona z 20-25 jędrz 20-25
jędrnymi
którewielkości
nie
nymi owocami, które
nie pękają
i nie spadają.owocami,
Owoce są jednakowej
ok. 10-15g, równomiernie
dojrzewają
jednym gronie.
Owoce tejsą
odmiany
pękają
i nie wspadają.
Owoce
jed- są
bardzo smaczne i bardzo aromatyczne. Owoce polecane są do bezpośredniego spożycia oraz przetwarzania
pomidory (całe
w zalewie.
W zależnakowej np.
wielkości
ok.owoce)
10-15g,
równoności od potrzeb i sposobu uprawy pod osłonami, nasiona można wysiewać od
miernie
dojrzewają
wNajednym
gronie.
grudnia do końca marca
do doniczek
lub na palety.
miejsce stałe
pod osłony
należy sadzić rośliny gdy mają kilka dobrze rozwiniętych liści. Wymaga obfitego naOwoce
tej odmiany
są bardzo
smacz-jest
wożenia i nawadniania.
W przypadku
uprawy tej odmiany
w gruncie konieczne
stosowanie podpórne
(palików lub
spiralnych podpór
metalowych), nasiona wysiewa
bardzo
aromatyczne.
się pod osłony w marcu i ikwietniu,
do gruntu
rośliny wysadza się poOwoce
15 maja, gdy
minie ryzyko wystąpienia
przymrozków,
w rozstawie
40-60x60-70cm. Całe
grona
polecane
są do
bezpośredniego
spoz owocami zbiera się sukcesywnie w miarę dojrzewania od połowy lipca do pierwszych jesiennych przymrozków.
życia oraz przetwarzania np. pomidoPomidor jest ważnym źródłem soli mineralnych, zwłaszcza potasu, zawiera witary (całe
owoce) w
zalewie.
Całe nagrona
miny oraz likopen, który
jest antyutleniaczem
korzystnie
wpływającym
organizm
człowieka. Składniki zawarte w owocach pomidora korzystnie wpływają na procez owocami
zbiera
się sukcesywnie
w
sy trawienia i zdrowie
człowieka. Przetwory
pomidorowe
mogą być spożywane
przez chorych na cukrzycę
także przy chorobach
i nerek.lipca
Szklanka
miarę adojrzewania
odwątroby
połowy
dosoku
pomidorowego pokrywa dzienne zapotrzebowanie na Wit. C dla dorosłej osoby.
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Odmiana
wczesna, plenna
SONETwysoka
mieszaniec
do uprawy
pod osłonami
i w grunSolanum lycopersicum
L.
cie. Tworzy owoce typu śliwkowego
w kolorze
czerwonym
o masie ok. 90
Właściciel odmiany
producent
nasion
gram, zebrane są w grona po 8-10 szt.
Odmiana wysoka wczesna, plenna do uprawy pod osłonami i w gruncie. Tworzy
Owoce
charakteryzują
się90wysoka
za-są w
owoce typu śliwkowego
w kolorze
czerwonym o masie ok.
gram, zebrane
grona po 8-10 szt. Owoce
charakteryzują
się wysoka
zawartością
suchej masy, rówwartością
suchej
masy,
równomiernie
nomiernie dojrzewają w jednym gronie, są jędrne, nie pękają, nie spadają. Owoce
Odmiana
w typiesą
LSL,jędrposiada
tej odmiany są bardzo
smaczne i aromatyczne.
dojrzewają
w jednym
gronie,
odporności: na nicienie (Mi), werticiliozę (Vd - rasa 0), fuzarium (Fol - rasa
ne, nie
pękają,
nie spadają.
tej
0, rasa 1). W zależności
od potrzeb
i sposobu
uprawy podOwoce
osłonami, nasiona
wysiewać od grudnia
do końca marca
do doniczeksmaczne
lub na palety. Na
miejsce stałe
odmiany
są bardzo
i aromapod osłony należy sadzić rośliny gdy mają kilka dobrze rozwiniętych liści. Wymaga
obfitego nawożeniatyczne.
i nawadniania.
W przypadkuwuprawy
tej LSL,
odmiany
w gruncie koOdmiana
typie
posiada
nieczne jest stosowanie podpór (palików lub spiralnych podpór metalowych), naodporności:
na nicienie
werticisiona wysiewa się pod
osłony w marcu i kwietniu,
do gruntu(Mi),
rośliny wysadza
się po
15 maja gdy minie ryzyko
przymrozków,
w rozstawie(Fol
40-60x60-70cm.
liozęwystąpienia
(Vd - rasa
0), fuzarium
- rasa
Całe grona z owocami zbiera się sukcesywnie w miarę dojrzewania od połowy lipca
do pierwszych jesiennych
przymrozków.
0, rasa
1).
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Rzodkiewka jest cennym warzywem ze względu na krótki okres wegetacji.
Jest pierwszą nowalijką, zawiera również znaczące ilości witaminy C, oraz
witaminy z kompleksu B, żelazo i olejki gorczyczne składniki tak potrzebne naszemu organizmowi na wiosnę. Rzodkiewka ma duże zastosowanie w gospodarstwie domowym, może być spożywana na świeżo jak i po ugotowaniu.
Gotowana jest polecana dla osób z problemami żołądkowymi.

1,5-2 cm

1,5-2 cm

Odmiana średnio wczesna, o intensywnym wzroście, polecana do uprawy
pod osłonami i w gruncie. Tworzy zgrubienia kuliste, intensywnie czerwone
o masie 26-28g i średnicy 2,5-2,8 cm. Miąższ delikatny, łagodny, intensywnie
biały, odporny na parcenie. Odmiana jest przystosowana do jednokrotnego
zbioru. Rzodkiewkę uprawia się z siewu wprost do gruntu. Nasiona wysiewa
się od lutego w przypadku pędzenia pod osłonami w rozstawie 20x3-4 cm
na głębokość 1,5-2 cm. W pełni rozwinięte zgrubienia zbiera się po 28 dniach
od wysiewu. W przypadku uprawy tej odmiany w otwartym gruncie nasiona
wysiewa się od połowy kwietnia do września, pamiętając o przerwie w wysiewaniu w czerwcu i lipcu. Zbiory rzodkiewki rozpoczynają się od połowy
maja i mogą być powtarzane do października w zależności od częstotliwości
wysiewu.

III-V

VIII-IX

20 x 3-4 cm

IV / V-X
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nr. przeds. 14/65/18512
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do12811
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Raphanus sativus
L.
pod osłonami i w gruncie. Tworzy zgrubienia kuliste, intensywnie czerwone,
o masie 26-28 g i średnicy 2,5-2,8 cm.
Odmiana średnio wczesna, o intensywnym wzroście, polecana do uprawy
delikatny,
łagodny,
intensywnie
pod osłonami i wMiąższ
gruncie. Tworzy
zgrubienia
kuliste, intensywnie
czerwone
o masie 26-28g i średnicy
cm. Miąższ
łagodny,
intensywnie
biały, 2,5-2,8
odporny
na delikatny,
parcenie.
Odmiana
biały, odporny na parcenie. Odmiana jest przystosowana do jednokrotnego
jest
przystosowana
jednokrotnego
zbioru. Rzodkiewkę
uprawia
się z siewu wprostdo
do gruntu.
Nasiona wysiewa
się od lutego w przypadku
zbioru.pędzenia pod osłonami w rozstawie 20x3-4 cm

na głębokość 1,5-2 cm. W pełni rozwinięte zgrubienia zbiera się po 28 dniach
od wysiewu. W przypadku uprawy tej odmiany w otwartym gruncie nasiona
wysiewa się od połowy kwietnia do września, pamiętając o przerwie w wysiewaniu w czerwcu i lipcu. Zbiory rzodkiewki rozpoczynają się od połowy
maja i mogą być powtarzane do października w zależności od częstotliwości
wysiewu.

✃

20 x 3-4 cm

02316

poł. V-X

Odmiana średnio wczesna, o okresie wegetacji 35-39 dni od wysiewu nasion. Zgrubienia okrągłe czerwone. Polecana do uprawy w otwartym gruncie. Tworzy, okrągłe, czerwone zgrubienia. Odmiana jest odporna na pękanie i zmiany struktury miąższu. Polecana jest do w otwartym gruncie wiosną,
wczesnym latem i jesienią. Nasiona wysiewa się do gruntu od kwietnia do
maja w terminie jesiennym w sierpniu i wrześniu w rozstawie 20 x 3-4 cm
na głębokość 1,5-2 cm. Zbiór rozpoczyna się od połowy maja i może być
kontynuowany do października w zależności od terminu wysiewu.
Rzodkiewka jest cennym warzywem ze względu na krótki okres wegetacji
jest pierwszą nowalijką, zawiera również znaczące ilości witaminy C, oraz
witaminy z kompleksu B, żelazo i olejki gorczyczne składniki tak potrzebne
naszemu organizmowi na wiosnę. Rzodkiewka ma duże zastosowanie w gospodarstwie domowym, może być spożywana na świeżo jak i po ugotowaniu. Gotowana jest polecana dla osób z problemami żołądkowymi.
Właściciel odmiany producent nasion

Raphanus sativus L.
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VII-X

Odmiana późna okres wegetacji 75-85 dni od wysiewu nasion. Korzeń bardzo długi 35-40 cm, walcowaty. Pod cienką skórką znajduje się soczysty
miąższ . Polecana do bezpośredniego spożycia oraz do przechowywania.
Rzodkiew uprawia się z siewu wprost do gruntu. Nasiona wysiewa się od
kwietnia do połowy sierpnia w rozstawie 20-30 x 5-10 cm na głębokość
1,5-3 cm w zależności od rodzaju gleby na glebach lżejszych głębiej, na
bardziej zwięzłych płycej. Korzenie można zbierać od połowy lipca do października z siewu letniego.
Rzodkiew jest bogatym źródłem witamin z grupy B oraz znacznej ilości makro- i mikroelementów zwłaszcza wapnia, potasu , fosforu, siarki, jodu i żelaza. Rzodkiew można spożywać na surowo w postaci surówek, gotować,
smażyć, suszyć i marynować. Zawarte składniki w rzodkwi mają korzystny
wpływ na pracę wątroby i dróg żółciowych. Rzodkiew ma również silne właściwości antybakteryjne.
Właściciel odmiany producent nasion

Raphanus sativus L.

ASTOR

RZODKIEW

Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji
jakość WE

1,5-2 cm

Rzodkiewka jest cennym warzywem ze względu na krótki okres wegetacji.
Jest pierwszą nowalijką, zawiera również znaczące ilości witaminy C, oraz
witaminy z kompleksu B, żelazo i olejki gorczyczne składniki tak potrzebne naszemu organizmowi na wiosnę. Rzodkiewka ma duże zastosowanie w gospodarstwie domowym, może być spożywana na świeżo jak i po ugotowaniu.
Gotowana jest polecana dla osób z problemami żołądkowymi.
1,5-2 cm

Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji

nr. przeds. 14/65/18512

IV-VIII

20-30 x
5-10 cm

VII-X

Odmiana bardzo wczesna pierwsze korzenie możemy już uzyskać po około
55 dniach od siewu, korzeń jest okrągły do elipsowatego, biały z lekko zazielenioną główką. Pod cienką skórką znajduje się soczysty miąższ. Polecana do
spożycia bezpośredniego oraz krótkotrwałego przechowywania. Rzodkiew
uprawia się z siewu wykonywanego w okresie od kwietnia do połowy sierpnia wprost do gruntu.
Rzodkiew jest bogatym źródłem witamin z grupy B oraz znacznej ilości makro- i mikroelementów zwłaszcza wapnia, potasu , fosforu, siarki, jodu i żelaza. Rzodkiew można spożywać na surowo w postaci surówek, gotować,
smażyć, suszyć i marynować. Zawarte składniki w rzodkwi mają korzystny
wpływ na pracę wątroby i dróg żółciowych. Rzodkiew ma również silne właściwości antybakteryjne.
Właściciel odmiany producent nasion

Raphanus sativus L.
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✃
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służy jako dowód
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1,5-2 cm
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Rzodkiewkę uprawia się z siewu wprost do gruntu, nasiona wysiewa się
od lutego w przypadku pędzenia pod osłonami w rozstawie 20x3-4cm
Właściciel
producent
nasion zbiera się po 28
na głębokość 1,5-2
cm, w odmiany
pełni rozwinięte
zgrubienia
dniach od wysiewu. W przypadku uprawy tej odmiany w otwartym
gruncie nasiona wysiewa się od połowy kwietnia do września. Zbiory
rzodkiewki rozpoczynają się od połowy maja i mogą być powtarzane
do października w zależności od częstotliwości wysiewu.
Rzodkiewka jest cennym warzywem ze względu na krótki okres wegetacji jest pierwszą nowalijką, zawiera również znaczące ilości witaminy C, oraz witaminy z kompleksu B, żelazo i olejki gorczyczne składniki
tak potrzebne naszemu organizmowi na wiosnę. Rzodkiewka ma duże
zastosowanie w gospodarstwie domowym, może być spożywana na
świeżo jak i po ugotowaniu. Gotowana jest polecana dla osób z problemami żołądkowymi.

✃

Raphanus sativus L.

5g

LADA
WBN-36-16
12818 do
sie wegetacji
33-37 dni. Polecana

L.
uprawyRaphanus
oraz sativus
w otwartym
gruncie
przez cały okres wegetacji. Cechują
Właściciel odmiany producent nasion
ją wysoka odporność na wybijanie w
kwiatostanowe
w Polecana
okresiedo
Odmiana średniopędy
wczesna
o okresie wegetacjinawet
33-37 dni.
uprawy oraz w otwartym
przez
cały okresduże,
wegetacji.
Cechują ją
uprawygruncie
latem.
Tworzy
okrągłe,
wysoka odporność na wybijanie w pędy kwiatostanowe nawet w okresie uprawy latemczerwone
Tworzy duże,zgrubienia.
okrągłe, czerwone zgrubienia.

wczesnym latem i jesienią. Nasiona wysiewa się do gruntu od kwietnia do
maja w terminie jesiennym
sierpniuproducent
i wrześniunasion
w rozstawie 20 x 3-4 cm
Właściciel w
odmiany
na głębokość 1,5-2 cm. Zbiór rozpoczyna się od połowy maja i może być
kontynuowany do października w zależności od terminu wysiewu.
Rzodkiewka jest cennym warzywem ze względu na krótki okres wegetacji
jest pierwszą nowalijką, zawiera również znaczące ilości witaminy C, oraz
witaminy z kompleksu B, żelazo i olejki gorczyczne składniki tak potrzebne
naszemu organizmowi na wiosnę. Rzodkiewka ma duże zastosowanie w gospodarstwie domowym, może być spożywana na świeżo jak i po ugotowaniu. Gotowana jest polecana dla osób z problemami żołądkowymi.
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producent
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Odmiana jest odporna na pękanie
Odmiana średnio wczesna, o okresie wegetacji 35-39 dni od wysiewu nai zmiany struktury miąższu. Polecana
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Właściciel odmiany producent nasion
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20 x 3-4 cm

LADA

5g

Rzeżucha roślina przyprawowa i sałatowa, jest najczęściej uprawiana w
okresie zimowo-wiosennym, na domowych parapetach w doniczkach lub
na kilku warstwach ligniny, może być uprawiana również przez cały rok, zarówno w warunkach domowych jak i w sezonie wegetacyjnym w ogrodzie.
Nasiona w ogrodzie wysiewa się od kwietnia do czerwca lub w sierpniu
i wrześniu w rzędy co 10-15 cm, młode rośliny można zbierać po kilkunastu
dniach od siewu.
Jest znakomitym źródłem witamin C, A , B1 i składników pobudzających
apetyt oraz trawienie w okresie wiosennym. Jest wykorzystywana jako
dodatek do surówek, kanapek, jaj. Jest też znakomitą dekoracją stołu, którą
można bez obaw podjadać z dużym pożytkiem dla organizmu.

nr. przeds. 14/65/18512

Jedno z najzdrowszych warzywa świata.
Pikantne małe liście rukwi wodnej zawierają więcej witaminy C niż pomarańcze, więcej witaminy E niż brokuły, więcej wapnia niż mleko krowie i więcej
żelaza niż szpinak.
Rukiew wodna znana jest przede wszystkim ze swoich antynowotworowych i odmładzających właściwości. Jej spożywanie wpływa na zmniejszenie ryzyka nowotworów, zwalcza wirusy i infekcje, zapobiega depresji
i poprawia samopoczucie, oczyszcza krew z toksyn, zmniejsza zmarszczki i zapobiega kolejnym, pobudza trawienie i ruchy perystaltyczne jelit,
zapobiega chorobom serca i wspomaga jego funkcjonowanie, poprawia
stan skóry.
Częścią jadalną są łodygi i liście, które można dodawać do kanapek, sałatek, do zup, sosów oraz dań z makaronem.
Rukiew wodna jest rośliną wieloletnią, wymaga okrywania na czas zimy, lub
w przypadku uprawy w pojemnikach przechowywania w pomieszczeniu.
Dobrze rośnie w miejscach zacienionych, w miejscu nasłonecznionym staje
się bardziej pikantna w smaku. Roślina do prawidłowego wzrostu potrzebuje dużej wilgotności podłoża, wymaga częstego podlewania.
Roślinę można uprawiać w pojemniku na parapecie przez cały rok. Nasiona
wysiewa się do żyznego podłoża punktowo co 5-7 cm na głębokość około
1 cm. Trzeba ją obficie podlewać, tak aby ziemia w doniczce przypominała
konsystencją „błoto”. Przez kilka dni po posadzeniu nasion, należy używać
mniejszej ilości wody, jednak po paru dniach należy ją bardzo mocno nawadniać.
Rukiew wodna – nazywana jest także rzeżuchą wodną. W domowych
warunkach można ją także uprawiać w podobny sposób jak rzeżuchę na
ligninie, wacie, pamiętając o obfitym podlewaniu, tak aby po wykiełkowaniu
wzrastające roślinki znajdowały się cały czas w wodzie.
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miąższ . Polecana do bezpośredniego spożycia oraz do przechowywania.
Właściciel
odmiany
producent
nasion
Rzodkiew uprawia
się z siewu
wprost
do gruntu.
Nasiona wysiewa się od
kwietnia do połowy sierpnia w rozstawie 20-30 x 5-10 cm na głębokość
1,5-3 cm w zależności od rodzaju gleby na glebach lżejszych głębiej, na
bardziej zwięzłych płycej. Korzenie można zbierać od połowy lipca do października z siewu letniego.
Rzodkiew jest bogatym źródłem witamin z grupy B oraz znacznej ilości makro- i mikroelementów zwłaszcza wapnia, potasu , fosforu, siarki, jodu i żelaza. Rzodkiew można spożywać na surowo w postaci surówek, gotować,
smażyć, suszyć i marynować. Zawarte składniki w rzodkwi mają korzystny
wpływ na pracę wątroby i dróg żółciowych. Rzodkiew ma również silne właściwości antybakteryjne.
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RZODKIEWKA

FARAON

75-85 dni
od wysiewu
Raphanus
sativus L. nasion. Korzeń
bardzo długi 35-40 cm, walcowaty.
Pod cienką
skórką
Właściciel odmiany
producent
nasion znajduje się soczysty
miąższ. Polecana do bezpośredniego
Odmiana późna okres wegetacji 75-85 dni od wysiewu nasion. Korzeń barspożycia oraz do przechowywania.
dzo długi 35-40 cm, walcowaty. Pod cienką skórką znajduje się soczysty

uprawia się z siewu wykonywanego w okresie od kwietnia do połowy sierpnia wprost do gruntu.
Właściciel odmiany producent nasion
Rzodkiew jest bogatym źródłem witamin z grupy B oraz znacznej ilości makro- i mikroelementów zwłaszcza wapnia, potasu , fosforu, siarki, jodu i żelaza. Rzodkiew można spożywać na surowo w postaci surówek, gotować,
smażyć, suszyć i marynować. Zawarte składniki w rzodkwi mają korzystny
wpływ na pracę wątroby i dróg żółciowych. Rzodkiew ma również silne właściwości antybakteryjne.

LIDKA

✃
PROFESJONALNEJ

RZODKIEW
Odmiana
późna, o okresie 12057
wegetacji
ASTOR
WBN-32-16
-

korzenie
możemy
jużL.uzyskać po około
Raphanus
sativus
55 dniach od siewu, korzeń jest okrągły
do elipsowatego,
Właściciel odmiany
producent nasion biały z lekko zazielenioną główką. Pod cienką skórką znajOdmiana bardzo wczesna pierwsze korzenie możemy już uzyskać po około
duje się soczysty miąższ. Polecana do
55 dniach od siewu, korzeń jest okrągły do elipsowatego, biały z lekko zaziespożycia
bezpośredniego
oraz krótkolenioną główką. Pod
cienką skórką
znajduje się soczysty miąższ.
Polecana do
spożycia bezpośredniego
orazprzechowywania.
krótkotrwałego przechowywania. Rzodkiew
trwałego

ESTER

✃

jakość
Raphanus sativus
L. WE

DO WIOSENNEJ I JESIENNEJ UPRAWY W GRUNCIE

u

RAMONA

10g

Odmiana wczesna o okresie wegetacji 28-32 dni. Tworzy duże, okrągłe, czerwone
zgrubienia. Odmiana jest odporna na pękanie i wybijanie w pędy kwiatostanowe.
Polecana jest do pędzenia pod osłonami oraz do uprawy w otwartym gruncie wiosną i jesienią. Rzodkiewkę uprawia się z siewu wprost do gruntu, nasiona wysiewa
się od lutego w przypadku pędzenia pod osłonami w rozstawie 20 x 3-4 cm na
głębokość 1,5-2 cm, w pełni rozwinięte zgrubienia zbiera się po 28 dniach od wysiewu. W przypadku uprawy tej odmiany w otwartym gruncie nasiona wysiewa się
od połowy kwietnia do września, pamiętając o przerwie w wysiewaniu w czerwcu
i lipcu. Zbiory rzodkiewki rozpoczynają się od połowy maja i mogą być powtarzane
do października w zależności od częstotliwości wysiewu.
Rzodkiewka jest cennym warzywem ze względu na krótki okres wegetacji jest
pierwszą nowalijką, zawiera również znaczące ilości witaminy C, oraz witaminy
z kompleksu B, żelazo i olejki gorczyczne składniki tak potrzebne naszemu organizmowi na wiosnę. Rzodkiewka ma zastosowanie w gospodarstwie domowym,
może być spożywana na świeżo jak i po ugotowaniu. Gotowana jest polecana dla
osób z problemami żołądkowymi.

co 7-10 dni

I-XII

10g

5 902367 471217

sną i jesienią. Rzodkiewkę uprawia się z siewu wprost do gruntu, nasiona wysiewa
się od lutego w przypadku pędzenia pod osłonami w rozstawie 20 x 3-4 cm na
Właściciel
odmianyzgrubienia
producent
nasion
głębokość 1,5-2 cm,
w pełni rozwinięte
zbiera
się po 28 dniach od wysiewu. W przypadku uprawy tej odmiany w otwartym gruncie nasiona wysiewa się
od połowy kwietnia do września, pamiętając o przerwie w wysiewaniu w czerwcu
i lipcu. Zbiory rzodkiewki rozpoczynają się od połowy maja i mogą być powtarzane
do października w zależności od częstotliwości wysiewu.
Rzodkiewka jest cennym warzywem ze względu na krótki okres wegetacji jest
pierwszą nowalijką, zawiera również znaczące ilości witaminy C, oraz witaminy
z kompleksu B, żelazo i olejki gorczyczne składniki tak potrzebne naszemu organizmowi na wiosnę. Rzodkiewka ma zastosowanie w gospodarstwie domowym,
może być spożywana na świeżo jak i po ugotowaniu. Gotowana jest polecana dla
osób z problemami żołądkowymi.

20 x 3-4 cm

d

10g

Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji

Odmiana średnio wczesna o okresie wegetacji 33-37 dni. Polecana do
uprawy oraz w otwartym gruncie przez cały okres wegetacji. Cechują ją
wysoka odporność na wybijanie w pędy kwiatostanowe nawet w okresie uprawy latem Tworzy duże, okrągłe, czerwone zgrubienia.
Rzodkiewkę uprawia się z siewu wprost do gruntu, nasiona wysiewa się
od lutego w przypadku pędzenia pod osłonami w rozstawie 20x3-4cm
na głębokość 1,5-2 cm, w pełni rozwinięte zgrubienia zbiera się po 28
dniach od wysiewu. W przypadku uprawy tej odmiany w otwartym
gruncie nasiona wysiewa się od połowy kwietnia do września. Zbiory
rzodkiewki rozpoczynają się od połowy maja i mogą być powtarzane
do października w zależności od częstotliwości wysiewu.
Rzodkiewka jest cennym warzywem ze względu na krótki okres wegetacji jest pierwszą nowalijką, zawiera również znaczące ilości witaminy C, oraz witaminy z kompleksu B, żelazo i olejki gorczyczne składniki
tak potrzebne naszemu organizmowi na wiosnę. Rzodkiewka ma duże
zastosowanie w gospodarstwie domowym, może być spożywana na
świeżo jak i po ugotowaniu. Gotowana jest polecana dla osób z problemami żołądkowymi.

20 x 3-4 cm

nr. przeds. 14/65/18512
(warunki domowe)

(warunki domowe)

1-2 cm

II-V

28-32 dni.
Tworzy
okrągłe, czerRaphanus
sativusduże,
L.
wone zgrubienia. Odmiana jest odpornaproducent
na pękanie
Właściciel odmiany
nasion i wybijanie w pędy
kwiatostanowe. Polecana jest do pęOdmiana wczesna o okresie wegetacji 28-32 dni. Tworzy duże, okrągłe, czerwone
dzenia
pod
osłonami
oraz
do kwiatostanowe.
uprawy
zgrubienia. Odmiana
jest odporna
na pękanie
i wybijanie
w pędy
Polecana jest do pędzenia
pod osłonami
oraz do uprawy
w otwartym
gruncie wiow otwartym
gruncie
wiosną
i jesienią.

IV-V
VIII-IX

r o

RZODKIEWKA

RZODKIEWKA
Odmiana
wczesna, o okresie 12393
wegetacji
FARAON
WBN-93-16
-

II-V

p

DO CAŁOSEZONOWEJ UPRAWY W GRUNCIE

5 902367 471002

RZODKIEWKA

jakość WE
Lepidium sativum

ul. Farbiarska 35, 02-862 Warszawa
tel. 22 877 29 26 - 28; fax 22 877 19 15
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Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji
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IV / V-X

co 7-10 dni
(warunki domowe)

20 x 3-4 cm

III-VI
V-VI, IX-X

✃

RZODKIEW
Odmiana
bardzo wczesna, pierwsze
ACORD
WBN-118-16
WBA

ACORD

Werbena Art Nasiona Sp. z o. o.

g

do października w zależności od terminu wysiewu.
Właściciel odmiany producent nasion
Rzodkiewka jest cennym warzywem ze względu na krótki okres wegetacji
jest pierwszą nowalijką, zawiera również znaczące ilości witaminy C, oraz
witaminy z kompleksu B, żelazo i olejki gorczyczne składniki tak potrzebne
naszemu organizmowi na wiosnę. Rzodkiewka ma szerokie zastosowanie w
gospodarstwie domowym, może być spożywana na świeżo jak i po ugotowaniu. Gotowana jest polecana dla osób z problemami żołądkowymi.

1,5-2 cm

0,2g

I-XII
(warunki domowe)

15-20 x 1-2 cm

nr. przeds. 14/65/18512

1,5-2 cm

tel. 22 877 29 26 - 28; fax 22 877 19 15
nasiona@nasiona.werbena-art.pl
www.nasiona.werbena-art.pl

Rzeżucha
roślina przyprawowa
i sałatoWBN-31-16
- Lepidium
4250.21e
sativum

Nasiona w ogrodzie wysiewa się od kwietnia do czerwca lub w sierpniu
i wrześniu w rzędy co 10-15 cm, młode rośliny można zbierać po kilkunastu
dniach od siewu.
Jest znakomitym źródłem witamin C, A , B1 i składników pobudzających
apetyt oraz trawienie w okresie wiosennym. Jest wykorzystywana jako
dodatek do surówek, kanapek, jaj. Jest też znakomitą dekoracją stołu, którą
można bez obaw podjadać z dużym pożytkiem dla organizmu.

poł. IV-V
VIII-IX

jakość
Raphanus sativus
L. WE

CARMEN

✃

wa, jest najczęściej uprawiana w okresie zimowo-wiosennym, na domowych
parapetach w doniczkach lub na kilku
warstwach ligniny, może być uprawiaRzeżucha roślina przyprawowa i sałatowa, jest najczęściej uprawiana w
na również przez cały rok, zarówno w
okresie zimowo-wiosennym, na domowych parapetach w doniczkach lub
warunkach
domowych,
jak iprzez
w sezonie
na kilku warstwach
ligniny, może być
uprawiana również
cały rok, zarówno w warunkach
domowych jak i ww
sezonie
wegetacyjnym w ogrodzie.
wegetacyjnym
ogrodzie.

1,5-3 cm

1,5-3 cm

nr. przeds. 14/65/18512

jakość WE
Nasturtium officinale

Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji

nr. przeds. 14/65/18512

5 902367 471217
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0,2g

III-IV

RZODKIEWKA

RZEŻUCHA

dużej wilgotności podłoża.

JEDNO Z NAJZDROWSZYCH
Werbena Art Nasiona Sp. z o. o.
WARZYW ŚWIATA ul. Farbiarska 35, 02-862 Warszawa

Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji

ul. Farbiarska 35, 02-862 Warszawa
tel. 22 877 29 26 - 28; fax 22 877 19 15
nasiona@nasiona.werbena-art.pl
www.nasiona.werbena-art.pl

Nasturtium officinale

✃
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VIII-IX

ul. Farbiarska 35, 02-862 Warszawa
tel. 22 877 29 26 - 28; fax 22 877 19 15
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RUKIEW WODNA

Jedno
z najzdrowszych warzyw
świata.
WBN--16
11304

RUKIEW WODNA

Werbena Art Nasiona Sp. z o. o.

Fragaria vesca L.

RUJANA

✃

VI-X

nr. przeds. 14/65/18512

POZIOMKA

5 902367 471675

Rukiew
wodna
Jedno z najzdrowszych
warzywa
świata. znana jest przede
wszystkim
ze swoich
antynowotwoPikantne małe liście
rukwi wodnej zawierają
więcej witaminy
C niż pomarańcze, więcej witaminy
E
niż
brokuły,
więcej wapnia Jej
niż mleko
krowie i więcej
rowych właściwości.
spożywanie
żelaza niż szpinak.wpływa na zmniejszenie ryzyka noRukiew wodna znana jest przede wszystkim ze swoich antynowotworowotworów, zwalcza wirusy i infekcje,
wych i odmładzających właściwości. Jej spożywanie wpływa na zmniejzapobiega
depresji
i poprawia
samoszenie ryzyka nowotworów,
zwalcza
wirusy i infekcje,
zapobiega
depresji
poczucie,
oczyszcza
krew
z toksyn,
i poprawia samopoczucie,
oczyszcza
krew z toksyn,
zmniejsza
zmarszczki i zapobiega kolejnym,
pobudza
trawienie i ruchy
perystaltyczne
jelit,
zmniejsza
zmarszczki
i zapobiega
kozapobiega chorobom serca i wspomaga jego funkcjonowanie, poprawia
lejnym, pobudza trawienie i ruchy pestan skóry.
jelit,można
zapobiega
chorobom
Częścią jadalną sąrystaltyczne
łodygi i liście, które
dodawać do
kanapek, sałaserca
i wspomaga
tek, do zup, sosów
oraz dań
z makaronem.jego funkcjonowanie,
Rukiew wodna jest
rośliną wieloletnią,
wymaga okrywania na czas zimy, lub
poprawia
stan skóry.
w przypadku uprawy
w pojemnikach
w pomieszczeniu.
Częścią
jadalnąprzechowywania
są łodygi i liście,
które
Dobrze rośnie w miejscach zacienionych, w miejscu nasłonecznionym staje
można dodawać do kanapek, sałatek,
się bardziej pikantna w smaku. Roślina do prawidłowego wzrostu potrzebudopodłoża,
zup, sosów
dań
z makaronu.
je dużej wilgotności
wymaga oraz
częstego
podlewania.
Roślinę można uprawiać
w pojemniku
parapecie
przezwieloletnią,
cały rok. Nasiona
Rukiew
wodnanajest
rośliną
wysiewa się do żyznego
podłoża
punktowo
co
5-7
cm
na głębokość
około
wymaga okrywania na czas
zimy, lub
1 cm. Trzeba ją obficie podlewać, tak aby ziemia w doniczce przypominała
w
przypadku
uprawy
w
pojemnikach
konsystencją „błoto”. Przez kilka dni po posadzeniu nasion, należy używać
przechowywania
pomieszczeniu.
mniejszej ilości wody,
jednak po paru dniachwnależy
ją bardzo mocno naDobrze rośnie w miejscach zacieniowadniać.
Rukiew wodna –nych,
nazywana
jest
także
rzeżuchą
wodną.
W domowych
w miejscu nasłonecznionym
staje
warunkach możnasię
ją także
uprawiać
w podobny
jak rzeżuchę
bardziej
pikantna
wsposób
smaku.
Roślinana
ligninie, wacie, pamiętając o obfitym podlewaniu, tak aby po wykiełkowaniu
doznajdowały
prawidłowego
wzrastające roślinki
się cały czas wzrostu
w wodzie. potrzebuje

30 x 30 cm
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jakość WE

WBA

1g

Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji

V-IX

o

RZODKIEWKA
Odmiana
wczesna, o okresie wegetacji
28-32 dni ESTER
od wysiewu nasion. PolecaRaphanus sativus
L.
na do pędzenia
i uprawy
w otwartym
gruncie przez cały okres wegetacji.
Właściciel odmiany producent nasion
Tworzy, okrągłe, czerwone zgrubienia.
Odmiana
jest 28-32
odporna
na pękanie,
Odmiana wczesna,
o okresie wegetacji
dni od wysiewu
nasion. Polecana do pędzeniawybijanie
i uprawy w otwartym
gruncie przez
cały okres wegetacji.
w pędy
kwiatostanowe
Tworzy, okrągłe, czerwone zgrubienia. Odmiana jest odporna na pękanie,
zmiany struktury
miąższu.
wybijanie w pędyi kwiatostanowe
i zmiany struktury
miąższu.Polecana
Polecana jest
do uprawy w otwartym
gruncie
wiosną, latem
i jesienią. Nasiona
wysiewa
jest do
uprawy
w otwartym
gruncie
się do gruntu od kwietnia do września w rozstawie20x3-4cm na głębokość
wiosną,
latem
i
jesienią.
1,5-2 cm. Zbiór rozpoczyna się od połowy maja i może być kontynuowany

nr. przeds. 14/65/18512

WBN-118-16 -

ul. Farbiarska 35, 02-862 Warszawa
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Allium porrum L.
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l
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WBN-32-16 -

TITUS

II-III

nr. przeds. 14/65/18512

POR - DO ZBIORÓW JESIENNO-ZIMOWYCH

✃

X-III

Rzodkiewka jest cennym warzywem ze względu na krótki okres wegetacji jest
pierwszą nowalijką, zawiera również znaczące ilości witaminy C, oraz witaminy z kompleksu B, żelazo i olejki gorczyczne składniki tak potrzebne naszemu
organizmowi na wiosnę. Rzodkiewka ma zastosowanie w gospodarstwie domowym, może być spożywana na świeżo jak i po ugotowaniu. Gotowana jest
polecana dla osób z problemami żołądkowymi.

a

1,5-2 cm

30-50 x
15-20 cm

maja do czerwca i od września do października.

t

1,5-2 cm

IV

wane do herbaty. Poziomki zawierają sole mineralne, garbniki, flawonoidy,
witaminę C, olejki lotne.
Owoce i liście stosuje się pomocniczo w leczeniu miażdżycy naczyń, nadciśnieniu, kamicy nerkowej i chorobach skóry.

a

1,5-2 cm

III

0 cm

Por jest nadal traktowany jako przyprawa do potraw. Należy jednak
docenić jego walory smakowe i zainteresować się tym warzywem pod
kontem wartościowego komponentu surówek. Zawiera sole mineralne
wapnia i fosforu oraz witaminy: C, B1, B2 oraz kwas nikotynowy. Jest
bardziej dietetyczny niż cebula, w wielu potrawach doskonale może ją
zastąpić.

1,5-2 cm

konsumpcyjnej wynosi 20-25 cm. W przypadku tej odmiany siew nasion
wykonujemy w marcu pod osłonami. Por może być uprawiany z rozsady
lub z siewu wprost do gruntu. Na miejsce stałe do gruntu wysadzamy w
maju w rozstawie 30-50 x 15-20 cm zależnie od sposobu uprawy. Zbiór
przeprowadza się od września do marca.

k

RZODKIEWKA

OdmianaCARMEN
wczesna, o okresie wegetacji ok. Raphanus
35 dni (od
wysiewu
do zbioru
sativus
L.
pierwszych zgrubień). Polecana do
uprawy wiosennej pod osłonami oraz
wiosennej i jesiennej w gruncie. TwoOdmiana wczesna o okresie wegetacji ok. 35 dni (od wysiewu do zbioru pierwrzy zgrubienia
kulistepoddoosłonami
kulistospłaszszych zgrubień). Polecana
do uprawy wiosennej
oraz wiosennej
czonych,
średnie
duże
jednobarwne,
i jesiennej w gruncie.
Tworzy zgrubienia
kulistei do
kulistospłaszczonych,
średnie
i duże jednobarwne,
karminowoczerwone,
o
cienkiej
skórce
z
matowo
białym
karminowoczerwone, o cienkiej skórce
miąższem. Zgrubienia zachowują długo dobrą jakość konsumpcyjną – nie parz
matowo
białym
miąższem.
Zgrubienia
cieją. Nasiona tej odmiany przy wiosennej uprawie pod osłonami wysiewamy
od marca do kwietnia,
przy uprawiedługo
w gruncie dobrą
- od połowy
kwietniakondo maja
zachowują
jakość
przy uprawie wiosennej i od sierpnia do września przy uprawie jesiennej. Zbiosumpcyjną – nie parcieją.
ry rzodkiewki uzyskujemy w zależności od częstotliwości wysiewu od połowy

III-V

POZIOMKA

OdmianaRUJANA
o dużym urodzaju aromatycznych,
czerwonych,
stożkowatych
Fragaria
vesca L.
owoców. Poziomka jest rośliną wieloletnią, nasion
osiąga wysokość do 20 cm. OdProducent
miana polecana jest także do uprawy
Odmiana o dużym urodzaju aromatycznych, czerwonych stożkowatych
w wiszących pojemnikach i donicach.
owoców. Poziomka jest rośliną wieloletnią, osiąga wysokość do 20 cm. Posię od w
końca
czerwca
ziomki uprawiamyOwoce
z rozsady zbiera
nasiona wysiewamy
lutym lub
marcu pod
osłony, w przypadku
letniego w czerwcu
lub lipcu, na miejsce
do siewu
jesiennych
przymrozków.
Owo-stałe sadzimy w drugiej połowie maja lub na początku września w rozstawie
ce są bardzo słodkie i aromatyczne,
30 x 30 cm, do podłoża przepuszczalnego o odczynie lekko kwaśnym domogą
być
zjadane
surowo lub
wybrze zatrzymującego
wodę,
roślina
wymaga na
systematycznego
podlewania
w okresie bezdeszczowym.
Odmiana polecana
jest także do uprawy w wikorzystywane
do przygotowywania
szących pojemnikach i donicach. Owoce zbiera się od końca czerwca do
przetworów, konfitur, soków, nalewek,
jesiennych przymrozków. Owoce są bardzo słodkie i aromatyczne mogą być
kompotów,
dżemów
i win oraz suszone
zjadane na surowo
lub wykorzystywane
do przygotowywania
przetworów,
konfitur, soków, nalewek,
kompotów,
i win oraz suszone i doda- dodawane
dodżemów
herbaty.

5 902367 471958
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12368

t

WBN-35-16 -

k

Odmiana późna
TITUS o okresie wegetacji
ok 175 Allium
dni. Polecana
porrum L. do zbioru jesienią oraz po przezimowaniu w polu, do
zbioru wiosną po rozmarznięciu gleby.
Toleruje spadki temperatur do -15° C.
Odmiana późna o okresie wegetacji ok 175 dni. Polecana do zbioru
Długość wybielonej części konsumpjesienią oraz po przezimowaniu w polu, do zbioru wiosną po rozmarcyjnejspadki
wynosi
20-25 do
cm.-15o C. Długość części
znięciu gleby. Toleruje
temperatur

12811

u

WBN--16 -

d

jakość WE

r o

jakość WE

p

jakość WE

g

Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji

✃

Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji

✃
o

Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji

l

✃

a

Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji

t

służy jako dowód
do reklamacji

✃

a

służy jako dowód
do reklamacji

Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji

k

służy jako dowód
do reklamacji

12365

25

WBN-120-16 -

12365

Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji
jakość WE

WBN-40-16 -

MS
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20-30 x
20-25 cm

V-X

WBN-132-16 -

MS
902367 470777

poł. IV-IX

Lactuca sativa L.

20-30 x
20-25 cm

V-X

nr. przeds. 14/65/18512

ADINAL

jakość
Lactuca sativa
L. WE

SAŁATA

poł. IV-VIII

30-40 x
30-40 cm

V-IX

LARSEN

0,5 cm

Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji

Werbena Art Nasiona Sp. z o. o.

Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji

ul. Farbiarska 35, 02-862 Warszawa
tel. 22 877 29 26 - 28; fax 22 877 19 15
nasiona@nasiona.werbena-art.pl
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1g

Odmiana krucha typ lodowy, o okresie wegetacji 80 – 90 dni. Polecana do
uprawy w gruncie od wiosny do jesieni. Tworzy bardzo duże główki, zielone, jędrne, zbite i ciężkie o wadze do 1kg. Odmiana posiada bardzo wysoką
odporność na wybijanie w pędy kwiatowe w warunkach długiego dnia. Sałatę można uprawiać z rozsady lub z siewu wprost do gruntu. Przy uprawie
sałaty z rozsady nasiona wysiewa się od początku marca do września na
rozsadniku, (wysiewy wczesne wykonuje się pod osłonami), Przy uprawie
z siewu wprost do gruntu, siew nasion wykonuje się od kwietnia w rozstawie30-40x30-40 cm, nasiona wysiewa się na głębokość około 0,5 cm, siew
można powtarzać do końca lipca. Zbiór rozpoczyna się od początku maja i w
zależności od terminu wysiewu może trwać do października.

Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji
jakość WE

WBN--16 -

12410

ul. Farbiarska 35, 02-862 Warszawa
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Lactuca sativa L.

TARZAN
SAŁATA

Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji

jakość WE

SAŁATA
Odmiana
średnio wczesna, o okresie
ADINAL
WBN-42-16
MS

wegetacji
65-75
dni.L. Polecana do całoLactuca
sativa
sezonowej uprawy zarówno z rozsady,
jak i z producent
siewu wprost
do gruntu. Tworzy
Właściciel odmiany
nasion
główki średniej wielkości, okrągłe, jaOdmiana masłowa, średnio wczesna, o okresie wegetacji 65-75 dni. Posnozielone. Odporna na wybijanie w
lecana do całorocznej uprawy zarówno z rozsady jak i z siewu wprost do
pędy
kwiatostanowe,
nie podatna
nana
gruntu. Tworzy główki
średniej
wielkości, okrągłe, jasnozielone,
odporna
wybijanie w pędymączniaka
kwiatostanowe,
nie podatna na Wytrzymuje
mączniaka rzekomego.
rzekomego.
niWytrzymuje niskieskie
temperatury
przechowywania
po zbiorach. Przy uprawie
temperatury
przechowywania
po
sałaty z rozsady nasiona wysiewa się od początku marca do września na
zbiorach.
rozsadniku, (wysiewy wczesne wykonuje się pod osłonami), Przy uprawie z

jakość WE

sie wegetacji 80 – 90 dni. Polecana do
uprawy w gruncie od wiosny do jesieni.
Tworzy bardzo duże główki, zielone,
jędrne, zbite i ciężkie o wadze do 1 kg.
Odmiana posiada bardzo wysoką odporność na wybijanie w pędy kwiatowe w warunkach długiego dnia.

Właściciel odmiany producent nasion

siewu wprost do gruntu, siew nasion wykonuje się od kwietnia w rozstawie
Właściciel
nasion około 0,5 cm, siew
20-30 x 20-25 cm,
nasiona odmiany
wysiewaproducent
się na głębokość
można powtarzać do końca sierpnia. Zbiór rozpoczyna się od początku maja
i w zależności od terminu wysiewu może trwać do października.
Sałata posiada dużą wartość odżywczą, zawiera sole mineralne wapnia, magnezu, żelaza niewielkie ilości Wit C, PP i karotenu. Jest podstawowym warzywem w diecie odchudzającej, ponieważ jest nisko energetyczna, powoduje
sytość i ułatwia trawienie pokarmów.

5 902367 471682

✃

0,5 cm

MILA

RZODKIEWKA

Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji
jakość WE

WBN-37-16 -
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nr. przeds. 14/65/18512

VIII-IX

Raphanus sativus L.

✃

20 x 3-4 cm

IV / V-X

nr. przeds. 14/65/18512

II-III

Odmiana średnio wczesna o okresie wegetacji 30-35 dni. Polecana do uprawy
oraz w otwartym gruncie przez cały okres wegetacji. Cechują ją wysoka odporność na wybijanie w pędy kwiatostanowe nawet w okresie uprawy latem. Tworzy duże, okrągłe, fioletowe z białym końcem zgrubienia, o białym matowym
miąższu o bardzo przyjemnym smaku i konsystencji.
Rzodkiewkę uprawia się z siewu wprost do gruntu, nasiona wysiewa się od
lutego w przypadku pędzenia pod osłonami w rozstawie 20x3-4cm na głębokość 1,5-2 cm, w pełni rozwinięte zgrubienia zbiera się po 28 dniach od
wysiewu. W przypadku uprawy tej odmiany w otwartym gruncie nasiona wysiewa się od połowy kwietnia do września. Zbiory rzodkiewki rozpoczynają
się od połowy maja i mogą być powtarzane do października w zależności od
częstotliwości wysiewu.
Rzodkiewka jest cennym warzywem ze względu na krótki okres wegetacji jest
pierwszą nowalijką, zawiera również znaczące ilości witaminy C, oraz witaminy z kompleksu B, żelazo i olejki gorczyczne składniki tak potrzebne naszemu
organizmowi na wiosnę. Rzodkiewka ma duże zastosowanie w gospodarstwie
domowym, może być spożywana na świeżo jak i po ugotowaniu. Gotowana
jest polecana dla osób z problemami żołądkowymi.
Właściciel odmiany producent nasion

Raphanus sativus L.

DIANA

RZODKIEWKA
Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji
jakość WE

1,5-2 cm

0,5 cm

✃

II-V

Sałata posiada dużą wartość odżywczą, zawiera sole mineralne wapnia, magnezu, żelaza niewielkie ilości Wit C, PP i karotenu. Jest podstawowym warzywem w diecie odchudzającej, ponieważ jest nisko energetyczna, powoduje
sytość i ułatwia trawienie pokarmów. Dodatkowym atutem sałaty lodowej jest
większa trwałość, główki dłużej utrzymują swój odpowiedni wygląd, mogą
być również dłużej przechowywane.

0,5 cm

Właściciel odmiany producent nasion

III-VI

RZODKIEWKA

Werbena Art Nasiona Sp. z o. o.

nr. przeds. 14/65/18512

III-IV

Odmiana masłowa, średnio wczesna, o okresie wegetacji 65-75 dni. Polecana do całorocznej uprawy zarówno z rozsady jak i z siewu wprost do
gruntu. Tworzy główki średniej wielkości, okrągłe, jasnozielone, odporna na
wybijanie w pędy kwiatostanowe, nie podatna na mączniaka rzekomego.
Wytrzymuje niskie temperatury przechowywania po zbiorach. Przy uprawie
sałaty z rozsady nasiona wysiewa się od początku marca do września na
rozsadniku, (wysiewy wczesne wykonuje się pod osłonami), Przy uprawie z
siewu wprost do gruntu, siew nasion wykonuje się od kwietnia w rozstawie
20-30 x 20-25 cm, nasiona wysiewa się na głębokość około 0,5 cm, siew
można powtarzać do końca sierpnia. Zbiór rozpoczyna się od początku maja
i w zależności od terminu wysiewu może trwać do października.
Sałata posiada dużą wartość odżywczą, zawiera sole mineralne wapnia, magnezu, żelaza niewielkie ilości Wit C, PP i karotenu. Jest podstawowym warzywem w diecie odchudzającej, ponieważ jest nisko energetyczna, powoduje
sytość i ułatwia trawienie pokarmów.

1,5-2 cm

1,5-2 cm

jakość WE

5

OPOLANKA - OPOLANKA TOR

0,5 cm

0,5 cm

IV-VIII

✃

Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji

Werbena Art Nasiona Sp. z o. o.

nr. przeds. 14/65/18512

poł. IV-IX

SAŁATA
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IV-VIII

✃

1,5-2 cm

0,5 cm

SAŁATA

Raphanus sativus L.

RZODKIEWKA

IV-V

20 x 3-4 cm

III-IV
V- poł. VI

Odmiana wczesna okres wegetacji 32-35 dni od wysiewu nasion. Polecana do
wczesno wiosennej uprawy, pędzenia pod osłonami oraz do wczesnej uprawy
w otwartym gruncie. Tworzy zgrubienia typu paluszek czerwone z białym
końcem. Nasiona do wiosennej uprawy wysiewa się pod osłonami od lutego
do początku marca w rozstawie 20 x 3-4 cm na głębokość 1,5-2 cm i zbiera
sukcesywnie w miarę dorastania w zależności od terminu siewu. W przypadku uprawy w polu nasiona wysiewa się od końca marca do połowy maja,
zachowując takie same parametry jak w przypadku siewu pod osłonami.
Ostatni zbiór tej odmiany powinien przypadać w połowie czerwca.
Rzodkiewka jest cennym warzywem ze względu na krótki okres wegetacji
jest pierwszą nowalijką, zawiera również znaczące ilości witaminy C, oraz
witaminy z kompleksu B, żelazo i olejki gorczyczne składniki tak potrzebne
naszemu organizmowi na wiosnę. Rzodkiewka ma duże zastosowanie w gospodarstwie domowym, może być spożywana na świeżo jak i po ugotowaniu. Gotowana jest polecana dla osób z problemami żołądkowymi.
Właściciel odmiany producent nasion

Raphanus sativus L.

SLOVANA

RZODKIEWKA

✃

Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji
jakość WE

1,5-2 cm

5 902367 471248

III-IX

Lactuca sativa L.

KAMELOT

1,5-2 cm

0,5 cm

LARSEN

Odmiana wczesna, o intensywnym wzroście, do uprawy pod osłonami i w
gruncie. Tworzy zgrubienia cylindryczne, o długości 4-4,5 cm, czerwone z
białym końcem, o łagodny miąższu, intensywnie białym, odpornym na parcenie. Odmiana jest przystosowana do jednokrotnego zbioru. Rzodkiewkę
uprawia się z siewu wprost do gruntu. Nasiona wysiewa się od lutego w
przypadku pędzenia pod osłonami w rozstawie 20x3-4 cm na głębokość
1,5-2 cm. W pełni rozwinięte zgrubienia zbiera się po 28 dniach od wysiewu.
W przypadku uprawy tej odmiany w otwartym gruncie nasiona wysiewa się
od połowy kwietnia do września, pamiętając o przerwie w wysiewaniu w
czerwcu i lipcu. Zbiory rzodkiewki rozpoczynają się od połowy maja i mogą
być powtarzane do października w zależności od częstotliwości wysiewu.

DO WIOSENNEJ UPRAWY W GRUNCIE
1,5-2 cm

✃

Właściciel odmiany producent nasion

1,5-2 cm

Lactuca sativa L.

SLOVANA

DO CAŁOSEZONOWEJ UPRAWY W GRUNCIE

RZODKIEWKA

poł. V-X

10g

1,5-2 cm

Właściciel odmiany producent nasion

Odmiana wczesna o zgrubieniu czerwonym, cylindrycznym z białym
soczystym miąższem o małej skłonności do parcenia. Polecana do uprawy wiosennej pod osłonami oraz wiosennej i jesiennej w gruncie. Nasiona tej odmiany przy wiosennej uprawie pod osłonami wysiewamy
od marca do kwietnia, przy uprawie w gruncie od połowy kwietnia do
maja przy uprawie wiosennej i w sierpniu przy uprawie jesiennej. Zbiory rzodkiewki uzyskujemy w zależności od częstotliwości wysiewu od
połowy marca do czerwca i we wrześniu.

20 x 3-4 cm

Rzodkiewka jest cennym warzywem ze względu na krótki okres wegetacji.
Jest pierwszą nowalijką, zawiera również znaczące ilości witaminy C, oraz
witaminy z kompleksu B, żelazo i olejki gorczyczne składniki tak potrzebne naszemu organizmowi na wiosnę. Rzodkiewka ma duże zastosowanie w gospodarstwie domowym. Może być spożywana na świeżo jak i po ugotowaniu.
Gotowana jest polecana dla osób z problemami żołądkowymi.

1,5-2 cm

SAŁATA - MASŁOWA

DIANA

IV-V; VIII-IX

1,5-2 cm

DO CAŁOSEZONOWEJ UPRAWY W GRUNCIE

5g

WBN--16 -

Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji

Sałatę można uprawiać z rozsady lub z siewu wprost do gruntu. Przy uprawie sałaty z rozsady nasiona wysiewa się od początku marca do września na
Właściciel
odmiany
producent
rozsadniku, (wysiewy
wczesne
wykonuje
się podnasion
osłonami), Przy uprawie z
siewu wprost do gruntu, siew nasion wykonuje się od kwietnia w rozstawie
20-30 x 20-25 cm, nasiona wysiewa się na głębokość około 0,5 cm, siew
można powtarzać do końca sierpnia. Zbiór rozpoczyna się od początku maja
i w zależności od terminu wysiewu może trwać do października.
Sałata posiada dużą wartość odżywczą, zawiera sole mineralne wapnia, magnezu, żelaza niewielkie ilości Wit C, PP i karotenu. Jest podstawowym warzywem w diecie odchudzającej, ponieważ jest nisko energetyczna, powoduje
sytość i ułatwia trawienie pokarmów. Dodatkowym atutem sałaty lodowej jest
większa trwałość, główki dłużej utrzymują swój odpowiedni wygląd, mogą
być również dłużej przechowywane.

PROFESJONALNEJ

Odmiana
krucha, typ lodowy, oMSokreWBN-43-16
-

III-IX

SAŁATA - KRUCHA

DO UPRAWY LETNIEJ I JESIENNEJ W GRUNCIE

PROFESJONALNEJ
5 902367 471682

V-X

Odmiana
typ lodowy, wczesna,
o okreLARSEN
WBN-121-16
13752

SAŁATA - KRUCHA

Lactuca sativa L.

poł. IV-IX

PROFESJONALNEJ

20-30 x
20-25 cm

V-X

nr. przeds. 14/65/18512

SAŁATA - MASŁOWA

ADINAL
1g

IV-VIII

DO CAŁOSEZONOWEJ UPRAWY W GRUNCIE

TARZAN

Werbena Art Nasiona Sp. z o. o.

30-40 x
30-35 cm

sie wegetacji
75-85
Lactuca sativa
L. dni od wysiewu
nasion. Tworzy główki okrągłe, ciemno
zielone,
liścienasion
dobrze przylegające.
Właściciel odmiany
producent
Polecana do całosezonowej uprawy w
Odmiana krucha typ lodowy, wczesna o okresie wegetacji 75-85 dni od
otwartym
gruncie.
Odporna
więkwysiewu nasion. Tworzy
główki okrągłe,
ciemno
zielone, liściena
dobrze
przyras mączniaka
rzekomego
oraz
legające, polecanaszość
do całorocznej
uprawy w otwartym
gruncie. Odporna
na większość ras wybijanie
mączniaka rzekomego
oraz
wybijanie
w
pędy
kwiatowe.
w pędy kwiatowe.

IV / V-X

nr. przeds. 14/65/18512
Raphanus
sativus L.

ADINAL

Rzodkiewka jest cennym warzywem ze względu na krótki okres wegetacji jest pierwszą nowalijką, zawiera również znaczące ilości witaminy
C, oraz witaminy z kompleksu B, żelazo i olejki gorczyczne składniki tak
potrzebne naszemu organizmowi na wiosnę. Rzodkiewka ma zastosowanie w gospodarstwie domowym, może być spożywana na świeżo
jak i po ugotowaniu. Gotowana jest polecana dla osób z problemami
żołądkowymi.

RZODKIEWKA

20 x 3-4 cm

PROFESJONALNEJ

Odmiana krucha typ Batavia (łączy w sobie cechy sałaty masłowej i kruchej),
późna do całorocznej uprawy w otwartym gruncie. Główki są średniej wielkości, okrągłe jasnozielone, średnio zbite. Odporna na wybijanie w pędy
kwiatowe. Sałatę można uprawiać z rozsady lub z siewu wprost do gruntu.
Przy uprawie sałaty z rozsady nasiona wysiewa się od początku marca do
września na rozsadniku, (wysiewy wczesne wykonuje się pod osłonami),
Przy uprawie z siewu wprost do gruntu, siew nasion wykonuje się od kwietnia w rozstawie 20-30 x 20-25 cm, nasiona wysiewa się na głębokość około
0,5 cm, siew można powtarzać do końca sierpnia. Zbiór rozpoczyna się od
początku maja i w zależności od terminu wysiewu może trwać do października.
Sałata posiada dużą wartość odżywczą, zawiera sole mineralne wapnia, magnezu, żelaza niewielkie ilości Wit C, PP i karotenu. Jest podstawowym warzywem w diecie odchudzającej, ponieważ jest nisko energetyczna, powoduje
sytość i ułatwia trawienie pokarmów. Dodatkowym atutem sałaty lodowej jest
większa trwałość, główki dłużej utrzymują swój odpowiedni wygląd, mogą być
również dłużej przechowywane.

10-20 x 1-2 cm

nr. przeds. 14/65/18512

1,5-2 cm

1g

VIII-IX

DO CAŁOSEZONOWEJ UPRAWY W GRUNCIE

5g

12549

Odmiana krucha typ lodowy, wczesna o okresie wegetacji 75-85 dni od
wysiewu nasion. Tworzy główki okrągłe, ciemno zielone, liście dobrze przylegające, polecana do całorocznej uprawy w otwartym gruncie. Odporna
na większość ras mączniaka rzekomego oraz wybijanie w pędy kwiatowe.
Sałatę można uprawiać z rozsady lub z siewu wprost do gruntu. Przy uprawie sałaty z rozsady nasiona wysiewa się od początku marca do września na
rozsadniku, (wysiewy wczesne wykonuje się pod osłonami), Przy uprawie z
siewu wprost do gruntu, siew nasion wykonuje się od kwietnia w rozstawie
20-30 x 20-25 cm, nasiona wysiewa się na głębokość około 0,5 cm, siew
można powtarzać do końca sierpnia. Zbiór rozpoczyna się od początku maja
i w zależności od terminu wysiewu może trwać do października.
Sałata posiada dużą wartość odżywczą, zawiera sole mineralne wapnia, magnezu, żelaza niewielkie ilości Wit C, PP i karotenu. Jest podstawowym warzywem w diecie odchudzającej, ponieważ jest nisko energetyczna, powoduje
sytość i ułatwia trawienie pokarmów. Dodatkowym atutem sałaty lodowej jest
większa trwałość, główki dłużej utrzymują swój odpowiedni wygląd, mogą
być również dłużej przechowywane.
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Lactuca sativa L.
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tel. 22 877 29 26 - 28; fax 22 877 19 15
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w

jakość WE
Lactuca sativa
L.

DO CAŁOSEZONOWEJ UPRAWY W GRUNCIE

✃

ul. Farbiarska 35, 02-862 Warszawa
tel. 22 877 29 26 - 28; fax 22 877 19 15
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Lactuca sativa L.

Werbena Art Nasiona Sp. z o. o.

poł. IV-IX

1g

wysiewu. W przypadku uprawy tej odmiany w otwartym gruncie nasiona wyWłaściciel
odmiany
producent
nasion
siewa się od połowy
kwietnia
do września.
Zbiory
rzodkiewki rozpoczynają
się od połowy maja i mogą być powtarzane do października w zależności od
częstotliwości wysiewu.
Rzodkiewka jest cennym warzywem ze względu na krótki okres wegetacji jest
pierwszą nowalijką, zawiera również znaczące ilości witaminy C, oraz witaminy z kompleksu B, żelazo i olejki gorczyczne składniki tak potrzebne naszemu
organizmowi na wiosnę. Rzodkiewka ma duże zastosowanie w gospodarstwie
domowym, może być spożywana na świeżo jak i po ugotowaniu. Gotowana
jest polecana dla osób z problemami żołądkowymi.

ul. Farbiarska 35, 02-862 Warszawa
tel. 22 877 29 26 - 28; fax 22 877 19 15
nasiona@nasiona.werbena-art.pl
www.nasiona.werbena-art.pl
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V-X

1g

5 902367 471019

DIANA
sie wegetacji
30-35 dni. Polecana do
sativus L. oraz w otwaruprawyRaphanus
pod osłonami
tym gruncie przez cały okres wegeWłaściciel odmiany producent nasion
tacji. Cechują ją wysoka odporność
na wybijanie
w pędy
Odmiana średnio wczesna
o okresie wegetacji
30-35kwiatostanowe
dni. Polecana do uprawy
oraz w otwartym gruncie
przez
okres wegetacji.
Cechują
ją wysoka
odpornawet
w cały
okresie
uprawy
latem.
Twoność na wybijanie w pędy kwiatostanowe nawet w okresie uprawy latem. Twoduże,
okrągłe,
fioletowe
z białym
rzy duże, okrągłe,rzy
fioletowe
z białym
końcem zgrubienia,
o białym
matowym
miąższu o bardzo końcem
przyjemnymzgrubienia,
smaku i konsystencji.
o białym matowym
Rzodkiewkę uprawia się z siewu wprost do gruntu, nasiona wysiewa się od
miąższu o bardzo przyjemnym smaku
lutego w przypadku pędzenia pod osłonami w rozstawie 20x3-4cm na głębokość 1,5-2 cm, iwkonsystencji.
pełni rozwinięte zgrubienia zbiera się po 28 dniach od

DIANA

Werbena Art Nasiona Sp. z o. o.

III-IX

poł. IV-VI
IX-X

Raphanus sativus L.

KAMELOT

20-30 x
20-25 cm

IV-VIII

tel. 22 877 29 26 - 28; fax 22 877 19 15
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SAŁATA - KRUCHA

✃
Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji

V-X

nr. przeds. 14/65/18512

IV-V
VIII

nr. przeds. 14/65/18512

RZODKIEWKA

DO WIOSENNEJ UPRAWY W GRUNCIE

SLOVANA

III-IV
V- poł. VI

poł. IV-IX

DO CAŁOSEZONOWEJ UPRAWY W GRUNCIE

RZODKIEWKA
Odmiana
średnio wczesna 12551
o okreWBN-94-16
-

końcem. Nasiona do wiosennej uprawy wysiewa się pod osłonami od lutego
Właściciel
odmiany
nasion
do początku marca
w rozstawie
20 xproducent
3-4 cm na głębokość
1,5-2 cm i zbiera
sukcesywnie w miarę dorastania w zależności od terminu siewu. W przypadku uprawy w polu nasiona wysiewa się od końca marca do połowy maja,
zachowując takie same parametry jak w przypadku siewu pod osłonami.
Ostatni zbiór tej odmiany powinien przypadać w połowie czerwca.
Rzodkiewka jest cennym warzywem ze względu na krótki okres wegetacji
jest pierwszą nowalijką, zawiera również znaczące ilości witaminy C, oraz
witaminy z kompleksu B, żelazo i olejki gorczyczne składniki tak potrzebne
naszemu organizmowi na wiosnę. Rzodkiewka ma duże zastosowanie w gospodarstwie domowym, może być spożywana na świeżo jak i po ugotowaniu. Gotowana jest polecana dla osób z problemami żołądkowymi.

20 x 3-4 cm

nr. przeds. 14/65/18512

10g

5 902367 471224

32-35 dni
od wysiewu
Raphanus
sativus L. nasion. Polecana do zimowej uprawy, pędzenia pod
osłonami
oraznasion
do wczesnej uprawy w
Właściciel odmiany
producent
otwartym gruncie. Tworzy zgrubienia
Odmiana wczesna okres wegetacji 32-35 dni od wysiewu nasion. Polecana do
typu paluszek czerwone z białym końwczesno wiosennej uprawy, pędzenia pod osłonami oraz do wczesnej uprawy
cem.
w otwartym gruncie.
Tworzy zgrubienia typu paluszek czerwone z białym

IV-V

20-30 x
20-25 cm

Werbena Art Nasiona Sp. z o. o.

tel. 22 877 29 26 - 28; fax 22 877 19 15
nasiona@nasiona.werbena-art.pl
www.nasiona.werbena-art.pl

RZODKIEWKA
Odmiana
wczesna, o okresie 12546
wegetacji
WBN-119-16
- SLOVANA

II-III

nr. przeds. 14/65/18512

Art Nasiona Sp. z o. o.
OPOLANKAWerbena
ul. Farbiarska 35, 02-862 Warszawa

IV-VIII

t

SAŁATA

cechy sałaty
masłowej
Lactuca
sativa L. i kruchej), późna
do całosezonowej uprawy w otwartym
gruncie.
Główki
Właściciel odmiany
producent
nasionsą średniej wielkości,
okrągłe jasnozielone, średnio zbite. OdOdmiana krucha typ Batavia (łączy w sobie cechy sałaty masłowej i kruchej),
porna na wybijanie w pędy kwiatowe.
późna do całorocznej uprawy w otwartym gruncie. Główki są średniej wiel-

III-IX

Raphanus sativusjakość
L. WE

RZODKIEWKA

✃

poł. IV-VI
IX-X

nr. przeds. 14/65/18512

5 902367 471224

10g

Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji

10-20 x 1-2 cm

20-30 x
20-25 cm

Werbena Art Nasiona Sp. z o. o.

jakość WE

12546

ul. Farbiarska 35, 02-862 Warszawa
tel. 22 877 29 26 - 28; fax 22 877 19 15
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0,5 cm
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Raphanus sativusjakość
L. WE
Werbena Art Nasiona Sp. z o. o.

III-IV

u

Werbena Art Nasiona Sp. z o. o.
GREAT LAKES 118
ul. Farbiarska 35, 02-862 Warszawa

✃

SAŁATA
Odmiana
tyu Batavia (łączy 12393
w sobie
KAMELOT
WBN-74-16
-

kości, okrągłe jasnozielone, średnio zbite. Odporna na wybijanie w pędy
Właściciel
odmiany
producent
kwiatowe. Sałatę można
uprawiać
z rozsady
lub nasion
z siewu wprost do gruntu.
Przy uprawie sałaty z rozsady nasiona wysiewa się od początku marca do
września na rozsadniku, (wysiewy wczesne wykonuje się pod osłonami),
Przy uprawie z siewu wprost do gruntu, siew nasion wykonuje się od kwietnia w rozstawie 20-30 x 20-25 cm, nasiona wysiewa się na głębokość około
0,5 cm, siew można powtarzać do końca sierpnia. Zbiór rozpoczyna się od
początku maja i w zależności od terminu wysiewu może trwać do października.
Sałata posiada dużą wartość odżywczą, zawiera sole mineralne wapnia, magnezu, żelaza niewielkie ilości Wit C, PP i karotenu. Jest podstawowym warzywem w diecie odchudzającej, ponieważ jest nisko energetyczna, powoduje
sytość i ułatwia trawienie pokarmów. Dodatkowym atutem sałaty lodowej jest
większa trwałość, główki dłużej utrzymują swój odpowiedni wygląd, mogą być
również dłużej przechowywane.

d

SAŁATA

SAŁATA - KRUCHA

0,5 cm

poł. V-X

10g

r o

DO CAŁOSEZONOWEJ UPRAWY W GRUNCIE

0,5 cm

MILA

wy wiosennej pod osłonami oraz wiosennej i jesiennej w gruncie. Nasiona tej odmiany przy wiosennej uprawie pod osłonami wysiewamy
od marca do kwietnia, przy uprawie w gruncie od połowy kwietnia do
maja przy uprawie wiosennej i w sierpniu przy uprawie jesiennej. Zbiory rzodkiewki uzyskujemy w zależności od częstotliwości wysiewu od
połowy marca do czerwca i we wrześniu.
Rzodkiewka jest cennym warzywem ze względu na krótki okres wegetacji jest pierwszą nowalijką, zawiera również znaczące ilości witaminy
C, oraz witaminy z kompleksu B, żelazo i olejki gorczyczne składniki tak
potrzebne naszemu organizmowi na wiosnę. Rzodkiewka ma zastosowanie w gospodarstwie domowym, może być spożywana na świeżo
jak i po ugotowaniu. Gotowana jest polecana dla osób z problemami
żołądkowymi.

Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji

ul. Farbiarska 35, 02-862 Warszawa
tel. 22 877 29 26 - 28; fax 22 877 19 15
nasiona@nasiona.werbena-art.pl
www.nasiona.werbena-art.pl

p

nych, soczystych, kruchych liściach. Długo odporna na wybijanie w pędy
kwiatostanowe. Sałatę można uprawiać z rozsady lub z siewu wprost do
gruntu. Przy uprawie sałaty z rozsady nasiona wysiewa się od początku marca
do września na rozsadniku (wysiewy wczesne od marca do kwietnia wykonuje się pod osłonami). Przy uprawie z siewu wprost do gruntu, siew nasion
wykonuje się od kwietnia w rozstawie 30-40x30-35 cm. Nasiona wysiewa się
na głębokość około 0,5cm, siew można powtarzać do końca sierpnia. Zbiór
rozpoczyna się od początku maja i w zależności od terminu wysiewu może
trwać do października.

III-IX

Raphanus sativusjakość
L. WE

Werbena Art Nasiona Sp. z o. o.

0,5 cm

20 x 3-4 cm

RZODKIEWKA

✃

1,5-2 cm

IV-V; VIII-IX

Werbena Art Nasiona Sp. z o. o.

WBN-119-16 -

5 902367 471019

lindrycznym
zgrubieniu,
z białym soRaphanus
sativus L.
czystym miąższem, o małej skłonności
do parcenia. Polecana do uprawy wiosennej pod osłonami oraz wiosennej i
Odmiana wczesna o zgrubieniu czerwonym, cylindrycznym z białym
jesiennej w gruncie.
soczystym miąższem o małej skłonności do parcenia. Polecana do upra-

1,5-2 cm

1,5-2 cm

Rzodkiewka jest cennym warzywem ze względu na krótki okres wegetacji.
Jest pierwszą nowalijką, zawiera również znaczące ilości witaminy C, oraz
witaminy z kompleksu B, żelazo i olejki gorczyczne składniki tak potrzebne naszemu organizmowi na wiosnę. Rzodkiewka ma duże zastosowanie w gospodarstwie domowym. Może być spożywana na świeżo jak i po ugotowaniu.
Gotowana jest polecana dla osób z problemami żołądkowymi.

RZODKIEWKA
Odmiana
wczesna,
o czerwonym,
OPOLANKA
- OPOLANKA
TOR
WBN-75-16
MS cy-

poł. IV-IX
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10g

VIOLA

✃

poł. V-X

g

Sałata posiada dużą wartość odżywczą, zawiera sole mineralne wapnia,
magnezu, żelaza niewielkie ilości witaminy C, PP i karotenu. Jest podstawowym warzywem w diecie odchudzającej ponieważ jest nisko energetyczna,
powoduje sytość i ułatwia trawienie pokarmów. Dodatkowym atutem sałaty
lodowej jest większa trwałość, główki dłużej utrzymują swój odpowiedni
wygląd i mogą być również dłużej przechowywane.

nr. przeds. 14/65/18512

RZODKIEWKA

DO CAŁOSEZONOWEJ UPRAWY W GRUNCIE

1,5-2 cm

przypadku pędzenia pod osłonami w rozstawie 20x3-4 cm na głębokość
1,5-2 cm. W pełni rozwinięte zgrubienia zbiera się po 28 dniach od wysiewu.
W przypadku uprawy tej odmiany w otwartym gruncie nasiona wysiewa się
od połowy kwietnia do września, pamiętając o przerwie w wysiewaniu w
czerwcu i lipcu. Zbiory rzodkiewki rozpoczynają się od połowy maja i mogą
być powtarzane do października w zależności od częstotliwości wysiewu.

Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji

ul. Farbiarska 35, 02-862 Warszawa
tel. 22 877 29 26 - 28; fax 22 877 19 15
nasiona@nasiona.werbena-art.pl
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20 x 3-4 cm

o

Werbena Art Nasiona Sp. z o. o.

12551

RZODKIEWKA
Odmiana
wczesna, o intensywnym
MILA
WBN-73-16
12414

wzroście,
do uprawy
Raphanus
sativus L. pod osłonami i w
gruncie. Tworzy zgrubienia cylindryczne, o długości 4-4,5 cm, czerwone z
białym końcem, o łagodnym miąższu,
Odmiana wczesna, o intensywnym wzroście, do uprawy pod osłonami i w
intensywnie
białym,
odpornym
par- z
gruncie. Tworzy zgrubienia
cylindryczne,
o długości
4-4,5 cm, na
czerwone
białym końcem, ocenie.
łagodny Odmiana
miąższu, intensywnie
białym, odpornym na
jest przystosowana
doparcenie. Odmiana jest
przystosowana dozbioru.
jednokrotnego zbioru. Rzodkiewkę
jednokrotnego
uprawia się z siewu wprost do gruntu. Nasiona wysiewa się od lutego w

nr. przeds. 14/65/18512

Werbena Art Nasiona Sp. z o. o.

IV-IX

l

Odmiana
polecana
GREATpóźna,
LAKES
118 do uprawy
w gruncie
na zbiór
wiosenny, letni oraz
Lactuca
sativa L.
jesienny. Tworzy duże główki o masie
ok. 1-1,2 kg, o ciemnozielonych, soczystych, kruchych liściach. Długo odporna
Odmiana krucha, późna, polecana do uprawy w gruncie na zbiór wiosenny,
wybijanie
w pędy
letni oraz jesienny.na
Tworzy
duże główki
o masie kwiatostanowe.
ok. 1-1,2 kg o ciemnozielo-

IV-VIII

WBN-94-16 -

10g

FORUM

III-VI
V-VI, IX-X

Raphanus sativusjakość
L. WE

DO WIOSENNEJ I JESIENNEJ UPRAWY W GRUNCIE

✃

20 x 3-4 cm

a

0,5 cm

Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji

tel. 22 877 29 26 - 28; fax 22 877 19 15
nasiona@nasiona.werbena-art.pl
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IV-V
VII-IX

RZODKIEWKA

jakość
Raphanus sativus
L. WE

Art Nasiona Sp. z o. o.
POLONEZA Werbena
ul. Farbiarska 35, 02-862 Warszawa

✃

II-V

t

0,5 cm
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RZODKIEWKA

DO WIOSENNEJ I JESIENNEJ UPRAWY W GRUNCIE

PROFESJONALNEJ

III-VI
V-VI, IX-X

kwietnia do września w rozstawie 20 x 3-4 cm, na głębokość 1,5-2 cm. zbiór
rozpoczyna się od połowy maja i może być wykonywany systematycznie do
Właściciel odmiany producent nasion
października w zależności od terminu siewu.
Rzodkiewka jest cennym warzywem ze względu na krótki okres wegetacji
jest pierwszą nowalijką, zawiera również znaczące ilości witaminy C, oraz
witaminy z kompleksu B, żelazo i olejki gorczyczne składniki tak potrzebne
naszemu organizmowi na wiosnę. Rzodkiewka ma duże zastosowanie w gospodarstwie domowym, może być spożywana na świeżo jak i po ugotowaniu. Gotowana jest polecana dla osób z problemami żołądkowymi.

a

0,5 cm

20 x 3-4 cm

0,5 cm

IV-V
VIII-IX

1,5-2 cm

II-V

1,5-2 cm

1,5-2 cm

do gruntu, nasiona wysiewa się od lutego w przypadku pędzenia pod osłonami
w rozstawie 20 x Właściciel
3-4 cm na odmiany
głębokośćproducent
1,5-2 cm, nasion
w pełni rozwinięte zgrubienia zbiera się po ok. 30 dniach od wysiewu. W przypadku uprawy tej odmiany
w otwartym gruncie nasiona wysiewa się od połowy kwietnia do września, pamiętając o przerwie w wysiewaniu w czerwcu i lipcu. Zbiory rzodkiewki rozpoczynają się od połowy maja i mogą być powtarzane do października w zależności od częstotliwości wysiewu.
Rzodkiewka jest cennym warzywem ze względu na krótki okres wegetacji jest
pierwszą nowalijką, zawiera również znaczące ilości witaminy C, oraz witaminy z kompleksu B, żelazo i olejki gorczyczne, składniki tak potrzebne naszemu
organizmowi na wiosnę. Rzodkiewka ma duże zastosowanie w gospodarstwie
domowym, może być spożywana na świeżo jak i po ugotowaniu. Gotowana jest
polecana dla osób z problemami żołądkowymi.

nie. Rzodkiewkę uprawia się z siewu wprost do gruntu, nasiona wysiewa się od
lutego w przypadku
pędzeniaodmiany
pod osłonami
w rozstawie
Właściciel
producent
nasion20 x 3-4 cm na głębokość 1,5-2 cm, w pełni rozwinięte zgrubienia zbiera się po 31 dniach od wysiewu.
W przypadku uprawy tej odmiany w otwartym gruncie nasiona wysiewa się od
połowy kwietnia do września, pamiętając o przerwie w wysiewaniu w czerwcu
i lipcu. Zbiory rzodkiewki rozpoczynają się od połowy maja i mogą być powtarzane
do października w zależności od częstotliwości wysiewu.
Rzodkiewka jest cennym warzywem ze względu na krótki okres wegetacji jest
pierwszą nowalijką, zawiera również znaczące ilości witaminy C, oraz witaminy
z kompleksu B, żelazo i olejki gorczyczne składniki tak potrzebne naszemu organizmowi na wiosnę. Rzodkiewka ma duże zastosowanie w gospodarstwie domowym, może być spożywana na świeżo jak i po ugotowaniu. Gotowana jest polecana dla osób z problemami żołądkowymi.
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RZODKIEWKA

Odmiana VIOLA
późna, o okresie wegetacji
35-38 dni
od wysiewu
Raphanus
sativus L. nasion. Tworzy
zgrubienia okrągłe, charakteryzująca się
żywym,
fioletowym
kolorem. Miąższ
Właściciel odmiany
producent
nasion
delikatny, smaczny bez skłonności do
Odmiana późna o okresie wegetacji 35-38 dni od wysiewu nasion. Tworzy
parcenia. Odporna na pękanie i wybizgrubienia okrągłe charakteryzująca się żywym fioletowym kolorem. Miąższ
w pędydokwiatostanowe.
delikatny, smacznyjanie
bez skłonności
parcenia. Odporna naPolecana
pękanie i wybijanie w pędy kwiatostanowe.
do upraw
w czasie
całego sezodo uprawyPolecana
w czasie
całego
sezonu
w
nu w otwartym gruncie.
Nasionagruncie.
na miejsce stałe wysiewa się od początku
otwartym

III-IX

RZODKIEWKA

Odmiana FORUM
wczesna, o okresie wegetacji 31-34
dni.sativus
Polecana
do zimowej
Raphanus
L.
uprawy pod osłonami pędzenia oraz
do wysiewu
w otwartym gruncie, do
Właściciel odmiany
producent nasion
uprawy wiosennej i jesiennej. Tworzy
Odmiana wczesna o okresie wegetacji 31-34 dni. Polecana do zimowej uprawy pod
czerwone,
wydłużone.
Od- i
osłonami pędzeniazgrubienia
oraz do wysiewu
w otwartym gruncie
do uprawy wiosennej
miana odporna
na pękanie.
jesiennej. Tworzy zgrubienia
czerwone, wydłużone.
Odmiana odporna na pęka-

ul. Farbiarska 35, 02-862 Warszawa
tel. 22 877 29 26 - 28; fax 22 877 19 15
nasiona@nasiona.werbena-art.pl
www.nasiona.werbena-art.pl
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ul. Farbiarska 35, 02-862 Warszawa
tel. 22 877 29 26 - 28; fax 22 877 19 15
nasiona@nasiona.werbena-art.pl
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RZODKIEWKA

MS

t

WBN-43-16 -
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Odmiana
wczesna, o okresie wegetacji
POLONEZA
29-33 dni
od wysiewu
Raphanus
sativus L. nasion. Tworzy
zgrubienia okrągłe, czerwono – białe.
Odporna
na nasion
wybijanie w pędy kwiaWłaściciel odmiany
producent
tostanowe i gąbczenie struktury miążOdmiana wczesna, o okresie wegetacji 29-33 dni od wysiewu nasion. Tworzy
Polecana
jest do
pędzenia
pod
zgrubienia okrągłe,szu.
czerwono
– białe. Polecana
do uprawy
pod osłonami
oraz
w otwartym gruncie.
Odporna na
wybijanie
pędy kwiatostanowe
i gąbczeosłonami
oraz
do wuprawy
w otwartym
nie struktury miąższu. Polecana jest do pędzenia pod osłonami oraz do uprawy
gruncie wiosną i jesienią.
w otwartym gruncie wiosną i jesienią . Rzodkiewkę uprawia się z siewu wprost
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do reklamacji
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27

WBN-40-16 -

MS

ny do przechowywania. Seler uprawiany jest z rozsady, nasiona wysiewa
się pod osłony w Właściciel
marcu. Rozsadę
na miejsce
stałenasion
wysadza się na przełomie
odmiany
producent
V / VI w rozstawie 30-40 x 25-30 cm. Zbiór w pełni dojrzałych zgrubień
do przechowywania wykonuje się w trzeciej dekadzie października lub
w pierwszych dniach listopada.
Seler jest przyprawą kuchenną ale również środkiem leczniczym. Jedzony regularnie zapobiega miażdżycy, artretyzmowi, poprawia pracę nerek.
Zawiera duże ilości soli mineralnych potasu, wapnia, sodu, magnezu, fosforu
oraz mikroelementy: mangan, miedź, cynk. Zawiera ponadto olejki eteryczne nadające charakterystyczny zapach, który pobudza apetyt i trawienie.

Helianthus annuus

OGRODOWY

Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji

jakość WE

oleista,

nr. przeds. 14/65/18512

Werbena Art Nasiona Sp. z o. o.

0,5g

SZCZAWodporna na mrozy,
Roślina
WBN-77-16
- wieloletnia,
0063.05
Rumex acetosa

jednoroczMS

na jednym miejscu może pozostawać,
rosnąć przez 3-4 lata. Rośliny rosną
szybko i w drugim roku od wysiewu,
od wiosny przez cały okres wegetacji
Roślina wieloletnia, odporna na mrozy na jednym miejscu może pozostawać
przeprowadzać
– rosnąć przez 3-4możemy
lata. Rośliny rosną
szybko i w drugim rokukilkukrotne
od wysiewu, od
wiosny przez całyzbiory
okres wegetacji
kilkukrotne
zbiory
liści,możemy
które przeprowadzać
ścinamy 2-3
cm nad
liści, które ścinamy 2-3 cm nad ziemią. Liście długo zachowują wartość odżywczą.
W pierwszym roku ziemią.
(po wysiewie)
zbiórdługo
możemy zachowują
przeprowadzić po
ok. 3 miesiąLiście
wartość
cach od wysiewu, kiedy rośliny wytworzą ok. 5 liści. Liście szczawiu wykorzystyodżywczą.
W zupy
pierwszym
(po
wy-do
wane są w kuchni do
przygotowywania
szczawiowejroku
oraz jako
dodatek
surówek oraz sosów. Spożywanie na surowo, bądź po ugotowaniu, liści szczawiu
siewie)
zbiór
możemy
przeprowadzić
zalecane jest w chorobach
wątroby,
kamicy
żółciowej, żółtaczce
i pomocniczo w
uporczywych zaparciach.
po ok. 3 miesiącach od wysiewu, kiedy
rośliny
wytworzą
5 liści.na stłuczenia i obrzęki.
Zewnętrznie świeże,
zmiażdżone
liście możnaok.
przykładać

na, o łodygach nierozgałęSŁONECZNIK
zionych,
OGRODOWY

dorastających do
2 – 2,5 m, tworząca latem
Helianthus annuus
duże, koszyczkowate kwiatostany. Po przekwitnięciu
koszyczki wypełniają się nieRoślina oleista, jednoroczna o łodygach nierozgałęzionych
dorastających
do 2 – 2,5 m nasiotworząca
łupkami
o smacznych
latem duże koszyczkowate kwiatostany. Po przekwitnięciu koszyczki wypełniają się niełupkami o
smacznych nasionach. Słonecznik uprawia się z siewu
wprostSłonecznik
do gruntu, wysiewa
się po 2-3się
nanach.
uprawia
siona, po wschodach rośliny należy przerwać pozostawiając najsilniejszą roślinę. Wymaga gleby
z lub
siewu
wprost
próchnicznej, żyznej, dobrze nawożonej obornikiem
kompostem.
Młodedo
roślinygruntu,
chronimy
przed wiatrem i suszą. Koszyki kwiatowe wypełnione
dojrzewającym
możemy
osłonić,
wysiewa
się ziarnem
po 2-3
nasiona,
w celu ochrony przed ptactwem.
po wschodach rośliny należy
Samo zdrowie w niepozornym ziarenku.
przerwać,
pozostawiając
najZiarna słonecznika to przede wszystkim źródło dobrych,
nienasyconych
kwasów tłuszczowych.
Zawierają także białko, prowitaminy A, witamin E, Bsilniejszą
i F, błonnik,roślinę.
folacynę (wit.
M), potas,gleżelaWymaga
zo i cynk. Ten zbiór to kombinacja idealna dla serca. Ziarna słonecznika poprawiają przemianę
by próchnicznej,
żyznej,
domaterii, a dzięki obecności cynku i witaminy B, wzmacniają
również system nerwowy.
Pestki
słonecznika zawierają też wapń który wzmacnia zęby ibrze
kości, chroni
serce i łagodziobornikiem
objawy alergii.
nawożonej
Garść ziaren słonecznika (ok. 50 g) to 230 kalorii, zaspokaja dzienne zapotrzebowanie na: wit.
E w 139%, magnez w 59%, wit. B1 w 46%, selen wlub
40%,kompostem.
wit. B3 w 19%, wit.
B6 w 15%,
kwas
Młode
roślifoliowy w 15%, błonnik w 10%.
ny chronimy przed wiatrem i
suszą. Koszyki kwiatowe wypełnione dojrzewającym ziarnem możemy osłonić w celu
poł. IV-V
50 x 60 cm
poł. VIII-IX
ochrony przed ptactwem.
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30-35 cm
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Właściciel odmiany producent nasion

0,5 cm

Lactuca sativa L.

DUBAČEK
SAŁATA

✃

Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji

Werbena Art Nasiona Sp. z o. o.

Odmiana wczesna o okresie wegetacji 50-55 dni od wysiewu. Zielona dębolistna do uprawy wiosną, latem i jesienią. Odporna na wybijanie w pędy
kwiatowe.
Sałatę można uprawiać z rozsady lub z siewu wprost do gruntu. Przy uprawie sałaty z rozsady nasiona wysiewa się od początku marca do września na
rozsadniku, (wysiewy wczesne wykonuje się pod osłonami), Przy uprawie
z siewu wprost do gruntu, siew nasion wykonuje się od kwietnia w rozstawie30-40x20-30cm, nasiona wysiewa się na głębokość około 0,5cm, siew
można powtarzać do końca sierpnia. Zbiór rozpoczyna się od początku maja
i w zależności od terminu wysiewu może trwać do października. Zbiór może
polegać w miarę potrzeb, na wycinaniu całych rozet lub pojedynczym zbieraniu kiści.
Bardzo atrakcyjna odmiana pod względem estetycznym jej liście uatrakcyjnią
każdą potrawę, jest doskonałym komponentem sałatowych Miksów. Sałata
posiada dużą wartość odżywczą, zawiera sole mineralne wapnia, magnezu,
żelaza niewielkie ilości Wit C, PP i karotenu. Jest podstawowym warzywem w
diecie odchudzającej, ponieważ jest nisko energetyczna, powoduje sytość i
ułatwia trawienie pokarmów.
Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji
jakość WE

3-4 cm

Szczaw to przede wszystkim źródło witaminy C. Dzięki temu wspomaga on naszą
odporność a także działa na korzyść naszej skóry. Dzięki zawartym w szczawiu
flawonoidom oraz wspomnianej witaminie C, nasza skóra dostaje spory zastrzyk
energii. Szczaw działa zatem przeciwstarzeniowo.
UWAGA! Szczaw spożywany w sporych ilościach może również działać na niekorzyść naszego organizmu! Szczaw wypłukuje bowiem z organizmu cenny wapń!
Może to prowadzić np. do odwapnienia kości. Oprócz tego szczawiany zawarte
w szczawiu mogą odkładać się w pęcherzu i nerkach co prowadzić może nawet
do kamicy nerkowej!

IV-VIII

30-40 cm 1 rok: VII-poł. X
2 rok: IV-VIII
nr. przeds. 14/65/18512
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Helianthus annuus

5 902367 471026

Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji

ul. Farbiarska 35, 02-862 Warszawa
tel. 22 877 29 26 - 28; fax 22 877 19 15
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Roślina

poł. X-XI

jakość WE

5 902367 471965

Werbena Art Nasiona Sp. z o. o.

Roślina oleista, jednoroczna o łodygach nierozgałęzionych dorastających do 2 – 2,5 m tworząca
latem duże koszyczkowate kwiatostany. Po przekwitnięciu koszyczki wypełniają się niełupkami o
smacznych nasionach. Słonecznik uprawia się z siewu wprost do gruntu, wysiewa się po 2-3 nasiona, po wschodach rośliny należy przerwać pozostawiając najsilniejszą roślinę. Wymaga gleby
próchnicznej, żyznej, dobrze nawożonej obornikiem lub kompostem. Młode rośliny chronimy
przed wiatrem i suszą. Koszyki kwiatowe wypełnione dojrzewającym ziarnem możemy osłonić,
w celu ochrony przed ptactwem.

SŁONECZNIK

Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji

MAXIM

30-40 x
25-30 cm

Apium graveolensjakość
L. WE

SELER KORZENIOWY

Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji

poł. VIII-IX

0,5g

przełom
V / VI

SZCZAW

jakość WE

III

Rumex acetosa

50 x 60 cm

Samo zdrowie w niepozornym ziarenku.
Ziarna słonecznika to przede wszystkim źródło dobrych, nienasyconych kwasów tłuszczowych.
Zawierają także białko, prowitaminy A, witamin E, B i F, błonnik, folacynę (wit. M), potas, żelazo i cynk. Ten zbiór to kombinacja idealna dla serca. Ziarna słonecznika poprawiają przemianę
materii, a dzięki obecności cynku i witaminy B, wzmacniają również system nerwowy. Pestki słonecznika zawierają też wapń który wzmacnia zęby i kości, chroni serce i łagodzi objawy alergii.
Garść ziaren słonecznika (ok. 50 g) to 230 kalorii, zaspokaja dzienne zapotrzebowanie na: wit.
E w 139%, magnez w 59%, wit. B1 w 46%, selen w 40%, wit. B3 w 19%, wit. B6 w 15%, kwas
foliowy w 15%, błonnik w 10%.

2-3 cm

Roślina wieloletnia, odporna na mrozy na jednym miejscu może pozostawać
– rosnąć przez 3-4 lata. Rośliny rosną szybko i w drugim roku od wysiewu, od
wiosny przez cały okres wegetacji możemy przeprowadzać kilkukrotne zbiory
liści, które ścinamy 2-3 cm nad ziemią. Liście długo zachowują wartość odżywczą.
W pierwszym roku (po wysiewie) zbiór możemy przeprowadzić po ok. 3 miesiącach od wysiewu, kiedy rośliny wytworzą ok. 5 liści. Liście szczawiu wykorzystywane są w kuchni do przygotowywania zupy szczawiowej oraz jako dodatek do
surówek oraz sosów. Spożywanie na surowo, bądź po ugotowaniu, liści szczawiu
zalecane jest w chorobach wątroby, kamicy żółciowej, żółtaczce i pomocniczo w
uporczywych zaparciach.

0,5 cm

0,5 cm

poł. IV-V
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0,5 cm

0,5 cm

SELER KORZENIOWY
Odmiana
późna, o okresie wegetacji
MAXIM
WBN--16
TEK

Zewnętrznie świeże, zmiażdżone liście można przykładać na stłuczenia i obrzęki.
Szczaw to przede wszystkim źródło witaminy C. Dzięki temu wspomaga on naszą
odporność a także działa na korzyść naszej skóry. Dzięki zawartym w szczawiu
flawonoidom oraz wspomnianej witaminie C, nasza skóra dostaje spory zastrzyk
energii. Szczaw działa zatem przeciwstarzeniowo.
UWAGA! Szczaw spożywany w sporych ilościach może również działać na niekorzyść naszego organizmu! Szczaw wypłukuje bowiem z organizmu cenny wapń!
Może to prowadzić np. do odwapnienia kości. Oprócz tego szczawiany zawarte
w szczawiu mogą odkładać się w pęcherzu i nerkach co prowadzić może nawet
do kamicy nerkowej!

WBN--16 -

0,5 cm

0,5 cm
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30-40 cm 1 rok: VII-poł. X
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Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji

145 dni
od graveolens
wysadzenia
rozsady, poApium
L.
lecana do przygotowywania soków,
surówek,
sałatek,
Właściciel odmiany
producent
nasion mrożonek, do marynowania i suszenia. Odmiana polecana
Odmiana późna o okresie wegetacji 145 dni od wysadzenia rozsady, polecado uprawy na zbiór jesienny. Przeznana do przygotowywania soków, surówek, sałatek, mrożonek do marynowaczony
do przechowywania.
nia i suszenia. Odmiana
polecana
do uprawy na zbiór jesienny przeznaczo-

IV-VIII

jakość WE
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Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji

SAŁATA

0,5 cm

1g

WBN-96-16 -

LENTO

IV-VIII

poł. IV-IX

✃

20-30 x
20-25 cm

V-X

Odmiana masłowa, średnio wczesna, o okresie wegetacji 65-75 dni. Odmiana polecana do całorocznej uprawy. Tworzy główki średniej wielkości
okrągłe żywozielone. Długo zachowuje wartość konsumpcyjną. Dobrze
znosi transport. Dobra do krótkiego przechowywania. Odporna na wybijanie
w pędy kwiatostanowe, oporna na mączniaka rzekomego (rasy BI 1-25). Sałatę można uprawiać z rozsady lub z siewu wprost do gruntu. Przy uprawie
sałaty z rozsady nasiona wysiewa się od początku marca do września na
rozsadniku, (wysiewy wczesne wykonuje się pod osłonami), Przy uprawie z
siewu wprost do gruntu, siew nasion wykonuje się od kwietnia w rozstawie
20-30 x 20-25 cm, nasiona wysiewa się na głębokość około 0,5 cm, siew
można powtarzać do końca sierpnia. Zbiór rozpoczyna się od początku maja
i w zależności od terminu wysiewu może trwać do października.
Sałata posiada dużą wartość odżywczą, zawiera sole mineralne wapnia, magnezu, żelaza niewielkie ilości Wit C, PP i karotenu. Jest podstawowym warzywem w diecie odchudzającej, ponieważ jest nisko energetyczna, powoduje
sytość i ułatwia trawienie pokarmów.
Właściciel odmiany producent nasion
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0,5 cm

jakość WE

poł. X-XI

✃

ul. Farbiarska 35, 02-862 Warszawa
tel. 22 877 29 26 - 28; fax 22 877 19 15
nasiona@nasiona.werbena-art.pl
www.nasiona.werbena-art.pl

tel. 22 877 29 26 - 28; fax 22 877 19 15
nasiona@nasiona.werbena-art.pl
10g
www.nasiona.werbena-art.pl

30-40 x
30-35 cm

Werbena Art Nasiona Sp. z o. o.
MIESZANKA ODMIAN
ul. Farbiarska 35, 02-862 Warszawa

15021

SAŁATA

ul. Farbiarska 35, 02-862 Warszawa
tel. 22 877 29 26 - 28; fax 22 877 19 15
nasiona@nasiona.werbena-art.pl
www.nasiona.werbena-art.pl

SZCZAW

Rumex acetosa

Werbena Art Nasiona Sp. z o. o.

ul. Farbiarska 35, 02-862 Warszawa
tel. 22 877 29 26 - 28; fax 22 877 19 15
nasiona@nasiona.werbena-art.pl
www.nasiona.werbena-art.pl

3g

5 902367 471088

w w w . n a s i o n a . w e r b e n a - a r t . p l

WBN--16 -

MS

w

ul. Farbiarska 35, 02-862 Warszawa
tel. 22 877 29 26 - 28; fax 22 877 19 15
nasiona@nasiona.werbena-art.pl
www.nasiona.werbena-art.pl

Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji
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0,5 cm

✃
30-40 x
25-30 cm

OGRODOWY
ul. Farbiarska
35, 02-862 Warszawa

Werbena Art Nasiona Sp. z o. o.

ó

jakość WE

SELER KORZENIOWY

SAŁATA - MASŁOWA

0,5 cm

Opakowanie
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DO CAŁOSEZONOWEJ UPRAWY W GRUNCIE
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przełom
V / VI
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SŁONECZNIK
Werbena Art Nasiona Sp. z o. o.

t

Lactuca sativajakość
L. WE

SELER KORZENIOWY

Lactuca sativa L.

poł. IV-IX

Odmiana masłowa, wczesna o okresie wegetacji 63-75 dni. Polecana do całorocznej uprawy zarówno z rozsady jak i z siewu wprost do gruntu. Tworzy
duże główki, intensywnie zielone, zwarte i okrągłe. Odmiana odporna na
mączniaka rzekomego. Przy uprawie sałaty z rozsady nasiona wysiewa się od
początku marca do września na rozsadniku, (wysiewy wczesne wykonuje się
pod osłonami), Przy uprawie z siewu wprost do gruntu, siew nasion wykonuje się od kwietnia w rozstawie 20-30 x 20-25 cm, nasiona wysiewa się na
głębokość około 0,5 cm, siew można powtarzać do końca sierpnia. Zbiór
rozpoczyna się od początku maja i w zależności od terminu wysiewu może
trwać do października.
Sałata posiada dużą wartość odżywczą, zawiera sole mineralne wapnia, magnezu, żelaza niewielkie ilości Wit C, PP i karotenu. Jest podstawowym warzywem w diecie odchudzającej, ponieważ jest nisko energetyczna, powoduje
sytość i ułatwia trawienie pokarmów.
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SAŁATA - LIŚCIOWA

DO CAŁOSEZONOWEJ UPRAWY W GRUNCIE
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Apium graveolens L.
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IV-IX

MAXIM

SAŁATA - LIŚCIOWA

III-VII

DUBAČEK

ul. Farbiarska 35, 02-862 Warszawa
tel. 22 877 29 26 - 28; fax 22 877 19 15
nasiona@nasiona.werbena-art.pl
www.nasiona.werbena-art.pl
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d

SAŁATA

Apium graveolens L.

PANTER

DO CAŁOSEZONOWEJ UPRAWY W GRUNCIE

Sałatę można uprawiać z rozsady lub z siewu wprost do gruntu. Przy uprawie sałaty z rozsady nasiona wysiewa się od początku marca do września na
Właściciel
odmiany
producent
rozsadniku, (wysiewy
wczesne
wykonuje
się podnasion
osłonami), Przy uprawie
z siewu wprost do gruntu, siew nasion wykonuje się od kwietnia w rozstawie30-40x20-30cm, nasiona wysiewa się na głębokość około 0,5cm, siew
można powtarzać do końca sierpnia. Zbiór rozpoczyna się od początku maja
i w zależności od terminu wysiewu może trwać do października. Zbiór może
polegać w miarę potrzeb, na wycinaniu całych rozet lub pojedynczym zbieraniu kiści.
Bardzo atrakcyjna odmiana pod względem estetycznym jej liście uatrakcyjnią
każdą potrawę, jest doskonałym komponentem sałatowych Miksów. Sałata
posiada dużą wartość odżywczą, zawiera sole mineralne wapnia, magnezu,
żelaza niewielkie ilości Wit C, PP i karotenu. Jest podstawowym warzywem w
diecie odchudzającej, ponieważ jest nisko energetyczna, powoduje sytość i
ułatwia trawienie pokarmów.

III-IX

Właściciel odmiany producent nasion

Odmiana masłowa, średnio późna. Polecana do letniej uprawy
w gruncie. Tworzy główki średnio zwarte dość duże, jasnozielone
o dużych walorach smakowych.
Przy uprawie sałaty z rozsady nasiona wysiewa się na rozsadniku.
Przy uprawie z siewu wprost do gruntu, siew nasion wykonuje się
od kwietnia w rozstawie 30-40x20-30 cm. Nasiona wysiewa się na
głębokość około 0,5 cm. Siew można powtarzać do końca sierpnia.
Zbiór rozpoczyna się od początku maja i w zależności od terminu
wysiewu może trwać do października.

50-55 dni
od sativa
wysiewu.
Zielona dęboLactuca
L.
listna do uprawy wiosną, latem i jesienią. Odporna
na wybijanie w pędy
Właściciel odmiany
producent nasion
kwiatostanowe. Zbiór może polegać
Odmiana wczesna o okresie wegetacji 50-55 dni od wysiewu. Zielona dęmiaręlatem
potrzeb,
na wycinaniu
całych
bolistna do uprawywwiosną,
i jesienią. Odporna
na wybijanie
w pędy
kwiatowe.
rozet lub pojedynczym zbieraniu kiści.
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SZCZAW

Sałata posiada dużą wartość odżywczą, zawiera sole mineralne
wapnia, magnezu, żelaza niewielkie ilości Wit C, PP i karotenu. Jest
podstawowym warzywem w diecie odchudzającej, ponieważ jest
nisko energetyczna, powoduje sytość i ułatwia trawienie pokarmów.

PROFESJONALNEJ

Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji

SAŁATA
Odmiana
wczesna o okresie 12949
wegetacji
WBN-95-16
- DUBAČEK

nr. przeds. 14/65/18512

SAŁATA - MASŁOWA

DO CAŁOSEZONOWEJ UPRAWY W GRUNCIE

Odmiana średnio wczesna o okresie wegetacji 140 dni od wysadzenia rozsady.
Zgrubienia o białym miąższu, bez antocyjanowych przebarwień i pustych przestrzeni. Nie zmienia koloru w czasie przetwarzania. Polecana do przygotowywania
soków, surówek, sałatek, mrożonek do marynowania i suszenia. Odmiana polecana
jest do uprawy wczesnej na ‘pęczki’ oraz uprawy na zbiór jesienny przeznaczony
do przechowywania. Seler uprawiany jest z rozsady, nasiona wysiewa się pod osłony przy uprawie na ‘pęczki’ w połowie lutego, w marcu przy uprawie normalnej.
Rozsadę na miejsce stałe wysadza się przy uprawie na ‘pęczki’ na przełomie IV/V
przy uprawie normalnej na przełomie V/VI w rozstawie 30-40 x 25-30 cm. Zbiór
przy uprawie na pęczki rozpoczyna się po 6-8 tygodniach od wysadzenia (od poł
VI), przy uprawie normalnej w pełni dojrzałe zgrubienia do przechowywania zbiera się w trzeciej dekadzie października lub w pierwszych dniach listopada.
Seler jest przyprawą kuchenną ale również środkiem leczniczym. Jedzony regularnie zapobiega miażdżycy, artretyzmowi, poprawia pracę nerek. Zawiera duże
ilości soli mineralnych potasu, wapnia, sodu, magnezu, fosforu oraz mikroelementy:
mangan, miedź, cynk. Zawiera ponadto olejki eteryczne nadające charakterystyczny zapach, który pobudza apetyt i trawienie.

1g
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III – IX
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Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji
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SAŁATA

Lactuca sativajakość
L. WE

III

o

Odmiana późna o okresie wegetacji 145 dni od wysadzenia rozsady, polecana do przygotowywania soków, surówek, sałatek, mrożonek do marynowania i suszenia. Odmiana polecana do uprawy na zbiór jesienny przeznaczony do przechowywania. Seler uprawiany jest z rozsady, nasiona wysiewa
się pod osłony w marcu. Rozsadę na miejsce stałe wysadza się na przełomie
V / VI w rozstawie 30-40 x 25-30 cm. Zbiór w pełni dojrzałych zgrubień
do przechowywania wykonuje się w trzeciej dekadzie października lub
w pierwszych dniach listopada.
Seler jest przyprawą kuchenną ale również środkiem leczniczym. Jedzony regularnie zapobiega miażdżycy, artretyzmowi, poprawia pracę nerek.
Zawiera duże ilości soli mineralnych potasu, wapnia, sodu, magnezu, fosforu
oraz mikroelementy: mangan, miedź, cynk. Zawiera ponadto olejki eteryczne nadające charakterystyczny zapach, który pobudza apetyt i trawienie.

V-IX
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poł. X-XI

poł. IV-IX

III

30-40 x
30-35 cm

IV-VIII
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VI), przy uprawie normalnej w pełni dojrzałe zgrubienia do przechowywania zbiera się w trzeciej dekadzie
października
w pierwszych
dniach listopada.
Właściciel
odmianylub
producent
nasion
Seler jest przyprawą kuchenną ale również środkiem leczniczym. Jedzony regularnie zapobiega miażdżycy, artretyzmowi, poprawia pracę nerek. Zawiera duże
ilości soli mineralnych potasu, wapnia, sodu, magnezu, fosforu oraz mikroelementy:
mangan, miedź, cynk. Zawiera ponadto olejki eteryczne nadające charakterystyczny zapach, który pobudza apetyt i trawienie.

nr. przeds. 14/65/18512

tel. 22 877 29 26 - 28; fax 22 877 19 15
nasiona@nasiona.werbena-art.pl
www.nasiona.werbena-art.pl

rozsadniku, (wysiewy wczesne wykonuje się pod osłonami), Przy uprawie z
Właściciel odmiany producent nasion
siewu wprost do gruntu, siew nasion wykonuje się od kwietnia w rozstawie
20-30 x 20-25 cm, nasiona wysiewa się na głębokość około 0,5 cm, siew
można powtarzać do końca sierpnia. Zbiór rozpoczyna się od początku maja
i w zależności od terminu wysiewu może trwać do października.
Sałata posiada dużą wartość odżywczą, zawiera sole mineralne wapnia, magnezu, żelaza niewielkie ilości Wit C, PP i karotenu. Jest podstawowym warzywem w diecie odchudzającej, ponieważ jest nisko energetyczna, powoduje
sytość i ułatwia trawienie pokarmów.
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Art Nasiona Sp. z o. o.
MICHALINA Werbena
ul. Farbiarska 35, 02-862 Warszawa
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lone. Długo zachowuje wartość konOdmiana masłowa, średnio wczesna, o okresie wegetacji 65-75 dni. Odsumpcyjną. Dobrze znosi transport.
miana polecana do całorocznej uprawy. Tworzy główki średniej wielkości
Dobra
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krótkiego
przechowywania.
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Długo
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konsumpcyjną. Dobrze
znosi transport. Dobra
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wybijanie
Odporna
naprzechowywania.
wybijanie wOdporna
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na mączniaka
łatę można uprawiać z rozsady lub z siewu wprost do gruntu. Przy uprawie
rzekomego (rasy BI 1-25).
sałaty z rozsady nasiona wysiewa się od początku marca do września na
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Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji

ul. Farbiarska 35, 02-862 Warszawa
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nasiona@nasiona.werbena-art.pl
www.nasiona.werbena-art.pl

NOWOŚĆ

V-X

SELER KORZENIOWY
Odmiana
średnio wczesna,TEKo i okresie
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letniej uprawy
w gruncie.
Tworzy główLactuca sativa
L.
ki średnio zwarte, dość duże, jasnozielone, o dużych walorach smakowych.

SAŁATA - MASŁOWA

Lactuca sativajakość
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tel. 22 877 29 26 - 28; fax 22 877 19 15
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SAŁATA
Odmiana
średnio
późna. Polecana
MICHALINA
- MICHALINA
TOR
WBN-109-16
12978 do

Odmiana masłowa, średnio późna. Polecana do letniej uprawy
w gruncie. Tworzy główki średnio zwarte dość duże, jasnozielone
o dużych walorach smakowych.
Przy uprawie sałaty z rozsady nasiona wysiewa się na rozsadniku.
Przy uprawie z siewu wprost do gruntu, siew nasion wykonuje się
od kwietnia w rozstawie 30-40x20-30 cm. Nasiona wysiewa się na
głębokość około 0,5 cm. Siew można powtarzać do końca sierpnia.
Zbiór rozpoczyna się od początku maja i w zależności od terminu
wysiewu może trwać do października.

poł. IV-IX

Werbena Art Nasiona Sp. z o. o.
MIESZANKA ODMIAN
ul. Farbiarska 35, 02-862 Warszawa

5 902367 471255

Sałata posiada dużą wartość odżywczą, zawiera sole mineralne
wapnia, magnezu, żelaza niewielkie ilości Wit C, PP i karotenu. Jest
podstawowym warzywem w diecie odchudzającej, ponieważ jest
nisko energetyczna, powoduje sytość i ułatwia trawienie pokarmów.
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wartość odżywczą, zawiera sole mineralne wapnia, magnezu, żelaza niewielkie ilości Wit
C, PP i karotenu. Jest podstawowym warzywem w diecie odchudzającej, ponieważ jest
Właścicielsytość
odmiany
producent
nisko energetyczna, powoduje
i ułatwia
trawienie nasion
pokarmów.
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Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji

III

Werbena Art Nasiona Sp. z o. o.

tel. 22 877 29 26 - 28; fax 22 877 19 15
nasiona@nasiona.werbena-art.pl
www.nasiona.werbena-art.pl

0,5 cm

0,5 cm

III – IX

jakość
Lactuca sativa
L. WE

Werbena Art Nasiona Sp. z o. o.
KRÓLOWA MAJOWYCH
ul. Farbiarska 35, 02-862 Warszawa

✃

III-IX

3-4 cm

mączniaka rzekomego. Przy uprawie sałaty z rozsady nasiona wysiewa się od
początku marca do
wrześniaodmiany
na rozsadniku,
(wysiewy
Właściciel
producent
nasionwczesne wykonuje się
pod osłonami), Przy uprawie z siewu wprost do gruntu, siew nasion wykonuje się od kwietnia w rozstawie 20-30 x 20-25 cm, nasiona wysiewa się na
głębokość około 0,5 cm, siew można powtarzać do końca sierpnia. Zbiór
rozpoczyna się od początku maja i w zależności od terminu wysiewu może
trwać do października.
Sałata posiada dużą wartość odżywczą, zawiera sole mineralne wapnia, magnezu, żelaza niewielkie ilości Wit C, PP i karotenu. Jest podstawowym warzywem w diecie odchudzającej, ponieważ jest nisko energetyczna, powoduje
sytość i ułatwia trawienie pokarmów.

V-X

nr. przeds. 14/65/18512

DO WIOSENNEJ UPRAWY W GRUNCIE

SAŁATA
Odmiana
wczesna,
LENTO o okresie wegetacji
WBN-38-16
MS

63-75 dni.
Polecana
Lactuca
sativa L. do całosezonowej uprawy zarówno z rozsady, jak i z
siewu producent
wprostnasion
do gruntu. Tworzy duże
Właściciel odmiany
główki, intensywnie zielone, zwarte i
Odmiana masłowa, wczesna o okresie wegetacji 63-75 dni. Polecana do caokrągłe. Odmiana odporna na wiele
łorocznej uprawy zarówno z rozsady jak i z siewu wprost do gruntu. Tworzy
ras mączniaka
rzekomego.
duże główki, intensywnie
zielone, zwarte
i okrągłe. Odmiana odporna na

30-40 x
20-30 cm

nr. przeds. 14/65/18512

5 902367 471071

jakość WE

MS

1g

poł. IV-V

30-40 x
25-30 cm

ul. Farbiarska 35, 02-862 Warszawa
tel. 22 877 29 26 - 28; fax 22 877 19 15
nasiona@nasiona.werbena-art.pl
www.nasiona.werbena-art.pl

WBN-39-16 -

Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji

ul. Farbiarska 35, 02-862 Warszawa
tel. 22 877 29 26 - 28; fax 22 877 19 15
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IV-V

SAŁATA - MASŁOWA

jakość
Lactuca sativa
L. WE

Werbena Art Nasiona Sp. z o. o.

Werbena Art Nasiona Sp. z o. o.

12949

III-IV

a

Werbena Art Nasiona Sp. z o. o.

WBN-95-16 -

AMUR

PROFESJONALNEJ

V-VI / VIII-X

nr. przeds. 14/65/18512

SAŁATA - MASŁOWA

DO WIOSENNEJ I JESIENNEJ UPRAWY W GRUNCIE

✃

20-30 x
20-25 cm

Sałata posiada dużą wartość odżywczą, zawiera sole mineralne wapnia, magnezu, żelaza niewielkie ilości witaminy C, PP i karotenu. Jest
podstawowym warzywem w diecie odchudzającej ponieważ jest nisko energetyczna, powoduje sytość i ułatwia trawienie pokarmów. Dodatkowym atutem sałaty lodowej jest większa trwałość, główki dłużej
utrzymują swój odpowiedni wygląd i mogą być również dłużej przechowywane.

t

2-3 cm

III-IV / VII-VIII III-IV / VIII-IX

0,5 cm

0,5 cm

0,5 cm

II-III

siewy wczesne wykonuje się pod osłonami), Przy uprawie z siewu wprost do gruntu,
siew nasion wykonuje się od kwietnia w rozstawie 20-30 x 20-25 cm, nasiona wysiewa
Właściciel odmiany producent nasion
się na głębokość około 0,5cm, siew można powtarzać do końca sierpnia. Zbiór rozpoczyna się od początku maja i w zależności od terminu wysiewu może trwać do
października. Zbiór może polegać w miarę potrzeb, na wycinaniu całych rozet lub
pojedynczym zbieraniu kiści.
Bardzo atrakcyjne odmiany pod względem estetycznym ich fryzowane liście uatrakcyjnią każdą potrawę, jest doskonałym komponentem sałatowych Miksów. Sałata posiada
dużą wartość odżywczą, zawiera sole mineralne wapnia, magnezu, żelaza niewielkie
ilości Wit C, PP i karotenu. Jest podstawowym warzywem w diecie odchudzającej,
ponieważ jest nisko energetyczna, powoduje sytość i ułatwia trawienie pokarmów.

a

2-3 cm

mączniaka rzekomego. Sałatę można uprawiać z rozsady lub z siewu bezWłaściciel
odmiany producent
pośredniego do gruntu.
W przypadku
uprawy znasion
rozsady nasiona wysiewa
się w lutym i marcu pod osłony do paletek rozsadowych na miejsce stałe rośliny wysadza się w marcu i kwietniu w rozstawie 20-30 x 20-25 cm. Siew
bezpośrednio do gruntu wykonujemy od kwietnia do maja zachowujemy
letnią przerwę w wysiewach kolejne siewy wznawiamy od lipca ostateczny
termin wysiewu nasion przypada na koniec sierpnia. Zbiór rozpoczyna się
od początku maja i może być wykonywany w zależności od terminu siewu
do końca października.
Sałata posiada dużą wartość odżywczą, zawiera sole mineralne wapnia, magnezu, żelaza niewielkie ilości Wit C, PP i karotenu. Jest podstawowym warzywem w diecie odchudzającej, ponieważ jest nisko energetyczna, powoduje
sytość i ułatwia trawienie pokarmów.

Odmiana masłowa, polecana do uprawy w gruncie na zbiór wiosenny.
Tworzy średniej wielkości główki o zielonożółtym zabarwieniu. Odmianę tą możemy uprawiać z rozsady lub z siewu wprost do gruntu. Przy
uprawie z rozsady nasiona wysiewa się od początku marca do kwietnia
na rozsadniku pod osłonami. Okres od posadzenia rozsady do zbioru
główek wynosi 30-40 dni. Przy uprawie z siewu wprost do gruntu siew
nasion wykonuje się od kwietnia do maja w rozstawie 30-40x20-30 cm.
Nasiona wysiewa się na głębokość około 0,5 cm. Zbiór rozpoczyna się
od początku maja i w zależności od terminu wysiewu może trwać do
czerwca.

k

SAŁATA - LIŚCIOWA

Skład:
MIESZANKA ODMIAN
50% nasion
odm.
Lactuca
sativaDubacek
L.
50% nasion odm. Verala
Dubacek
– odmiana
zielona dębolistna
Właściciel odmiany
producent
nasion
Verala – odmiana czerwona dębolistna
Skład: 50% nasion odm. Dubaček, 50% nasion odm. Verala
Mieszanka odmian wczesnych o okresie
Dubacek - odmiana wczesna o okresie wegetacji 50-55 dni od wysiewu. Zielona dę50-55
dni naod
wysiewu.
Do
bolistna do uprawy wegetacji
wiosną, latem i jesienią.
Odporna
wybijanie
w pędy kwiatowe.
uprawy
wwegetacji
otwartym
Verala - odmiana wczesna
o okresie
50-55 dnigruncie
od wysiewu.wiosną,
Czerwona dębolistna do uprawy wiosną, latem i jesienią. Odporna na wybijanie w pędy kwiatowe.
latem i jesienią. Odporne na wybijanie
Sałatę można uprawiać z rozsady lub z siewu wprost do gruntu. Przy uprawie sałaty
w pędy
kwiatowe.
z rozsady nasiona wysiewa
się od
początku marca do września na rozsadniku, (wy-

przełom
V / VI

SAŁATA

Odmiana polecana
do uprawy w grunKRÓLOWA
MAJOWYCH
cie na zbiór
wiosenny.
Tworzy średniej
Lactuca
sativa L.
wielkości główki o zielonożółtym zabarwieniu.

ul. Farbiarska 35, 02-862 Warszawa
tel. 22 877 29 26 - 28; fax 22 877 19 15
nasiona@nasiona.werbena-art.pl
www.nasiona.werbena-art.pl

w

SAŁATA

ul. Farbiarska 35, 02-862 Warszawa
tel. 22 877 29 26 - 28; fax 22 877 19 15
nasiona@nasiona.werbena-art.pl
www.nasiona.werbena-art.pl

ó

MS

t

WBN-44-16 -

k

Odmiana AMUR
średnio wczesna, o okresie
wegetacji
65-75
dniL.od wysiewu. TwoLactuca
sativa
rzy duże głowy, zwarte i jędrne, jasnozielone.
Odmiana
Właściciel odmiany
producent
nasion polecana do uprawy
w otwartym gruncie wiosną i jesienią.
Odmiana masłowa średnio wczesna o okresie wegetacji 65-75 dni od wysieOdporna na większość ras mączniaka
wu. Tworzy duże głowy, zwarte i jędrne, jasnozielone. Odmiana polecana
rzekomego.
do uprawy w otwartym
gruncie wiosną i jesienią. Odporna na większość ras

0063.05

u

WBN-77-16 -

d

jakość WE

r o

jakość WE

p

służy jako dowód
do reklamacji

jakość WE

Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji

✃
g

Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji

o

✃

l

Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji

a

✃

t

służy jako dowód
do reklamacji

Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji

a

służy jako dowód
do reklamacji

✃

k

służy jako dowód
do reklamacji

29

WBN-98-16 -

15021

Ocimum basilicum

CYTRYNOWA

BAZYLIA

✃

WBN--16 -

547327
5 902367 471750
30 x 30-35 cm

od VII
2-3 razy

0,5-1 cm

0,5-1 cm

LEKARSKA

Ocium basilicum

POSPOLITA (CZERWONOLISTNA)

Werbena Art Nasiona Sp. z o. o.

ROŚLINA PRZYPRAWOWAul. Farbiarska 35, 02-862 Warszawa
tel. 22 877 29 26 - 28; fax 22 877 19 15
nasiona@nasiona.werbena-art.pl
www.nasiona.werbena-art.pl

0,5g

Lavandula angustifolia
powinna
na stałe zagościć w naszych

25 x 30 cm

✃

w fazie pąków

VI-VIII

Roślina jednoroczna dorasta do wysokości około 50cm. Jest z jednym z
najstarszych znanych ziół. Częściami użytkowymi są młode liście i nasiona.
Dojrzałe nasiona mają przyjemny, korzenny aromat. Liście mają nieco gorzki,
pikantny smak, który nadaje orientalny akcent różnym potrawom. Nasiona
wysiewamy na początku kwietnia pod osłonami lub wprost do gruntu, w
rzędy co 30 cm. Rozsadę należy wysadzić do gruntu w drugiej połowie maja
- w rzędy co 30 cm. Zakwita w czerwcu, a dojrzałe nasiona uzyskujemy po
miesiącu po zakończeniu kwitnienia. Wtedy wyrywa się całe rośliny i suszy,
następnie wydobywa nasiona. Polecana także do uprawy w doniczkach, w
warunkach domowych. Dojrzałe nasiona są słodkie i aromatyczne, z delikatną nutką skórki pomarańczowej. Niedojrzałe charakteryzuje nieprzyjemny
zapach. Liście kolendry charakteryzuje specyficzna woń i są dodawane do
ostrych potraw z Indii, Meksyku i Bliskiego Wschodu.
Kolendra jest jednym ze składników mieszanki przyprawowej garam masala, przypraw do marynat, wykorzystana jest również jako dodatek do ciast
i pieczywa. Doskonale komponuje się z szynką i wieprzowiną, zwłaszcza w
towarzystwie pomarańczy. Zarówno nasiona, jak i liście można stosować jako
składniki sałatek. Kolendra siewna zawierają substancje, które niszczą niektóre bakterie i grzyby, zapobiegając infekcjom ran. Nasionami kolendry można
posypać niewielkie skaleczenie lub zadrapania, po uprzednim odkażeniu i
wysuszeniu zranionego miejsca.

Coriandrum sativum

SIEWNA

KOLENDRA

0,5-1 cm

0,5-1 cm

Roślina wieloletnia,
miododajna
(z wydajnością
miodową donicach
200-350 kg/ha)
małych
i dużych
ogrodach,
powinna na stałe zagościć w naszych małych i dużych ogrodach, donicach
balkonowych
i tarasowych.
Lawenda
balkonowych i tarasowych.
Lawenda wymaga
pełnego słońca.
Nasiona wysiewamy od kwietnia
(pod osłonami)
lub odsłońca.
połowy maja
do lawenczerwca na
wymaga
pełnego
Ziele
rozsadniku. Przed wysiewem nasiona należy włożyć do zamrażalnika na 2 tydynależy
łagodzi
niestrawności
godnie. Po wysiewie
zapewnić
temp. ok 25°C. Napokarmowe,
miejsce stałe młode
rośliny wysadzamywzdęcia
od lipca dobrzucha,
września, wnudności.
rzędy co 30-35
cm. Do suszenia
Stosowana
rośliny zbieramy sukcesywnie
2-3 razy ziołowa,
w roku poczynając
od lipca. apejako herbatka
wzmacnia
Ziele lawendy znane jest ze swych właściwości łagodzących objawy stresu
tyt.bóleJest
pomocna
w chorobach
objanp. bezsenność czy
głowy.
Łagodzi niestrawności
pokarmowe,
wzdęcia brzucha, nudności.
Stosowana
herbatka ziołowa,
apetyt.
wiających
sięjakowymiotami
lubwzmacnia
biegunką.
Jest pomocna w chorobach objawiających się wymiotami lub biegunką. W
postaci
olejku
dojestinhalacji
maści
postaci olejku doW
inhalacji
i maści do
nacierania
skuteczna wi przeziębienia. Łagodzi kaszeldo
i innenacierania
objawy infekcjipolecana
dróg oddechowych.
przy przezięSuszonej lawendy lekarskiej - liści, pączków oraz kwiatów – można używać
bieniach.
Łagodzi kaszel
i inne oraz
objawy
jako rośliny przyprawowej
do przyrządzania
potraw mięsnych
warzywnych. Dodawać kwitnące
gałązki
oraz świeżo
pokrojone liście do
sosów sałatinfekcji
dróg
oddechowych.
Suszonej
kowych, sałatek, win
oraz
octów
winnych.
Kwiaty
lawendy
lekarskiej
można
lawendy lekarskiej - liści, pączków oraz
dodawać do deserów takich jak: lody, galaretki, budynie, owoce – zwłaszcza
kwiatów – można używać jako roślijagodowe.

ny przyprawowej do przyrządzania
potraw mięsnych oraz warzywnych.
Dodawać kwitnące gałązki oraz świeżo
pokrojone liście do sosów sałatkowych,
sałatek,
win oraz
winnych.
poł. V-VI
VII-IX octów
30 x 30-35
cm
od VII

0,5-1 cm

Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji

po 15.V

0,5-1 cm

5 902367 471729

IV

(w 1 roku po wysiewie)

2-3 razy

nr. przeds. 14/65/18512

LAWENDA

Lavandula angustifolia

LEKARSKA

ROŚLINA
Werbena Art Nasiona Sp. z o. o.
PRZYPRAWOWA I LECZNICZA
ul. Farbiarska 35, 02-862 Warszawa
tel. 22 877 29 26 - 28; fax 22 877 19 15
nasiona@nasiona.werbena-art.pl
www.nasiona.werbena-art.pl

1 cm

SZPINAK

Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji

Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji

Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji

jakość WE
małe opakowanie WE

✃

3g

w w w . n a s i o n a . w e r b e n a - a r t . p l

Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji

LAWENAmiododajna (z wyRoślina
wieloletnia,
WBN--16
25367
dajnościąLEKARSKA
miodową 200-350 kg/ha)

VI-VIII

Coriandrum sativum

VI-VIII

w fazie pąków

nr. przeds. 14/65/18512

w fazie pąków

SIEWNA

30

25 x 30 cm

LAWENA

5 902367 471712

nr. przeds. 14/65/18512

KOLENDRA

po 15.V

Lavandula angustifolia

V

Spinaccia oleracea L.

SZPINAK

jakość WE

0,5-1 cm

Roślina wieloletnia, miododajna (z wydajnością miodową 200-350 kg/ha)
powinna na stałe zagościć w naszych małych i dużych ogrodach, donicach
balkonowych i tarasowych. Lawenda wymaga pełnego słońca. Nasiona wysiewamy od kwietnia (pod osłonami) lub od połowy maja do czerwca na
rozsadniku. Przed wysiewem nasiona należy włożyć do zamrażalnika na 2 tygodnie. Po wysiewie należy zapewnić temp. ok 25°C. Na miejsce stałe młode
rośliny wysadzamy od lipca do września, w rzędy co 30-35 cm. Do suszenia
rośliny zbieramy sukcesywnie 2-3 razy w roku poczynając od lipca.
Ziele lawendy znane jest ze swych właściwości łagodzących objawy stresu
np. bezsenność czy bóle głowy. Łagodzi niestrawności pokarmowe, wzdęcia brzucha, nudności. Stosowana jako herbatka ziołowa, wzmacnia apetyt.
Jest pomocna w chorobach objawiających się wymiotami lub biegunką. W
postaci olejku do inhalacji i maści do nacierania jest skuteczna w przeziębienia. Łagodzi kaszel i inne objawy infekcji dróg oddechowych.
Suszonej lawendy lekarskiej - liści, pączków oraz kwiatów – można używać
jako rośliny przyprawowej do przyrządzania potraw mięsnych oraz warzywnych. Dodawać kwitnące gałązki oraz świeżo pokrojone liście do sosów sałatkowych, sałatek, win oraz octów winnych. Kwiaty lawendy lekarskiej można
dodawać do deserów takich jak: lody, galaretki, budynie, owoce – zwłaszcza
jagodowe.

✃

25 x 30 cm

V

✃

nr. przeds. 14/65/18512

IV

po 15.V

0,5-1 cm

(w 1 roku po wysiewie)

VII-IX

5 902367 471743

Werbena Art Nasiona Sp. z o. o.

nr. przeds. 14/65/18512

poł. V-VI

ul. Farbiarska 35, 02-862 Warszawa
tel. 22 877 29 26 - 28; fax 22 877 19 15
nasiona@nasiona.werbena-art.pl
www.nasiona.werbena-art.pl

V

do przyprawiania dań z ryżu. Stosuję

IV

21623

IV

Roślina dorasta
do 30-40 cm o liściach
POSPOLITA
(CZERWONOLISTNA)
WBN--16
Ocimum
basilicum purpury25348
w - kolorze
ciemnej
z lekko

Werbena Art Nasiona Sp. z o. o.

Spinaccia oleracea L.

OLBRZYM ZIMOWY

✃

WBN--16 -

poł. V- X

często uprawianych przez producentów towarowych.

5 902367 471705

Roślina dorasta do 30-40 cm o liściach w kolorze ciemnej purpury i lekko
także do
zabarwienia
winnepomarszczonymi się
orazją
różowymi
kwiatami.
Posiada silnyoctu
aromat,
polecana
jest do przyprawiania
dańkolor
z ryżu.czerwony.
Stosuję się ją także do zabarwienia octu
go na
winnego na kolor czerwony . Wysiew nasion na początku kwietnia do skrzynek lub w maju wprost na miejsce stałe. Rozsadę należy wysadzić do gruntu
w drugiej połowie maja - w rzędy co 30 cm. Polecana także do uprawy w
doniczkach, w warunkach domowych.
Bazylia jest rośliną przyprawową. Używamy jej liści w postaci świeżej lub
po wysuszeniu i zmieleniu. Świeże liście dodajemy m.in. do: sałatek, sosów
pomidorowych, do grzybów i dań z makaronem. Suszona bazylia wykorzystywana jest m.in. do pieczenia mięs, ryb, sosów kuchni włoskiej, zup, duszonych warzyw i pizzy. Bazylię na susz ścina się w sierpniu i suszy w cieniu. Gdy
potrzebujemy świeżych liści, zaczynamy wycinanie zawsze od dołu i przed
kwitnieniem. Usuwamy więc kwiaty bazylii aby uzyskać liście o lepszych walorach. Bazylia poza smakowymi walorami posiada także właściwości lecznicze: pobudza wydzielanie soków żołądkowych, poprawia trawienie, ułatwia
przyswajanie składników odżywczych z pokarmu. Zapobiega skurczom żołądka, pomaga w niestrawności i przy wzdęciach.
Bazylia w 100 g zawiera: 23 kcal.

Coriandrum sativum
z najstarszych
znanych ziół. Częściami

, znajdziecie Państwo nasiona warzyw odmian:

Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji

Doniczka z bazylią,
postawiona na parapecie,
skutecznie
odstrasza
owady,
pomarszczonymi
oraz
różowymi
kwiam.in. komary, zaśtami.
sok z liści
bazylii przynosi
ulgę w przypadku
pogryzienia
Posiada
silny aromat,
polecana
jest
przez owady.

Roślina jednoroczna dorasta do wysokości około 50cm. Jest z jednym z
użytkowymi są młode liście i nasiona.
najstarszych znanych ziół. Częściami użytkowymi są młode liście i nasiona.
Dojrzałe
nasiona
Dojrzałe nasiona mają
przyjemny,
korzenny mają
aromat. przyjemny,
Liście mają nieco kogorzki,
pikantny smak, który
nadajearomat.
orientalny Liście
akcent różnym
potrawom.
Nasiona
rzenny
mają nieco
gorzki,
wysiewamy na początku kwietnia pod osłonami lub wprost do gruntu, w
pikantny
który
nadaje
orientalny
rzędy co 30 cm. Rozsadę
należysmak,
wysadzić
do gruntu
w drugiej
połowie maja
- w rzędy co 30 cm.
Zakwita w
czerwcu, a potrawom.
dojrzałe nasiona uzyskujemy
akcent
różnym
Dojrza-po
miesiącu po zakończeniu kwitnienia. Wtedy wyrywa się całe rośliny i suszy,
łe nasiona
są słodkie
i aromatyczne,
następnie wydobywa
nasiona. Polecana
także do uprawy
w doniczkach, w
warunkach domowych.
Dojrzałe nasiona
słodkie i aromatyczne,
z deliz delikatną
nutkąsą skórki
pomarańczokatną nutką skórki pomarańczowej. Niedojrzałe charakteryzuje nieprzyjemny
wej. Niedojrzałe charakteryzuje niezapach. Liście kolendry charakteryzuje specyficzna woń i są dodawane do
przyjemny
zapach.
ostrych potraw z Indii,
Meksyku i Bliskiego
Wschodu.Liście kolendry
Kolendra jest jednym
ze składników mieszanki
przyprawowej
garam
charakteryzuje
specyficzna
woń
i masasą
la, przypraw do marynat, wykorzystana jest również jako dodatek do ciast
dodawane
potraw zwłaszcza
z Indii, w
i pieczywa. Doskonale
komponuje do
się z ostrych
szynką i wieprzowiną,
towarzystwie pomarańczy.
Zarówno
nasiona,Wschodu.
jak i liście można stosować jako
Meksyku
i Bliskiego
składniki sałatek. Kolendra siewna zawierają substancje, które niszczą niektóre bakterie i grzyby, zapobiegając infekcjom ran. Nasionami kolendry można
posypać niewielkie skaleczenie lub zadrapania, po uprzednim odkażeniu i
wysuszeniu zranionego miejsca.

J A K W T A K I M W Y PA D K U U Z Y S K A Ć Z D R O W E R O Ś L I N Y I Z D R O W E P L O N Y ?
Sądzimy, że do uprawy wybierać należy nasiona odmian odpornych lub chociaż tolerancyjnych na choroby. Dobór takich odmian będzie
zarazem najtańszym i najskuteczniejszym sposobem uniknięcia konieczności ochrony chemicznej warzyw przed chorobami i szkodnikami. Dlatego
zachęcamy Państwa do skorzystania z naszej oferty.

•

0,5-1 cm

1g

ul. Farbiarska 35, 02-862 Warszawa
tel. 22 877 29 26 - 28; fax 22 877 19 15
nasiona@nasiona.werbena-art.pl
www.nasiona.werbena-art.pl

Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji

co 20-40 cm

Odmiana uniwersalna do uprawy wiosennej, jesiennej oraz ozimej. Tworzy rośliny o
pokroju lekko wzniesionym, liście duże owalno-wydłużone, ciemnozielone, lekko karbowane. Szpinak uprawia się z siewu wprost do gruntu, nasiona wysiewa się na przełomie marca i kwietnia, kolejne wysiewy można powtarzać do końca sierpnia, nasiona
wysiewa się na głębokość 2-3 cm w rzędy co 20-40 cm. Zbiór szpinaku rozpoczyna
się w maju i może być kontynuowany do jesiennych przymrozków.
Szpinak jest bogatym źródłem witamin: C, B1, B2, PP , zawiera także dużo przyswajalnego żelaza i soli mineralnych magnezy, wapnia, potasu i fosforu. Dietetycy zalecają
spożywanie szpinaku przy schorzeniach przewodu pokarmowego, wątroby i dróg
żółciowych, a ze względu na dużą zawartość jodu również tarczycy. Posiada również
działanie krwiotwórcze. 100 g szpinaku to tylko 19 kcal. Szpinak jest doskonałym produktem do mrożenia.

2-3 cm

ROŚLINA PRZYPRAWOWAWerbena Art Nasiona Sp. z o. o.
ul. Farbiarska 35, 02-862 Warszawa
tel. 22 877 29 26 - 28; fax 22 877 19 15
nasiona@nasiona.werbena-art.pl
www.nasiona.werbena-art.pl

Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji

1g

VI-VIII

w fazie pąków

Ocium basilicum

BAZYLIA

Ocium basilicum
Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji
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BAZYLIA

nr. przeds. 14/65/18512

2-3 cm

0,5-1 cm

Ocimum basilicum

25 x 30 cm

CYTRYNOWA

15346
WBN-97-16-g 15349
E K O
O G R Ó D WBN--16-g to nasz Ogród, nasza Działka gdzie powinniśmy uprawiać warzywa, kwiaty, owoce, zgodnie z ekologiczną recepturą czyli „bez użycia środków
chemicznych i nawozów sztucznych”.

które dobieramy pod kątem poszukiwanych przez Klientów cech smakowych, odżywczych,
z odpornością lub tolerancją na choroby charakterystyczne dla danego gatunku
dostosowanych do warunków uprawy w naszej strefie klimatycznej

25 x 30 cm

POSPOLITA

Roślina KOLENDRA
jednoroczna dorasta do wy-

•
•
•

po 15.V

BAZYLIA

SIEWNA
WBN--16
sokości
około
50cm. Jest z25330
jednym

W torebkach z logo

V

POSPOLITA (CZERWONOLISTNA)

Odmiana o dużych jasnozielonych, trójkątno-strzałkowatych, gładkich liściach. Bardzo odporna
na wymarzanie w związku z tym doskonale nadaje się do wysiewu jesiennego, może być również
uprawiana z siewu wiosennego. Odmiana bardzo dobrze przezimowuje i wiosną szybko rośnie.
Charakteryzuje się dużą zawartością witaminy C i suchej masy. Szpinak jest rośliną klimatu chłodnego i wilgotnego. Pod uprawę nadają się gleby lekkie, szybko nagrzewające się, żyzne o dobrej
pojemności wodnej. Uprawia się z siewu wprost do gruntu w trzech terminach: wiosennym (siew
poł. IV, zbiór poł V), jesiennym (poł VIII, zbiór IX – X) i w uprawie ozimej (siew od poł X – zbiór
wczesnowiosenny). Zielone liście polecane są do bezpośredniego spożycia oraz mrożenia.

1 cm

Doniczka z bazylią, postawiona na parapecie, skutecznie odstrasza owady,
m.in. komary, zaś sok z liści bazylii przynosi ulgę w przypadku pogryzienia
przez owady.

po 15.V

BAZYLIA

✃
5 902367 471033

IV

Doniczka z bazylią, postawiona na parapecie, skutecznie odstrasza owady,
m.in. komary, zaś sok z liści bazylii przynosi ulgę w przypadku pogryzienia
przez owady.

SIEWNA

KOLENDRA

III/IV; VII-VIII

Warto przekonać się do szpinaku, ponieważ ma właściwości zdrowotne – m.in. wspomaga zwiększanie masy mięśniowej, reguluje odkładanie się tłuszczu w organizmie i zmniejsza ryzyko chorób,
przede wszystkim nowotworowych.
Szpinak jest bogatym źródłem witamin: C, B1, B2, PP , zawiera także dużo przyswajalnego żelaza i
soli mineralnych magnezy, wapnia, potasu i fosforu. Dietetycy zalecają spożywanie szpinaku przy
schorzeniach przewodu pokarmowego, wątroby i dróg żółciowych, a ze względu na dużą zawartość jodu również tarczycy. Posiada również działanie krwiotwórcze. 100 g szpinaku to tylko
19 kcal. Szpinak jest doskonałym produktem do mrożenia.

nr. przeds. 14/65/18512

OLBRZYM ZIMOWY

V

k

LEKARSKA

połowie maja - w rzędy co 30 cm. Polecana także do uprawy w doniczkach,
w warunkach domowych.
Bazylia jest rośliną przyprawową. Używamy jej liści w postaci świeżej lub
po wysuszeniu i zmieleniu. Świeże liście dodajemy m.in. do: sałatek, sosów
pomidorowych, do grzybów i dań z makaronem. Suszona bazylia wykorzystywana jest m.in. do pieczenia mięs, ryb, sosów kuchni włoskiej, zup, duszonych warzyw i pizzy. Bazylię na susz ścina się w sierpniu i suszy w cieniu. Gdy
potrzebujemy świeżych liści, zaczynamy wycinanie zawsze od dołu i przed
kwitnieniem. Usuwamy więc kwiaty bazylii aby uzyskać liście o lepszych walorach. Bazylia poza smakowymi walorami posiada także właściwości lecznicze: pobudza wydzielanie soków żołądkowych, poprawia trawienie, ułatwia
przyswajanie składników odżywczych z pokarmu. Zapobiega skurczom żołądka, pomaga w niestrawności i przy wzdęciach.
Bazylia w 100 g zawiera: 23 kcal.

u

LAWENDA
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k. V - poł. VI/
poł. III - IV
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ROŚLINA
PRZYPRAWOWA I LECZNICZA

BAZYLIA
Roślina wysoka
na 40-50 cm z jasno
CYTRYNOWA
zielonymi
liśćmi z różowymi kwiatami.
Ocimum basilicum
Ma świeży, cytrusowy aromat, przez co
Doniczka z bazylią, postawiona na parapecie, skutecznie odstrasza owady,
doskonale komponuje się z potrawami
m.in. komary, zaś sok z liści bazylii przynosi ulgę w przypadku pogryzienia
z ryb. Jestprzez
również
owady. doskonałym dodatowoców
twarogów,
Roślina wysoka nakiem
40-50 do
cm z jasno
zielonymimorza,
liśćmi z różowymi
kwiatami.
Ma świeży, cytrusowy
przez
co doskonale komponuje
orazaromat,
sałatek
owocowych.
Używasięsięz potrajej
wami z ryb. Jest również doskonałym dodatkiem do owoców morza, twarogów, oraz sałatek
owocowych.
Używa się jej także do
aromatyzowania
także
do aromatyzowania
octu,
oliwy
octu, oliwy i oleju. Wysiew nasion na początku kwietnia do skrzynek lub w
i oleju.
maju wprost na miejsce
stałe. Rozsadę należy wysadzić do gruntu w drugiej

IV

Spinacia oleracea L.

d

0,2g

20-30 x
10-15 cm

SZPINAK

k. V - poł. VI/
poł. III - IV

r o

ROŚLINA PRZYPRAWOWA, OZDOBNA,
MIODODAJNA, LECZNICZA

Roślina wysoka na 40-50 cm z jasno zielonymi liśćmi z różowymi kwiatami.
Ma świeży, cytrusowy aromat, przez co doskonale komponuje się z potrawami z ryb. Jest również doskonałym dodatkiem do owoców morza, twarogów, oraz sałatek owocowych. Używa się jej także do aromatyzowania
octu, oliwy i oleju. Wysiew nasion na początku kwietnia do skrzynek lub w
maju wprost na miejsce stałe. Rozsadę należy wysadzić do gruntu w drugiej
połowie maja - w rzędy co 30 cm. Polecana także do uprawy w doniczkach,
w warunkach domowych.
Bazylia jest rośliną przyprawową. Używamy jej liści w postaci świeżej lub
po wysuszeniu i zmieleniu. Świeże liście dodajemy m.in. do: sałatek, sosów
pomidorowych, do grzybów i dań z makaronem. Suszona bazylia wykorzystywana jest m.in. do pieczenia mięs, ryb, sosów kuchni włoskiej, zup, duszonych warzyw i pizzy. Bazylię na susz ścina się w sierpniu i suszy w cieniu. Gdy
potrzebujemy świeżych liści, zaczynamy wycinanie zawsze od dołu i przed
kwitnieniem. Usuwamy więc kwiaty bazylii aby uzyskać liście o lepszych walorach. Bazylia poza smakowymi walorami posiada także właściwości lecznicze: pobudza wydzielanie soków żołądkowych, poprawia trawienie, ułatwia
przyswajanie składników odżywczych z pokarmu. Zapobiega skurczom żołądka, pomaga w niestrawności i przy wzdęciach.
Bazylia w 100 g zawiera: 23 kcal.

nr. przeds. 14/65/18512

III - poł. V;
poł. IX - poł. X

20-30 x
10-15 cm

Roślina dorasta do 30-40 cm o liściach w kolorze ciemnej purpury i lekko
pomarszczonymi oraz różowymi kwiatami. Posiada silny aromat, polecana
jest do przyprawiania dań z ryżu. Stosuję się ją także do zabarwienia octu
winnego na kolor czerwony . Wysiew nasion na początku kwietnia do skrzynek lub w maju wprost na miejsce stałe. Rozsadę należy wysadzić do gruntu
w drugiej połowie maja - w rzędy co 30 cm. Polecana także do uprawy w
doniczkach, w warunkach domowych.
Bazylia jest rośliną przyprawową. Używamy jej liści w postaci świeżej lub
po wysuszeniu i zmieleniu. Świeże liście dodajemy m.in. do: sałatek, sosów
pomidorowych, do grzybów i dań z makaronem. Suszona bazylia wykorzystywana jest m.in. do pieczenia mięs, ryb, sosów kuchni włoskiej, zup, duszonych warzyw i pizzy. Bazylię na susz ścina się w sierpniu i suszy w cieniu. Gdy
potrzebujemy świeżych liści, zaczynamy wycinanie zawsze od dołu i przed
kwitnieniem. Usuwamy więc kwiaty bazylii aby uzyskać liście o lepszych walorach. Bazylia poza smakowymi walorami posiada także właściwości lecznicze: pobudza wydzielanie soków żołądkowych, poprawia trawienie, ułatwia
przyswajanie składników odżywczych z pokarmu. Zapobiega skurczom żołądka, pomaga w niestrawności i przy wzdęciach.
Bazylia w 100 g zawiera: 23 kcal.

VI-VIII

GRETA F1

w fazie pąków

15346
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25 x 30 cm

soli mineralnych magnezy, wapnia, potasu i fosforu. Dietetycy zalecają spożywanie szpinaku przy
schorzeniach przewodu pokarmowego, wątroby i dróg żółciowych, a ze względu na dużą zawartość jodu również tarczycy. Posiada również działanie krwiotwórcze. 100 g szpinaku to tylko
19 kcal. Szpinak jest doskonałym produktem do mrożenia.

III - poł. V;
poł. IX - poł. X

Spinacia oleracea L.

po 15.V

związku z tym, doskonale
nadaje się do wysiewu jesiennego, może być również
Odmiana o dużych jasnozielonych, trójkątno-strzałkowatych, gładkich liściach. Bardzo odporna
uprawiana z siewu wiosennena wymarzanie w związku z tym doskonale nadaje się do wysiewu jesiennego, może być również
uprawiana z siewu wiosennego. Odmiana bardzo dobrze
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rośnie.
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Spinaccia oleracea L.
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0,5-1 cm

co 20-40 cm
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Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji

tych, gładkich liściach. Bardzo
OLBRZYM ZIMOWY
odporna na wymarzanie, w

g

BAZYLIA dorastająca do 30
Roślina jednoroczna,
- 40 cm. POSPOLITA
tworzy duże, błyszczące, lekOcimum basilicum
ko pofałdowane zielone liście o bardzo
Doniczka z bazylią, postawiona na parapecie, skutecznie odstrasza owady,
wyrazistym aromacie i smaku. Ten rom.in. komary, zaś sok z liści bazylii przynosi ulgę w przypadku pogryzienia
dzaj bazylii
jest
polecany jest do wykoprzez
owady.
nywania
pesto.
jest rośliną
przyRoślina jednoroczna,
dorastająca
do 30Bazylia
- 40 cm. tworzy
duże, błyszczące,
lekko pofałdowane
zielone liście oUżywamy
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prawową.
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w postaci
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m.in.
sała-co
30 cm. Polecana także do uprawy w doniczkach oraz do uprawy w waruntek,
sosów
pomidorowych,
grzybów
kach domowych.
dań z makaronem.
bazylia
Bazylia jest roślinąi przyprawową.
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w postaci świeżej
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w sierpniui ipizzy.
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III/IV; VII-VIII

Opakowanie
służy jako dowód

W W W . N A S I O N A . W E R B E N A - A R T . P Ldo reklamacji

Odmiana o dużych 15121
jasnozieWBN-104-16 lonych, trójkątno-strzałkowaSZPINAK

o

bujemy świeżych liści, zaczynamy wycinanie zawsze od dołu i przed kwitnieniem. Usuwamy więc kwiaty bazylii, aby uzyskać liście o lepszych walorach
smakowych. Bazylia poza smakowymi walorami posiada także właściwości
lecznicze: pobudza wydzielanie soków żołądkowych, poprawia trawienie ,
ułatwia przyswajanie składników odżywczych z pokarmu.
Bazylia w 100 g zawiera: 23 kcal.

0,5-1 cm

żółciowych, a ze względu na dużą zawartość jodu również tarczycy. Posiada również
działanie krwiotwórcze. 100 g szpinaku to tylko 19 kcal. Szpinak jest doskonałym produktem do mrożenia.

Więcej informacji uprawowych warzyw i ziół znajdziecie Państwo na
naszej
stronie:
✃
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co 10-20 cm pierwszy zbiór
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SZCZYPIOREK

PROFESJONALNEJ

Liście szczypiorku mają delikatny smak i aromat cebuli, liscie zawierają dużo
witaminy C, prowitaminę A, olejki lotne zawierające siarkę oraz sole mineralne
żelaza, wapnia, potasu, magnezu. Szczypiorek jest znakomitym dodatkiem
do potraw na świeżo jak również po ususzeniu.

Planując „zdrową” uprawę warzyw z uwzględnieniem ograniczenia
stosowania chemii, musimy pamiętać nie tylko o odpowiednim doborze odmian warzyw ale także powinniśmy wziąć pod uwagę zalety
wprowadzenia ziół do uprawy. Sadząc lub siejąc zioła w sąsiedztwie
warzyw:
•
zwiększymy uzyskiwane plony: owoców (np. ogórków i pomidorów)
•
ograniczymy lub pozbędziemy się komarów i mrówek, które nie
lubią intensywnych zapachów, jakie wydziela np. bazylia, lawenda,
majeranek, tymianek
•
podniesiemy walory estetyczne naszego ogrodu, gdyż zioła
w większości pięknie kwitną.

a

0,5-1 cm

IV-V

2-3 cm

2-3 cm

Liście szczypiorku mają delikatny smak i aromat cebuli, liście zawierają dużo
witaminy C, prowitaminę A, olejki lotne zawierające siarkę oraz sole mineralne
żelaza, wapnia, potasu, magnezu. Szczypiorek jest znakomitym dodatkiem
do potraw na świeżo jak również po ususzeniu.

Odmiana wczesna, o okresie wegetacji 110 dni, polecana do pędzenia pod
osłonami i uprawy w otwartym gruncie. Tworzy dość szerokie, średnio-zieWłaściciel odmiany producent nasion
lone liście średniej długości. Bardzo dobrze zimuje w gruncie. Roślina na tym
samym miejscu może pozostać 3-4 lata w kolejnych latach liście szczypioru są
dostępne cały sezon. Szczypiorek jest uprawiany z siewu wprost do gruntu,
nasiona wysiewa się w kwietniu lub maju w rzędy co 10-20 cm. Zbiór liści
po wysiewie w pierwszym roku rozpoczyna się po 110 dniach od wysiew
(lipiec – sierpień) w kolejnych latach szczypior można zbierać od wczesnej
wiosny. Zbiór przeprowadzamy, gdy szczypior ma ok. 15 cm. Po 3-4 tygodniach można go powtórnie ścinać.

Z I O Ł A
zazwyczaj uprawiamy dla ich wartości przyprawowych, nie powinniśmy jednak zapominać, że wiele gatunków ziół wydziela olejki eteryczne, które mogą wspierać nas w walce ze szkodnikami. Poza tym niektóre
gatunki ziół są wybitnie miododajne (w okresie kwitnienia przyciągają
owady) co nie pozostaje bez wpływu na plonowanie wieku gatunków
uprawianych warzyw.
0,5-1 cm

Odmiana wczesna o okresie wegetacji 120 dni, polecana do pędzenia pod
osłonami i uprawy w otwartym gruncie. Tworzy cienkie jasnozielone liście.
Właściciel odmiany producent nasion
Bardzo dobrze zimuje w gruncie. Roślina na tym samym miejscu może pozostać 3-4 lata w kolejnych latach liście szczypioru są dostępne cały sezon.
Szczypiorek jest uprawiany z siewu wprost do gruntu, nasiona wysiewa się
w kwietniu lub maju w rzędy co 10-20 cm. Zbiór liści po wysiewie w pierwszym roku rozpoczyna się po 120 dniach od wysiewy (lipiec – sierpień)
w kolejnych latach szczypior można zbierać od wczesnej wiosny. Zbiór
przeprowadzamy, gdy szczypior ma 15-20 cm. Po 3-4 tygodniach można go
powtórnie ścinać.
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OGÓREK KONSERWOWY - PARTENOKARPICZNY
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ORFEUS F1

DO UPRAWY POD OSŁONAMI I W GRUNCIE

OGÓREK KONSERWOWY - PARTENOKARPICZNY

OGÓREK KONSERWOWY

ALHAMBRA mieszaniec

Cucumis sativus L.

Cucumis sativus L.

Właściciel odmiany producent nasion

LADA

RZODKIEWKA

Odmiana wczesna, partenokarpiczna, do uprawy w gruncie i pod osłonami. Tworzy owoce
ciemnozielone, walcowate z rzadko rozsianymi dużymi brodawkami. Odmiana plenna nie
posiadająca goryczki, ta cecha uwarunkowana jest genetycznie . Wczesność tej odmiany powoduje, że w sprzyjających warunkach pierwsze owoce mogą się pojawić już w pierwszych
dniach lipca. Owoce polecane są do przygotowywania przetworów - konserwowania,
kwaszenia oraz spożywania na świeżo. Odporna na wirus mozaiki ogórka (CMV), parcha
dyniowatych (Ccu), Mączniaka prawdziwego (Px), wirusa żółtej mozaiki dyniowatych
(ZYMV), wirusa żółtej mozaiki ogórka (CVYV).
Uprawa w gruncie: wysiew bezpośrednio do gruntu, około połowy maja, na głębokość
około 2 cm w rozstawie 67,5x8-15cm. Nasiona ogórków można wysiewać również wcześniej
nawet w drugiej dekadzie kwietnia, wówczas należy przykryć rzędy agrowłókniną lub folią
perforowaną, odkryć po 15 maja gdy minie ryzyko przymrozków. Zbiór ogórków rozpoczyna się w pierwszych dniach lipca i w sprzyjających warunkach może trwać do września.
Uprawa pod osłonami: wysiew bezpośrednio do doniczek po 15 marca, ok 10 kwietnia
rozsadę z doniczek wysadzamy pod osłony. Zbiory ogórków rozpoczynamy w końcu kwietnia – początku maja.
Partenokarpia - wytwarzanie owoców nasion, tzn. bez zapylenia i zapłodnienia. Aby
rośliny ogórka mogły wytworzyć owoce, ich kwiaty muszą być zapylone przez pszczoły.
Odpowiednio prowadzona hodowla pozwoliła uzyskać odmiany ogórka partenokarpicznego, które tworzą owoce bez zapylenia przez pszczoły, z tendencją do wytwarzanie owoców z małą ilością nasion lub owoców beznasiennych. Partenokarpiczne odmiany
ogórków gruntowych, są uprawiane pod osłonami w celu uzyskania w miesiącach kwiecień,
maj, czerwiec, ogórków do przetwarzania - bardzo wczesnego uzyskania „ogórków małosolnych”. Dla porównania ogórki gruntowe wysiane po 15 maja, w zależności od wczesności
odmiany zaczynają owocować w lipcu.
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OGÓREK KONSERWOWY

ORFEUS mieszaniec

Odmiana wczesna, partenokarpiczna, tworząca owoce ciemnozielone, walcowate z rzadko
rozsianymi dużymi brodawkami. Odmiana plenna nie posiadająca goryczki, ta cecha uwarunkowana jest genetycznie . Wczesność tej odmiany powoduje, że w sprzyjających warunkach, w
uprawie w gruncie pierwsze owoce mogą się pojawić już w pierwszych dniach lipca. Polecana
do przygotowywania przetworów - konserwowania, kwaszenia oraz spożywania na świeżo.
Odporna na wirus mozaiki ogórka (CMV), parcha dyniowatych (Ccu), Mączniaka prawdziwego (Px), wirusa żółtej mozaiki dyniowatych (ZYMV), wirusa żółtej mozaiki ogórka
(CVYV).
Uprawa w gruncie: wysiew bezpośrednio do gruntu, ok. połowa maja. nasiona wysiewa się na
głębokość około 2cm w rozstawie 67,5x8-15cm. Nasiona ogórków można wysiewać również
wcześniej nawet w drugiej dekadzie kwietnia, wówczas należy przykryć rzędy agrowłókniną
lub folią perforowaną, odkryć po 15 maja gdy minie ryzyko przymrozków. Zbiór ogórków rozpoczyna się w pierwszych dniach lipca i w sprzyjających warunkach może trwać do września.
Uprawa pod osłonami: wysiew bezpośrednio do doniczek po 15 marca, ok 10 kwietnia rozsadę z doniczek wysadzamy pod osłony. Zbiory rozpoczynamy w końcu kwietnia – początku
maja.
Partenokarpia - wytwarzanie owoców bez zapylenia i zapłodnienia. Partenokarpia jest powszechnym zjawiskiem wśród roślin, jednak ogórek jest rośliną rozdzielnopłciową, jednopienną
tzn. na jednej roślinie występują kwiaty męskie i żeńskie. Aby rośliny ogórka mogły wytworzyć
owoce, ich kwiaty muszą być zapylone przez pszczoły. Odpowiednio prowadzona hodowla
pozwoliła uzyskać odmiany ogórka partenokarpicznego, które tworzą owoce bez zapylenia przez pszczoły, z małą ilością nieżywotnych nasion lub owoców beznasiennych. Partenokarpiczne odmiany ogórków gruntowych, są uprawiane pod osłonami w celu uzyskania w
miesiącach kwiecień, maj, czerwiec, ogórków do przetwarzania - bardzo wczesnego uzyskania
„ogórków małosolnych”. Dla porównania ogórki gruntowe wysiane po 15 maja, w zależności od
wczesności odmiany zaczynają owocować w lipcu.
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TYMIANEK

W ogrodzie polecany jest do uprawy także jako roślina ozdobna. Należy do
roślin miododajnych (z wydajnością miodową: 200-350 kg/ha). Nadaje się
na skalniaki i do dekoracji murków ogrodowych, na których pięknie prezentuje się obsypany swoimi drobnymi, liliowo-różowymi kwiatami.
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Roślina wieloletnia o wysokości ok. 40 cm, o niskiej mrozoodporności, dlatego często uprawia się ją jako jednoroczną. Roślina przyprawowa, charakteryzuje się gorzkawym smakiem i bardzo intensywnym zapachem. Polecany do
przyprawiania dań z dziczyzny, cielęciny, jagnięciny, wołowiny, drobiu, ryb.
Podkreśla smak farszów, pasztetów, wędlin, gulaszów, zup i bulionów. 100 g
tymianku zawiera 101 kcal.
Tymianek ma także działanie rozgrzewające i pobudza wydzielanie się śluzu
przez co zapobiega zakażeniom bakteryjnym, grzybiczym i wirusowym w
płucach. Tymianek pomaga w trawieniu pokarmów o wysokiej zawartości
tłuszczu i przynosi ulgę w zaparciach.
Kwiaty tymianku mogą pojawiać się od maja aż do września, a nawet do początków października, przyciągają duże ilości pszczół oraz motyli. Wysiewamy w kwietniu lub maju wprost do gruntu, w rzędy co 25 cm. W temp. W celu
uzyskania zioła rośliny ścina się przed kwitnieniem i suszy w przewiewnym,
zacienionym miejscu. Polecany także do uprawy w doniczkach, w domowych warunkach.

Odmiana w typie Nantes, średnio późna o okresie wegetacji 140 – 150 dni.
Tworzy gładkie walcowate, pomarańczowe, średniej długości korzenie ok.
20 cm. Nie wykazuje tendencji do zielenienia oraz przebarwień antocyjanowych. Na przekroju poprzecznym, rdzeń i miąższ korzenia mają ten sam
kolor. Korzenie tej odmiany, polecane są do bezpośredniego spożycia,
przetwarzania oraz przechowywania. Nasiona wysiewa się do gruntu od
marca do maja na głębokość 1-2 cm w rozstawie 3-5x30-45cm. Zbiór do
bezpośredniego spożycia przeprowadza się od końca czerwca do połowy
października.
Marchew zawiera duże ilości witaminy A, oraz błonnik pokarmowy sprzyjający procesom trawienia i zapobiegający występowaniu chorób nowotworowych przewodu pokarmowego. Zawartość żelaza i kwasu foliowego działa
krwiotwórczo, zapobiega niedokrwistości. Sok z marchwi jest polecany w
leczeniu chorób skóry i oczu, anemii, reumatyzmie, cukrzycy, podawany
dzieciom zapobiega zasiedlaniu przewodu pokarmowego przez pasożyty.
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Odmiana w typie Nantes, wczesna o okresie wegetacji ok. 100 dni. Tworzy
bardzo gładkie walcowate, pomarańczowe, średniej długości korzenie ok.
20 cm. Nie wykazuje tendencji do zielenienia oraz przebarwień antocyjanowych. Na przekroju poprzecznym, rdzeń i miąższ korzenia mają ten sam
kolor. Korzenie tej odmiany, polecane są do bezpośredniego spożycia oraz
przygotowywania pierwszych letnich surówek, soków i innych potraw. Nasiona wysiewa się do gruntu od marca do maja na głębokość 1-2 cm w rozstawie 3-5x30-45cm. Zbiór do bezpośredniego spożycia przeprowadza się
od końca czerwca do połowy października.
Marchew zawiera duże ilości witaminy A, oraz błonnik pokarmowy sprzyjający procesom trawienia i zapobiegający występowaniu chorób nowotworowych przewodu pokarmowego. Zawartość żelaza i kwasu foliowego działa
krwiotwórczo, zapobiega niedokrwistości. Sok z marchwi jest polecany w
leczeniu chorób skóry i oczu, anemii, reumatyzmie, cukrzycy, podawany
dzieciom zapobiega zasiedlaniu przewodu pokarmowego przez pasożyty.
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MARCHEW JADALNA

SYLVA

Daucus carota L.
Właściciel odmiany producent nasion

Odmiana wysoka średnio wczesna, plenna do uprawy w tunelach foliowych i w
gruncie przy palikach. Tworzy owoce bardzo duże, mocno żebrowane które osiągają wagę nawet 1 kg. Owoce są bardzo mięsiste, czerwone w fazie dojrzałości z
wysoką zawartością suchej masy. Owoce polecane do bezpośredniego spożycia,
plastry owoców nadają się do grillowania, na kanapki do hamburgerów. Owoce
mogą być także wykorzystywane do przetwarzania. W zależności od potrzeb i
sposobu uprawy, nasiona wysiewać pod osłonami od poł lutego do końca marca
do doniczek lub na palety. Na miejsce stałe do tunelu foliowego sadzić możemy rośliny gdy mają kilka dobrze rozwiniętych liści. Wymaga obfitego nawożenia i nawadniania. W przypadku uprawy tej odmiany w gruncie przy palikach nasiona wysiewa
się pod osłony w marcu i kwietniu, a do gruntu rozsadę wysadza się po 15 maja,
gdy minie ryzyko wystąpienia przymrozków, w rozstawie 40-60x60-70cm. Owoce zbiera się sukcesywnie w miarę dojrzewania od połowy lipca do pierwszych
jesiennych przymrozków.
Pomidor jest ważnym źródłem soli mineralnych, zwłaszcza potasu, zawiera witaminy oraz likopen, który jest antyutleniaczem korzystnie wpływającym na organizm
człowieka. Składniki zawarte w owocach pomidora korzystnie wpływają na procesy trawienia i zdrowie człowieka. Przetwory pomidorowe mogą być spożywane
przez chorych na cukrzycę a także przy chorobach wątroby i nerek. Szklanka soku
pomidorowego pokrywa dzienne zapotrzebowanie na Wit.C dla dorosłej osoby.
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POMIDOR

BRUTUS

Solanum lycopersicum L.
Właściciel odmiany producent nasion

Odmiana średnio wczesna o okresie wegetacji 30-35 dni. Polecana do uprawy
oraz w otwartym gruncie przez cały okres wegetacji. Cechują ją wysoka odporność na wybijanie w pędy kwiatostanowe nawet w okresie uprawy latem. Tworzy duże, okrągłe, fioletowe z białym końcem zgrubienia, o białym matowym
miąższu o bardzo przyjemnym smaku i konsystencji.
Rzodkiewkę uprawia się z siewu wprost do gruntu, nasiona wysiewa się od
lutego w przypadku pędzenia pod osłonami w rozstawie 20x3-4cm na głębokość 1,5-2 cm, w pełni rozwinięte zgrubienia zbiera się po 28 dniach od
wysiewu. W przypadku uprawy tej odmiany w otwartym gruncie nasiona wysiewa się od połowy kwietnia do września. Zbiory rzodkiewki rozpoczynają
się od połowy maja i mogą być powtarzane do października w zależności od
częstotliwości wysiewu.
Rzodkiewka jest cennym warzywem ze względu na krótki okres wegetacji jest
pierwszą nowalijką, zawiera również znaczące ilości witaminy C, oraz witaminy z kompleksu B, żelazo i olejki gorczyczne składniki tak potrzebne naszemu
organizmowi na wiosnę. Rzodkiewka ma duże zastosowanie w gospodarstwie
domowym, może być spożywana na świeżo jak i po ugotowaniu. Gotowana
jest polecana dla osób z problemami żołądkowymi.
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RZODKIEWKA

DIANA

Raphanus sativus L.
Właściciel odmiany producent nasion

BLISTRA F1

WBN--16 -

0,5-1 cm

RZODKIEWKA

LADA

Raphanus sativus L.
Właściciel odmiany producent nasion

Odmiana średnio wczesna o okresie wegetacji 33-37 dni. Polecana do
uprawy oraz w otwartym gruncie przez cały okres wegetacji. Cechują ją
wysoka odporność na wybijanie w pędy kwiatostanowe nawet w okresie uprawy latem Tworzy duże, okrągłe, czerwone zgrubienia.
Rzodkiewkę uprawia się z siewu wprost do gruntu, nasiona wysiewa się
od lutego w przypadku pędzenia pod osłonami w rozstawie 20x3-4cm
na głębokość 1,5-2 cm, w pełni rozwinięte zgrubienia zbiera się po 28
dniach od wysiewu. W przypadku uprawy tej odmiany w otwartym
gruncie nasiona wysiewa się od połowy kwietnia do września. Zbiory
rzodkiewki rozpoczynają się od połowy maja i mogą być powtarzane
do października w zależności od częstotliwości wysiewu.
Rzodkiewka jest cennym warzywem ze względu na krótki okres wegetacji jest pierwszą nowalijką, zawiera również znaczące ilości witaminy C, oraz witaminy z kompleksu B, żelazo i olejki gorczyczne składniki
tak potrzebne naszemu organizmowi na wiosnę. Rzodkiewka ma duże
zastosowanie w gospodarstwie domowym, może być spożywana na
świeżo jak i po ugotowaniu. Gotowana jest polecana dla osób z problemami żołądkowymi.
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KAPUSTA GŁOWIASTA CZERWONA
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Cucurbita pepo L.

Właściciel odmiany producent nasion
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CEBULA

ALICE

Allium cepa L.

Właściciel odmiany producent nasion

Roślina o pokroju krzaczastym z bez rozgałęzień. Młode owoce są średnio żółte lekkim połyskiem. W pełni dojrzały owoc jest średniej długości, walcowaty,
średnio ciemnożółty. Przy uprawie cukinii nastawionej na uzyskiwanie młodych
owoców do 20 cm, z jednej rośliny można uzyskać ok. 40 owoców w sezonie
wegetacyjnym. Pamiętać należy o prowadzeniu sukcesywnych zbiorów. Jeżeli
pozostawiać będziemy młode owoce do dorośnięcia, wtedy z jednej rośliny
uzyskamy mniejszą liczbę owoców. Cukinię można uprawiać z siewu wprost do
gruntu lub z rozsady. Wysiew nasion w końcu kwietnia do doniczek lub w maju
do gruntu w rozstawie 100x80-100 cm, po 2-3 nasiona w jednym miejscu. Po
wschodach pozostawić w jednym miejscu jedną roślinę. Najlepiej rośnie na glebach żyznych. Aby uzyskać wcześniejszy zbiór odmiana ta jest także polecana
do uprawy w tunelu foliowym i pod włókniną.
Cukinia jest znakomitym warzywem do przygotowywania kotletów a’la schabowy, oraz jako dodatek do powszechnej potrawy jaką jest leczo, może być również marynowana w zalewie octowej, kiszona a także suszona. Bardzo smacznym pomysłem są również smażone kwiaty cukinii w cieście naleśnikowym.
Cukinia zawiera witaminy C, B1, B2, PP oraz prowitaminę A, nie gromadzi metali
ciężkich. Jest warzywem polecanym dla osób z problemami gastrycznymi.
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PALADIN mieszaniec

Cucurbita pepo L.

Właściciel odmiany producent nasion

Roślina o pokroju krzaczastym z bez rozgałęzień. Młode owoce są ciemno zielone z lekkim połyskiem. W pełni dojrzały owoc jest średniej długości do długiego, walcowaty, bardzo ciemnozielony. Przy uprawie cukinii nastawionej na
uzyskiwanie młodych owoców do 20 cm, z jednej rośliny można uzyskać ok.
40 owoców w sezonie wegetacyjnym. Pamiętać należy o prowadzeniu sukcesywnych zbiorów. Jeżeli pozostawiać będziemy młode owoce do dorośnięcia,
wtedy z jednej rośliny uzyskamy mniejszą liczbę owoców. Cukinię można uprawiać z siewu wprost do gruntu lub z rozsady. Wysiew nasion w końcu kwietnia
do doniczek lub w maju do gruntu w rozstawie 100x80-100 cm, po 2-3 nasiona
w jednym miejscu. Po wschodach pozostawić w jednym miejscu jedną roślinę.
Najlepiej rośnie na glebach żyznych. Aby uzyskać wcześniejszy zbiór odmiana
ta jest także polecana do uprawy w tunelu foliowym i pod włókniną.
Cukinia jest znakomitym warzywem do przygotowywania kotletów a’la schabowy, oraz jako dodatek do powszechnej potrawy jaką jest leczo, może być również marynowana w zalewie octowej, kiszona a także suszona. Bardzo smacznym pomysłem są również smażone kwiaty cukinii w cieście naleśnikowym.
Cukinia zawiera witaminy C, B1, B2, PP oraz prowitaminę A, nie gromadzi metali
ciężkich. Jest warzywem polecanym dla osób z problemami gastrycznymi.

VIII-IX

Odmiana średnio wczesna, okresie wegetacji 123-128 dni od wysiania,
plenna, tworzy cebule okrągłe o wadze ok. 125 g. Cebule okrywa średnio
żółto-brązowa łuska, która jest odporna na uszkodzenia mechaniczne. Polecana do uprawy z siewu bezpośredniego, łatwo przystosowuje się do zmieniających się warunków pogodowych. Odmiana polecana do spożycia
w miarę dorastania i bardzo długiego przechowywania. Wysiew nasion
od końca marca do końca kwietnia w rzędy co 20-30 cm. Głębokość siewu
1-2 cm. Wymaga gleby żyznej, zasobnej w składniki pokarmowe, dobrze
uprawionej.

Cebula posiada działanie przeciwbakteryjne dzięki zawartości lotnych i nielotnych związków siarkowych. Olejek cebulowy przeciwdziała rozwojowi
gronkowców, paciorkowców oraz niektórych bakterii. Zawartość związków
flawonoidowych korzystnie wpływa na serce. Preparaty cebulowe stosowane są do usuwania blizn. Cebula jest bogatym źródłem witamin z grupy B,
E i K.
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POMIDOR

SONET mieszaniec

OGÓREK SAŁATKOWY

MANDAT mieszaniec

Solanum lycopersicum L.

TWENTY mieszaniec

Solanum lycopersicum L.

Cucumis sativus L.

Właściciel odmiany producent nasion
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Cucumis sativus L.

I-II / III-IV / VII

II-III / IV-V/ VIII

jakość WE

Cucumis sativus L.

Właściciel odmiany producent nasion

Odmiana wczesna partenokarpiczna, do pędzenia w szklarniach oraz
tunelach foliowych. Tworzy gładkie ciemnozielone owoce o długości
30 - 35 cm. Odmiana odporna na parcha dyniowatych (Ccu). W czasie
uprawy wykazuje tolerancję na małe wahania temperatur w fazie wzrostu.
Polecana do uprawy w terminie jesiennym i wiosennym.
Optymalnym i ekonomicznie uzasadnionym terminem siewu jest okres od
stycznia do połowy lutego. Rozsada powinna być doświetlana, a czas produkcji rozsady wynosi ok. 30 dni. Po posadzeniu rozsady na miejsce stałe,
natężenie światła jest już wystarczające do prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin. Pod namioty nie ogrzewane rozsadę można wysadzić po 15 maja.
Optymalna rozstawa roślin 2-4 rośliny na 1m2. Ogórek szklarniowy ma duże
wymagania w stosunku do temperatur i wilgotności powietrza. Optymalna
temperatura w dzień to 24-28°C i nie powinna być niższa niż temperatura
w nocy.
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OGÓREK SAŁATKOWY

PONY mieszaniec

Właściciel odmiany producent nasion

Odmiana wczesna partenokarpiczna, do pędzenia w szklarniach oraz tunelach foliowych. Tworzy gładkie ciemnozielone owoce o długości 20-22 cm z
bardzo delikatną skórką). Odmiana odporna na parcha dyniowatych (Ccu)
oraz mącznika prawdziwego (PM). W czasie uprawy wykazuje tolerancję
na małe wahania temperatur w fazie wzrostu. Polecana do uprawy w terminie
jesiennym i wiosennym. Optymalnym i ekonomicznie uzasadnionym terminem siewu jest okres od stycznia do połowy lutego. Rozsada powinna być
doświetlana, a czas produkcji rozsady wynosi ok. 30 dni. Po posadzeniu rozsady na miejsce stałe, natężenie światła jest już wystarczające do prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin. Pod namioty nie ogrzewane rozsadę można
wysadzić po 15 maja. Optymalna rozstawa roślin 2-4 rośliny na 1m2. Ogórek
szklarniowy ma duże wymagania w stosunku do temperatur i wilgotności powietrza. Optymalna temperatura w dzień to 24-28°C i nie powinna być niższa
niż temperatura w nocy.
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OGÓREK SAŁATKOWY

SALADIN mieszaniec

Właściciel odmiany producent nasion

70-80 x

I-II / III-IV / VII

II-III / IV-V/ VIII

Odmiana wczesna partenokarpiczna, do pędzenia w szklarniach oraz tunelach foliowych. Tworzy gładkie ciemnozielone owoce o długości 8 – 15 cm
z bardzo delikatną skórką, polecane do spożywania w całości (ze skórką). Odmiana odporna na parcha dyniowatych (Ccu) oraz mączniaka
prawdziwego (PM). W czasie uprawy wykazuje tolerancję na małe wahania
temperatur w fazie wzrostu.
Polecana do uprawy w terminie jesiennym i wiosennym. Optymalnym i ekonomicznie uzasadnionym terminem siewu jest okres od stycznia do połowy
lutego. Rozsada powinna być doświetlana, a czas produkcji rozsady wynosi
ok. 30 dni. Po posadzeniu rozsady na miejsce stałe, natężenie światła jest już
wystarczające do prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin. Pod namioty nieogrzewane rozsadę można wysadzić po 15 maja. Optymalna rozstawa roślin
2-4 rośliny na 1m2.
Ogórek szklarniowy ma duże wymagania w stosunku do temperatur i wilgotności powietrza. Optymalna temperatura w dzień to 24-28°C i nie powinna
być niższa niż temperatura w nocy.
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LEBIODKA (OREGANO)
POSPOLITA

Origanum vulgare
Lebiodka może być uprawiana specjalnie dla pszczół, gdyż należy do roślin
wybitnie miododajnych (wydajność miodowa 500kg z ha). Z uwagi na tą
cechę warto wkomponować oregano na zróżnicowane rabaty ogrodowe w
części ozdobnej oraz na skalnikach.

Roślina wieloletnia przyprawowa oraz lecznicza. Posiada korzenny zapach i
gorzkawy smak.. Przyprawa doskonała do różnych mięs, sosów, pizzy, zup,
ryb, serów, dań z pomidorami, sałatek, makaronów.
Olejek eteryczny Oregano ma właściwości przeciwbakteryjne oraz przeciwgrzybiczne. Ziele lebiodki pobudza apetyt, działa wykrztuśnie, przeciwkaszlowo, przeciwbiegunkowo. Pomaga przy reumatyzmie oraz bezsenności.
Ziele może być stosowane w formie naparu oraz licznych mieszanek ziołowych. Ziele pozyskujemy na bieżąco, w przypadku zbioru na susz ścinamy
na wysokości kilku centymetrów nad ziemią w okresie jej kwitnienia. Wówczas
jest najbardziej aromatyczne i najodpowiedniejsze do zbioru.. Temperatura suszenia nie powinna przekraczać 30- 35 °C. Po wysuszeniu odrzucamy
zdrewniałe pędy, a ziele przechowujemy w szczelnych pojemnikach bądź
woreczkach. Odpowiednie przechowywanie ma na celu zachowanie jego
wyrazistego aromatu. Suszone ziele jest bardziej aromatyczne niż świeże.
Nasiona wysiewamy pod osłony lub wprost do gruntu w kwietniu, w rzędy co
40 - 50 cm. Lubi miejsce osłonięte i nasłonecznione.
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MELISA

LEKARSKA

Melissa officinalis
Melisa należy do roślin miododajnych (z wydajnością miodową: 50-100 kg/ha),
powinna zagościć w naszych ogrodach, w których będzie ładną roślina ozdobną, a jej zapach będzie się unosił nad ogrodem nie tylko w porze kwitnienia.

Roślina wieloletnia, dorasta do wysokości 50-60 cm, kwitnie od czerwca do
września. Nie okryta przemarza zimą, ale zregeneruje się z podziemnych rozłogów. Ziele melisy zawiera olejek eteryczny o zapachu cytrynowym bogaty
w geraniol, cytral, linalol, cytronelal a także witaminę C i sole mineralne. Najbardziej znane jest uspokajające działania melisy. Stosowana jest także w diecie odchudzającej, gdyż działa moczopędnie i wiatropędnie, a tym samym
przyspiesza metabolizm i oczyszcza organizm z toksyn. Duża zawartość witaminy C w melisie wpływa na wzmocnienie organizmu. W kuchni świeże i
suszone liście można dodawać do kanapek, marynat sosów, zup, gulaszów.
Pierwszy zbiór liści oraz całego ziela przeprowadzamy pod koniec sierpnia,
w kolejnych latach zbiór możemy przeprowadzać dwukrotnie – pierwszy na
przełomie czerwca i lipca, a drugi na przełomie sierpnia i września. Ścinamy
całe kwitnące rośliny do wysokości 10 cm nad ziemią. Po ścięciu ziele wymaga szybkiego wysuszenia. Przeprowadzamy je w ciemnym, suchym i przewiewnym pomieszczeniu w temperaturze nie wyższej niż 35ºC (w wyższej
temperaturze ulatniają się olejki eteryczne). Ziele melisy dostępne w sklepach
bardzo często jest zmielone na pył, jest więc bardzo niskiej jakości, bez koloru i zapachu. Nasiona wysiewamy pod osłonami w marcu (w celu uzyskania
rozsady), rozsadę wysadzamy w połowie maja do gruntu w rozstawie 30x40
cm. Polecana także do uprawy w doniczkach, w warunkach domowych.

LEBIODKA (OREGANO)
POSPOLITA

ROŚLINA PRZYPRAWOWA, OZDOBNA,
MIODODAJNA, LECZNICZA

0,2g
III

nr. przeds. 14/65/18512

Werbena Art Nasiona Sp. z o. o.

poł. V

po 15.V

30 x 40-50 cm

1 rok - k. VIII
kolejne lata
1) VI/VII, 2) VIII-IX

nr. przeds. 14/65/18512

Werbena Art Nasiona Sp. z o. o.

ul. Farbiarska 35, 02-862 Warszawa
tel. 22 877 29 26 - 28; fax 22 877 19 15
nasiona@nasiona.werbena-art.pl
www.nasiona.werbena-art.pl

5 902367 471798

WBN--16 -

IV / VI-VII / IX-X

III

Werbena Art Nasiona Sp. z o. o.

5 902367 471811

WBN--16 -

✃
Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji

MIĘTA

PIEPRZOWA

Mentha spicata

POSPOLITY

5 902367 471422

WBN-138-16 - 75954

Roślina wieloletnia dorasta do wysokości 30-60 cm. Uprawiana jest w ogrodach jako przyprawa kuchenna. Liście mięty pieprzowej zawierają: białka,
węglowodany, włókno. Minerały zawarte w roślinie to: wapno, fosfor, żelazo,
magnez. Mięta to również bogate źródło witaminy A oraz witaminy B3. Cała
roślina posiada silny, miętowy aromat. Wyciągi z mięty są używane jako przyprawy do deserów, napojów, gum do żucia, stosuje się je do wyrobu pasty
do zębów oraz wszelkiego rodzaju płukanek jamy ustnej, jak również jako
środka leczniczego stosowanego głównie w przypadkach problemów z układem trawiennym. Łagodzą bóle żołądka, pomagają w łagodzeniu nudności.
Gorący napar działa orzeźwiająco. Suszone liście mięty zielonej są używane
do sporządzania ziołowych herbatek wspomagających trawienie. Liście mięty mogą być używane świeże, suszone, w całości, krojone, mrożone, konserwowane w soli, cukrze, syropie cukrowym, alkoholu lub w oleju. Tracą swój
aromatyczny zapach po tym, jak zioło zaczyna kwitnąć. Na suszenie miętę
należy zrywać tuż przed pojawieniem się kwiatów. Łodygi wieszać czubkami
w dół i suszyć w przewiewnych i zaciemnionych pomieszczeniach.
Nasiona wysiewamy w kwietniu pod osłonami lub w maju do gruntu. Przed
wysiewem nasiona włożyć do lodówki na okres 7dni. Uprawiać w rozstawie
30x30 cm. Polecana także do uprawy w doniczkach, w warunkach domowych.

ROŚLINA PRZYPRAWOWA, OZDOBNA,
MIODODAJNA, LECZNICZA

Werbena Art Nasiona Sp. z o. o.
5

WBN-125-16 -

Kwiaty zioła przyciągają duże ilości pszczół oraz motyli.
Zapach mięty posadzonej w sąsiedztwie kapusty i pomidorów skutecznie
odstrasza szkodniki.

TYMIANEK

k. VIII
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0,5-1 cm

III-IV

DYNIA ZWYCZAJNA

TERMINATOR mieszaniec

Brassica oleracea L.
Właściciel odmiany producent nasion

Odmiana średnio wczesna, o kresie wegetacji od wysadzenia rozsady do
gruntu 95-105 dni. Tworzy główki fioletowe z woskowym nalotem, okrągłe
o wadze 1,3-2kg. Głowy są odporne na pękanie a całe rośliny niepodatne
na wywracanie. Polecana do przygotowywania przetworów, spożywania
na świeżo oraz do krótkotrwałego przechowywania. Kapustę czerwoną
uprawia się wyłącznie z rozsady. Nasiona wysiewa się od końca marca do
kwietnia pod osłony. Do gruntu rozsadę wysadza się w drugiej połowie maja
w rozstawie 40-50x35-50cm. Zbiór przeprowadza się w sierpniu i wrześniu.
Kapusta czerwona zawiera witaminę C i B, polecana jest do przygotowywania surówek oraz gotowania jako dodatek do mięs.
Wartości odżywcze czerwonej kapusty zasługują na uwagę szczególnie
ze względu na zawartość antocyjanów, które nadają kapuście charakterystyczną barwę, a w ludzkim organizmie pełnią rolę silnego przeciwutleniacza,
mają działanie przeciwzapalne, wzmacniają układ krwionośny, zapobiegają
miażdżycy.

VIII-X
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Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji
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Właściciel odmiany producent nasion
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poł. III-IV

✃

Odmiana wysoka, wczesna, wysokoplenna do uprawy w pod osłonami oraz w
gruncie. Tworzy owoce bardzo małe walcowate (w kształcie daktyla) w kolorze
czerwonym bardzo słodkie. Owoce zebrane są w długie grona z 20-25 jędrnymi owocami, które nie pękają i nie spadają. Owoce są jednakowej wielkości
ok. 10-15g, równomiernie dojrzewają w jednym gronie. Owoce tej odmiany są
bardzo smaczne i bardzo aromatyczne. Owoce polecane są do bezpośredniego spożycia oraz przetwarzania np. pomidory (całe owoce) w zalewie. W zależności od potrzeb i sposobu uprawy pod osłonami, nasiona można wysiewać od
grudnia do końca marca do doniczek lub na palety. Na miejsce stałe pod osłony
należy sadzić rośliny gdy mają kilka dobrze rozwiniętych liści. Wymaga obfitego nawożenia i nawadniania. W przypadku uprawy tej odmiany w gruncie konieczne jest
stosowanie podpór (palików lub spiralnych podpór metalowych), nasiona wysiewa
się pod osłony w marcu i kwietniu, do gruntu rośliny wysadza się po 15 maja, gdy
minie ryzyko wystąpienia przymrozków, w rozstawie 40-60x60-70cm. Całe grona
z owocami zbiera się sukcesywnie w miarę dojrzewania od połowy lipca do pierwszych jesiennych przymrozków.
Pomidor jest ważnym źródłem soli mineralnych, zwłaszcza potasu, zawiera witaminy oraz likopen, który jest antyutleniaczem korzystnie wpływającym na organizm
człowieka. Składniki zawarte w owocach pomidora korzystnie wpływają na procesy trawienia i zdrowie człowieka. Przetwory pomidorowe mogą być spożywane
przez chorych na cukrzycę a także przy chorobach wątroby i nerek. Szklanka soku
pomidorowego pokrywa dzienne zapotrzebowanie na Wit. C dla dorosłej osoby.
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Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji

DYNIA ZWYCZAJNA

RUFUS

Brassica oleracea L.

Właściciel odmiany producent nasion

Odmiana późna o okresie wegetacji od wysadzenia rozsady do gruntu 105110 dni. Polecana do zbioru latem i jesienią, doskonała na przetwory, polecana do bezpośredniego spożycia jak również do przechowywania. Tworzy
głowy średniej wielkości, okrągłe, ciemnozielone, dobrze zamknięte, liście
drobno pomarszczone. Kapustę włoską uprawia się z rozsady. Nasiona wysiewa się w marcu lub kwietniu pod osłony, rozsadę wysadza się na miejsce
stałe w połowie maja do połowy czerwca w rozstawie 60-67,5x50-70cm.
Zbiór można przeprowadzać od sierpnia do października.
Kapusta włoska zawiera wiele witamin, jest smaczna i delikatna, ze względu
na swoje walory smakowe i odżywcze powinna częściej gościć na naszych
stołach. Jest doskonałym dodatkiem do zup oraz rosołów.
Kapusta włoska jest bogata w witaminy, składniki mineralne i błonnik. Warzywo zawiera beta-karoten czyli prowitaminę A, mnóstwo witamin C i E, wapnia, który wzmacnia kości oraz potasu zapewniającego siłę oraz prawidłowe
funkcjonowanie układu mięśniowego. Znajduje się w niej również żelazo,
magnez oraz miedź. Kapustę warto również jeść ze względu na zawartość
silnych przeciwutleniaczy - antocyjanów zmniejszających ryzyko wystąpienia
miażdżycy oraz nowotworów.
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Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji
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POMIDOR - WYSOKI POD OSŁONY
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✃
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MANDAT F1
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u p r a w y

0,5g

PROFESJONALNEJ

TWENTY F1

OGÓREK SAŁATKOWY - POD OSŁONY
2-3 cm

✃

0,5g

PROFESJONALNEJ

SALADIN F1

OGÓREK SAŁATKOWY - POD OSŁONY

2-3 cm

d o

Majorana hortensis
nr. przeds. 14/65/18512

0,5g

PROFESJONALNEJ

PONY F1

OGÓREK SAŁATKOWY - POD OSŁONY
1-2 cm

0,5-1 cm

jakość WE

Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji

✃

2g

PROFESJONALNEJ

TERMINATOR F1

0,5 cm

1-2 cm

0,5-1 cm

✃
CUKINIA

1,5-2 cm

0,5-1 cm

jakość WE

Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji

✃

RZODKIEWKA

przed
kwitnieniem

✃

2g

PROFESJONALNEJ

PALADIN F1
1-2 cm

30 x 40 cm

✃

3g

PROFESJONALNEJ

CEBULA

0,5-1 cm

0,5-1 cm

jakość WE
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DO CAŁOSEZONOWEJ UPRAWY W GRUNCIE

Właściciel odmiany producent nasion
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Opakowanie
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Opakowanie
służy jako dowód
do reklamacji
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poł. III-IV
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Odmiana wysoka wczesna, plenna do uprawy pod osłonami i w gruncie. Tworzy
owoce typu śliwkowego w kolorze czerwonym o masie ok. 90 gram, zebrane są w
grona po 8-10 szt. Owoce charakteryzują się wysoka zawartością suchej masy, równomiernie dojrzewają w jednym gronie, są jędrne, nie pękają, nie spadają. Owoce
tej odmiany są bardzo smaczne i aromatyczne. Odmiana w typie LSL, posiada
odporności: na nicienie (Mi), werticiliozę (Vd - rasa 0), fuzarium (Fol - rasa
0, rasa 1). W zależności od potrzeb i sposobu uprawy pod osłonami, nasiona
wysiewać od grudnia do końca marca do doniczek lub na palety. Na miejsce stałe
pod osłony należy sadzić rośliny gdy mają kilka dobrze rozwiniętych liści. Wymaga
obfitego nawożenia i nawadniania. W przypadku uprawy tej odmiany w gruncie konieczne jest stosowanie podpór (palików lub spiralnych podpór metalowych), nasiona wysiewa się pod osłony w marcu i kwietniu, do gruntu rośliny wysadza się po
15 maja gdy minie ryzyko wystąpienia przymrozków, w rozstawie 40-60x60-70cm.
Całe grona z owocami zbiera się sukcesywnie w miarę dojrzewania od połowy lipca
do pierwszych jesiennych przymrozków.
Pomidor jest ważnym źródłem soli mineralnych, zwłaszcza potasu, zawiera witaminy oraz likopen, który jest antyutleniaczem korzystnie wpływającym na organizm
człowieka. Składniki zawarte w owocach pomidora korzystnie wpływają na procesy trawienia i zdrowie człowieka. Przetwory pomidorowe mogą być spożywane
przez chorych na cukrzycę a także przy chorobach wątroby i nerek. Szklanka soku
pomidorowego pokrywa dzienne zapotrzebowanie na Wit.C dla dorosłej osoby.
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Mentha spicata

nr. przeds. 14/65/18512
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kolejne lata
1) VI/VII, 2) VIII-IX
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kwitnieniem - VIII-IX

Roślina OGRODOWY
wieloletnia, dorastająca do
wysokości
1,5-2officinae
m. Lubi miejsca nasłoLevisticum
necznione,
stanowiska
lekkie,
Lubczyk jest rośliną
miododajną (z ciepłe
wydajnością
miodową 490 ikg/ha)
stanowiącą cenny pożytek
dla pszczół,
powinien zagościć wpodłoża.
naszych ogrodach,
zasobne,
przepuszczalne
Ma
w których stanowić będzie także widoczny akcent ozdobny.
dość duże wymagania wodne i pokarRoślina wieloletnia, dorastająca do wysokości 1,5-2 m. Lubi miejsca nasłomowe. Znany jest głównie ze swych
necznione, ciepłe stanowiska i lekkie, zasobne, przepuszczalne podłoża. Ma
walorów
przyprawowych.
Ma od
chadość duże wymagania
wodne i pokarmowe.
Nasiona wysiewamy
kwietnia pod osłonamirakterystyczny
lub w maju-czerwcu korzenny,
wprost do gruntu.
Na miejsce
stałe
lekko
gorzki
wysadzamy młode rośliny w czerwcu-lipcu w rozstawie 60x60 cm.
określanym
jako „maggi”.
UżywaZnany jest główniesmak
ze swych
walorów przyprawowych.
Ma charakterystyczny korzenny, lekkomy
gorzki
"maggi". Używamy
jej do pojejsmak
dookreślanym
potrawjako
mięsnych,
(baranina,
traw mięsnych, (baranina, jagnięcina), do sosów, twarogów, zup i sałatek.
jagnięcina),
do
sosów,
zup i
Przyprawa jest bardzo
aromatyczna
dlatego
należytwarogów,
jej używać oszczędnie
w niewielkich ilościach.
Jako przyprawę
wykorzystuje
głównie liście,
zbiei sałatek.
Przyprawa
jestsiębardzo
arorane przed kwitnieniem i suszone.
matyczna dlatego należy jej używać
Surowcem leczniczym w lubczyku są korzenie i kłącza zbierane jesienią,
oszczędnie
i w niewielkich
czyszczone i suszone
w warunkach naturalnych
po uprzednimilościach.
rozdrobnieniu.
Jako przyprawę wykorzystuje się głównie liście, zbierane przed kwitnieniem
i suszone. Lubczyk jest rośliną miododajną (z wydajnością miodową 490
kg/ha) stanowiącą cenny pożytek dla
pszczół, powinien zagościć w naszych
ogrodach, w których stanowić będzie
IV
poł. V-VI
VI-VII
60 x 60 cm
od VII
także
widoczny
akcent
ozdobny.2-3
(w 1 roku po wysiewie)
razy

0,5-1 cm

a

1,5-2 cm
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Opakowanie
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POSPOLITA

LEBIODKA (OREGANO)
III

Roślina wieloletnia
ok. 40
POSPOLITYo wysokości
24960
cm, o niskiej
dlatego
Thymusmrozoodporności,
vulgaris
często
sięjako
ją roślina
jako ozdobna.
jednoroczną.
W ogrodzie polecany
jest douprawia
uprawy także
Należy do
roślin miododajnych
(z wydajnością
miodową: 200-350
kg/ha). Nadaje
Roślina
przyprawowa,
charakteryzuje
sięsię
na skalniaki i do dekoracji murków ogrodowych, na których pięknie prezengorzkawym
smakiem
i bardzo intensywtuje się obsypany
swoimi drobnymi,
liliowo-różowymi
kwiatami.
nym zapachem. Polecany do przyprawiaRoślina wieloletnia o wysokości ok. 40 cm, o niskiej mrozoodporności, dlatez dziczyzny,
cielęciny,
jagnięciny,
go często uprawiania
się jądań
jako jednoroczną.
Roślina
przyprawowa,
charakteryzuje się gorzkawym
smakiem i bardzo
intensywnym
zapachem.
Polecany
wołowiny,
drobiu,
ryb. Tymianek
ma
takżedo
przyprawiania dań z dziczyzny, cielęciny, jagnięciny, wołowiny, drobiu, ryb.
działanie
rozgrzewające
i zup
pobudza
wyPodkreśla smak farszów,
pasztetów,
wędlin, gulaszów,
i bulionów.
100 g
się śluzu przez co zapobiega
tymianku zawiera dzielanie
101 kcal.
Tymianek ma takżezakażeniom
działanie rozgrzewające
i
pobudza
wydzielanie
się
śluzu
bakteryjnym, grzybiczym
przez co zapobiega zakażeniom bakteryjnym, grzybiczym i wirusowym w
w płucach.
Pomaga
trapłucach. Tymianeki wirusowym
pomaga w trawieniu
pokarmów o
wysokiej w
zawartości
tłuszczu i przynosiwieniu
ulgę w zaparciach.
pokarmów o wysokiej zawartości
Kwiaty tymianku mogą pojawiać się od maja aż do września, a nawet do potłuszczu.
Kwiaty
tymianku
czątków października,
przyciągają
duże ilości
pszczół orazprzyciągają
motyli. Wysiewamy w kwietniu lubduże
maju wprost
gruntu, w rzędy
25 cm. WW
temp.
W celu
ilościdopszczół
orazcomotyli.
ogrouzyskania zioła rośliny ścina się przed kwitnieniem i suszy w przewiewnym,
dziePolecany
polecany
do uprawy
takżewjako
zacienionym miejscu.
także jest
do uprawy
w doniczkach,
domowych warunkach. roślina ozdobna. Należy do roślin miododajnych (z wydajnością miodową:
200-350 kg/ha). Nadaje się na skalniaki
i do dekoracji murków ogrodowych, na
których pięknie prezentuje się obsypaIV
V
po 15.V
30 x 30 cm
VI-VIII
ny swoimi
drobnymi,
liliowo-różowymi
przed kwitnieniem
kwiatami.

Roślina wieloletnia
oraz
POSPOLITAprzyprawowa
23437
lecznicza.
Posiada
Origanum
vulgarekorzenny zapach
i gorzkawy
smak.dlaPrzyprawa
doskonaLebiodka może być
uprawiana specjalnie
pszczół, gdyż należy
do roślin
wybitnie miododajnych
(wydajność mięs,
miodowa
500kg z ha).
Z uwagi
na tą
ła do różnych
sosów,
pizzy,
zup,
cechę warto wkomponować oregano na zróżnicowane rabaty ogrodowe w
ryb,
serów,
dań
sałatek,
części
ozdobnej
orazznapomidorami,
skalnikach.
makaronów. Olejek eteryczny OregaRoślina wieloletnia przyprawowa oraz lecznicza. Posiada korzenny zapach i
no ma właściwości
przeciwbakteryjne
gorzkawy smak.. Przyprawa
doskonała do różnych
mięs, sosów, pizzy, zup,
ryb, serów, dań z oraz
pomidorami,
sałatek, makaronów. Ziele lebiodki
przeciwgrzybiczne.
Olejek eteryczny Oregano ma właściwości przeciwbakteryjne oraz przeciwpobudza
apetyt,
działa
wykrztuśnie,
grzybiczne. Ziele lebiodki
pobudza
apetyt, działa
wykrztuśnie,
przeciwkaszprzeciwkaszlowo,
przeciwbiegunkolowo, przeciwbiegunkowo.
Pomaga przy reumatyzmie
oraz bezsenności.
Ziele może być stosowane
w
formie
naparu
oraz
licznych
mieszanek
ziołowo. Pomaga przy reumatyzmie oraz
wych. Ziele pozyskujemy na bieżąco, w przypadku zbioru na susz ścinamy
może
być uprana wysokości kilkubezsenności
centymetrów nad Lebiodka
ziemią w okresie
jej kwitnienia.
Wówczas
jest najbardziej aromatyczne
i najodpowiedniejsze
do zbioru..
Temperatuwiana specjalnie
dla pszczół,
gdyż
nara suszenia nie powinna przekraczać 30- 35 °C. Po wysuszeniu odrzucamy
roślin wybitnie
miododajnych
zdrewniałe pędy,leży
a zieledo
przechowujemy
w szczelnych
pojemnikach bądź
woreczkach. Odpowiednie
przechowywanie
ma na500kg
celu zachowanie
jego
(wydajność
miodowa
z ha).
wyrazistego aromatu. Suszone ziele jest bardziej aromatyczne niż świeże.
Z pod
uwagi
tą cechę
wkomNasiona wysiewamy
osłony na
lub wprost
do gruntuwarto
w kwietniu,
w rzędy co
ponować
na zróżnicowane
40 - 50 cm. Lubi miejsce
osłonięteoregano
i nasłonecznione.
rabaty ogrodowe w części ozdobnej
oraz na skalniakach.
WBN--16 -
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LEKARSKA

MELISSA

III

Roślina wieloletnia,
wysoLEKARSKA dorasta do
23013
kości 50-60
kwitnie od czerwca
Melissa cm,
officinalis
do miododajnych
września. (zZiele
melisy
zawiera
Melisa należy do roślin
wydajnością
miodową:
50-100olekg/ha),
powinna zagościćjek
w naszych
ogrodach, o
w których
będzie cytrynowym
ładną roślina ozdobeteryczny
zapachu
ną, a jej zapach będzie się unosił nad ogrodem nie tylko w porze kwitnienia.
bogaty w geraniol, cytral, linalol, cytroRoślina wieloletnia, dorasta do wysokości 50-60 cm, kwitnie od czerwca do
nelal
a także
C się
i sole
mineral-rozwrześnia. Nie okryta
przemarza
zimą,witaminę
ale zregeneruje
z podziemnych
łogów. Ziele melisy
zawiera
olejek eteryczny
o zapachu
cytrynowym bogaty
ne.
Najbardziej
znane
jest uspokajające
w geraniol, cytral, linalol, cytronelal a także witaminę C i sole mineralne. NajStosowana
także
bardziej znane jestdziałanie
uspokajającemelisy.
działania melisy.
Stosowana jest
jest także
w diecie odchudzającej,
działa moczopędnie
i wiatropędnie,
samym
wgdyż
diecie
odchudzającej,
gdyża tym
działa
przyspiesza metabolizm i oczyszcza organizm z toksyn. Duża zawartość wii wiatropędnie,
a tymświeże
sa- i
taminy C w melisiemoczopędnie
wpływa na wzmocnienie
organizmu. W kuchni
suszone liście można dodawać do kanapek, marynat sosów, zup, gulaszów.
mym
przyspiesza
metabolizm
i oczyszPierwszy zbiór liści
oraz całego
ziela przeprowadzamy
pod koniec
sierpnia,
w kolejnych latachcza
zbiórorganizm
możemy przeprowadzać
pierwszy na
z toksyn. dwukrotnie
W kuchni– świeże
przełomie czerwca i lipca, a drugi na przełomie sierpnia i września. Ścinamy
i suszone
liście
można
dodawać
do wymakacałe kwitnące rośliny
do wysokości
10 cm
nad ziemią.
Po ścięciu ziele
ga szybkiego wysuszenia.
je w ciemnym,
suchym i przenapek,Przeprowadzamy
marynat sosów,
zup, gulaszów.
wiewnym pomieszczeniu w temperaturze nie wyższej niż 35ºC (w wyższej
temperaturze ulatniają
się olejki
eteryczne).
melisy
dostępne w sklepach
Melisa
należy
do Ziele
roślin
miododajnych
bardzo często jest zmielone na pył, jest więc bardzo niskiej jakości, bez ko(z wydajnością
miodową:
50-100
loru i zapachu. Nasiona
wysiewamy pod osłonami
w marcu (w celu
uzyskania
rozsady), rozsadękg/ha),
wysadzamypowinna
w połowie maja
do gruntu wwrozstawie
30x40
zagościć
naszych
cm. Polecana także do uprawy w doniczkach, w warunkach domowych.
ogrodach, w których będzie ładną roślina ozdobną, a jej zapach będzie się
unosił nad ogrodem nie tylko w porze
kwitnienia.
1 rok - k. VIII
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