
Ogórek | Cucumber
Cucumis sativus L.

POŁĄCZONA POLSKA HODOWLA

AVATAR mieszaniec F1
• Odmiana wczesna
• Owoc wydłużony, walcowaty o stosunku długości do szerokości 

3 : 1
• Barwa skórki żywo jasnozielona, z intensywnie zieloną nasadą, 

dość wyraźnie widoczny marmurek
• Brodawka gruba, średnio liczna, średniej wielkości, wyraźnie 

zaznaczona
• Wysoka tolerancja wobec mączniaka rzekomego
• Odmiana przeznaczona do konserwowania i kwaszenia

• Early variety
• Fruit elongated, cylindrical with a length to width ratio of 3:1
• The colour of the cover is vivid, light green, with an intensely 

green base, marble is clearly visible
• Pappila thick, medium-sized, moderately numerous, clearly 

distinguished
• High resistance to downy mildew
• Variety intended for preservation and souring

GOMES mieszaniec F1
• Odmiana średniowczesna, bardzo plenna, o średniej  

sile wzrostu
• Owoce kształtne, ciemnozielone, wolne od goryczy,  

grubobrodawkowe, białokolcowe
• Mogą być użytkowane jako konserwowe  

(duży udział w plonie) lub kwaszeniaki 
• Stosunek długości do szerokości 3,2 : 1
• Odporny na parcha dyniowatych oraz wysoce tolerancyjny 

wobec mączniaka rzekomego i prawdziwego

• Mid – early, very productive hybrid, with medium vigorous 
growth habit

• Fruits are uniform, dark green, bitter free, with large warts  
and white spines

• Recommended for fresh market, canning and for processing  
to sauer cucumber

• Lenght to widht ratio of 3,2 : 1
• Resistant to scab of cumber, highly tolerant to downy mildew 

and powdery mildew

ARKO mieszaniec F1 - NOWOŚĆ!/NEW VARIETY
• Odmiana wczesna, bardzo plenna
• Owoce smukłe, ciemnozielone bez tendencji do zniekształceń
• Brodawki średniej wielkości, liczne
• Stosunek długości do szerokości 3,2 : 1
• Odmiana o wysokiej tolerancji wobec mączniaka rzekomego
• Wysoki udział plonu handlowego

• Early variety, very fertile
• Slender, dark green fruit with no tendency to distortions
• Medium-sized, numerous papillas
• Length to width rate 3,2:1
• Variety with high tolerance to downy mildew
• High commercial yield

EDMAR mieszaniec F1
• Odmiana wczesna, partenokarpna, pozbawiona goryczy
• Polecana do uprawy w gruncie i pod osłonami
• Kolor skórki intensywnie zielony
• Owoce smukłe bez tendencji do grubienia i zniekształceń, 

długości ok. 12 cm
• Stosunek długości do szerokości 3,1 : 1
• Przeznaczony do konserwowania, nadaje się do kwaszenia

• Early, parthenocarpic, bitterless variety
• Recommended for cultivation in the open gield and under 

covers
• The colour of the skin is intense green
• Slender fruits with no tendency to thicken or deformation, 

approx. 12 cm long
• Length to width rate 3.1: 1
• Recommended  for canning, suitable for processing to sauer 

cucumber

OGÓREK GRUNTOWY DO KWASZENIA I KONSERWOWANIA  
OPEN FIELD CUCUMBER FOR CANNING AND SOURING



GROT mieszaniec F1
• Odmiana wczesna, plenna, o przewadze kwiatów żeńskich
• Owoce krótkie, o tępej nasadzie, jasnozielone ze smugami
• Brodawki średnio duże, średnio liczne
• Stosunek długości do szerokości 3 : 1
• Owoce zbierane co drugi dzień mieszczą się w parametrach 

ogórka konserwowego

• Early, fertile variety with mostly female flowers
• Short fruits with a blunt base, light green with stripes
• Medium-large, medium-numerous papillas. The skin with stripes
• Length to width ratio of 3 : 1
• Fruit harvested every other day is within the parameters of 

a pickled cucumber

HORIZON mieszaniec F1
• Odmiana bardzo wczesna, bardzo plenna
• Barwa skórki intensywnie zielona z lekko rozjaśnionym końcem 

przykielichowym
• Owoc wydłużony, nie wykazuje tendencji do przerastania na 

grubość
• Brodawka gruba, średniej wielkości, dość gęsta
• Stosunek długości do szerokości 3,1 : 1
• Wysoka tolerancja wobec mączniaka rzekomego
• Polecany do konserwowania i kwaszenia

• Very early variety, very productive
• The colour of the cover is intensively green with a slightly 

brightened end near the sepal
• Fruit elongated, does not tend to grow into thickness
• Thick, medium-sized, fairly dense papillas
• Ratio of length to width 3,1 : 1
• High tolerance to downy mildew
• Recommended for canning and souring

KRAK mieszaniec F1
• Odmiana średnio wczesna
• Owoc kształtny, cylindryczny, bez tendencji do tworzenia 

pustych komór
• Barwa skórki intensywnie zielona z jaśniejszymi smugami
• Brodawka średniej wielkości
• Stosunek długości do szerokości 3 : 1
• Wysoka tolerancja wobec mączniaka rzekomego, odporny na 

wirusa zwykłej mozaiki ogórka
• Przeznaczony do konserwowania i kwaszenia

• Mid-early variety
• Shaped fruit, cylindrical, with no tendency to create empty caves
• The colour of the cover is intensely green with lighter stripes
• Medium-sized pappila
• Ratio of length to width 3 : 1
• High tolerance to downy mildew, resistant to cucumber mosaic 

virus
• Intended for preservation and souring

LIBERTY mieszaniec F1 - NOWOŚĆ!/NEW VARIETY
• Odmiana bardzo wczesna, pozbawiona goryczy
• Barwa skórki zielona, brodawka gruba, wyraźna, średniej 

wielkości, rozmieszczona niemal na całej powierzchni skórki
• Owoc smukły, nie wykazuje tendencji do przerastania na 

grubość
• Stosunek długości do szerokości 3,1-3,2 : 1
• Wysoka tolerancja wobec mączniaka rzekomego
• Odmiana przeznaczona do konserwowania i kwaszenia

• Early variety with high yielding potential
• Fruit elongated with a length to width ratio of 3,2 : 1
• Green to dark green skin with a slightly lightened sepal end
• Fruits with delicate furrows and very delicate stripes reaching 

about 1/3 of the fruit
• Very high tolerance to downy mildew enables long yielding
• Recommended for canning and souring

MAGNETAR mieszaniec F1
• Odmiana wczesna o wysokim potencjale plonotwórczym
• Owoc wydłużony o stosunku długości do szerokości 3,2 : 1
• Skórka zielona do ciemnozielonej z delikatnie rozjaśnionym 

końcem przykielichowym
• Owoce o delikatnych bruzdach i bardzo delikatnych smugach 

sięgających ok. 1/3 owocu
• Bardzo wysoka tolerancja wobec mączniaka rzekomego 

umożliwia długie plonowanie
• Odmiana przeznaczona do konserwowania i kwaszenia

• Early variety with high yielding potential
• Fruit elongated with a length to width ratio of 3,2 : 1
• Green to dark green skin with a slightly lightened sepal end
• Fruits with delicate furrows and very delicate stripes reaching 

about 1/3 of the fruit
• Very high tolerance to downy mildew enables long yielding
• Recommended for canning and souring



MARKUS mieszaniec F1
• Odmiana wczesna, o dużym udziale kwiatów żeńskich
• Owoce smukłe, tępo zakończone, pozbawione goryczy
• Kolor skórki jasnozielony
• Brodawki średnio duże, średnio liczne. Skórka ze smugami
• Stosunek długości do szerokosci 3,1 : 1
• Wyróżnia się wysokim plonem handlowym
• Polecany do konserwowania, kwaszenia i bezpośredniego 

spożycia

• Early variety with a large proportion of female flowers
• Slender, blunt fruit, bitterless
• The colour of the skin is light green
• Medium-large, medium-numerous papillas. The skin with stripes
• Length to width rate 3,1 : 1
• Gives exclusively high marketable yield
• Recommended for canning, souring and fresh market

SOPLICA mieszaniec F1
• Odmiana heterozyjna, średniowczesna z przewagą kwiatów 

żeńskich, bardzo plenna, o długim okresie plonowania
• Silny wigor oraz duża zdolność do regeneracji pozwala  

na przedłużenie zbiorów do późnej jesieni
• Owoce o zielonej barwie z jasnymi smugami do 3/4 długości, 

kształtne, bez goryczy, białe kolce na owocu
• Stosunek długości do szerokości 3,1 : 1
• Większość plonu stanowią owoce długości 6-9 cm (ogórek  

do konserwowania) i 9-12 cm (kwaszeniak)
• Nie ma skłonności do przyrastania na grubość, owoce  

nie krzywią się, są smaczne po zakwaszeniu
• Odporny na parcha dyniowatych i mączniaka prawdziwego, 

wysoce tolerancyjny wobec mączniaka rzekomego

• Mid – early hybrid for outdoor  
cultivation, uniform in appearance

• Predominant female flowering
• Strong vigour and ability to regenerate allows to extend  

the harvest to late autumn
• Fruits are green with light stripes up to 3/4 the length  

of the fruit, white spines
• Ratio of the length to width is 3,1 : 1
• Recommended for fresh market, pickling and for processing  

to sauer cucumber
• Resistant to scab of cumber and powdery mildew and highly 

tolerant to downy mildew

POLAN mieszaniec F1
• Odmiana średnio wczesna, bardzo plenna
• Odmiana czarnokolcowa o przewadze kwiatów żeńskich
• Kolor skórki jasnozielony
• Owoc smukły z jasnymi smugami do 1/2 długości owocu
• Brodawka średniej wielkości, średnio liczna
• Nie wykazuje tendencji do tworzenia pustych komór 

nasiennych
• Stosunek długości do szerokości 2,7 : 1
• Z uwagi na szybki wzrost, zbiory poleca się przeprowadzać 

codziennie

• Medium early, very fruitful
• Black-prickles variety with mostly female flowers
• The colour of the skin is light green
• Slender fruit with light stripes up to 1/2 the length of the fruit
• A papilla of average size, of average number
• No tendency to form empty seed caverns
• Length to width rate 2,7:1
• Due to the fast growth, it is recommended to harvest it every day

REMIZ mieszaniec F1 - NOWOŚĆ!/NEW VARIETY
• Odmiana średnio wczesna, polecana do konserwowania 

i kwaszenia
• Owoce smukłe, jasnozielone, bez tendencji do zniekształceń
• Brodawki średniej wielkości, liczne
• Stosunek długości do szerokości 3,2 : 1
• Odmiana o wysokiej tolerancji wobec mączniaka rzekomego

• Medium-early variety, recommended for canning and souring
• Slender, light green fruit, with no tendency to distortions
• Medium-sized, numerous papillas
• Length to width rate 3,2:1
• Variety with high tolerance to downy mildew

MAKSIMUS mieszaniec F1
• Wczesny mieszaniec o średnim wigorze i o przeważającej  

liczbie kwiatów żeńskich na roślinie
• Owoce pozbawione goryczy, cylindryczne, lekko żebrowane, 

zielone z jasnymi smugami i marmurkiem, skórka z połyskiem
• Brodawki na owocach duże, średnio liczne, kolec biały
• Stosunek długości do szerokości 2,6-2,7 : 1
• Odmiana plenna o wysokim udziale plonu wczesnego  

(65-70% plonu)
• Tolerancyjny wobec mączniaka rzekomego i prawdziwego
• Odmiana konserwowa, może być używana jako kwaszeniak

• Early hybrid
• Medium vigorous growth habit with predominant  

female flowering
• Fruits are green, cylindrical in shape with light ribbed, bitter free
• Large warts, white spines
• Lenght to widht ratio of 2,6-2,7 : 1
• Very productive - big amount of early yield (65-70%)
• Tolerant to downy mildew and powdery mildew
• Recommended for fresh market, canning and for processing  

to sauer cucumber



OGÓREK GRUNTOWY PARTENOKARPICZNY - TYP SAŁATKOWY  
CUCUMBER FOR OPEN FIELD PARTHENOCARPIC- SALAD TYPE 

ŚREMSKI NOWY mieszaniec F1
• Odmiana bardzo wczesna
• Owoc wydłużony, cylindryczny, nie wykazuje tendencji do 

przerastania na grubość
• Barwa skórki zielona z delikatnym marmurkiem i bardzo 

delikatnymi smugami
• Brodawka gruba, średniej wielkości, średnio gęsta
• Stosunek długości do szerokości 3,1 : 1 , do ostatnich zbiorów 

utrzymuje bardzo ładny kształt 
• Bardzo wysoka odporność wobec mączniaka rzekomego
• Odmiana przeznaczona do konserwowania , idealny 

kwaszeniak

• Very early variety
• Fruit elongated, cylindrical, no tendency to thickering
• The colour of the skin is green with a delicate marble and very 

delicate streaks
• Thick, medium-sized, medium-dense pappila
• 3,1 : 1 Length to width ratio, keeps a very nice shape until the 

last harvest
• Very high resistance to downy mildew
• Variety intended for preservation, perfect for souring

ŚREMSKI mieszaniec F1
• Odmiana bardzo wczesna, bardzo plenna
• Owoce cylindryczne o nasadzie łagodnie zaokraglonej z małą 

komorą nasienną
• Brodawki liczne, duże
• Rośliny o silnym wzroście i długich pędach
• Stosunek długości do szer. 2,8-2,9 : 1
• Idealny do kwaszenia i konserwowania

• Very early and very fruitful variety
• Cylindrical fruit with a slightly rounded base with a small seed 

cave
• Large, numerous papillas
• Plants with vigorous growth and long shoots
• Length to width rate 2,8-2,9:1
• Perfect for souring and canning

STARTER mieszaniec F1
• Odmiana bardzo wczesna, pozbawiona goryczy
• Owoc wydłużony, nie wykazuje tendencji do przerastania na 

grubość, lekkie bruzdy
• Skórka jasnozielona, brodawka gruba, średniej wielkości, rzadka
• Stosunek długości do szerokości 3,1-3,2 : 1
• Bardzo wysoka tolerancja wobec mączniaka rzekomego 
• Polecany do kwaszenia i konserwowania

• Very early variety, bitterless
• Fruit elongated, no tendency to thicken, with light ribbed
• Light green cover , thick, sparce, medium-sized papillas
• Ratio of length to width 3,1-3,2 : 1
• Very high tolerance to downy mildew
• Recommended for souring and canning

GRACIUS GŁADKI mieszaniec F1
• Odmiana partenokarpiczna, typu sałatkowego
• Owoce 18–20 cm, bez goryczy, ciemnozielone błyszczące,  

o bardzo delikatnej, gładkiej skórce i wyjątkowo małej  
komorze nasiennej

• Doskonały do bezpośredniego spożycia na surowo  
bez obierania, w przetwórstwie jako mrożonka w plastrach

• Owoce w stadium nasiennika są dobrym surowcem na pikle
• Odmiana ta może być uprawiana pod folią wysoką i niską,  

dając wyższy plon
• Odporna na parcha dyniowatych i mączniaka rzekomego

• Mid – early, parthenocarpic, very productive hybrid, salad type
• Fruits are 18-20 cm in length, bitter free, dark -green, smooth 

with small seed chamber
• Uniform in appearance, very good consistency
• Recommended for fresh market and slicing
• Suitable for tunnel and open field production
• Resistant to scab of cucumber and downy mildew

TOMASZ mieszaniec F1
• Odmiana średniowczesna, posiada cechę partenokarpii,  

typowo sałatkowa
• Owoce ciemnozielone, grubobrodawkowe, białokolcowe, 

długości 12 – 18 cm
• Do uprawy polowej oraz przyspieszonej pod nieogrzewanymi 

osłonami, z wykorzystaniem jako ogórek „małosolny” 
• Odporna na parcha dyniowatych, wysoce tolerancyjna  

na mączniaka rzekomego i kanciastą plamistość liści

• Mid – early, parthenocarpic, very productive hybrid, salad type
• Fruits are 12-18 cm in length, dark green with large warts  

and white spines
• Recommended for fresh market and pickling
• Suitable for tunnel and open field production
• Resistant to scab of cucumber, highly tolerant to downy mildew 

and angular leaf spot



Odmiana
Variety

Marka
Brand

Wczesność
Earliness

Owoc
Fruit

Choroby
Diseases

Przydatność do 
Suitability for

Uwagi 
RemarksStosunek dł. do szer.

Length to width 
ratio of

Kolor skórki
Skin colour

Parch dyniowatych
Scab

Mączniak rzekomy
Downy mildew

Konserwowanie
Canning

Kwaszenie
Sauer cucumber

ODMIANY GRUNTOWE GRUBOBRODAWKOWE / OPEN FIELD LARGE-WART VARIETIES

ANDRUS F1 POLAN *** 2,6:1
jasnozielony 

light green
O **

**/małosolny
semi – salted

ARKO F1 POLAN ** 3,2:1
ciemnozielony 

dark green
O ** ** **

AVATAR F1 SPÓJNIA **  3:1 żywozielony O ** ** **

BASZA F1 POLAN ** 2,5-1
jasnozielony 

light green
O ** **

na świeży rynek
for fresh market

BORUS F1 POLAN ***  3:1
intensywnie 

zielona 
intense green

O ** * **

CEZAR F1 PLANTICO **/*** 2,8:1
ciemozielony 

dark green
O ** ** **

EDMAR F1 POLAN ** 3,1:1
intensywnie 

zielona 
intense green

O ** ** *

FRYKAS F1 PLANTICO **/*** 2,9:1
zielony 
green

O ** ** **

nie wymaga intensywnej 
ochrony

do not reguire intensive 
chemical protection

GOMES F1 PLANTICO *** 3,2:1
ciemnozielony 

dark green
O ** ** **

GROT F1 POLAN **  3:1
jasnozielona 

light green
O ** * -

GWIDON F1 PLANTICO *** 2,8:1
zielony 
green

O ** ** **

przydatny również jako 
korniszon

also recommended as 
gherkin cucumber 

HORIZON F1 SPÓJNIA * 3,1:1
Intensywnie 

zielony 
intense green

O ** ** **
NOWOŚĆ! 

new variety

HUGON F1 PLANTICO ** 2,75:1
ciemnozielony 

dark green
O ** ** **

przydatny również jako 
korniszon

also recommended as 
gherkin cucumber 

HUZAR F1 SPÓJNIA * 2,9-3 : 1
zielony 
green

O ** ** **

JULIAN F1 POLAN *** 2,7:1
jasnozielony 

light green
O *** * **

KRAK F1 POLAN ***  3:1
Intensywnie 

zielony 
intense green

O ** ** **

odporny na wirusa zwy-
kłej mozaiki ogórka 
resistance to mosaic 

cucumber virus

LIBERTY F1 SPÓJNIA * 3,1-3,2:1
zielony 
green

O ** ** **
NOWOŚĆ!, wolny od 

goryczy
NEW VARIETY, bitter free

LIDER F1 SPÓJNIA * 2,7 : 1
zielony 
green

O ** ** **

MAGNETAR F1 SPÓJNIA ** 3,2:1
zielony 
green

O *** ** **

MAKSIMUS F1 PLANTICO ** 2,6-2,7:1
zielony
green

O * ** **

MARKUS F1 POLAN ** 3,1:1
jasnozielona 

light green
O ** ** *

wolny od goryczy
bitter free

POLAN F1 POLAN *** 2,7:1
jasnozielona 

light green
O ** **

PRYMUS F1 PLANTICO **/*** 2,9:1
zielony
green

O * ** **

REJENT F1 PLANTICO *** 3,2:1
zielony
green

O *** ** **
wolny od goryczy

bitter free

REMIZ F1 POLAN *** 3,2:1
jasnozielony 

light green
O *** ** **

SANDER F1 POLAN * 2,8:1
jasnozielony 
 light green

O ** ** **

SOPLICA F1 PLATICO *** 3,1:1
zielony 
green

O ** ** **

Ogórek gruntowy - odmiany własne marki PlantiCo, Polan i  Spójnia/Cucumber for open field- varieties owned by PlantiCo, Polan and Spójnia 



STARTER F1 SPÓJNIA * 3,1-3,2:1
jasnozielony 

light green
O *** ** **

NOWOŚĆ!, wolny od 
goryczy 

NEW VARIETY, bitter free

ŚREMIANIN F1 SPÓJNIA * 2,8-2,9 : 1
jasnozielony 

light green
O ** ** **

ŚREMSKI F1 SPÓJNIA * 2,8-2,9:1
jasnozielony 

light green
O * ** **

ŚREMSKI 
NOWY F1 SPÓJNIA * 3,1 : 1

zielony
green

O ** ** **

TYMON F1 PLANTICO *** 2,9:1
zielony 
green

O ** ** **

ODMIANY GRUNTOWE GRUBOBRODAWKOWE - TYP KORNISZON / OPEN FIELD LARGE-WART VARIETIES - GHERKINS

ANULKA F1 POLAN *** 2,6:1
jasnozielony

light green
O ** **

KAJTEK F1 PLANTICO * 2,7:1
ciemozielony 

dark green
T ** ** **

RUFUS F1 POLAN *** 2,7:1
jasnozielony

light green
O ** **

TYTUS F1 POLAN ***
zielony
green

O *** **

ODMIANY GRUNTOWE DROBNOBRODAWKOWE / OPEN FIELD SMALL-WART VARIETIES

FASON F1 SPÓJNIA * 2,9-3 : 1
zielony
green

O ** ** ** z partenokarpią

MARCEL F1 PLANTICO * 2,7-2,8:1
zielony
green

O ** ** **

POLONEZ F1 SPÓJNIA * 2,9-3 : 1
zielony
green

O ** ** ** z partenokarpią

ODMIANY PARTENOKARPICZNE GRUBOBRODAWKOWE DO UPRAWY W GRUNCIE I POD OSŁONAMI / PARTENOCARPIC LARGE-WART VARIETIES FOR CULTIVATION IN THE 
OPEN FIELD AND UNDER COVERS

BRILANT F1 SPÓJNIA * 2,9-3 : 1
zielony
green

O **
**/małosolny
semi – salted

dł. 6-11 cm

BURSZTYN F1 SPÓJNIA * 3 :1
zielony
green

O **
**/małosolny
 semi – salted

dł. 6-12 cm

GRACIUS 
GŁADKI F1 PLANTICO *** 3,4-3,5:1

ciemozielony 
dark green

O ** X X

dł. 18 - 20 cm,  
typ sałatkowy

lenght 18-20 cm,  
salad type

LAZURYT F1 SPÓJNIA * 2,9-3 : 1
zielony
green

O **
**/małosolny
 semi – salted

dł. 6-10 cm

RUBIN F1 SPÓJNIA * 3,4-3,6 : 1
ciemozielony 

dark green
O **

**/małosolny
 semi – salted

dł. 10-14 cm

TOMASZ F1 PLANTICO *** 3,0-3,2:1
ciemozielony 

dark green
O ** X

**/małosolny
 semi – salted

dł. 12-18 cm,  
typ sałatkowy

lenght 12-18 cm,  
salad type

Ogórek gruntowy - odmiany własne marki PlantiCo, Polan i  Spójnia/Cucumber for open field- varieties owned by PlantiCo, Polan and Spójnia 

Odmiana
Variety

Marka
Brand

Wczesność
Earliness

Owoc
Fruit

Choroby
Diseases

Przydatność do 
Suitability for

Uwagi 
RemarksStosunek dł. do szer.

Length to width 
ratio of

Kolor skorki
Skin colour

Parch dyniowatych
Scab

Mączniak rzekomy
Downy mildew

Konserwowanie
Canning

Kwaszenie
Sauer cucumber

Wczesność/Earliness: * bardzo wczesny/very early; ** wczesny/early; *** średniowczesny/medium early

Odporność na parcha dyniowatych/Resistance to scab: T - tolerancyjna/tolerat; O - odporna/resistant

Tolerancja wobec mączniaka rzekomego/Tolerance to downy mildew: * średnia/medium; **wysoka/high;  
*** bardzo wysoka/very high
Przydatność/Usefulness: * - przydatna/suitable; ** - przeznaczona/appropriate; x - nieprzydatna/not suitable

www.plantico.plwww.nasiona.pl www.nasiona-warzyw.pl

Dział Handlowy w Zielonkach  
tel. 22 722 95 53; e-mail: hurtownia@plantico.pl

Zakład Hodowlano-Nasienny Gołębiew - Dział Handlowy:  
tel. 24 253 35 87; e-mail: sprzedaz@plantico.pl

Zakład Hodowlano-Nasienny Spójnia Nochowo - Dział Handlowy:  
tel. 61 283 56 55; e-mail: handel.nochowo@plantico.pl

Zakład Hodowlano-Nasienny POLAN Kraków - Dział Handlowy:  
tel. 12 623 38 40, 12 623 38 59, 12 623 38 68; e-mail: handel.krakow@plantico.pl

Hurtownia Nasion Krzeszowice - Dział Handlowy:   
tel. 12 282 50 56; e-mail: krzeszowice@plantico.pl

Hurtownia Nasion Rzeszów - Działa Handlowy:  
tel. 17 861 14 58; e-mail: rzeszow@plantico.pl

 PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. Zielonki Parcela, ul. Parkowa 1a, 05-082 Stare Babice

Export – tel. 608-536-381; e-mail:  trade@plantico.pl


