
Sałata | Letuce
Latuca sativa L.

POŁĄCZONA POLSKA HODOWLA

GŁOWIASTA MASŁOWA / BUTTERHEAD

ATENA
• Butterhead, universal greenhouse variety
• For early winter, winter and late winter production
• Suitable for production under lower light intensity and low temperature
• 30 days from transplanting to first harvest
• 95-100% of marketable yield in total yield 
• Large, closed and compact heads 
• Dark green leaves with smooth surface, delicate 
• Tendency to accumulation of nitrates – very low
• Resistant to downy mildew NL 1-6, 9, 11-14 

• Uniwersalna odmiana szklarniowa, do zbioru 
wczesnozimowego, zimowego i późnozimowego 

• Przystosowana do uprawy w warunkach niższego natężenia 
światła i obniżonej temperatury 

• Pierwsze główki handlowe o masie ponad 150 g osiąga 
w okresie 30 dni od posadzenia 

• Główki kulisto owalne, duże, ścisłe, twarde, zamknięte 
• Liście ciemnozielone, o gładkiej powierzchni, delikatne 
• Zmniejszona tendencja do kumulacji azotanów
• Odporna na mączniaka rzekomego sałaty NL 1-6, 9, 11-14 

• Okres wegetacji od wysadzenia do zbioru - ok. 35-45 dni
• Dość odporna na mącznika rzekomego i średnio odporna na szarą pleśń 
• Tworzy duże, zamknięte główki o żółtawozielonych, jędrnych liściach 
• Odmiana polecana do wczesnej uprawy w polu i późniejszej pod 

osłonami (wymaga silnego wietrzenia) 

• Vegetation period from planting to harvest approx. 35-45 days
• Resistant to downy mildew and tolerant to grey mould 
• Head large, closed with yellow green, firm leaves 
• Recommended for early growing in the field and later under cover 

(requires a strong air circulation) 

KRÓLOWA MAJOWYCH

ANIELKA
• Uniwersalna odmiana szklarniowa, szczególnie przydatna do 

uprawy na zbiór w styczniu/lutym 
• Dobrze przyrasta przy niższym natężeniu światła w okresie zimowym 
• Liście lekko pomarszczone, jasnozielonożółte z silnym połyskiem 
• Główki zamknięte, lekko owalne, średnio zwięzłe
• Duży udział główek handlowych w plonie ogólnym
• Odmiana odporna na rasy mączniaka rzekomego NL 1-7, 9-15
• Nie wykazuje skłonności do gromadzenia azotanów

• Butterhead, for greenhouse, useful for harvesting in January / February 
• Early variety
• Grows well despite of lower light intensity during the winter 
• Leaves slightly wrinkled, light green with a high shine
• Closed head, medium compact 
• A large share of commercial heads in total yield 
• Resistant to downy mildew races NL 1-7, 9-15 
• Tendency to accumulation of nitrates  - very low 

BONA
• Okres wegetacji od wysadzenia do zbioru - ok. 35-45 dni
• Główki duże, okrągłe, ścisłe o masie 350-500 g
• Liście jasne, średnio pęcherzykowate
• Równomiernie osiąga wielkość handlową
• Tolerancyjna na wirus CMV
• Odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne
• Późno wybija w pędy kwiatostanowe
• Skłonność do gromadzenia azotanów - bardzo mała
• Polecana do uprawy wczesnowiosennej w tunelach
• Przeznaczona do uprawy polowej we wszystkich terminach

• Vegetation period from planting to harvest approx. 35-45 deys
• Circular, large, compact head, 350-500 g weight
• Leaves bright, medium blistering
• Tolerant to CMV virus
• Resistant to bad weather conditions
• Late bolting
• Tendency to accumulate nitrates - very low
• Recommended for early growing in the plastic tunnels and spring 

and autumn for open field

ISMINA
• Vegetation period from planting to harvest approx. 40-50 days
• Broad elliptic heads, open
• Light green leaves, strong blistering
• Leaf very decorative, very tasty, crunchy and sweet
• Designed for spring and autumn growing

• Okres wegetacji od wysadzenia do zbioru - ok. 40-50 dni 
• Przeznaczona do uprawy wiosennej i jesiennej
• Główki szerokoeliptyczne, otwarte
• Liście jasnozielone, silnie pęcherzykowate, wyjątkowo 

dekoracyjne, bardzo smaczne, chrupiące i słodkie

MARTA ZIELONA
• Vegetation period from planting to harvest approx. 35-45 days
• Good yield structure
• Leaves are green, delicate and slightly wrinkled
• Large head, closed, round
• Adapted to sunlight and high temperature conditions
• Resistant to races of downy mildew: race NL 1-6, 13-15
• White seeds
• Suitable for early spring; spring and autumn production under cover 

and open field

• Okres wegetacji od wysadzenia do zbioru - ok. 35-45 dni
• Bardzo duży udział pierwszego zbioru w plonie ogólnym
• Liście zielone, lekko pomarszczone, delikatne
• Główka bardzo duża, twarda, kulisto-spłaszczona
• Wysoka wytrzymałość na silne i długotrwałe nasłonecznienie 

i wysoką temperaturę
• Odporna na większość ras mączniaka rzekomego występujących 

w Polsce: rasy NL 1-6, 13-15
• Przydatna do wczesnowiosennej, wiosennej i jesiennej uprawy 

pod folią oraz w polu bez osłon



MICHALINA
• Vegetation period from planting to harvest approx. 40-45 days
• Heads large, round, yellow green, 350-400 g weight
• Tendency to accumulate nitrates - low
• Tolerant to CMV virus, tolerant to drought
• Suitable for early production under cover and open field and summer 

production for open field

• Okres wegetacji od wysadzenia do zbioru - ok. 40-45 dni
• Główki duże, kulisto-spłaszczone, żółtozielone, o masie 350-400 g
• Równomiernie osiąga wielkość handlową
• Skłonność do gromadzenia azotanów - mała
• Tolerancyjna na wirus CMV, tolerancyjna na suszę
• Przeznaczona do uprawy pod folią oraz w polu w okresie 

wczesnowiosennym i jesiennym

• Okres wegetacji od wysadzenia do zbioru - ok. 35-40 dni
• Liść cienki, delikatny, silnie pęcherzykowaty
• Główka otwarta, zwięzła, szerokoeliptyczna, o masie 250-350 g 
• Przeznaczona do uprawy wiosennej, nadaje się do uprawy 

w nieogrzewanych tunelach foliowych

• Vegetation period from planting to harvest approx. 35-40 days
• Leaf: delicate, thin, strong blistering
• Open head, compact, broad elliptic, 250-350 g weight
• For spring production under cover and open field

NAWOJKA

• Charakteryzuje się intensywnym wzrostem
• Zabarwienie liści jasnozielone, bez antocyjanu, o słabym połysku 
• Główka bardzo duża, twarda, zamknięta, ciężka i zwięzła
• W strukturze plonu bardzo duży udział główek o masie większej niż 350 g
• Główka długo pozostaje w dojrzałości użytkowej nie wybijając 

w pędy kwiatostanowe
• Odporna na większość ras mączniaka rzekomego występujących 

w Polsce: rasy NL 1-7+10-13
• Odmiana polowa do uprawy wiosennej, letniej i jesiennej

• Intensive growth
• Light green leaves, with light gloss
• Head very large, hard, closed, heavy and compact
• Head approximately 350 g
• Very slow bolting
• Resistant to races of downy mildew: race NL 1-7 +10-13
• White seeds
• For spring, summer and autumn production in open field

SABA

MARYSIEŃKA
• Okres wegetacji od wysadzenia do zbioru - ok. 35-45 dni
• Liście jasnozielone do zielonych, prawie gładkie do lekko 

pęcherzykowatych, delikatne
• Główka ładnie zamknięta, okrągła, średnio zwięzła
• Odmiana odporna na większość ras mączniaka rzekomego 

występujących w Polsce: rasy NL 1-7+9-11+13-15
• Bardzo wytrzymała na silne nasłonecznienie i wysoką tempraturę
• Przeznaczona do uprawy pod folią oraz w polu, w okresie 

wczesnowiosennym i jesiennym

• Vegetation period from planting to harvest approx. 35-45 days
• Light green leaves, delicate; very weak blistering
• Closed head, circular, medium compact
• Adapted to sunlight and high temperature conditions
• Resistant to races of downy mildew: race NL 1-7+9-11+13-15 
• White seeds
• Suitable for early spring and autumn production under cover and 

open field

MIRA
• Okres wegetacji od wysadzenia do zbioru - ok. 45-50 dni
• Główki duże, okrągłe, ścisłe o masie 300-400 g, barwy czerwono-zielonej
• Odporna na choroby i niekorzystne warunki atmosferyczne
• Późno wybija w pędy kwiatostanowe
• Skłonność do gromadzenia azotanów - mała
• Przeznaczona do wczesnej uprawy polowej

• Vegetation period from planting to harvest approx. 45-50 deys
• Head large, circular, close, red-green, 300-400 g weight
• Resistant to diseases and bad weather conditions
• Late bolting
• Tendency to accumulate nitrates - low
• Designed for early open field production

MODESTA
• Vegetation period from planting to harvest approx. 50-55 days
• Broad elliptic head, well closed, 1000 g weight
• Head shape similar to cos lettuces
• Light green leaves with a strong waxy coating, without gloss
• Leaf: medium blistering, texture between crisp and butterhead
• For spring production under cover and open field

• Okres wegetacji od wysadzenia do zbioru - ok. 50-55 dni
• Główka eliptycznie wydłużona, ścisła i dobrze zamknięta, masa 

ok. 1000 g
• Kształtem przypomina sałaty rzymskie
• Liście jasnozielone z silnym nalotem woskowym, bez połysku
• Liść pęcherzykowaty, o konsystencji krucho-masłowej,  

brzeg prawie gładki
• Przeznaczona do uprawy wiosennej w gruncie i tunelu foliowym

REGINA ZIELONA
• Vegetation period from planting to harvest approx. 45-50 deys 
• Green leaves with low gloss 
• Head very large, compact and closed
• Very slow bolting
• Resistant to races of downy mildew NL 1-7 +10-13
• Black seeds
• For spring, summer and autumn production in open field

• Okres wegetacji od wysadzenia do zbioru - ok. 45-50 dni
• Liście zielone, bez antocyjanu, o słabym połysku
• Główka bardzo duża, twarda, zamknięta
• Długo pozostaje w dojrzałości użytkowej nie wybijając  

w pędy kwiatostanowe
• Odmiana odporna na większość ras mączniaka rzekomego 

występujących w Polsce: rasy NL 1-7+10-13
• Odmiana polowa, przydatna do uprawy od wczesnej wiosny do 

jesieni, szczególnie latem



MARYNA
• Vegetation period from planting to harvest - approx. 70 days
• Round, semi-open, firm large heads with a weight of approx. 750 g
• Leaves strongly blistering, with a slightly wavy edge and a low gloss
• Anthocyanin is present on the outer leaves (mainly at the top of the head)
• Resistance to downy mildew and grey mold - average
• Recommended for cultivation in the open field

• Okres wegetacji od wysadzenia do zbioru ok. 70 dni
• Główki kuliste, półotwarte, zwięzłe, duże o masie ok. 750 g
• Liście silnie pęcherzykowate, ze słabo falowanym brzegiem 

i słabym połyskiem
• Na liściach zewnętrznych (głównie na szczycie główki) 

występuje antocyjan
• Odporność na mączniaka rzekomego i szarą pleśń - średnia
• Polecana do uprawy w gruncie

• Okres wegetacji od wysadzenia do zbioru 45-50 dni, bardzo plenna
• Główka duża, dobrze wypełniona, jasnozielona, zamknięta 

u podstawy, długo zachowuje wartość handlową
• Bardzo późno tworzy pędy kwiatostanowe 
• Liście bardzo smaczne, nie gorzknieją
• Wysiew marzec – lipiec do gruntu; można uprawiać na zbiór jesienny
• Szczególnie polecana do uprawy w polu i pod nieogrzewane 

osłony - z przeznaczeniem na zbiór wiosenny

• Vegetation period from planting to harvest approx. 45-50 days,  
very fertile

• Large, light green, vell closed at the base, long-lasting commercial 
value, very tasty, leaves do not turn bitter

• Very slow bolting
• Especially recommended for cultivation in the field and under 

unheated covers - intended for spring harvesting
• Sowing in March - July into the ground; can be grown for autumn harvest

OWACJA

• Unikatowa odmiana, która przetrwa w gruncie przez całą zimę bez osłon
• Wysiew późnym latem (sierpień-wrzesień), zbiór wczesną 

wiosną (kwiecień-maj) w terminie porównywalnym do odmian 
uprawianych w tunelach foliowych

• Odmiana nadaje się również do uprawy w gruncie z siewu 
wczesnowiosennego, główka kształtna, zbita

• Główka kształtna, zbita
• Liście średniej wielkości, jasnozielone ze słabym połyskiem,  

kruche, gładkie, miękkie, ze słabo pofałdowanymi brzegami

• A unique variety that will survive in the ground through the winter 
without any covers

• Sowing in late summer (August-September), harvesting in early 
spring (April-May) at a time comparable to the varieties grown in 
foil tunnels

• The variety is also suitable for cultivation in the open field after early 
spring sowing, firm compact head

• Medium-sized leaves, light green with a low gloss, smooth, with 
slightly folded edges, tasty

ZINA

CUD VOORBURGU
• Okres wegetacji od wysadzenia do zbioru ok. 60-65 dni
• Główki kuliste do wydłużonych, duże, ścisłe
• Liście żółtawobiałozielone, delikatne, kruche i smaczne
• Polecana do uprawy polowej na zbiór późnojesienny

• Vegetation period from planting to harvest approx. 60-65 days
• Round heads , large, compact
• Yellowish-white-green leaves, delicate, crisp and tasty
• Recommended for open field cultivation for late autumn harvest

ROZALKA
• Okres wegetacji od wysadzenia do zbioru ok. 60-65 dni 
• Główki zamknięte o masie ok 600g
• Liście zewnętrzn e o barwie jasnozielonej, bez zabarwienia 

antocyjanowego
• Bardzo długa przydatność konsumpcyjna
• Bardzo późno wybija w pędy nasienne
• Odporność na mączniaka rzekomego i szarą pleść - średnia
• Polecana do uprawy w gruncie od wiosny do jesieni

• Vegetation period from planting to harvest approx. 60-65 days
• Closed heads with a weight of about 600 g
• Light green outer leaves without anthocyanin tint
• Very long shelf life
• Seed inflorescence shoots very slow bolting
• Resistance to downy mildew and grey mold - medium
• Recommended for cultivation in the open field from spring to 

autumn

NOCHOWSKA
• The vegetation period from planting to harvest is approx. 35-40 days
• Sowing from April to May and August (for autumn harvest) directly 

into the ground
• Round head, firm well, hard, well closed, medium-large to large
• Large, yellowish-green leaves with a delicate texture of tissue, very tasty
• Withstands a long day and high temperature, very slow bolding
• For all-season cultivation in open field

• Okres wegetacji od wysadzenia do zbioru ok. 35-40 dni
• Wysiew od kwietnia do maja oraz w sierpniu (na zbiór jesienny) 

bezpośrednio do gruntu
• Główka kulista, twarda, dobrze zamknięta, średnio duża do dużej
• Liście duże, żółtawozielone, delikatne, bardzo smaczne
• Wytrzymała na długi dzień i wysoką temperaturę, a po 

uformowaniu główek długo nie wybija w pęd kwiatostanowy
• Do całosezonowej uprawy w gruncie

MILLY ELENA
• Vegetation period from planting to harvest approx. 45-50 days, very fertile
• Sowing in a greenhouse from January; in the open field - until mid-

May; can be grown for autumn harvest
• Large, round or transversely elliptical head, with yellow-green leaves, closed
• Very slow bolting
• Very tasty, leaves do not turn bitter
• Intended for cultivation under covers and in the open field

• Okres wegetacji od wysadzenia do zbioru 45-50 dni, bardzo plenna
• Wysiew w szklarni od stycznia; w gruncie - do połowy maja; 

można uprawiać na zbiór jesienny
• Główka duża, okrągła lub poprzecznie eliptyczna, zamknięta, 

o żółtozielonych nie gorzkniejących liściach
• Późno wybija w pędy nasienne
• Przeznaczona do uprawy pod osłonami i w gruncie



CARMINA
• 40-45 days from transplanting to harvest in the tunnel;  

50-55 days - in the field 
• Light green leaves, with an anthocyanin color at the edges of the outer 

leaves
• Leaves, with a smooth and shiny surface
• Heads large, compact, more than 1000 g weight
• Very slow bolting, adapted to bad weather conditions
• Decorative variety, very tasty, suitable for transport
• Recommended for early spring production in the tunnels and from 

spring to autumn in the open field

• Pełną dojrzałość użytkową uzyskuje po 40-45 dniach od 
posadzenia - w tunelu i po 50-55 dniach - w polu

• Liście - jasnozielone, z wyraźnym odcieniem antocyjanowym 
na brzegach liści zewnętrznych, kruche, o gładkiej i lśniącej 
powierzchni, pocinane

• Główki duże, zwarte, o masie powyżej 1000 g
• Przydatna również do uprawy letniej - jest odporna na wybijanie 

pędów kwiatostanowych i zagniwanie dolnych liści 
• Odmiana dekoracyjna, bardzo smaczna, nadaje się do transportu
• Polecana do uprawy całorocznej (wczesną wiosną w tunelach, 

od wiosny do jesieni w polu)

• Dojrzałość konsumpcyjną osiąga po 45-50 dniach od wysadzenia
• Do uprawy wiosennej w nieogrzewanym tunelu foliowym oraz do 

uprawy gruntowej
• Główka średniej wielkości o masie 600-650 g, lekko spłaszczona 

(poprzecznie eliptyczna)
• Liść jasnozielony z lekkim połyskiem, słabo pęcherzykowaty, 

prawie gładki, brzeg średnio falowany
• Wysokie walory smakowe, słodka, soczysta, bez goryczki

• 45-50 days from transplanting harvest
• Early variety
• For spring production under covers and open field
• Head of medium size, 600-650 g weight, light elliptic
• Light green leaves with a slight sheen, weak blistering and 

undulation of margin
• Taste, sweet without bitterness

KWIRYNA

BAKATA
• Pełną dojrzałość użytkową uzyskuje po 35-40 dniach od 

posadzenia w tunelu i po 45-50 dniach - w polu
• Soczysto zielone zabarwienie liści zewnętrznych i główki
• Liść prawie gładki, kruchy, z brzegiem ładnie powcinanym
• Główki zwarte, zamknięte, o masie powyżej 1000 g
• Długo utrzymuje dojrzałość konsumpcyjną
• Polecana do uprawy całorocznej - wczesnowiosennej (w tunelach 

nie ogrzewanych), wiosennej, letniej i jesiennej w polu bez osłon

• 35-40 days from transplanting to harvest in the tunnel;  
45-50 days - in the field

• Green leaves and heads
• Leaf nearly smooth, crispy, with the undulated margin
• Head compact, closed, more than 1000 g weight
• Very slow bolting
• Recommended for early spring (in plastic tunnels), spring, summer 

and autumn production in the open field without covers

JULECZKA
• Pełną dojrzałość użytkową uzyskuje po 30-35 dniach od 

posadzenia w tunelu i po 40-45 dniach - w polu
• Główki zwarte, zamknięte, o masie powyżej 1000 g
• Jasnozielone zabarwienie liści zewnętrznych główki
• Liść prawie gładki, kruchy, z brzegiem ładnie powcinanym
• Długo utrzymuje dojrzałość konsumpcyjną
• Polecana do uprawy całorocznej - wczesnowiosennej (w tunelach 

nie ogrzewanych), wiosennej, letniej i jesiennej w polu bez osłon

• 30-35 days from transplanting to harvest in the tunnel;  
40-45 days - in the field

• Compact heads, closed, firm, more than 1000 g weight
• Light green leaves
• Leaves smooth, shiny surface
• Leaves with undulated margin
• Very slow bolting
• Recommended for early spring production (in the plastic tunnels 

and from spring, summer and autumn grooving in the open field

KINGA
• Medium early variety
• Large head, compact, 750-1200 g weight, crispy
• Thick leaves, intensive green with undulated margin and strong blisters
• For all production period - also for early spring growing under covers

• Odmiana średniowczesna
• Główka duża, twarda, spłaszczona o masie 750-1200 g,  

soczysta i krucha
• Liście grube, intensywnie zielone, silnie pęcherzykowate, 

o pofalowanym brzegu
• Nadaje się do uprawy we wszystkich terminach, również 

wczesnowiosennych w nieogrzanych tunelach.

LUDWINA
• 50-55 days from transplanting harvest
• Medium size head, bright, compact with an average weight of 600-900 g
• Strong undulation of leaf margin
• Delicate, flavour, without bitterness
• Medium bolting
• Tendency to accumulation of nitrates – low
• For spring and summer production

• Dojrzałość konsumpcyjną osiąga po 50-55 dniach od wysadzenia
• Główka średniej wielkości, jasna, ścisła o średniej masie 600-900 g
• Brzeg liścia silnie falowany
• Delikatna w smaku, bardzo soczysta, bez goryczki
• Średnia skłonność do wybijania w pędy kwiatostanowe 
• Nie gromadzi azotanów
• Przeznaczona do uprawy wiosennej, polecana do uprawy latem

GŁOWIASTA KRUCHA / ICEBERG



FLAMENCO
• The vegetation period from planting to harvest is approx. 40-45 days
• A variety with very decorative, red - oak leaves
• Recommended for spring, summer and autumn cultivation
• Very slow bolting
• Resistant to some race of downy mildew
• Leaves can be stripped gradually
• Sowing from February to July, preferably every two weeks to maximize 

the harvest period (May to October)

• Okres wegetacji od wysadzenia do zbioru ok. 40-45 dni
• Liście bardzo dekoracyjne, czerwono-zielone, przypominające 

liście dębu
• Polecana do uprawy na wiosnę, lato i jesień
• Nie wykazuje tendencji do wybijania w pędy kwiatowe
• Odporna na kilka ras mączniaka rzekomego
• Liście można obrywać stopniowo w miarę ich rozwijania 
• Wysiew od lutego do lipca, najlepiej co dwa tygodnie by 

maksymalnie wydłużyć okres zbiorów (od maja do października)

LIWIA
• Odmiana średniopóźna o pokroju wzniesionym
• Główka eliptyczna, duża
• Liście zewnętrzne skórzaste, jasne, smaczne,, soczyste i słodkie
• Średnia masa główki bez liści zewnętrznych 750-1000 g
• Słabo porażana przez choroby grzybowe

• Medium late variety, erect type 
• Head elliptic, big, bright, very tasty and sweet, 
• The average weight of the head without the outer leaves 750-1000 g 
• Tolerant to fungal diseases

KAROLA
• Od siewu do zbioru ok. 70-90 dni / odmiana późna
• Częścią jadalną jest obficie ulistniona, mięsista łodyga - tzw. głąbik 

oraz liście (mniej delikatne od innych sałat)
• Łodyga przydatna do spożyciu po osiągnięciu wysokości 30 cm
• Polecana do bezpośredniej konsumpcji w stanie surowym lub 

w formie gotowanej, kiszonej lub konserwowej
• Polecana do uprawy polowej w rozstawie 50x30 cm

• From sowing to harvesting approx. 70-90 days / late variety
• The edible part is profusely leafy, fleshy stem - the so-called stump 

and leaves (less delicate than other salads)
• The stalk is suitable for consumption after reaching the height of 30 cm
• Recommended for direct consumption raw or cooked, pickled or canned
• Recommended for field cultivation with a spacing of 50x30 cm

PURPURAT
• The main edible part - thick and tasty stem
• Stem - approximately 40 cm height, reddish skin and white green flesh
• Very decorative and cherry color leaves with high gloss
• Suitable for spring and summer growing in the field
• At high temperatures makes woody stems, therefore the earliest sowing 

is recommended (to the ground in April or under cover in mid-March) 
• 45-55 days from transplanting to harvest

• Dojrzałość konsumpcyjną osiąga po 45-55 dniach od posadzenia 
• Główną częścią jadalną jest gruba i soczysta łodyga
• Łodyga długości około 40 cm z czerwonawą skórką i biało 

zielonym miąższem
• Liść bardzo dekoracyjny, wiśniowy, z silnym połyskiem
• Przeznaczona do wiosennej i letniej uprawy w polu
• W wysokiej temperaturze pędy drewnieją, dlatego zalecany jest 

jak najwcześniejszy wysiew 

RZYMSKA / COS

LIŚCIOWA / LEAF

ŁODYGOWA / STALK LETTUCE

Odmiana
Variety

Marka
Brand

Ilość dni od 
wysadzenia do zbioru  
Days from planting to 

harvest

Produkcja / Cultivation Główka
HeadTermin siewu / Sowing time

Miejsce uprawy
Growing place

Wczesna wiosna
Early spring

Wiosna
Spring

Lato
Summer

Jesień
Autumn

Waga (g) 
Wieght (g)

Kolor liści 
Leaves colour

SAŁATA GŁOWIASTA MASŁOWA / BUTTERHEAD

ANIELKA PLANTICO szklarnia / greenhouse

ATENA PLANTICO szklarnia / greenhouse

BONA PLANTICO 35-45 *** *** *** ** grunt, tunel / open field / tunnel 350-500 żółtozielony /  
yellow-green

CUD 
VOORBURGU POLAN średniopóźna  - *** ***  - grunt / open field, open field / 

greenhouse 100-200 żółtobiałozielony /  
yellow-white-green

ISMINA PLANTICO 40-50 *** *** * ** grunt, tunel / open field / tunnel 250-400 jasnożółtozielony /  
ligh yellow-green

JUSTYNA POL POLAN wczesna ***  - *** *** grunt, szklarnia / open field / 
greenhouse 300-400 jasnozielony /  

light green

KRÓLOWA 
MAJOWYCH PLANTICO 35-45 *** ***  - *** grunt, tunel / open field / tunnel 250 żółtozielony /  

yellow-green

MARTA ZIELONA PLANTICO 35-45 *** **  - *** grunt, tunel / open field / tunnel 300-350 zielony / green

MARYNA POLAN średniopóźna *** *** grunt / open field 700-800 zielony / green

Sałata - odmiany własne marki PlantiCo, Polan i Spójnia / Lettuce - PlantiCo, Polan and Spójnia varieties



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 31; 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

* przydatna / suitable ** polecana / recommended  *** przeznaczona / appropriate

MARYSIEŃKA PLANTICO 35-45 *** *** - *** grunt, tunel / open field / tunnel 350 jasnozielony / light green

MICHALINA PLANTICO 40-45 ** *** ** - grunt, tunel / open field / tunnel 350-400 żółtozielony / yellow-green

MILLY ELENA SPÓJNIA 45-50 ** *** ** - grunt, tunel / open field / tunnel jasnożółtozielony /  
ligh yellow-green

MIRA- czerw. PLANTICO 45-50 *** *** *** - grunt,tunel / open field, tunnel 300-400 ciemnowiśniowozielony / 
deep-cherry-green

MODESTA PLANTICO 50-55 *** ** - ** grunt, tunel / open field / tunnel 400-600 matowozielony / dull green

NAWOJKA PLANTICO 35-40 *** *** - ** grunt, tunel / open field / tunnel 250-350 zielony / green

NOCHOWSKA SPÓJNIA 35-40 * *** *** ** grunt / open field żółtozielony / yellow-green

OLEŃKA POLAN średniopóźna - *** *** *** 450-550 żywozielony / intense green

OWACJA SPÓJNIA 45-50 ** *** ** ** grunt, tunel / open field / tunnel żółtozielony / yellow-green

REGINA ZIELONA PLANTICO 45-50 - ** *** *** grunt / open field 350-450 zielony / green

ROZALKA POLAN średniopóźna - *** *** *** grunt / open field 500-600 jasnozielony / light green

SABA PLANTICO 45-50 - ** *** *** grunt,tunel / open field, tunnel 350-450 jasnozielony / light green

SZANSA SPÓJNIA 35-40 *** ** ** *** tunel / tunnel 260-300 żółtozielony / yellow-green

ZINA SPÓJNIA - - *** *** grunt / open field 210-230 jasnozielony / light green

SAŁATA GŁOWIASTA KRUCHA / ICEBERG

BAKATA PLANTICO 45-50 ** *** ** *** grunt,tunel / open field / tunnel >1000 zielony / green

CARMINA PLANTICO 50-55 ** *** ** *** grunt,tunel / open field / tunnel >1000
jasnozielony z odcieniem 

antocyjanowym / light 
green with anthocyan tint

JULECZKA PLANTICO 40-45 ** *** ** ** grunt,tunel / open field / tunnel >1000 jasnozielony / light green

KINGA PLANTICO 50-55 *** ** *** grunt,tunel / open field / tunnel 750-1200 zielony / green

KWIRYNA PLANTICO 45-50 ** *** *** grunt,tunel / open field / tunnel >600 jasnozielony / light green

LUDWINA PLANTICO 50-55 ** *** ** * grunt,tunel / open field / tunnel >600 jasnożółtozielony /  
ligh yellow-green

SAŁATA RZYMSKA / COS LETTUCE

LIWIA PLANTICO 50-60 ** *** ** grunt / open field >750 zielony / green

SAŁATA LIŚCIOWA / LEAF LETTUCE

FLAMENCO SPÓJNIA 40-45 *** *** ** grunt / open field czerwonozielony /  
red-green

SAŁATA ŁODYGOWA-SZPARAGOWA / STALK LETTUCE

KAROLA POLAN 70-90 *** *** grunt / open field wys. 75-
85cm

ciemnozielona /  
dark green

PURPURAT PLANTICO 45-55 *** ** grunt / open field wys. ok. 
40cm

wiśniowy z silnym 
połyskiem / cherry with 

strong gloss

Odmiana
Variety

Marka
Brand

Ilość dni od 
wysadzenia do zbioru  
Days from planting to 

harvest

Produkcja / Cultivation Główka
HeadTermin siewu / Sowing time

Miejsce uprawy
Growing place

Wczesna wiosna
Early spring

Wiosna
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Lato
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Leaves colour

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

Sklep internetowy:  sklep.plantico.pl


