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• Okres wegetacji ok. 100-115 dni. 
• Korzenie kuliste, średniej wielkości, o gładkiej skórce.
• Na przekroju intensywnie ciemnoczerwony. 
• Wysoki plon i jakość korzeni.
• Dobra odporność na wybijanie w pędy 

kwiatostanowe.
• Przeznaczony do bezpośredniego spożycia 

i przetwórstwa.
• Bardzo dobra zdolność przechowalnicza.

Burak ćwikłowy MARS mieszaniec F1 
• Odmiana średnio późna (okres wegetacji ok 130-135 dni).
• Cebule kuliste o masie ok. 120-140 g.
• Sucha łuska żółtobrązowa , bardzo dobrze przylegająca. 
• Miąższ kremowo-biały.
• Wysoka zawartość suchej masy.
• Duża ilość liści na łodydze rzekomej.
• Polecana na świeży rynek, do przetwórstwa 

i przechowywania.

Cebula CORDIA mieszaniec F1 

• Odmiana średnio wczesna, o okresie wegetacji około 70 dni.
• Główki zwarte, cylindryczne o masie około 1,2 kg.
• Kolor liści - żywozielony.
• Odmiana o wysokiej zdrowotności.
• Polecana do uprawy wiosennej i jesiennnej.

Kapusta pekińska POLSTAR mieszaniec F1 

• Okres wegetacji ok. 130-140 dni, typ Flakkee.
• Długi korzeń, dobrze wybarwiony.
• Wysoki potencjał plonotwórczy.
• Duża zawartość suchej masy, dość wysoka zawartość cukrów.
• Przeznaczona do przetwórstwa, polecana do 

bezpośredniego spożycia i przechowywania.

Marchew OMEGA mieszaniec F1 
• 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.

Ogórek gruntowy LIBERTY mieszaniec F1

• Odmiana średnio wczesna (okres wegetacji około 130 dni).
• Cebule kuliste, średnie (masa 90-140g).
• Miąższ twardy o czerwono białej barwie i średniej ostrości.
• Sucha łuska czerwona, średnio przylegająca.
• Polecana do bezpośredniego spożycia, przetwórstwa 

i przechowywania do stycznia.

Cebula KARMESA

• Odmiana średnio wczesna (okres wegetacji ok. 70 dni).
• Strąki płaskie o bardzo małej tendencji do 

tworzenia włókna.
• Barwa strąków - jasnożółta.
• Polecana na świeży rynek do wielokrotnego zbioru, 

bardzo smaaczna.
• Optymalna obsada roślin na 1 m2 – 17-20 roślin.

Fasola zwykła karłowa MAXIGOLD

• Odmiana średnio wczesna, o okresie wegetacji około 65 dni.
• Tworzy zwarte, cylindryczne główki o masie około 1,0 kg.
• Liście ciemno zielone, dokładnie okrywajace główkę. 
• Odmiana o wysokiej zdrowotności. 
• Polecana do uprawy letniej i jesiennej.

Kapusta pekińska ELZA mieszaniec F1 

• Odmiana późna, od wysadzenia do zbioru 130-135 dni. 
• Tworzy kuliste, zwięzłe główki o masie 5 kg.
• Wysoka tolerancja na wciornistki, choroby bakteryjne 

i grzybowe.
• Polecana na świeży rynek i do przechowywania, 

wyjątkowe walory smakowe.
• Zalecane zagęszczenie 30-40 tys./ha.
• Złoty Medal MTP POLAGRA-PREMIERY 2022.

Kapusta głowiasta biała  
JASPER mieszaniec F1

ODMIANA
WŁASNA

• Okres wegetacji ok. 90-100 dni.
• Nasiona białe, drobne, okrągło-eliptyczne, 

wyjątkowo smaczne.
• W strąku najczęściej 5-7 nasion.
• Masa 1000 szt nasion - ok. 200 g.
• Wysokość roślin - ok. 42-45 cm.

Fasola zwykła karłowa na suche nasiona 
PEREŁKA 

ODMIANA
WŁASNA

ODMIANA
WŁASNA
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• 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.
• Złoty Medal MTP GARDENIA 2021.

Ogórek gruntowy STARTER 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.

Ogórek gruntowy HORIZON mieszaniec F1

• Okres wegetacji od wysadzenia do zbioru 75-80 dni.
• Papryka ostra o wartości SHU ok. 1000.
• Owoc w kształcie stożka, dojrzały wybarwia się na kolor 

czerwony, średnia masa owocu 25-30 g.
• Do uprawy pod osłonami i w gruncie.
• W gruncie może być zbierana w miarę dojrzewania do 

pierwszych przymrozków.
• Średni plon z jednej rośliny w ciągu sezonu - 30-35 owoców.

Papryka FIVER mieszaniec F1 

• 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.

Ogórek gruntowy REMIZ mieszaniec F1 

• Odmiana bardzo późna, o pośrednim typie wzrostu.
• Owoce duże (100-120 g), lekko spłaszczone do kulistych, 

słabo żebrowane, bez piętki.
• Niedojrzałe owoce - jasnozielone, dojrzałe - 

żółtopomarańczowe.
• Miąższ krwistoczerwony.
• Owoce ze zdolnością do dojrzewania po zbiorach, nadają 

się do długotrwałego przechowywania.
• Polecane do amatorskiej uprawy polowej i w tunelach 

foliowych.

Pomidor LOLEK 

• Odmiana bardzo wczesna, partenokarpna.
• Owoc dł. 6-11 cm, stosunek dł. do szer. 2,9-3 : 1.
• Skórka zielona, brodawka gruba.
• Do uprawy w gruncie i pod osłonami.
• Polecany do konserwowania i jako ogórek małosolny.

Ogórek gruntowy BRILANT mieszaniec F1 

• 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.

Ogórek gruntowy ARKO mieszaniec F1 

• Pomidor do uprawy przy palikach w polu oraz pod 
nieogrzewanymi osłonami.

• Silny wigor, ciągły typ wzrostu.
• Grona pojedyncze i złożone, po 5-7 owoców w każdym.
• Owoce czerwone, kuliste, średnie do dużych. 
• Przedłużona trwałość owoców pozwala na transport bez 

strat i dłuższe przechowywanie (do 20 dni po zbiorze), 
bez obawy o utratę jakości owoców.

Pomidor JANKO mieszaniec F1 

• Okres wegetacji od wysadzenia do zbioru 70-80 dni.
• Rośliny niskie o zwartym pokroju i krótkich międzywęźlach.
• Owoce typu blok, kształt szerokiego graniastosłupa do 

sercowatego stożka, w większości czterokomorowe.
• Barwa owocu - od seledynowej do jasnoczerwonej, masa 

owocu 150-200 g, ścianka grubości 7-9 mm.
• Skórka gładka i błyszcząca.
• Wyróżnia się skoncentrowanym w czasie dojrzewaniem.
• Polecana do uprawy w nieogrzewanych tunelach foliowych.
• Dobrze się przechowuje, doskonała do bezpośredniego 

spożycia i przetwórstwa.

Papryka BOGNA 

• Odmiana średnio wczesna, samokończąca.
• Owoce malinowe, cylindryczno-owalne z „dziubkiem”,  

twarde, o masie 70-100 g, miąższ koloru krwisto- 
czerwonego.

• Szypułka bezkolankowa, dobrze odrywa się od owocu, 
pozostaje na roślinie.

• Nadaje się do zbioru mechanicznego.
• Przeznaczona do uprawy wielkotowarowej dla przemysłu, 

przetwórstwa oraz do bezpośredniej konsumpcji.

Pomidor malinowy BOSMAN

ODMIANA
WŁASNA

ODMIANA
WŁASNA

ODMIANA
WŁASNA

ODMIANA
WŁASNA



• Odmiana wczesna (okres wegetacji ok. 65 dni).
• Strąki płaskie, szerokie (ok. 17 mm), bez tendencji 

do tworzenia włókna, bez przewężeń.
• Barwa strąków - zielona.
• Przeznaczona do jednokrotnego zbioru.
• Strąki po ugotowaniu delikatne i smaczne.
• Optymalna obsada roślin na 1m2 - 17-20 szt.
• Polecana na świeży rynek.

Fasola zwykła karłowa GRINSTAR

• Okres wegetacji ok. 29-31 dni.
• Zgrubienia twarde, kuliste o czerwonej, błyszczącej skórce.
• Miąższ matowobiały o delikatnym smaku.
• Tendencja do pękania i parcenia – bardzo mała.
• Liście średniokrótkie, idealne do pęczkowania.
• Polecana do uprawy w gruncie i w tunelu.
• Złoty Medal MTP POLAGRA-PREMIERY 2023.

Rzodkiewka RUMBA mieszaniec F1 
• 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).

Sałata FLAMENCO 

• Kiełki kapusty pekińskiej są niskokaloryczne - w 100 g 
tego produktu jest tylko 40 kcal.

• Mają tyle witamy C ile jest w cytrynie (30-36 mg na 100 g).
• Zawierają witaminę A, witaminy z grupy B oraz beta-karoten.
• Bogactwo minerałów takich jak: magnez, potas i wapń.

Nasiona na kiełki kapusta pekińska

ODMIANA
WŁASNA

• Kiełki soczewicy są źródłem dobrze przyswajalnego 
białka, potasu obniżającego ciśnienie krwi oraz 
niezbędnego dla kobiet w ciąży kwasu foliowego.

• Zawierają witaminę C, witaminy z grupy B, 
aminokwasy, wapń, cynk, magnez i fosfor.

• Produkcję kiełków najprościej wykonać 
w kiełkownicy PlantiCo.

Nasiona na kiełki soczewica

ODMIANA
WŁASNA

• Okres wegetacji ok. 120-130 dni.
• Korzenie kuliste o ciemnoczerwonym miąższu.
• Pierścienie słabo widoczne.
• Skórka korzenia gładka, błyszcząca.
• Ulistnienie krótkie.
• Przeznaczone do bezpośredniego spożycia, 

przechowywania i przemysłu.

Burak ćwikłowy BONEL 

ODMIANA
WŁASNA

• Odmiana średnio wczesna (okres wegetacji ok. 73 dni).
• Strąki proste, mięsiste, bardzo gładkie, 

bezwłókniste, o słabym wygięciu, na przekroju 
sercowate, dł. 14-15 cm, osadzone w górnej 
i środkowej części rośliny.

• Barwa strąków - zielona z połyskiem.
• Strąki o nieprzerastających nasionach, dobrze 

odrywają się od rośliny.
• Ok 80% strąków mieści się w przedziale 9,1-10,5 mm.
• Odporna na antraknozę fasoli - rasa 6 oraz wirusa 

zykłej mozaiki fasoli.

Fasola HELENA

ODMIANA
WŁASNA

• Ogórek partenokarpny, wolny od goryczy.
• Odmiana wczesna do uprawy pod osłonami - wysiew 

wiosenny i jesienny.
• Owoc dł. 7-8 cm, wałeczkowaty, tępo zakończony, 

o gładkiej, błyszczącej skórce.
• Delikatnym i jędrny miąższ.
• Bardzo wysoki plon handlowy.
• Idealny na świeże przekąski warzywne.

Ogórek Piko mieszaniec F1

ODMIANA
WŁASNA

• Odmiana późna (okres wegetacji 140-150 dni)  
w typie Flakkee.

• Korzeń długi (18-20cm), intensywnie wybarwiony, 
wysoka zawartość cukrów i suchej masy.

• Wysoka plenność, duży udział plonu handlowego.
• Przeznaczona do przemysłu: na kostkę, susz i soki, a także 

do bezpośredniego spożycia.

Marchew SPARTA mieszaniec F1 
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• Odmiana średniowczesna, bardzo plenna o bardzo 
wysokiej zdrowotności.

• Wysoki plon handlowy.
• Owoce bardzo kształtne, smukłe. Stosunek długości do 

szerokości wynosi 3,1 : 1.
• Brodawki grube, dość wydatne, z białym kolcem.
• Skórka zielona, lekko błyszcząca z delikatnymi smugami.
• Polecana do konserwowania, kwaszenia oraz  

na świeży rynek.

Ogórek gruntowy KANCLERZ mieszaniec F1

ODMIANA
WŁASNA



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

  Sklep internetowy:  sklep.plantico.pl

• Krakowski skwer kwiatowo-ziołowy to mieszanka 
30 różnych gatunków roślin nadających się nie 
tylko na tereny miejskie ale również pasieki 
i ogródki przydomowe.

• Mieszanka składa się z roślin jednorocznych, 
dwuletnich i wieloletnich takich jak ogórecznik, 
malwa, słonecznik, czarnuszka, cynia, rumianek, 
groszek ozdobny, anyż, krokosz i wiele innych 
gatunków.

• Wysokość 25-120 cm. Siew IV; kwitnie VI-X.

Mieszanka KRAKOWSKI SKWER  
kwiatowo - ziołowy 

• Krakowski skwer na suche tereny to mieszanka 30 
różnych gatunków roślin nadających się nie tylko 
na tereny miejskie ale również pasieki i ogródki 
przydomowe.

• Mieszanka składa się z roślin jednorocznych, 
dwuletnich i wieloletnich takich jak stokrotka, 
chaber, nostrzyk, wiesiołek, mak polny, dziewanna, 
pszczelnik, koniczyna i wiele innych gatunków.

• Wysokość 25-80 cm. Siew IV; kwitnie VI-X.

Mieszanka KRAKOWSKI SKWER  
suche tereny 

• Odmiana średnio późna.
• Do uprawy w gruncie i pod osłonami.
• Owoce mięsiste, duże (ok. 200g), bardzo smaczne 

o wydłużonym kształcie, przypominającym bawole rogi.
• Polecana do spożycia na świeżo jak również do 

grillowania.

Pomidor HUGO 
• Odmiana średnio późna.
• Do uprawy w szklarniach i tunelach foliowych.
• Owoce twarde, bardzo duże (170-190g), dobrze 

wybarwione.
• Kształt owocu kulisto-spłaszczony, bez żebrowania.

Pomidor HARDY mieszaniec F1 

• Odmiana średniowczesna, wysoka.
• Do uprawy pod osłonami (szklarnie, tunele foliowe).
• Uprawa w gruncie możliwa tylko w cieplych regionach, 

wymaga palikowania.
• Owoc jędrny, czerwony, kulisty do lekko spłaszczonego, 

bez żebrowania, niepękający.
• Wyróżnia się bardzo dużym wyrównaniem ilości owoców 

w gronach 6-8 szt oraz równomiernym dojrzewaniem grona.
• Odmiana odporna na wirusa mozaiki pomidora, fusarium 

i werticiliozę.

Pomidor PALAVA mieszaniec F1 

• Okres wegetacji ok. 29-31 dni.
• Zgrubienia kuliste, równocześnie dojrzewające, średnie 

do dużych. 
• Skórka czerwona, miąższ śnieżnobiały - łagodny w smaku.
• Brak tendencji do pękania i parcenia.
• Długość ulistnienia – średnia do długiego.
• Polecana do uprawy w gruncie i przyspieszonej uprawy  

pod osłonami.

Rzodkiewka PROXIMA mieszaniec F1
• Odmiana średniowczesna o dużym udziale plonu 

handlowego.
• Zgrubienia duże o szerokoeliptycznym kształcie 

i białawej skórce.
• Miąższ biały, bez skłonności do parcenia i ciemnienia
• Wiązka korzeniowa skierowana w dół, co ułatwia zbiór 

i przygotowanie do sprzedaży.
• Polecany na świeży rynek i do przetwórstwa.

Seler APIS 

PLANTICO inne nowości


