Sałata I Lettuce
Lactuca sativa L.

SAŁATA MASŁOWA I BUTTERHEAD LETTUCE
BONA
• Wczesna, do średniowczesnej, plenna.
• Od wysiewu do zbioru główek 75-90 dni.
• Dobra struktura plonu.
• Główki duże, okrągłe, ścisłe o masie 350-500 g.
• Liście jasne, średnio pęcherzykowate.
• Brzeg liścia prawie gładki.
• Przeznaczona do uprawy polowej we wszystkich terminach.
• Polecana do uprawy wczesnowiosennej w tunelach.
• Równomiernie osiąga wielkość handlową.
• Tolerancyjna na wirus CMV.
• Odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne.
• Późno wybija w pędy kwiatostanowe.
• Wykazuje małe skłonności do gromadzenia azotanów
(857 mg NaNO3/kg świeżej masy).

• Early to medium early.
• 75-90 days from sowing to harvest.
• Good yield structure.
• Circular, large, compact head, 350-500 g weight.
• Leaves bright, medium blistering.
• Recommended for early growing in the plastic tunnels
and spring and autumn for open field.
• Tolerant to CMV virus.
• Resistant to bad weather conditions.
• Late bolting.
• Low tendency to accumulate nitrates.

ISMINA
• Odmiana masłowa, wczesna.
• Przeznaczona do uprawy wiosennej i jesiennej.
• Główki szerokoeliptyczne, otwarte.
• Jasnozielone, silnie pęcherzykowate liście.
• Liść wyjątkowo dekoracyjny, bardzo smaczny, chrupiący słodki.

• Butterhead, early variety.
• Designed for spring and autumn growing.
• Broad elliptic heads, open.
• Light green leaves, strong blistering.
• Leaf very decorative, very tasty, crunchy and sweet.

KRÓLOWA MAJOWYCH
• Odmiana polecana do wczesnej uprawy w polu i późniejszej pod osłonami
(wymaga silnego wietrzenia).
• Dość odporna na mącznika rzekomego i średnio odporna na szarą pleśń.
• Tworzy duże, zamknięte główki o żółtawozielonych, jędrnych liściach.
• Okres od posadzenia rozsady do zbioru główek wynosi 30-40 dni.

• Recommended for early growing in the field and later under cover
(requires a strong air circulation).
• Resistant to downy mildew and tolerant to gray mould.
• Head large, closed with yellow green, firm leaves.
• 30 -40 days from transplanting to harvest.

MARTA ZIELONA
• Odmiana wczesna, przydatna do wczesnowiosennej, wiosennej i jesiennej uprawy pod folią
oraz w polu bez osłon.
• Bardzo plenna, o dobrej strukturze plonu.
• Odznacza się bardzo dużym udziałem 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.
• Zalecana rozstawa - 25 x 25 cm, tj. około 16 roślin/m2.
• Nasiona białe.

• Early variety, suitable for early spring; spring and autumn
production under cover and open field.
• Good yield structure.
• Leaves are green, delicate and slightly wrinkled.
• Large head, closed, transverse elliptic.
• Adapted to sunlight and high temperature conditions.
• Resistant to races of downy mildew: race NL 1-6, 13-15.
• Recommended spacing - 25 x 25 cm, approximately 16 plants/m2.
• White seeds.

MARYSIEŃKA
• Odmiana wczesna, przeznaczona do uprawy pod folią
oraz w polu, w okresie wczesnowiosennym i jesiennym.
• 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,
wysoką temperaturę.
• Zalecana rozstawa - 25 x 25 cm, tj. około 16 roślin/m2.
• Nasiona białe.

• Early variety, suitable for early spring and autumn
production under cover and open field.
• 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.
• The recommended spacing - 25 x 25 cm,
approximately 16 plants/m2.
• White seeds.

MICHALINA
• Odmiana masłowa, wczesna do średniowczesnej.
• 65-80 dni od wysiewu do zbioru główek.
• Plenna o dobrej strukturze plonu.
• Główki duże, kulisto-spłaszczone, żółtozielone, o masie 350-400 g.
• Do uprawy letniej w gruncie, nadaje się również do uprawy wczesnej
w gruncie i pod folią nie ogrzewaną.
• Równomiernie osiąga wielkość handlową.
• Tolerancyjna na wirus CMV, tolerancyjna na suszę.
• Mała skłonność do gromadzenia azotanów (899 mg NaNO3/ kg świeżej masy).

• Butterhead variety, early to medium early.
• 65-80 days from sowing to harvest.
• Good yield structure.
• Heads large, transverse elliptic, yellow green, 350-400 g weight.
• Suitable for early production under cover and open field
and summer production for open field.
• Tolerant to CMV virus, tolerant to drought.
• Low tendency to accumulate nitrates.

MIRA
• Odmiana masłowa, dość wczesna, plenna, o dobrej strukturze plonu.
• Główki duże, okrągłe, ścisłe o masie 300-400 g, barwy czerwono-zielonej.
• Przeznaczona do wczesnej uprawy polowej.
• Odporna na choroby i niekorzystne warunki atmosferyczne.
• Późno wybija w pędy kwiatostanowe.
• Mała skłonność do gromadzenia azotanów (764 mg NaNO3/kg świeżej masy).
• Od wysiewu do zbioru główek 75-90 dni.

• Butterhead variety, quite early, good yield structure.
• Head large, circular, close, red-green, 300-400 g weight.
• Designed for early open field production.
• Resistant to diseases and bad weather conditions.
• Late bolting.
• Low tendency to accumulate nitrates.
• 75-90 days from sowing to harvest.

MODESTA
• Sałata gruntowa średniowczesna.
• Dojrzałość konsumpcyjna po ok. 55 dniach od wysadzenia rozsady.
• Przeznaczona do uprawy wiosennej w gruncie i tunelu foliowym.
• Główka eliptycznie wydłużona, ścisła i dobrze zamknięta około 1000 g.
• Kształtem przypomina sałaty rzymskie.
• Liście jasnozielone z silnym nalotem woskowym, bez połysku.
• Liść pęcherzykowaty, o konsystencji krucho-masłowej, brzeg prawie gładki.

• Medium early variety.
• 55 days from transplanting to harvest.
• For spring production under cover and open field.
• 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, absent of very weak undulations
of margin.

NAWOJKA
• Wczesna odmiana gruntowa.
• 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.

• Early variety for open field.
• Leaf: delicate, thin, strong blistering.
• Open head, compact, broad elliptic, 250-350 g weight.
• For spring production under cover and open field.

REGINA ZIELONA
• Odmiana polowa, przydatna do uprawy od wczesnej wiosny
do jesieni, szczególnie latem.
• 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.
• Zalecana rozstawa 25 x 30 cm.
• Nasiona czarne.

• For spring, summer and autumn production in open field.
• Green leaves with faint sheen.
• Head very large, compact and closed.
• Very slow bolting.
• Resistant to races of downy mildew NL 1-7 +10-13.
• The recommended planting space is 25 x 30 cm.
• Black seeds.

SABA
• Odmiana polowa do uprawy wiosennej, letniej i jesiennej.
• Charakteryzuje się intensywnym wzrostem.
• Bardzo plenna, o dobrej strukturze plonu.
• 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.
• Zalecana rozstawa 25 x 30 cm.
• Nasiona białe.

• For spring, summer and autumn production in open field.
• Intensive growth.
• Good yield structure.
• Light green leaves, with light sheen.
• 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.
• The recommended planting space is 25 x 30 cm.
• White seeds.

SAŁATY KRUCHE „TYP LODOWY” I ICEBERG LETTUCE
BAKATA
• Soczysto zielone zabarwienie liści zewnętrznych i główki.
• Liść prawie gładki, kruchy, z brzegiem ładnie powcinanym.
• Główki zwarte, zamknięte, o masie powyżej 1000 g.
• Pełną dojrzałość użytkową uzyskuje po 35-40 dniach od posadzenia - w tunelu
i po 45-50 dniach - w polu.
• Długo utrzymuje dojrzałość konsumpcyjną.
• Polecana do uprawy całorocznej - wczesnowiosennej (w tunelach nie ogrzewanych),
wiosennej, letniej i jesiennej w polu bez osłon.
• Zalecana rozstawa 30 x 40 cm.

• Green leaves and heads.
• Leaf nearly smooth, crispy, with the undulated margin.
• Head compact, closed, more than 1000 g weight.
• 35-40 days from transplanting to harvest in the tunnel;
45-50 days - in the field.
• Very slow bolting.
• Recommended for early spring (in plastic tunnels), spring,
summer and autumn production in the open field without covers.
• Recommended planting space 30 x 40 cm.

CARMINA
• Polecana do uprawy całorocznej (wczesną wiosną w tunelach, od wiosny do jesieni w polu).
• Barwa liścia - jasnozielona, z wyraźnym odcieniem antocyjanowym na brzegach liści
zewnętrznych.
• Liście kruche, o gładkiej i lśniącej powierzchni.
• Brzeg liścia ładnie powcinany.
• Główki duże, zwarte, o masie powyżej 1000 g.
• Pełną dojrzałość użytkową uzyskuje po 40-45 dniach od posadzenia - w tunelu
i po 50-55 dniach - w polu.
• Przydatna również do uprawy letniej - jest odporna na wybijanie pędów kwiatostanowych
w wysokiej temperaturze oraz niesprzyjające warunki i zagniwanie dolnych liści.
• Odmiana dekoracyjna, bardzo smaczna, nadaje się do transportu.
• Zalecana rozstawa 30 x 40 cm.

• Recommended for early spring production in the tunnels
and from spring to autumn in the open field.
• Light green leaves, with a distinct anthocyanin color
at the edges of the outer leaves.
• Brittle leaves, with a smooth and shiny surface.
• Leaves with undulated margin.
• Heads large, compact, more than 1000 g weight.
• 40-45 days from transplanting to harvest in the tunnel;
50-55 days - in the field.
• Very slow bolting, adapted to bad weather conditions.
• Decorative variety, very tasty, suitable for transport.
• Recommended planting space 30 x 40 cm.

JULECZKA
• Główki zwarte, zamknięte, o masie powyżej 1000 g.
• Jasnozielone zabarwienie liści zewnętrznych główki.
• Liść prawie gładki, kruchy, z brzegiem ładnie powcinanym.
• Pełną dojrzałość użytkową uzyskuje po 30-35 dniach
od posadzenia - w tunelu i po 40-45 dniach - w polu.
• Długo utrzymuje dojrzałość konsumpcyjną.
• Polecana do uprawy całorocznej - wczesnowiosennej
(w tunelach nie ogrzewanych), wiosennej, letniej i jesiennej
w polu bez osłon.
• Zalecana rozstawa 30 x 40 cm.

• Compact heads, closed, more than 1000 g weight.
• Light green leaves.
• Leaves smooth, shiny surface.
• Leaves with undulated margin.
• 30-35 days from transplanting to harvest in the tunnel;
40-45 days - in the field.
• Very slow bolting.
• Recommended for early spring production (in the plastic tunnels)
and from spring, summer and autumn grooving in the open field.
• Recommended planting space 30 x 40 cm.

KINGA
• 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.

• Medium early variety.
• Large head, compact, transverse narrow elliptic, 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.

KWIRYNA
• Sałata gruntowa krucha, wczesna.
• Do uprawy wiosennej w nieogrzewanym tunelu foliowym
oraz do uprawy gruntowej.
• Dojrzałość konsumpcyjną osiąga po 45-50 dniach
od wysadzenia rozsady.
• 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.

• Early variety.
• For spring production under covers and open field.
• 45-50 days from transplanting harvest.
• Head of medium size, 600-650 g weight, transverse broad elliptic.
• Light green leaves with a slight sheen, weak blistering
and undulation of margin.
• Taste, sweet without bitterness.

LUDWINA
• Odmiana gruntowa krucha, średniowczesna.
• 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.

• Medium early variety.
• Medium size head, bright, compact with an average weight of 600-900 g.
• Strong undulation of leaf margin.
• Delicate in flavor without bitterness.
• Medium bolting.
• Do not collect nitrates.
• For spring and summer production.

SAŁATA RZYMSKA I COS TYPE LETTUCE
LIWIA
• Odmiana średniopóźna o pokroju wzniesionym.
• Główka eliptyczna.
• Liście zewnętrzne skórzaste silnie nawoskowane, główka duża, jasna, bardzo smaczna,
soczysta i słodka, bez nalotu woskowego.
• 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, without the wax.
• The average weight of the head without the outer leaves 750-1000 g
• Tolerant to fungal diseases.

DO UPRAWY SZKLARNIOWEJ I GREENHOUSE LETTUCE
ANIELKA
• Odmiana szklarniowa, szczególnie przydatna do uprawy na zbiór w styczniu/lutym.
• Wyróżnia się wczesnością plonowania.
• Dobrze przyrasta w warunkach niższego natężenia 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.
• Zalecana rozstawa 20 x 20 cm, tj. około 25 roślin na m2.

• For greenhouse production, especially 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.
• Very low tendency to accumulate nitrates.
• Recommended spacing 20 x 20 cm, 25 plants/m2.

ATENA
• Uniwersalna odmiana szklarniowa.
• Do zbioru wczesnozimowego, zimowego i późnozimowego.
• Przystosowana do uprawy w warunkach niższego natężenia światła i obniżonej temperatury.
• Wyróżnia się z pośród innych odmian wczesnością plonowania
• Pierwsze główki handlowe o masie ponad 150 g osiąga w okresie 30 dni od posadzenia.
• Plon bardzo duży wyrównany, 95-100% plonu handlowego w plonie ogólnym.
• Główki kulisto owalne, duże, ścisłe, twarde, zamknięte.
• Liście ciemnozielone, gładkiej powierzchni, delikatne.
• Wyróżnia się zmniejszoną tendencją do kumulacji azotanów.
• Odporna na mączniaka rzekomego sałaty NL 1-6, 9, 11-14.
• Zalecana rozstawa 20 x 20 cm, tj. około 25 roślin na m2.

• 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.
• Reduced tendency to accumulation of nitrates.
• Resistant to downy mildew NL 1-6, 9, 11-14.
• The recommended spacing 20 x 20 cm, 25 plants per m2.

SAŁATA – SZPARAGOWA I ASPARAGUS TYPE
PURPURAT
• Główną częścią jadalną jest gruba i soczysta łodyga.
• Łodyga długości około 40 cm z czerwonawą skórką i biało zielonym miąższem.
• Wytwarza bardzo dekoracyjny liść koloru wiśniowego z silnym połyskiem.
• Przeznaczona do wiosennej i letniej uprawy w polu.
• W wysokiej temperaturze pędy drewnieją, dlatego zalecany jest jak najwcześniejszy
wysiew ( do gruntu w kwietniu lub do inspektu w połowie marca).
• Dojrzałość konsumpcyjną osiąga po około 50 dniach od posadzenia rozsady.

Ilość dni
od wysaOdmiana dzania
Wczesna
do
wiosna
zbioru

Produkcja w okresie

• 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)
• 50 days from transplanting to harvest.
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