
POŁĄCZONA POLSKA HODOWLA

Pietruszka, pasternak, seler 
Parsley, parsnip, celeriac

• Vegetation period 110-165 days
• Widely conical root, colour white, 17-19 cm long
• The flesh is very firm, white 
• White, smooth skin
• Recommended for fresh market

CUKROWA
• Okres wegetacji ok. 110-165 dni
• Korzeń stożkowaty, ostro zwężający się ku dołowi, długości 17-19 cm
• Miąższ ścisły, bardzo jedrny, biały
• Skórka biała, gładka
• Polecana do bezpośredniego spożycia

PIETRUSZKA KORZENIOWA / ROOT PARSLEY
Petroselinum crispum Mill.

HALBANGE-BRANDENBURSKA
• Vegetation period approx. 150 days
• Widely conical root, pointed, no tendency to crack, 19-21 cm long
• Grey - white skin, tolerant of root rust
• Firm flesh, white core, creamy-white axial cylinder
• High disease tolerance
• Winterhard
• For the fresh market and for long storage

• Okres wegetacji ok. 150 dni
• Korzeń stożkowaty, równomiernie zwężającyc się ku dołowi, ostro 

zakończony, o prosto ściętych ramionach, bez tendencji do pękania, 
o długości ok. 19-21 cm

• Skórka szaro-biała, rzadko rdzewiejąca
• Miąższ ścisły, kora biała, walec osiowy kremowobiały
• Wysoka tolerancja na choroby
• Może zimować w polu
• Przeznaczona na świeży rynek i do długiego przechowywania

• Vegetation period approx. 230 days, high-yield
• Root uniform, conical, elongated, 15-25 cm long, weight 100-150 g
• Creamy and firm flesh
• Smooth, cream-white skin
• For fresh market and processing
• Suitable for autumn sowing
• Recommended growing on the ridges

HALBLANGE-BERLIŃSKA GOF
• Okres wegetacji 230 dni, bardzo plenna
• Korzeń o kształcie wydłużonego stożka, długości 15-25 cm,  

o masie 100-150 g
• Miąższ kremowy, jędrny 
• Skórka gładka, białokremowa 
• Do bezpośredniego spożycia i przechowywania i przetwórstwa 
• Nadaje się na wysiew ozimy 
• Zalecana uprawa w redlinach

KAŚKA
• Okres wegetacji 150-180 dni
• Kremowobiałe korzenie stożkowato wydłużone, długości 15-20 cm, 

masie 150-200 g
• Miąższ jędrny, kremowo-biały
• Do bezpośredniego spożycia i przechowywania,  

polecana do przetwórstwa

• Vegetation period  150-180 days
• Cream-white conical elongated roots, 15-20 cm long  

and 150-200 g of weight
• Firm flesh, creamy white
• For fresh market and storage, recommended for processing

JAGIENKA
• Vegetation period  160-180 days
• Conical, creamy roots, elongated, length 17-22cm, weight 160-200 g
• Cream-white flesh, skin smooth, light cream-white
• No tendency to bolting
• For fresh market and storage
• Recommended for processing
• Sowing time from half of March to the end of May

• Okres wegetacji 160-180 dni
• Kremowe korzenie stożkowo-wydłużone, długości 17-22 cm, 

o masie 160-200 g
• Miąższ jędrny, kremowobiały, skórka gładka, jasnokremowo-biała 
• Mała skłonność do tworzenia pośpiechów
• Do bezpośredniego spożycia i przechowywania, polecana do 

przetwórstwa 
• Termin siewu od połowy marca do końca maja



• Berlicumer type - vegetation period 160-180 days
• Root conical, sharply wedge-shaped, length 18-20 cm 
• White, smooth skin, easy to procedssing (rinse)
• The core and axial cylinder of a uniform white color
• For harvesting in bunches, fresh market, long storage

KINGA
• Odmiana średniopóźna w typie Berlińskiej - okres wegetacji  

ok. 160-180 dni
• Korzeń stożkowaty, ostro klinowaty, długości  18-20 cm
• Skórka biała, gładka, ułatwiająca płukanie
• Kora i walec osiowy jednolitej białej barwy
• Przeznaczona do zbioru pęczkowego, bezpośredniego spożycia, 

długiego przechowywania

SAMBA
• Okres wegetacji ok.150-160 dni
• Korzeń stożkowaty długości ok. 22-23 cm
• Skórka biała, bez ordzewień
• Miąższ ścisły, biały
• Wysoki plon handlowy
• Przeznaczona na świeży rynek i długiego przechowywania

• Vegetation period  150-160 days
• Conical root, length approx. 22-23 cm
• White skin, no rusting
• The flesh is firm, white
• High commercial yield
• For the fresh market and long storag 

ROKSANA
• Vegetation period 180-200 days
• Creamy roots, conical elongated, length 15-20 cm, weight 100-150 g
• Firm and cream-white flesh
• No tendency to bolting 
• For fresh market, processing and storage
• Recommended growing on the ridges
• Sowing time from half of March to the end of May

• Okres wegetacji 180-200 dni
• Kremowe korzenie, stożkowo-wydłużone, długości 15-20 cm, 

o masie 100-150 g
• Miąższ jędrny, kremowobiały 
• Mała skłonność do tworzenia pośpiechów
• Do bezpośredniego spożycia, przechowywania i przetwórstwa 
• Zalecana uprawa na redlinach 
• Termin siewu od połowy marca do końca maja

SONATA
• Vegetation period  150-160 days
• Conical, pointed root, about 23-24 cm long
• White, smooth skin,  no tendency to rust
• Creamy white flesh
• Dark green, intensive foliage
• High commercial yield
• Resistance to drought
• For the fresh market and long storage

• Okres wegetacji ok. 150-160 dni
• Korzeń stożkowaty, ostro zakończony o długości ok 23-24 cm
• Skórka biała, gładka, bez tendencji do rdzewienia
• Miąższ ścisły, kremowobiały
• Ciemnozielone, bujne ulistnienie
• Wysoki plon handlowy
• Wykazuje zwiększoną odporność na suszę, szczególnie w okresie 

wschodów
• Przeznaczona na świeży rynek i do długiego przechowywania

WARTA
• Vegetation period 150-155 days
• Conical root, approx. 21-23 cm long
• Firm, creamy-white flesh
• Grey and white skin, without rust
• For the fresh market and for long storage

• Okres wegetacji 150-155 dni
• Korzeń stożkowaty o długości ok. 21-23 cm
• Miąższ ścisły, kremowobiały
• Skórka szaro-biała bez ordzeweiń
• Przeznaczona na świeży rynek i do długiego przechowywania

VISTULA
• Odmiana w typie Berlińskiej - okres wegetacji ok. 180-220 dni
• Korzeń stożkowato wydlużony, wyrównany, długości 19-22 cm
• Miąższ kremowy, jędrny, niezwykle aromatyczny
• Skórka biała do kremowej, gładka
• Przeznaczona na bezpośrednie i zimowe zaopatrzenie rynku (dobrze 

zimuje w gruncie, dobrze się przechowuje)

• Berlicumer type, vegetation period 180-220 days
• Root conically elongated, approx 19-22 cm
• Cream flesh, firm, very aromatic
• White to cream-white, smooth skin
• For fresh and winter market, long term storage, winterhard 



SELER KORZENIOWY / CELERIAC
Apium graveolens L.

PASTERNAK / PARSNIP
Pastinaca sativa L.

NATALKA
• High yield 
• Resistant to powdery mildew
• Leaves are smooth with big amount of essential oils (apiol),  

strongly aromatic
• Recommended for processing (drying)

• Odmiana plenna, pokrój rośliny wzniesiony
• Odporna na mączniaka prawdziwego
• Liście gładkie, z dużą zawartością olejków eterycznych (m.in. apiol ) 

odpowiedzialnych za charakterystyczny aromat
• Polecana do przemysłu przetwórczego (suszarnictwo)

PIETRUSZKA NACIOWA / LEAF PARSLEY
Petroselinum crispum Mill.

FESTIVAL 68 - FESTIVAL 68 NOE
• Liście gładkie, intensywnie zielone, silnie aromatyczne, szybko 

odrastają po ścięciu
• Nadaje się do wysiewu we wszystkich terminach
• Może pozostać w gruncie na zimę
• Polecana do bezpośredniego spożycia, suszenia i mrożenia

• Leaves are smooth, intensive green, very aromatic, they grow back 
quickly after cutting

• Suitable for all year round sowing 
• Can stay in the ground for the winter
• Recommended for direct consumption, drying and freezing

• “White” type variety, recommended mainly for industry (drying), 
and fresh market

• Green leaf, medium size 
• Medium size, white, conical roots, no tendency to branching
• White flesh, very aromatic 

LECH
• Odmiana w typie „White”, przeznaczona głównie dla przemysłu na 

susz oraz do bezpośredniego spożycia
• Blaszka liściowa zielona, o ogonku liściowym średniej długości
• Korzenie średnio długie, bez skłonności do rozgałęzień, 

stożkowatym kształcie i białej nie ciemniejącej barwie korzenia
• Biały na przekroju, silnie aromatyczny

APIS - NOWOŚĆ / NEW VARIETY
• Medium early variety, high commercial yield
• Flat/round shape, almost white skin
• White flesh, no tendency to sponginess, no change color    
• Roots directed down what makes  harvest and cutting easier 
• Recommended for fresh market and processing

• 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

TALAR
• Early variety, high commercial yield
• Quite high tolerance to bolting
• Big, round roots
• Flesh is white, not darkening, without a tendency to sponginess
• Recommended for processing, fresh market and storage
• Recommended for early cultivation - selling in bunches

• Odmiana wczesna, plenna, z dużym udziałem plonu handlowego 
• Tolerancyjna na jarowizację 
• Duże, kuliste zgrubienie o białej skórce
• Wiązka korzeniowa skierowana w dół co ułatwia zbiór i obcinanie 

korzeni
• Miąższ biały, nieciemniejący, bez skłonności do parcenia
• Dla przetwórstwa, na bezpośrednie zaopatrzenie rynku i do 

przechowywania
• Polecana do uprawy wczesnej - sprzedaż w „pęczkach”
• Nadaje się do uprawy przyśpieszonej

MAKAR
• Odmiana średniowczesna, plenna
• Rośliny wysokie, silnie ulistnione 
• Zgrubienie korzeniowe duże, kuliste do lekko spłaszczonego,  

bez skłonności do parcenia, bardzo dobrze się przechowuje 
• Odznacza się bardzo dużą zawartością związków aromatycznych
• Genetyczna odporność na septoriozę liści selera
• Do bezpośredniego zaopatrzenia rynku, do przemysłu przetwórczego 

i farmaceutycznego, polecany również do uprawy wczesnej - sprzedaż 
w „pęczkach”

• Medium early variety, high yield
• High plants, strongly leaved
• Big roots, round to slightly flattened, no cavities
• Very aromatic , resistance to septoria blight
• For fresh market, processing and pharmaceutical market
• Recommended for early cultivation - selling in bunches



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

SELER NACIOWY / CELERY
Apium graveolens L.

Pietruszka - odmiany własne marki PlantiCo, Polan i Spójnia /  
Parsley - varieties owned by PlantiCo, Polan and Spójnia

Odmiana
Variety

Marka
Brand

Wegetacja (dni)
Number of days 
from sowing to 

harvest 

Korzeń | Root Przydatność do | Suitability for

Długość (cm)
Length (cm)

Kolor skórki
Color of skin

Bezpośredniego spożycia
Fresh market

Przetwórstwa
Processing

Przechowywania
Storage

KORZENIOWA | ROOT PARSLEY

Cukrowa POLAN 110-165 17-19 biały | white ***

Halblange 
Berlińska PLANTICO 180-230 15-25 kremowobiały 

cream-white *** ** ***

Halblange 
Brandenburska SPÓJNIA 150-160 19-21 szarobiały

grey-white *** ** ***

Jagienka PLANTICO 160-180 17-22 jasnokremowo-biały
light cream-white *** ** ***

Kaśka PLANTICO 150-180 15-20 kremowobiały 
cream-white *** ** ***

Kinga POLAN 160-180 18-20 biały | white *** ** ***

Roksana PLANTICO 180-200 15-20 kremowy | cream *** ** ***

Samba SPÓJNIA 150-160 22-23 biały | white *** ** ***

Sonata SPÓJNIA 150-160 23-24 biały | white *** ** ***

Vistula POLAN 180-220 19-22 biały | white *** ** ***

Warta SPÓJNIA 150-155 21-23 szarobiały
grey-white *** ** ***

NACIOWA | LEAF PARSLEY

Festival 68- 
Festival 68 NOE SPÓJNIA *** ***

Natalka PLANTICO *** ***

• A mid-early variety, aromatic, very taste
• Harvest from July to November
• Recommended for fresh market and the pharmaceutical industry
• Suitable for  storage in cool conditions

ZEFIR
• Odmiana średniowczesna , o cennych właściwościach smakowych, 

dietetycznych i leczniczych
• Część jadalną stanowią bardzo smaczne, mięsiste ogonki liściowe 

z dużą zawartością chlorofilu i składników mineralnych
• Zbiór od lipca do listopada
• Polecany do bezpośredniego spożycia i przemysłu farmaceutycznego
• Nadaje się do przechowywania w chłodni

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


