
Argenta Seeds jest firmą, która po-
wstała po przekształceniu Uniseeds 
BV. Zaczęła swoją działalność 
w 2003 roku. Początkowym kie-
runkiem działań były kraje Europy 
Północnej, jednak teraz sprzeda-
jemy swoje nasiona w całej Euro-
pie, basenie Morza Śródziemne-
go, Bliskim Wschodzie, a także 
w obu Amerykach. To umożliwia 
nam lepsze dopasowanie oferty 
do potrzeb w danych regionach, 
oraz lepsze wyszukiwanie pożą-
danych odmian. W Polsce znaj-
dziecie Państwo tylko część z sze-
rokiej oferty Argenta Seeds, 
wynika to z faktu, że przykładamy 
bardzo dużą wagę do dokładnego 
przetestowania odmiany przed 
wprowadzeniem go do sprzedaży 
na lokalnym rynku. 

We współpracy z wieloma ho-
dowcami z całego świata wyszuku-
jemy najlepsze odmiany warzyw. 
W Polsce wprowadziliśmy z sukce-
sem kilka odmian.

Argenta Seeds B. V.
Jan van der Heydenstraat 66 NL - 2665 JB 

BLEISWIJK, Holandia  Tel + 31 (0) 10 521 23 94

Kontakt w Polsce: Adam Piotrowski, +48 503 177 712 
e-mail: adam@argentaseeds.com

Firma Argenta Seeds prezentuje w katalogu wyniki swoich badań 
i dołożyła wszelkich starań, aby informacje, które się w nim znalazły, jak 
najlepiej odzwierciedlały przedstawione odmiany. Niemniej ze względu 
na lokalne warunki agrotechniczne, specyficzne okoliczności etc. 
Argenta Seeds nie ponosi odpowiedzialności za wyniki uprawy opartej 
wyłącznie na zaleceniach zapisanych w niniejszej publikacji. 



PINK KING F1

Jest prawdziwym królem wśród odmian pomidora mali-
nowego. Owoce łatwo rozpoznać po charakterystycznym 
ożebrowaniu, wielkości, ale także wyśmienitym smaku, 
typowym dla pomidorów malinowych.

•	 Odmiana polecana dla producentów, dla których smak 
pomidora jest najważniejszym czynnikem.

•	 Rośliny o dużym wigorze, ciągłym, bardzo dobrym 
wzroście.

•	 Zalecamy przykładanie dużej uwagi do działań wspo-
magających generatywny rozwój uprawy.

•	 Bardzo dobre zawiązywanie owoców, nawet w eks-
tremalnych temperaturach, nie ma tendencji do znie-
kształcania owoców i kocich uśmiechów.

•	 Owoce zebrane po 4-5 w gronie, bardzo duże, mię-
siste, ciężkie, odporne na transport.

Odporności: HR: ToMV/Va/Vd Fol: 0,1.

POMIDORY

TG 9136 F1 NOWOŚĆ

Najnowsza odmiana pomidora malinowego, przeznaczo-
na dla producentów, dla których Pink King może być za 
duży. Odmiana odpowiada wymaganiom stawianym przez 
odbiorców hurtowych, jest polecana do długiego trans-
portu i sprzedaży. 

•	 Odmiana wczesna. 
•	 Owoce lekko spłaszczone, o kształcie zdecydowanie od-

różniającym je od odmiany Pink King F1.
•	 Masa owocu 180 – 200 g
•	 Skórka bez mikrospękań, skorkowaceń, problemów 

związanych z jakością owoców także w sezonie jesien-
nym.

•	 Bardzo dobre zawiązywanie owoców, nawet w warun-
kach upalnych, zmiennego klimatu. 

•	 Dobry balans pomiędzy wzrostem wegetatywnym, 
a generatywnym: odmiana o ciągłym wzroście.

Odporności: HR: ToMV/Va/vd/Fol: 0,1

TG 9121 F1

Jest odmianą, która zastępuje odmianę Salisidro. Tak jak 
poprzednik, polecana dla producentów, dla których owo-
ce Arnajevo są zbyt małe, a którzy nastawiają się na owo-
ce klasy BBB.

•	 Owoce bardzo wyrównane, po 5 sztuk w gronie. Bar-
dzo ładna szypuła, pięknie kontrastująca z czerwienią 
owocu.

•	 Owoc kulisty, smaczny, bez tendencji do zielonej piętki, 
mikrospękań.

•	 Podobnie jak u Arnajevo, rośliny charakteryzują się 
mocnymi pędami i dużym wigorem.

•	 Odmiana polecana do uprawy w tunelach, zarówno 
w wiosennym, jak i jesiennym cyklu.

•	  W jesiennym cyklu pozwala na pełne dobarwienie się 
owoców do pełnej czerwieni, lepiej niż Arnajevo F1.

ARNAJEVO F1

Standardowa odmiana pomidora czerwonego firmy Ar-
genta Seeds, przeznaczona do uprawy tunelowej. 

•	 Rośliny silnie rosnące, niekończące wzrostu. 
•	 Bardzo wcześnie wiąże owoce.
•	 Owoce są wyrównane w gronach o średniej masie 180-

200 g pięknym, czerwonym kolorze i ciemną szypułką. 
Bardzo smaczne, o dobrej trwałości pozbiorczej.

•	 Może być uprawiana zarówno na wiosnę – gwarantuje 
plon wczesny, jak i jesienią – na zbiór późny.

Odporności: HR: ToMV/Va/Vd/Fol: 0,1, IR: Ma/Mi/Mj.

GEMMINNI TG 9081 F1 NOWOŚĆ

Jest nową odmianą w ofercie Argenta Seeds. Owoce są 
nieco mniejsze, ale o wyjątkowej czerwieni i smaku.

•	 Odmiana przeznaczona do zbioru owoców wraz z gro-
nami, ale jest możliwy zbiór pojedynczych owoców.

•	 Owoce kuliste o masie do 140 g, ładnie ułożone w gro-
nie, bardzo smaczne.

•	 Duża siła roślin, lepiej znoszą trudne warunki produk-
cji.

•	 Odmiana może być uprawiana w obiektach ogrzewa-
nych w przedłużanym cyklu.

Odporności: HR: ToMV/Va/Vd/Fol: 0,1/FOR, IR: TYLCV/
TSWV.



DELIWANDA F1

Odmiana pomidora śliwkokształtnego o owocach  wyjąt-
kowej jakości i wielkości. W polskich warunkach jest już 
wyznacznikiem standardu w produkcji jesiennej. 

•	 Owoce wielkości 200g+.
•	 Owoce są bardzo charakterystyczne, z tępym zakoń-

czeniem, łatwe do ułożenia i nie kaleczą się wzajemnie. 
Skórka owoców jest gładka, błyszcząca, bez tendencji 
do mikrospękań lub innych wad związanych ze zmien-
nymi warunkami pogodowymi.

•	 Odmiana o mocnych krzakach, wyjątkowej sile wzro-
stu. 

•	 Rośliny krępe, z dobrze rozbudowanym systemem ko-
rzeniowym. 

•	 Bardzo dobrze zawiązuje owoce i plonuje zarówno we 
wczesnej uprawie wiosennej, jak i jesiennej. Odmiana 
testowana w poprzednich latach wykazała się wyjątko-
wą jakością owoców. 

Odporności: HR: ToMV/VaVd/Fol: 0,1; IR: TY.

GOCCIOLA F1 

Odmiana pomidora śliwkowokształtnego, siostrzana 
w stosunku do Deliwanda F1. Kształt i proporcje owoców 
są bardzo podobne, z tym że wielkość owoców jest nieco 
mniejsza, jednak o większej ilości owoców w gronie. Pro-
ducent ma możliwość wybrania, jaka wielkość owocu jest 
dla niego optymalna.

•	 Krzaki o wzroście nie kończącym, silnie rosnące, jednak 
z krótkimi międzywęźlami.

•	 Owoce błyszczące, intensywnie czerwone, smaczne, 
zebrane po osiem-dziesięć sztuk w gronie, o masie 
160–180 g. 

•	 Bardzo dobrze zawiązuje owoce, nawet w warunkach 
ekstremalnych temperatur.

Odporności:  HR: ToMV/VaVd/Fol: 0,1; IR: TYLCV.

TG 9159 F1

•	 Pomidor o kolorze brązowo-czekoladowym. 
•	 Owoce do zbioru pojedynczego, stopniowo dojrzewają 

na gronie. 
•	 Masa owoców 100–120 g. 
•	 Owoce zawierają trzykrotnie więcej likopenu niż od-

miany o innych kolorach.
•	 Smak wyjątkowy, aromatyczny, bez kwasowości.
•	 Odmiana przeznaczona do obiektów zarówno zimnych, 

jak i ogrzewanych. 

Odporności: HR: ToMV/Vd/Fol: 0,1,2, IR: Mi., (GSPP). 

TG 9115 F1 
•	 Pomidor o kolorze brązowo-czerwonym, w typie RAF 

z typowym żebrowaniem dla tej grupy odmian, bardzo 
oryginalny wygląd.

•	 Masa owoców ok. 240 g.
•	 Wyjątkowy, aromatyczny smak.
•	 Odmiana przeznaczona zarówno do obiektów zimnych, 

jak i ogrzewanych. 

Odporności: HR: ToMV/Vd/Fol: 0,1,2, IR: TYLCV.



OGÓRKI
BETTANIS F1

Bettanis jest odmianą ogórka sałatkowego o owocach dłu-
gości 20–22 cm.

•	 Podstawową cechą jest bardzo dobra stabilność plono-
wania. Niezależnie od pogody równo zawiązuje owoce 
a tygodniowe plony są na stałym, równym poziomie.

•	 Dwa owoce z międzywęźla. Owoce są ciemne, cylin-
dryczne, z lekkim żebrowaniem.

•	 Odmiana polecana do nasadzeń o długim czasie trwa-
nia, dobrze radzi sobie z gorszymi warunkami pogodo-
wymi, presją chorób, zmiennymi temperaturami.

•	 Wybitny wigor i zdrowotność wyróżnia się szczególnie 
jesienią, lub w końcu trwania uprawy.

•	 Pęd główny ma krótkie międzywęźla, pędy boczne są 
bardzo zredukowane, jeśli wystąpią, są hamowane 
przez nowo zawiązywane owoce.

•	 Bardzo wysoki plon handlowy.

RANA CM 2707 F1 NOWOŚĆ 

Najnowsza odmiana ogórka sałatkowego.

•	 Odmiana bardzo odporna na warunki pogodowe.
•	 Rośliny o bardzo silnym wzroście, także do cyklu pro-

dukcji przedłużonej.
•	 Rośliny otwarte, łatwe w obsłudze.
•	 Jeden- dwa owoce z międzywęźla.
•	 Owoce nieco dłuższe niż w odmianie Bettanis F1, o dłu-

gości 22–25 cm.
•	 Bardzo stabilne plonowanie.

Odporności: Hr: CVYV, IR: Px.

FARAGE F1

Propozycja ogórka, dla producentów poszukujących odmia-
ny o wysokim plonie wczesnym. W porównaniu do Bettanis 
F1, Farage F1 jest odmianą, która ma więcej kwiatów i owo-
ców z kąta liściowego.

•	 Owoce o długości ok. 20 cm, ciemne, lekko żebrowane. 
•	 Spadki temperatur nie mają wpływu na jakość owo-

ców i nie powodują zrzucania zawiązków.
•	 Stabilne plonowanie, choć rośliny nie zachowują opty-

malnej siły wzrostu tak długo jak Bettanis F1.
•	 Polecana jest do wczesnych nasadzeń tunelowych, 

w produkcji całorocznej – do produkcji w krótkim cyklu.

CM 2689 F1

Odmiana zastępująca Jagiello F1. Partenokarpiczna od-
miana ogórka grubobrodawkowego, przeznaczona do 
produkcji w tunelach. Odmiana nawiązująca do najlep-
szych odmian spotykanych na rynku. Została poprawiona 
siła roślin, a co za tym idzie: wielkość plonu. Podobnie jak 
w poprzedniej odmianie, owoce są ciemne, z wyraźnymi 
kolcami. Owoc ma lekkie żebrowanie, przyrasta szybciej.



PAPRYKA

TRAMONTANA F1

Podstawowa czerwona odmiana firmy Argenta Seeds. Zo-
stała przetestowana przez kilka lat w uprawie tunelowej 
na terenie naszego kraju. Wyjątkowy ciężar owoców jest 
cechą charakterystyczną dla tej odmiany.

•	 Odmianę charakteryzuje wyjątkowa wczesność.
•	  Bardzo dobre wiązanie w każdych warunkach uprawo-

wych.
•	 Odmiana o stabilnym wzroście i krzakach średniej wiel-

kości.
•	 Owoce odpowiadają wymaganiom rynkowym: ciem-

noczerwone o kształcie blokowym, z grubą szypułą 
i grubą ścianką.

•	 Ciemny kolor utrzymuje się nawet w warunkach je-
siennych, przy niewielkiej ilości słońca.

•	 Brak tendencji do mikrospękań.

ABREGON PR 6715 F1 NOWOŚĆ
•	 Odmiana średnio wczesna.
•	 Jest odpowiedzią na narastające problemy związane 

z chorobami glebowymi.
•	 Wegetatywny typ wzrostu roślin.
•	 Krzaki bardzo mocne, o silnym wzroście w trudnych 

warunkach.
•	 Owoce przebarwiają się do ciemnej czerwieni.
•	 Wysoki plon ogólny.

TESON F1

Odmiana podobna do Tramontana F1, jednak o nieco bar-
dziej generatywnym wzroście. Charakteryzuje się średnim 
wigorem, o niezbyt okazałych krzakach.

•	 Odmiana jest ukierunkowana na rozwój owoców.
•	 Owoce czterokomorowe, o masie 200–250 g. 
•	 Owoce idealne do sprzedaży do supermarketów lub na 

eksport. 
•	 Brak tendencji do mikrospękań. 
•	 Bardzo dobre wiązanie owoców.

BELMAR F1

Odmiana charakteryzująca się wybitną plennością i wyjąt-
kowo atrakcyjnym jasnożółtym kolorem. 

•	 Owoce o bardzo ładnej, błyszczącej skórce, szczególnie 
atrakcyjne w zestawieniach kolorystycznych z innymi 
kolorami papryki.

•	 Pierwsze owoce bez tendencji do nadmiernego przera-
stania utrzymują kształt i wielkość eksportowego bloku 
przez cały okres uprawy.

•	 Odmiana jest wczesna, o krzakach średniej wielkości.
•	 Brak tendencji do zakleszczania owoców pomiędzy pę-

dami, nawet w trudnych warunkach pogodowych.

MINGOTE  
(ex GALERNA) PY 6920 F1

Najnowsza żółta odmiana papryki, która bardziej odpo-
wiada wymaganiom rynkowym, na rynku skupów. 

•	 Owoc jest nieco mniejszy, bardziej wyrównany niż 
w odmianie Belmar.

•	 Ulepszony kształt owoców, owoce są bardzo twarde, 
odporne na transport.

•	 Odmiana wczesna, zalecane jest przerwanie pierw-
szych owoców „na zielono”.

POMERANT F1

Odmiana łącząca najlepsze cechy wśród odmian poma-
rańczowych. 

•	 Kolor intensywnie pomarańczowy, owoce przebarwia-
ją się szybko w sposób spływowy.

•	 Owoce o dużej trwałości pozbiorczą, nie miękną.
•	 Krzaki dość silnie rosnące, owoce chronione przed 

nadmiernym nasłonecznieniem. 
•	 Odmiana bardzo plenna.



PAPRYKA OSTRA
Papryka ostra staje się coraz bardziej popularna wśród polskich konsumentów. Nie wystarcza już tyko jeden typ papryki 
ostrej, dlatego zdecydowaliśmy o wprowadzeniu całej serii odmian ostrych, od średnich do tych najostrzejszych 
odmian. Celowo nie podajemy ostrości owoców, która jest zależna od wielu czynników, także uprawowych.

MERTINA F1
•	 Typ Demre, o średniej ostrości.
•	 Owoce o długości do 30 cm, średnicy 2,5–3,5 cm.
•	 Może być zbierana na zielono: przebarwia się z jasnej 

zieleni do czerwieni.
•	 Bardzo duży plon handlowy przez wielkość i ilość.

Odporność: Tm:0.

PH6081 F1
•	 Odmiana w typie Jalapeno.
•	 Owoce o długości 8–10 cm, i średnicy 2 cm.
•	 Skórka owoców ciemna, bardzo błyszcząca i gładka.
•	 Zalecany jest zbiór na zielono.

PICASSO PH 6070 F1
•	 Odmiana w typie Cayenne, ostra.
•	 Owoce o długości 12–15 cm i średnicy 2 cm.
•	 Owoce o intensywnej czerwieni i gładkiej skórce.
•	 Skórka owocu gładka, błyszcząca.

Odporność: Tm: 0–2.

KHO CHANG (ex YELLITE) F1
•	 Odmiana Cayenne, ostra.
•	 Owoce o długości 10–12 cm i średnicy 1 cm.
•	 Rzadko spotykany, intensywny żółty kolor owoców.
•	 Owoce podobne do Picasso F1, choć nieco mniejsze. 

Dobre do zestawień kolorystycznych.

Odporność: Tm:0.

HABANERO: RED, ORANGE 
 YELLOW, CHOCOLATE

•	 Grupa odmian w typie Habanero. Bardzo ostre!
•	 Habanero stało się synonimem papryki super ostrej, po-

szukiwanej ze względu na wysoką zawartość kapsaicyny.
•	 Owoc o wyglądzie typowym dla Habanero o różnych 

kolorach.

NAGA MORICH
•	  Odmiana skrajnie ostra!!!
•	  Kształt typowy dla typu, owoc nieco mniejszy od Habanero.
•	  Przebarwia się z jasnej zieleni do jasnej czerwieni.
•	  Odmiana bardzo plenna, także w warunkach nieogrze-

wanych tuneli.

CELTA F1
•	  Papryka w typie Padron, 
•	  Odmiana do zbioru na zielono
•	  Odmiana o łagodnym smaku, dedykowana do przeką-

sek, pieczenia

CAROLINA REAPER
•	  Najostrzejsza papryka na świecie, SHU powyżej 

1,5 miliona jednostek. 
•	  Owoce czerwone, charakterystyczne, z typowym za-

kończeniem dla Carolina Reaper.
•	 Ze względu na zawartość kapsaicyny zalecamy bez-

względne używanie rękawiczek.



JASPE F1
•	 Owoce pasiaste, równomiernie ubarwione.
•	 Bardzo intensywny kolor owoców.
•	 Biały miąższ owoców.
•	 Wielkość i kształt owocu zbliżony do owoców ciemno fioletowych.
•	 Wyrównany wzrost i zawiązywanie owoców.
•	 Otwarte rośliny: ułatwiony zbiór i pielęgnacja.

OBERŻYNA
PERALTA 3304 F1

Najnowsza odmiana o wyjątkowej sile wzrostu.

•	 Odmiana była testowana pod kątem wczesnego i wy-
równanego owocowania przez cały okres produkcji.

•	 Odmiana utrzymuje ciemne owoce, nawet w warun-
kach gorącego lata, jak i w końcu sezonu.

•	 Bardzo duży wigor roślin pozwala lepiej dostosować 
się do zmieniającego się klimatu. 

•	 Bardzo dobra twardość i jakość pozbiorcza owoców.
•	 Brak kolców na całej roślinie, oraz na owocach.

OBAMA F1

Odmiana oberżyny, łącząca wczesność z wysoką plennością.

•	 Odmiana wczesna.
•	 Owoce cylindryczne, o barwie ciemnofioletowej, wpa-

dającej w czerń i pięknym połysku skórki.
•	 Rośliny charakteryzują się otwartym pokrojem, dobrze 

rozwiniętym systemem korzeniowym. 
•	 Została przetestowana w polskich warunkach, pokaza-

ła dobrą odporność na chłód, ale także upalne lato.
•	 Odmiana bezkolcowa.

VIVIAN F1

Odmiana, która odpowiada rosnącym wymaganiom pod względem ja-
kości owoców i typu wzrostu.

•	 Owoce ciemnofioletowe, półdługie o bardzo błyszczącej skórce.
•	 Owoce wielkości 21–22 cm i średnicy 7–8 cm. 
•	 Brak kolców na owocach i roślinie. 
•	 Wyjątkowa wydajność i stabilność przez cały okres produkcji. 
•	 Jeden z najlepszych wyborów do uprawy w nieogrzewanych tunelach. 

PHELPS F1

Odmiana o jasnych owocach, miksów z odmianą 
Bowman F1. 

•	  Owoce cylindryczne, trwałe, z trwałą skórką.
•	 Długi okres stabilnego plonowania.

Odporności: HR: CMV/WMV/ZYMV

TIGRIMINI F1
•	  Odmiana w typie microseeded (mikronasiona): łączy 

cechy odmian bez nasion i konwencjonalnych
•	 Nie wymaga zapylacza
•	 Okres produkcji ok 75 dni
•	 Owoce mini ok 1,5kg
•	 Atrakcyjny typ skórki, lubiany przez polskich konsu-

mentów,
•	 Bardzo dobry smak, Brix 12–13,5

Odporności: HR: CMV/WMV/ZYMV

BOWMAN SQ 7420 F1

Najnowsza odmiana cukinii. Stabilność plonowania i naj-
wyższa jakość owoców to najważniejsze cechy tej odmiany.

•	 Ciemnozielone, błyszczące owoce, o idealnym kształcie 
na całej długości.

•	 Doskonały, wyrównany kolor na całej skórce owocu.
•	 Owoce są łatwe do wyłamywania razem z ogonkiem.
•	 Krzak bardzo sztywny, zdecydowanie później kładzie się 

w porównaniu z odmianami standardowymi.
•	 Otwarte rośliny, z relatywnie małymi liśćmi: ułatwiony 

zbiór i pielęgnacja.
•	 Bardzo długi okres plonowania.

Odporności: HR: CMV/WMV/ZYMV, PM.

CUKINIA

ARBUZ



LOTTA SWEET ST 7737 F1
•	 Odmiana o wydłużonych, czerwonych owocach.
•	 Przeznaczona do uprawy pod osłonami, w obiektach 

zimnych lub ogrzewanych.
•	 Wielkość owocu 20–30 g. 
•	 Rośliny o bardzo dużej produktywności. 
•	 Wyjątkowo dobry smak.

KAJSA SWEET ST 7736 F1
•	 Odmiana o wydłużonych, pomarańczowych owocach.
•	 Przeznaczona do uprawy pod osłonami, w obiektach 

zimnych lub ogrzewanych.
•	 Wielkość owocu 20–30 g. 
•	 Rośliny o bardzo dużej produktywności. 
•	 Wyjątkowo dobry smak.

RONEY F1
•	 Odmiana o owocach cherry 15–20 g.
•	 Owoce idealnie kuliste, czerwone.
•	 Wysoki Brix: bardzo słodki smak.
•	 Odmiana do zbioru na pojedyncze owoce.
•	 Odmiana przeznaczona do uprawy pod osłonami, tak-

że w cyklu przedłużonym.

MINI
ARGENTA SEEDS ma odpowiedź na potrzeby nowych rynków: odmiany warzyw 
o owocach mini:

Odmiany ST 7736 i ST 7737 charakteryzują się owocami o podobnym kształcie, jednak o różnym 
kolorze. Są bardzo atrakcyjne przy podaniu w kolorowych mieszankach.

YONEY F1
•	 Odmiana o owocach cherry, o masie 15–20 g. 
•	 Żółty kolor owoców.
•	 Bardzo słodki smak.
•	 Odmiana do zbioru na pojedyncze owoce.
•	 Komplementarna razem z odmianą Roney F1.
•	 Przeznaczona do uprawy pod osłonami, w obiektach 

zimnych lub ogrzewanych. 

ST 7670 F1
•	 Odmiana o owocach koktajlowych, o masie 40–50 g. 
•	 Kolor owoców brązowo-czerwony, w paski.
•	 Bardzo atrakcyjny wygląd, przyciągający uwagę kupu-

jących, o dobrym smaku.
•	 Przeznaczona do uprawy pod osłonami, w obiektach 

zimnych lub ogrzewanych. 

Odporności: HR: ToMV/Vd/Fol: 0,1,2, IR: Mi, (GSPP).

CHONEY ST 7742 F1 
(ex CHOCO SWEETY)

•	 Odmiana o owocach koktajlowych, o barwie brązowej. 
•	 Podobnie jak w TG 7743 owoce zawierają trzykrotnie 

więcej likopenu niż odmiany o innych kolorach.
•	 Przeznaczona do uprawy pod osłonami, w obiektach 

zimnych lub ogrzewanych. 
•	 Wielkość owocu 20–30 g. 
•	 Wyjątkowo dobry smak, trudny do osiągnięcia w przy-

padku odmian o wysokiej zawartości likopenu. 

Odporności: HR: ToMV/Fol: 01.

APPLE RED F1 
APPLE YELLOW F1 
APPLE ORANGE F1
•	 Niespotykany kształt owoców: truskawka.
•	 Bardzo błyszczące, atrakcyjne owoce.
•	 Wszystkie trzy odmiany pozwalają na tworzenie atrak-

cyjnych miksów dla konsumentów.
•	 Wysoka zawartość cukrów (Brix).
•	 Brak pękania owoców jesienią.
•	 Rośliny o mocnym wigorze, do uprawy w długim cyklu.



EG 3318 F1
•	 Owoce o owocach mini, o kształcie śliwki. 
•	 Kolor skórki purpurowo-biały. Barwa układa się w pa-

ski, przyciągając wzrok. 
•	 Masa owocu 100–130 g.

JARANA EG 3300 F1
•	 Oberżyna o owocach mini, w kształcie jajowatym.
•	 Owoce czarne z niewielką szypułą wokół owocu.
•	 Masa owocu 100–130 g.

PAPRYKA SŁODKA MINI: 
PP6307 F1, PP6308 F1, PP6310 F1
•	 Kompletna linia papryki przeznaczonej na szybkie 

przekąski. 
•	 Bardzo wysoka wartość Brix (zawartość cukrów).
•	 Bardzo dobry wygląd w mieszankach, gotowych do 

spożycia. 
•	 Dostępne w wielu kolorach. 

KAPUSTA GŁOWIASTA

BEATRIX F1
•	 Odmiana idealna dla wymagań supermarketów.
•	 Jedna z najszybszych, najwcześniejszych kapust na ryn-

ku (do 50 dni).
•	 Masa główki 1–1,2 kg.
•	 Wysoka tolerancja na spękanie.
•	 Polecana do najwcześniejszych upraw pod osłonami.
•	 Idealna na świeży rynek, wyjątkowo słodki smak.
•	 Odmiana tolerancyjna na Fusarium.
•	 Obsada do 70 tys. roślin/ha.

KATERIX F1
•	 Odmiana wczesna, 57–63 dni od wysadzenia.
•	 Wyjątkowo słodki smak.
•	 Główki idealnie okrągłe.
•	 Masa główki do ok. 1,5 kg.
•	 Odmiana do uprawy w gruncie i pod osłonami.
•	 Odporna na pękanie.
•	 Bardzo atrakcyjny kolor liści.

DONATRIX CB 2734 F1 NOWOŚĆ
•	  Odmiana o bardzo dużym wigorze, odporna na Fusa-

rium, choroby odglebowe.
•	 Odmiana przeznaczona na świeży rynek i do przetwórstwa.
•	 Bardzo duże wyrównanie główek w polu. 
•	 Wielkość główek 2,5–3,5 kg.
•	 Odmiana o bardzo dużym wigorze, odporna na Fusarium.
•	 Charakteryzuje się wyjątkową zdrowotnością, mocna 

okrywa woskowa powoduje, że nie jest atakowana 
przez szkodniki.

•	 Duża odporność na wysokie temperatury.
•	 Okno zbiorcze: 50 dni.

REDBOWL CB 7240 F1
•	  Kapusta czerwona, 100–120 dni produkcji, o długim 

oknie zbiorczym. 
•	  Duży wigor odmiany, duże zewnętrzne liście szybko za-

krywają powierzchnię. 
•	  Odmiana o dwóch typach zastosowań:

	◦ Przy zagęszczeniu 55–60 tys/ha tworzy główki stoż-
kowe/owalne do sprzedaży na świeży rynek o ma-
sie ok 1,5kg.

	◦  Przy zagęszczeniu 27–30 tys/ha tworzy duże głowy, 
doskonałe na potrzeby przemysłu o masie przekra-
czającej 3,5kg.

•	  Bardzo miękkie liście, główki łatwe do cięcia.
•	 Minimalna ilość soku: odmiana do szatkowania, prze-

mysłu.
•	  Do krótkiego przechowywania. 

REDFIELD CB 2722 F1 NOWOŚĆ
•	 Odmiana późna kapusty czerwonej, czas produkcji ok. 

140 dni.
•	 Bardzo duży wigor roślin, w czasie testów dobrze zno-

siła upał i deficyt wody.
•	 Wielkość główek 2,0–3,0 kg.
•	 Mocna woskowa okrywa powoduje, że odmiana ma 

atrakcyjny wygląd, jest łatwa w uprawie.
•	 Jedna z najlepszych odmian do długiego przechowywania.



SP 7257 F1
•	 Odmiana w typie savoy do najwcześniejszych zasie-

wów.
•	 Szybki wzrost roślin.
•	 Liść okrągły, ciemnozielony, o grubej blaszce liściowej.
•	 Rośliny o wzniesionym pokroju. 
•	 Bardzo stabilna odmiana, polecana do zmiennych, 

wiosennych warunków.

Odporność: Pf 1–15, 17.

SP 7285
•	  Odmiana letnia, o szybkim wzroście.
•	 Najciemniejsze liście wśród odmian letnich.
•	 Odmiana stabilnie rosnąca, dobra siła kiełkowania, 

także na zmęczonych polach.

Odporność: Pf 1–15, 17.

SP 7275
•	 Odmiana letnia, o szybkim wzroście.
•	  Odmiana stabilnie rosnąca, dobra siła kiełkowania, 

także na zmęczonych polach.
•	  Odmiana przeznaczona także do uprawy tradycyjnej, 

na przezimowanie. 

Odporność: Pf 1–16

SZPINAK
LAMBRECHT SP 7251 F1

•	 Odmiana przeznaczona na lato, o bardzo szybkim 
wzroście.

•	 Liść ciemny, okrągły o grubej blaszce liściowej.
•	 Odpowiedni do produkcji baby.
•	 Bardzo stabilna odmiana, odporna na warunki atmos-

feryczne.

Odporność: Pf 1–14.

SP7267 F1:
•	 Odmiana o najszybszym wzroście, przeznaczona na 

najwcześniejsze i najpóźniejsze zasiewy.
•	 Najciemniejszy liść w całej kolekcji.
•	 Najgrubsza blaszka liściowa.

Odporność: Pf 1–15, 17.

DUMOLIN 
SP 7253 F1, SP 7254 F1

•	 Odmiany przeznaczone do uprawy jesiennej lub wio-
sennej.

•	 Bardzo szybki wzrost roślin.
•	 Ciemnozielone, okrągłe liście. 

Odporność: Pf 1–14, 16.

BURAK CZERWONY

RB 7256 F1
•	 Odmiana przeznaczona na rynek świeży, i do przecho-

wywania.
•	 Bardzo dobry smak, dzięki wysokiej zawartości cukrów 

(Brix > 11).
•	 Okrągłe, ciemne bulwy, o bardzo dobrym kształcie. 

Gładka skórka, bez tendencji do spękań.
•	 Nać zdrowa, mocno osadzona, umożliwiająca zbiór 

kombajnowy.
•	 Efektowna, zielona nać efektownie kontrastuje z czer-

wienią ogonków i bulw: doskonała na uprawę pęczko-
wą, botwinę.



W ostatnich latach dopracowywaliśmy ofertę cebul szczypiorowych, do zbioru na pęczki. W tym 
momencie możemy zaproponować cebulę szczypiorową na każdą część sezonu: do zasiewów 
w terminach najwcześciejszych, bardzo późnych oraz  do przezimowania.

CEBULA SZCZYPIOROWA
(Allium fistulosum x A.cepa)

MARADONA
•	 Najnowsza odmiana w typie cross.
•	 Odmiana szybko rosnąca: do pierwszych zasiewów na 

szczypior.
•	 Tworzy niewielkie zgrubienie: może być używana jako 

„dymka” przez cały sezon.
•	 Szczypior ciemny i sztywny o mniejszej średnicy.
•	 Szczypior nie ma tendencji do przerastania i zawijania się. 

RIBERY F1
•	 Odmiana wczesna: najlepiej zachowuje się w warun-

kach wiosennych i jesiennych.
•	  Odmiana mieszańcowa: bardzo dobre wyrównanie 

w polu, połączenie cech mieszańcowych. 
•	 Bardzo szybka w czyszczeniu. 
•	 Odmiana wczesna. 
•	 Odmiana o wyjątkowo sztywnych, wzniesionych li-

ściach.
•	 Szczypior o ciemnej barwie. 
•	 Wyjątkowa wydajność.

ROBBEN F1
•	 Odmiana średnio wczesna.
•	 Odmiana najbardziej odporna w warunkach letnich: 

do uprawy w wyższych temperaturach. 
•	  Odmiana mieszańcowa: bardzo dobre wyrównanie 

w polu, połączenie cech mieszańcowych. 
•	 Odmiana o najsztywniejszych, wzniesionych liściach.
•	 Najbardziej stabilna w warunkach polowych. 
•	 Szczypior o barwnie srebrzysto-zielonej. 
•	 Bardzo szybka w czyszczeniu. 
•	 Wysoki poziom zdrowotności liści (rolnictwo ekologiczne).

CEBULA SZCZYPIOROWA
(Allium fistulosum)

MARJOLINA
•	 Niezawodna standardowa odmiana ustalona. 
•	 Może być uprawiana przez cały sezon.
•	 Odmiana bardzo mięsista, lecz bez zgrubień.
•	 Dobrze radzi sobie z utrudnionymi warunkami siewu. 
•	 Łatwa w czyszczeniu. 

OR 5841 F1 NOWOŚĆ
•	 Bardzo dobre zimowanie, tolerancja na zimowe wa-

runki.
•	 Długie okno zbiorcze w warunkach wiosennych, długie 

okno zbiorcze bez wybijania w pędy kwiatostanowe.
•	 Sztywny, wzniesiony, ciemnozielony szczypior.

CEBULA SZCZYPIOROWA
(Allium cepa)

TONDA MUSONA
•	 Bardzo szybki wzrost roślin.
•	 Odmiana standardowa do produkcji jesiennej. 
•	 Odmiana polecana do produkcji na pęczki: do przezi-

mowania i zbioru wczesną wiosną.
•	 Dobra odporność na chłód.
•	 Dobra wytrzymałość mechaniczna, odporność na wa-

runki stresowe. 



RUCOLA
BOLOGNA
•	 Odmiana do uprawy całorocznej. 
•	 Odmiana najszybciej rosnąca.
•	 Odmiana niezawodna i trwała. 
•	 Bardzo dobry smak. 
•	 Bardzo ładne, powcinane liście.

SAŁATA LR 4670
•	 Ciemnoczerwona Batavia.
•	 Liście intensywnie wybarwione z obydwu stron, do 

samej nasady liścia.
•	 Liście trwałe, dobre do mieszanek z LR 4803.

Odporności: BL: 16–33 (IR) Fol: 1.

BABY LEAF

SAŁATA LR 4802
•	 Sałata w typie Batavia, o jasnych liściach.
•	 Bardzo trwała, o dobrej jakości pozbiorczej.
•	 Odmiana o wyjątkowej produktywności.

Odporność: BL: 16–25, 27–28, 30–32.

GILBERTO
•	 Odmiana wczesna, w warunkach polskich do uprawy 

całorocznej. 
•	 Rośliny o wzniesionych liściach, do zbioru mechanicz-

nego. 
•	 Bardzo dobra trwałość pozbiorcza. 
•	 Niezawodna odmiana, także w warunkach presji chorób.

SAŁATA LR 4803
•	 Sałata w typie Batavia, o bardzo jędrnych, ciemnych 

liściach.
•	 Ciężkie liście.
•	 Bardzo trwała, o dobrej jakości pozbiorczej, odpowied-

nia do mycia i suszenia mechanicznego.

Odporność: BL: 16–28, 30–32.

SAŁATA LR 4611
•	 Sałata w typie liścia dębu, zielona-ciemno zielona.
•	 Bardzo jędrny, postrzępiony liść.
•	 Bardzo trwała, łatwa do zbioru, łatwa do mycia. 

Odporność: BL: 17, LMV.



SAŁATA STERN
•	 Sałata w typie czerwonej Frize.
•	 Jest to odmiana siostrzana do Catherine, jednak 

w czerwonym kolorze.
•	 Bardzo jędrny, gruby liść.
•	 Doskonała trwałość, łatwa do zbioru.
•	 Do uprawy zarówno na zewnątrz, jak również pod 

osłonami.

Odporność: BL: 16, 21, 23, 32.

SAŁATA CATHERINE
•	 Doskonała trwałość, wytrzymałość na mycie i obrób-

kę pozbiorczą.
•	 Bardzo dobra wydajność.
•	 Sałata w typie zielonej Frize.
•	 Bardzo jędrny, gruby liść.
•	 Wysoka zawartość suchej masy.
•	 Ze względu na typ liści do uprawy na zewnątrz, jak 

również pod osłonami.

Odporność: BL: 16, 21, 23, 32.

SAŁATA SKARNA
•	 Sałata w typie liścia dębu, jasnozielona.
•	 Bardzo jędrny, postrzępiony liść.
•	 Bardzo trwała, łatwa do zbioru.
•	 Dobry wygląd w opakowaniach.

Odporność: BL: 17–26, 28.

SAŁATA EUTERPE
•	 Sałata w typie liścia dębu, ciemnoczerwona.
•	 Bardzo jędrny, postrzępiony liść.

Odporność: BL: 16–31.

MUSZTARDOWIEC RUBY FRILLS
•	 Bardzo dekoracyjny, powcinany liść.
•	 Barwa ciemnoczerwona-karmazynowa.
•	 Łagodny aromat i smak.
•	 Świetny w mieszankach z Golden Frills.
•	 Niskie temperatury powodują zwiększenie intensyw-

ności koloru.

MUSZTARDOWIEC 
GOLDEN FRILLS
•	 Bardzo dekoracyjny, duży liść.
•	 Łagodny aromat delikatnej musztardy. 
•	 Świetny w mieszankach i sałatkach, nie tylko z siostrza-

ną odmianą.
•	 Mocne liście są idealne do przetwarzania i obróbki.

MUSZTARDOWIEC RED GIANT
•	 Odmiana standardowa w tworzeniu mieszanek baby 

leaf.
•	 Ładny liść, zielony, z czerwonymi obrzeżeniem i uner-

wieniem.
•	 Kolor liści staje sie bardziej intensywny w niższych 

temperaturach.

BURAK RED CHARD STD
•	 Odmiana standardowa, wyselekcjonowana dla baby leaf.
•	 Odmiana o czerwonym użyłkowaniu, liściach.
•	 Doskonały stosunek ceny do jakości.

BURAK DETROIT 2 / KUGEL 2
•	 Odmiana używana w okresie letnim, jako alternatywa 

dla Red Chard.
•	 Bardzo szybki wzrost, szybszy od innych odmian w tej 

grupie roślin.

BURAK DER STIER
•	 Bardzo ciemny, czerwony kolor liści.
•	 Odmiana, która jest najlepszą alternatywą dla odmian 

o liściach zielonych, lub żyłkowanych, używana jako 
dodatek dający atrakcyjne urozmaicenie. 



MIZUNA DEEP RED
•	 Intensywny, czerwony kolor.
•	 Liść bardziej wypełniony, pełny, z ładnym żyłkowaniem.
•	 Delikatny smak i aromat.

MIZUNA  RED FEATHER
•	 Bardzo intensywny, czerwony kolor.
•	 Wąski, ładnie postrzępiony liść.
•	 Bardzo dekoracyjny wygląd.

MIZUNA NAGOYA
•	 Odmiana wyselekcjonowana przez Uniseeds. 
•	 Bardzo dobry, łagodny smak.
•	 Bardzo dobry element sałatek, nadający strukturę 

mieszance.
•	 Bardzo wydajna i odporna na wybijanie w pędy kwia-

tostanowe.

TATSOI OSAKA
•	 Odmiany Tatsoi dają mieszankom baby leaf odpowied-

nią objętość.
•	 Mocne ogonki liściowe oraz liście utrzymują długo od-

powiednią strukturę przestrzenną.
•	 Bardzo późno wybija w pędy kwiatostanowe.

TATSOI SHINY SUN
•	 Bardzo atrakcyjny, czerwony kolor liści.
•	 Mocne ogonki liściowe, utrzymujące kształt po zbiorze.
•	 Bardzo późno wybija w pędy kwiatostanowe.

AMARANTUS GARNETH RED
•	 Bardzo intensywna, czerwona barwa liści.
•	 Delikatna w smaku odmiana wyselekcjonowana dla 

mieszanek baby leaf.

JARMUŻ 
RED RUSSIAN RED ARMY
•	 Odmiana jarmużu specjalna do mieszanek, lecz o czer-

wonych liściach.
•	 Cechą charakterystyczną jest duża objętość liści.
•	 Odpowiednia struktura w mieszankach po zbiorze.

JARMUŻ RED RUSSIAN
•	 Odmiana jarmużu specjalnie wyselekcjonowana do 

mieszanek baby leaf.
•	 Do spożycia na świeżo, jak również po obróbce termicz-

nej. 
•	 Bardzo uniwersalne użycie wśród mieszanek baby leaf.
•	 Ciekawa, szaro-zielona barwa liści, z czerwonym żyłko-

waniem.

PAKCHOI HANAKAN
•	 Odmiana charakteryzuje się mocnymi, zielonymi ogon-

kami i dekoracyjnymi liśćmi.
•	 Bardzo popularny do mieszanek dla kuchni orientalnej.
•	 Podobnie jak Tatsoi nadaje mieszankom objętość.



FORMIGAL LR 4791
•	 Sałata rzymska w typie maxi, tworząca duże, dość 

otwarte główki.
•	 Odmiana do uprawy całorocznej, najlepsza w warun-

kach ekstremalnego lata.
•	 Relatywnie jasna zieleń główek.
•	 Odmiana o najlepszej odporności na tipburn i wybija-

nie pędów kwiatostanowych w  ekstremalnych warun-
kach uprawy.

Odporność: HR: Bl 16–27, 30, 31, TBSV Fol1, Fol4. IR Ss

LR 4836
•	 Odmiana przeznaczona na nasadzenia wiosenno-jesienne.
•	 Bardzo szybki przyrost masy roślin.
•	 Kolor liści: średnia do ciemnej zieleni. 

OdpornośĆ HR: Bl 16—37

SAŁATA RZYMSKA

SAŁATA MASŁOWA

FEDERER LR 4688
•	 Nasza największa sałata rzymska w kolekcji, o gło-

wach dorastających powyżej kilograma.
•	 Odmiana w warunkach polskich do uprawy całorocz-

nej, zalecana głównie do uprawy jesiennej i wiosennej.
•	 Stabilny pokrój roślin w różnych częściach sezonu.
•	 Szerokie liście pozwalają na szybkie uzyskanie odpo-

wiedniej masy.
•	 Główki otwarte, o średnim odcieniu zieleni.

Odporność: HR: Bl 16–32, 34, 36.

LR 4788
•	 Odmiana w typie midi, idealna na świeży rynek.
•	 Bardzo szybko składa liście i zamyka główkę, kształt 

idealny do pakowania w flowpack.
•	 Liście o jasnej zieleni, odpowiednie dla polskich wa-

runków.
•	 Odmiana wyjątkowo słodka.

Odporność: HR: Bl 16–28, 30–32, Nr: 0.

LR 4814
•	 Odmiana w typie midi, do uprawy całorocznej.
•	 Główki nieco mniej zamknięte, luźniejsze niż LR 4788.
•	 Liście o średniej zieleni, odporne ona zagniwanie 

i tipburn.
•	 Liście są wyraźnie wzniesione, nie mają tendencji do 

podgniwania.

Odporność: Bl 16–30, 32–34.

CERLER LR 4818
•	 Odmiana w typie Little Gem.
•	 Odmiana do produkcji całorocznej, o ciemnozielonych 

liściach.
•	 Wyjątkowo ciężkie i zbite główki, idealne do produkcji 

na flow-pak.
•	 Rośliny bardzo odporne na warunki letnie.

Odporność: Bl 17–19, 21–25, 28–35, NR(0). IR Ss

PINILLA LR 4812
•	 Odmiana w typie mini, o bardzo szybkim wzroście.
•	 Odmiana do uprawy całorocznej.
•	 Bardzo odporna na warunki letnie, tipburn i wybijanie 

w pędy kwiatostanowe.
•	 Odmiana o jasnozielonych liściach.
•	 Wyjątkowa chrupkość i smak.
•	 Bardzo długie okno zbiorcze.

Odporność: HR: Bl 16–35, TBSV.



RZODKIEW

STYLO F1
•	 Odmiana o długości dochodzącej do 40–50 cm i 8 cm 

grubości.
•	 Czas produkcji 51–70 dni, w zależności od terminu siewu.
•	 Zdecydowanie lepsza odporność na wybijanie w pędy 

kwiatostanowe.
•	 Bardzo szybki wzrost roślin.
•	 Wysoka jakość korzeni, biała, gładka skórka.
•	  Duże ulistnienie i wigor roślin.

KAPUSTA TOSKAŃSKA
(Cavolo Nero):

CB 2733 F1
•	 Odmiana kapusty toskańskiej o najciemniejszych li-

ściach.
•	 Charakterystyczne, atrakcyjne liście, podobne do jar-

mużu.
•	 Bardzo dynamiczny wzrost roślin.

GREEN FALCON F1
•	 Odmiana w typie mini o zielonych ogonkach.
•	 Przeznaczona na najwcześniejsze nasadzenia, odporna 

na jarowizację.
•	 Ogonki i liście o średnim odcieniu zieleni.

PAK CHOI

GREEN PARROT F1
•	 Odmiana w typie mini, najbardziej kompaktowa.
•	 Ciemny kolor ogonków liściowych i liści.
•	 Bardzo dobre wyrównanie.
•	 Dobra odporność na wybijanie w pędy kwiatostanowe.
•	 Przeznaczona do uprawy latem. 

W przypadku obydwu odmian czas produkcji 
zależy od sposobu produkcji (rozsada lub 
siew bezpośredni), oraz terminu siewu. 
W przypadku produkcji z rozsady czas 
produkcji może być skrócony do 28–35 dni, 
z siewu bezpośredniego: 40–45 dni.



Argenta Seeds jest firmą, która po-
wstała po przekształceniu Uniseeds 
BV. Zaczęła swoją działalność 
w 2003 roku. Początkowym kie-
runkiem działań były kraje Europy 
Północnej, jednak teraz sprzeda-
jemy swoje nasiona w całej Euro-
pie, basenie Morza Śródziemne-
go, Bliskim Wschodzie, a także 
w obu Amerykach. To umożliwia 
nam lepsze dopasowanie oferty 
do potrzeb w danych regionach, 
oraz lepsze wyszukiwanie pożą-
danych odmian. W Polsce znaj-
dziecie Państwo tylko część z sze-
rokiej oferty Argenta Seeds, 
wynika to z faktu, że przykładamy 
bardzo dużą wagę do dokładnego 
przetestowania odmiany przed 
wprowadzeniem go do sprzedaży 
na lokalnym rynku. 

We współpracy z wieloma ho-
dowcami z całego świata wyszuku-
jemy najlepsze odmiany warzyw. 
W Polsce wprowadziliśmy z sukce-
sem kilka odmian.

Argenta Seeds B. V.
Jan van der Heydenstraat 66 NL - 2665 JB 

BLEISWIJK, Holandia  Tel + 31 (0) 10 521 23 94

Kontakt w Polsce: Adam Piotrowski, +48 503 177 712 
e-mail: adam@argentaseeds.com

Firma Argenta Seeds prezentuje w katalogu wyniki swoich badań 
i dołożyła wszelkich starań, aby informacje, które się w nim znalazły, jak 
najlepiej odzwierciedlały przedstawione odmiany. Niemniej ze względu 
na lokalne warunki agrotechniczne, specyficzne okoliczności etc. 
Argenta Seeds nie ponosi odpowiedzialności za wyniki uprawy opartej 
wyłącznie na zaleceniach zapisanych w niniejszej publikacji. 
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