


PIETRUSZKA NACIOWA
W ostatnich latach wyselekcjonowaliśmy trzy 
odmiany pietruszki naciowej:

HE 3708: odmiana o drobniejszych, bardziej po-
wcinanych liściach. Najbardziej odpowiada wy-
maganiom rynku świeżego. 

HE 3709: odmiana o mocniejszej roślinie, buj-
niej rosnąca. Liść jest twardszy, większy o grub-
szej blaszce liściowej. 

HE 3710: odmiana o kędzierzawych liściach.

KOPER
Skoncentrowaliśmy się na odmia-
nach letnich, które w polskim, kon-
tynentalnym klimacie będą w sta-
nie utrzymać jakość: ciemny kolor, 
drobny, pachnący liść, tolerancję na 
wybijanie w pędy kwiatostanowe. 

Koper w warunkach wiosennych jest 
relatywnie łatwy do wyprodukowa-
nia, jednak warunki letnie są o wie-
le bardziej wymagające, jeśli chodzi 
o koper pozostający bez kwiatosta-
nów.

SLOW: odmiana była wyselekcjono-
wana w warunkach długiego dnia, 
gorącego lata, także w warunkach 
włoskich. Ta kombinacja powoduje 
że jest to jedna z najlepszych odmian na najtrudniejsze warunki letnie. Jest to koper wolno rosnący, nie 
polecamy stosowania tej odmiany we wczesnych zasiewach, ze względu właśnie na tą cechę. Najlepsza 
jakość świeżych liści spośród testowanych odmian. 

DARK: odmiana wyselekcjonowana na okresy przejściowe: szczególnie pomiędzy latem a jesienią, ze 
względu na lepszą odporność na choroby i problemy z utrzymaniem dobrej  jakości delikatnych liści kopru. 
Odmiana ta cechuje się większym wigorem i tolerancją na infekcje grzybowe, które niszczą uprawy w za-
siewach jesiennych. 
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BAZYLIA
W warunkach polskich i dużej części Europy, bazylia jest naj-
popularniejszym ziołem doniczkowym. 

W ofercie mamy kilka odmian bazylii. Najbardziej podstawo-
wą jest odmiana Genovese UniSelect. 

To odmiana podstawowa, do produkcji standardowej, 
przede wszystkim do cięcia, mniej polecana do produkcji do-
niczkowej. Uprawa na świeży rynek prowadzona jest w wa-
runkach polowych lub pod osłanami. 

Pierwszymi wyselekcjonowanymi odmianami do produkcji 
doniczkowej były Sprinter i Luxor.

Sprinter jest odmianą o szybszym wzroście. Jest bardziej po-
lecany do produkcji najwcześniejszej, wiosennej. 

Luxor jest odmianą wolniej rosnącą. Ma bardziej kompakto-
we rośliny, pozostaje dłużej bez efektu wyciągnięcia rośliny. 

Zarówno Luxor jak i Sprinter to odmiany bardzo aromatycz-
ne, o dużych, mocno wygiętych, pachnących liściach. 

Najnowszymi odmianami do produkcji doniczkowej, także jesienno-zimowej są Palmyra HE 3690 oraz 
Efeze HE 3701.

Palmyra HE 3690 charakteryzuje się mocniejszym wzrostem, odpornością na Fusarium. IR: Fob (Fusarium 
oxysporum f.sp. basilicum) oraz lepszą tolerancją na mączniaka: IR: Pb (Peronospora belbahrii). Odmiana te 
charakteryzuje się lepszą tolerancją na zmienne warunki pogodowe, także związane z niedoborem światła.

Efeze HE 3701: odmiana charakteryzująca się dużym wigorem, mocnymi, dużymi liśćmi. W warunkach po-
łudniowych jest stosowana jako odmiana całoroczna, o bardzo wysokiej produktywności. 

Poza tym na zamówienie możemy za-
oferować bazylię Sweet Thai, odmia-
nę o czerwonych liściach, jednak ze 
względu na mniejszą popularność nie 
są to odmiany które mamy w ciągłej 
dostępności. 

BAZYLIA
Genovese UniSelect 
Sprinter new Genovese wiosna
Luxor new Genovese lato
HE 3712 czerwona
Basilikum Dark Opal BIO czerwona
Basilikum Sweet Thai Słodka, Thai
Basilikum Sweet Thai BIO Słodka, Thai BIO
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Argenta Seeds 
Jan van der Heydenstraat 66, NL - 2665 JB Bleiswijk The Netherlands

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.

KOLENDRA
Kolendra jako świeży produkt w polskich warunkach dopiero zyskuje na znaczeniu. Do niedawna sprzeda-
wane były tylko nasiona, świeże ziele było odrzucane przez charakterystyczny zapach. Niemniej kolendra 
wchodzi coraz częściej na nasze stoły. W produkcji letniej największym problemem jest wybijanie w pęd 
kwiatostanowy, przez co wielu producentów zniechęciło się do tej produkcji, w zasadzie w lato trudne było 
utrzymanie produkcji i zebranie zanim roślina nie wytworzy pędów kwiatostanowych. 

Dlatego też trzeba zwrócić uwagę przede wszystkim na HE 3684. Odmiana do uprawy typowo letniej, bar-
dzo tolerancyjna na wybijanie w pędy. 

HE 3637 i HE 3639 są odmianami do uprawy wiosennej, przejściowej. Jeśli jednak obawiamy się kwitnienia: 
zdecydowanie HE 3684.

Nasze odmiany nie mają wielkiego zróżnicowania jeśli chodzi o wielkość liści, sposób powcinania etc. 

Czynnikiem który powinien być brany pod uwagę to czas produkcji i tolerancja na kwitnienie. 

KOLENDRA
HE 3684 Bardzo powoli wybija w pęd kwiatostanowy, odmiana letnia
HE 3637 Odmiana przejściowa, pomiędzy wiosną a latem
HE 3639 Odmiana przejściowa, pomiędzy wiosną a latem
HE 3712 czerwona
HE 3638 Odmiana do produkcji doniczkowej
Coriander BIO Standard Coriander, odmiana standardowa, w standardzie BIO

Oprócz powyższych polecamy lekturę naszego głównego katalogu, w którym znajdziecie Państwo 
między innymi rukolę, szczypiory (cebulę szczypiorową), oraz baby leaf, które mają bardzo wyraźny 

smak: musztardowce, mizuny i inne. Poza tym możliwe są nasiona roślin nietypowych: 
pachnotki (Perilla), pora chińskiego (szczypioru czosnkowego) etc. 

Coriander BIO




