Zioła

Nowa generacja oraz
znane odmiany ziół
Enza Zaden zajmuje się hodowlą i sprzedażą nasion ziół od 2001 roku. Naszymi głównymi
rynkami są Stany Zjednoczone, Kanada i Europa, ze szczególnym uwzględnieniem
Skandynawii, krajów bałtyckich, Wielkiej Brytanii, krajów Beneluksu, Niemiec, Francji,
Włoch i Europy Wschodniej. Na tych rynkach skupiamy się na hodowli bazylii, szczypiorku,
koperku, pietruszki i rukoli (Rucola selvatica / Diplotaxis tenuifolia).
Nieustannie pracujemy nad ulepszeniem naszych istniejących odmian. Rozwijając
odporność nowych odmian ziół, zapewniamy naszym klientom najlepszą jakość nasion
i plonów. Testujemy również nasze odmiany pod kątem przydatności do spożycia, aby
dostarczać klientom produkty zarówno na rynki lokalne, jak i eksportowe. Wszystkie
zioła są testowane pod kątem przydatności do uprawy w systemie NFT (technika filmu
wodnego), a zwłaszcza w Skandynawii zdobyliśmy wysoki poziom wiedzy na ten temat.
Poczyniliśmy znaczne inwestycje, aby zapewnić naszym producentom najlepsze możliwe
nasiona.
Niniejsza broszura zawiera przegląd naszej oferty ziół. Dowiedz się więcej o naszej nowej
generacji odmian o doskonałych cechach jakościowych, takich jak odporność, trwałość lub
tolerancja na zimno. Nasza etykieta RMTD wskazuje odmiany o najnowszej odporności na
mączniaka rzekomego lub fuzarium. Ponadto w tej broszurze można znaleźć opisy naszych
znanych odmian i innych gatunków ziół.
Nasz wyspecjalizowany zespół w Enza Zaden jest do Twojej dyspozycji, aby zapewnić
dodatkowe informacje i porady dotyczące uprawy ziół.
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Odporność czyni różnicę

Rukola-Dwurząd
wąskolistny
(Rucola selvatica, Diplotaxis, Brassicaceae)

Odporność Czyni Różnicę
Aby dostosować nasze najnowsze odmiany ziół i rukoli do życzeń i wymagań
rynku, hodowcy Enza Zaden są zawsze w bliskim kontakcie z producentami i innymi podmiotami działającymi
na rynku. Ta współpraca doprowadziła do powstania nowej generacji odmian ziół. Generacji, która obejmuje
nowe pomysły i oferuje unikalne rozwiązania dla naszych klientów.

Jolizia

Odmiana polecana do uprawy letniej. Bardzo dobre ząbkowanie w
pierwszym cięciu i doskonały okres trwałości. Powolne wybijanie
w pędy kwiatowe i średnia odporność na mączniaka rzekomego.

Głównym celem działań hodowlanych dla tej nowej generacji były:
•
•
•
•

Odporność na mączniaka rzekomego w bazylii.
Odporność na fuzarium w bazylii.
Odporność na mączniaka rzekomego w pietruszce.
Odporność na mączniaka rzekomego i fuzarium w rukoli.

Prudenzia F1

Szybki wzrost, średnia odporność na mączniaka rzekomego.
Idealna do uprawy wiosną i jesienią. Bardzo gęste ząbkowanie i
świeży zielony kolor. Wzniesiony pokrój gwarantuje wysoką
zdrowotność liści. Bardzo dobry okres trwałości pozbiorczej.

Ponadto zaczęliśmy coraz bardziej skupiać się na szybkich i łatwych uprawach.

Teraz możemy z dumą przedstawić wyniki tego programu:
•
•
•

3 odmiany bazylii: Eleonora, Elidia i Emma.
1 odmiana pietruszki: Peione.
5 odmian rukoli: Prudenzia F1, Jolizia, Bellezia, Anastazia i Letizia.

Wszystkie z nich zostały już przetestowane u profesjonalnych producentów i skontrolowane przez oficjalne
stacje badawcze oraz uniwersytety. Ich cechy są unikalne i wyjątkowe.
Na kolejnych stronach tej broszury znajdziesz więcej informacji na temat nowej generacji odmian ziół i ich
cechach. Symbol
wskazuje, które odmiany należą do tej nowej generacji.

Anastazia

Odmiana polecana do uprawy na początku lata.
Stabilne liście z optyką 3D i ciemnozielonym kolorem,
również po zbiorach. Średnia odporność na mączniaka
rzekomego. Prosty i zwarty pokrój gwarantuje łatwy
zbiór. Dobra trwałość pozbiorcza.
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Okres trwałości rukoli

Badanie okresu trwałości rukoli
W ciągu ostatnich kilku lat producenci i hurtownicy stanęli
przed nowymi wyzwaniami. Branża detaliczna żywności
ustaliła wysokie standardy w celu zapewnienia bardziej
wydajnych i opłacalnych dostaw. Produkty muszą być
jednolite, smaczne, nadające się do przechowywania i
dostępne przez cały rok.
Bardzo często produkty przebywają setki kilometrów,
zanim trafiają do sklepów. Dlatego trwałość w trakcie
przechowywania jest jedną z decydujących odmianowych
cech, która staje się coraz bardziej istotna dla wszystkich
podmiotów w łańcuchu dostaw. Badacze trwałości
pozbiorczej analizują te cechy dla różnych upraw, ponieważ
dłuższy okres trwałości jest korzystny dla wszystkich

zaangażowanych w obsługę produktu. Dłuższy okres
trwałości zwiększa zadowolenie konsumentów, zmniejsza
utratę zysków i jest korzystny dla środowiska, ponieważ
zmniejsza marnotrawienie żywności.
W Enza Zaden, zaczęliśmy badania nad czynnikami
decydującymi o trwałości rukoli w 2013 r. Z biegiem lat
rozszerzyliśmy naszą działalność badawczą w Europie
i Stanach Zjednoczonych oraz przetestowaliśmy nasze
odmiany pod kątem szczególnych wymagań w procesie
przetwórstwa takich jak długie trasy transportu i różne
warunki przechowywania. W ten sposób zdobyliśmy
więdzę oraz zebraliśmy wiele danych na temat
wydłużenia okresu trwałości pozbiorczej rukoli.

Jednym z kluczowych wyników naszych badań trwałości
pozbiorczej rukoli jest to, że odmiany o ciemnozielonym
kolorze, drobno ząbkowanym, grubym liściu i odporności
na mączniaka rzekomego silnie korelują z dłuższym
okresem przydatności do spożycia w porównaniu z
odmianami, które nie posiadają tych cech.
Niezależnie od różnych zabiegów po zbiorach w wielu
krajach, nasze odmiany Bellezia, Jolizia i Anastazia
wykazały najlepsze wyniki przydatności do spożycia
w kilkuletnich badaniach, a Letizia wykazała lepszy
okres trwałości w porównaniu do innych standardowych
i konkurencyjnych odmian. Zawarliśmy te spostrzeżenia
w kryteriach selekcji naszej działalności hodowlanej rukoli
i możemy już zaoferować różnorodny asortyment nowych
odmian rukoli o ulepszonych właściwościach dotyczących
wydłużonego okresu trwałości pozbiorczej.
Jeśli chcesz wiedzieć więcej o naszym asortymencie rukoli,
skontaktuj się z naszym lokalnym przedstawicielem aby
uzyskać więcej informacji.
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Rokietta siewna (Rucola coltivata, Eruca sativa, Brassicaceae)
Roślina jednoroczna, wysokość 30 cm
Wysiew:	Uprawa przez cały rok pod osłonami (temp>0⁰C), w gruncie otwartym od
końca marca do początku września.
Ilość nasion:	Wprost do gruntu: 40 g/100 m², w doniczkach: 40 g/1.000 doniczek.
Uprawa:
Na zagonach, 15-20 cm rząd od rzędu.
Zbiory:	W zależności od pory roku 3-5 tygodni po wysiewie, młode liście pakowane na
tacki, większe liście mogą być wiązane w pęczki.
Zastosowanie: Świeże liście o orzechowym posmaku w różnych rodzajach sałatek.

Odmiana

Opis

Rukola-Dwurząd wąskolistny
Rokietta siewna

Rukola-Dwurząd wąskolistny
(Rucola selvatica, Diplotaxis, Brassicaceae)

Roślina jednoroczna, wysokość 30 cm

Rucola Selvatica sel. Enza Zaden
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Wysiew:	Uprawa przez cały rok pod osłonami (temp>0⁰C), w gruncie otwartym
od końca marca do początku września.
Ilość nasion: 	Wprost do gruntu: 10 g/100 m², w doniczkach: 10 g/1.000 doniczek.
Uprawa:	Na zagonach, 15-20 cm rząd od rzędu. W porównaniu do rokietty
siewnej, kiełkowanie i wzrost są wolniejsze. Gatunek ten wymaga dobrze
przygotowanego zagonu z właściwą strukturą zwięzłej gleby. Należy utrzymywać
wysoką wilgotność dopóki kiełkowanie się nie zakończy. Temperatura około
20°C jest najbardziej odpowiednia. Równe kiełkowanie (również w szklarni)
może być osiągnięte przy użyciu agro-włókniny. Ciągłe zbiory zapobiegają
wszelkim zakłóceniom wzrostu m.in. wybijaniu w pędy kwiatowe.
Zbiory:	W zależności od sezonu i pożądanej wielkości rośliny. W przypadku produkcji
młodych liści zbiory około 4-5 tygodni po wysiewie.
Zastosowanie:	Jako prawdziwe wzbogacenie dań o zdecydowanie lepszym i bardziej
intensywnym smaku niż w przypadku rokietty siewnej. Do wszystkich rodzajów
sałatek.

Jolizia

Kompaktowa odmiana do produkcji wiosennej i letniej. Późne wybijanie w pędy kwiatowe i wysoka
odporność na mączniaka rzekomego. Uniesione, sztywne liście w optyce 3D o bardzo długim okresie
trwałości pozbiorczej.

Anastazia

Odmiana drobno ząbkowana do produkcji późną wiosną i latem. Wzniesiony pokrój rośliny z optyką
3D. Średnia odporność na mączniaka rzekomego i dobry okres trwałości pozbiorczej.

Bellezia

Ciemnozielona letnia odmiana z drobnymi ząbkami w pierwszym cięciu. Zapewnia bardzo dobrą
wydajność i dobrą trwałość po cięciu. Średnia odporność na mączniaka rzekomego.

Letizia

Szybka odmiana o wysokiej wydajności i opóźnionym zakwitaniu. Ciemnozielone liście z dobrym
ząbkowaniem i długim okresem trwałości pozbiorczej. Średnia odporność na mączniaka rzekomego
i wysoka na Fusarium.

Prudenzia F1

Nasza pierwsza bardzo wczesna odmiana mieszańcowa rukoli do produkcji wiosennej i jesiennej.
Bardzo dobry okres trwałości pozbiorczej, średnia odporność na mączniaka rzekomego.

Grazia

Grazia jest odmianą wyrównaną o bardzo zwartym pokroju. Odmiana charakteryzuje się bardzo
jednolitym wzrostem i ciemnymi liśćmi o bardzo drobnym ząbkowaniu. Później zakwita w porównaniu
ze standardowymi odmianami.

Rucola Selvatica
sel. Enza Zaden

Wąskie, drobno ząbkowane liście o intensywnym smaku.

Tanazia

Późne kwitnienie i możliwość uprawy w stosunkwo niższej temperaturze. Szybki wzrost i dobra
wydajność. Dobry okres trwałości po zbiorze.

Tricia

Bardzo szybka odmiana o wzniesionym pokroju do produkcji całorocznej. Duże liście z normalnym
ząbkowaniem. Wysoka wydajność i wysoka odporność na mączniaka rzekomego.Wyjątkowo późne
wybijanie w pędy kwiatowe.

Rokietta siewna
Rucola coltivata

Rośliny o szybkim wzroście i wysokiej wydajności. Liście owalne.

Nasiona organiczne Vitalis |
Nowa generacja odmian nasion ziół z wyśmienitą odpornością. | Informacje o odmianach oparte są na naszych doświadczeniach. Należy wziąć pod
uwagę zmienność klimatyczną, glebową i różne warunki uprawy.
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Uprawa ziół 4.0

Uprawa ziół 4.0

Uprawa ziół 4.0
Istnieje wiele różnych systemów produkcji ziół. Klasyczne
systemy produkcyjne, takie jak w otwartym gruncie, w
doniczkach lub w systemach zalewowych i przepływowych,
mają coraz większą konkurencję ze strony nowoczesnych
systemów uprawy hydroponicznej. Hydroponiczne
systemy produkcyjne mają wiele zalet w porównaniu z
klasycznymi systemami uprawy, dlatego zapotrzebowanie
na hydroponicznie uprawiane zioła rośnie na całym świecie.
Techniki uprawy hydroponicznej lub NFT (techniki filmu
wodnego) obejmują szeroki zakres różnych systemów.
Od produkcji w systemach rynnowych po uprawy pionowe
lub akwaponikę.Istnieje wiele różnic pomiędzy technikami
uprawy oraz stosowaniu różnych systemów oświetlenia LED.
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Jednak wszystkie te systemy mają pewne ważne cechy
wspólne. Podczas uprawy w tych systemach rosnące zioła
wymagają mniej nawozów oraz wody w porównaniu do
klasycznych systemów uprawy. Stosowanie pestycydów i
fungicydów można znacznie ograniczyć, co czyni te techniki
bardzo zrównoważonymi, przyjaznymi dla środowiska i
dającymi świeży, smaczny i zdrowy produkt. Ponadto zioła
mogą być produkowane przez cały rok o stałej jakości i
mogą być sprzedawane jako żywe rośliny z korzeniami, aby
wydłużyć okres przydatności produktu, co czyni go bardziej
atrakcyjnym dla sprzedawców detalicznych i konsumentów.
Hydroponiczne zakłady produkcyjne można umieścić w
pobliżu punktu sprzedaży, co zwiększa świeżość produktu,
zmniejsza koszty transportu oraz redukuje ślad węglowy.

Enza Zaden przygląda się uważnie tym systemom i
bierze aktywny udział w ulepszaniu odmian ziół, które
idealnie nadają się do tych innowacyjnych metod uprawy.
Intensywnie współpracujemy z naszymi klientami i wspólnie
wybraliśmy odmiany ziół odpowiednie zarówno do produkcji
hydroponicznej, jak i do uprawy pionowej. W ten sposób
mamy pewność, że ogrodnicy mogą wybrać najlepsze
odmiany do swojej produkcji, aby zaspokoić potrzeby
klientów.
By dowiedzieć się więcej o naszych odmianach ziół do
produkcji NFT, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem
lub sprawdź naszą broszurę hydroponiczną na naszej
stronie: www.enzazaden.pl
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Bazylia

(Ocimum basilicum, Lamiaceae)

Emma

Odmiana typu Genovese o średniej odporności na mączniaka
rzekomego. Zalecana do produkcji doniczkowej i NFT.

Keira

Odmiana w typie Genovese, odpowiednia do produkcji
doniczkowej, a także na świeży rynek. Średniej wielkości,
ciemnozielone liście. Doskonały okres trwałości. Odporna
na zimno, idealna do długich transportów.

Elidia

Odmiana w typie Genovese o średniej odporności na fuzarium.
Kompaktowy wzrost. Idealna do produkcji doniczkowej.
Błyszczące ciemnozielone liście. Późno wybija w pędy kwiatowe.
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Bazylia (Ocimum basilicum, Lamiaceae)
NFT

Opis

Doniczkowa

Przetwórstwo

Uprawa
Świeży rynek

Odmiana

Emma

x

Nasza nowa bazylia doniczkowa w typie Genovese z ciemnym liściem oraz średnią odpornością na
mączniaka rzekomego.

Edwina

x

Niezawodna odmiana typu Genovese do całorocznej produkcji doniczkowej.Edwina w warunkach
słabego nasłonecznienia wytwarza błyszczące ciemnozielone i jednolicie horyzontalnie ułożone liście.

Eowyn

x

Bardzo mocna i zwarta odmiana bazylii typu Genovese do uprawy w doniczkach. Wspaniały
ciemnozielony kolor i zwarta roślina sprawiają, że odmiana Eowyn jest wyjątkowa. Wydłużony okres
trwałości pozbiorczej.

Elidia

x

x

Odmiana typu Genovese o średniej odporności na Fusarium. Kompaktowy wzrost i stosunkowo duże
liście czynią tę odmianę idealną do produkcji doniczkowej.

Marian

x

x

Kompaktowa odmiana bazylii, bardzo stabilna i o średniej wielkości liściach. Odporna na zamieranie
brzegów liści (tipburn). Tolerancja na mączniaka rzekomego. Standardowa odmiana do produkcji
doniczkowej i NFT. Dzięki zwartemu pokrojowi rośliny,liście nie uszkadzają się w czasie pakowania.

Emily

x

x

x

x

Bardzo kompaktowa odmiana bazylii doniczkowej, w typie Genovese o średnio dużych liściach. Emily
jest zalecana do produkcji letniej w bardziej zrównoważonych klimatach, przez cały rok w gorącym
klimacie lub do produkcji przy dużym natężeniu światła. Wydłużony okres trwałości tej odmiany
umożliwia dłuższy transport. Odmiana odpowiednia do uprawy doświetlanej.

Keira

x

x

x

x

Nowa odmiana w typie odmiany Marian do produkcji doniczkowej oraz do przetwórstwa z
wyjątkowym okresem trwałości pozbiorczej. Wykazuje tolerancję na uprawę w nieco niższych
temperaturach.

Dolly

x

x (x) (x)

Bardzo jednolita odmiana, o dużych liściach i szybkim wzroście oraz podwyższonej tolerancji na
niższe temperatury. Zalecana do produkcji gruntowej.

Eleonora

x

x (x)

Bazylia o średniej odporności na mączniaka rzekomego. Duże, lekko ząbkowane liście. Polecana do
uprawy w otwartym gruncie oraz w doniczkach.

Genoveser

x

x

Błyszczące, ciemnozielone liście w kształcie łyżki. Wysoka wydajność. Specjalna selekcja typu
Genovese dla przemysłu.

Lemon sel.
Lemona

x

Piccolino
Rosie

x

Roślina jednoroczna, wysokość 20-40 cm
Wysiew:	W gruncie otwartym: od połowy maja lub przez cały rok w uprawach pod
osłonami. Wymaga stałej wilgotności i temperatury w czasie kiełkowania.
Ilość nasion: 	Wysiew bezpośredni: 50 g/100 m², na rozsadniku: 3 g/1.000 roślin, sadzenie w
doniczkach: 20 g/1.000 doniczek.
Uprawa:	Rozstawienie doniczek 20-25x25 cm; na zewnątrz w rzędach co 20 cm i 30-40 cm
pomiędzy rzędami. Bazylia jest dość delikatna i wrażliwa na chwasty. Aby
zapewnić dobre zbiory zaleca się stosowanie folii z tworzywa sztucznego jako
ściółki. Wskazane jest również stosowanie włóknin do ochrony przed zimnem.
Polecane jest sadzenie młodych roślin, dzięki czemu uzyskamy lepszy początek
uprawy.
Zbiory:	Na świeży rynek: zbiór młodych pędów w pęczkach. Do użytku przemysłowego
pierwsze cięcie powinno być wykonane po rozpoczęciu kwitnienia. Cięcie nie
powinno być zbyt nisko (ok. 10 cm), co będzie sprzyjało drugiemu odrostowi.
Bazylia jest bardzo wrażliwa na zgniatanie. Zalecane jest ostrożne suszenie w
temperaturze 40°C od razu po zbiorze.
Zastosowanie:	Do sałatek, zup, warzyw, potrwaw mięsnych oraz pomidorowych, a także może
być spożywana na surowo.

Rosie

Odmiana o drobnych liściach, szybko rosnąca, o intensywnym smaku i aromacie cytryny.

x (x) Bardzo zwarta odmiana bazylii o silnym aromacie i małych liściach, idealna do uprawy w doniczkach.
x

x

x

Odmiana o intensywnym ciemnoczerwonym kolorze. Zwarty pokrój, równomierne ułożenie liści na
sztywnych pędach.

(x): Ograniczone zastosowanie | NFT: technika filmu wodnego |
Nasiona organiczne Vitalis |
Nowa generacja odmian nasion ziół z wyśmienitą odpornością. | Informacje o odmianach
oparte są na naszych doświadczeniach. Należy wziąć pod uwagę zmienność klimatyczną, glebową i różne warunki uprawy.
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Pietruszka naciowa (Petroselinum crispum)

Peione

Odmiana w typie Gigante d’Italia o ciemnozielonym kolorze
i większych liściach niż standardowe. Wysoka wydajność.
Polecana na świeży rynek. Średnia odporność na mączniaka
rzekomego.

Orfeo

Odmiana w typie Paramount. Bardzo jednorodna
z ciemnozielonymi, silnie karbowanymi liśćmi.
Wysoka zawartość suchej masy. Idealna na
eksport i dłuższe przechowywanie.

Odmiana

Uprawa

Orfeo

Opis

NFT

Nasza nowa odmiana pietruszki kędzierzawej. Zapewnia
wysoką wydajność i dobry okres trwałości. Idealna
dla przemysłu, pęczkowania i produkcji doniczkowej.
Odpowiednia także do produkcji w systemie NFT.

Doniczkowa

Katinka

Przetwórstwo

(Petroselinum crispum)

Wysiew:	Wprost do gruntu: marzec/kwiecień lub lipiec/sierpień, przez cały rok do
doniczek w szklarniach.
Ilość nasion: 	Bezpośrednio do gruntu: 60-80 g/100 m², do uprawy pod osłonami: 20 g/1.000
doniczek.
Uprawa:	Do uprawy na przetwórstwo zalecany jest wysiew wprost do gruntu.Do uprawy
na świeży rynek należy wysiewać w kostkach torfowych w styczniu (4-5 nasion/
kostkę), wysadzać w marcu i przykryć agro-włókniną do końca kwietnia.Do
uprawy na zbiór zimowy należy wysiewać w sierpniu w kostkach torfowych i
sadzić w szklarni pod koniec września. Zalecane jest utrzymywanie wilgoci przez
cały okres kiełkowania aby je zoptymalizować. Wysadzanie w rzędach co 20-30
cm i co 10 cm w rzędzie. Wymagane nawożenie na 100 m²: 1,2 Kg N- 0,4 Kg P1,7 Kg K. Przy drugim i trzecim cięciu należy zastosować nawożenie ponownie.
Zbiory: 	W uprawie przemysłowej w gruncie możliwe są trzy zbiory. By osiągnąć
aromatyczny, ciemnozielony produkt, należy surowiec suszyć w temperaturze
90°C bezpośrednio po ścięciu. Łodygi powinny być usunięte po suszeniu.
Zastosowanie: Świeża lub suszona w różnych daniach.

Świeży rynek

Pietruszka naciowa

Roślina dwuletnia, wysokość 30 cm

Katinka

x

x

x

x

Nasza nowa odmiana pietruszki kędzierzawej. Zapewnia wysoką wydajność i dobry okres trwałości.
Idealna do przetwórstwa, do zbioru pęczkowego i produkcji doniczkowej. Odpowiednia również do NFT.

Orfeo

x

x

x

x

Nowa odmiana typu Paramount. Bardzo jednorodna, z dużą zawartością suchej masy. Idealna na
eksport i na dłuższe przechowywanie.

Wega

x

x

x

x

Pietruszka kędzierzawa z ciemnozielonymi pionowymi liśćmi i doskonałym wyrównaniu. Bardzo dobry
okres trwałości pozbiorczej.Polecana do uprawy gruntowej, doniczkowej, na pęczki i do przetwórstwa.

Argon

x

x

x

Ulepszona odmiana płasko listna. Bardzo wydajna. Rośliny o wzniesionym pokroju, ciemnozielonych
liściach i bardzo aromatycznym smaku. Odporna na mączniaka rzekomego. Nadaje się do produkcji
doniczkowej, na świeży rynek i do przemysłu.

Gigante
d’Italia

x

x

x

Odmiana płasko listna, bardzo aromatyczna i o wysokiej wydajności. W trudnych warunkach
uprawowych, po 2–3 cięciu, może wybijać w pędy kwiatowe.

Peione

x

x

x

Doskonały nowy typ Gigante d’Italia o wysokim wyrównaniu, ciemnozielonym kolorze i większych
liściach niż standardowe. Duża wydajność. Polecana na świeży rynek. Średnia odporność na
mączniaka rzekomego.

Nasiona organiczne Vitalis |
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Szczypior chiński (Allium tuberosum, Alliaceae)
Roślina dwuletnia, wysokość 30 cm

Rozstawa:
W gruncie, w rzędach co 30 cm.
Wysiew:
marzec-sierpień.
Ilość nasion: 	Bezpośrednio do gruntu: 500 g/100 m², na rozsadniku: 5 g/1.000 roślin, do
sadzenia w doniczkach: 60 g/1.000 doniczek.
Zastosowanie:	Stałe cięcie świeżych liści i kwiatów. Używany podobnie do szczypiorku.
Wyróżnia się delikatnie czosnkowym smakiem.

Roślina wieloletnia, wysokość 30 cm

Jeilo F1

18 | Enza Zaden

Wysiew:	Bezpośrednio do gruntu w marcu- na zbiory letnie lub w sierpniu- na zbiory
w kwietniu następnego roku. Do uprawy prześpieszonej- w lutym w szklarni.
Ilość nasion: 	Wprost do gruntu: 120-150 g/100 m², na rozsadniku: 20-30 g/1.000 roślin,
Do uprawy doniczkowej: 40 g/1.000 roślin.
Uprawa:	Do bezpośredniego wysiewu i sadzenia, rzędy co 30-40 cm.
Do pędzenia, należy posadzić rośliny w rozstawie 30x25 cm w kwietniu. Przerwy
w uprawie lub przycinaniu mogą zakłócać rozwój korzeni, zagrażając powodzeniu
pędzenia szczypiorku w zimie. Korzenie są zbierane, czyszczone i przechowywane
jesienią, kiedy składniki odżywcze zostały przeniesione do korzeni, a liście
obumarły. Przed pędzeniem okres spoczynku musi zostać przerwany poprzez
podgrzewanie w temperaturze 35°C przez 10-12 dni lub kąpiel w ciepłej wodzie o
temperaturze 42°C bezpośrednio przed pędzeniem
Dla wczesnego pędzenia na jesieni tydzień przechowywania w temperaturze 2°C
zwiększa szansę na sukces. Podczas pędzenia (temperatura 18-20°C) korzenie są
zapakowane w pojemniki, a liście zbierane są na pęczki po około 14 dniach lub są
zapakowane w 9-10 cm plastikowe doniczki i po około 14 dniach sprzedawane w
tych doniczkach.
Zbiory:
W drugim roku możliwe są 3-4 cięcia.
Zastosowanie:	Świeże liście do sałatek, dań jajecznych, zup, ryb, kiełbas i sałatek ziemniaczanych.

NFT

Doniczkowa

Szczypior (Allium schoenoprasum, Alliaceae)

Przetwórstwo

Kobold

Opis

Uprawa
Świeży rynek

Odmiana

Szczypior chiński
Kobold

x

x

Selekcja hodowlana Enza Zaden.

Szczypior
Twiggy

x

x

x

Cienki, ciemnozielony szczypiorek o wysokiej jednorodności.Odmiana Twiggy jest szczególnie
odpowiednia na pęczki i spełnia najwyższe wymagania w zakresie jakości.

Nelly

x

x

x

Odmiana szczypiorku w bardzo ciemnym niebiesko-zielonym kolorze i średniej grubości liściach.
Dobry wigor i pionowy wzrost. Odporna na choroby i uszkodzenia na liściach.Polecana na świeży
rynek oraz do przemysłu.
Gruby, ciemnozielony szczypiorek z wysoką odpornością na zasychanie końców liści i szybkim
wzroście. Odmiana ta jest bardzo odpowiednia do zbioru w pęczkach na świeży rynek oraz luzem
dla przemysłu przetwórczego (wydłużony okres trwałości). Ze względu na silny system korzeniowy
i siłę wzrostu,doskonale plonuje na gorszych stanowiskach. Niezawodna odmiana do produkcji
zimowej na półkuli południowej.

Naomy

x

x

x

x

Staro

x

x

x

Odmiana o bardzo grubych, ciemnozielonych liściach do wszystkich upraw, do pędzenia, uprawy
doniczkowej i na świeży rynek.

Biggy

x

x

x

Nowa odmiana o grubych ,ciemnych niebiesko-zielonych liściach i pionowym pokroju rośliny.
Idealna na świeży rynek, do pędzenia i przemysłu.

Jeilo F1

x

x

x

Odmiana heterozyjna z ciemnozielonymi listkami od samej podstawy.Wyrównany i wzniesiony
pokrój rośliny o średnio grubych liściach.Odmiana bardzo wydajna ,gwarantuje mniej odpadów.
Odpowiednia na świeży rynek i do bezpośredniego wysiewu w doniczkach.

Nasiona organiczne Vitalis |
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Koper (Anethum graveolens, Apiaceae)

Roślina jednoroczna, wysokość 100 cm
Wysiew:	Bezpośrednio do gruntu w kwietniu – produkcja nasion i liści kopru. Do produkcji
młodych listków wysiewać do czerwca a przez cały rok na świeży rynek (pęczki)
i do produkcji doniczkowej pod szkłem.
Ilość nasion:
P
 rodukcja na suche ziarno: 100-120 g/100 m², na liście: 400 g/100 m², na
sadzonki: 3 g/1.000 roślin, uprawa doniczkowa: 20 g/1.000 doniczek.
Uprawa:	Uprawa na zbiór nasion: wysiew w rzędach co 30 cm, na zbiór liści kopru w
rzędach co 15-20 cm, na zbiór pęczkowy : w rzędach co 20-30 cm, w zależności
od pożądanej wielkości rośliny podczas zbioru.
Zastosowanie:	Młode liście i końcówki liści, pół dojrzałe kwiatostany i suszone nasiona,
suszone i świeże w zupach, sosach, warzywach, sałatkach i do marynowania
i kiszenia ogórków.

Teddy

Opis

Ida

x

Tetradill sel.
Goldkrone

x

x

x

Ella

Green Sleeves

NFT

x

x

x

Nasza nowa odmiana bogato ulistniona z krótkim hypokotylem. Ma świeży, intensywnie
zielony kolor i jest idealna do produkcji doniczkowej oraz na zbiór pęczkowy.
Standardowy koper.

x

x

Ciemnoniebiesko-zielone rośliny z dużą ilością końcówek liści. Ze względu na wyjątkowo
krótki hypokotyl ta odmiana zapewnia zwarte i bardzo stabilne rośliny do produkcji
doniczkowej. Nadaje się również do zbioru pęczkowego na świeży rynek.

x

Bardzo stabilny, ciemnozielony koperek typu liściastego do produkcji na świeży rynek to
jest na zbiór pęczkowy.

x

Tetraploidalna odmiana kopru o szczególnie wysokiej wydajności. Powolne wybijanie
w kwiat wydłuża okres zbioru, dlatego też dobrze nadaje się do ekstensywnej uprawy.
Polecana na świeży rynek i do przetwórstwa.

x

Roślina dwuletnia, wysokość 30 cm

Wysiew:	Głównie wprost do gruntu, możliwe jest też sadzenie z rozsady. W uprawie
przemysłowej należy wysiewać w kwietniu/maju. W uprawie na świeży rynek
zalecane jest wysiewanie wielokrotnie.
Ilość nasion: 	Produkcja sadzonek: 2 g / 1.000 roślin. Wysiew bezpośrednio do gruntu:
60- 80 g/100 m².
Rozstawa:	W uprawie na świeży rynek: rzędy co 15-20 cm. Uprawa przemysłowa –
rzędy co 40 cm.

Gewone Snij

Trybula (Anthriscus cerefolium, Apiaceae)
Roślina jednoroczna, wysokość 50 cm

Doniczkowa

Teddy

Przetwórstwo

Uprawa
Świeży rynek

Odmiana

Seler listkowy (Apium graveolens var. secalinum, Apiaceae)

Wysiew:	Do uprawy przemysłowej: na wiosnę lub pod koniec lipca. Do produkcji na świeży
rynek należy wysiewać partiami przez cały okres wegetacji.
Ilość nasion: 	Wysiew wprost do gruntu: 10-15 g/100 m², na zbiór pęczkowy: 20-30 g/100 m²,
w zależności od odległości rzędów i pożądanej wielkości przy zbiorach.
W uprawie doniczkowej 40-50 g/1.000 roślin.
Uprawa:	W uprawie przemysłowej rzędy co 20 cm lub podwójne rzędy co 10 cm i 30-40
cm pomiędzy podwójnymi rzędami. Bardzo szybko rośnie, więc należy wysiewać
sukcesywnie co 2-3 tygodnie. Trybula szybko zakwita w uprawie wiosennej,
dlatego do celów przemysłowych lepiej jest siać pod koniec czerwca, co
zmniejsza ryzyko kwitnienia i umożliwia drugie cięcie. Trybula traci dużą część
aromatu po wysuszeniu, dlatego do celów przemysłowych jest zwykle mrożona.
Zastosowanie: Świeża do aromatyzowania zup, sosów, sałatek, jogurtów i potraw z jajek.

Massa
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Kolendra (Coriandrum sativum, Apiaceae)

Roślina jednoroczna, wysokość 60 cm
Wysiew:	Kwiecień.
Ilość nasion:	Uprawa gruntowa: 50-80 g/100 m², sadzonki: 6 g/1.000 roślin.
Uprawa:
Rzędy co 25-30 cm, wysiew w rowkach głębokości 1-2 cm.
Zbiory:	Zbiory od końca lipca do końca sierpnia, zależnie od regionu, kiedy rośliny
nabierają żółtawo-brązowego koloru. Możliwa jest znaczna utrata plonu nasion,
jeśli rośliny są zbierane po osiągnięciu pełnej dojrzałości.
Zastosowanie:	Suche nasiona jako przyprawa do marynowania, ciast i produkcji likierów.
Świeże liście do zup, sałatek i różnych innych potraw.

Oregano (Origanum vulgare, Lamiaceae)
Roślina wieloletnia, wysokość 40-60 cm

Wysiew:	Bezpośrednio do gruntu w końcu kwietnia,na sadzonki w szklarni na przełomie
lutego i marca.
Ilość nasion:
Uprawa gruntowa: 50 g/100 m², sadzonki w szklarni: 1 g/1.000 roślin, w uprawie
doniczkowej: 3 g/1.000 doniczek.
Uprawa:	W rzędach co 35-40 cm i 30 cm w rzędzie. Ponieważ wolno kiełkuje zalecana
jest uprawa z rozsady.
Zbiory:	Główne zbiory krótko po zakwitnięciu. W pierwszym roku uprawy możliwe jest
jedno cięcie a w drugim możliwe są dwa cięcia, zazwyczaj w lipcu i wrześniu.
Zastosowanie:	Świeże i suszone liście, szczególnie do dań kuchni włoskiej, kiełbas, sosów i zup.

Marino

Paula

Roślina jednoroczna, wysokość 30 cm
Wysiew:	W szklarniach od marca, w gruncie otwartym od połowy maja.
Ilość nasion:	Uprawa gruntowa: 80-100 g/100 m², sadzonki 0,6 g/1.000 roślin, uprawa
doniczkowa 4 g/1.000 doniczek.
Uprawa:
W rzędach co 25-30 cm , należy wysiewać co około 10 cm w płytkich (0,5 cm)
rowkach.
Zbiory:	Na świeży rynek młode liście i pędy krótko przed kwitnieniem. Do uprawy
przemysłowej,zbiór za pomocą maszyn w lipcu i sierpniu przed pełnym
kwitnieniem, możliwe są dwa cięcia. Aby zapobiec dostaniu się gleby do
zebranego surowca, nie należy ścinać roślin niżej niż 6-7 cm nad ziemią.
Zastosowanie: Świeży i suszony jako przyprawa do kiełbas, pieczeni, sosów, sałatek i warzyw
Marjoleine

x

x

x

x

x

Wyrównany wzrost roślin o gładkich i ciemnych liściach. Wysoki plon.

x

x

x

x

Niezawodna odmiana z delikatnymi gęsto postrzępionymi ,drobnymi listkami. Wysoka
tolerancja na wybijanie w pędy kwiatowe. Odmiana bardzo wydajna i aromatyczna.

x

x

x

Niezawodna, standardowa odmiana o ciemnozielonych listkach. Może być polecana do
przetwórstwa, na świeży rynek i do uprawy doniczkowej.

x

x

x

Standardowa odmiana kwitnąca na różowo.

x

Odmiana standardowa.

NFT

x

Doniczkowa

Przetwórstwo

Majeranek (Origanum majorana, Lamiaceae)

Opis

Uprawa
Świeży rynek

Odmiana

Seler listkowy
Gewone Snij

Niezawodna standardowa odmiana. Rośliny ciemnozielone.Polecana do produkcji
przemysłowej i na świeży rynek.

Trybula
Massa
Kolendra
Marino
Majeranek
Marjoleine
Oregano
Paula
Greek
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Safira

German Winter

NFT

Doniczkowa

x

Do uprawy doniczkowej i na pęczki.

x

x

Wieloletnie, krzaczaste rośliny.

Cząber zimowy
Wilma
Tymianek

Różne zioła
Odmiana

Rzeżucha ogrodowa
(Lepidum sativum, Cruciferae)

Großblättrige

x

x

x

Uprawa

x

x

Sprint

Odmiana selekcji Enza Zaden o wzniesionym pokroju i ciemnozielonej barwie
liści. Posiada bardzo intensywny aromat. Nasiona po wysiewie wymagają
dostępu światła i odpowiednio wilgotnego podłoża.

Opis

NFT

x

German Winter

Roślina wieloletnia, wysokość 40 cm
Rozstawa:
25-40 cm.
Wysiew:
W lutym w szklarni, kwiecień/maj w gruncie otwartym.
Ilość nasion: 	Wysiew wprost do gruntu: 70 g/100 m², produkcja sadzonek: 1 g/1.000 roślin,
uprawa w doniczkach: 6 g/1.000 doniczek.
Zbiory:
Stałe zbiory młodych liści i pączków, główny plon przed kwitnieniem.
Zastosowanie:	Świeże i suszone listki w sałatkach, zupach warzywnych, sosach, pieczeniach,
gulaszach. Można też zaparzyć herbatę lub sporządzić olej tymiankowy.

x

Doniczkowa

Tymianek (Thymus vulgaris, Lamiaceae)

Cząber ogrodowy

Przetwórstwo

Safira

Wysiew:	W gruncie otwartym: od kwietnia do sierpnia, pod osłonami w uprawie
w doniczkach-przez cały rok. Z uwagi na szybkie i łatwe kiełkowanie zaleca
się płytki wysiew. Należy przestrzegać czteroletniego płodozmianu, ponieważ
wzrost roślin może być hamowany.
Ilość nasion: 	Wysiew wprost do gruntu: 80 g/100 m², produkcja sadzonek: 2g/1.000 roślin,
w uprawie doniczkowej: 10 g/1.000 doniczek.
Rozstawa:	Uprawa doniczkowa 25x25 cm,w gruncie w rzędach co 45 cm..
Zbiory:	Od lipca / sierpnia do września (z późnego siewu), od początku do pełnego
kwitnienia. W uprawach przemysłowych łodyg nie należy przycinać zbyt nisko,
ponieważ na jakość surowca ujemnie wpłynie duża zawartości łodyg. Po cięciu
ostrożnie wysuszyć.
Zastosowanie: Świeży lub suszony, do gulaszu, zup, ziemniaków i potraw z fasoli i ogórków.

Przetwórstwo

Roślina wieloletnia, wysokość 30-50 cm

Świeży rynek

(Satureja hortensis, Lamiaceae)

Opis

Uprawa
Świeży rynek

Cząber ogrodowy

Odmiana

Duże liście i wysoka plenność.

x

x

Szybko rosnąca, z wysoką jednorodnością. Idealna do produkcji na tackach.

x

Odmiana melisy o dużych, sercowatych listkach. Przeznaczona do wszystkich typów
uprawy. Ma wyjątkowy, specyficzny aromat z wyraźną nutą zapachu cytryny.

Melisa (Melissa officinalis,
Lamiaceae)

Citrina

x

x

x

Lubczyk (Levisticum
officinalis, Lamiaceae)

Elsbetha

x

x

x

Wczesna odmiana o bardzo szybkim wzroście i wysokim plonie.Duże, ciemnozielone,
płaskie liście z atrakcyjnymi wcięciami.Bardzo intensywny aromat.

Szałwia (Salvia officinalis,
Lamiaceae)

Fanni

x

x

x

Odmiana szałwi o szybkim i wyrównanym wzroście. Liście jasnozielone, stosunkowo
szerokie, wcześnie tworzą pożądaną masę handlową. Odmiana ta wykazuje tolerancję
na choroby grzybowe zwłaszcza z rodzaju Pythium.

Szczaw (Rumex acetosa,
Polygonaceae)

Belleville

x

x

Estragon (Artemisia
dracunculus, Asteraceae)

Lennart

x

x

Rukiew wodna (Nasturtium
officinale, Brassicaceae)

Avona

x

x

x

Dobry smak, idealny na mieszane sałatki lub dodatki.
Roślina wieloletnia.

x

Standardowa odmiana rukwi wodnej.
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Opisy produktów
Gatunek

Odmiana

TSW (waga
tysiąca nasion)
w gramach

Minimalne
kiełkowanie
w%

Teddy

Elidia

Ida

Emma
Eowyn
Emily

Koper

1,1-1,7

85

Genoveser

Lemon sel.
Lemona

Pietruszka

Marian

2-3

85

Rokietta
siewna

Prudenzia F1

1-2

80

Green Sleeves

Trybula

Tetradil sel.
Goldkrone
Argon

Rucola coltivata

Minimalne
kiełkowanie
w%

0,3

85

Anastazia
Gewone Snij

Orfeo

tysiąca nasion)

Tanazia

Seler listkowy

Katinka

TSW (waga

85

0,3

85

TSW (waga
tysiąca nasion)
w gramach

Minimalne
kiełkowanie
w%

Tymianek

German Winter

0,2-0,4

80

Melisa lekarska

Citrina

0,5-0,7

75

Lubczyk

Elsbetha

3-5

75

6-8

75

80

Szałwia

Fanni

Massa

2-3

85

Szczaw

Belleville

0,7-1,2

80

Kolendra

Marino

7-10

85

Rukiew wodna

Avona

0,2-0,3

80

Majeranek

Marjoleine

0,2-0,3

75

1,5-2,5

90

80

2

Odmiana

0,3-0,5

Oregano
1,1-1,3

Gatunek

Paula
Greek

0,1-0,2

70

Cząber ogrodowy

Safira

0,4-0,8

75

Cząber zimowy

Wilma

0,5-1

60

Estragon

Lennart

0,2-0,3

75

Rzeżucha
ogrodowa

Großblättrige
Sprint

TSW: Podane wagi 1000 nasion są wartościami przybliżonymi i mogą się różnić
w zależności od naturalnych wahań.

TSW: Podane wagi 1000 nasion są wartościami przybliżonymi i mogą się różnić
w zależności od naturalnych wahań.

Jolizia

Nelly
1-1,5

80

RukolaDwurząd
wąskolistny

Letizia
Rucola selvatica
sel. Enza Zaden

Biggy

Grazia

Jeilo F1

Tricia

TSW: Podane wagi 1000 nasion są wartościami przybliżonymi i mogą się różnić
w zależności od naturalnych wahań.
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Odmiana

w gramach

Rukola-Dwurząd
wąskolistny

Bellezia

Twiggy

Staro

Gatunek

75

Wega

Rosie

Naomy

Ella

3

Minimalne
kiełkowanie
w%

Peione

Piccolino

Massa

TSW (waga
tysiąca nasion)

Gigante d´Italia

Keira

Szczypior

Kobold

Edwina

Eleonora

Trybula

Odmiana

w gramach

Szczypior
chiński

Dolly

Bazylia

Gatunek

TSW: Podane wagi 1000 nasion są wartościami przybliżonymi i mogą się różnić
w zależności od naturalnych wahań.

Oświadczenie
Opisy, zalecenia i ilustracje w broszurach i ulotkach odpowiadają możliwie najdokładniej testom i doświadczeniu praktycznemu, ale mogą zawierać
błędy typograficzne lub drukarskie. Informacje te są dostarczane w celu pomocy profesjonalnym producentom i użytkownikom, przy czym należy
uwzględnić zmienne warunki lokalne. W żadnym przypadku Enza Zaden nie ponosi odpowiedzialności za odmienne wyniki uprawy, niż opisane w
tym katalogu. Aktualne informacje dotyczące odporności są dostępne na www.enzazaden.pl
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