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ABOUT US/ OM OSS
Our goal is to become your farming friend and
companion and oﬀer you expert assistance. We are a new
supplier in the Scandinavian market and our goal is to
increase your farming experience through clearer
information and better products. Because of what we
bring to the table, not only will you get better harvests,
but, also, better owering and healthier plants that are
cultivated with great environmental considerations.
Together with our partner, GTG Nordic, who has extensive
experience and knowledge of the growing conditions in
Scandinavia, we have selected the products that are
adapted to the region's prospects.
Together with you, we want to ensure that our products
will give your customers new possibilities, opportunities,
ideas, allow them to discover new avours, shapes, colours
– so as to provide increased cultivation joy. Easier, better,
with environmental considerations as to whether
cultivation takes place on the balcony, conservatory,
allotment, owerbed or in the ower bed.

Vårt mål är att bli din odlingsvän och följeslagare
och expert hjälp. Vi är ny leverantör på den Skandinaviska
marknaden, vårt mål är att öka din odlingsglädje genom
tydligare information, bättre produkter och därmed du
får bättre skördar, bättre blomning och friskare plantor
som odlas i med stort miljöhänsyn.
Tillsammans med vår partner, GTG Nordic, som
har lång erfarenhet och kunskap om odlingsförutsättningar i Skandinavien har vi vald ut produkter som
är anpassade för regionens förutsättningar.
Tillsammans med dig vill vi för att våra produkter
skall ge dina kunder nya möjligheter, förutsättningar,
idéer, upptäcka nya smaker, former, färger – att ge ökad
odlingsglädje. Enklare, bättre, med miljöhänsyn oavsett
om odlingen sker på balkongen, uterummet, kolonin,
rabatten eller i rabatten.

We really know what this calls for:
·The company was founded in 1947
·Number of Employees: 220
·Areas of activity - production (of seeds, fertiliser,
compost, bio humus), retail and wholesale, e-commerce,
export, import, planting, social projects.
·Network of 52 proprietary stores
·Over 2,000 external customers
·Markets in - Lithuania, Latvia, Estonia, Germany,
England, Sweden, Poland, Singapore
·450 suppliers, including 32 seed suppliers from
around the world
·A logistics centre of 4,500 square metres.

Vi vet verkligen vad som detta kräver:
·Företaget grundades 1947
·Antal anställda 220
·Verksamhetsområden – produktion (av fröer,
gödsel, kompost, biohumus), detaljhandel och
partihandel, E-handel, export, import, plantering, sociala
projekt.
·Nätverk av 52 egna butiker
·Över 2000 externa kunder
·Marknader – Litauen, Lettland, Estland,
Tyskland, England, Sverige, Polen, Singapore
·450-leverantörer, inklusive 32 frö leverantör
från hela världen
·Ett logistikcentrum på 4500 kvadratmeter.
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ECOLOGICAL SEED/ EKOLOGISKA FRÖ
EN Our understanding of our environment
and our own health is increasing; a natural
part of it is growing your own vegetables
and then with ecological seeds.
Ecological seeds come from crop
equipment, where they were processed,
packaged stored and transported in
accordance with speci�c EU requirements
on organic products. Ecological seeds are
grown without the use of chemical
fertilisers or plant care agents.These seeds
are not genetically modi�ed and,
moreover, vegetables grown with
ecological seeds provide an enhanced
�avour. But above all, you can enjoy the
vegetables, spices and �owers that you
have grown.
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SE Vår insikt om vår miljö och vår egen hälsa
ökar, en naturlig del är att odla sina egna
grönsaker och då med ekologiska fröer.
Ekologiska frön kommer från odlingar där
de bearbetades, förpackas , förvaras,
transporteras i enlighet med särskilda EU
krav på ekologiska produkter. Ekologiska
frön odlas utan kemiska gödningsmedel
eller växtvårdsmedel.
De är inte genetiskt modi erade. Grönsaker
som odlats med ekologiska frön ger en
förstärkt smak. Men framförallt att du kan
njuta av grönsaker, kryddor och blommor
att du själv odlat.

SĖKLOS oﬀers a wide range of ecological
seeds that meet the requirements
established by the EU for them to be
labelled with the symbol showing that the
seeds are organic.

SĖKLOS erbjuder ett brett sortiment av
ekologiska fröer som uppfyller kraven
som är fastställda av i EU för att märkas
med symbolen som visar ett fröna är
ekologiska.

A n ove l t y fo r t h e 2 0 1 7 s e a s o n i s
ecological seeds on seed tapes. Not only
do seed tapes provide the right returns
when the seeds shoot up at the right
distance between the plants, but they also
mean that there is no thinning; but also
with higher quality and less insect and
disease attacks. Easier to sow and care for
the plants on the balcony, plant pots,
pallets or in allotments.

En nyhet för säsongen 2017 är ekologiska
frön på såband. Det ger inte bara högra
avkastning då fröna kommer upp på rätt
avstånd mellan plantorna och därför
behövs ingen gallring. Utan även högre
kvalité och mindre insekts och sjukdomsangrepp.
Enklare att så och sköta om plantorna på
balkongen, krukan, pallkragen eller i
kolonin.
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4770168132542
BEANS DWART / BÖNA
ARGUS
Phaseolus vulgaris L.
EN Medium–early green asparagus bean variety. Pods are about 11–12 cm long, thin,
uniform, quickly developing characteristic colour. Pods are harvested every 3–5 days
selectively. Can be used fresh, fried, boiled, canned. Grow best in well cultivated, loose soil.
SE Medium–tidig grön sparrisbönsor t. Baljorna blir ca 11–12 cm långa, tunna,
enhetliga. De utvecklar snabbt sin karaktäristiska färg. Baljorna skördas var 3–5 dag,
efterhand som de mognar. Kan användas färska, brynta, kokade eller konserverade. Växer
bäst i mild till moderat komposterad, lös jord i soligt läge.

4770168132559
BEANS DWART / BÖNA
BORLOTTO LINGUA DI FUOCO NANO
Phaseolus vulgaris L.
EN Early bushy variety of shelled bens. Seed pods are speckled, seeds are pink. Best are
fresh, but can be dried. Grown in a sunny area, rich soil. Can be planted in the same place
after 4–5 years. Harvest within 65–70 days after seeding.
SE Tidig, buskig skalböna. Baljan är ﬂäckig, bönan rosa. Bäst färska, men kan torkas.
Odlas i soligt läge i näringsrik jord. Kan planteras på samma ställe efter 4–5 år. Mognar
inom 65–70 dagar efter sådd.

4770168105133
BROCCOLI / BROCCOLI
CALABRESE NATALINO
Brassica oleracea L.
EN Fertile vegetable of mild taste. This is a very valuable vegetable, used fresh, stewed
and frozen. Recommended to grow in a greenhouse for early harvest or outdoors for later
yields. To have harvest all summer, seed from early spring to mid–summer. In late autumn,
can be harvested also after frost. It is important to provide suﬃcient moisture to plants
during growth.
SE Bördig växt med mild smak. En mycket värdefull grönsak, som används färsk, stuvad
eller frusen. Odlas i växthus för tidig skörd eller på friland för senare skörd. För att skörda
hela sommaren, sås den från tidig vår till midsommar. Broccoli kan skördas sent på hösten,
också efter frost. Det är viktigt att plantan hålls fuktig under tillväxten.

4770168117044
CABBAGE / KÅL, SAVOY
VERTUS 2
Brassica oleracea L.
EN Medium–early variety for summer and autumn harvest. These cabbages are
appreciated not only for excellence taste but also for ornamental appearance. Heads
weight 2.5–3.5 kg, round. Suitable for salads, stews and canning. After harvesting, heads
can be stored in a cool place. To have high quality crops, it is recommended to water.
SE Medium–tidig sort som skördas på sommaren och hösten. Denna kålsort uppskattas
inte bara för sin goda smak, men också för sitt dekorativa utseende. Kålhuvudena är runda
och väger 2,5 – 3,5 kg. Passande till sallader, stuvningar och konservering. Efter skörd bör
kålhuvudena förvaras på sval plats. Vattning rekommenderas för bästa resultat.

4770168124172
CARROT / MOROT
BERLICUM 2
Daucus carota L.
EN Medium–late variety. Root is cylindrical, suitable for fresh consumption and
processing, stay well in winter. Harvest in 110 days. Suitable for fresh use, juices, canning.
Grows best in sandy loam or loamy soil. Wait 4–5 years after planting on the same place to
avoid deceases.
SE Medium–sen sort. Rötterna är cylindriska, lämpliga till färsk konsumtion eller puré,
håller sig bra över vintern. Skördas efter 110 dagar. Lämplig till juice och konservering.
Växer bäst i ler– och sandblandad jord eller lerjord. Morot kan planteras på samma ställe
efter 4–5 år.

4770168124141
CARROT / MOROT
NANTES 2
Daucus carota L.
EN Medium–early variety. Roots are 16–20 cm long, smooth surface, blunt tips, thin
core. Harvest within 110–115 days. Used fresh, and kept during winter. Grow best in,
hummus rich, not soggy loamy or sandy loam soil. Seeds are spread out on a paper tape to
maintain equal distances, to avoid thinning.
SE Medium–tidig sort. Rötterna är 16–20 cm långa, med slät yta, trubbig spets och tunn
kärna. Skördas inom 110–115 dagar. Används färsk och kan lagras över vintern. Växer
bäst i välkomposterad, humusrik eller sandblandad, inte lerig jord. Fröna är placerade på
ett såband – ger plantor på lämpligt avstånd.

4770168131149
LEEK / LÖK, PURJO
GIGANTE DE INVERNO 2
Allium porrum L.
EN Leeks, taste like onions, just milder. For salads, grilling or pickling with other
vegetables. Seedlings are planted one by one to garden beds. Harvested in late summer or
late autumn. Part of the harvest can be left in the soil and harvested in October –
November.
SE Purjolök är mildare än vanlig gul lök. Används till sallad, pickels, eller grillas med andra
grönsaker. Plantorna sätts en och en i trädgårdslandet. Skördas från sensommar till sen
höst. Delar av skörden kan lämnas i jorden och skördas i oktober–november.

4770168141995
LETTUCE / SALLAT, PLOCK
BIONDA A FOGLIA RICCIA
Lactuca sativa L.
EN Fast growing and easily cultivated lettuce variety. For early harvest sown in the
greenhouse, for later harvest directly outdoors. To have a salad for a longer period of time,
seed them every 2 weeks. Do not grow only in mid–July. Lettuce of this variety grows
within 35–45 days, small leaves are picked. Leaves may not require cutting for salad.Seeds
are spread out on a paper tape to maintain equal distances, to avoid thinning.
SE Snabbväxande och lättodlad salladssort. Så i växthus för tidig skörd, för senare skörd så
direkt på friland. För att ha sallat i längre tid, så varannan vecka. Kan odlas hela sommaren.
Denna sort gror inom 35–45 dagar, små blad plockas. Bladen kan användas som de är i
sallader. Fröna är placerade på ett såband – ger plantor på lämpligt avstånd.

4770168141940
LETTUCE / SALLAT, HUVUD
MAY QUEEN
Lactuca sativa L.
EN Fast growing and easily cultivated lettuce variety. For early harvest grown in
greenhouses, later seedlings are planted directly outdoors. To have a salad for a longer
period of time, seed them every 2 weeks. Do not grow only in mid–July. For the lettuce to
make beautiful loafs, plant seedlings 30 centimetres apart. Harvest in full loafs which
weight 150–180 g.
SE Snabbväxande och lättodlad sallat. För tidig skörd, odla i växthus, senare kan plantor
sättas ut direkt på friland. För att ha sallat i längre tid, så varannan vecka. Kan odlas hela
sommaren. För att få vackra salladshuvuden, sätts plantorna med 30 cm mellanrum.
Skörda huvudena vid full storlek, då väger de 150–180 gram.

4770168142008
LETTUCE / SALLAT, ROMERSK
PARIS ISLAND COS
Lactuca sativa L.
EN Roman type salad producing hearts . Hearts have crispy, juicy leaves. Plants not only
have exceptional taste, but are also decorative. Can stay fresh in refrigerator for 30 days. For
early harvest sown in the greenhouse, for later harvest directly outdoors. Sprouts must be
transplanted at least 30 cm apart, to have the lettuce harvest from spring to autumn.
SE Romansallad som ger huvuden med krispiga, saftiga blad. Plantorna har inte bara
exceptionell smak, de är också dekorativa. Kan hålla sig i kylskåp i 30 dagar. Så i växthus för
tidig skörd, så på friland för att skördas senare. Plantorna sätts på minst 30 cm avstånd.
Skördas från vår till höst.
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4770168141964
LETTUCE / SALLAT, ISBERGS
REGINA DI MAGGIO
Lactuca sativa L.
EN Medium early iceberg–type variety, grows up in 80 days. Lettuce produces
cabbage–resembling loafs which can stay fresh in refrigerator for 30 days. For early
harvest sown in the greenhouse, for later harvest directly outdoors. Sprouts must be
transplanted at least 30 cm apart, to have the lettuce harvest from spring to autumn.
SE Medium tidig isbergsort, växer på 80 dagar. Sallaten producerar kål–liknande
huvuden som kan hålla sig i kylskåp i 30 dagar. Sås i växthus för tidig skörd. Plantorna sätts
på 30 cm avstånd. Kan skördas från vår till höst.

4770168150089
MELON / MELON
RETATO DEGLI ORTOLANI
Cucumis melo L.
EN Heat loving vegetable grown in greenhouses or outdoors, choosing a warm place
sheltered from the wind. Fruit is delicious, aromatic. Leave no more than 2–3 fruits on one
plant. Select fertile soil for cultivation and ensure suﬃcient moisture. Harvested in late
summer, before frost.
SE Värmeälskande grönsak som odlas i växthus eller utomhus. Välj en varm, vindskyddad
plats. Frukterna är välsmakande och aromatiska. Lämna inte med än 2–3 frukter på varje
planta. Välj näringsrik jord och se till att jorden hålls tillräckligt fuktig. Skördas på
sensommaren, innan frost.

4770168149434
PEAS / ÄRTOR
KARINA
Pisum sativum L.(partim)
EN Early fertile variety, 7 – 9 green peas per pod, suitable for fresh consumption, canning,
cooking, freezing. Seeds are sown in early spring. It is important that the soil temperature is
not below 10 °C. Grown in fertile soil and must be watered during drought.
SE En tidig, bördig sort, 7 – 9 gröna ärtor i fröskidan. Lämplig för färsk konsumtion,
konservering, kokning och frysning. Frön sås tidigt på våren. Det är viktigt att
marktemperaturen inte är lägre än +10°C. Odlas i bördig jord och rekommenderas att
vattnas under torka.

4770168149496
PEAS / ÄRTOR
PROGRESS N. 9
Pisum sativum L.(partim)
EN One of the earliest varieties producing large peas. Plants are 45 cm tall, can be grown
without supports. The variety is resistant to diseases, produces harvest till mid–summer.
Grown in fertile soil and must be watered during drought. Sow peas in spring every 10
days till mid–June.
SE En av de tidigaste sorterna, ger stora ärtor. Plantorna är 45 cm höga, kan odlas utan
stöd. Sorten är sjukdomsresistent, skördas vid under sommaren. Odlas i näringsrik jord och
skall vattnas vid torka. Så ärtor var tionde dag, fram till mitten av juni.

4770168149489
PEAS / ÄRTOR
UTRILLO
Pisum sativum L.(partim)
EN Early heavy yielding variety. Produces very delicious, large 8–10 peas per pod. The
plant is 75 cm tall. Plants should be supported. Extended and abundant harvests. Sow
peas in spring every 10 days till mid–June to enjoy delicious, fresh peas for a longer period
of time.
SE Tidig, bördig sort. Ger delikata, stora ärtor, 8–10 per balja. Plantan blir 75 cm hög.
Plantan behöver stöd. Riklig skörd. Så ärtor tidigt på våren, var tionde dag, för att njuta av
färska ärtor länge.

4770168125797
CHILI PEPPER / CHILIPEPPAR
CAYENNE LONG SLIM
Capsicum annuum L.
EN Early horshaped hot pepper variety, green and red fruit, strong taste. Suitable for
canning and fresh consumption. Cultivated in greenhouses, winter gardens, or outdoors in
hot summer. 40 – 60 days after sowing young plants are planted in a permanent place.
SE En tidig, stark, hornformad pepparsort med gröna och röda frukter och stark smak.
Lämplig för färsk konsumtion och konservering. Odlas i växthus och vinterträdgårdar,
passar också perfekt utomhus under varmt sommarväder. 40 – 60 dagar efter sådd
planteras plantorna var och en på det permanenta odlingsstället.

4770168107076
RADICCHIO / SALLAT, ROSEN
ROSSA DI VERONA
Cichorium intybus L.
EN Lettuce with original colour, shape and taste. Produce 600–800 grams loaf with
crispy leaves. Eaten green, mixed with other lettuce, providing slight spice taste for them.
Cultivated for summer and autumn harvest. Recommended to plant outdoors in
seedlings. Seeds are spread out on a paper tape to maintain equal distances, to avoid
thinning.
SE Sallat med originell färg, form och smak. Producerar 600–800 grams huvuden med
krispiga blad. Äts färsk, blandad med annan sallad ger den en kryddig smak. Skördas
sommar och höst. Sätts ut på friland som plantor. Fröna är placerade på ett såband – ger
plantor på lämpligt avstånd.

4770168136908
RADISH / RÄDISA
SAXA 2
Raphanus sativus L.
EN Very easily grown and quickly growing vegetable. Early variety, grows in 22–25 days.
Root vegetables are red, juicy, delicious. For early harvest grown in greenhouses, for spring
harvest sown outdoors. To have radish in late summer, seed them in late July or beginning
of August. Grows well in fertile soils. Watering is necessary when the soil is dry.
SE Mycket lättodlad och snabbväxande sort. Mellan–tidig sort, växer på 22–25 dagar.
Rotfrukten är ljusröd, saftig och delikat, står länge innan den blir träig. Så i växthus eller
inomhus, för att skörda tidigt, för att skörda på våren sås den utomhus. För att ha rädisa
sent på sommaren, sås den sent i juli. Växer bra i näringsrik jord. Skall vattnas när jorden är
torr.

4770168106628
RED BEET / RÖDBETA
DETROIT 2
Beta vulgaris L.
EN Easily grown and popular vegetable. Roots are round, red, eaten raw, cooked, canned
and used for juices. Sown directly into the soil. Plant seedlings for early harvest. They
improve digestion and accelerate metabolism.
SE Lättodlad och populär grönsak. Rötterna är runda och röda, de äts rå, kokta, inlagda
och används till juice. Sås direkt i jorden. Sätt plantor för tidig skörd. Denna grönsak är
oumbärlig när du är trött och behöver återhämtning. Rödbeta är bra för matsmältningen
och påskyndar metabolismen.

4770168313125
ROCKET / SENAPSKÅL
Eruca sativa Coltivata
EN Popular and favourite plant of pungent taste, used in salads and as a supplement to
other dishes. Grown for the summer, autumn, winter harvest – outdoors, in pots, or trays.
Easy to grow. Not recommended for sowing only in the middle of summer. Seeds are
spread out on a paper tape to maintain equal distances, to avoid thinning. Seeds are spread
out on a paper tape to maintain equal distances, to avoid thinning.
SE En populär och omtyckt växt med kryddstark smak som används i sallader och som ett
komplement till andra maträtter. Odlas för vår– och höstskörden – på friland eller i krukor.
Lättodlad. Rekommenderas inte mitt i sommaren då plantorna lätt går i blom. Fröna är
placerade på ett såband – ger plantor på lämpligt avstånd. Fröna är placerade på ett
såband – ger plantor på lämpligt avstånd.
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4770168313101
ROCKET / SENAPSKÅL
Eruca sativa Selvatica
EN Popular and favourite plant of pungent taste, used in salads and as a supplement to
other dishes. Grown for the summer, autumn, winter harvest – outdoors, in pots, or trays.
Easy to grow. Not recommended for sowing only in the middle of summer. Seeds are
spread out on a paper tape to maintain equal distances, to avoid thinning.
SE En populär och omtyckt växt med kryddstark smak som används i sallader och som ett
komplement till andra maträtter. Odlas för vår– och höstskörden – på friland eller i krukor.
Lättodlad. Rekommenderas inte mitt i sommaren då plantorna lätt går i blom. Fröna är
placerade på ett såband – ger plantor på lämpligt avstånd. Fröna är placerade på ett
såband – ger plantor på lämpligt avstånd.

4770168147188
SPINACH / SPENAT
GIANT D'HIVER
Spinacia oleracea L
EN Easily grown fast growing leafy vegetable. Leaves, which are harvested before
ﬂowering, are used for food. Leaves are used fresh, baked, can be preserved. For early
harvest grown in greenhouses, later seedlings are planted directly outdoors. To have a
salad for a longer period of time, seed them every 2 weeks. Do not grow only in mid–July.
Seeds are spread out on a paper tape to maintain equal distances, to avoid thinning.
SE Lättodlad, snabbväxande bladgrönsak. Bladen, som skördas innan blomning,
används i mat. Bladen används färska eller tillagade, kan förvaras. Odlas i växthus för tidig
skörd, senare kan plantor sättas direkt på friland. För att ha spenat i längre tid, så varannan
vecka. Kan odlas hela sommaren. Fröna är placerade på ett såband – ger plantor på
lämpligt avstånd.

4770168108318
SQUASH / SQUASH
BLACK BEAUTY
Cucurbita pepo L.
EN Medium–early variety. Grow in a compact cylindrical bush. Used fresh, cooked, fried,
steamed, canned. Grow best in fertile, manured with organic fertilizers, sunny soil. For
early harvest, seeds sown in pots inside. Seedlings are planted outdoors after frost.
SE Medium–tidig variant, som växer i kompakt, cylindrisk buskform. Används färsk,
kokt, stekt, ångad eller konserverad. Växer bäst i näringsrik, organiskt gödslad jord, i soligt
läge. Plantorna sätts ut när det är frostfritt.

4770168108301
SQUASH / SQUASH
BUTTERNUT
Cucurbita moschata (Duchesne ex Lam.) Poir.
EN Heat loving, vining vegetable. Fruits are pear shaped, skin is yellow, orange ﬂesh,
sweet, with a pleasant taste of nuts. Cultivated outdoors and in greenhouses. Suitable for
f re s h u s e , l o n g e r s t o r a g e , s t e a m i n g, f r y i n g, s o u p s a n d b a k i n g.
Grow best in areas protected from winds, in sandy loam or light loamy soil.
SE Värmeälskande grönsak med krypande stam. Frukterna är päronformade, skalet gult,
köttet är orange med söt, nötaktig smak. Odlas utomhus och i växthus. Lämplig till färsk
konsumtion, längre lagring, ångkokning, stekning, soppor och bakning.
Växer bäst på vindskyddad plats, i sand– och lerblandad, eller lätt lerig jord.

4770168122116
SWISS CHARD / MANGOLD
VERDE A COSTA BIANCA
Beta vulgaris L.
EN Variety with green leaves and white stems. Leaves with stems, resembling the taste of
spinach and nuts, are used for food. Used for salad, garnish, soup, can be preserved for the
winter. For early harvest sown in greenhouses, for early spring, summer harvest are grown
outdoors.This is a low maintenance vegetable with high vitamin content.
SE En variant med gröna blad och vita stjälkar. Blad och stjälkar, med spenat– och
nötliknande smak, används i mat. Används i sallader, som dekoration, i soppa, kan
vinterförvaras. Sås tidigt om våren i växthus för tidig skörd. Kan sås på friland och skördas
då på sommaren. Denna sort är lättskött och har ett högt vitamininnehåll.

4770168131231
TOMATO / TOMAT, VÄXTHUS
ACE 55
Solanum lycopersicum L.
EN Medium early tomato variety with thick walled fruits and low acid content. Fruits are
bright red, large, tasty, with thin skin. Plants are tall and resistant to diseases. Grown in
greenhouses, on a hot summer outdoors. Select a sunny place protected from the winds
for cultivation.
SE En medium tidig, kraftig tomatsort med kraftigt fruktkött och låg syra. Frukterna är
ljusa, röda, stora och smakrika, med tunt skal. Plantorna är höga och sjukdomsresistenta.
Odlas i växthus, eller utomhus i varmt sommarväder. Välj en solig, vindskyddad
odlingsplats.

4770168131279
TOMATO / TOMAT, BIFF
MARMANDE
Solanum lycopersicum L.
EN Fertile variety, fruits are large, with thin skin, very tasty. Particularly suitable for fresh
Caesar salad with feta cheese and olives. This variety of the tomatoes needs support.
Grown in greenhouses, on a hot summer outdoors. Select a sunny place protected from the
winds for cultivation.
SE En bördig, mycket smakrik sort med stora frukter, med tunt skal. Passar särskilt bra till
färsk Caesar–sallad med fetaost och oliver. Denna tomatsort kräver stöd. Odlas i växthus,
eller utomhus varma somrar. Välj en solig, vindskyddad odlingsplats.

4770168103085
WATERMELON / MELON, VATTEN
CRIMSON SWEET
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai
EN Heat loving vegetable grown in greenhouses or outdoors, choosing a warm place
sheltered from the wind. Fruit is delicious, aromatic. Leave no more than 2–3 fruits on one
plant. Select fertile soil for cultivation and ensure suﬃcient moisture. Harvested in late
summer, before frost.
SE Värmeälskande grönsak som odlas i växthus eller utomhus. Välj en varm, vindskyddad
plats. Frukterna är smakrika och aromatiska. Lämna inte mer än 2–3 frukter på varje
planta. Välj näringsrik jord och se till att jorden hålls tillräckligt fuktig. Skördas på
sensommaren, innan frost.

4770168303256
SWEET BASIL / BASILIKA
AROMATICO DELLA RIVIENA LIGURE
Ocimum basilicum L.
EN Brazil variety with very fragrant leaves. Fresh and dried leaves are used for food, to
spice up the dishes of meat, ﬁsh, vegetable salads, especially tomatoes. Basil can be grown
on windowsills, in greenhouses, or outdoors on a hot summer. To have basil all season,
seeds are sown from February to July.
SE En brasiliansk sort med väldigt smakrika blad. Bladen används färska och torkade i
mat, som krydda i kött– och ﬁskrätter och gröna sallader, speciellt med tomat. Basilika kan
odlas i fönsterkarm, i växthus, eller utomhus i varmt sommarväder. För att ha basilika hela
säsongen sås fröna från februari–juli.

4770168304048
CHIVES GARLIC / GRÄSLÖK, KINESISK
Allium tuberosum L.
EN Perennial softly ﬂavoured vegetable, one of the earliest spring greens with fresh
leaves used for food. Leaves provide garlic ﬂavour to meals. Grown in pots, and
greenhouses or gardens for early harvest. Can grow for 3–4 years in the same place.
Should be covered in winter to prevent freezing. Grows well in fertile soil.
SE Perenn grönsak med mild smak, en av vårens tidigaste grönsaker, vars färska blad
används i mat. Bladen ger vitlökssmak till maten. Odlas i trädgården, eller i krukor och
växthus för tidig groning. Kan växa 3–4 år på samma plats. Skall täckas på vintern för att
förhindra frysning. Växer bra i näringsrik jord.
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4770168129078
GARDEN CRESS / SMÖRGÅSKRASSE
Lepidium sativum L.
EN Easily grown popular source of vitamins, used fresh with a variety of fresh dishes.
Aromatic leaves appear 3–4 days after sowing. Seeds can be sown on paper tissue, into
the soil substrate – it is important to maintain suﬃcient moisture, to facilitate quick and
even germination of seeds.
SE En lättodlad och populär sort – det är en källa till vitaminer som används färsk i olika
maträtter. De aromatiska bladen kommer 3 – 4 dagar efter sådd. Kan sås på papper eller på
jord. Sådden skall hållas fuktig – då gror fröna snabbt och jämt.

4770168119345
DILL / DILL
COMMON
Anethum graveolens L.
EN Fertile dill variety, with green, aromatic fronds – for fresh consumption, freezing,
drying. To have dill all season, we recommend to sow it from spring to autumn. After
seeding, dill grows within 65–75 days, in a greenhouse or under cover it can be harvested
after 40–50 days. Seeds are spread out on a paper tape to maintain equal distances, to
avoid thinning.
SE En bördig dillsort med gröna aromatiska blad, lämplig till färsk konsumtion, frysning
eller torkning. Dill skördas inom 65–70 dagar efter sådd: I växthus eller övertäckt kan
dillen skördas efter 40 –50 dagar. Fröna är placerade på ett såband – ger plantor på
lämpligt avstånd.

4770168323049
FENNEL / FÄNKÅL
ROMANESCO
Foeniculum vulgare Mill.
EN Aniseed–ﬂavoured dill–like vegetable, smooth and pure white bulbs used for food.
The foliage and seeds are dried and frozen, a white bulbs can be baked, boiled or stewed.
This vegetable is highly recommended for ﬁsh dishes. Seedlings are planted in the rich soil,
permeable to water and air, and harvested in late autumn.
SE Anissmakande, dill–liknande grönsak, både bladen och den vita stjälkknölen kan
ätas. Blad och frön kan torkas eller frysas, den vita knölen kan bakas, kokas eller stuvas.
Denna grönsak rekommenderas till ﬁskrätter. Plantorna sätts i näringsrik, luftig jord och
skördas sent på hösten.

4770168128378
PARSLEY / PERSILJA GI
GANTE D'ITALIA
Petroselinum crispum (Miller) Nyman ex A. W. Hill
EN Strong growing ﬂat–leaved parsley, favoured for aromatic leaves that are used fresh,
dried or frozen. Suitable for seasoning ﬁsh and lamb dishes. Grown outdoors, in early
spring in greenhouses, winter gardens – can be grown all year round, it is easy to grow.
SE En starkt växande platt blad persilja som är populär på grund av de aromatiska bladen
som används färska, torkade och frysta. Lämplig för kryddning av ﬁsk– och lammrätter.
Odlas utomhus, tidigt på våren i växthus och vinterträdgårdar – kan odlas året runt, en
lättskött persilja.

4770168281158
FLOWER MIXTURE / BLOMSTER BLANDNING FÖR BI
TUNINGER MIX. FOR BEES
EN Colourful, pleasantly fragrant ﬂower mix for summer ﬂowerbeds. Extended
blooming, ﬂowers are favoured by bees and butterﬂies. Especially recommended for
rowing free-form ﬂower beds, blending in perfect harmony with other ﬂowers. Not
demanding to the soil. Allow the blooms to ﬁnish ﬂowering, and produce seeds that will
germinate next year and will entertain you with fabulous Flowers.
SE Färggrann, väldoftande blomsterblandning till somriga rabatter. Blandningen
innehåller blommor i olika färger, som är speciellt omtyckta av bin och ärilar.
Rekommenderas speciellt till fritt växande blomsterrabatter, blandar sig harmoniskt med
andra blommor. Inte krävande beträﬀande jordmån. När blommorna vissnat kan du ta
frön, som sås året därpå och ger nya fantastiska blommor.

4770168261112
SUNFLOWER / SOLROS
Helianthus giganteus
EN Annual, easy to grow ﬂowers. Suitable to grow in open areas, blooms may be cut.
Sunﬂowers are grown in country seats near fences. Grow best in fertile soil protected from
the wind. During blooming it is recommended to fertilise with complex fertiliser. Plants
are not resistant to frost.
SE Ettårig blomma som är lättodlad. Blommorna kan användas i buketter. Solros trivs
längs staket stängsel eller annat stöd. Växer bäst i näringsrik jord, i skydd från vinden.
Under blomningen rekommenderas att gödsla med ett fullgödsel medel med NPK.
Plantorna tål inte frost.
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EN The brand, Seklos, is one of several
new brands of seed packets on the
Scandinavian market.

SE Varumärket Sėklos, är ett av era nya
varumärken på portionsfrö på den
skandinaviska marknaden.

An assortment of carefully selected seed
varieties in packets with the focus on
organic seeds.
Seklos assortment with almost 200
diﬀerent varieties, covers up to 90 % of the
varieties in demand.

Sortiment av noga utvalda sorter av
portionsfröer med fokus på ekologiska
fröer.
Seklos sortimentet med nära 200 olika
sorter täcker uppemot 90 % av de normalt
efterfrågade sorterna.

The assortment focuses on the increasing
number of people who want to grow
organically for their own health as well as
to show the greatest possible respect for
our environment.

Fokus med sortimentet är de allt er som
vill odla ekologiskt för sin egen hälsa och
med största hänsyn till vår miljö.
Samtidigt skall det vara enkelt att odla enkla beskrivningar, sorter som det är
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At the same time, growing should be easy –
simple instructions, easy to succeed with
varieties that can also be grown on the
balcony or a veranda.
Seklos assortment has many advantages.
One example of this is organic seeds on a
seed tape, making it easier for everybody
who wants to cultivate vegetables and, �rst
and foremost, organically.

enkelt att lyckas med, kan även odlas på
balkongen, uterummet.
Seklos sortimentet innehåller många fördelar.
Ett är exempel är ekologiska fröer på ett
såband förenklar för alla som vill odla
grönsaker och framför allt ekologiskt.

The advantages with seed tapes are:
·Easier to sow
·Germinates faster and simultaneously
·No need for thinning, gives a larger crop
·Optimum spacing between the plants,
gives a larger crop.
·The seed tape is easy to use anywhere, in
�owerpots, balcony �ower boxes or in the
vegetable patch
Another example is hermetically sealed
packets that protect the seed portions from
external damage, for instance, from damp
and light. Gives guaranteed germination for
longer.

Fördelarna med såband:
· Lättare att så
· Gror snabbare och samtidigt
· Behöver ingen gallring, ger större skörd
· Optimalt avstånd mellan plantorna, ger
större skörd.
· Såbandet är att lätt använda överallt, i
blomkrukan, så lådan på balkongen eller i
grönsakslandet
Ett annat exempel är hermetiskt slutna
förpackningar, som skyddar portionsfröerna från yttre påverkan såsom fukt och ljus.
Ger en säkerställd grobarhet under längre tid.

A third example of the advantages is the
plant label to be found in each packet. With
the name of what you have sown, helping
you to remember what you have sown.
The label withstands rain and bad weather.
Seklos assortment consists of 190 varieties
with two diﬀerent target groups Urban
Garden and Traditional.
Urban garden are varieties that can be
cultivated easily anywhere - windowsills,
balconies, conservatories or allotments. The
range has been specially selected to give
easily a good crop that is also decorative.
Many of the seeds are organic. Can be
cultivated all year round on the windowsill
or on a glazed balcony.

Ett tredje exempel på en fördel är att i varje
förpackning nns en plantetikett.
Med namnet på vad du sått och hjälper dig
att komma ihåg var du sått.
Etiketten tål regn och rusk.
Seklos sortimentet består av 190 sorter med
två olika målgrupper;

Traditional – these are the most popular
varieties and selected for the climate in
Scandinavia.
Many new exciting varieties that previously
have been unavailable on the Scandinavian
market.

Urban garden är sorter som lätt kan odlas i
stort sätt överallt - fönsterbrädor, balkonger,
vinterträdgårdar eller koloniträdgården.
Sortiment är speciellt utvalt för enkelt ge en
bra skörd som även är dekorativ. Många fröer
är ekologiska. Kan odlas året om på
fönsterbrädan eller den inglasade balkongen.
Traditional - de populäraste sorterna och
utvalda för klimatet i Norden.
Många nya spännande sorter som inte
funnits tidigare på den skandinaviska
marknaden.
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4770168148017
CORN SALAD / VÅRKLYNNE
GALA
Valerianella locusta (L.) Laterr.
EN Easily grown lettuce, known as winter lettuce. Green, succulent leaves are used for
food – in salads, food decoration. Harvested in late summer or early spring. Not
demanded to soil, grow well in the shade. Make sure to provide suﬃcient moisture during
growth.
SE Lättodlad sallat, känd som vintersallad. Gröna suckulenta blad som används till mat– i
sallader och som matdekoration. Skördas från tidig vår till sensommar. Inte krävande
beträﬀande jordkvalitet, växer bra i skugga. Se till att hålla god fuktighet under tillväxten.

4770168102316
CUCUMBER / GURKA
PONNY F1
Cucumis sativus L.
EN Early, mini type yielding hybrid. Fruits are delicious, fresh ﬂavour, thin skin. Suitable
for salads, can be served uncut. Fruits are 10 – 14 cm long. Disease–resistant hybrid.
Grown in greenhouses, winter gardens, pots, by one plant. Can be cultivated outdoors,
plans are taken outside in June.
SE En tidig minisort, en hybrid som ger riklig skörd. Delikata frukter med frisk smak och
tunt skal. Passar till sallader och kan serveras hela. Frukterna är 10 – 14 cm långa.
Sjukdomsresistent hybrid. Odlas en och en i växthus, vinterträdgårdar och krukor. Kan
odlas utomhus, plantorna sätts ut i juni.

4770168102309
CUCUMBER / GURKA
SATURN F1
Cucumis sativus L.
EN Early, fertile, salad type long fruited hybrid. Fruits are delicious, fresh ﬂavour, thin
skin. Fruits are 30 – 35 cm long. Disease–resistant hybrid. Grown in greenhouses, winter
gardens, pots, by one plant. Can be cultivated outdoors, plans are taken outside in June.
SE En tidig bördig hybridsort med långa frukter, passar till sallad. Delikata frukter med
frisk smak och tunt skal. Frukterna är 30–35 cm. Sjukdomsresistent hybrid. Odlas en och
en i växthus, vinterträdgårdar och krukor. Kan odlas utomhus, plantorna sätts ut i juni.

4770168104082
EGGPLANT / AUBERGIN
NERO
Solanum melongena L.
EN Heat loving vegetable grown in greenhouses or outdoors, choosing a warm place
sheltered from the wind. The plant is decorative, rooms are as beautiful as ﬂowers, suitable
for growing in pots. Fruits are large, 5–6 units on each plant. Can be grilled with peppers,
zucchini, particularly tasty in stews.
SE Värmeälskande grönsak som odlas i växthus eller utomhus, välj en varm vindskyddad
plats. Plantorna är dekorativa med vackra blommor, odlas gärna i krukor. Stora frukter, 5–6
stycken per planta. Kan grillas med paprika, squash och är väldigt god i grytor.

4770168141995
LETTUCE / SALLAT, PLOCK
BIONDA A FOGLIA RICCIA
Lactuca sativa L.
EN Fast growing and easily cultivated lettuce variety. For early harvest sown in the
greenhouse, for later harvest directly outdoors. To have a salad for a longer period of time,
seed them every 2 weeks. Do not grow only in mid–July. Lettuce of this variety grows
within 35–45 days, small leaves are picked. Leaves may not require cutting for salad.Seeds
are spread out on a paper tape to maintain equal distances, to avoid thinning.
SE Snabbväxande och lättodlad salladssort. Så i växthus för tidig skörd, för senare skörd så
direkt på friland. För att ha sallat i längre tid, så varannan vecka. Kan odlas hela sommaren.
Denna sort gror inom 35–45 dagar, små blad plockas. Bladen kan användas som de är i
sallader. Fröna är placerade på ett såband – ger plantor på lämpligt avstånd.

4770168141926
LETTUCE / SALLAT, HUVUD
CASSINI
Lactuca sativa L.
EN Fast growing and easily cultivated lettuce variety. For early harvest grown in
greenhouses, later seedlings are planted directly outdoors. To have a salad for a longer
period of time, seed them every 2 weeks. Do not grow only in mid–July. For the lettuce to
make beautiful loafs, plant seedlings 30 centimetres apart. Harvest in full loafs which
weight 150–180 g.
SE Snabbväxande och lättodlad sallat. För tidig skörd, odla i växthus, senare kan plantor
sättas ut direkt på friland. För att ha sallat i längre tid, så varannan vecka. Kan odlas hela
sommaren. För att få vackra salladshuvuden, sätts plantorna med 30 cm mellanrum.
Skörda huvudena vid full storlek, då väger de 150–180 gram.

4770168141971
LETTUCE / SALLAT, BATAVIA
CRIMSON
Lactuca sativa L.
EN Quickly growing and easily cultivated lettuce variety. For early harvest grown in
greenhouses, later seedlings are planted directly outdoors. To have a salad for a longer
period of time, seed them every 2 weeks. Do not grow only in mid–July. Lettuce of this
variety does not overgrow for a long time, grow within 60–70 days. For harvest, you can
pick pluck leaves or uproot the entire plant.
SE Snabbväxande och lättodlad sort. Odlas i växthus för tidig skörd, senare kan plantorna
sättas ut på friland. För att ha sallad i längre tid, så varannan vecka. Kan odlas hela
sommaren. Denna sort står länge utan att växa över. Växer inom 60–70 dagar. Du kan
skörda blad för blad, eller dra upp hela plantan.

4770168141988
LETTUCE / SALLAT, BATAVIA
GRAND RAPIDS
Lactuca sativa L.
EN Fast growing and easily cultivated lettuce variety. For early harvest grown in
greenhouses, later seedlings are planted directly outdoors. To have a salad for a longer
period of time, seed them every 2 weeks. Do not grow only in mid–July. Lettuce of this
variety does not overgrow for a long time, grows within 35–50 days. For harvest, you can
pick pluck leaves or uproot the entire plant. Plant seedlings 20 cm apart.
SE Snabbväxande och lättodlad sallatsort. Odlas i växthus för tidig skörd, senare kan
plantorna sättas ut direkt på friland. För att ha sallat i längre tid, så varannan vecka. Kan
odlas hela sommaren. Denna sort står länge utan att växa över, växer på 35–50 dagar. Du
kan skörda blad för blad, eller dra upp hela plantan. Sätt plantorna på 20 cm avstånd.

4770168141964
LETTUCE / SALLAT, ISBERGS
REGINA DI MAGGIO
Lactuca sativa L.
EN Medium early iceberg–type variety, grows up in 80 days. Lettuce produces
cabbage–resembling loafs which can stay fresh in refrigerator for 30 days. For early
harvest sown in the greenhouse, for later harvest directly outdoors. Sprouts must be
transplanted at least 30 cm apart, to have the lettuce harvest from spring to autumn.
SE Medium tidig isbergsort, växer på 80 dagar. Sallaten producerar kål–liknande
huvuden som kan hålla sig i kylskåp i 30 dagar. Sås i växthus för tidig skörd. Plantorna sätts
på 30 cm avstånd. Kan skördas från vår till höst.

4770168141933
LETTUCE / SALLAT, BATAVIA
REKORD
Lactuca sativa L.
EN Quickly growing and easily cultivated lettuce variety. For early harvest grown in
greenhouses, later seedlings are planted directly outdoors. Do not grow only in mid–July.
Lettuce of this variety does not overgrow for a long time, grow within 60–70 days. For
harvest, you can pick pluck leaves or uproot the entire plant. Seeds are spread out on a
paper tape to maintain equal distances, to avoid thinning.
SE Snabbväxande och lättodlad sort. Odlas i växthus för tidig skörd, senare kan plantorna
sättas ut på friland. För att ha sallad i längre tid, så varannan vecka. Kan odlas hela
sommaren. Denna sort står länge utan att växa över. Växer inom 60–70 dagar. Du kan
skörda blad för blad, eller dra upp hela plantan. Fröna är placerade på ett såband – ger
plantor på lämpligt avstånd.

4770168125797
CHILI PEPPER / CHILIPEPPAR
CAYENNE LONG SLIM
Capsicum annuum L.
EN Early horshaped hot pepper variety, green and red fruit, strong taste. Suitable for
canning and fresh consumption. Cultivated in greenhouses, winter gardens, or outdoors in
hot summer. 40 – 60 days after sowing young plants are planted in a permanent place.
SE En tidig, stark, hornformad pepparsort med gröna och röda frukter och stark smak.
Lämplig för färsk konsumtion och konservering. Odlas i växthus och vinterträdgårdar,
passar också perfekt utomhus under varmt sommarväder. 40 – 60 dagar efter sådd
planteras plantorna var och en på det permanenta odlingsstället.

4770168125780
CHILI PEPPER / CHILIPEPPAR
GUTERA
Capsicum annuum L.
EN Early horshaped hot pepper variety, green and red fruit, strong taste. Good for fresh
consumption and for canning. Cultivated in greenhouses, winter gardens, or outdoors in
hot summer. 40 – 60 days after sowing young plants are planted in a permanent place.
SE Tidig hornformad chilisort med gröna och röda frukter och stark smak. God att äta färsk
eller till konservering. Odlas i växthus, vinterträdgårdar, eller utomhus i varmt
sommarväder. Skotten planteras på permanent växtplats 40– 60 dagar efter sådd.

4770168125742
CHILI PEPPER / CHILIPEPPAR
HABANERO RED
Capsicum annuum L.
EN One of the most pungent pepper varieties. The ﬂavour can be soft and by removing the
seeds. Fruit 5 cm long, 3 cm wide, 80 cm high. Suitable for fresh use, canning, drying.
Cultivated in greenhouses, winter gardens, or outdoors in hot summer.
SE En av de starkaste chilisorterna. Smaken kan göras mildare genom att avlägsna fröna.
Frukten blir 5 cm lång, 3 cm tjock, plantan blir 80 cm hög. Lämplig till färsk konsumtion,
konservering eller torkning. Odlas i växthus, vinterträdgårdar eller utomhus i varmt
sommarväder.

4770168125773
CHILI PEPPER / CHILIPEPPAR
HARUBA F1
Capsicum annuum L.
EN Early horshaped hot pepper variety, green and red fruit, strong taste, 70–80 g.
Suitable for fresh use, canning, drying. Cultivated in greenhouses, winter gardens, or
outdoors in hot summer. 40–60 days after sowing young plants are planted in a
permanent place.
SE En tidig hornformad chilisort, med gröna och röda frukter och stark smak, 70–80
gram. Lämplig till färsk konsumtion, konservering eller torkning. Odlas i växthus,
vinterträdgårdar, eller utomhus i varmt sommarväder. Skotten planteras på permanent
växtplats 40–60 dagar efter sådd.

4770168125766
CHILI PEPPER / CHILIPEPPAR
ITALICO
Capsicum annuum L.
EN Medium early, very spicy variety, fruit are green and red, small – weight 10 gram.
Suitable for fresh use, canning, drying. Cultivated in greenhouses, winter gardens, or
outdoors in hot summer. The plant is as decorated as potted ﬂowers, therefore, perfect for
growing in the kitchen on a bright windowsill.
SE En medium tidig, mycket stark sort med gröna och röda frukter – väger 10 gram.
Lämplig till färsk konsumtion, konservering eller torkning. Odlas i växthus,
vinterträdgårdar, eller utomhus i varmt sommarväder. Plantan är dekorativ som krukväxt,
odlas därför gärna i köket, i ett ljust fönster.

4770168125735
CHILI PEPPER / CHILIPEPPAR
POSEIDON
Capsicum annuum L.
EN Early horshaped hot pepper variety, green and red fruit, strong taste. Suitable for
canning and fresh consumption. Cultivated in greenhouses, winter gardens, or outdoors in
hot summer. 40 – 60 days after sowing young plants are planted in a permanent place.
SE En tidig, stark, hornformad pepparsort med gröna och röda frukter och stark smak.
Lämplig för färsk konsumtion och konservering. Odlas i växthus och vinterträdgårdar,
passar också perfekt utomhus under varmt sommarväder. 40 – 60 dagar efter sådd
planteras plantorna var och en på det permanenta odlingsstället.

4770168313125
ROCKET / SENAPSKÅL
Eruca sativa Coltivata
EN Popular and favourite plant of pungent taste, used in salads and as a supplement to
other dishes. Grown for the summer, autumn, winter harvest – outdoors, in pots, or trays.
Easy to grow. Not recommended for sowing only in the middle of summer. Seeds are
spread out on a paper tape to maintain equal distances, to avoid thinning. Seeds are spread
out on a paper tape to maintain equal distances, to avoid thinning.
SE En populär och omtyckt växt med kryddstark smak som används i sallader och som ett
komplement till andra maträtter. Odlas för vår– och höstskörden – på friland eller i krukor.
Lättodlad. Rekommenderas inte mitt i sommaren då plantorna lätt går i blom. Fröna är
placerade på ett såband – ger plantor på lämpligt avstånd. Fröna är placerade på ett
såband – ger plantor på lämpligt avstånd.

4770168313101
ROCKET / SENAPSKÅL
Eruca sativa Selvatica
EN Popular and favourite plant of pungent taste, used in salads and as a supplement to
other dishes. Grown for the summer, autumn, winter harvest – outdoors, in pots, or trays.
Easy to grow. Not recommended for sowing only in the middle of summer. Seeds are
spread out on a paper tape to maintain equal distances, to avoid thinning.
SE En populär och omtyckt växt med kryddstark smak som används i sallader och som ett
komplement till andra maträtter. Odlas för vår– och höstskörden – på friland eller i krukor.
Lättodlad. Rekommenderas inte mitt i sommaren då plantorna lätt går i blom. Fröna är
placerade på ett såband – ger plantor på lämpligt avstånd. Fröna är placerade på ett
såband – ger plantor på lämpligt avstånd.

4770168108325
SQUASH / SQUASH
PALADIN F1
Cucurbita pepo L.
EN Early, fertile disease–resistant hybrid variety, good for potting. Zucchini with
decorative leaves and fruits perfectly ﬂourish both in balconies, and garden beds. To have
fresh zucchini, pick fruits every 2–4 days, and for canning – every 6 days. For early harvest,
seeds sown in pots inside.
SE Tidig, bördig, sjukdomsresistent hybrid, bra till krukor. En dekorativ squash med vackra
blad och frukter som frodas både på balkonger och i rabatter. För att ha färsk squash,
plocka var 2–4 dag och till konservering var sjätte dag. Fröna sås i krukor för tidig skörd, när
det är frostfritt kan plantorna sättas ut på friland.

4770168131255
TOMATO / TOMAT, BUSK
VILMA
Solanum lycopersicum L.
EN Early, dwarf, yielding and ornamental variety for growing in containers. Fruits weight
15–20 grams. Grown in pots, especially suitable for growing on balconies. Seedlings are
planted one by one in pots. Plants require no supports. Before frost plants should be
transferred indoors, this where you can enjoy fresh harvest until November.
SE En tidig, dvärgsort som ger riklig skörd med dekorativ variation. Frukterna väger
15–20 gram. Odlas i krukor, passar speciellt bra till balkongodling. Skotten planteras ett
och ett i krukor. Plantorna behöver inget stöd. Flyttas inomhus innan frost, på så sätt kan du
njuta av skörden fram till november.
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4770168131286
TOMATO / TOMAT, KÖRSBÄRS
BLACK CHERRY
Solanum lycopersicum L.
EN Chocolate coloured fruit, tall tomato variety. Small, very tasty fruits – especially good
for salads. This variety of the tomatoes needs support. Grown in greenhouses, on a hot
summer outdoors. Select a sunny place protected from the winds for cultivation.
SE En hög tomatsort med chokladfärgade frukter. Ger rik skörd av små, mycket smakfulla
frukter – särskilt goda i sallader. Denna tomatsort kräver stöd. Odlas i växthus, eller
utomhus i varmt sommarväder. Välj en solig, vindskyddad odlingsplats.

4770168134027
TOMATO / TOMAT, KÖRSBÄRS
DUO
Solanum lycopersicum L.
EN Tall tomato variety with striped fruits. Small fruits – 50–60 grams, very tasty, thin
skin. This variety of the tomatoes needs support. Grown in greenhouses, on a hot summer
outdoors. Select a sunny place protected from the winds for cultivation.
SE En hög tomatsort med randiga frukter. Ger riklig skörd av små, mycket smakrika frukter
med tunt skal – 50–60 gram. Denna tomatsort kräver stöd. Odlas i växthus, eller utomhus
i varmt sommarväder. Välj en solig, vindskyddad odlingsplats.

4770168303256
SWEET BASIL / BASILIKA
AROMATICO DELLA RIVIENA LIGURE
Ocimum basilicum L.
EN Brazil variety with very fragrant leaves. Fresh and dried leaves are used for food, to
spice up the dishes of meat, ﬁsh, vegetable salads, especially tomatoes. Basil can be grown
on windowsills, in greenhouses, or outdoors on a hot summer. To have basil all season,
seeds are sown from February to July.
SE En brasiliansk sort med väldigt smakrika blad. Bladen används färska och torkade i
mat, som krydda i kött– och ﬁskrätter och gröna sallader, speciellt med tomat. Basilika kan
odlas i fönsterkarm, i växthus, eller utomhus i varmt sommarväder. För att ha basilika hela
säsongen sås fröna från februari–juli.

4770168303263
SWEET BASIL / BASILIKA
ITALIANO CLASSICO
Ocimum basilicum L.
EN Brazil variety with very fragrant leaves. Fresh and dried leaves are used for food, to
spice up the dishes of meat, ﬁsh, vegetable salads, especially tomatoes. Basil can be grown
on windowsills, in greenhouses, or outdoors on a hot summer. To have basil all season,
seeds are sown from February to July.
SE En brasiliansk sort med mycket smakrika blad. Bladen används färska och torkade i
mat, som krydda i kött– och ﬁskrätter och gröna sallader, speciellt med tomat. Basilika kan
odlas i fönsterkarm, i växthus, eller utomhus i varmt sommarväder. För att ha basilika hela
säsongen sås fröna i februari– juli.

4770168303249
SWEET BASIL / BASILIKA
RED RUBIN
Ocimum basilicum L.
EN Very decorative dark, aromatic basil leaf variety. Fresh and dried leaves are for food –
to spice up meat, ﬁsh dishes, vegetable salads. Basil can be grown on windowsills, in
greenhouses, or outdoors on a hot summer. To have basil all season, seeds are sown from
February to July.
SE En mycket dekorativ och aromatisk basilikasort. Färska och torkade blad används som
krydda till kött– och ﬁskrätter och i gröna sallader. Basilika kan odlas i fönsterkarm, i
växthus, eller utomhus i varmt sommarväder. För att ha basilika hela säsongen sås fröna i
februari–juli.

4770168309050
CAPE GOOSEBERRY / GYLLENBÄR
Physalis peruviana var. edulis
EN Delicious “berries” which are eaten fresh or used for jams, pies. Aromatic “berries” are
used for ice cream ﬂavouring. Grown in greenhouses, pots, and are those in hot summers
– sheltered from the winds, in sunny areas of the garden. Grow well in fertile soil.
SE Delikata “bär” som äts färska eller till sylt och paj. De aromatiska “bären” används som
smaksättning i glass. Odlas i växthus, krukor och i varmt sommarväder på vindskyddad,
solig plats i trädgården. Växer bra i näringsrik jord, med moderat vattning.

4770168314047
CATNIP / NEPETA
Nepeta cataria L. var. citriodora
EN Decorative perennial herb. Fresh or dried leaves are used for food.
Used to spice up beverages, fruit salads, dried – for teas. Grown in pots, spice beds, ﬂower
beds. Grow well in humid soil, shady location. Not need to be covered in winter, and can
grow for 3–5 years in the same place.
SE Dekorativ perenn växt. Färska eller torkade blad används i mat. Används som krydda i
drycker, fruktsallader eller torkade i te. Odlas i krukor, kryddträdgårdar och rabatter. Växer
bra i fuktig jord, på skuggig plats. Skall inte lämnas övertäckt på vintern och kan växa 3–5
år på samma plats.

4770168304048
CHIVES GARLIC / GRÄSLÖK, KINESISK
Allium tuberosum L.
EN Perennial softly ﬂavoured vegetable, one of the earliest spring greens with fresh
leaves used for food. Leaves provide garlic ﬂavour to meals. Grown in pots, and
greenhouses or gardens for early harvest. Can grow for 3–4 years in the same place.
Should be covered in winter to prevent freezing. Grows well in fertile soil.
SE Perenn grönsak med mild smak, en av vårens tidigaste grönsaker, vars färska blad
används i mat. Bladen ger vitlökssmak till maten. Odlas i trädgården, eller i krukor och
växthus för tidig groning. Kan växa 3–4 år på samma plats. Skall täckas på vintern för att
förhindra frysning. Växer bra i näringsrik jord.

4770168304055
CHIVES GARLIC / GRÄSLÖK, KINESISK
MEDIUM LEAF
Allium tuberosum L.
EN Perennial softly ﬂavoured vegetable, one of the earliest spring greens with fresh
leaves used for food. Leaves provide garlic ﬂavour to meals. Grown in pots, and
greenhouses or gardens for early harvest. Can grow for 3–4 years in the same place.
Should be covered in winter to prevent freezing. Grows well in fertile soil.
SE Perenn grönsak med mild smak, en av vårens tidigaste grönsaker, vars färska blad
används i mat. Bladen ger vitlökssmak till maten. Odlas i trädgården, eller i krukor och
växthus för tidig groning. Kan växa 3–4 år på samma plats. Skall täckas på vintern för att
förhindra frysning. Växer bra i näringsrik jord.

4770168313088
CORIANDER / KORIANDER
Coriandrum sativum L.
EN The popular and most widely used herb in the world with exceptional taste and
aroma. Fresh leaves and the dried seeds is used to ﬂavour foods, especially meat and ﬁsh.
To have fresh leaves all season, sow it from March to July every 20 days. Grown in pots and
open soil.
SE Populär ört, som är världens mest använda, med exceptionell smak och arom. Färska
blad och torkade frön används som matkrydda, särskilt till kött och ﬁsk. Så från mars till
juli, var 20e dag –för att ha färska blad hela säsongen. Odlas i krukor eller på friland.
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4770168129078
GARDEN CRESS / SMÖRGÅSKRASSE
Lepidium sativum L.
EN Easily grown popular source of vitamins, used fresh with a variety of fresh dishes.
Aromatic leaves appear 3–4 days after sowing. Seeds can be sown on paper tissue, into
the soil substrate – it is important to maintain suﬃcient moisture, to facilitate quick and
even germination of seeds.
SE En lättodlad och populär sort – det är en källa till vitaminer som används färsk i olika
maträtter. De aromatiska bladen kommer 3 – 4 dagar efter sådd. Kan sås på papper eller på
jord. Sådden skall hållas fuktig – då gror fröna snabbt och jämt.

4770168119352
DILL / DILL
MONARCH
Anethum graveolens L.
EN A variety with particularly abundant foliage – dark green, very fragrant. Suitable for
fresh use, freezing, drying. To have dill all season, we recommend to sow it from spring to
autumn. After seeding, dill grows within 65–75 days, in a greenhouse or under cover it can
be harvested after 40–50 days. Dill grows well with suﬃcient moisture in the
temperatures of 15–20 °C.
SE En dillsort med frodigt, mörkgrönt och mycket aromatiskt bladverk. Lämplig till färsk
konsumtion, frysning eller torkning. För att ha dill hela säsongen rekommenderar vi sådd
från vår till höst. Dill kan skördas 65–75 dagar efter sådd. I växthus eller övertäckt kan
dillen skördas efter 40–50 dagar. Dill växer bäst i fuktig jord vid temperaturer mellan
15–20 °C.

4770168119338
DILL / DILL
OLIVER
Anethum graveolens L.
EN Very fragrant dill variety, green fronds are used fresh consumption, freezing, and
drying. To have dill all season, we recommend to sow it from spring to autumn. After
seeding, dill grows within 65–75 days, in a greenhouse or under cover it can be harvested
after 40–50 days. Dill grows well with suﬃcient moisture in the temperatures of 15–20 °C.
SE En mycket aromatisk dillsort, vars gröna kvistar kan ätas färska, frysas, eller torkas. För
att ha dill hela säsongen rekommenderar vi att den sås från vår till höst. Dill skördas inom
65–70 dagar efter sådd. I växthus eller övertäckt kan den skördas efter 40–50 dagar. Dill
växer bäst i fuktig jord vid temperaturer mellan 15–20 °C.

4770168327061
GARDEN SAGE / SALVIA
Salvia oﬃcinalis L.
EN Decorative perennial herb. Fresh or dried aromatic leaves are used for food. Especially
suitable for seasoning fat meat dishes. Grown in pots and spice gardens. Should be
covered in winter to prevent freezing. Can grow for 5–6 years in the same place of the
garden.
SE Dekorativ perenn ört. Aromatiska blad som används färska och torkade i mat. Speciellt
lämplig som smaksättning till feta kötträtter. Odlas i krukor och kryddträdgårdar. Skall
täckas på vintern för att förhindra frysning. Kan växa 5–6 år på samma plats i trädgården.

4770168376021
GREEN PURSLANE / PORTLAK, TRÄDGÅRDS
Portulaca oleracea L.
EN Annual fast–growing plant. Fresh leaves rich in vitamins and omega 3 fatty acids are
used for food. Succulent leaves have fresh, sourish taste. Leaves are most valuable and
harvested before ﬂowering. To have these leaves all season, sow the plant every 25 days.
Grows wel well rtile, humid soil.
SE Ettårig, snabbväxande växt. De färska bladen är rika på vitaminer och omega 3
fettsyror. De suckulenta bladen har en frisk, syrlig smak. Bladen är mest värdefulla och
skördas innan blomning. För att ha dessa blad hela säsongen sås nya frön var 25e dag.
Växer bra i näringsrik och fuktig jord.

4770168317079
LAVENDER / LAVENDEL
Lavandula angustifolia Mill.
EN Ornamental perennial aromatic herb. Grown in pots, spice gardens, and in ﬂower
beds. Fragrant inﬂorescences are used in spice mixes, dried bouquets for home decoration.
Grow best in fertile soils protected from winds. To quickly germinate, seeds should be kept
for 3–6 weeks in a fridge at –1–6 °C.
SE Dekorativ perenn, aromatisk ört. Odlas i krukor, kryddträdgårdar och rabatter. De
doftande blomsterställningarna används i kryddblandningar och dekorativa, torkade
buketter. Växer bäst i näringsrik jord på vindskyddad plats. Förvara fröna i kylskåp vid
–1–6 °C i 3–6 veckor, för snabb groning.

4770168319042
LEMON BALM / CITRONMELISS
Melissa oﬃcinalis L.
EN Perennial, decorative plant with fragrant beautiful foliage. Used to ﬂavour beverages,
food decoration, fresh leaves are used in fruit salads, smoothies. Grown in pots. Can grow
in vegetable garden without digging oﬀ for 3–4 years. Cover in winter to prevent freezing.
SE Perenn, dekorativ planta med doftande, vackert bladverk. Används till smaksättning
av drycker och matdekoration. Färska blad används i fruktsallader och smoothies. Odlas i
krukor. Kan växa i trädgården utan att grävas upp i 3–4 år. Täck på vintern för att förhindra
frysning.

4770168105126
BROCCOLI / BROCCOLI
Brassica oleracea L.
EN Easily grown young leaves – a source of vitamins, used fresh with a variety of dishes.
Young leaves appear 6–8 days after sowing. Seeds can be sown on paper tissue, into the
soil substrate – it is important to maintain suﬃcient moisture, to facilitate quick and even
germination of seeds.
SE Lättodlad, unga blad är en källa till vitaminer som används färsk i olika maträtter. De
unga bladen kommer 6–8 dagar efter sådd. Kan sås på papper eller på jord. Sådden skall
hållas fuktig – då gror fröna snabbt och jämt.

4770168347021
GARDEN CRESS / SMÖRGÅSKRASSE
Lepidium sativum L.
EN Easily grown popular source of vitamins, used fresh with a variety of fresh dishes.
Aromatic leaves appear 3–4 days after sowing. Seeds can be sown on paper tissue, into
the soil substrate – it is important to maintain suﬃcient moisture, to facilitate quick and
even germination of seeds.
SE En lättodlad och populär sort – det är en källa till vitaminer som används färsk i olika
maträtter. De aromatiska bladen kommer 3–4 dagar efter sådd. Kan sås på papper eller på
jord. Sådden skall hållas fuktig – då gror fröna snabbt och jämt.

4770168348028
MUNG BEAN / MUNGBÖNA
MICRO GREENS
Vigna radiata (L.) R. Wilczek
EN Easily cultivated and rapidly growing sprouts – a source of vitamins. Fresh sprouts are
used for food, especially for making salad mixes. Young sprouts appear 3–5 days after
sowing. Before sowing seeds should be soaked for 24 hours at room temperature. Wet
seeds will germinate faster and more uniformly. The seeds should be sown in a special
medium or ecological substrate.
SE Lättodlade och snabbväxande skott – en vitaminkälla. Färska groddar är goda i
sallader. Unga skott kommer upp 3–5 dagar efter sådd. Fröna blötläggs i rumstemperatur
i 24 timmar innan sådd, så gror de snabbt och jämnt. Frön ska sås i speciellt medium eller
ekologiskt substrat.
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4770168149519
PEAS / ÄRTOR
MICRO GREENS
Pisum sativum L.(partim)
EN Easily cultivated and rapidly growing sprouts – a source of vitamins. Fresh sprouts are
used for food, can be used in a mix with other salads, but also are delicious alone. Juicy and
crispy, mildly tasting young sprouts. Sprouts appear 4–7 days after sowing. Before sowing
seeds should be soaked for 12 hours at room temperature. The seeds should be sown in a
special medium or ecological substrate.
SE Lättodlade och snabbväxande skott – en vitaminkälla. Färska groddar används i
sallader, men är också goda att äta separat. Saftiga och krispiga groddar med mild smak.
Gror 4–7 dagar efter sådd. Fröna blötläggs i rumstemperatur i 24 timmar innan sådd, så
gror de snabbt och jämnt. Frön ska sås i speciellt medium eller ekologiskt substrat.

4770168135277
RADISH / RÄDISA
MICRO GREENS
Raphanus sativus L.
EN Easily cultivated and rapidly growing sprouts – a source of vitamins. Fresh sprouts are
used for food, especially for making salad mixes. Young sprouts appear 3–5 days after
sowing. Before sowing seeds should be soaked for 24 hours at room temperature. Wet
seeds will germinate faster and more uniformly. The seeds should be sown in a special
medium or ecological substrate.
SE Lättodlade och snabbväxande skott – en vitaminkälla. Färska groddar är goda i
sallader. Unga skott kommer upp 3–5 dagar efter sådd. Fröna blötläggs i rumstemperatur
i 24 timmar innan sådd, så gror de snabbt och jämnt. Frön ska sås i speciellt medium eller
ekologiskt substrat.

4770168106659
RED BEET / RÖDBETA
MICRO GREENS
Beta vulgaris L.
EN Easily grown young leaves – a source of vitamins, used fresh with a variety of dishes.
Young leaves appear 10–12 days after sowing. Before sowing seeds should be soaked for
24 hours at room temperature. Wet seeds will germinate more quickly and uniformly. The
seeds should be sown in a special medium or ecological substrate.
SE Lättodlade unga blad – en källa till vitaminer, används färsk till alla slags rätter. Unga
blad kommer upp 10–12 dagar efter sådd. Fröna blötläggs i rumstemperatur i 24 timmar
innan sådd, så gror de snabbt och jämnt. Frön ska sås i speciellt medium eller ekologiskt
substrat.

4770168383036
SUNFLOWERS / SOLROS
MICRO GREENS
Helianthus annuus L.
EN Easily cultivated and rapidly growing sprouts – a source of vitamins. Fresh sprouts are
used for food, especially for making salad mixes. Juicy and crispy, mildly tasting young
sprouts. Sprouts appear 3–5 days after sowing. Before sowing seeds should be soaked for
24 hours at room temperature. The seeds should be sown in a special medium or
ecological substrate.
SE Lättodlade, snabbväxande skott– en vitaminkälla. Färska groddar är goda i sallader.
Unga skott kommer upp 3–5 dagar innan sådd. Fröna blötläggs i rumstemperatur i 24
timmar innan sådd, så gror de snabbt och jämnt. Frön ska sås i speciellt medium eller
ekologiskt substrat.

4770168325043
OREGANO / KUNGSMYNTA
Origanum vulgare L.
EN Aromatic, perennial, decorative low maintenance plant. Fresh or dried leaves are used
for food. Spice for pizzas, meat and vegetable dishes. Grown in pots, spice gardens and
ﬂowerbeds. Not demanding to soil, grows well in sandy soils, tolerant of drought. Do not
require cover in winter.
SE Aromatisk, perenn, dekorativ och lättodlad växt. Färska eller torkade blad används
som matkrydda till pizza, kött– och grönsaksrätter. Odlas i krukor, kryddträdgårdar och
rabatter. Inte krävande beträﬀande jord, trivs i sandig jord, torktålig. Behöver inte täckas på
vintern.

4770168128392
PARSLEY / PERSILJA
BRAVOUR
Petroselinum crispum (Miller) Nyman ex A. W. Hill
EN Curled–leaved parsley variety with green, aromatic, curled foliage. Used fresh, frozen,
or dried. Grown outdoors, in early spring in greenhouses, winter gardens – can be grown
all year round, it is easy to grow. Seeds are spread out on a paper tape to maintain equal
distances, to avoid thinning.
SE Tidig, krusig persiljesort med grönt, aromatiskt, krispigt bladverk. Används färsk,
frusen, eller torkad. Odlas utomhus, tidigt om våren i växthus och vinterträdgårdar– kan
odlas året om, den är lättodlad. Fröna är placerade på ett såband – ger plantor på lämpligt
avstånd.

4770168128378
PARSLEY / PERSILJA
GIGANTE D'ITALIA
Petroselinum crispum (Miller) Nyman ex A. W. Hill
EN Strong growing ﬂat–leaved parsley, favoured for aromatic leaves that are used fresh,
dried or frozen. Suitable for seasoning ﬁsh and lamb dishes. Grown outdoors, in early
spring in greenhouses, winter gardens – can be grown all year round, it is easy to grow.
SE En starkt växande platt blad persilja som är populär på grund av de aromatiska bladen
som används färska, torkade och frysta. Lämplig för kryddning av ﬁsk– och lammrätter.
Odlas utomhus, tidigt på våren i växthus och vinterträdgårdar – kan odlas året runt, en
lättskött persilja.

4770168350021
ROSEMARY / ROSMARIN
Rosmarinus oﬃcinalis L.
EN Perennial herb. Fragrant plant with fresh and dried leaves used for lamb, poultry,
game and potato dishes. Grown in pots indoors – as a perennial in spice gardens, open
soils as an annual plant. Chose a place protected from wind, in a sunny area.
SE Perenn, väldoftande ört vars färska och torkade blad som används till lamm, fågel, vilt
och potatisrätter. Odlas i krukor inomhus– som perenn i kryddträdgårdar, på friland som
ettårig växt. Välj en vindskyddad, solig odlingsplats.

4770168340015
WATERCRESS / VATTENKRASSE
W.T. AITON SHOW ALL
Nasturtium oﬃcinale
EN Spicy fast–growing leafy vegetables, with quickly regrowing young leaves used for
food. Fresh leaves are used for salads, soups, and cocktails. Leaﬂets are rich in vitamins. It is
one of the ﬁrst greens in early spring. Cultivate in humid soil. The plant can be naturally
grown near water bodies and in shady areas.
SE Kryddig, snabbväxande, bladig grönsak, med snabbt återväxande unga blad, som
används till mat. Färska blad används till sallad, soppor och cocktails. Bladen är
vitaminrika. En av de första grönsakerna tidigt på våren. Odlas på fuktig plats. Växer
naturligt nära vattendrag och i skuggiga områden.

4770168234123
SWEET ALYSSUM / STRANDKRASSING
SNOWCLOTH
Lobularia maritima (L.) Desv.
EN Annual, low maintenance carpet ﬂowers. Small blooms with a pleasant scent. Grown
in plantings, ﬂower beds, balconies. Nectariferous. In ﬂowerbeds are combined with
bright ﬂowers. Alysum is resistant to frost, grows well and blooms in sun or semi-shade, in
non-acid clay soil.
SE Ettårig, icke krävande, täckande blomma. Små doftande blommor. Odlas i
planteringar, blomsterbäddar, kyrkogårdar, balkonger. Rik på nektar. Kombineras i rabatter
med ljusa blommor. Tål frost, växer och blommar bra i sol och halvskugga, i lerjord med
högt PH-värde.
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4770168234130
SWEET ALYSSUM / STRANDKRASSING
VIOLET QUEEN
Lobularia maritima (L.) Desv.
EN Annual, low maintenance carpet ﬂowers. Small blooms with a pleasant scent. Grown
in plantings, ﬂower beds, balconies. Nectariferous. In ﬂowerbeds are combined with
bright ﬂowers. Alysum is resistant to frost, grows well and blooms in sun or semi-shade, in
non-acid clay soil.
SE Ettårig, icke krävande, täckande blomma. Små doftande blommor. Odlas i
planteringar, blomsterbäddar, kyrkogårdar, balkonger. Rik på nektar. Kombineras i rabatter
med ljusa blommor. Tål frost, växer och blommar bra i sol och halvskugga, i lerjord med
högt PH-värde.

4770168228815
ASTER / ASTER
PINOCCHIO
Callistephus chinensis (L.) Ness
EN Annual tall ﬂowers. Flowers are 3–4 cm in diameter. The plants are compact. Grow
best in fertile, well-drained soil permeable to air, in a sunny location. Planted in annual
ﬂower beds, balconies, cemetery, ﬂower boxes and pots. Start blooming in 90 days after
sowing. Seeds germinate within 7-11 days at +18 OC.
SE Ettårig, hög blomma. Blommorna är 3–4 cm i diameter. Plantorna är kompakta. Växer
bäst i bördig, väldränerad, luftig jord, på solig plats. Planteras i ettåriga rabatter, balkonger,
kyrkogårdar och krukor. Börjar blomma inom 90 dagar efter sådd. Frön gror på 7–11
dagar vid + 18OC.

4770168237155
LOBELIA ERINUS / LOBELIA, KANT
CRYSTAL PALACE
Lobelia erinus L.
EN Annual bright coloured ﬂowers. Good for balconies, trays, hanging ﬂower baskets.
Start blooming in 2 months after germination, bloom in abundance for extended periods.
Seeds are very ﬁne. When sowed, should not be covered with substrate; germinates
within14–16 days. Keep the soil surface constantly humid.
SE Ettårig, med blommor i starka färger. Lämplig till balkonger, brickor, hängande
blomsterkorgar. Blommar 2 månader efter groning, blommar frodigt och länge. Fröna är
väldigt små. När fröna sås ska de inte täckas med jord, gror på 14–16 dagar. Håll jordytan
konstant fuktig.

4770168252103
MARIGOLD / RINGBLOMMA
ORANGE GITANA
Calendula oﬃcinalis L.
EN Annual, easy to grow ﬂowers extensively blooming during all summer. Can be grown
in ﬂower gardens, balconies and pots together with other annual ﬂowers. Blooms may be
cut, dried blooms are used for herb tea. Marigold may be grown net to other vegetables
and ﬂowers. Their neighbourhood may protect plants from diseases and pests. Prefers
sunny place and fertile soil.
SE Ettårig, lättodlad växt som blommar frodigt hela sommaren. Kan odlas i trädgårdar,
balkonger och krukor tillsammans med andra ettåriga blommor. Blommorna kan snittas,
torkade blommor kan användas till te. Ringblomma kan odlas nära andra grönsaker och
växter, den kan skydda växterna mot sjukdomar och skadedjur. Föredrar soligt läge och
bördig jord.

4770168265363
MARIGOLD / TAGETES, SAMMETS
RED BROCATE
Tagetes patula L.
EN Annual bright ﬂowers for summery ﬂower gardens. Planted in lawns, ﬂower gardens;
may be grown in pots. It is recommended to deadhead in order to have more extensive
blooming for longer period. Grow and bloom in both sunny and shaded areas. Due to
essential oil and a strong scent it is called a sanitation herb to adjacent ﬂowers and
vegetables.
SE Ettåriga ljusa blommor till somriga trädgårdar. Passar i rabatter, i kruka.
Vissna blommor klipps bort, det ger lång och frodig blomning. Växer och blommar både i
sol och skugga. På grund av sina eteriska oljor och starka doft kallas den en sanitetsört för
blommor och grönsaker som växer i närheten.

4770168265097
MARIGOLD / TAGETES, SAMMETS
VALENCIA
Tagetes patula L.
EN Annual bright ﬂowers for summery ﬂower gardens. Planted in lawns, ﬂower gardens;
may be grown in pots. It is recommended to deadhead in order to have more extensive
blooming for longer period. Grow and bloom in both sunny and shaded areas. Due to
essential oil and a strong scent it is called a sanitation herb to adjacent ﬂowers and
vegetables.
SE Ettåriga ljusa blommor till somriga trädgårdar. Passar i rabatter, i kruka.
Vissna blommor klipps bort, det ger lång och frodig blomning. Växer och blommar både i
sol och skugga. På grund av sina eteriska oljor och starka doft kallas den en sanitetsört för
blommor och grönsaker som växer i närheten.

4770168222076
MORNING GLORY / VINDA, PURPUR
Ipomoea purpurea (L.) Roth.
EN Annual, fast–growing vines. A new ﬂower opens almost every day. For balconies,
terraces. Grow well in boxes and pots with suitable supports. They can grow in hanging
baskets. Chose a fertile soil protected from winds.
SE Ettårig snabbväxande vindeväxt. En ny blomma slår ut nästan varje dag. Till balkonger
och terrasser. Växer bra i lådor och krukor, med tillräckligt stöd. Kan odlas i hängande
korgar. Välj bördig jord och skydda mot vinden.

4770168222090
MORNING GLORY / VINDA, PURPUR
Ipomoea purpurea
EN Annual, fast–growing vines. A new ﬂower opens almost every day. For balconies,
terraces. Grow well in boxes and pots with suitable supports. They can grow in hanging
baskets. Chose a fertile soil protected from winds.
SE Ettårig snabbväxande vindeväxt. En ny blomma slår ut nästan varje dag. Till balkonger
och terrasser. Växer bra i lådor och krukor, med tillräckligt stöd. Kan odlas i hängande
korgar. Välj bördig jord och skydda mot vinden.

4770168222113
MORNING GLORY / VINDA, PURPUR
MILKY WAY
Ipomoea purpurea
EN Annual, fast–growing vines. A new ﬂower opens almost every day. For balconies,
terraces. Grow well in boxes and pots with suitable supports. They can grow in hanging
baskets. Chose a fertile soil protected from winds.
SE Ettårig snabbväxande vindeväxt. En ny blomma slår ut nästan varje dag. Till balkonger
och terrasser. Växer bra i lådor och krukor, med tillräckligt stöd. Kan odlas i hängande
korgar. Välj bördig jord och skydda mot vinden.

4770168222083
FLAME NASTURTIUM / VINDA
Ipomea cardinalis
EN Annual, fast–growing vines. A new ﬂower opens almost every day. For balconies,
terraces. Grow well in boxes and pots with suitable supports. They can grow in hanging
baskets. Chose a fertile soil protected from winds.
SE Ettårig snabbväxande vindeväxt. En ny blomma slår ut nästan varje dag. Till balkonger
och terrasser. Växer bra i lådor och krukor, med tillräckligt stöd. Kan odlas i hängande
korgar. Välj bördig jord och skydda mot vinden.
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4770168229136
SWEET PEA / LUKTÄRT
CUPID PINK
Lathyrus odoratus L.
EN Annual quickly growing and pleasantly fragrant ﬂowers; inﬂorescences are picked in
bouquets. Grown in ﬂower beds, balconies, especially decorative appearance in
suspended baskets. Before sowing seeds should be soaked for 24 hours in warm water to
facilitate germination.
SE Snabbväxande, väldoftande blommor. Lämplig till buketter. Lättodlade, trivs i
rabatten, i en kruka, dekorativ inslag i en hängande kruka. Innan sådd blött läggs fröna 24
timmar i rumstemperarat vatten för snabbare grodd.

4770168261129
SUNFLOWER / SOLROS
SUNGOLD
Helianthus giganteus
EN Annual, easy to grow ﬂowers. Suitable to grow in open areas, blooms may be cut.
Sunﬂowers are grown in country seats near fences. Grow best in fertile soil protected from
the wind. During blooming it is recommended to fertilise with complex fertiliser. Plants
are not resistant to frost.
SE Ettårig blomma som är lättodlad. Blommorna kan användas i buketter. Solros trivs
längs staket stängsel eller annat stöd. Växer bäst i näringsrik jord, i skydd från vinden.
Under blomningen rekommenderas att gödsla med ett fullgödsel medel med NPK.
Plantorna tål inte frost.

4770168132542
BEANS DWART / BÖNA
ARGUS
Phaseolus vulgaris L.
EN Medium–early green asparagus bean variety. Pods are about 11–12 cm long, thin,
uniform, quickly developing characteristic colour. Pods are harvested every 3–5 days
selectively. Can be used fresh, fried, boiled, canned. Grow best in well cultivated, loose soil.
SE Medium–tidig grön sparrisbönsor t. Baljorna blir ca 11–12 cm långa, tunna,
enhetliga. De utvecklar snabbt sin karaktäristiska färg. Baljorna skördas var 3–5 dag,
efterhand som de mognar. Kan användas färska, brynta, kokade eller konserverade. Växer
bäst i mild till moderat komposterad, lös jord i soligt läge.

4770168132559
BEANS DWART / BÖNA
BORLOTTO LINGUA DI FUOCO NANO
Phaseolus vulgaris L.
EN Early bushy variety of shelled bens. Seed pods are speckled, seeds are pink. Best are
fresh, but can be dried. Grown in a sunny area, rich soil. Can be planted in the same place
after 4–5 years. Harvest within 65–70 days after seeding.
SE Tidig, buskig skalböna. Baljan är ﬂäckig, bönan rosa. Bäst färska, men kan torkas.
Odlas i soligt läge i näringsrik jord. Kan planteras på samma ställe efter 4–5 år. Mognar
inom 65–70 dagar efter sådd.

4770168132528
BEANS DWART / BÖNA
DULCINA
Phaseolus vulgaris L.
EN Medium early very fertile variety of beans. Plants are 45–50 cm tall. Pods are up to 16
cm long, green, 1.7 cm wide, ﬂat, ﬂeshy. Can be used fresh, canning, freezing. Planted
directly into soil in the second half of May, beginning of June, when there is a low
likelihood of frost.
SE Medium–tidig, mycket bördig bönsort. Plantorna blir 45–50 cm höga. Baljorna blir
upp till 16 cm långa, gröna, 1,7 cm breda, platta, köttiga. Kan användas färska,
konserveras eller frysas. Planteras direkt i jorden i andra halvan av maj till början av juni,
när det är låg sannolikhet för frost.

4770168132511
BEANS DWART / BÖNA
FLAJOLY
Phaseolus vulgaris L.
EN Early bushy variety of shelled bens. Pods are green, 13 cm long, with eight large green
beans. Best are fresh, but can be dried. Grown in a sunny area, fertile soil. Wait 4–5 years
after planting on the same place to avoid deceases. Harvest within 60–70 days after
seeding.
SE En tidig buskvariant. Baljorna är gröna, 13 cm långa, med åtta stora, gröna ärtor. Bäst
färsk, men kan torkas. Odlas i soligt läge i näringsrik jord. Kan planteras på samma plats
efter 4–5 år. Mognar 60–70 dagar efter sådd.

4770168132535
BEANS DWART / BÖNA
KINGHORN WAX
Phaseolus vulgaris L.
EN Early, shrub type variety. Plants are 35–45 cm tall, pods are yellow, up to 14 cm long.
Pods are harvested every 3–5 days selectively. Suitable for fresh use, freezing, and
processing. Grow best in well cultivated, loose soil, sunny location.
SE Tidig busktyp bönor. Plantorna blir 35–45 cm höga, baljorna är gula, upp till 14 cm
långa. Baljorna skördas var 3–5 dag, efterhand som de mognar. Lämpliga till färsk
konsumtion, frysning och puré. Växer bäst i mild till moderat komposterad, lös jord i soligt
läge.

4770168133068
BEANS POLE / BÖNA, BOND
WINDSOR
Vicia faba L.(partim)
EN Medium–late variety, harvest within 120 days. The plant is about 100 cm tall. Seed
pods are large, with 4–6 seeds. Seeds are yellow. Used fresh, dried, cooked. Beans are
added to salads, stews. Seedlings are tolerant to frost up to –4 ºC. Grow well in fertile, with
high pH level, moist loam soil.
SE En medium–sen sort, skördas inom 120 dagar. Plantan blir ca 100 cm hög. Baljorna är
stora, med 4–6 gula bönor. Används färska, torkade eller kokta. Bönorna används i
sallader och grytor. Plantorna tål frost ned till –4 ºC. Växer bra i näringsrik, basisk, fuktig
lerjord.

4770168105133
BROCCOLI / BROCCOLI
CALABRESE NATALINO
Brassica oleracea L.
EN Fertile vegetable of mild taste. This is a very valuable vegetable, used fresh, stewed
and frozen. Recommended to grow in a greenhouse for early harvest or outdoors for later
yields. To have harvest all summer, seed from early spring to mid–summer. In late autumn,
can be harvested also after frost. It is important to provide suﬃcient moisture to plants
during growth.
SE Bördig växt med mild smak. En mycket värdefull grönsak, som används färsk, stuvad
eller frusen. Odlas i växthus för tidig skörd eller på friland för senare skörd. För att skörda
hela sommaren, sås den från tidig vår till midsommar. Broccoli kan skördas sent på hösten,
också efter frost. Det är viktigt att plantan hålls fuktig under tillväxten.

4770168113053
BRUSSEL SPROUTS / KÅL, BRYSSEL
GRONINGER
Brassica oleracea L.
EN A variety growing green, tasty small “cabbages” on a stalk. The vegetable can be
cooked, baked, stewed, frozen and canned. Recommended to grow in a greenhouse for
early harvest or outdoors for later yields. To have harvest all summer, seed from early spring
to mid–summer. In late autumn, can be harvested also after frost. It is important to
provide suﬃcient moisture to plants during growth.
SE En sort med små, gröna, smakfulla, “kålhuvuden” på en stjälk. Grönsaken kan kokas,
bakas, stuvas, frysas eller konserveras. Odlas i växthus för tidig skörd eller senare på friland.
För att skörda hela sommaren, så från tidig vår till midsommar. Kan skördas sent på hösten,
också efter frost.
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4770168115071
CABBAGE / RÖDKÅL
CABEZA NEGRA 2
Brassica oleracea L.
EN Medium–early variety for summer and autumn harvest. Heads are round, hard,
weight 2.5–3.5 kg, resistant to cracking. Suitable for salads and canning. After harvesting,
heads can stay fresh for 3–4 months in a cool room. Grows well in heavy fertile soils. To
have high quality crops, it is recommended to water.
SE Mellan– tidig sort som skördas på sommaren och hösten. Runda, hårda kålhuvuden
som väger 2,5–3,5 kg. Resistenta mot sprickbildning. Passande till sallader och
konservering. Efter skörd kan kålhuvudena lagras i ett svalt rum i 3–4 månader. Växer bra i
relativt tung, näringsrik jord. Vattning rekommenderas för bästa resultat.

4770168112766
CABBAGE / KÅL, VIT
POLAR
Brassica oleracea L.
EN Late fertile variety grown for autumn harvest. Heads are round, hard, weight 3–4 kg,
resistant to cracking. Suitable for stews, salads and canning. After harvesting, heads can
stay fresh for 3–4 months in a cool room. Grows well in heavy fertile soils. To have high
quality crops, it is recommended to water.
SE Sen, bördig sort som skördas på hösten. Runda kålhuvuden som väger 3–4 kg,
resistenta mot sprickbildning. Passar till stuvningar, sallader och konservering. Efter
skörden kan kålhuvudena förvaras 3–4 månader i ett kallt rum. Växer bra i relativt tung,
näringsrik jord. Vattning rekommenderas för bästa resultat.

4770168117044
CABBAGE / KÅL, SAVOY
VERTUS 2
Brassica oleracea L.
EN Medium–early variety for summer and autumn harvest. These cabbages are
appreciated not only for excellence taste but also for ornamental appearance. Heads
weight 2.5–3.5 kg, round. Suitable for salads, stews and canning. After harvesting, heads
can be stored in a cool place. To have high quality crops, it is recommended to water.
SE Medium–tidig sort som skördas på sommaren och hösten. Denna kålsort uppskattas
inte bara för sin goda smak, men också för sitt dekorativa utseende. Kålhuvudena är runda
och väger 2,5 – 3,5 kg. Passande till sallader, stuvningar och konservering. Efter skörd bör
kålhuvudena förvaras på sval plats. Vattning rekommenderas för bästa resultat.

4770168124158
CARROT /MOROT
AMSTERDAM 2
Daucus carota L.
EN Medium–early variety for summer and autumn harvest. Roots 15–17 cm long, small
core. Suitable for fresh use, juices, canning. Grow best in humus rich, not soggy loamy or
sandy loam soil. Can be sown in autumn. Seeds are spread out on a paper tape to maintain
equal distances, to avoid thinning.
SE Medium–tidlig sort som skördas på sommaren och hösten. Rötterna är 15–17 cm
långa med smal kärna. Lämpliga till färsk konsumtion, juicer och konservering. Växer bäst i
humusrik eller sandblandad, inte lerig jord. Fröna är placerade på ett såband – ger plantor
på lämpligt avstånd.

4770168124127
CARROT / MOROT
ARON F1
Daucus carota L.
EN Early baby type hybrid variety. Roots crops are bright orange, very tasty, suitable for
fresh consumption, canning, or juicing. Root crops are10 cm long, therefore thrive even in
clay soils; can be grown in containers. Harvested after 60–65 days after sowing. Seeds are
spread out on a paper tape to maintain equal distances, to avoid thinning.
SE En tidig hybridsort av babymorötter. Rotfrukter är av ljust orange färg, mycket
välsmakande. Lämplig för färsk konsumtion, konservering och saftproduktion.
Rotfrukterna är 10 cm långa och växer perfekt till och med i lerjordar, kan odlas i kruka.
Skördas efter ca 60–65 dagar efter sådd. Fröna är placerade på ett såband – ger plantor på
lämpligt avstånd.

4770168124172
CARROT / MOROT
BERLICUM 2
Daucus carota L.
EN Medium–late variety. Root is cylindrical, suitable for fresh consumption and
processing, stay well in winter. Harvest in 110 days. Suitable for fresh use, juices, canning.
Grows best in sandy loam or loamy soil. Wait 4–5 years after planting on the same place to
avoid deceases.
SE Medium–sen sort. Rötterna är cylindriska, lämpliga till färsk konsumtion eller puré,
håller sig bra över vintern. Skördas efter 110 dagar. Lämplig till juice och konservering.
Växer bäst i ler– och sandblandad jord eller lerjord. Morot kan planteras på samma ställe
efter 4–5 år.

4770168124165
CARROT / MOROT
BERLIKA F1
Daucus carota L.
EN Medium–early variety. Roots are 18–20 cm long, smooth surface, blunt tips, thin
core. Harvest within 105–110 days. Used fresh, and kept during winter. Due to high sugar
content and carotene are readily used for juices and salads. Grow best in well grown,
hummus rich, not soggy loamy or sandy loam soil.
SE Medium– tidig sort. Rötterna är 18–20 cm långa, med slät yta, trubbig spets och tunn
kärna. Växer /Skördas inom 105–110 dagar. Används färska och kan lagras över vintern. På
grund av det höga socker– och karoteninnehållet lämplig i juicer och sallader. Växer bäst i
humusrik eller sandblandad, inte lerig jord.

4770168124141
CARROT / MOROT
NANTES 2
Daucus carota L.
EN Medium–early variety. Roots are 16–20 cm long, smooth surface, blunt tips, thin
core. Harvest within 110–115 days. Used fresh, and kept during winter. Grow best in,
hummus rich, not soggy loamy or sandy loam soil. Seeds are spread out on a paper tape to
maintain equal distances, to avoid thinning
SE Medium–tidig sort. Rötterna är 16–20 cm långa, med slät yta, trubbig spets och tunn
kärna. Skördas inom 110–115 dagar. Används färsk och kan lagras över vintern. Växer
bäst i välkomposterad, humusrik eller sandblandad, inte lerig jord. Fröna är placerade på
ett såband – ger plantor på lämpligt avstånd.

4770168140271
CELERIAC / SELLERI, ROT
MAXIM
Apium graveolens L.
EN Very valuable, long–growing vegetable. Root crops are used for food, they are eaten
raw, cooked, or canned. Seedlings are planted outdoors, sown in a greenhouse in early
spring. Harvested after 145 days after sowing, in late autumn, before frost. Grows well in
fertile and loose soil.
SE Mycket värdefull grönsak. Rotfrukten används i mat, kan ätas rå, kokad eller inlagd. Sås
i växthus tidig vår, plantorna sätts ut på friland. Skördas 145 dagar efter sådd, sent på
hösten innan frost. Växer bra i näringsrik och lätt jord. Bör förgros 10 –12 veckor före
utplantering.

4770168102323
CUCUMBER / GURKA
ALHAMBRA F1
Cucumis sativus L.
EN Early, fertile, easily grown hybrid. Fruits are small, very tasty, crunchy, dark green with
large warts, genetically not bitter. During harvesting picked every 3 days, you will have an
excellent gherkin harvest. Suitable for salads and canning. Grown in greenhouses in spring
and outdoors in summer.
SE En tidig, bördig, lättodlad hybrid. Frukterna är små, mycket välsmakande, krispiga,
mörkgröna, med stora knottror, vanligtvis inte bitter. Skördas var tredje dag, för bästa
resultat. Passar till sallader och konservering. Odlas i växthus på våren och utomhus på
sommaren.
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4770168115972
KALE CURLY / KRUSIG
KADET
Brassica oleracea L.
EN Easily grown variety. Raw and cooked leaves rich in vitamins and minerals are used for
food. Leaves are the most delicious after frost. Plants can be left outdoors until December.
Grow best in fertile soils, requires watering during drought.
SE En lättodlad sort. För matlagning använder man råa och kokade blad som är rika på
vitaminer och mineraler. De mest välsmakande bladen kommer efter frost, man kan
lämna växterna utomhus fram till december. De växer bäst i bördig jord, under torka måste
de vattnas.

4770168115989
KALE CURLY / KRUSIG
REDNEX
Brassica oleracea L.
EN Easily grown variety. Raw and cooked leaves rich in vitamins and minerals are used for
food. Leaves are the most delicious after frost. Plants can be left outdoors until December.
Grow best in fertile soils, requires watering during drought.
SE En lättodlad sort. För matlagning använder man råa och kokade blad som är rika på
vitaminer och mineraler. De mest välsmakande bladen kommer efter frost, man kan
lämna växterna utomhus fram till december. De växer bäst i bördig jord, under torka måste
de vattnas.

4770168116146
KOHLRABI / KÅLRABBI
LUNA
Brassica oleracea L.
EN Highly fertile, easily grown vegetable. Good for mashes and stews. Young leaves
suitable for salads. Harvested 3 months after sowing. After harvesting, can stay for 3–4
months in a cool room. Grows well in moderately heavy fertile soils.
SE Mycket bördig, lättodlad grönsak. God till mos och stuvningar. Unga blad passar till
sallader. Skördas 3 månader efter sådd. Efter skörd kan den förvaras 3–4 månader i svalt
rum. Växer bra i relativt tung, näringsrik jord.

4770168131149
LEEK / LÖK, PURJO
GIGANTE DE INVERNO 2
Allium porrum L.
EN Leeks, taste like onions, just milder. For salads, grilling or pickling with other
vegetables. Seedlings are planted one by one to garden beds. Harvested in late summer or
late autumn. Part of the harvest can be left in the soil and harvested in October –
November.
SE Purjolök är mildare än vanlig gul lök. Används till sallad, pickels, eller grillas med andra
grönsaker. Plantorna sätts en och en i trädgårdslandet. Skördas från sensommar till sen
höst. Delar av skörden kan lämnas i jorden och skördas i oktober–november.

4770168131163
LEEK / LÖK, PURJO
OCTOBER
Allium porrum L.
EN Leeks, taste like onions, just milder. For salads, grilling or pickling with other
vegetables. Seedlings are planted one by one to garden beds. Harvested in late summer or
late autumn. Part of the harvest can be left in the soil and harvested in October –
November.
SE Purjolök är mildare än vanlig gul lök. Används till sallad, pickels, eller grillas med andra
grönsaker. Plantorna sätts en och en i trädgårdslandet. Skördas från sensommar till sen
höst. Delar av skörden kan lämnas i jorden och skördas i oktober–november.

4770168131156
LEEK / LÖK, PURJO
TERMINAL
Allium porrum L.
EN Leeks, taste like onions, just milder. Only the white part of the leek is of food. For
salads, grilling or pickling with other vegetables. Seedlings are planted one by one to
garden beds. Harvested in late summer or autumn. This variety produces longer white part
compared with late varieties of leek. Seeds are spread out on a paper tape to maintain
equal distances, to avoid thinning.
SE Purjolök är mildare än vanlig gul lök. Används i sallader, grillad eller i inläggningar
med andra grönsaker. Plantorna sätts en och en i trädgårdslandet. Skördas sensommar
eller höst. Denna sort ger längre vita delar än andra sorter. Fröna är placerade på ett såband
– ger plantor på lämpligt avstånd.

4770168141957
LETTUCE / SALLAT, ISBERGS
LARSEN
Lactuca sativa L.
EN Medium early iceberg–type variety, grows up in 80 days. Lettuce produces
cabbage–resembling loafs which can stay fresh in refrigerator for 30 days. For early
harvest sown in the greenhouse, for later harvest directly outdoors. Sprouts must be
transplanted at least 30 cm apart, to have the lettuce harvest from spring to autumn.
SE Medium tidig isbergsort, växer på 80 dagar. Sallaten producerar kål–liknande
huvuden som kan hålla sig i kylskåp i 30 dagar. Sås i växthus för tidig skörd. Plantorna sätts
på 30 cm avstånd. Kan skördas från vår till höst.

4770168141940
LETTUCE / SALLAT, HUVUD
MAY QUEEN
Lactuca sativa L.
EN Fast growing and easily cultivated lettuce variety. For early harvest grown in
greenhouses, later seedlings are planted directly outdoors. To have a salad for a longer
period of time, seed them every 2 weeks. Do not grow only in mid–July. For the lettuce to
make beautiful loafs, plant seedlings 30 centimetres apart. Harvest in full loafs which
weight 150–180 g.
SE Snabbväxande och lättodlad sallat. För tidig skörd, odla i växthus, senare kan plantor
sättas ut direkt på friland. För att ha sallat i längre tid, så varannan vecka. Kan odlas hela
sommaren. För att få vackra salladshuvuden, sätts plantorna med 30 cm mellanrum.
Skörda huvudena vid full storlek, då väger de 150–180 gram.

4770168142008
LETTUCE / SALLAT, ROMERSK
PARIS ISLAND COS
Lactuca sativa L.
EN Roman type salad producing hearts . Hearts have crispy, juicy leaves. Plants not only
have exceptional taste, but are also decorative. Can stay fresh in refrigerator for 30 days. For
early harvest sown in the greenhouse, for later harvest directly outdoors. Sprouts must be
transplanted at least 30 cm apart, to have the lettuce harvest from spring to autumn.
SE Romansallad som ger huvuden med krispiga, saftiga blad. Plantorna har inte bara
exceptionell smak, de är också dekorativa. Kan hålla sig i kylskåp i 30 dagar. Så i växthus för
tidig skörd, så på friland för att skördas senare. Plantorna sätts på minst 30 cm avstånd.
Skördas från vår till höst.

4770168150089
MELON / MELON
RETATO DEGLI ORTOLANI
Cucumis melo L.
EN Heat loving vegetable grown in greenhouses or outdoors, choosing a warm place
sheltered from the wind. Fruit is delicious, aromatic. Leave no more than 2–3 fruits on one
plant. Select fertile soil for cultivation and ensure suﬃcient moisture. Harvested in late
summer, before frost.
SE Värmeälskande grönsak som odlas i växthus eller utomhus. Välj en varm, vindskyddad
plats. Frukterna är välsmakande och aromatiska. Lämna inte med än 2–3 frukter på varje
planta. Välj näringsrik jord och se till att jorden hålls tillräckligt fuktig. Skördas på
sensommaren, innan frost.
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4770168144187
ONION / LÖK
ROSSA LUNGA DI FIRENZE
Allium cepa L.
EN Mildly tasting fertile vegetable particularly suitable for salads. Chives that are
harvested in the beginning of summer, and bulbs are used for food. Grow best in open,
sunny location. Grows best in sandy loam and loamy soils, quite dry and fertile.
SE Mild, bördig grönsak, som passar speciellt bra till sallad. Stjälkarna kan skördas i
början av sommaren, och själva löken används till mat. Växer bäst på öppen solig plats, i
sandblandad lerjord eller lerjord som är relativt torr och näringsrik.

4770168144194
ONION / LÖK, SALLADS
WHITE LISBON
Allium cepa L.
EN Early fertile variety of spring salad onion. Leaves are mild taste; long, white thick stem.
Used in salads and as a spice. Cultivated in greenhouses, in open ﬁeld and under cover. Can
be sown in autumn for early spring harvest. Grow best in sandy, light sandy loam soil.
SE Tidig, bördig salladslök. Bladen har en mild smak, stjälken är lång och tjock. Används i
sallader och som krydda. Odlas i växthus, på friland och täckt. Kan sås på hösten, för att
skördas tidigt på våren. Växer bäst i sandig eller lätt sandig lerjord.

4770168126084
PARSNIP / PALSTERNACKA
HALFLANGE WHITE
Pastinaca sativa L.
EN Easily grown vegetable sown in early spring, harvested in late summer or spring of the
next year. Roots are used for food – cooked, baked, dried. Grows best in lihjt, fertile soil.
Seeds germinate hard and long.
SE Lättodlad grönsak som sås tidigt på våren och odlas från vår till sen sommar nästa år.
Roten används till mat– kokad, bakad eller torkad. Växer bäst i lätt, näringsrik jord. Fröna är
känsliga och gror långsamt.

4770168149458
PEAS / ÄRTOR
PREMIUM
Pisum sativum L.(partim)
EN Early, heavy yielding variety producing very tasty peas. Pods are large, 7–8 peas per
pod. Peas are eaten fresh, can be frozen and preserved. Plants are 60–65 cm high, can be
grown without supports. The variety is resistant to diseases, produces harvest till
mid–summer. Grown in fertile soil and must be watered during drought.
SE Tidig, bördig sort som ger mycket smakrika ärtor. Baljorna är stora, 7–8 ärtor per balja.
Ärtorna kan ätas färska, frysas och lagras. Plantorna blir 60–65 cm höga, kan odlas utan
stöd. Sorten är sjukdomsresistent, skördas under sommaren. Växer i näringsrik jord och ska
vattnas vid torka.

4770168149502
PEAS / ÄRTOR
JESSY
Pisum sativum L.(partim)
EN Sugarsnap pea variety – sweet succulent pods are eaten along with the peas inside.
Hi yielding variety resistant to disease – it will produce rich harvest. Sow peas in spring
every 10 days till mid–June to enjoy delicious, fresh peas for a longer period of time.
SE Sparrisärt med söta, suckulenta baljor, som äts direkt med ärtorna inuti. Bördig,
sjukdomsresistent sort som ger stor skörd. Så ärtor på våren var tionde dag, fram till
mitten av juni för att njuta av färska ärtor länge.

4770168149434
PEAS / ÄRTOR
KARINA
Pisum sativum L.(partim)
EN Early fertile variety, 7 – 9 green peas per pod, suitable for fresh consumption, canning,
cooking, freezing. Seeds are sown in early spring. It is important that the soil temperature is
not below 10 °C. Grown in fertile soil and must be watered during drought.
SE En tidig, bördig sort, 7 – 9 gröna ärtor i fröskidan. Lämplig för färsk konsumtion,
konservering, kokning och frysning. Frön sås tidigt på våren. Det är viktigt att
marktemperaturen inte är lägre än +10°C. Odlas i bördig jord och rekommenderas att
vattnas under torka.

4770168149465
PEAS / ÄRTOR
KELVEDON WONDER
Pisum sativum L.(partim)
EN Early, heavy yielding variety producing very tasty peas. Pods are large, 8–9 peas per
pod. Peas are eaten fresh, can be frozen and preserved. Plants are 45–48 cm high, can be
grown without supports. The variety is resistant to diseases, produces harvest till
mid–summer. Grown in fertile soil and must be watered during drought.
SE Tidig, bördig sort som ger mycket smakrika ärtor. Baljorna är stora, 8–9 ärtor per balja.
Ärtorna kan ätas färska, frysas och lagras. Plantorna blir 45–48 cm höga, kan odlas utan
stöd. Sorten är sjukdomsresistent, skördas under sommaren. Växer i näringsrik jord och ska
vattnas vid torka.

4770168149496
PEAS / ÄRTOR
PROGRESS N. 9
Pisum sativum L.(partim)
EN One of the earliest varieties producing large peas. Plants are 45 cm tall, can be grown
without supports. The variety is resistant to diseases, produces harvest till mid–summer.
Grown in fertile soil and must be watered during drought. Sow peas in spring every 10
days till mid–June.
SE En av de tidigaste sorterna, ger stora ärtor. Plantorna är 45 cm höga, kan odlas utan
stöd. Sorten är sjukdomsresistent, skördas vid under sommaren. Odlas i näringsrik jord och
skall vattnas vid torka. Så ärtor var tionde dag, fram till mitten av juni.

4770168149489
PEAS / ÄRTOR
UTRILLO
Pisum sativum L.(partim)
EN Early heavy yielding variety. Produces very delicious, large 8–10 peas per pod. The
plant is 75 cm tall. Plants should be supported. Extended and abundant harvests. Sow
peas in spring every 10 days till mid–June to enjoy delicious, fresh peas for a longer period
of time.
SE Tidig, bördig sort. Ger delikata, stora ärtor, 8–10 per balja. Plantan blir 75 cm hög.
Plantan behöver stöd. Riklig skörd. Så ärtor tidigt på våren, var tionde dag, för att njuta av
färska ärtor länge.

4770168149472
PEAS / ÄRTOR
WINNER
Pisum sativum L.(partim)
EN Early, heavy yielding variety producing very tasty peas. Pods are large, 9–10 peas per
pod. Peas are eaten fresh, can be frozen and preserved. Plants are 60–65 cm high, can be
grown without supports. The variety is resistant to diseases, produces harvest till
mid–summer. Grown in fertile soil and must be watered during drought.
SE Tidig, bördig sort som ger mycket smakrika ärtor. Baljorna är stora, 9–10 ärtor per
balja. Ärtorna kan ätas färska, frysas och lagras. Plantorna blir 60–65 cm höga, kan odlas
utan stöd. Sorten är sjukdomsresistent, skördas under sommaren. Växer i näringsrik jord
och ska vattnas vid torka.
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4770168125759
SWEET PEPPER / PAPRIKA
ANDREA
Capsicum annuum L.
EN Early variety, yellowish fruits, red when ripe, weighting 150 grams. Good for fresh
consumption and for canning. Cultivated in greenhouses, winter gardens, or outdoors in
hot summer. 40 – 60 days after sowing young plants are planted in a permanent place.
Grown in pots, one plant in each.
SE En tidig sort med gula frukter, röda när de mognar som väger 150 gram. God att ätas
färsk och till konservering. Odlas i växthus och vinterträdgårdar, eller utomhus i varmt
sommarväder. Planteras på odlingsplatsen 40 – 60 dagar efter sådd. Kan odlas en och en i
kruka.

4770168121355
PUMPKIN / PUMPA
AMBAR
Cucurbita Maxima Duchesne
EN Medium early variety, with ﬂat round fruit and dark green skin, weighting about 2–4
kg. Flesh is intensely orange, ﬁrm, sweet, tasty, containing more vitamins and carotene
than other varieties. Ripe fruit will stay until March. Pumpkins are one of the most easily
grown vegetables.
SE Mellan–tidig sort, med platta, runda frukter och mörkgrönt skal, som väger 2–4 kg.
Köttet är intensivt orange, fast, sött, smakfullt och innehåller mer vitaminer och karoten än
andra sorter. Mogna pumpor håller sig till mars. Pumpa är en av de mest lättodlade
grönsakerna.

4770168107076
RADICCHIO / SALLAT, ROSEN
ROSSA DI VERONA
Cichorium intybus L.
EN Lettuce with original colour, shape and taste. Produce 600–800 grams loaf with
crispy leaves. Eaten green, mixed with other lettuce, providing slight spice taste for them.
Cultivated for summer and autumn harvest. Recommended to plant outdoors in
seedlings. Seeds are spread out on a paper tape to maintain equal distances, to avoid
thinning.
SE Sallat med originell färg, form och smak. Producerar 600–800 grams huvuden med
krispiga blad. Äts färsk, blandad med annan sallad ger den en kryddig smak. Skördas
sommar och höst. Sätts ut på friland som plantor. Fröna är placerade på ett såband – ger
plantor på lämpligt avstånd.

4770168135260
RADISH / RÄTTIKA
ALABASTER F1
Raphanus sativus L.
EN Very easily grown and quickly growing vegetable for summer autumn harvest. Grows
within 75–80 days, the root crops are 40–45 cm long, crisp, good tasting. It is also called
Japanese radish. Harvested before frost. In cool room the root crops will keep fresh for 2
months. Cultivated in well plowed fertile soil.
SE Mycket lättodlad och snabbväxt grönsak som skördas sommar och höst. Växer inom
75–80 dagar. Rotfrukten är 40–45 cm lång, krispig, välsmakande. Kallas också japansk
rädisa. Skördas innan frosten. Kan lagras i svalt rum i 2 månader. Odlas i välgrävd,
näringsrik jord.

4770168136892
RADISH / RÄDISA
LADA
Raphanus sativus L.
EN Very easily grown and quickly growing vegetable. Medium early variety, grows in
33–37 days. Root crops are bright red, do not overgrow for a long time, juicy, delicious. For
early harvest grown in greenhouses, for spring harvest sown outdoors. To have radish in
late summer, seed them in late July or beginning of August. Grows well in fertile soils.
Watering is necessary when the soil is dry.
SE Mycket lättodlad och snabbväxande sort. Mellan–tidig sort, växer på 33–37 dagar.
Rotfrukten är ljusröd, saftig och delikat, står länge innan den blir träig. Så i växthus eller
inomhus för att skördas tidigt, för att skörda på våren sås den utomhus. För att ha rädisa
hela sommaren sås den sent i juli. Växer bra i näringsrik jord. Skall vattnas vid torka.

4770168136878
RADISH / RÄDISA
NATIONAL 2
Raphanus sativus L.
EN Very easily grown and quickly growing vegetable. Medium early variety, grows
within 28 – 30 days. For early harvest grown in greenhouses, for spring harvest sown
outdoors. To have radish in late summer, seed them in late July or beginning of August.
Grows well in fertile soils. Watering is necessary when the soil is dry.
SE Väldigt lättodlad och snabbväxande grönsak. Mellan–tidig sort, växer inom 28–30
dagar. Sås i inomhus eller växthus för tidig skörd, kan sås utomhus för att skördas på våren.
För att ha rädisa sent på sommaren, sås den sent i juli. Växer bra i näringsrik jord. Skall
vattnas när jorden är torr.

4770168135246
RADISH / RÄDISA
RIESEN VON ASPEN*VIOLA*SNIEZKA
Raphanus sativus L.
EN A colourful mix of varieties – white, purple, red. Root crops are juicy and delicious.
Grown for the spring and the autumn harvest, harvested in 28–35 days after sowing.
Seeds are spread out on a paper tape to maintain equal distances, to avoid thinning.
SE En färgstark blandning av sorter – vit, lila och röd. Rotfrukter är saftiga och
välsmakande. Odlas för vår– och höstskörden och skördas 28 – 35 dagar efter sådd. Fröna
är placerade på ett såband – ger plantor på lämpligt avstånd.

4770168136908
RADISH / RÄDISA
SAXA 2
Raphanus sativus L.
EN Very easily grown and quickly growing vegetable. Early variety, grows in 22–25 days.
Root vegetables are red, juicy, delicious. For early harvest grown in greenhouses, for spring
harvest sown outdoors. To have radish in late summer, seed them in late July or beginning
of August. Grows well in fertile soils. Watering is necessary when the soil is dry.
SE Mycket lättodlad och snabbväxande sort. Mellan–tidig sort, växer på 22–25 dagar.
Rotfrukten är ljusröd, saftig och delikat, står länge innan den blir träig. Så i växthus eller
inomhus, för att skörda tidigt, för att skörda på våren sås den utomhus. För att ha rädisa
sent på sommaren, sås den sent i juli. Växer bra i näringsrik jord. Skall vattnas när jorden är
torr.

4770168136885
RADISH / RÄDISA
VODKA
Raphanus sativus L.
EN Very easily grown and quickly growing vegetable. Medium early variety, grows
within 35–40 days, roots are delicious, crispy, 15–20 cm long. For early harvest sown in
early spring outdoors. To have radish in late summer, seed them in late July or beginning of
August. Grows well in fertile soils. Watering is necessary when the soil is dry.
SE Mycket lättodlad– och snabbväxande grönsak. Mellan–tidig sort, växer inom 35–40
dagar. Rötterna är delikata, krispiga, 15–20 cm långa. Sås på friland tidigt om våren för
tidig skörd. För att ha rädisa sent på sommaren, sås den sent i juli. Växer bra i näringsrik
jord. Skall vattnas vid torka.

4770168106628
RED BEET / RÖDBETA
DETROIT 2
Beta vulgaris L.
EN Easily grown and popular vegetable. Roots are round, red, eaten raw, cooked, canned
and used for juices. Sown directly into the soil. Plant seedlings for early harvest. They
improve digestion and accelerate metabolism.
SE Lättodlad och populär grönsak. Rötterna är runda och röda, de äts rå, kokta, inlagda
och används till juice. Sås direkt i jorden. Sätt plantor för tidig skörd. Denna grönsak är
oumbärlig när du är trött och behöver återhämtning. Rödbeta är bra för matsmältningen
och påskyndar metabolismen.

4770168106635
RED BEET / RÖDBETA
MONORUBRA
Beta vulgaris L.
EN Easily grown and popular vegetable. Root crops are round, original red colour with
white ﬂowers, eaten raw, cooked, canned, and used for juices. Sown directly into the soil.
Plant seedlings for early harvest. These vegetables are irreplaceable when you are
exhausted, need to recover. They improve digestion and accelerate metabolism.Seeds are
spread out on a paper tape to maintain equal distances, to avoid thinning.
SE Lättodlad och populär grönsak. Rötterna är runda och röda, de äts rå, kokta, inlagda
och används till juice. Sås direkt i jorden. Sätt plantor för tidig skörd. Denna grönsak är
oumbärlig när du är trött och behöver återhämtning. Rödbeta är bra för matsmältningen
och påskyndar metabolismen. Fröna är placerade på ett såband – ger plantor på lämpligt
avstånd.

4770168106642
RED BEET / RÖDBETA
TONDA DI CHIOGGIA
Beta vulgaris L.
EN Easily grown and popular vegetable. Root crops are round, original red colour with
white ﬂowers, eaten raw, cooked, canned, and used for juices. Sown directly into the soil.
Plant seedlings for early harvest. They improve digestion and accelerate metabolism.
SE Lättodlad och populär grönsak. Rotfrukten är rund, originell röd färg med vita
blommor. Äts rå, kokt, inlagd, och används till juice. Sås direkt i jorden. Sätt plantor för tidig
skörd. Denna grönsak är oumbärlig när du är trött och behöver återhämtning. Rödbeta är
bra för matsmältningen och påskyndar metabolismen.

4770168139084
SORREL / SYRA
LYONSKI
Rumex acetosa L.
EN Perennial leaf vegetable with sour, succulent leaves used for food. Leaves are used for
soups, salads in early spring. Harvested before ﬂowering. After cutting, plants yield again.
For early harvest grown in greenhouses, for early summer harvest outdoors. Do not require
cover in winter.
SE Perenn bladväxt med sura, suckulenta blad som används till mat. Bladen används i
soppor och sallader tidigt på våren. Skördas innan blomning. Efter nedklippning växer
plantan upp igen. För tidig skörd odlas den i växthus, på friland skördas den på
försommaren. Behöver inte täckas på vintern.

4770168147188
SPINACH / SPENAT
GIANT D'HIVER
Spinacia oleracea L
EN Easily grown fast growing leafy vegetable. Leaves, which are harvested before
ﬂowering, are used for food. Leaves are used fresh, baked, can be preserved. For early
harvest grown in greenhouses, later seedlings are planted directly outdoors. To have a
salad for a longer period of time, seed them every 2 weeks. Do not grow only in mid–July.
Seeds are spread out on a paper tape to maintain equal distances, to avoid thinning.
SE Lättodlad, snabbväxande bladgrönsak. Bladen, som skördas innan blomning,
används i mat. Bladen används färska eller tillagade, kan förvaras. Odlas i växthus för tidig
skörd, senare kan plantor sättas direkt på friland. För att ha spenat i längre tid, så varannan
vecka. Kan odlas hela sommaren. Fröna är placerade på ett såband – ger plantor på
lämpligt avstånd.

4770168147195
NEW ZEALAND SPINACH / SPENAT, NYZEELÄ
Tetragonia expansa
EN Taste reminiscent of spinach, except leaves are thicker than spinach and do not
overgrow for long time. Green leaves with stalks are used for food, do not overgrow for
long time, regrow after cutting. Cultivated for spring, summer and autumn harvest. Grow
best in medium heavy and rather humuous fertile soil.
SE Smak som påminner om spenat, bladen är tjockare än spenat och står länge utan att
växa över. Låt dock inte spenaten stå för länge, växer upp igen när den klipps ned. Gröna
blad med stjälkar används till mat. Skördas vår, sommar och höst. Växer bäst i tung och
relativt humusrik, näringsrik jord.

4770168147171
SPINACH / SPENAT
VIKING
Spinacia oleracea L
EN Easily grown fast growing leafy vegetable. Leaves, which are harvested before
ﬂowering, are used for food. Leaves are used fresh, baked, can be preserved. For early
harvest grown in greenhouses, later seedlings are planted directly outdoors. To have a
salad for a longer period of time, seed them every 2 weeks. Do not grow only in mid–July.
SE Lättodlad, snabbväxande bladgrönsak. Bladen, som skördas innan blomning,
används i mat. Bladen används färska eller tillagade, kan förvaras. Odlas i växthus för tidig
skörd, senare kan plantor sättas direkt på friland. För att ha spenat i längre tid, så varannan
vecka. Kan odlas hela sommaren.

4770168108318
SQUASH / SQUASH
BLACK BEAUTY
Cucurbita pepo L.
EN Medium–early variety. Grow in a compact cylindrical bush. Used fresh, cooked, fried,
steamed, canned. Grow best in fertile, manured with organic fertilizers, sunny soil. For
early harvest, seeds sown in pots inside. Seedlings are planted outdoors after frost.
SE Medium–tidig variant, som växer i kompakt, cylindrisk buskform. Används färsk,
kokt, stekt, ångad eller konserverad. Växer bäst i näringsrik, organiskt gödslad jord, i soligt
läge. Plantorna sätts ut när det är frostfritt.

4770168108301
SQUASH / SQUASH
BUTTERNUT
Cucurbita moschata (Duchesne ex Lam.) Poir.
EN Heat loving, vining vegetable. Fruits are pear shaped, skin is yellow, orange ﬂesh,
sweet, with a pleasant taste of nuts. Cultivated outdoors and in greenhouses. Suitable for
f re s h u s e , l o n g e r s t o r a g e , s t e a m i n g, f r y i n g, s o u p s a n d b a k i n g.
Grow best in areas protected from winds, in sandy loam or light loamy soil.
SE Värmeälskande grönsak med krypande stam. Frukterna är päronformade, skalet gult,
köttet är orange med söt, nötaktig smak. Odlas utomhus och i växthus. Lämplig till färsk
konsumtion, längre lagring, ångkokning, stekning, soppor och bakning.
Växer bäst på vindskyddad plats, i sand– och lerblandad, eller lätt lerig jord.

4770168108332
SQUASH / SQUASH
TERMINATOR F1
Cucurbita pepo L.
EN Medium–early variety. grow in a compact cylindrical bush. Used fresh, cooked, fried,
steamed, canned. Grow best in fertile, manured with organic fertilizers, sunny soil. For
early harvest seeds sown in pots inside. Seedlings are planted outdoors after frost.
SE Medium–tidig sort som växer i en kompakt, cylindrisk buske. Används färsk, kokad,
stekt, ångad eller konserverad. Växer bäst i näringsrik, organiskt gödslad jord, i soligt läge.
Plantorna sätts ut på friland när det är frostfritt.

4770168120082
SWEET CORN / MAJS
MINIGOLD
Zea mays L.(partim)
EN Heat loving, fast–growing vegetable. Cobs are used for food, can be boiled, canned.
Corn is planted or sown outdoors after frost. Grown in a sunny spot of the garden, in fertile
soil. Harvested after the ﬁrst frost. Cobs are picked fresh and last for 2–3 weeks. Corn is
cooked in non–salted water, salt is added on the cooked cobs.
SE Värmeälskande, snabbväxande grönsak. Majskolvar används till mat, kan kokas eller
konserveras. Majs planteras eller sås utomhus när det är frostfritt. Odla på solig plats i
trädgården, i näringsrik jord. Skörda efter den första frosten. Kolvarna plockas färska och
håller sig ca 2–3 veckor. Majs kokas i osaltat vatten, salta de kokta majskolvarna.
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4770168120075
SWEET CORN / MAJS
TAURIS F1
Zea mays L.(partim)
EN Heat loving, fast–growing vegetable. Cobs are used for food, can be boiled, canned.
Corn is planted or sown outdoors after frost. Grown in a sunny spot of the garden, in fertile
soil. Harvested after the ﬁrst frost. Cobs are picked fresh and last for 2–3 weeks. Corn is
cooked in non–salted water, salt is added on the cooked cobs.
SE Värmeälskande, snabbväxande grönsak. Majskolvar används till mat, kan kokas eller
konserveras. Majs planteras eller sås utomhus när det är frostfritt. Odla på solig plats i
trädgården, i näringsrik jord. Skörda efter den första frosten. Kolvarna plockas färska och
håller sig ca 2–3 veckor. Majs kokas i osaltat vatten, salta de kokta majskolvarna.

4770168122123
SWISS CHARD / MANGOLD
RHUBARB CHARD
Beta vulgaris L.
EN Variety with green leaves and red stems. Leaves with stems, resembling the taste of
spinach and nuts, are used for food. Used for salad, garnish, soup, can be preserved for the
winter. For early harvest sown in greenhouses, for early spring, summer harvest are grown
outdoors. Harvest within 50–60 days after seeding.
SE En variant med gröna blad och röda stjälkar. Blad och stjälkar, med spenat– och
nötliknande smak, används i mat. Används i sallader, som dekoration, i soppa, kan
vinterförvaras. Sås i växthus tidigt på våren för tidig skörd. Kan sås på friland och skördas då
på sommaren.

4770168122116
SWISS CHARD / MANGOLD
VERDE A COSTA BIANCA
Beta vulgaris L.
EN Variety with green leaves and white stems. Leaves with stems, resembling the taste of
spinach and nuts, are used for food. Used for salad, garnish, soup, can be preserved for the
winter. For early harvest sown in greenhouses, for early spring, summer harvest are grown
outdoors.This is a low maintenance vegetable with high vitamin content.
SE En variant med gröna blad och vita stjälkar. Blad och stjälkar, med spenat– och
nötliknande smak, används i mat. Används i sallader, som dekoration, i soppa, kan
vinterförvaras. Sås tidigt om våren i växthus för tidig skörd. Kan sås på friland och skördas
då på sommaren. Denna sort är lättskött och har ett högt vitamininnehåll.

4770168131231
TOMATO / TOMAT, VÄXTHUS
ACE 55
Solanum lycopersicum L.
EN Medium early tomato variety with thick walled fruits and low acid content. Fruits are
bright red, large, tasty, with thin skin. Plants are tall and resistant to diseases. Grown in
greenhouses, on a hot summer outdoors. Select a sunny place protected from the winds
for cultivation.
SE En medium tidig, kraftig tomatsort med kraftigt fruktkött och låg syra. Frukterna är
ljusa, röda, stora och smakrika, med tunt skal. Plantorna är höga och sjukdomsresistenta.
Odlas i växthus, eller utomhus i varmt sommarväder. Välj en solig, vindskyddad
odlingsplats.

4770168131262
TOMATO / TOMAT, BUSK
CITRINA
Solanum lycopersicum L.
EN Fertile variety yielding original shape tomato fruits resembling lemons. Fruits weight
75–85 grams, thin skin, very tasty. Grown in greenhouses, on a hot summer outdoors.
Select a sunny place protected from the winds for cultivation.
SE En riklig sort som ger citronliknande frukter. Frukterna väger 75– 85 gram, har tunt
skal och är mycket smakrika. Odlas i växthus, utomhus i varmt sommarväder. Välj en solig,
vindskyddad odlingsplats.

4770168131279
TOMATO / TOMAT, BIFF
MARMANDE
Solanum lycopersicum L.
EN Fertile variety, fruits are large, with thin skin, very tasty. Particularly suitable for fresh
Caesar salad with feta cheese and olives. This variety of the tomatoes needs support.
Grown in greenhouses, on a hot summer outdoors. Select a sunny place protected from
the winds for cultivation.
SE En bördig, mycket smakrik sort med stora frukter, med tunt skal. Passar särskilt bra till
färsk Caesar–sallad med fetaost och oliver. Denna tomatsort kräver stöd. Odlas i växthus,
eller utomhus varma somrar. Välj en solig, vindskyddad odlingsplats.

4770168134034
TOMATO / TOMAT
NOIRE DE CREME
Solanum lycopersicum L.
EN Fertile variety, large dark burgundy fruits, thin skin, very tasty. Particularly suitable for
fresh Caesar salad with feta cheese and olives. This variety of the tomatoes needs support.
Grown in greenhouses, on a hot summer outdoors. Select a sunny place protected from
the winds for cultivation.
SE En riklig sort med mycket mörka, vinröda frukter,mycket smakrika , med tunt skal.
Passar särskilt bra till färsk Ceasarsallad med fetaost och oliver. Denna tomatsort kräver
stöd. Odlas i växthus, eller utomhus varma somrar. Välj en solig, vindskyddad odlingsplats.

4770168131248
TOMATO / TOMAT, KÖRSBÄRS
SPENCER
Solanum lycopersicum L.
EN Mid–late indeterminate, variety. Fruits are round, small and weigh 30–40 g. The fruits
are ﬁrm, have no ribbed markings, are resistant to splitting and have a very good shelf life.
Fruits are tasty, suitable for fresh consumption and canning. Grown in greenhouses, on a
hot summer outdoors. Select a sunny place protected from the winds for cultivation.
SE En medium–sen, obestämd sort. Små runda frukter som väger 30–40 gram.
Frukterna är fasta, släta, resistenta mot sprickbildning och har mycket god skalkvalitet.
Frukterna är smakrika, passar att ätas färska eller till konservering. Odlas i växthus, eller
utomhus i varmt sommarväder. Välj en solig, vindskyddad odlingsplats.

4770168110076
TURNIP / KÅLROT
DALIBOR
Brassica rapa L.
EN Highly fertile, easily grown vegetable. Good for mashes and stews. Young leaves
suitable for salads. Harvested 3 months after sowing. After harvesting, can stay for 3–4
months in a cool room. Grows well in heavy fertile soils.
SE Mycket bördig, lättodlad grönsak. God till mos och stuvningar. Unga blad passar till
sallader. Skördas 3 månader efter sådd. Efter skörd kan den lagras 3–4 månader i svalt
rum. Växer bäst i relativt tung, näringsrik jord.

4770168103085
WATERMELON / MELON, VATTEN
CRIMSON SWEET
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai
EN Heat loving vegetable grown in greenhouses or outdoors, choosing a warm place
sheltered from the wind. Fruit is delicious, aromatic. Leave no more than 2–3 fruits on one
plant. Select fertile soil for cultivation and ensure suﬃcient moisture. Harvested in late
summer, before frost.
SE Värmeälskande grönsak som odlas i växthus eller utomhus. Välj en varm, vindskyddad
plats. Frukterna är smakrika och aromatiska. Lämna inte mer än 2–3 frukter på varje
planta. Välj näringsrik jord och se till att jorden hålls tillräckligt fuktig. Skördas på
sensommaren, innan frost.
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4770168338029
WILD ROCKET / MURSENAP
Diploxalis muralis
EN Biennial plants. Undemanding to soil, grow well in both fertile and barren soils.
During winter, leaves can be grown in pots on the kitchen windowsill. Sprouts and
germinated seeds are used for food. They provide spicy ﬂavour for meals resembling that of
garden rocket leaves. Suitable for ﬂavouring sandwiches or salads.
SE Biennal växt. Inte krävande beträﬀande jord. Växer bra i både näringsrik och
näringsfattig jord. På vintern kan mursenap odlas i krukor på fönsterbrädet. Skott och
groddar används i mat. Ger en kryddig smak till måltider, som påminner om ruccola.
Passar till sandwich och sallad.

4770168309258
BLACK SALSIFY / SVARTROT
DUPLEX
Scorzonera hispanica L.
EN Highly valuable vegetable, taste reminiscent of spinach, with nutty ﬂavour. Roots are
used for food. Peel before use. Fresh, boiled, fried and preserved roots are used for food.
Sown in early spring, harvested before frost or in early spring next year. Ron in deeply
cultivated, humus rich soil.
SE Mycket användbar grönsak, med smak av spenat och nötter. Rötterna används till mat.
Skalas innan användning. Äts färsk, kokad eller stekt, kan lagras. Sås tidigt på våren,
skördas innan frost eller tidigt på våren nästa år. Trivs i porös, humusrik jord.

4770168301023
BORAGE / GURKÖRT
Borago oﬃcinalis L.
EN Cucumber–ﬂavoured annual vegetable, young, fresh leaves are used for spring
salads. Blooms are used for food decoration. Dried leaf and ﬂower tea is used for medicinal
purposes. Decorative plant grown in gardens and ﬂowerbeds. Before sowing, soak the
seeds for 24 hours in water and then sow in moist soil.
SE Gurksmakande ettårig växt vars späda blad används i sallad. Blommorna används till
matdekoration. Torkade blad och te av blommor används för medicinska ändamål. En
dekorativ växt i trädgårdar och rabatter. Blötlägg fröna i 24 timmar innan sådd och så
sedan i fuktig jord.

4770168366022
CHERVIL / KÖRVEL
COMMUN
Anthriscus cerefolium (L.) Hoﬀm.
EN Ornamental, easily grown annual plant. Leaves have a pleasant anise ﬂavour,
reminiscent of parsley. Used fresh, frozen, or dried. Perfect with other herbs such as basil
and parsley giving exquisite taste and aroma to meals. Grown in pots and open soil.
SE Dekorativ, lättodlad, ettårig växt. Lämnar en trivsam anisdoft, påminner om persilja.
Används färsk, frusen eller torkad. Perfekt med andra örter, såsom basilika och persilja –
ger en utsökt smak och arom till måltiderna. Odlas i krukor och på friland.

4770168119345
DILL / DILL
COMMON
Anethum graveolens L.
EN Fertile dill variety, with green, aromatic fronds – for fresh consumption, freezing,
drying. To have dill all season, we recommend to sow it from spring to autumn. After
seeding, dill grows within 65–75 days, in a greenhouse or under cover it can be harvested
after 40–50 days. Seeds are spread out on a paper tape to maintain equal distances, to
avoid thinning.
SE En bördig dillsort med gröna aromatiska blad, lämplig till färsk konsumtion, frysning
eller torkning. Dill skördas inom 65–70 dagar efter sådd: I växthus eller övertäckt kan
dillen skördas efter 40 –50 dagar. Fröna är placerade på ett såband – ger plantor på
lämpligt avstånd.

4770168323049
FENNEL / FÄNKÅL
ROMANESCO
Foeniculum vulgare Mill.
EN Aniseed–ﬂavoured dill–like vegetable, smooth and pure white bulbs used for food.
The foliage and seeds are dried and frozen, a white bulbs can be baked, boiled or stewed.
This vegetable is highly recommended for ﬁsh dishes. Seedlings are planted in the rich soil,
permeable to water and air, and harvested in late autumn.
SE Anissmakande, dill–liknande grönsak, både bladen och den vita stjälkknölen kan
ätas. Blad och frön kan torkas eller frysas, den vita knölen kan bakas, kokas eller stuvas.
Denna grönsak rekommenderas till ﬁskrätter. Plantorna sätts i näringsrik, luftig jord och
skördas sent på hösten.

4770168128408
PARSLEY / PERSILJA
ALBA
Petroselinum crispum (Miller) Nyman ex A. W. Hill
EN Root parsley variety with white root tubers. Roots are used for food in combination
with aromatic leaves. Used fresh, frozen, or dried. Grown outdoors, in early spring in
greenhouses, winter gardens – can be grown all year round, it is easy to grow. In late
autumn parsley can be transplanted from outdoors into pots and grown in the rooms.
SE Rotpersilja med vita rotknölar. Rötterna används i mat i kombination med de
aromatiska färska bladen. Används färsk, frusen eller torkad. Odlas utomhus, tidigt om
våren i växthus och vinterträdgårdar. Kan odlas året om, den är lättodlad. Sent på hösten
kan persiljan transplanteras från friland och odlas inomhus i krukor.

4770168134003
RHUBARB / RABARBER
VIKTORIJA
Rheum rhabarbarum L.
EN Perennial vegetable with sour, refreshing taste leaf stalks used for food. The stalks are
eaten fresh or used for Sown in the nursery, in the second year transplanted into garden
beds. Can grow for 5–6 years in one place. Grow best in fertile soil, overwinter uncovered.
SE Perenn grönsak med syrlig, frisk smak, stjälkarna används till mat. Stjälken äts färsk
eller används till bakning, planteras år två i trädgårdslandet. Kan växa 5–6 år på samma
ställe. Växer bäst i näringsrik jord, skall inte täckas på vintern.

4770168353046
STRAWBERRY SPINACH / SMULTRON MÅLLA
Chenopodium capitatum (L.) Asch.
EN Annual herbal, ornamental plants, grow to 50 cm in height. Easy to grow. Leaves and
fragrant red berries are used for food. Leaves can be added to salads and soups. Berries are
used for wine, jelly drinks and jams. Dried leaves together with berries are used for teas.
Plants are not demanding and can grow in any soil, ﬂower gardens.
SE Ettårig dekorativ ört, som blir 50 cm hög. Lättodlad. Blad och bär används i mat.
Bladen kan användas i sallader och soppor. Bären används i vin, jelly–drinkar och sylt.
Torkade blad och bär kan användas som te. Växten är lättodlad och trivs i stort i alla
jordtyper.

4770168228825
ASTER / ASTER
PRINCESS
Callistephus chinensis (L.) Ness
EN Annual tall flowers. Flowers are 7–9 cm in diameter. Grow best in fertile, welldrained soil permeable to air, in a sunny location. Planted in annual flower beds, balconies,
cemetery, flower boxes and pots. Start blooming in 90 days after sowing. Seeds germinate
within 7-11 days at +18oC.
SE Ettårig, hög blomma. Blommorna är 7–9 cm i diameter. Växer bäst i bördig,
väldränerad, luftig jord, på solig plats. Planteras i ettåriga rabatter, balkonger, kyrkogårdar
och krukor. Börjar blomma inom 90 dagar efter sådd. Frön gror på 7–11 dagar vid + 18oC.

25

SEKLOS / TRADITIONAL

4770168228832
ASTER / ASTER
UNICUM
Callistephus chinensis (L.) Ness
EN Annual tall ﬂowers. Flowers are 7–9 cm in diameter. Grow best in fertile, welldrained soil permeable to air, in a sunny location. Planted in annual ﬂower beds, balconies,
cemetery, ﬂower boxes and pots. Start blooming in 90 days after sowing. Seeds germinate
within 7-11 days at +18 oC.
SE Ettårig, hög blomma. Blommorna är 7–9 cm i diameter. Växer bäst i bördig,
väldränerad, luftig jord, på solig plats. Planteras i ettåriga rabatter, balkonger, kyrkogårdar
och krukor. Börjar blomma inom 90 dagar efter sådd. Frön gror på 7–11 dagar vid + 18 oC.

4770168202030
AUBRETIA / AUBRIETIA
CASCADE PURPLE
Aubrietia x cultorum
EN Perennial, long-blooming carpet ﬂowers. Small ﬂowers up to 1 cm in diameter,
blooming abundantly. Planted in rock gardens, balconies. Grow best in a sunny location,
dry soil. Seeds at +15 ºC temperature germinate within 18–22 days. Aubrieta requires no
covering in winter in ﬂowerbeds.
SE Perenn, mattväxande blomma som blommar länge. Små blommor, upp till 1 cm i
diameter, blommar rikligt. Lämplig i stenpartier, på balkonger. Växer bäst i soligt läge med
torr jord. Gror på 18–22 dagar vid +15 ºC . Behöver inte täckas på vintern i rabatten.

4770168218031
BABY'S BREATH / BRUDSLÖJA
Gypsophila paniculata L.
EN Perennial ﬂowers. Flowers are solid, harvested for summer bouquets and are suitable
for drying. The stems are abundantly branched, straight or rising up. Grown together with
other perennial ﬂowers. Sown in autumn or in spring (may) in beds. Grow shoots are
transplanted into the ﬂower bed. Grow well in fertile light soil, sunny location.
SE Perenn, solid blomma. Solid blomma, som skördas till sommarbuketter och passar till
torkning. Stjälken är rak, upprättstående och förgrenar sig rikligt. Odlas tillsammans med
andra perenna blommor, plockas till buketter och kan torkas. Sås på sommaren eller
våren(maj) i rabatter. Plantor sätts ut i rabatten. Växer bra i bördig, lätt jord på solig
växtplats.

4770168218048
BABY'S BREATH / SOMMARSLÖJA
Gypsophila elegans M. Bieb.
EN Annual ﬂowers. Flowers are small. Blooms abundantly and are grown with bright
ﬂowers. Suitable for bouquets and are good for combination of summer ﬂoral
arrangements. Grows well and blooms in soils with high pH level, tolerates excess
moisture. Grow well in fertile light soil, sunny location.
SE Ettårig växt med små blommor. Blommar rikligt, vacker tillsammans med ljusa
blommor. Lämplig i buketter och i somriga blomsterarrangemang. Växer och blommar bra
i bördig, lätt jord på solig växtplats.

4770168225084
BELLFLOWER / KARPATERKLOCKA
Campanula carpatica Jacq.
EN Perennial bright ﬂowers grown in rock gardens, perennial ﬂower beds. In the ﬁrst year
bloom in late summer, afterwards bloom in early spring. Can grow for 2–3 years in the
same place. Select shaded or sunny place for cultivation and supply abundant water
during drought.
SE Perenn, med färgstarka blomblad – lämplig i stenpartier och rabatter. Första året sker
blomningen i slutet av sommaren följande år tidigt på våren. Kan växa 2–3 år på samma
ställe. Trivs i både sol och skugga, vattna vid torka.

4770168232105
BELLS OF IRELAND / MUSSELSYSKA
Moluccella laevis L.
EN Annual ﬂowers with original trusses. They ﬁt for bouquets, dried ones are used for
ﬂoristic arrangements. Grown in fertile and moist soil. Good match for bright ﬂowerbeds.
When dry, the trusses become yellowish.
SE Ettårig blomma med speciella foderblad. Passar til buketter, torkade växter används i
blomsterarrangemang. Växer i näringsrik och fuktig jord. Passar bra tillsammans med ljusa
blommor i rabatten. När den torkar blir blomställningarna gulaktiga.

4770168231047
ORNAMENTAL CABBAGE / PRYDNADSKÅL
FRINGED LEAVES
Brassica oleracea L. var.acephala
EN Annual plant with ornamental, colourful leaves, may be grown in ﬂower gardens
instead of ﬂowers. Ornamental cabbage grows fast and looks best in the end of summer.
Grown in clusters, good for potting. These impressive plants create the great ﬂower beds
till the ﬁrst snow, and the frost highlights the colours of leaves. Grow best in moist and
fertile loam or sandy loam soil.
SE Ettårig planta med dekorativa, färgrika blad, kan odlas i trädgården istället för
blommor. Dekorationskål växer snabbt och är vackrast i slutet av sommaren. Växer i öppna
koner, lämplig till krukor. Denna imponerande växt ger vackra rabatter, fram till den första
snön, och frosten fördjupar bladens färg. Växer bäst i fuktig, näringsrik lerjord eller
sandblandad lerjord.

4770168212039
CALIFORNIA POPPY / SÖMNTUTA
ORANGE KING
Eschscholzia californica Cham
EN Annual, easy to grow ﬂowers. Grow in ﬂower gardens, may be cut for bouquets.
Flowers are 3–4 cm in diameter, bright, bloom in abundance. They are grown in ﬂower
gardens, good for decoration of blooming lawns. Not demanding for the soil. Resistant to
frost. Watering is not necessary, but watered ﬂowers are larger.
SE Ettårig lättodlad blomma. Trivs i rabatter, krukor, blomsterängar mm. Kan klippas till
buketter eller dekorationer. Blommorna är 3–4 cm i diameter, ljusa, blommar rikligt. Inte
krävande beträﬀande jordmån. Tål frost. Vattning ger större blommor vid torka.

4770168216037
CANDYTUFT / ROSENIBERIS
Iberis umbellata
EN Annual, easy to grow ﬂowers with bright trusses. Grown in ﬂower gardens, may be cut
for small bouquets. Compact plants ﬁt to plant in rock–gardens. Right for everlasting
ﬂower arrangements . Grow best in loose, fertile soil in sunny place.
SE Ettårig, lättodlad blomma med vita blomsterställningar. Växer i blomsterträdgårdar,
kan snittas till små buketter. Kompakt planta som passar i stenpartier. Plocka bort vissna
blommor, så blommar den längre. Växer bäst i porös, bördig jord i soligt läge.

4770168243033
CAPE JEWELS / NEMESIA
TRIUMPH
Nemesia strumosa Benth.
EN Annual ﬂowers with the long and rich bloomy period. Fit to grow in hanging baskets,
pots and balcony trays. Grow good in light and moist soil. Seeds are very small, to be
sowed into seedbeds and not covered with a layer of substrate, just dipped a bit into soil.
Seeds sprout in 10–12 days at 200C temperature. In order to continue nemesia growth
and blossom, cut it after a bloomy period.
SE Ettårig blomma med lång och rik blomningsperiod. Lämplig att odla i hängande
korgar, krukor och balkonglådor. Växer bra på ljus plats, med porös och fuktig jord. Fröna är
mycket små, sås i såbädd utan att täckas med jord, trycks bara lätt ned i jorden. Frön gror
efter 10–12 dagar vid 200C . För bättre tillväxt och blomning, klipps efter blomningen.
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4770168221246
WILD CARNATION / NEJLIKA
ETINCELLANT
Dianthus caryophyllus L.
EN Grown as annual or biennial ﬂowers. Double blooms of 4–7 cm diameter smell nicely,
may be cut for small bouquets. In sowed in early spring, the blooming starts in the ﬁrst half
of summer. If you want to enjoy the blooming of these ﬂowers at the end of summer and in
early spring, sow them in the middles of summer. Grow and bloom well in not too light soil
in sunny place.
SE Odlas som ettårig eller tvåårig blomma. Dubbla väldoftande blommor på 4–7 cm i
diameter som kan snittas till små buketter. Om de sås tidigt på våren, börjar blomningen
under försommaren. Om du vill njuta av dessa blommor i slutet på sommaren och tidig
höst, så vid midsommar. Växer och blommar bra i inte alltför porös jord, på solig plats.

4770168266049
COLUMBINE / AKLEJA
MC. KANA GIANTS
Aquilegia vulgaris L.
EN Perennial, some of the most beautiful and beloved ﬂowers for bouquets. Blooms are 5
cm in diameter, double coloured with branched stem. Seeds germinate within 12–16
days. Bloom in the second year after sowing. Grow well in fertile, humid soil. Sown in beds
with other perennial ﬂowers, ﬂowers are picked for bouquets. Can grow for many years in
the same place.
SE Perenn, en av de mest älskade blommorna till buketter. Blommorna är 5 cm i diameter,
tvåfärgade med förgrenad stam. Fröna gror på 12–16 dagar. Blommar andra året efter
sådd. Växer bra i bördig, fuktig jord. Sås i rabatter med andra perenna blommor,
blommorna snittas till buketter. Kan växa många år på samma plats.

4770168216044
CONEFLOWER / RUDBECKIA, RÖD
Echinacea purpurea (L.) Moench purple
EN Perennial, not demanding, ornamental, and melliferous ﬂowers attracting many
butterﬂies. Flowers are 9–10 cm in diameter. Grown in planters, ﬂower gardens; ﬁt for
bouquets; blooms are dried for herbal teas. Grow and bloom well both in sun and partial
shade, loam soil.
SE Perenn, icke krävande, dekorativ blomma, som är rik på nektar och drar till sig många
ärilar. Blommorna är 9–10 cm i diameter. Odlas i krukor, blomsterträdgårdar; lämplig till
buketter, blommorna används torkade i örtte. Växer och blommar bra i sol och halvskugga,
i lerjord.

4770168290037
CORNFLOWER / BLÅKLINT BLUE BALL
Centaurea cyanus L.
EN Annual ﬂowers, popular and easy to grow. They are grown in ﬂower gardens, pots,
seeded in lawns. Blossoms are picked for bouquets. Flowers bloom for extended periods
when the soil is moist. If the soil is dry, it is recommended to water. Undemanding to soil,
grow well in ﬂower gardens where the soil is not fertile.
SE Ettårig blomma, populär och lättodlad. Odlas i rabatter, krukor, sås i gräsmattan eller i
blomsterängen. Blommorna plockas till buketter. Blommorna står länge om jorden hålls
fuktig. Om jorden är torr, rekommenderas vattning. Trivs även i näringsfattig jord.

4770168232099
COSMOS BIPINNATUS / ROSENSKÄRA
CARMINE
Cosmos bipinnatus Cav.
EN Annual ﬂowers. Blossoms are bright and big. Bloom in abundance for extended
periods during all summer, easy to grow. The more poor soil conditions the more plant
blossoms. Suit in clusters with tall ﬂowers, in beds of mixed ﬂowers and ethnographic
ﬂowerbeds. Cosmos ﬁt for shaping of hedges, covering of unattractive areas of country
seat and decorating of fences and walls.
SE Lättodlad ett–årig växt, med stora, färgstarka blommor. som blommar frodigt i långa
perioder, hela sommaren. Desto magrare jord, desto ﬂer blommor. Passar i grupper med
höga blommor, i rabatter med blandade blommor och etnograﬁska rabatter. Passar till
häckar, täckning av oattraktiva områden i trädgården och till dekoration av staket och
väggar.

4770168231061
DELPHINIUM X CULTORUM / RIDDARSPORRE, TRÄDGÅRDS
Delphinium grandiﬂorum
EN Perennial ﬂowers with impressive trusses. Not only blooms but also the plant is very
decorative. It is recommended to equip supports for ﬂowers planted in open areas. Flowers
ﬁt to plant in country seats near arbours and fences. Blooms may be cut for summery
bouquets. May grow in the same place for 3–4 years; not necessary to cover in winter.
SE Perenn blomma med imponerande blomsterställningar. Inte bara blommorna, men
hela växten är mycket dekorativ. Växten behöver stöd när den planteras på öppna platser.
Blommorna är vackra nära bersåer och staket. Blommorna kan snittas till somriga
buketter. Kan växa på samma plats i 3–4 år, behöver inte täckas på vintern.

4770168281165
FLOWER MIXTURE / BLOMSTERBLANDNING
Japanese ﬂower mix
EN Colourful, pleasantly fragrant ﬂower mix for summer ﬂowerbeds. The mix contains
ﬂowers blooming in various colours, creating a colourful carpet of ﬂowers. Especially
recommended for rowing free-form ﬂower beds, blending in perfect harmony with other
ﬂowers. Not demanding to the soil. Allow the blooms to ﬁnish ﬂowering, and produce
seeds that will germinate next year and will entertain you with fabulous Flowers.
SE Färggrann, väldoftande blomsterblandning till somriga rabatter. Blandningen
innehåller blommor i olika färger, som ger en färggrann matta med blommor.
Rekommenderas speciellt till fritt växande blomsterrabatter, blandar sig harmoniskt med
andra blommor. Inte krävande beträﬀande jordmån. När blommorna vissnat kan du ta
frön, som sås året därpå och ger nya fantastiska blommor.

4770168281158
FLOWER MIXTURE / BLOMSTER BLANDNING FÖR BI
Tuninger mix. For bees
EN Colourful, pleasantly fragrant ﬂower mix for summer ﬂowerbeds. Extended
blooming, ﬂowers are favoured by bees and butterﬂies. Especially recommended for
rowing free-form ﬂower beds, blending in perfect harmony with other ﬂowers. Not
demanding to the soil. Allow the blooms to ﬁnish ﬂowering, and produce seeds that will
germinate next year and will entertain you with fabulous Flowers.
SE Färggrann, väldoftande blomsterblandning till somriga rabatter. Blandningen
innehåller blommor i olika färger, som är speciellt omtyckta av bin och ärilar.
Rekommenderas speciellt till fritt växande blomsterrabatter, blandar sig harmoniskt med
andra blommor. Inte krävande beträﬀande jordmån. När blommorna vissnat kan du ta
frön, som sås året därpå och ger nya fantastiska blommor.

4770168238206
FLOWERING FLAX / LIN
BRIGHT EYES
Linum grandiﬂorum L.
EN Annual, brightly coloured graceful ﬂowers. Planted in clusters in ﬂower beds; can be
picked. Bloom throughout the summer. Easily grown, sown directly into the soil, seedlings
require thinning. Choose a sunny area, and soil permeable to water and air.
SE Färgstarka och graciösa blommor. Odlas i trädgårdar, planteras i grupper, kan plockas.
Blommar hela sommaren. Lättodlade, sås direkt i jorden, äldre plantor gallras. Välj en solig
plats med porös jord för bästa resultat.

4770168244016
FORGET-ME-NOT / FÖRGÄTMIGEJ
BLUE BALL
Myosotis alpestris F.W.Schmidt
EN Perennial, extensively and abundantly blooming ﬂowers. Flowers are bright,
contrasting. Grows best in the humid shady areas, not demanding for soil. Small seeds.
After plants ﬁnish blooming, mature seeds are self-sown. For hanging baskets, pots,
balcony trays, near water bodies. Grown in blossoming meadows and lawns.
SE Perenn, rikligt blommande växt. Blommar i klara kontrastfärger. Växer bäst på fuktig,
skuggig plats, inte krävande beträﬀande jordmån. Små frön. Efter blomningen självsår
mogna frön. Lämplig i hängande korgar, krukor, balkonglådor och nära vatten. Odlas i
blomsterängar och blommande gräsmattor.
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4770168249035
HOLLYHOCK / STOCKROS
CHATER'S
Alcea rosea L.
EN Biannual ﬂowers. These beautiful ﬂowers ﬁt everywhere where you need tall plants
with bright blooms. Grown near fences, buildings, in country seats. Once sowed, the
Hollyhocks grow for many years. Grow in fertile soil in sunny place protected from wind in
the south side. One stem may have up to 30 blooms.
SE Biennal blomma. Dessa vackra blommor passar överallt där du önskar höga växter
med färgrika blommor. Odlas nära staket, stängsel och väggar. Stockros växer i många år
på samma plats. Odla i bördig jordmån, i soligt, vindskyddat söderläge. En stam kan få upp
till 30 blommor.

4770168249042
HOLLYHOCK / STOCKROS
SUMMER CARNIVAL
Alcea rosea L.
EN Biannual ﬂowers. These beautiful ﬂowers ﬁt everywhere where you need tall plants
with bright blooms. Grown near fences, buildings, in country seats. Once sowed, the
Hollyhocks grow for many years. Grow in fertile soil in sunny place protected from wind in
the south side. One stem may have up to 30 blooms.
SE Biennal blomma. Dessa vackra blommor passar överallt där du önskar höga växter
med färgrika blommor. Odlas nära staket, stängsel och väggar. Stockros växer i många år
på samma plats. Odla i bördig jordmån, i soligt, vindskyddat söderläge. En stam kan få upp
till 30 blommor.

4770168223073
HOLLYHOCK / MALVA, SOMMAR
ZEBRINA
Malva moschata rosea
EN Perennial ﬂowers with original blooms. Grown in rock–gardens, ﬂowerbeds, gardens
of perennial ﬂowers. These ﬂowers are popular due to their ornamental blossoms; young
leaves and immature seeds are sweetish and may be used for salad. Undemanding to soil,
grow in partial shade, bloom in abundance when grow in sunny place.
SE Perenn växt med speciella blommor. Växer i stenpartier, rabatter, perenna trädgårdar.
Denna planta är populär för sina dekorativa blommor, unga blad och omogna frön är söta
och kan användas i sallad. Inte krävande beträﬀande jordmån, växer i halvskugga,
blommar frodigt i soligt läge.

4770168231054
LARKSPUR / RIDDARSPORRE, ROMERSK
GIANT IMPERIAL
Consolida ajacis (L.) Scur.
EN Annual ﬂowers with original trusses. Dried blooms may be used for ﬂoristic
arrangements. Suit for summery ﬂowers gardens, match nicely with other ﬂowers. Grow
best in moist and fertile loam or sandy loam.
SE Ettårig växt med karaktäristiska blomställningar. Torkade blommor kan användas i
blomsterarrangemang. Passar till somriga rabatter, tillsammans med andra blommor.
Växer bäst i fuktig och bördig lerjord, eller sandblandad lerjord.

4770168223066
LOVE–IN–A–MIST / JUNGFRUN I DET GRÖNA
Nigella damascena
EN Easy to grow annual ﬂowers. Seeded in blooming lawns, ﬂowerbeds, ﬂowers may be
picked for bouquets. Seed pods are beautiful in dried arrangements. Dried seeds smell like
nutmeg, taste nicely, may be sprinkled on bagels, added to pickled cucumbers and
cabbages. Undemanding to soil.
SE Lättodlad, ettårig blomma. Sås i blomsterängar, rabatter, blommorna kan plockas till
buketter. Fröställningar är vackra i torkade arrangemang. Torkade frön doftar muskot,
smakar gott på bagels, i inlagd gurka och i pickles. Inte krävande beträﬀande jordmån.

4770168238053
LUPINUS / LUPIN, REGNBÅGS
MINARETTE
Lupinus nanus polyphyllus Lindl.
EN Perennial ﬂowers with ornamental leaves and blossoms. Grow in ﬂower gardens, may
be picked for bouquets. Large ﬂowers, bloom in June for 20–30 days. After deadheading
bloom again in August. Prior to sowing seeds should be soaked in water for 24 hours, and
then sowed in moist soil.
SE Perenn växt med dekorativa blad och blommor. Odlas i blomsterträdgårdar, kan
plockas i buketter. Stora blommor, blommar i juni i 20–30 dagar. Efter att de vissna
blommorna klipps av blommar de igen i augusti. Tål frost, torka, inte krävande beträﬀande
jordmån och ljus. Innan sådd ska fröna blötläggas i 24 timmar, sås sedan i fuktig jord.

4770168257023
MALLOW / MALVA, SOMMAR
LOVELINESS ROSE
Lavatera trimestris
EN Annual ﬂowers extensively blooming during all summer, massive blooms. Grown in
ﬂowerbeds, blooms may be cut for bouquets. Better grows in sunny place protected from
wind. It is recommended to deadhead in order to have more extensive blooming for longer
period.
SE Ettårig, frodig växt som ger mängder av blommor hela sommaren. Växer i rabatter,
blommorna kan snittas till buketter. Växer bäst på solig, vindskyddad plats. Vissna
blommor bör tas bort, för att förlänga blomningen.

4770168265080
MARIGOLD / TAGETES, STOR
CALANDO LEMON
Tagetes erecta L.
EN Annual bright ﬂowers for summery ﬂower gardens. Planted in lawns, ﬂower gardens;
may be grown in pots. It is recommended to deadhead in order to have more extensive
blooming for longer period. Grow and bloom in both sunny and shaded areas. Due to
essential oil and a strong scent it is called a sanitation herb to adjacent ﬂowers and
vegetables.
SE Ettåriga ljusa blommor till somriga trädgårdar. Passar i rabatter, i kruka.
Vissna blommor klipps bort, det ger lång och frodig blomning. Växer och blommar både i
sol och skugga. På grund av sina eteriska oljor och starka doft kallas den en sanitetsört för
blommor och grönsaker som växer i närheten.

4770168204508
MONEY PLANT / JUDASPENNINGAR
Lunaria biennis L.
EN Biennial ﬂowers. Bloom in the second year after sowing in violet ﬂowers, afterwards
produce white ﬂat seed boxes. Because of original white seed boxes resembling coins, are
particularly suitable for dry bouquets. Picked for dry bouquets before full maturity of seed
boxes.
SE Årliga lättodlade blommor. Blommar med små lila blomblad, efteråt mognar det vita
platta fröbehållare. På grund av sina utstående vita fröbehållare som liknar mynt passar de
perfekt för användning i torra buketter. För torra buketter plockas de innan fröbehållarna
mognar fullständigt.

4770168241237
NASTURTIUM / KRASSE
BLACK VELVET
Tropaeolum majus L.
EN Annual, easy to grow ﬂowers. Flowers are 4-5 cm in diameter. Bloom abundantly
from the end of June till autumn. Grow best in sun and light shade, not demanding to soil.
Suitable for planting in greenery, balconies, near fences. Not resistant to frost.
SE Ettårig blomma. Blommorna är 4-5 cm i diameter. Blommar rikligt från slutet av juni
fram till hösten. Växer bäst i sol och lätt skugga, inte krävande beträﬀande jordmån.
Lämplig på balkonger och vid staket. Tål inte frost.
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4770168241091
NASTURTIUM / KRASSE
Tropaeolum majus L.
EN Annual, easy to grow ﬂowers. Flowers are 4-5 cm in diameter. Bloom abundantly
from the end of June till autumn. Grow best in sun and light shade, not demanding to soil.
Suitable for planting in greenery, balconies, near fences. Not resistant to frost.
SE Ettårig blomma. Blommorna är 4-5 cm i diameter. Blommar rikligt från slutet av juni
fram till hösten. Växer bäst i sol och lätt skugga, inte krävande beträﬀande jordmån.
Lämplig på balkonger och vid staket. Tål inte frost.

4770168213050
ANNUAL PHLOX / FLOX, SOMMAR
TWINKLE
Phlox drummondii grandiﬂora
EN Annual ﬂowers for summer ﬂowerbeds. Flowers are clustered in brightly coloured,
sweet inﬂorescences. Grow best in drained and aerated soils, in slight shade. Flowers
growing in a sunny spot are less bright. Seeds germinate in the dark, within 10–14 days at
the temperature of + 18–22 °C. Planted in green areas, gardens and ﬂower pots.
SE Ettårig blomma till somriga rabatter. Blommar i klungor med klara, vackra färger. Växer
bäst i torr och luftig jord, i lätt skugga. Blommor som odlas i full sol blir blekare. Frön sås i
mörker, gror på 10–14 dagar vid + 18–22 °C.

4770168201316
POPPY / VALLMO
DANISH FLAG
Papaver somniferum L.
EN Annual, brightly coloured graceful ﬂowers. Planted in clusters in ﬂower beds. Blooms
all summer round, bloom after bloom. Easily grown, sown directly into the soil, can be
sown in blooming lawns. Choose a sunny area, and soil permeable to water and air.
SE Årliga, färgglada och graciösa blommor. Odlas i trädgårdar i grupper. Blommar hela
sommaren, blomblad återkommer. Lättodlade, sås direkt i jorden, kan också sås i
blommande gräsmattor. Välj ett soligt ställe och vatten– och luftgenomsläpplig jord för
odling.

4770168289710
PUMPKIN / PRYDNADSPUMPA
TURKISH TURBAN
Cucurbita maxima
EN Ornamental low maintenance plants. Plants quickly expand and occupy large areas,
therefore, it is recommended to grow them in an isolated location. Produce squashes of
ornamental shape and colour. Can be used to decorate the yard, rooms and for ﬂoral
arrangements. Plants are susceptible to frost, planted outdoors in early summer, squashes
are harvested before frost.
SE Dekorativ, lättskött växt. Sprider sig snabbt och fyller stora områden, därför
rekommenderas odling på avgränsad plats. Ger pumpor med vacker form och färg. Kan
användas som dekoration, inne eller ute, och i blomsterarrangemang. Känslig för frost,
planteras utomhus på försommaren, skördas.

4770168271098
SCARLET SAGE / SALVIA, PRAKT
SCARLET QUEEN
Salvia splendens Sellow ex Schult.
EN Grown as annuals. Suitable for various annual ﬂower planters, beds, large areas,
borders, balconies. Leaves are shiny, dark green, inﬂorescence – bright red clusters.
Planted outdoors after frost. Sage likes sunny places protected from the winds, light, not
excessively fertilised, moist and neutral soils.
SE Odlas som ettårig. Lämplig till olika ettåriga blomrabatter, stora områden, kanter,
balkonger. Bladen är glänsande, mörkgröna– blommar med klarröda blomställningar.
Planteras utomhus efter frosten. Salvia trivs på solig, vindskyddad plats, ljust, moderat
gödning, fuktigt och föredrar jord med högt pH–värde.

4770168230026
SATIN FLOWER/ CLARKIA
ARIANNE
Clarkia pulchella Pursh.
EN Annual, easy to grow ﬂowers. Grown in mixed ﬂower gardens, ﬂowerbeds, suit for
bouquets. May be cut when the bottom buds of trusses come into blossom. Blooms are
bright and nicely ﬁt in ethnographic ﬂower gardens. Grow well in fertile, loose soil in
sunny places. It is important not to overdose of fertilizer and to water during longstanding
droughts.
SE Ettårig, lättodlad blomma. Odlas i blandade blomsterträdgårdar, passar i buketter.
Fjärilsclarkia kan skäras så snart som den nedersta blomman är öppen. Blommorna är
färgstarka och passar bra i etnograﬁska blomsterträdgårdar. Växer bra i näringsrik, porös
jord på solig plats. Det är viktigt att inte överdosera gödningen, samt att vattna vid
långvarig torka.

4770168277045
SENECIO CINERARIA / SILVEREK
SILVERDUST
Senecio cineraria L.
EN Biannual, one of the most popular background ﬂowers. Decorative grey leaves match
well with bright ﬂowers. Fit in lawns, may be grown in pots, balcony trays, ﬂower gardens
and rock–gardens. Seeds are sowed early; sprouts are replanted by one into pots. Even
after early frost it retains decorative view.
SE Tvåårig, en av de populäraste bakgrundsväxterna. Dekorativa, grå blad som passar bra
med ljusa blommor. Lämplig i rabatter, kan odlas i krukor, balkonglådor,
blomsterträdgårdar och stenpartier.

4770168257016
SNAPDRAGON MAGIC CARPET / LEJONGAP MAGIC CARPET
Antirrhinum majus L.
EN Annual ﬂowers with original blossoms. Grown in ﬂowerbeds, pots; blooms ﬁt for
bouquets. Blooms start to unfold from the bottom, each truss blossoms for about 12 days,
and the whole plant for 3–3.5 months. Grow and bloom well in bright and sunny place
and in shade, in loose soil. Resistant to short–term frost
SE Ettårig växt med originella blommor. Växer i rabatter, krukor; blommor passar i
buketter. Blommorna slår ut nedifrån, varje blomställning blommar i ca 12 dagar, och hela
plantan i 3–3.5 månader. Växer och blommar bra på ljus och solig plats och i skugga, i
porös jord. Tål kortvarig frost.

4770168292208
SPIDER FLOWER / PARADISBLOMSTER
VIOLET QUEEN
Cleome hassleriana Chodat
EN Annual ﬂowers with beautiful, outstanding 20 cm blooms. One of the most
ornamental perennial ﬂowers. Remain decorative throughout the summer until the ﬁrst
frost. Can be cut for bouquets. Picked ﬂowers stay for a week. Choose a sunny area
protected from the winds, soil permeable to water and air. Additional fertilising is
recommended to promote blooming during the growth season.
SE Ettårig blomma med vackra 20 cm blommor. En af de mest dekorativa perenna
blommorna. Är vacker hela sommaren, fram till första frosten. Kan användas till buketter.
Snittade blommor håller sig i en vecka. Välj en solig, vindskyddad plats, med väldränerad,
luftig jord. Extra gödning rekommenderas under blomningssäsongen.

4770168272057
STRAWFLOWER / ETERNELL, JÄTTE
TOM THUMB
Helichrysum bracteatum (Vent.) Andrews
EN Annual, low maintenance ﬂowers. Bright ﬂowers, 3–4 cm in diameter. Used for dry
bouquets, do not lose colour when dried. Flowers are cut when the ﬁrst buds open. Dried
in a dark, well ventilated room, keeping the blooms upside down. Grow well and bloom in
sunny, light and humid soil.
SE Ettårig, lättskött blomma. Ljusa blommor, 3–4 cm i diameter. Används till torkade
buketter, behåller färgen när den torkas. Blommorna snittas när den första knoppen
öppnar sig. Torkas i mörkt, välventilerat rum, med blomman hängande nedåt. Växer bra
och blommar på solig, ljus växtplats, i fuktig jord.
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4770168261112
SUNFLOWER / SOLROS
Helianthus giganteus
EN Annual, easy to grow ﬂowers. Suitable to grow in open areas, blooms may be cut.
Sunﬂowers are grown in country seats near fences. Grow best in fertile soil protected from
the wind. During blooming it is recommended to fertilise with complex fertiliser. Plants
are not resistant to frost.
SE Ettårig blomma som är lättodlad. Blommorna kan användas i buketter. Solros trivs
längs staket stängsel eller annat stöd. Växer bäst i näringsrik jord, i skydd från vinden.
Under blomningen rekommenderas att gödsla med ett fullgödsel medel med NPK.
Plantorna tål inte frost.

4770168261136
SUNFLOWER / SOLROS
MOONSHINE
Helianthus giganteus
EN Annual, easy to grow ﬂowers. Suitable to grow in open areas, blooms may be cut.
Sunﬂowers are grown in country seats near fences. Grow best in fertile soil protected from
the wind. During blooming it is recommended to fertilise with complex fertiliser. Plants
are not resistant to frost.
SE Ettårig blomma som är lättodlad. Blommorna kan användas i buketter. Solros trivs
längs staket stängsel eller annat stöd. Växer bäst i näringsrik jord, i skydd från vinden.
Under blomningen rekommenderas att gödsla med ett fullgödsel medel med NPK.
Plantorna tål inte frost.

4770168229167
SWEET PEA / LUKTÄRT
PRINCES ELISABET
Lathyrus odoratus L.
EN Annual quickly growing and pleasantly fragrant ﬂowers; inﬂorescences are picked in
bouquets. Grown in ﬂower beds, balconies, especially decorative appearance in
suspended baskets. Before sowing seeds should be soaked for 24 hours in warm water to
facilitate germination.
SE Snabbväxande, väldoftande blommor. Lämplig till buketter. Lättodlade, trivs i
rabatten, i en kruka, dekorativ inslag i en hängande kruka. Innan sådd blött läggs fröna 24
timmar i rumstemperarat vatten för snabbare grodd.

4770168229174
SWEET PEA / LUKTÄRT
ROYAL FAMILY
Lathyrus odoratus L.
EN Annual quickly growing and pleasantly fragrant ﬂowers; inﬂorescences are picked in
bouquets. Grown in ﬂower beds, balconies, especially decorative appearance in
suspended baskets. Before sowing seeds should be soaked for 24 hours in warm water to
facilitate germination.
SE Snabbväxande, väldoftande blommor. Lämplig till buketter. Lättodlade, trivs i
rabatten, i en kruka, dekorativ inslag i en hängande kruka. Innan sådd blött läggs fröna 24
timmar i rumstemperarat vatten för snabbare grodd.

4770168229181
SWEET PEA WELCOME / LUKTÄRT WELCOME
Lathyrus odoratus L.
EN Annual quickly growing and pleasantly fragrant ﬂowers; inﬂorescences are picked in
bouquets. Grown in ﬂower beds, balconies, especially decorative appearance in
suspended baskets. Before sowing seeds should be soaked for 24 hours in warm water to
facilitate germination.
SE Snabbväxande, väldoftande blommor. Lämplig till buketter. Lättodlade, trivs i
rabatten, i en kruka, dekorativ inslag i en hängande kruka. Innan sådd blött läggs fröna 24
timmar i rumstemperarat vatten för snabbare grodd.

4770168229150
SWEET PEA / LUKTÄRT
WHITE ENSING
Lathyrus odoratus L.
EN Annual quickly growing and pleasantly fragrant ﬂowers; inﬂorescences are picked in
bouquets. Grown in ﬂower beds, balconies, especially decorative appearance in
suspended baskets. Before sowing seeds should be soaked for 24 hours in warm water to
facilitate germination.
SE Snabbväxande, väldoftande blommor. Lämplig till buketter. Lättodlade, trivs i
rabatten, i en kruka, dekorativ inslag i en hängande kruka. Innan sådd blött läggs fröna 24
timmar i rumstemperarat vatten för snabbare grodd.

4770168221253
SWEET WILLIAM / NEJLIKA
PINOCCHIO
Dianthus barbatus L.
EN Perennial ﬂowers grown as biennial. Grown in ﬂower gardens, ﬁt for bouquets,
longstanding as cut ﬂowers. Trusses of 10 cm diameter comprised of double blooms
blossom in abundance for extended periods. Undemanding to light, resistant to frost, no
need to cover in winter. Seeds disseminate on their own, therefore the plants may grow in
the same place for 4–5 years.
SE Perenn blomma, odlas som biennal. Växer i blomsterträdgårdar, passar i buketter, står
länge som snittblomma, blomsterställningar på 10 cm i diameter, består av dubbla
blommor som blommar frodigt och länge. Inte krävande beträﬀande ljus, tål frost,
behöver inte täckas på vintern. Borstnejlika självsår sig, så plantan kan växa på samma
ställe i 4–5 år.

4770168216020
TICKSEED / FLICKÖGA
BABY GOLD
Coreopsis grandiﬂora
EN Perennial ﬂowers. Grown in ﬂower gardens, pots looks impressive planted in clusters.
Short and compact Tickseed is usually grown in balconies and pots; they may be replanted
even during blooming period. Bloom longer after deadheading. Grow best in light soil in
sunny place.
SE Perenn blomma. Växer i blomsterträdgårdar, krukor, en och en; ser imponerande ut när
den planteras i grupper. Kort och kompakt. Flicköga odlas vanligtvis på balkonger och i
krukor; kan planteras om till och med under blomningen. Blommar längre om vissna
blommor plockas bort. Växer bäst i porös, bördig jord, i soligt läge.

4770168220225
ZINNIA / ZINNIA
Zinnia elegans dahlienﬂora
EN Annual fast growing ﬂowers. Planted in ﬂower beds, picked for bouquets. Flowers are
large, 8–10 cm in diameter, half-double. Grow well and bloom in sunny, warm, light soil.
Seedlings are planted into the beds after frost. After blooming inﬂorescences are removed,
to facilitate new blooming.
SE Ettårig, snabbväxande blomma. Odlas i rabatter, plockas i buketter. Blommorna är
stora, 8–10 cm i diameter, halvdubbla. Växer och blommar bra på solig plats, med varm,
lätt jord. Plantor sätts ut efter frosten. Vissna blommor tas bort, för att underlätta ny
blomning.

4770168220300
ZINNIA ELEGANS / ZINNIA
THUMBELINA
Zinnia elegans Jacq.
EN Annual fast growing ﬂowers. Planted in ﬂower beds, picked for bouquets. Flowers are
large, 3–5 cm in diameter, half-double. Grow well and bloom in sunny, warm, light soil.
Seedlings are planted into the beds after frost. After blooming inﬂorescences are removed,
to facilitate new blooming.
SE Ettårig, snabbväxande blomma. Odlas i rabatter, plockas i buketter. Blommorna är
stora, 3–5 cm i diameter, halvdubbla. Växer och blommar bra på solig plats, med varm, lätt
jord. Plantor sätts ut efter frosten. Vissna blommor tas bort, för att underlätta ny blomning.
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PACKAGE STRUCTURE/
INFORMATION PÅ FRÖPÅSEN

Price group
Prisgrupp

Line name
Sort

Variety name
Sort namnet
Sticker with the name of
the plant's species and a photo
Stick etikett i alla fröpåsar, enkelt
att komma ihåg vad och v
ar man sått.
Vegetable and herb seed on a tape
Grönsaker och örter på såband
Packages are labelled with the EU
logo for organic products
Ekologiska fröer är märkta med den
av EU godkända logan ”organic”.

Variety name in Latin
Sortnamnet på Latin

Description of variety in 4-5 languages
Beskrivningar på 4-5 språk.

Sowing and growing schemes
Schema – sådd till skörd.
Producer details and contact
information
Producentens uppgifter och
kontaktinformation

EAN code
Streckkod

Seeds in hermetic packs
Hermetic packaging extends the
viability of seeds
Frö i en hermetisk försluten
förpackning Hermetisk försluten
förpackning ger fröet längre hållbarhet
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MIN TRÄDGÅRD
EN The brand, Min trädgård, is also
new for Scandinavia.

SE Varumärket Min trädgård är
ytterligare en nyhet för Skandi-navien.

The most popular varieties are
vegetables, owers and spices.
Easy to cultivate with fast and easy
germination. 15 diﬀerent varieties that
even children can cultivate.
Especially suitable for stores that want
to create the optimal sales and income
from a small store area.

De populäraste sorterna av grönsaker,
blommor och kryddor.
Lätta att odla och gror snabbt och
enkelt. 15 olika sorter som även barn
kan odla.
Speciellt anpassat för butiker som på
liten butiksyta vill skapa optimal
försäljning och intjäning.
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4770168133440
BEANS DWART / BÖNA
KINGHORN WAX
Phaseolus vulgaris L.
EN Early, shrub type variety. Plants are 35–45 cm tall, pods are yellow, up to 14 cm long.
Pods are harvested every 3–5 days selectively. Suitable for fresh use, freezing, and
processing. Grow best in well cultivated, loose soil, sunny location.
SE Tidig busktyp bönor. Plantorna blir 35–45 cm höga, baljorna är gula, upp till 14 cm
långa. Baljorna skördas var 3–5 dag, efterhand som de mognar. Lämpliga till färsk
konsumtion, frysning och puré. Växer bäst i mild till moderat komposterad, lös jord i soligt
läge.

4770168133433
BEANS DWART / BÖNA
SAXA
Phaseolus vulgaris L.
EN Medium–early green asparagus bean variety. Pods are about 11–12 cm long, thin,
uniform, quickly developing characteristic colour. Pods are harvested every 3–5 days
selectively. Can be used fresh, fried, boiled, canned. Grow best in well cultivated, loose soil.
SE Medium–tidig grön sparrisbönsort. Baljorna blir ca 11–12 cm långa, tunna,
enhetliga. De utvecklar snabbt sin karaktäristiska färg. Baljorna skördas var 3–5 dag,
efterhand som de mognar. Kan användas färska, brynta, kokade eller konserverade. Växer
bäst i mild till moderat komposterad, lös jord i soligt läge.

4770168124134
CARROT / MOROT
NANTES 4
Daucus carota L.
EN Medium–early variety. Roots are 16–20 cm long, smooth surface, blunt tips, thin
core. Harvest within 110–115 days. Used fresh, and kept during winter. Due to high sugar
content and carotene are readily used for juices and salads. Grow best in well grown,
hummus rich, not soggy loamy or sandy loam soil.
SE Medium–tidig sort. Rötterna är 16–20 cm långa, med slät yta, trubbig spets och tunn
kärna. Skördas inom 110–115 dagar. Används färsk och kan lagras över vintern. På grund
av det höga socker– och karoteninnehållet lämplig till juicer och sallader. Växer bäst i
välkomposterad, humusrik eller sandblandad, inte lerig jord.

4770168146075
CHIVES GARLIC / GRÄSLÖK, KINESISK
MEDIUM LEAF
Allium tuberosum L.
EN Perennial softly ﬂavoured vegetable, one of the earliest spring greens with fresh
leaves used for food. Leaves provide garlic ﬂavour to meals. Grown in pots, and
greenhouses or gardens for early harvest. Can grow for 3–4 years in the same place.
Should be covered in winter to prevent freezing. Grows well in fertile soil.
SE Perenn grönsak med mild smak, en av vårens tidigaste grönsaker, vars färska blad
används i mat. Bladen ger vitlökssmak till maten. Odlas i trädgården, eller i krukor och
växthus för tidig groning. Kan växa 3–4 år på samma plats. Skall täckas på vintern för att
förhindra frysning. Växer bra i näringsrik jord.

4770168119321
DILL / DILL
PIKANT
Anethum graveolens L.
EN Very fragrant dill variety, green fronds are used fresh consumption, freezing, and
drying. To have dill all season, we recommend to sow it from spring to autumn. After
seeding, dill grows within 65–75 days, in a greenhouse or under cover it can be harvested
after 40–50 days. Dill grows well with suﬃcient moisture in the temperatures of 15–20 °C.
SE En mycket aromatisk dillsort, vars gröna kvistar kan ätas färska, frysas, eller torkas. För
att ha dill hela säsongen rekommenderar vi att den sås från vår till höst. Dill skördas inom
65–70 dagar efter sådd. I växthus eller övertäckt kan den skördas efter 40–50 dagar. Dill
växer bäst i fuktig jord vid temperaturer mellan 15–20 °C.

4770168129061
GARDEN CRESS / SMÖRGÅSKRASSE
Lepidium sativum L.
EN Easily grown popular source of vitamins, used fresh with a variety of fresh dishes.
Aromatic leaves appear 3–4 days after sowing. Seeds can be sown on paper tissue, into
the soil substrate – it is important to maintain suﬃcient moisture, to facilitate quick and
even germination of seeds.
SE En lättodlad och populär sort – det är en källa till vitaminer som används färsk i olika
maträtter. De aromatiska bladen kommer 3 – 4 dagar efter sådd. Kan sås på papper eller på
jord. Sådden skall hållas fuktig – då gror fröna snabbt och jämt. För att ha dessa blad hela
säsongen sås nya frön var 3e dag.

4770168141919
SALAD / SALLAT
SALAD BOWL
Lactuca sativa L.
EN Fast and easily growing lettuce variety. For early harvest grown in greenhouses, later
seedlings are planted directly outdoors. To have a salad for a longer period of time, seed
them every 2 weeks. Do not grow only in mid–July. For the lettuce to make beautiful loafs,
plant seedlings 30 centimetres apart. Harvest in full loafs which weight 150–180 g.
SE Snabbväxande och lättodlad sallat. För tidig skörd, odla i växthus, senare kan plantor
sättas ut direkt på friland. För att ha sallat i längre tid, så varannan vecka. Kan odlas hela
sommaren. För att få vackra salladshuvuden, sätts plantorna med 30 cm mellanrum.
Skörda huvudena vid full storlek, då väger de 150 – 180 gram.

4770168128385
PARSLEY / PERSILJA
GIGANTE D'ITALIA
Petroselinum crispum (Miller) Nyman ex A. W. Hill
EN Strong growing ﬂat–leaved parsley, favoured for aromatic leaves that are used fresh,
dried or frozen. Suitable for seasoning ﬁsh and lamb dishes. Grown outdoors, in early
spring in greenhouses, winter gardens – can be grown all year round, it is easy to grow.
SE En starkt växande platt blad persilja som är populär på grund av de aromatiska bladen
som används färska, torkade och frysta. Lämplig för kryddning av ﬁsk– och lammrätter.
Odlas utomhus, tidigt på våren i växthus och vinterträdgårdar – kan odlas året runt, en
lättskött persilja.

4770168149441
PEAS / ÄRTOR
SUGAR BON
Pisum sativum L.(partim)
EN Early heavy yielding variety. Produces very delicious, large 8–10 peas per pod. The
plant is 75 cm tall. Plants should be supported. Extended and abundant harvests. Sow
peas in spring every 10 days till mid–June to enjoy delicious, fresh peas for a longer period
of time.
SE Tidig, bördig sort. Ger delikata, stora ärtor, 8–10 per balja. Plantan blir 75 cm hög.
Plantan behöver stöd. Riklig skörd. Så ärtor tidigt på våren, var tionde dag, för att njuta av
färska ärtor länge.

4770168135253
RADISH / RÄDISA
SAXA 2
Raphanus sativus L.
EN Very easily grown and quickly growing vegetable. Early variety, grows in 22–25 days.
Root vegetables are red, juicy, delicious. For early harvest grown in greenhouses, for spring
harvest sown outdoors. To have radish in late summer, seed them in late July or beginning
of August. Grows well in fertile soils. Watering is necessary when the soil is dry.
SE Mycket lättodlad och snabbväxande sort. Mellan–tidig sort, växer på 22–25 dagar.
Rotfrukten är ljusröd, saftig och delikat, står länge innan den blir träig. Så i växthus eller
inomhus, för att skörda tidigt, för att skörda på våren sås den utomhus. För att ha rädisa sent
på sommaren, sås den sent i juli.Växer bra i näringsrik jord. Skall vattnas när jorden är torr.

4770168313118
ROCKET / SENAPSKÅL
ERUCA SATIVA
EN Popular and favourite plant of pungent taste, used in salads and as a supplement to
other dishes. Grown for the summer, autumn, winter harvest – outdoors, in pots, or trays.
Easy to grow. Not recommended for sowing only in the middle of summer.
SE En populär och omtyckt växt med kryddstark smak som används i sallader och som ett
komplement till andra maträtter. Odlas för vår– och höstskörden – på friland eller i krukor.
Lättodlad. Rekommenderas inte mitt i sommaren då plantorna lätt går i blom. Fröna är
placerade på ett såband – ger plantor på lämpligt avstånd. Fröna är placerade på ett
såband – ger plantor på lämpligt

4770168228801
CHINA ASTER / ASTER
PAEONY
Callistephus chinensis (L.) Ness
EN Annual 60 cm ﬂowers. Flowers are up to 5 cm in diameter, the plant is branched. The
plant is branched. Grow best in fertile, well–drained soil permeable to air, sunny location.
Resistant to frost. Planted in annual beds, ﬂowers are cut for bouquets. Start blooming in
90 days after sowing. Seed at +18 °C temperature germinate within 7–11 days. Can be
sown in October directly into the soil, then, in spring, transplant seedlings to the desired
location.
SE Ettårig 60 cm hög blomma. Blommorna är 5 cm i diameter, växten är förgrenad. Växer
bäst i bördig, vatten– och luftgenomsläpplig jord på solig plats. Frosttålig. Sätts i rabatt för
ettåriga blommor, blommorna plockas. Blommar 90 dagar efter sådd. Fröna gror vid +18
°C på 7–11 dagar. Kan även sås i oktober, direkt i jorden, det återstår då endast att sätta om
dem till önskad plats på våren.
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4770168241220
NASTURTIUM / KRASSE
GLEAM HYBRIDS
Tropaeolum majus L.
EN Annual 30–35 cm ﬂowers. Easy to grow. Flowers are 4–5 cm in diameter, bright,
green foliage. Grow and bloom both in sun and light shade, not demanding to the soil.
Bloom poorly in rich soil. Suitable for planters, ﬂower gardens, balconies.
SE Ettårig, lättodlad, dekorativ 25 cm hög blomma med läkande egenskaper. Blommorna
är 4–5 cm i diameter. Växer och blommar bra på solig plats samt på ljus solskyddad plats,
kravlös vad gäller jordmån. Blommar dåligt i gödd jord. Passar för att sätta i plantering, i
rabatt och vid staket.

4770168261105
SUNFLOWER / SOLROS
HELIANTHUS GIGANTEUS
EN Annual, easy to grow ﬂowers. Suitable to grow in open areas, blooms may be cut.
Sunﬂowers are grown in country seats near fences. Grow best in fertile soil protected from
the wind. During blooming it is recommended to fertilise with complex fertiliser. Plants
are not resistant to frost.
SE Ettårig blomma som är lättodlad. Blommorna kan användas i buketter. Solros trivs
längs staket stängsel eller annat stöd. Växer bäst i näringsrik jord, i skydd från vinden.
Under blomningen rekommenderas att gödsla med ett fullgödsel medel med NPK.
Plantorna tål inte frost.
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4770168229143
SWEET PEA / LUKTÄRT
SPENCER
Lathyrus odoratus L.
EN Annual quickly growing and pleasantly fragrant ﬂowers; inﬂorescences are picked in
bouquets. Grown in ﬂower beds, balconies, especially decorative appearance in
suspended baskets. Before sowing seeds should be soaked for 24 hours in warm water to
facilitate germination.
SE Snabbväxande, väldoftande blommor. Lämplig till buketter. Lättodlade, trivs i
rabatten, i en kruka, dekorativ inslag i en hängande kruka. Innan sådd blött läggs fröna 24
timmar i rumstemperarat vatten för snabbare grodd.

4770168102330
CUCUMBER / GURKA
ALHAMBRA F1
Cucumis sativus L.
EN Early, fertile, easily grown hybrid. Fruits are small, very tasty, crunchy, dark green with
large warts, genetically not bitter. Suitable for salads and canning. Grown in greenhouses
in spring and outdoors in summer.
SE En tidig, bördig, lättodlad hybrid. Frukterna är små, mycket välsmakande, krispiga,
mörkgröna, med stora knottror, vanligtvis inte bitter. Passar till sallader och konservering.
Odlas i växthus på våren och utomhus på sommaren.

4770168125803
CHILI PEPPER / CHILIPEPPAR
POSEIDON
Capsicum annuum L.
EN Early horshaped hot pepper variety, green and red fruit, strong taste. Suitable for
canning and fresh consumption. Cultivated in greenhouses, winter gardens, or outdoors in
hot summer.
SE En tidig, stark, hornformad pepparsort med gröna och röda frukter och stark smak.
Lämplig för färsk konsumtion och konservering. Odlas i växthus och vinterträdgårdar,
passar också perfekt utomhus under varmt sommarväder.

4770168134041
TOMATO / TOMAT, BUSK
VILMA
Solanum lycopersicum L.
EN Early, dwarf, yielding and ornamental variety for growing in containers. Fruits weight
15–20 grams. Grown in pots, especially suitable for growing on balconies. Seedlings are
planted one by one in pots.
SE En tidig, dvärgsort som ger riklig skörd med dekorativ variation. Frukterna väger
15–20 gram. Odlas i krukor, passar speciellt bra till balkongodling. Skotten planteras ett
och ett i krukor.

4770168142107
LETTUCE / SALLAT, HUVUD
CASSINI
Lactuca sativa L.
EN Fast growing and easily cultivated lettuce variety. For early harvest grown in
greenhouses, later seedlings are planted directly outdoors. Harvest in full loafs which
weight 150–180 g.
SE Snabbväxande och lättodlad sallat. För tidig skörd, odla i växthus, senare kan plantor
sättas ut direkt på friland. För att ha sallat i längre tid, så varannan vecka. Skörda huvudena
vid full storlek, då väger de 150 – 180 gram.

4770168212046
CALIFORNIA POPPY / SÖMNTUTA
ORANGE KING
Eschscholzia californica Cham.
EN Annual, easy to grow ﬂowers. Grow in ﬂower gardens, may be cut for bouquets.
Flowers are 3–4 cm in diameter, bright, bloom in abundance. They are grown in ﬂower
gardens, good for decoration of blooming lawns. Not demanding for the soil.
SE Ettårig lättodlad blomma. Trivs i rabatter, krukor, blomsterängar mm. Kan klippas till
buketter eller dekorationer. Blommorna är 3–4 cm i diameter, ljusa, blommar rikligt. Inte
krävande beträﬀande jordmån.
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4770168290044
CORNFLOWER / BLÅKLINT
BLUE BALL
Centaurea cyanus L.
EN Annual ﬂowers, popular and easy to grow. They are grown in ﬂower gardens, pots,
seeded in lawns. Blossoms are picked for bouquets. Flowers bloom for extended periods
when the soil is moist.
SE Ettårig blomma, populär och lättodlad. Odlas i rabatter, krukor, sås i gräsmattan eller i
blomsterängen. Blommorna plockas till buketter. Blommorna står länge om jorden hålls
fuktig.
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GREEN LIFE
EN The brand, Green Life, is also new for
Scandinavia.
The range has been specially produced for
those who are interested in cooking and
using their own homegrown spices as well
as for those who are interested in medicinal
plants.
This range supplements the rest of our
assortment and together, they provide a
unique opportunity to create increased
demand from all target groups.
Grow your own spices, give your salads or
grilled food a better taste.
Spice plants contain many diﬀerent organic
compounds and minerals. All the green
parts of the plant are rich in vitamin C. In
recent years, it has been shown that eating
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SE Varumärket Green Life är ytterligare en
nyhet för Skandinavien.
Sortimentet är speciellt framtaget för de
som älskar att laga mat och använda sina
egna odlade kryddor och för de som är
intresserade i medicinal växter.
Sortimentet kompletterar våra andra
sortiment som tillsammans ger en unik
möjlighet att skapa
ökad efterfrågan för alla målgrupper.
Odla dina egna kryddor, ger din sallad eller
grillrätt en bättre smak.
Kryddväxter innehåller en mängd olika
organiska föreningar och mineraler. Alla
gröna växtdelar är rika på vitamin C. På
senare år har det visat sig att det gynnar vårt
välbe nnande att äta mer grönsaker och

more vegetables and natural spices bene�ts our
well-being. Medicinal plants contribute to better
health in many ways.
The Green Life range consists of 71 varieties, the
most popular spices and medicinal plants. The
seeds are packed in a hermetically sealed packet
that guarantees high germination for longer,
even when the packet is stored in a sunny and
damp environment.
The collection under the Green Life brand is split
into 4 groups.
Home Garden (15 items). Spices that can be
cultivated in pots, boxes, sunny windowsills, on
balconies, verandas and, of course, outdoors.
Singly or in groups, for example, various varieties
of small leaved basil are also suitable for
cultivating in groups. Also thrives outdoors, but
not when there is a risk of frost.
Micro Greens (8 items). Greens that are selected
both because they are easy to grow and because
they are considered to be healthy. Depending on
the variety, you can enjoy the tasty leaves 1-2
weeks after sowing.
Bio Best (9 items). Meadow �owers to recreate a
�ower meadow.
The �owers will not only cheer you up with their
bright colours, but they are also suitable for
decorating food dishes; they will attract
butter�ies and bees to your garden.
Thereby, helping to create biological diversity in
your immediate neighbourhood. Can be
cultivated during the winter indoors or outdoors
when there is no danger of frost. The plants will
�ll your home with pleasant fragrance and when
they are dried, they will give oﬀ a fragrance so
much better than all the chemical fragrances.
Traditional (33 items). For most hobby growers,
these are well-known and the most popular
seeds. If you enjoy cooking, we recommend an
herb garden with oregano, marjoram, coriander,
sage and de�nitely basil. Wonderful ingredients
in a tomato salad, they also give soups a wholly
unique taste.

naturliga kryddor. Medicinalväxter bidrager till
en bättre hälsa på olika sätt.
Green Life sortimentet består av 71 varianter, de
mest populära kryddor och medicinalväxter.
Fröna är förpackade i en hermetisk försluten
förpackning som säkerställer hög grobarhet
under längre tid även då förpackningen förvaras
sol och fuktigmiljö.
Kollektionen med varumärket Green Life är
indelat i 4 grupper.
Home Garden (15 artiklar). Kryddor som kan
odlas i krukor, lådor, på soliga fönsterbrädor, på
balkonger, uterum och naturligtvis även på
friland.
Enskild eller i grupp, till exempel olika sorters
små blad basilika passar bra att odla i grupp. Trivs
även på friland dock ej då vid frost.
Micro Greens (8 artiklar). Örter utvalda för att
dels vara lättodlade och dels för de anses ha
hälsobringande egenskaper. Beroende på sort,
kan du njuta av de smakrika bladen 1-2 veckor
efter sådd.
Bio Best (9 artiklar). Ängs blommar för att
återskapa en blomsteräng.
Blommorna kommer inte bara muntra upp dig
med ljusa färger och dofter utan även lämpliga
som dekoration av maträtter, de kommer att
locka ärilar och bin till din trädgård.
Därmed hjälper till att skapa biologisk mångfald i
din närmiljö. Kan odlas under vintern inomhus
eller där det inte är frost. Växterna kommer att
fylla ditt hem med behaglig lukt, och när de
torkas, kommer de avge en behaglig doft mycket
bättre än alla kemiska dofter.
Traditional (33 artiklar). För de �esta hobbyodlare välkända och de mest populära fröerna.
Om du gillar matlagning rekommenderar vi en
kryddträdgård med oregano, mejram, koriander,
salvia och de�nitivt basilika. Även härliga
ingredienser i en tomatsallad men ger soppar en
helt unik smak.
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4770168343009
COMMON MALLOW / RÖDMALVA
ZEBRINA
Malva sylvestris L.
EN Perennial medicinal, nectariferous, decorative herbs. Planted in rock gardens, ﬂower
gardens, in perennial ﬂower groups. Young leaves and immature fruits have pleasant
sweetish taste, can be used for salads. Flowers are recommended for making wine,
vinegar, as well as for colours of blue, gray, red and others. Not demanding to soil, grow in
partial shade, but bloom more in sunny areas. 1 g contains about 120–180 seeds.
SE Flerårig, dekorativ kryddväxt. Bra biväxt. Planteras i stenpartier, rabatter och
trädgårdsplanteringar för ﬂeråriga blommor. De unga bladen och de omogna frukterna
har en angenäm sötaktig smak och passar i sallader och grönsaksröror. Blommorna
används till framställning av vin och vinäger och de kan även användas till att färga ull blå,
grå, röd och i andra färger. Anspråkslös vad gäller jordmån, växer i halvskugga, blommar
på soliga platser. 1 g – cirka 120–180 frön mer.

4770168344006
PURPLE CONEFLOWER / RÖD SOLHATT
Echinacea purpurea (L.) Moench
EN Perennial herbal nectariferous plants. Echinacea is ornamental throughout the
summer, and all parts of the plant have medicinal properties – blooms, leaves, roots. Most
valuable compared with other plants – strengthening the body's immune system and
healing eﬀects in case of various illnesses. Echinacea is also valuated for anti–allergic,
anti–bacterial, anti–viral and anti–microbial eﬀects. 1 g contains about 150–180 seeds.
SE Flerårig läkeväxt. Bra biväxt. Röd solhatt är dekorativ hela sommaren. Alla växtens
delar, blommor, blad och rötter, är medicinskt betydelsefulla. Värdefullast jämfört med
andra växter vad gäller att stärka organismens immunförsvar och för sin läkande förmåga
vid olika sjukdomar. Röd solhatt värdesätts för att den anses ha antiallergiska,
antibakteriella, antivirus och antimikrobiella egenskaper. 1 – cirka 150–180 frön.

4770168349001
CORNFLOWER / BLÅKLINT
Centaurea cyanus L.
EN Annual, ornamental herbs. These ﬂowers are grown in ﬂower beds and ﬂowering
meadows. Flowers are picked for buckets, and petals are picked for young herbal teas.
Petals are dried in a dark, well ventilated room, and dried petals can be used for one year.
Blooms are used for food decoration, and look particularly attractive in combination with
calendulas. These ﬂowers are demanding to the soil, they grow well in poor soil. Blooms
attract colourful butterﬂies. When sown in autumn, germinate in spring next year.
SE Ettårig, dekorativ medicinalväxt. De här blommorna odlas i blomsterrabatter och på
blomstrande ängar. Blommorna används i buketter. De unga kronbladen plockas och
används till hälsote. Kronbladen torkas på en mörk, torr plats – de torkade bladen kan
användas i 1 år. Blommorna är lämpliga för dekoration av mat och passar särskilt bra
tillsammans med ringblommor. Blommorna är inte krävande vad gäller planteringsjorden
utan växer bra även i magra jordar. Blommorna lockar till sig färgglada ärilar. Om fröna
sås på hösten blommar de nästa vår.

4770168382008
HOUNDSTONGUE / HUNDTUNGA
Cynoglossum oﬃcinale L.
EN Biannual herbs and with ornamental ﬂowers, 40–50 cm height. Plants have a
characteristic odour, so they often are used to deter rodents – mice or rats – placing in their
caves. Hardy, can grow in poor soil, near the ﬁelds, in sandy areas. Grow well in the sun,
tolerate partial shade. Suitable for growing in ﬂowering meadows. The plants are
poisonous.
SE Tvåårig, 40–50 cm hög läkeört med dekorativa blommor. Växten avger en
karakteristisk doft och används ofta för att bli av med gnagare som möss och råttor genom
att den stoppas i deras bon. Anspråkslös, kan växa i mager jord, på kulturpåverkad mark
och på sanddyner. Odlas på soliga platser, tål halvskugga . Lämplig för odling på
blommande ängar. Växterna är giftiga.

4770168379008
MEXICAN MARIGOLD / GLANSTAGETES
Tagetes lucida Cav.
EN Medicinal, nectariferous, decorative herbs. Strong aroma and spicy taste – suitable for
ﬂavouring leguminous vegetable dishes. Bright inﬂorescences are used for food. Grown in
gardens and good in groups with other annual ﬂowers, ﬂowers are favoured by bees and
butterﬂies. This is one of the most easily grown herbs. Grow well in the sunny area and
light partial shade, medium fertility soil. Not demanding to the soil. 1 g contains about
900–1,000 seeds.
SE Dekorativ krydd– och läkeört. Bra biväxt. Stark arom och kryddig smak – passar som
krydda till grönsaksrätter på primörer. Till matlagning används de färgglada
blomställningarna. I trädgårdslandet passar de utmärk tillsammans med andra ettåriga
blommor. Fjärilar och bin besöker gärna blommorna. Glanstagetes är en av de mest
lättodlade örterna. Växer bra i medelfuktig jord på en ljus, solig plats eller på ljusare delar
av skuggiga partier. Anspråkslös vad gäller jordmån. 1 g – cirka 900–1000 frön.

4770168333017
WILD PANSY / STYVMORSVIOL
Viola tricolor L.
EN Annual, spicy, medicinal, nectariferous, ornamental herbs. Dried leaves and ﬂowers
used for tea ﬂavouring, blooms are used for food decoration. Plants will not only look
beautiful in the bed of spices, but also in ﬂower beds in balconies. Grow well in the sun,
tolerate partial shade. Undemanding to soil, it is important that the soil has good water
drainage. 1 g contains about 1,400 seeds.
SE Flerårig, dekorativ krydd– och läkeväxt. Bra biväxt. Torkade blad och blommor
används till aromatiska te och blommorna används till att dekorera mat. De vackra
blommorna pryder inte bara örtträdgården utan passar även i rabatter och på balkongen.
Växer bra på solig plats, tål halvskugga. Är anspråkslös vad gäller jordmån men trivs bäst i
väldränerad jord. 1 g – cirka 1400 frön.

4770168374010
POT MARIGOLD / RINGBLOMMA
Calendula oﬃcinalis L.
EN Annual decorative nectariferous herbs. Marigold composite ﬂowers are particularly
valued and used in medicinal teas, suitable for food decoration. Flowers are picked at the
beginning of ﬂowering every 2 or 3 days, later every 4 or 5 days. Sown also in vegetable
beds, to deter pests. Grows best in a sunny location, not demanding for soil. Seedlings are
resistant to frost. 1 g contains about 120–150 seeds.
SE Ettårig, dekorativ läkeväxt. Bra biväxt. Särskilt uppskattade är blombladen och
blomkorgen som används till hälsote och till att dekorera mat. Blommor skördas varannan
till var tredje dag i början av blomningen, därefter var ärde till femte dag. Kan också
planteras i växthus för att hålla skadeinsekter borta. Växer bäst på solig plats men är
anspråkslös vad gäller jordmån. Groddarna är frosttåliga. 1 g – cirka 120–150 frön .

4770168363014
ST. JOHN'S WORT / ÄKTA JOHANNESÖRT
Hypericum perforatum L.
EN Perennial herbs, melliferous, 30–80 cm height plants. the upper part of the ﬂowering
St. John's wort is collected. St. John's wort tea used for disorders of digestive tract, throat,
nasal mucous membrane inﬂammations, liver diseases. Grows well in open areas, perfect
for ﬂowerbeds, herbal gardens, can grow in the blooming meadows. 1 g contains about
9,000 seeds.
SE Flerårig, 30–80 cm hög läkeört. Bra biväxt. Johannesörtens övre, blommande delar
skördas och används som naturläkemedel och brännvinskrydda. Avkok på Johannesört
anses hjälpa vid matsmältningsbesvär, halsont, nästäppa och leversjukdomar. Växer bra
på öppna platser, passar i blomsterrabatter och örtträdgårdar, kan växa på blommande
ängar. 1 g – cirka 9.000 frön.

4770168315020
ANISE HYSSOP / ANISISOP
Agastache foeniculum L.
EN Annual, spicy, medicinal, nectariferous, ornamental herbs. Aniseed–smelling ﬂowers
and leaves, green and dried, are used as a spice. Suitable for fruit salads, fruit drinks,
baking. Flowering plants are perfect in beds with other ﬂowers, they are favourites of bees.
Grow best in fertile, not too soggy soil. Needs cover during winter. 1 g contains about
2,100–2,400 seeds.
SE Flerårig, dekorativ krydd– och läkeört. Bra biväxt. Som krydda används de färska och
torkade anisdoftande blommorna och bladen. Passar till fruktsallader, kompotter och som
brödkrydda. Blommorna passar mycket bra i rabatter tillsammans med andra blommor
och är omtyckta av bin. Växer bäst i bördig, väldränerad jord. Vintertäckning med granris. 1
g – cirka 2100 – 2400 frön.

4770168316027
ARTICHOKE / KARDON VIOLET DE PROVENCE
Cynara cardunculus L.
EN Biennal 2 m tall, ornamental, melliferous plants. They can be eaten alone, used as
garnish, addition to salads, pastas, pizza and pies. The plant can even be used for deserts
and bread baking. Buttons with large torus and sepals are used for food. Grow best in
fertile, warm, well tiled soil protected from the winds. It is recommended to cover in
winter. 1 g contains about 23 seeds.
SE Tvåårig, 2 meter hög, dekorativ växt. Bra biväxt. De kan ätas separat, användas som
garnering, smaksätta sallader, pastarätter, pizza och bakverk. Av växten kan man till och
med göra desserter och bröd. Till mat används blomknopparna strax innan blom,
bladstjälkarna och roten. Växer bäst i varm, näringsrik, välarbetad jord i vindskyddat läge.
Vintertäckning nödvändigt. 1 g – cirka 23 frön.
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4770168303188
SWEET BASIL / BASILIKA
CINNAMON
Ocimum basilicum L.
EN Annual, aromatic, culinary, medicinal, nectariferous herbs. Fresh and dried leaves or a
mixture of leaves and ﬂowers of pleasant odour and bitter taste are used for food. Basil can
substitute black pepper, in particular, the mix of basil, dill and tarragon is highly regarded
in culinary. Can be grown in ﬂower beds, balconies, on the windowsill in the kitchen. For
activation outdoors, choose a warm place, protected from the wind, or a southern
windowsill. 1 g contains about 650 seeds.
SE Ettårig, aromatisk krydd– och läkeört. Bra biväxt. Färska och torkade blad samt en
blandning av blad och blommor används i matlagning för sin angenäma doft och skarpa
smak. Basilika kan ersätta svartpeppar och en mycket uppskattad kulinarisk
kryddblandning är basilika tillsammans med dill och dragon. Odlas i odlingsbädd, på
balkong eller på fönsterbrädan i köket. Välj en varm, vindskyddad odlingsplats eller
inomhus i ett söderfönster. 1 g – ca 650 frön.

4770168303157
SWEET BASIL / BASILIKA
ITALIANO CLASSICO
Ocimum basilicum L.
EN Annual, aromatic, culinary, medicinal, nectariferous herbs. Fresh and dried leaves or a
mixture of leaves and ﬂowers of pleasant odour and bitter taste are used for food. Basil can
substitute black pepper, in particular, the mix of basil, dill and tarragon is highly regarded
in culinary. Can be grown in ﬂower beds, balconies, on the windowsill in the kitchen.
Choose a warm place, protected from the wind, or a southern windowsill. 1 g contains
about 650 seeds.
SE Ettårig, aromatisk krydd– och läkeört. Bra biväxt. Färska och torkade blad samt en
blandning av blad och blommor används i matlagning för sin angenäma doft och skarpa
smak. Basilika kan ersätta svartpeppar och en mycket uppskattad kulinarisk
kryddblandning är basilika tillsammans med dill och dragon. Odlas i odlingsbädd, på
balkong eller på fönsterbrädan i köket. Vid odling utomhus väljs en varm, vindskyddad

4770168303201
SWEET BASIL / BASILIKA
LEMON
Ocimum basilicum L.
EN Annual, aromatic, culinary, medicinal, nectariferous herbs. Fresh and dried leaves or a
mixture of leaves and ﬂowers of pleasant odour and bitter taste are used for food. Basil can
substitute black pepper, in particular, the mix of basil, dill and tarragon is highly regarded
in culinary. Can be grown in ﬂower beds, balconies, on the windowsill in the kitchen. For
activation outdoors, choose a warm place, protected from the wind, or a southern
windowsill. 1 g contains about 650 seeds.
SE Ettårig, aromatisk och krydd– och läkeört. Bra biväxt. Färska och torkade blad samt en
blandning av blad och blommor används i matlagning för sin angenäma doft och skarpa
smak. Basilika kan ersätta svartpeppar och en mycket uppskattad kulinarisk
kryddblandning är basilika, dill och dragon. Odlas i odlingsbädd, på balkong eller på
fönsterbrädan i köket. Välj en varm, vindskyddad odlingsplats eller inomhus i ett

4770168303164
SWEET BASIL / BASILIKA
RED RUBIN
Ocimum basilicum L.
EN Annual, aromatic, culinary, medicinal, nectariferous herbs. Fresh and dried leaves or a
mixture of leaves and ﬂowers of pleasant odour and bitter taste are used for food. Basil can
substitute black pepper, in particular, the mix of basil, dill and tarragon is highly regarded
in culinary. Can be grown in ﬂower beds, balconies, on the windowsill in the kitchen. For
activation outdoors, choose a warm place, protected from the wind, or a southern
windowsill. 1 g contains about 650 seeds.
SE Ettårig, aromatisk krydd– och läkeört. Bra biväxt. Färska och torkade blad samt en
blandning av blad och blommor används i matlagning för sin angenäma doft och skarpa
smak. Basilika kan ersätta svartpeppar och en mycket uppskattad kulinarisk
kryddblandning är basilika tillsammans med dill och dragon. Odlas i odlingsbädd, på
balkong eller på fönsterbrädan i köket. Vid odling utomhus väljs en varm, vindskyddad

4770168375017
LEMON BEEBALM / CITRONTEMYNTA
Monarda citriodora Cerv.
EN Perennial, medicinal, nectariferous, decorative, culinary herbs. Leaves and ﬂowers are
dried for medicinal teas, dried plants can be used for 1–2 years. Suitable for meat dishes,
salad seasoning. Odoriferous ﬂowers are favoured by bees and butterﬂies. Grow best in
areas sheltered from the wind, will tolerate partial shade. Looks nice with other ﬂowers in
ﬂower beds. 1 g contains about 2,000–2,100 seeds.
SE Flerårig, dekorativ krydd– och läkeört. Bra biväxt. Bladen och blommorna torkas och
används till aromatiska te. De torkade växterna kan användas i 1–2 år . Lämplig som
krydda till kötträtter och sallader. Bin och ärilar tycker om de doftande av blommorna.
Växer bäst på vindskyddad mark, tål halvskugga. Är vacker i blomsterrabatter tillsammans
med andra blommor. 1 g – cirka 2000 till 2100 frön .

4770168301047
BORAGE / GURKÖRT
Borago oﬃcinalis L.
EN Biennial, medicinal, decorative, nectariferous plants grown in gardens and ﬂower
beds. Borage seeds can be used as spices for various dishes going well with cucumbers.
Young leaves can be picked throughout the summer. Flowers are used to decorate dishes,
desserts and cocktails, and ﬂavouring of marinades. Flowers and leaves are rich in
vitamins, minerals and ferment substances, and essential oils. Plants can be dried and
frozen for the winter. 1 g contains about 45 seeds.
SE Tvåårig, dekorativ läkeört som odlas i trädgårdsland och rabatter. Bra biväxt.
Gurkörtens blad är mycket goda i rätter som passar att smaksättas med gurka. Unga blad
kan plockas hela sommaren. Blommorna dekorerar sallader, desserter, drinkar och ger
arom till marinader. Blommorna och bladen är rika på vitaminer, mineraler, tanniner och
eterisk olja. Växten kan torkas och frysas in för vintern. 1 g – cirka 45 frön.

4770168314030
CATNIP / CITRONKATTMYNTA
Nepeta cataria L. var. citriodora
EN Perennial, 40–100 cm height, melliferous plants. Fresh and dried leaves are used for
spices, they have lemon and/or melissa aroma, and are most valuable before blooming.
Suitable for salad, meat dishes, teas. Catnip deters pests in the garden. Can grow for 4–5
years in the same place. Look nice in rock gardens, can be grown in pots, planters, on the
kitchen windowsills. 1 g contains about 1,400–1,600 seeds.
SE Flerårig, 40–100 cm hög kryddört. Som krydda används färska och torkade blad vars
smak påminner om citron och mint och är som bäst innan växten gått i blom. Passar till
sallader, kötträtter och som te. Citronkattmynta i trädgårdsodlingen håller skadeinsekter
borta. Kan växa på samma ställe i 4–5 år. Är vacker i stenpartier, kan odlas i krukor,
blomlådor och i köket på fönsterbrädan. 1 g – cirka 1400–1600 frön.

4770168324053
CHAMOMILE / KAMOMILL
ZŁOTY ŁAN
Matricaria chamomilla
EN Annual decorative nectariferous herbs. Medicinal chamomile tea is used to inhibit
inﬂammation, improve appetite. Blossom infusion smoothens wrinkles, cleanses, soothes
and refreshes the skin. Picked herbs are dried immediately; they will be aromatic only
when well dried. Grows best in light, well–tilled, not weedy soil. 1 g contains about
14,000–16,000 seeds.
SE Ettårig, dekorativ läkeört. Bra biväxt. Hälsote bryggt på kamomillens blomkorg anses
vara inﬂammationshämmande och förbättra aptiten. Kamomillvatten jämnar ut rynkor,
rengör, lugnar och återuppfriskar huden. Plockade blommor torkas genast, först när de är
helt torkade blir de aromatiska. Växer bäst i lätt, välarbetad, ogräsrensad jord. 1 g – cirka
14.000 till 16.000 frön .

4770168366015
CHERVIL / DANSK KÖRVEL
COMMON
Anthriscus cerefolium L.
EN Annual 30–60 cm spice plants. Young curly plant leaves with the aroma of anise are
used before ﬂowering. Especially popular in France, where they are used for spicing soups.
Due to mild ﬂavour it is recommended to be added to meals by the end of cooking. Grow
well in humus rich, humid light sandy loam, in semi–shade. Can be re–sown in summer
and autumn. Most aromatic are frozen leaves. 1 g contains about 300–400 seeds.
SE Ettårig, 30–60 cm hög kryddört. De unga, lockiga bladen sprider en doft av anis och
skördas innan blomning Örten är särskilt populär i Frankrike där den används i soppor. Då
den är mycket mild i smaken och det rekommenderas därför att den tillsätts sist vid
matlagning. Växer bra i humusrik, fuktig, lätt lerjord i halvskugga. Kan sås i omgångar
under sommaren och hösten. Infrusna blad behåller aromen bäst. 1 g – cirka 300–400
frön.

4770168304031
CHIVES / GRÄSLÖK
MEDIUM LEAF
Allium schoenoprasum L.
EN Perennial, resistant to frost, hardly, easy to grow. Start giving harvest in early spring,
when other vegetables are not yet available, and continue for the entire season. Mild garlic
ﬂavoured leaves are used for food. Plants are ornamental, look good grown in ﬂower beds
with other plants, in ﬂower pots and trays. In winter can be grown in glazed balconies, if
the temperature is not lower than +5 ºC. Cut oﬀ clumps quickly regrow. Can be frozen. 1 g
contains about 800–850 seeds.
SE Flerårig, frosttålig, anspråkslös, lättodlad växt. Kan skördas redan tidigt på våren innan
andra grönsaker ﬁnns och fortsätter ge skörd hela säsongen. Till matlagning används de
milt vitlöksdoftande stjälkarna. Växten är dekorativ och vacker i blomsterrabatten
tillsammans med andra växter samt i blomstersängar och i krukor. Kan odlas på inglasad
balkong under vintern så länge temperaturen inte blir lägre än + 5 °C. Stjälkarna växer
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4770168313002
CORIANDER / KORIANDER
Coriandrum sativum L.
EN Annual herbaceous plant. Leaves, sprouts, seeds are used for food. Coriander seeds
are commonly used with shell containing two aromatic dried fruits with the ﬂavour of
ﬂowers and lemon. Coriander leaves are picked before the formation of buds, dried in the
shade, and then placed into jars and sealed. In order to enjoy longer yield, it is advised to
sow a few times a year. Grow well in light sandy soil, sunny open location. 1 g contains
about 150 seeds.
SE Ettårig kryddört. Till matlagning används blad, skott och frön. Korianderfrön används
vanligtvis med skalet på, inuti ﬁnns två aromatiska, torkade frukter med doft av blommor
och citron. Korianderbladen plockas innan växten hunnit bilda knoppar, torkas i skugga
och placerades därefter i burkar som förseglas noggrant. Om man vill njuta av skörden
länge rekommenderas sådd ﬂera gånger under året. Växer bäst i lätt, sandig lerjord på en
öppen och solig plats. 1 g – 150 frön.

4770168360013
EVENING PRIMROSE / JÄTTENATTLJUS
Oenothera lamarckiana de Vries
EN Decorative nectariferous herbs. Roots and seeds of these plants are used in medicine.
Seeds are used for oil pressing which is especially necessary for women, helps to maintain
healthy hair, skin and nails, regulates the activity of hormones and blood pressure. In the
evenings, at night and in cloudy days, the scent of ﬂowers is very strong, goes very well
with other perennial ﬂowers in the ﬂower bed.
SE Tvåårig, dekorativ läkeört. Bra biväxt. Inom medicinen använd växtens rötter och frön.
Ur fröna utvinns olja som är särskilt värdefull för kvinnor och kan bidra till att stärka hår,
hud och naglar samt reglera hormoner och blodtryck. Under kvällar, nätter och mulna
dagar avger blommorna en intensiv doft. Passar utmärkt i blomsterrabatter tillsammans
med andra ﬂeråriga blommor.

4770168355019
GARLIC CHIVES / KINESISK GRÄSLÖK
Allium tuberosum L.
EN Perennial spice plants. One of the ﬁrst aromatic vegetables in early spring. Juicy, mild,
ﬂat allium leaves resembling narcissus are used for food. They are cut after reaching 20–30
cm height, quickly regrow after cutting. Seeds are sown straight into the soil. Can grow for
5–6 years in the same place. Grown in spice beds, ﬂower beds. 1 g contains about
190–250 seeds.
SE Flerårig kryddört. En av de tidigaste kryddgrönsakerna i början av våren. Till
matlagning används de platta, saftiga bladen som har mild smak och påminner om
gräslök. Skördas när de är 20–30 cm höga, snabb återväxt. Fröna sås direkt i marken. Kan
växa på samma ställe i 5–6 år. Odlas i odlingslådor och blomsterrabatter. 1 g – cirka
190–250 frön.

4770168312036
HYSSOP / ISOP
Hyssopus oﬃcinalis L.
EN Nectariferous, decorative herbs. Fresh or dried leaves, blooms and young shoot tops
are used as spice. Sage and mint scent. Good for food spicing, medicinal teas. The plants are
valued for their decorative features, they perfectly grow near roses. Can grow up to 10
years in one place, suitable for slopes. Grow well in a sunny place, not demanding for
humidity. 1 g contains about 900–1,000 seeds.
SE Dekorativ, krydd– och läkeväxt. Bra biväxt. Som krydda används färska eller torkade
blad, blommorna och övre delen av de unga skotten. Doft av salvia och mynta. Lämplig
som krydda till mat och som hälsote. Plantorna är dekorativa och passar mycket bra att
odlas nära rosor. Växer på samma ställe i upp till 10 år. Lämpliga för plantering i sluttningar.
Växer bra i soligt läge och är anspråkslös vad gäller fukt. 1 g – cirka 900 till 1000 frön.

4770168319035
LEMON BALM / CITRONMELISS
Melissa oﬃcinalis L.
EN Perennial herbal nectariferous plants. Leaves and ﬂowers emit a pleasant, fresh aroma
reminiscent of a lemon. Dried and fresh herbs are used as spices for meals instead of
lemon. Grows best in sun or semi–shade, can be grown in balconies. The preferred
method of growing – planting sprouts grown from seeds in the nursery. Can grow for 3–5
years in the same place. 1 g contains about 1,600–2,000 seeds.
SE Flerårig krydd– och läkeört. Bra biväxt. Bladen och blommorna har en trevlig,
uppfriskande doft som påminner om citron. Färska och torkade örter används som
kryddning till rätter där citronsmak passar. Växer bäst i soligt läge eller i halvskugga,
lämplig för odling på balkong. Den lämpligaste odlingsmetoden är att dra upp groddar i
drivbänk och sedan plantera plantorna. Kan växa på samma ställe i 3–5 år. 1 g – cirka
1600 till 2000 frön .

4770168318021
SWEET MARJORAM / MEJRAM
Majorana hortensis Moench
EN Perennial, spicy, medicinal, nectariferous, ornamental herbs. Dried leaves and stalks
are used for food. Green or dried herb is used for spicing meat, cottage cheese, vegetable
dishes. Grow well in sunny warm areas protected from the wind. Seeds germinate in
15–20 days; best is to multiple by shoots. Can be grown on a windowsill in the kitchen. 1 g
contains about 4,000–4,500 seeds.
SE Ettårig, dekorativ krydd– och läkeört. Bra biväxt. Till matlagning används torkade
stjälkar med blad. Färsk eller torkad passar örten till kött, ost och grönsaksrätter. Växer bra i
varmt, soligt och vindskyddat läge. Den lämpligaste odlingsmetoden är att dra upp
groddar i drivbänk och sedan plantera plantorna. Fröna gror efter 15–20 dagar. Kan även
odlas på fönsterbrädan i köket. 1 g – cirka 4000–4500 frön.

4770168305038
MEXICAN SOUR GHERKIN / DJUNGELGURKA
Melothria scabra Naudin
EN Fruits are small, delicious, 5–10 g, plants giving abundant harvest. Eaten fresh,
pickled, added to salads, taste reminiscent of cucumbers. Plants grow quickly, up to 3–5 m
height, one plan covering the area of 2–3 m; therefore it has to be planted at the wall or at
supports. Not only fruits but also the entire plant is ornamental, reminding lianas. Grown
in glazed greenhouses, balconies and if outdoors, then preferably in a sunny location
protected from the wind.
SE Frukterna är små, välsmakande, 5–10 g och ger riklig skörd. Kan ätas färska eller
inlagda, passar till sallad. Smaken påminner om gurka. Växten växer snabbt och blir upp
till 3–5 meter hög. Den tar upp en yta på 2–3 meter i diameter och bör därför planteras vid
vägg eller spaljé. Frukterna är dekorativa liksom själva växten som liknar en lian. Odlas på
inglasade balkonger, i växthus eller utomhus i soligt, läge. vindskyddat

4770168325036
OREGANO / OREGANO
Origanum vulgare L.
EN Perennial medicinal, nectariferous, decorative herbs. Fresh and dried leaves are used
for salads, meat dishes, gravy ﬂavouring. A very popular spice in Italian cuisine, oregano is
used for pizza, spaghetti. Grown in ﬂower gardens, good for bouquets. Grow well in open
areas and fertile soils. The preferred method of growing – planting sprouts grown from
seeds in the nursery. 1 g contains about 7,000–7,500 seeds.
SE Flerårig, dekorativ kryddört. Bra biväxt. Färska och torkade blad passar som krydda till
sallader, kötträtter och till tillverkning av extrakt. Oregano är mycket populär i det
italienska köket och används till pizzor och spagetti. Odlas i trädgårdsland, passar i
buketter. Växer bra på öppen mark i bördig jord. Den lämpligaste odlingsmetoden är att
dra upp groddar i drivbänk och sedan plantera plantorna. 1 g – cirka 7000 till 7500 frön.

4770168320031
PEPPERMINT / PEPPARMYNTA
Mentha x piperita L.
EN Perennial herbal nectariferous plants. Fresh or dried leaves, young shoot tips are used
for spices. Leaves contain sugar, vitamin C, ether oil, menthol. Plants are harvested at the
beginning of blooming. Herbs are harvested when half of the ﬂowers bloom – then they
are the most valuable. Can be used for 1–1.5 years. The preferred method of growing –
planting sprouts grown from seeds in the nursery. 1 g contains about 800–900 seeds.
SE Flerårig kryddört. Bra biväxt. Som krydda passar de färska och torkade bladen samt
unga skott. I bladen ﬁnns socker, C–vitamin, eterisk olja och mentol. Växten skördas i
början av blomningen. När blommorna är halvt utslagna är de som värdefullast. Kan
användas i 1–1,5 år. Den lämpligaste odlingsmetoden är att dra upp groddar i drivbänk
och sedan plantera plantorna. 1 g – cirka 800–900 frön.

4770168358010
PERILLA JAPANESE (SHISO) / BLADMYNTA
Carum carvi L.
EN Annual, decorative herbs. Perilla leaves taste like cinnamon and mint and are used for
food, toasted and fresh seeds are used to spice up rice dishes, various salads, soups,
garnish. Leaves are collected in August, fruit and seeds are collected in October.
Ornamental plants suitable for ﬂower beds and balconies. Grow best in fertile soil, sunny
location, in areas sheltered from the wind. 1 g contains about 800–900 seeds.
SE Ettårig, dekorativ kryddört. Till matlagning används bladmyntans blad och rostade
eller färska frön, med en smak som påminner om kanel och mint, till risrätter, olika
grönsaksröror, soppor och som dekoration. Bladen skördas i augusti medan frukt och frön
samlats in i oktober. Växten är dekorativ och passar i blomstersängar och på balkongen.
Växer bäst på en solig, vindskyddad odlingsplats i fuktig jord. 1 g – cirka 800–900 frön .

40 SĖKLOS/ GREEN LIFE

4770168338012
WALL ROCKET / MURSENAP
Diplotaxis muralis (L.) DC.
EN Biennial plants, adding savoury ﬂavour to dishes; taste is similar to garden rocket
leaves. Perfectly suit for cheese, salad, leaves are used for the decoration of dishes. It grows
quickly, so to have the fragrant leaves throughout the summer, we recommend sowing
them a few times. Can be grown together with lettuce, on the windowsill, in planters, in
garden beds. 1 g contains about 3,500–4,000 seeds.
SE Tvåårig ört som ger maträtter en kryddig doft. Smaken påminner om rucola. Passar
utmärkt till ost, i sallader och som dekoration på tallriken. Den växer snabbt, om man vill
njuta av de aromatiska bladen hela sommaren rekommenderas sådd ﬂera gånger under
säsongen. Kan odlas tillsammans med sallad, på fönsterbrädan, i blomsängar eller
odlingslådor. 1 g – cirka 3.500 till 4.000 frön .

4770168313071
ROCKET SALAD / SENAPSKÅL
RUCOLA
Eruca sativa Mill.
EN Leafy vegetables, grown similar to lettuce. Grow quickly, not demanding to the soil.
Fresh, scented leaves, with a taste of nuts are used for food. Perfectly suit for cheese, salad,
leaves are used for the decoration of dishes. It grows quickly, so to have the fragrant leaves
throughout the summer, we recommend seeding them a few times. Can be grown
together with salad. Sown on the windowsill, in planters, in garden beds. 1 g contains
about 350–400 seeds.
SE Bladgrönsak, odlas som sallat. Den växer snabbt och är anspråkslös vad gäller
jordmån. Till matlagning används de aromatiska, nötsmakande bladen. Passar mycket bra
till ost, sallader och som dekoration till maten. Växer snabbt och bör därför sås ﬂera gånger
om man vill njuta av de aromatiska bladen under hela sommaren. Kan odlas tillsammans
med sallat. Odlas på fönsterbrädan, i blomlådor eller i trädgårdsland. 1 g – cirka 350–400
frön.

4770168327047
SAGE / MUSKATELLSALVIA
Salvia sclarea L.
EN Biennial, spicy, medicinal, nectariferous, ornamental herbs. Ornamental, 40–120 cm
height, blooms in the second year after sowing. Suitable for salads, confectionery. Used as
an ingredient of medicinal teas, leaf extract is used for baths and helps patients with skin
diseases. Seed germination time is long. Good for rock gardens, in perennial ﬂower groups.
1 g contains about 220–250 seeds.
SE Tvåårig, dekorativ krydd– och läkeört. Bra biväxt. Elegant, 40–120 cm hög, blommar
andra året efter sådd. Passar i sallader och som krydda i bakverk. Används som ingrediens i
hälsote och kroppsbad med extrakt från bladen hjälper mot hudsjukdomar. Fröna gror
långsamt. Lämplig för odling i stenpartier och i grupper tillsammans med ﬂeråriga
blommor. 1 g – cirka 220–250 frön.

4770168327054
GARDEN SAGE / SALVIA
Salvia oﬃcinalis L.
EN Medicinal, nectariferous, decorative herbs. Strong aroma and spicy taste – suitable for
ﬂavouring leguminous vegetable dishes. Used as an ingredient of medicinal teas, leaf
extract is used for baths. Seed germination time is long. In winter, cover outdoor growing
plants with ﬁr twigs. The plants are decorative, suitable for growing in containers, planters,
or potted on the windowsill in winter. 1 g contains about 130 seeds.
SE Dekorativ krydd– och läkeört. Bra biväxt. Stark arom och kryddig smak – passar som
krydda till grönsaksrätter på primörer. Används som ingrediens i hälsote och extrakt från
bladen kan hällas i badvattnet. Fröna gror långsamt. Vid odling utomhus krävs
vintertäckning med granris. Växten är dekorativ och odlas i lådor eller trädgårdsland, på
vintern – i kruka på fönsterbrädet. 1 g – cirka 130 frön .

4770168307049
SUMMER SAVORY / SOMMARKYNDEL
Satureja hortensis L.
EN Annual herbs, ornamental, melliferous, 30–40 cm height plants. Fresh and dried
leaves and tops of the stems which taste resembles pepper are suitable for ﬂavouring
legume vegetable dishes, soups, sauces, marinades, ﬁsh and meat dishes. Dried plants can
be used for 1 year. Particularly good for spice mixes with sage, rosemary, thyme. Grow best
in a sunny location, light soil. 1 g contains about 1,200–1,300 seeds.
SE Ettårig, dekorativ, 30–40 cm hög kryddväxt. Bra biväxt. Färska och torkade blad samt
över delen av stjälkarna passar med sin peppriga smak till vårgrönsaker, soppor, såser,
marinader, ﬁsk– och kötträtter. Torkade växter håller sig i ett 1 år. Passar särskilt bra i
kryddblandningar tillsammans med salvia, rosmarin och timjan. Växer bäst på solig plats i
porös jord. 1 g – cirka 1200–1300 frön.

4770168367012
WINTER SAVORY / VINTERKYNDEL
Satureja montana L.
EN Perennial spice plants. Planted in rock gardens, ﬂower gardens, in perennial ﬂower
groups, good for hedges. Fresh or dried ﬂowering branch tips and leaves are used for
soups, sauces, salad seasoning. Branches with ﬂowers deters moth in wardrobes.
Particularly good for spice mixes with mint, melissa, lavender, basil. Can grow for 3–4
years in the same place. Do not require cover in winter. 1 g contains about 1,900–2,000
seeds.
SE Flerårig kryddört. Planteras i stenpartier, rabatter samt trädgårdsplanteringar för
ﬂeråriga växter och passar även som häck. Kvistarnas blommande toppar och blad passar,
både färska och torkade, till soppor, såser och grönsaksröror. Grenar med blommor som
läggs i garderoben håller mal borta. Passar särskilt bra i kryddblandningar tillsammans
med mynta, citronmeliss, lavendel och basilika. Kan växa på samma ställe i 3–4 år.
Behöver inte övertäckas på vintern. 1 g – cirka 1900 till 2000 frön.

4770168309241
BLACK SALSIFY / SVARTROT
DUPLEX
Scorzonera hispanica L.
EN Biennial dietary spice vegetables. Valuable nut–taste leaves are roots are used for
food, particularly suitable for cucumber canning. Most delicious are the roots grown in the
ﬁrst year, harvested in late autumn or early spring. Tubers are eaten fresh, baked, stewed,
dried. Grows best in sandy loam or loamy soil with humus. 1 g contains about 70–80
seeds.
SE Tvåårig, näringsrik kryddgrönsak. Till matlagning används de nötsmakande bladen
och rötterna. Passar särskilt bra till inläggning av gurka. De godaste rötterna skördas
under senhösten eller tidigt på våren under det första odlingsåret. Rötterna äts färska,
stekta, kokta eller torkade. Växer bra i sandig jord och i lätt, mullhaltig lerjord. 1 g – ca
70–80 frön.

4770168353022
STRAWBERRY SPINACH / SMULTRONMÅLLA
Chenopodium capitatum (L.) Asch.
EN Annual herbal, ornamental plants grow to 50 cm in height. Easy to grow. Leaves and
fragrant red berries are used for food. Leaves can be added to salads and soups. Berries are
used for wine, jelly drinks and jams. Dried leaves together with berries are used for teas.
Plants are not demanding and can grow in any soil, ﬂower gardens. 1 g contains about
1,100–1,200 seeds.
SE Ettårig, dekorativ ört som blir upp till 50 cm hög. Lättodlad. Till matlagning används
bladen och de doftande röda bären. Bladen passar i sallader och soppor. Av bären görs vin,
saftsoppa och sylt. Blad och blommor torkas tillsammans och används till te. Anspråkslös,
växer i trädgårdslandet i alla typer av jord. 1 g – cirka 1100–1200 frön.

4770168334038
TARRAGON / DRAGON
Artemisia dracunculus L.
EN Perennial, medicinal, nectariferous, decorative herbs. Bitter leaves, shoots and ﬂowers
are used for food. Leaf decoction improves appetite and digestion. Dry and fresh leaves are
used as seafood, veal, turkey spice. Tarragon in marinade softens its ﬂavour. Fresh shoots
and leaves are harvested before the start ﬂowering. 1 g contains about 4,500–5,000
seeds.
SE Flerårig, dekorativ krydd– och läkeväxt. Till matlagning används bladen, skotten och
blommorna som har en kraftfull smak. Avkok på bladen förbättrar aptiten och
matsmältningen. Torkade och färska blad passar som kryddsättning till ﬁsk och skaldjur,
kalvkött och kalkon. I marinader mildras dragonens arom. Skott och blad skördas innan
blomning. 1 g – cirka 4500 till 5000 frön .

4770168306042
THYME / KRYDDTIMJAN
Thymus vulgaris L.
EN Annual, spicy, medicinal, nectariferous, ornamental herbs. Fresh or dried leaves,
young shoots and blooms are used as a spice or for teas. Cut at the beginning of blooming.
As spice, makes a perfect combination with parsley, onions, tarragon. Grows best in
permeable, calcareous loam or sandy loam, sunny location. Grown in ﬂower gardens, as a
carpet plant, or on the windowsill in winter. 1 g contains about 4,800–5,000 seeds.
SE Flerårig, dekorativ krydd– och läkeört. Bra biväxt. Bladen, skotten och blommorna
används färska eller torkade. Skördas i början av blomningen. Passar som krydda
tillsammans med persilja, lök och dragon. Växer bäst i väldränerad, kalkhaltig eller sandig
lerjord på solig plats. Odlas i rabatter, som marktäckare och på vintern – på fönsterbrädan.
1g – cirka 4800 till 5000 frön
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4770168356016
TOBACCO PLANT / VIRGINIATOBAK
Nicotiana tabacum L.
EN Quickly growing plants, 50–90 cm height, large leaves. Leaves are used in the
manufacture of tobacco; they contain a neurotoxin that protects plants from insects.
Tincture used as insect repellent, for spraying vegetables, ﬂowers, seasoning plants, fruit
trees, fruit shrubs, ornamental plants. Nicotine is produced in the roots and then
concentrated on leaves, amounting to about 3 percent of dried tobacco plant weight. 1 g
contains about 9,000 seeds.
SE Snabbväxande växt med stora blad som blir 50–90 cm hög. Bladen används för
tillverkning av tobak. De innehåller ett neurotoxin som skyddar växten mot insekter.
Extrakt från växten används som insektsmedel och sprutas på grönsaker, blommor, örter,
fruktträd, buskar och prydnadsväxter. Nikotinet bildas i rötterna och koncentreras sedan i
bladen och utgör cirka 3 procent av den torkade tobaksplantans vikt. 1 g – cirka 9.000 frön.

4770168303133
SWEET BASIL / BASILIKA
Ocimum basilicum L.
EN Seeds for growing young leaﬂets – micro–greens. They are rich in vitamins,
antioxidants, minerals and chlorophyll. They are appreciated for high nutritional value,
enhancing good health, promoting digestion, metabolism and activating the whole body
activity. It is argued that the use of greens has a beneﬁcial eﬀect on human health and
protects against degenerative diseases of aging. Basil leaves particularly rich in vitamin E,
protecting cell membranes from harmful eﬀects of free radicals, pleasant, and having
slightly nutty ﬂavour. Seeds are sown all year round to seeding boxes or shallow polymer
boxes – they require light, heat, loose and fertile substrate.
SE Frön avsedda för odling av unga blad – mikrogrönt. De är rika på vitaminer,
antioxidanter, mineraler och klorofyll. De uppskattas för sitt höga näringsvärde, stärker
hälsan, förbättrar såväl matsmältningen som metabolismen och aktiverar alla kroppens
funktioner. Det sägs att intag av bladgrönt har en positiv eﬀekt på hälsan och skyddar mot
degenerativa åldersrelaterade sjukdomar. Basilikans blad är särskilt rika på vitamin E som
skyddar cellmembranen från de fria radikalernas skadliga eﬀekter. De har en trevlig, något
kryddig smak. Fröna kan sås året om i minidrivhus eller grunda plastlådor – det behövs
ljus och värme samt luckert och näringsrikt substrat.

4770168321120
RED BEET / RÖDBETA
Beta vulgaris L.
EN Seeds for growing young leaﬂets – micro–greens. They are rich in vitamins,
antioxidants, minerals and chlorophyll. They are appreciated for high nutritional value,
enhancing good health, promoting digestion, metabolism and activating the whole body
activity. It is argued that the use of greens has a beneﬁcial eﬀect on human health and
protects against degenerative diseases of aging. Beet leaves can be used fresh, as well as
dried, eaten alone, mixed in salads, used in the production of green smoothies. Seeds are
sown all year round to seeding boxes or shallow polymer boxes – they require light, heat,
loose and fertile substrate. One day before seeding these seeds should be soaked in water
to accelerate the termination.
SE Frön avsedda för odling av unga blad – mikrogrönt. De är rika på vitaminer,
antioxidanter, mineraler och klorofyll. De uppskattas för sitt höga näringsvärde, stärker
hälsan, förbättrar såväl matsmältningen som metabolismen och aktiverar alla kroppens
funktioner. Det sägs att intag av bladgrönt har en positiv eﬀekt på hälsan och skyddar mot
degenerativa åldersrelaterade sjukdomar. Rödbetsbladen kan ätas färska eller torkas. De
kan ätas separat, blandas i sallader och användas för att göra gröna smoothies
Fröna kan sås året om i minidrivhus eller grunda plastlådor – det behövs ljus och värme
samt luckert och näringsrikt substrat. Det rekommenderas att låta de här fröna ligga i
vatten ett dygn innan sådd. Då gror de snabbare.

4770168341005
BROCCOLI / BROCCOLI
Brassica oleracea L.
EN Seeds for growing young leaﬂets – micro–greens. They are rich in vitamins,
antioxidants, minerals and chlorophyll. They are appreciated for high nutritional value,
enhancing good health, promoting digestion, metabolism and activating the whole body
activity. It is argued that the use of greens has a beneﬁcial eﬀect on human health and
protects against degenerative diseases of aging. Broccoli leaﬂets are rich with coenzyme
Q10, abundant phenols characterised by antioxidant properties. Seeds are sown all year
round to seeding boxes or shallow polymer boxes – they require light, heat, loose and
fertile substrate.
SE Frön avsedda för odling av unga blad – mikrogrönt. De är rika på vitaminer,
antioxidanter, mineraler och klorofyll. De uppskattas för sitt höga näringsvärde, stärker
hälsan, förbättrar såväl matsmältningen som metabolismen och aktiverar alla kroppens
funktioner. Det sägs att intag av bladgrönt har en positiv eﬀekt på hälsan och skyddar mot
degenerativa åldersrelaterade sjukdomar. I broccolibladen återﬁnns coenzym Q10 och
rikliga mängder av fenoler som har utmärkande antioxidantiska egenskaper.
Fröna kan sås året om i minidrivhus eller grunda plastlådor – det behövs ljus och värme
samt luckert och näringsrikt substrat.

4770168347007
GARDEN CRESS / SMÖRGÅSKRASSE
Lepidium sativum L.
EN Seeds for growing young leaﬂets – micro–greens. They are rich in vitamins,
antioxidants, minerals and chlorophyll. They are appreciated for high nutritional value,
enhancing good health, promoting digestion, metabolism and activating the whole body
activity. It is argued that the use of greens has a beneﬁcial eﬀect on human health and
protects against degenerative diseases of aging. Cress leaves grow fastest, and have a
pleasantly pungent ﬂavour. Seeds are sown all year round to seeding boxes or shallow
polymer boxes – they require light, heat, loose and fertile substrate.
SE Frön avsedda för odling av unga blad – mikrogrönt. De är rika på vitaminer,
antioxidanter, mineraler och klorofyll. De uppskattas för sitt höga näringsvärde, stärker
hälsan, förbättrar såväl matsmältningen som metabolismen och aktiverar alla kroppens
funktioner. Det sägs att intag av bladgrönt har en positiv eﬀekt på hälsan och skyddar mot
degenerativa åldersrelaterade sjukdomar. Smörgåskrassens blad växer snabbast och har
en trevlig, skarp smak. Fröna kan sås året om i minidrivhus eller grunda plastlådor – det
behövs ljus och värme samt luckert och näringsrikt substrat.

4770168322035
FENUGREEK / BOCKHORNSKLÖVERFRÖN
Trigonella foenum–graecum.
EN Seeds for growing young leaﬂets – microgreens. They are rich in vitamins, antioxidants,
minerals and chlorophyll. They are appreciated for high nutritional value, they enhance good
health, promote digestion, metabolism and activate the whole body. It is said that the use of
greens has a beneﬁcial eﬀect on human health and protects against degenerative diseases of
aging. Fenugreek leaves are particularly rich in potassium, selenium, phosphorus,
magnesium, iron, calcium, vitamin C, B1, B2, PP, folic acid. Fenugreek is a great helper to
reduce cholesterol and blood sugar levels. Leaves have a pleasant, slightly piquant taste,
friedseeds give mushroom ﬂavour to dishes. Seeds are sown all year round to seed boxes or
shallow polymer boxes – they require light, heat, and loose and fertile substrate.
SE Frön är utformade för unga broschyrer – micro örter växer. De är rika på vitaminer,
antioxidanter, mineraler och klorofyll. De värderas för sin höga näringsvärde, förbättrar hälsan,
främjar matsmältningen, metabolism och hela kroppen aktivitet. Det hävdas att använda
örter har en positiv inverkan på människors hälsa och skydda mot degenerativa sjukdomar i
åldrandet. Bockhornsklöver blad är rik på kalium, selen, fosfor, magnesium, järn, vitamin C,
B1, B2, PP, folsyra. Bockhornsklöver sänker perfekt kolesterol och blodsocker. Lämnar en trevlig
något nötig smak till rätter frön stekt svamp smak. Frön sås året runt i växthus eller polymera
grunda lådor – måste vara ljus, värme, lös och bördig substrat.

4770168348205
LEEK / PURJOLÖK
Allium porrum L.
EN Seeds for growing young leaﬂets – microgreens. They are rich in vitamins, antioxidants,
minerals and chlorophyll. They are appreciated for high nutritional value, enhancing good
health, promoting digestion, metabolism and activating the whole body activity. It is argued
that the use of greens has a beneﬁcial eﬀect on human health and protects against
degenerative diseases of aging. Pore sprouts are rich in iron, phosphorus, sulphur, and in
particular potassium, and vitamins. Used for ﬂavouring food, irreplaceable in salads, especially
in decorating food. For hot meals, soups, sauces leek seedlings are placed in ready meals, in
order not to lose the nutritional value. Seeds are sown all year round to seeding boxes or
shallow polymer boxes – they require light, heat, loose and fertile substrate.
SE Fröer är avsedda för att odla som gräslök – unga blad passar ﬁnt som garnering. Purjolök
är rik på vitaminer, antioxidanter, mineralämnen och klorofyll. Omtyckt på grund av sitt höga
näringsvärde, vilket stärker hälsa, gynnar matsmältning och ämnesomsättning samt aktiverar
hela organismens funktion. Man påstår att mer omfattande intag av grönsaksväxter har en
positiv inverkan på människohälsa och förebygger åldrande och degenerativa sjukdommar.
Purjolöks groddar innehåller mycket järn, fosfor, svavel, särskilt kalium och vitaminer. Mycket
god i sallder och matlagning, särskilt lämplig för dekorering av mat. Purjolöks groddar läggs i
varmrätter efter tillagning, när maträtten är redan färdig för att inte förlora näringsvärdet.
Krukodlas inomhus året runt i groddlådor eller i låga lådor av polymerplast – ljus, värme och
porös, näringsrik såjord är ett måste.

4770168348004
MUNG BEAN / MUNGBÖNA
Vigna radiata (L.) R. Wilczek
EN Seeds for growing young leaﬂets – micro–greens. They are rich in vitamins,
antioxidants, minerals and chlorophyll. They are appreciated for high nutritional value,
enhancing good health, promoting digestion, metabolism and activating the whole body
activity. It is argued that the use of greens has a beneﬁcial eﬀect on human health and
protects against degenerative diseases of aging. Vigna leaves and seeds are used for food
and are particularly valued for quickly digestible protein and low calories.
Seeds are sown all year round to seeding boxes or shallow polymer boxes – they require
light, heat, loose and fertile substrate.
SE Frön avsedda för odling av unga blad – mikrogrönt. De är rika på vitaminer,
antioxidanter, mineraler och klorofyll. De uppskattas för sitt höga näringsvärde, stärker
hälsan, förbättrar såväl matsmältningen som metabolismen och aktiverar alla kroppens
funktioner. Det sägs att intag av bladgrönt har en positiv eﬀekt på hälsan och skydda mot
degenerativa åldersrelaterade sjukdomar. Till mat används mungbönans blad och frön
som är särskilt uppskattade som lättsmält protein och för sitt låga kaloriinnehåll.
Fröna kan sås året om i minidrivhus eller grunda plastlådor – det behövs ljus och värme
samt luckert och näringsrikt substrat.

4770168384002
PEA / ÄRTOR
Pisum sativum L.
EN Seeds for growing young leaﬂets – micro–greens. They are rich in vitamins,
antioxidants, minerals and chlorophyll. They are appreciated for high nutritional value,
enhancing good health, promoting digestion, metabolism and activating the whole body
activity. It is argued that the use of greens has a beneﬁcial eﬀect on human health and
protects against degenerative diseases of aging. Pea sprouts are rich in protein, minerals,
magnesium, phosphorus, potassium, iodine and vitamin A. They are recommended for
those who want to get rid of excess weight. Seeds are sown all year round to seeding boxes
or shallow polymer boxes – they require light, heat, loose and fertile substrate. One day
before seeding these seeds should be soaked in water to accelerate the termination.
SE Frön avsedda för odling av unga blad – mikrogrönt. De är rika på vitaminer,
antioxidanter, mineraler och klorofyll. De uppskattas för sitt höga näringsvärde, stärker
hälsan, förbättrar såväl matsmältningen som metabolismen och aktiverar alla kroppens
funktioner. Det sägs att intag av bladgrönt har en positiv eﬀekt på hälsan och skydda mot
degenerativa åldersrelaterade sjukdomar. Ärtskotten är rika på protein, mineralerna
magnesium, fosfor, kalium och jod samt vitamin A. Ärtskott rekommenderas för dem som
vill bli av med sin övervikt. Fröna kan sås året om i minidrivhus eller grunda plastlådor –
det behövs ljus och värme samt luckert och näringsrikt substrat. Det rekommenderas att
låta de här fröna ligga i vatten ett dygn innan sådd. Då gror de snabbare.

4770168330023
RADISH LEAF / RÄDISA
SANGO
Raphanus sativus L.
EN Seeds for growing young leaﬂets – micro–greens. They are rich in vitamins,
antioxidants, minerals and chlorophyll. They are appreciated for high nutritional value,
enhancing good health, promoting digestion, metabolism and activating the whole body
activity. It is argued that the use of greens has a beneﬁcial eﬀect on human health and
protects against degenerative diseases of aging. Radish leaves have pleasantly spicy taste,
vivid, they have signiﬁcantly more vitamin C than the root crops, and are rich in calcium, iron,
sodium, phosphorus, sulphur and potassium. Seeds are sown all year round to seeding
boxes or shallow polymer boxes – they require light, heat, loose and fertile substrate.
SE Frön avsedda för odling av unga blad – mikrogrönt. De är rika på vitaminer,
antioxidanter, mineraler och klorofyll. De uppskattas för sitt höga näringsvärde, stärker
hälsan, förbättrar såväl matsmältningen som metabolismen och aktiverar alla kroppens
funktioner. Det sägs att intag av bladgrönt har en positiv eﬀekt på hälsan och skyddar mot
degenerativa åldersrelaterade sjukdomar. Rädisans blad har klar färg och en trevlig, het
smak. I bladen ﬁnns mycket mer C–vitamin än i knölarna. De är rika på kalcium, järn,
natrium, fosfor, svavel och kalium. Fröna kan sås året om i minidrivhus eller grunda
plastlådor – det behövs ljus och värme samt luckert och näringsrikt substrat.
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4770168383005
SUNFLOWER / SOLROS
Helianthus annuus L.
EN Seeds for growing young leaﬂets – micro–greens. They are rich in vitamins,
antioxidants, minerals and chlorophyll. They are appreciated for high nutritional value,
enhancing good health, promoting digestion, metabolism and activating the whole body
activity. It is argued that the use of greens has a beneﬁcial eﬀect on human health and
protects against degenerative diseases of aging. Sunﬂower sprouts are some of the most
valuable on Earth. They have as much as 30 per cent proteins and a lot of vitamins A, C, K, B
They can be eaten alone, mixed in salads, used in the production of green smoothies.
Seeds are sown all year round to seeding boxes or shallow polymer boxes – they require
light, heat, loose and fertile substrate.
SE Frön avsedda för odling av unga blad – mikrogrönt. De är rika på vitaminer,
antioxidanter, mineraler och klorofyll. De uppskattas för sitt höga näringsvärde, stärker
hälsan, förbättrar såväl matsmältningen som metabolismen och aktiverar alla kroppens
funktioner. Det sägs att intag av bladgrönt har en positiv eﬀekt på hälsan och skyddar mot
degenerativa åldersrelaterade sjukdomar. Solrosens groddar är bland de mest värdefulla
på jorden. I dem ﬁnns faktiskt 30 procent protein samt mycket A, C, K, B–vitamin. De kan
ätas separat, blandas i sallader och användas för att göra gröna smoothies.
Fröna kan sås året om i minidrivhus eller grunda plastlådor – det behövs ljus och värme
samt luckert och näringsrikt substrat.

4770168303171
SWEET BASIL / BASILIKA
FINE VERDE
Ocimum basilicum L.
EN Annual, aromatic, culinary, medicinal, nectariferous herbs. The variety is 25–30 cm
height, can be grown in pots. The plants are compact, with bright green leaves, ﬂavoured,
pleasant scent, and quite spicy. Fresh leaves are useful, can be dried. Grown outdoors in
summer, brought indoors before the ﬁrst frost. For activation outdoors, choose a warm
place, protected from the wind, or a southern windowsill. 1 g contains about 650 seeds.
SE Ettårig, aromatisk krydd– och läkeört. Bra biväxt. Sorten bli 25–30 cm hög och odlas i
kruka. Växterna är kompakta, bladen klargröna, aromatiska, har angenäm doft och stark
smak. Till matlagning används färska blad, kan torkas. Odlas utomhus under sommaren
och ﬂyttas inomhus när frosten kommer. Vid odling utomhus väljs en varm, vindskyddad
odlingsplats eller inomhus i ett söderfönster. 1 g – ca 650 frön.

4770168303218
SWEET BASIL / BASILIKA PALLA
PALLA COMPATTO
Ocimum basilicum L.
EN Annual, aromatic, culinary, medicinal, nectariferous herbs. The variety is 25–30 cm
height, shrubs are round, should be grown in pots. The plants have small green leaves,
ﬂavoured, pleasant scent, and are quite spicy. Fresh leaves are useful, can be dried. Grown
outdoors in summer, brought indoors before the ﬁrst frost. For activation outdoors, choose
a warm place, protected from the wind, or a southern windowsill. 1 g contains about 650
seeds.
SE Ettårig, aromatisk krydd– och läkeört. Bra biväxt. Sorten bli 25–30 cm hög, plantan
har rund form och odlas i kruka. Bladen är små, gröna, aromatiska med angenäm doft och
kraftfull smak. Till matlagning används färska blad, kan torkas. Odlas utomhus under
sommaren och ﬂyttas inomhus när frosten kommer. Vid odling utomhus väljs en varm,
vindskyddad odlingsplats eller inomhus i ett söderfönster. 1 g – ca 650 frön.

4770168303195
SWEET BASIL / BASILIKA
THAI
Ocimum basilicum L.
EN Annual, aromatic, culinary, medicinal, nectariferous herbs. The variety is 25–30 cm
height, can be grown in pots. The plants are compact, with bright green leaves, ﬂavoured,
pleasant scent, and quite spicy. Fresh leaves are useful, can be dried. Grown outdoors in
summer, brought indoors before the ﬁrst frost. For activation outdoors, choose a warm
place, protected from the wind, or a southern windowsill. 1 g contains about 650 seeds.
SE Ettårig, aromatisk och krydd– och läkeört. Bra biväxt. Sorten bli 25–30 cm hög och
odlas i kruka. Växterna är kompakta, bladen klargröna, aromatiska med angenäm doft och
kraftfull smak. Till matlagning används färska blad, kan torkas. Odlas utomhus under
sommaren och ﬂyttas inomhus när frosten kommer. Vid odling utomhus väljs en varm,
vindskyddad odlingsplats eller inomhus i ett söderfönster. 1 g – ca 650 frön.

4770168309043
CAPE GOOSEBERRY / KAPKRUSBÄR (PHYSALIS)
Physalis peruviana var. edulis
EN Perennial, ornamental, 30–40 cm height plants. Fruits contain vitamin C, carotene,
acidic and pectin substances. Fruits are eaten fresh or dried. Husks (calyxes) are removed,
as they are poisonous. Replanted to the permanent place in shoots which grow from seed
within 35–40 days. Grown outdoors in summer, love sun, warmth, bring the plants
indoors before the frost. 1 g contains about 900–1000 seeds.
SE Flerårig, dekorativ, 30–40 cm hög kryddväxt. Frukten innehåller vitamin C, karoten,
tannin och pektin. Frukterna äts färska eller torkade. Foderkapseln tas bort eftersom den är
giftig. Fröna växer till skott på 35–40 dagar. Skotten planteras sedan på den permanenta
växtplatsen. Odlas utomhus på sommaren, tycker om sol och värme. Växterna ﬂyttas
inomhus innan frosten. 1 g – cirka 900–1000 frön.

4770168357013
LEAF CELERY /BLADSELLERI
PIKANT
Apium graveolens L.
EN Celery is a source of health and cheerfulness. Celery leaf produces a number of small
leaves, radiating a very pungent ﬂavour. Aromatic leaves are used as spice and are dried,
salted, used with other preserved vegetables and are good for freezing. Grow best in
heavy, hummus rich, well tilled, but not wet soil. Can be grown in a ﬂower pot on a
windowsill in the kitchen. First harvest in 2 months after sowing. 1 g contains about 2,500
seeds.
SE Selleri – en källa till hälsa och energi. Bladsellerin har många små blad som ger ifrån
sig en mycket kryddig arom. De aromatiska bladen används som kryddor. De kan torkas,
läggas in eller används vid konservering av andra grönsaker. Kan frysas. Växer bäst i
humusrik, välarbetad, med inte blöt jord. Kan även odlas i kruka på fönsterbrädet i köket.
Den första skörden är redo 2 månader efter sådd. 1 g – cirka 2 500 frön.

4770168380004
CORN SALAD / VÅRKLYNNE (MÂCHESALLAT)
VERTE DE CAMBRAI
Valerianella locusta (L.) Laterr.
EN Fast growing and easily cultivated herbs. Grown for leaves containing more vitamins
than in usual lettuce. Leaves have a mild nut taste; they are excellent in salads with nuts, or
sauces. Corn salad is eaten alone or in combination with other salads, and put on
sandwiches. Grown on the windowsill, in planters, in garden beds. If sown late in autumn,
they overwinter outdoors, and start yielding early in spring. 1 g contains about 2,000
seeds.
SE Snabbväxande och lättodlad kryddört. Bladen används till matlagning och innehåller
mer vitaminer än vanlig sallad. Bladen har en nötaktig smak och passar därför extra bra till
sallad med nötter eller till sås. Vårklynne kan ätas som de är, tillsammans med annan
sallad eller på smörgås. Odlas inomhus på fönsterbrädan eller i odlingslådor i trädgården.
Om de sås på senhösten, övervintrar de utomhus och börjar växa tidigt på våren. 1 g –
cirka 2 000 frön.

4770168317024
LAVENDER / ÄKTA LAVENDEL
Lavandula angustifolia Mill.
EN Perennial medicinal, nectariferous, decorative herbs. Fresh or dried lavender ﬂowers
and pungent strong smelling leaves are used to spice up mutton, game, sauces,
confectionery. A twig of lavender inserted between the clothes repels moth. The preferred
method of growing – planting sprouts grown from seeds in the nursery. Can grow as long
as 10 years in the same place. Needs cover during winter. 1 g contains about 900–1,000
seeds.
SE Flerårig, dekorativ kryddväxt. Bra biväxt. Färska eller torkade lavendelblommor samt
bladen med sin distinkta smak och kraftfulla doft smaksätter lamm, vilträtter, såser och
bakverk. En lavendelkvist instoppad bland kläderna håller mal borta. Den lämpligaste
odlingsmetoden är att dra upp groddar i drivbänk och sedan plantera plantorna. Kan växa
på samma ställe i upp till 10 år. Vintertäckning med granris. 1 g – cirka 900 till 1000 frön.

4770168321991
LEMON GRASS / CITRONGRÄS
Cymbopogon ﬂexuosus (Nees ex Steud.) Stapf
EN Perennial aromatic spice plants. Leaves and stalks are used for food, they contain the
essential lemon oil, and the scent of the plant is stronger than that of lemon. Grow best in
fertile loamy soil, do not like soggy soil. Grown outdoors in summer, in autumn the plants
are transferred in pots to the room, and planted in larger pots. Plants can be dried, frozen.
Dried herbs keep the smell for more than 3 years. 1 g contains about 1,900–2,100 seeds.
SE Flerårig, aromatisk kryddväxt. Till matlagning används bladen och stjälkarna som
innehåller eterisk citronolja. Doften är starkare än hos citron. Den växer bäst i bördig,
fuktig men inte vattendränkt jord. Odlas utomhus under sommaren och ﬂyttas sedan i
krukorna inomhus på hösten. Planteras i större krukor. Växterna kan torkas eller frysas.
Torkade örter behåller doften i över 3 år. 1 g – cirka 1900 till 2100 frön.

4770168345003
OKRA / OKRA
CLEMSON SPINELESS
Abelmoschus esculentus (L.) Moench
EN Annual vegetables. Baby fruits of 3–6 days are used for food. The taste reminds
asparagus and eggplant. Fruits are eaten fresh, dried, pickled, frozen, salted. Fruit
decoction is used for treating colds. Replanted to the permanent place in shoots which
grow from seed within 35–40 days. Grown outdoors in summer, love sun, warmth, bring
the plants indoors before the frost. 1 g contains about 15 seeds.
SE Ettårig grönsak. Till matlagning används den 3–6 dagar gamla, omogna frukten.
Smaken påminner om sparris och aubergine. Frukterna äts färska, torkade, marinerade,
frysta eller inlagda. Avkok på frukterna används vid förkylning. Fröna gror på 30–40 dagar
och skotten planteras sedan på den permanenta växtplasten. Odlas utomhus på
sommaren, trivs bäst i sol och värme. Växterna ﬂyttas inom hus innan frosten. 1 g – cirka
15 frön.
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4770168385009
HOT PEPPER / CHILIPEPPAR
VULCAN
Capsicum annuum L.
EN The variety is suitable for growing in an open ﬁeld and pots. Pods have tangy taste, red,
35–40 g, long. Plants are compact size and resistant to diseases. Plant 1–2 seeds in peat
substrate cups, in the depth of 0.5–1.5 cm. Cups should be covered with ﬁlm. Optimal
temperature for seed germination is +22–25 ºC. It is important to avoid temperature and
humidity ﬂuctuations during germination. Seedlings grow within 60–80 days depending
on the cultivation conditions.
SE Sorten lämpar sig för odling i krukor och på öppen mark. Frukterna har het smak, är
röda, långa och väger 35–40 g. Växten är kompakt och motståndskraftig mot sjukdomar.
1–2 frön sås i torvkrukor på 0,5–1,5 cm djup. Det rekommenderas att täcka krukorna med
plastﬁlm. Den bästa temperaturen för grodd är + 22–25 °C och är det viktigt att undvika
att temperatur eller fuktighet ändras. Plantorna växer till sig på 60–80 dagar beroende på

4770168376014
GREEN PURSLANE / PORTLAK
Portulaca oleracea L.
EN Perennial, spicy and valuable herbs. Herbal teas of purslane reduce the amount of
sugar in blood. Fragrant, spicy leaves reminiscent of spinach taste are used for food. Grow
in ﬁve weeks after sowing, harvested before blooming. To have fresh leaves all the time, we
recommend sowing several times per season. Purslane is prepared like spinach or lettuce,
eaten fresh or scalded. Grow well in fertile, well drained soil. 1 g contains about
1,900–2,000 seeds.
SE Ettåriga, värdefulla medicinalväxter. Te bryggt på portlakens blad anses sänka
blodsockret. Bladen används även till matlagning och har en spenatliknande smak. Växer
till sig på fem veckor efter sådd och skördas fram till blomningen. Vill man njuta av färska
blad hela sommaren rekommenderas sådd ﬂera gånger under säsongen. Portlak används
som spenat eller sallad och äts färska eller torkade. Växer bra i bördig, väldränerad jord. 1 g
– cirka 1900 till 2000 frön.

4770168350014
ROSEMARY / ROSMARIN
Rosmarinus oﬃcinalis L.
EN Perennial medicinal, nectariferous, 50 cm height, decorative herbs. Fresh or dried
leaves are used for food, oﬀering instead of bay leaves. It is important to go easy with these
spices, to avoid bitter food. Good for soups, seafood dishes, chicken, game, curd meals,
teas. Can be grown in containers, planters, or potted on the windowsill in winter. 1 g
contains about 550–750 seeds.
SE Flerårig, 50 cm hög, dekorativ kryddört. Bra biväxt. Till matlagning används färska och
torkade blad, ofta i stället för lagerblad. Det är viktigt att inte använda för mycket rosmarin i
maten eftersom den då kan få en bitter smak. Passar i soppor, till ﬁsk– och skaldjursrätter,
kyckling, vilt, ost och som te. Odlas i lådor eller trädgårdsland, på vintern – i kruka på
fönsterbrädet . 1 g – cirka 550–750 frön.

4770168307506
OSAKA / JAPANSK SODAÖRT
Salsola komarovii
EN Annuals with green succulent leaves and shoots used for food. For ﬂavouring dishes
and salads. A very popular spice in Japanese cuisine and a perfect spice for sushi.
Grown outdoors, grow well in sandy soil, individual plants can be planted in rock gardens.
Osaka is not demanding to moisture and tolerable to short–term drought. Can be sown
indoors throughout the year. It is recommended to install additional lighting to prevent
plants from getting too tall in winter. 1 g contains about 300–400 seeds.
SE Ettårig växt, gröna, saftiga blad och skott används för mat. Passar för att smaksätta
maträtter, i sallader. Mycket populär i det japanska köket, utmärkt tillbehör till sushi. Odlas
på friland, trivs bäst lätt sandjord. Japansk sodaört är inte vattenkrävande och klarar bra
kortare perioder av torka. Inomhus kan odlas året runt, tillskottsbelysning
rekommenderas under vintern, för att plantor inte skulle växa sig för tunna under vintern.
1 g – ca 300–400 frö.

4770168353039
VINE SPINACH / MALABARSPENAT
Basella alba L.
EN Annual vines can grow up to 2 meters. Fleshy leaves of pleasant taste are used for
food. They are used for salad, soups, canning for winter. Fruits are small purple nuts. They
are added to fruit drinks, jelly drinks, jams. Can be grown in pots, balconies, but plants
must have supports. Seed germination is long; recommend soaking before sowing for 12
hours in room temperature water.
SE Ettårig klätterväxt som kan bli upp till 2 meter hög. Till matlagning används de köttiga,
goda bladen. Av dem görs sallader, soppor och de kan konserveras inför vintern. Frukterna
– lila nötter. De används till kompott, saftsoppa och sylt. Kan odlas i stora krukor och på
balkonger. Stöd är nödvändigt. Fröna gror långsamt. Det rekommenderas att låta fröna dra
i rumstempererat vatten i 12 timmar innan sådd, då gror de snabbare.
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PACKAGE STRUCTURE/
INFORMATION PÅ FRÖPÅSEN

Market
suppliers brand
Varumärket

Price group
Prisgrupp
Line name
Sort
Sub-category
Kategori
Product photo
Produkt bild
Market suppliers brand
Varumärket

Name of
variety in 4
language
Sortnamnet
på 4 språk

Consumption
options:

salads; herbal tea;
meat; canned food;
drying.

Konsumtionsalternativ:

Vegetation period

(annual, biennial, perennial)

Växtperiod

sallader; örtte;
kött; konserverad mat; (annuell, biennal, perenn)
torkning.

Description of variety
in 4 languages
Beskrivningar på 4 språk.

Sowing and growing schemes
Schema – sådd till skörd.

Unique EAN code
ean-kod
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LUCIA ELITE
EN Lucia Elite, this brand is also new for
Scandinavia.
Lucia Elite contains 74 varieties of vegetable
and ower seeds. They are aimed at those
who want to create a beautiful owerbed or
a lush kitchen garden without necessarily
being an expert.
The information on the seed packets has
been formulated to make success simple.
We are convinced that the varieties in Lucia
Elite will help you to create your dream
garden. Luxuriating in a garden with
beautiful owers and having healthy
organic vegetables is a blessing.
The Lucia Elite range is split into three
groups.
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SE Lucia Elite, även detta varumärke nytt
för Skandinavien.
Lucia Elite innehåller 74 sorter av
grönsaker och blomster frön. Är avsett för
de som vill skapa en vacker blomsterrabatt eller ett frodigt köksväx-tland
utan vara expert. Informationen på
fröpåsarna har utformats för att göra det
enkelt lyckas.
Vi är övertygad att sorterna i Lucia Elite
hjälper dig att skapa din dröm trädgård.
Det är en välsignelse att njuta i en trädgård med vackra blommor och av hälsosamma ekologiska grönsaker.
Lucia Elite sortimentet är indelat tre

Quick & Easy – the seeds come on a 4metre long seed strip.
Easy to sow, the plants germinate at the
optimal spacing, giving the best crop.
Balcony & Terrace, selected to thrive in a
small area. In the small garden, on the
balcony, the allotment, in pots, in pallet
collars or the garden outdoors.
The selected varieties are characterised by
their excellent taste and their decorativeness.
Baby & Leaf – small leaves are characteristic of the varieties in this group. They
grow quickly with small leaves that can be
used in salads, in sandwiches or as
decoration. The leaves are rich in taste
with a fresh fragrance.

Quick & Easy – fröna nns på det 4 meter
långa såbandet. Enkelt att så, plantorna
gror på optimalt avstånd, ger bästa
skörden.
Balcony & Terrace, utvalda för att trivas
på liten yta. I den lilla trädgården, på
balkongen, i kolonin, i kruka, i pallkragen
eller på friland. De utvalda sorterna
kännetecknas av sin utmärkta smak och
att de är dekorativa.
Baby & Leaf – små blad är kännetecknet
för sorterna i denna grupp. Det är
snabbväxande med små blad som kan
användas i sallader, på smörgåsen eller
som dekoration. Bladen är smakrika med
friska dofter.

47

LUCIA ELITE

4770168106130
BEETROOT / BETA
JOLIE F1
Beta vulgaris L.
EN New medium early, fertile hybrid variety registered in 2016. The variety is appreciated for the
high quality of tubers characterised with very good taste, rich colour, and beautiful shape. Pulp is
bright red, juicy, without ring inserts of hardened ﬁber. Beetroot should be eaten fresh, used for
preserves and long storage. Harvested in 108–112 days after germination. Grow in fertile,
me–dium heavy, deeply tilled, permeable soil. Beetroot is sown directly into soil or seedlings are
planted. During growth, beetroot is fertil–ised with complex fertiliser containing calcium,
magnesium and boron. 3 g contains about 180–270 seeds. 3 g of seeds will cover the area of
1–1.5 m2; The tuber harvest depends on the density of seeding; forecasted yield is 20–40 kg.
SE Ny mellan–tidig, bördig hybridsort registrerad 2016. Sorten uppskattas för sin höga rot
kvalitet, som karaktäriseras av mycket god smak, rik färg och vacker form. Rotfrukten är klarröd och
utan hårda ﬁberlager. Beta kan ätas färsk, konserveras eller lagras länge. Skördas 108– 112 dagar
efter sådd. Odla i bördig, mellantung, väldränerad jord. Beta sås direkt i jorden eller sätts som
planta. Under växtperioden gödslas med ett NPK fullgödselmedel med mikronäring. 3 gram
innehåller ca 180– 270 frön. 3 gram frön räcker till 1–1,5 m2. Betskörden beror på såddens täthet,
beräknad skörd ca 20–40 kg.

4770168106574
BEETROOT Mix of varieties / BETA Mix av sorterna
ALBINA VEREDUNA * BURPEES GOLDEN*BONA
Beta vulgaris L.
EN Early high yielding varieties. Yellow, white, red tubers. This is a great choice to grow tubers of
diﬀerent colours, suitable for fresh consumption, canned, and winter storage. Root vegetables are
delicious, juicy, young leaves of beets are used for food. They are used for salads, vegetable
cocktails, canning. These vegetables are irreplaceable when you are exhausted, need to recover, as
they strengthen the body, the immune system, improve digestion and even accelerate
metabolism. Harvested in 108–112 days after germination. Grow in fertile, medium heavy,
deeply tilled, permeable soil. Beetroot is sown directly into soil or seedlings are planted.
5 g contains about 300–390 seeds. 5 g will be enough for the area of 2–3 m². The root yield is
determined by seeding density, expected yield – 35–45 kg. Quantity of mixture per pack, total 5,0
grams ALBINA VEREDUNA – 1,5 g, BURPEES GOLDEN – 1,5 g, BONA – 2,0 g
SE Tidiga, mycket bördiga sorter. Gula, vita och röda rotfrukter. Ett bra urval av betor i olika färger,
lämpliga för färsk konsumtion, konservering eller vinterförvaring. Rotfrukterna är delikata, saftiga,
unga blad kan användas i mat. Används i sallad, grönsaksdrinkar, konservering. Dess grönsaker är
oumbärliga när du är trött och behöver återhämtning och stärka kroppen, immunsystemet,
matsmältningen och även metabolismen. Skördas 108–112 dagar efter sådd. Odla i mellantung,
väldränerad jord. Beta sås direkt i jorden eller sätts som planta. 5 gram innehåller ca 300–390 frön.
5 gram är tillräckligt för 2–3 kvm. Skördemängden beror på såddens täthet, förväntad skörd –
35–45 kg. Blandningskvantitet per förpackning, totalt 5,0 grams ALBINA VEREDUNA – 1,5 g,
BURPEES GOLDEN – 1,5 g, BONA – 2,0 g

4770168123922
CARROT / MOROT
FLYAWAY F1
Daucus carota L.
EN Early Nantaise type hybrid variety. One of the few carrot varieties resistant to ﬂeas. This variety is
recommended for fresh gardeners growing carrots in small areas and not using plant protection
means. Root crops have saturated bright orange colour, smooth, regular cylinder shape, the tip is
blunt, 15–22 cm long, 18–40 mm in diameter. Carrots are very tasty, sweet and juicy, accumulate
high levels of carotene, dry matter and sugar. Harvested after 90–95 days after sowing. Sown in early
spring or late autumn, germination takes a long time. Grow best in well cultivated, hummus rich, not
soggy loamy or sandy loam soil. Carrots are sown in the same place no earlier than after 4–5 years.
0.5 g contains about 400–500 seeds. 0.5 g will be suﬃcient for 1 m2 – the harvest depends on the
density of seeding; forecasted yields under favourable growing condi–tions is 3–6 kilograms.
SE Tidig Nantes–sort. Hybrid. En av få morotssorter som är resistenta mot loppor. Sorten är
lättodlad kan odlas på små ytor. Rotfrukterna har ljus orange färg, slät cylinderform, toppen är
trubbig, 15–22 cm, lång 18–40 mm i diameter. Morötter är väldigt smakrika, söta och saftiga, med
högt socker–, ﬁber– och karotin–innehåll. Skördas 90 –95 dagar efter sådd. Sås tidig vår eller sen
höst, för groning tar lång tid. Växer bäst i väldränerad, humusrik fuktig lerjord eller sandblandad
lerjord. Morötter kan sås på samma plats först efter 4–5 år. 0,5 gram innehåller 400–500 frön. 0,5
gram är tillräckligt för 1 kvm.– skörden beror på såddens täthet, förväntad skörd under goda växt
förhållanden är 3–6 kg.

4770168123892
CARROT / MOROT
MARION F1
Daucus carota L.
EN Early 'Nantes' type hybrid variety. Harvested in spring, summer and autumn. Root of rich
bright orange colour, smooth surface. Car–rots are very tasty, sweet and juicy, accumulate much
carotene, dry matter and sugar. Roots of regular cylindrical shape, blunt, 15–22 cm long, 18–40
mm in diameter. The variety endures dry and hot summers, harvest is good even with less
fertilization – suitable for organic farming. Harvested in 90–95 days after sowing. Seeds are sown
in early spring or late autumn, germination time is long. Grows best in cultivated, humus–rich, not
soggy light loam or sandy loam soil. Carrots are sown after in the same place after 4–5 years.
1.5 grams contain about 1200–1500 seeds. The yield is determined by seeding density, 1.5 g of
seeds will be suﬃcient to cover the area of 3 m2 – high yield, 10 – 20 kg, is ex–pected under
favourable growth conditions.
SE Tidig Nantes–sort. Hybrid. Skördas vår, sommar och höst. Roten har en rik, ljus orange färg och
slät yta. Morötterna är smakrika, söta och saftiga, rika på karotin, ﬁber och socker. Roten har en
regelbunden trubbig, cylinderform, 15–22 cm lång, 18–40 mm i diameter. Sorten tål torra och
varma somrar, skörden är god också med sparsam gödning– passar till ekologisk odling. Skördas
90 –95 dagar efter sådd. Frön sås tidig vår eller sen höst, groning tar lång tid. Växer bäst i
väldränerad, humusrik, fuktig, lätt lerjord eller sandblandad lerjord. Morötter kan sås på samma
plats efter 4–5 år. 1,5 gram innehåller ca 1200 –1500 frön. Skörden beror på såddens täthet. 1,5
gram är tillräckligt för att täcka 3 kvm. Ger rik skörd, 10–20 kg kan förväntas under gynnsamma
växt förhållanden.

4770168124097
CARROT mix of varieties / MOROT blandning av sorter
PURPLE HAZE F1*WHITE SATIN F1*NECTAR F1
Daucus carota L.
EN Mix of medium early hybrid varieties, purple, white and orange roots. This is a great choice to
grow carrots of diﬀerent colours, suit–able for fresh consumption, canning, and winter storage.
Carrots are delicious, juicy, and used for salads, vegetable cocktails, canning. Harvested after
90–95 days after sowing. Sown in early spring or late autumn, germination takes a long time.
Grow best in well culti–vated, hummus rich, not soggy loamy or sandy loam soil.
0.5 g contains about 400–500 seeds. 0.5 g will be suﬃcient for 1 m² – the harvest depends on the
density of seeding; forecasted yield under favourable growing conditions is 3–6 kg.
Quantity of mixture per pack, total 0,5 grams– PURPLE HAZE F1 – 0,167 g, WHITE SATIN F1 –
0,167 g, NECTAR F1 – 0,167 gram.
SE Blandning av mellan–tidiga hybridsorter med lila, vita och orangea rötter. Ett bra sätt att odla
morötter i olika färger, lämpliga för färsk konsumtion, konservering och vinterförvaring. Morötter
är delikata, saftiga och används i sallader, grönsaksdrinkar, konservering. Skördas 90–95 dagar
efter sådd. Sås tidig vår eller sen höst, för groning tar lång tid. Växer bäst i humusrik, väldränerad,
torr lerjord eller sandblandad lerjord. 0,5 gram innehåller ca 400–500 frön.
0,5 gram är tillräckligt för 1 kvm. – skörden beror på såddens täthet, förväntad skörd under
gynnsamma växt förhållanden är 3–6 kg. Blandningskvantitet per förpackning, totalt 0,5 gram–
PURPLE HAZE F1 – 0,167 g, WHITE SATIN F1 – 0,167 g, NECTAR F1 – 0,167 gram.

4770168102217
CUCUMBER GHERKIN / GURKA GHERKIN
ALOE F1
Cucumis sativus L.
EN Early yielding self–pollinating variety grown in greenhouses covered with ﬁlm and in the ﬁeld.
Fruit is green, with large rare ridges, not bitter. Resistant to viral diseases – cucumber mosaic (CMV),
brown mildew, scab (Ccu), zucchini yellow mosaic virus (ZYMV), necrotic yellow vein virus (CVYV).
As a result, without using chemicals and complying with agro–technical requirements you will
grow high quality harvest. Cucumbers are recommended to sow to the fertile, fast warming, light
loam or sandy loam soil. Seeds Cucumbers are vegetables with the least calorie amount, but they
contain a lot of minerals important for the body such as potassium, calcium, iron, phosphorus,
iodine. Seed 2–3 plants per 1 m2. 1 g contains about 35–50 seeds. 1,5 g of seeds will be suﬃcient to
cover the area of 10–12 m2 and high yield, 180–230 kg is expected under favourable growth
condi–tions.
SE Tidig självpollinerande variant, som odlas i växthus eller täcks med väv på friland. Frukten är
grön, med stora, glesa räﬄor, inte bitter. Resistent mot virussjukdomar– gurkmosaikvirus(CMV),
brun mjöldagg, ﬂäcksjuka /Ccu), zucchini gul mosaik virus(ZYMV),necrotic yellow vein virus
(CVYV). Således kan du, utan att använda växtvårdsmedel. Gurka bör sås i bördig, lätt lerjord eller
sandblandad lerjord, som blir snabbt varm. Gurka är den grönsak som har lägst kaloriinnehåll, men
innehåller många mineraler som är viktiga för kroppen, såsom kalium, kalcium, järn, fosfor och jod.
Så 2–3 plantor per 1m2. 1 gram innehåller ca 35–50 frön. 1,5 gram frön är tillräckligt för att täcka
10–12 m2, ger riklig skörd, 180–230 kg kan förväntas vid gynnsamma växt förhållanden.

4770168102286
CUCUMBER GHERKIN / GURKA
PONY F1
Cucumis sativus L.
EN Very early, high yielding, 'mini salad' type self–pollinating hybrid. Grown in pots – open
balconies, PE greenhouses. Fruits are green, smooth, 12–14 cm long, weight 100–190 grams, not
bitter, very tasty, good consistency. Fruits can be picked when they are 10 cm long. The hybrid is
resistant to fungal and virus diseases: cucumber mosaic virus (CMV), downy mildew, scab (Ccu).
Resistance will help you to grow high–quality harvest without using chemicals, in accordance
with agro–technical requirements. Optimum seed germination temperature is +27–28 ºC. 1–2
seeds are sown to the pots; the strongest plant is then replanted to the permanent place.
Cucumber seedlings grow within 25–30 days. Seedlings grown in February require additional
light. 1 m2 can accommodate 1–2 plants. 10 seeds will cover the area of 5–8 m2; the forecasted
harvest under favourable growing conditions is 35–45 kg.
SE En mycket tidig, mycket bördig, “mini salladssort”, en självpollinerande hybrid. Odlas i krukor,
balkonger och växthus. Frukterna är gröna, släta, 12–14 cm långa, väger 100–190 gram, inte
bittra, mycket god smak och struktur. Frukterna kan plockas när de är 10 cm långa. Hybriden är
resistent mot svamp och virussjukdomar. Gurkmosaikvirus(CMV),mjöldagg, ﬂäcksjuka (Ccu).
Resistensen hjälper dig att odla och skörda högkvalitativa grönsaker utan att använda
växtvårdsmedel. Optimal temperatur för groning är 27– 28 ºC. 1–2 frön sås per kruka, den
kraftigaste plantan planteras sedan ut på den permanenta växtplatsen. Kräver tillskottsbelysning
vid sådd tidigt på våren.1 m2 rymmer 1–2 plantor. 10 frön täcker en yta på 5–8m2, förväntad
skörd under gynnsamma växt förhållanden är 35–45 kg.

4770168102224
CUCUMBER GHERKIN / GURKA GHERKIN
KAREN F1
Cucumis sativus L.
EN Early, fertile self–pollinating hybrid. For growing in greenhouses, grows well outdoors under
cover. Fruits are dark green with large rare ridges, not bitter, very tasty and crispy. High fertility even
under unfavourable weather conditions. Resistant to virus diseases – cucumber mosaic virus
(CMV), downy mildew, scab (Ccu), zucchini yellow mosaic virus (ZYMV). Therefore, without using
chemicals and complying with agronomical requirements, you will grow high–quality harvest.
We recommend sowing cucumbers to fertile, quickly warming light loam or loamy soil.
Cucumber is the least hypocaloric vegetable, but contains a lot minerals necessary for the body
such as potassium, calcium, iron, phos–phorus, iodine. 1 m2 can accommodate 2–3 plants. 1 g
contains about 35–50 seeds. 1 g will cover the area of 10–12 m² – the forecasted harvest under
favourable growing conditions is 180–230 kilograms.
SE Tidig, bördig, självpollinerande hybrid. För odling i växthus, växer också bra täckt utomhus.
Frukterna är mörkgröna med stora, glesa räﬄor, inte bitter, mycket god och krispig. Hög bördighet
också under ogynnsamma väderförhållanden. Resistent mot virussjukdomar–
gurkmosaikvirus(CMV), mjöldagg, Fläcksjuka(Ccu), zucchini yellow mosaic virus (ZYMV). Därför
kan du, utan att använda växtvårdsmedel. Vi rekommenderar att gurka sås i bördig, lätt lerjord eller
lerjord, som blir snabbt varm. Gurka är den grönsak som har lägst kaloriinnehåll, men innehåller
många mineraler som är viktiga för kroppen, såsom kalium, kalcium, järn, fosfor och jod.
Så 2–3 plantor per 1m2. 1 gram innehåller ca 35–50 frön. 1,5 gram frön är tillräckligt för att täcka
10–12 m2, ger riklig skörd, 180–230 kg kan förväntas vid gynnsamma växt förhållanden.

4770168119239
DILL / DILL
OLIVER
Anethum graveolens L.
EN Medium–early variety, valued for quality foliage. Dill is rich in essential oils, vitamins C, B1,
B2, PP and P, ﬂavonoids, potassium, calcium and iron. Plants are of medium height. Relatively
early–formed ﬂowers are used in pickling and marinades. To have dill for the entire summer, they
are sown every 10 days until mid–June, and from August 10 to September 5. They prosper best in
areas where the preceding crop was fertilized with manure. Dill likes moist and loosened soil.
Germination takes a long time – about 13–20 d. Grows best where the preceding crop was
fertilized with manure. Dill likes moist and loosened soil. Sprouting takes a long time – about
13–20 days. In winter, dill can be grown at home – in boxes on the windowsills, but care must be
taken about additional lighting. If you like dill ﬂavour, dill is better to freeze. Then they can be used
as a seasoning for all types of dishes and fresh salads. 5 grams contain about 3000–3250 seeds.
5 g of seeds will be suﬃcient to cover the area of 2 – 3 m2 – high yield, 2 – 4 kg, is expected under
favourable growth conditions.
SE Medium–tidig sort, omtyckt för bra bladverk. Dill är rik på eteriska oljor, C–vitamin, B1, B2, PP
og P, antioxidanter, kalium, kalcium och järn. Plantorna är mellanhöga. Blommorna kommer
relativt tidligt och används i pickles och marinader. För att ha dill hela sommaren, så fram till mitten
av juni, och från 10 augusti – 5 september. Dill trivs i fuktig, lös jord. Gror långsamt, ca 13–20
dagar. På vintern kan dill odlas inomhus, i lådor på fönsterbrädet med extra ljus. Dill kan frysas. Kan
användas som smaksättning till alla slags rätter och sallader. 5 gram innehåller ca 3000–3250
frön. 5 gram frön är tillräckligt för 2–3 kvm. Ger riklig skörd, 2–4 kg kan förväntas under
gynnsamma växt förhållanden.

4770168141810
LETTUCE / SALLAT
HERCULES
Lactuca sativa L.
EN Medium early, fertile leafy lettuce variety. Planted in seedlings, this variety produces compact
rosette of leaves. This variety is highly appreciated by professional growers because maintains
nutritional properties and does not wither for a long time. Cultivated for spring, summer and autumn
harvest and appreciated for high–quality harvest. Bright, curly leaves and mellow taste. This one of
the most popular lettuce, evaluated both by professional vegetable growers and hobbyists. Average
weight per plant 300–450 g. Grown in green–houses in early spring and outdoors for summer and
autumn harvest. For early harvest, recommended to grow lettuce seedlings. When seeding straight
to the soil, remove dense shoots to make space for other lettuce and better harvest. Harvested after
33–45 days. It is believed that lettuce contains compounds preventing the development of
malignant cells. 3.0 g contains about 2400–3300 seeds. 3.0 g will cover the area of 6 m² – the
forecasted harvest under favourable growing conditions is 10–14 kilograms.
SE Medium–tidig, bördig, bladig salladssort. Sätts ut som planta, denna sort ger en kompakt
bladrosett. Sorten är mycket omtyckt bland yrkesodlare, då den behåller näringsvärde och står länge
utan att vissna. Odlas för skörd på vår, sommar och höst och uppskattas för sin höga kvalitet. Ljusa,
krusiga blad och mild smak. Detta är en av den populäraste salladssorten. Genomsnittlig vikt per
planta är 300– 400 gram. Odlas i växthus tidig vår och utomhus för att skördas på sommaren och
hösten. För tidig skörd rekommenderas att förgro frön och sätta ut plantor. Vid sådd direkt i jorden,
gallras salladen för att ge plats till plantorna och därmed uppnå bättre skörd. Skördas efter 33–45
dagar. Det antas att sallad innehåller ämnen som kan förebygga uppkomsten av maligna celler. 3,00
gram innehåller ca 2400– 3300 frön. 3,0 gram räcker till 6 kvm– förväntad skörd under gynnsamma
förhållandenär 10–14 kg.
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4770168121317
PUMPKIN / PUMPA
HOWDEN
Cucurbita maxima Duchesne.
EN Medium early fertile variety. Fruit weight up to 8–9 kg, with glossy smooth peel, suitable for
human consumption, may be used as decorations. The stem is creepy, so the plant will need about
2–3 m2 for growing. To produce large–pumpkin, 3–4 of fruits usually must be left on the plant,
but it for particularly large fruit – only 1–2. Pumpkins like light, quickly warming sandy or loamy
soil, with abundant manure. Pumpkins are sown when the soil temperature is +10–14 °C. This
vegetable is a great source of carotene, and vitamins. Pumpkins are low in calories, so good for
losing weight. Pumpkin seed is rich in fat, protein, vitamins and mineral salts.
3 grams contain about 9–12 seeds. 3 g of seeds will be suﬃcient to cover the area of 20 m2 – high
yield, 50 – 70 kg, is expected under favourable growth conditions.
SE Medium–tidig, bördig sort. Frukterna väger upp till 8–9 kg. Glänsande, slätt skal, lämplig till
mat, kan användas som dekoration. Krypande stam, som behöver 2–3m2 att växa på. För att få
stora pumpor, lämnas 3–4 frukter på plantan, men för att få extra stora frukter, endast 1–2.
Pumpor trivs på lätt, välgödslad, lerig eller sandig jord, som snabbt värms upp. Pumpa sås när
temperaturen når +10–14 °C. Denna grönsak är en rik källa till karotin och vitaminer. Pumpor är
kalorifattiga och bra för viktminskning. Pumpafrön är rika på fett, protein, vitaminer och mineraler.
3 gram innehåller ca 9–12 frön. 3 gram räcker för att täcka 20 kvm. Ger rik skörd, 50–70 kg under
gynnsamma växt förhållanden.

4770168136823
RADISH / RÄDISA
ROSSO GIGANTE SARDO I
Raphanus sativus L.
EN Medium–early variety for spring and autumn harvest. Produce large roots that do not
overgrow for a long time. Appreciated by pro–fessional vegetable growers and amateurs for
high–quality crop, delicious root vegetables. Harvested in 35–45 days after germination. Root
crops are round, 4.5–5.5 cm in diameter, red, white ﬂesh, juicy, mild taste. Suitable for growing in
greenhouses covered with ﬁlm, and in the open. For autumn harvest radish is sown in the second
half of August. Grow best in mild to moderate, soft hummus rich, non–acid (pH 6–7) soil without
weeds. To have large radish, sow them thinly. If the seeding is dense, it is necessary to thin it out.
These vegetables are particularly valued by nutritionists for positive eﬀects on digestible organ
secretion, and containing bactericidal substances that inhibit the many diseases caused by
microorganisms. 5.0 g contains about 350–590 seeds. 5.0 g will cover the area of 2 m² – the
forecasted harvest under favourable growing conditions is 2.5–3.0 kilograms.
SE Medium–tidig sort för vår och höstskörd. Ger stora rötter, som inte växer över på lång tid.
Uppskattas av yrkesodlare och hobbyodlare för högkvalitativ skörd, delikata rotfrukter. Skördas
35–45 dagar efter sådd. Rotfrukten är rund, 4,5–5,5 cm i diameter, röd med vitt fruktkött, saftig,
mild. Lämplig att odlas i växthus eller täckt ﬁberväv på friland. För att få rädisa på hösten sås den i
andra halvan av augusti. Växer bäst i lätt, humusrik, ogräsfri jord, med neutralt pH–värde (pH
6–7). För att få stora rädisor, så tunt. Gallring ger störst skörd. Dessa grönsaker är särskilt högt
värderade av dietister för de positiva eﬀekterna på matsmältningsorganen, och innehåller
antibakteriella ämnen som är motståndskraftiga mot många sjukdomar orsakade av
mikroorganismer. 5.0 gram innehåller 350–590 frön. 5,0 gram räcker till ett område på 2 kvm–
förväntad skörd under gynnsamma växt förhållanden är 2,5– 3 kg.

4770168125728
SWEET PEPPER / PAPRIKA
GARNET F1
Capsicum annuum L.
EN Medium–early, fertile, disease–resistant hybrid variety. Fruits are yellow, tasty, juicy. Suitable
for fresh use and caning. Fruits have thick walls, cube shaped, weight about 200 g, tasty, 2–3
cameras. Cultivated in plastic greenhouses. Plant 1–2 seeds in peat substrate cups, in the depth of
0.5–1.5 cm. Optimal temperature for seed germination +22–25 � . It is important to avoid
temperature and humidity ﬂuctuations during germination. Seedlings grow within 60–80 days
depending on the cultivation conditions. One bell pepper contains a daily dose of vitamin C. Sweet
peppers have almost the same content of carotene as carrots. 0.1 g contains about 12–16 seeds. 0.1
g of seeds will cover the area of 2 m2; harvest depends on the density of seeding; the forecasted
harvest under favourable grow–ing conditions is 8–11 kg.
SE Medium–tidig, bördig, sjukdomsresistent hybridsort. Frukterna är gula, smakrika, saftiga.
Lämpliga till färsk konsumtion och konservering. Frukterna har tjocka väggar, kubformade, väger
omkring 200 gram, god smak, 2–3 rum. Förgroning i miniväxt ger säkrast resultat. Plantera 1–2
frön i krukor på 0,5– 1,5 cm djup. Optimal temperatur vid för groning +22–25 � . Det är viktigt att
hålla jämn temperatur och fuktighet under groning. Plantorna gror inom 60–80 dagar beroende på
odlingsförhållandena.En paprika innehåller en daglig dos av C–vitamin. Paprika har nästan samma
karotin–innehåll som morötter. 0,1 gram innehåller 12–16 frön. 0,1 gram räcker till 2m2; skörden
beror på såddens täthet, förväntad skörd under gynnsamma odlingsförhållandenär 8–11 kg.

4770168125711
SWEET PEPPER / PAPRIKA
SWEET CHOCOLATE
Capsicum annuum L.
EN Medium–early variety. Fruits of original chocolate colour – tasty, juicy. Suitable for fresh use
and caning. Fruits have thick walls, cube shaped, weight about 200 g, tasty, 2–3 cameras.
Cultivated in plastic greenhouses. Plant 1–2 seeds in peat substrate cups, in the depth of 0.5–1.5
cm. Optimal temperature for seed germination +22–25 ºC. It is important to avoid temperature
and humidity ﬂuctuations during germination. Seedlings grow within 60–80 days depending on
the cultivation conditions. One bell pepper contains a daily dose of vitamin C. Sweet peppers have
almost the same content of carotene as carrots. 0.2 g contains about 24–28 seeds. 0.2 g of seeds
will cover the area of 4–5 m2; harvest depends on the density of seeding; the forecasted harvest
under favourable growing conditions is 15–20 kg.
SE Medium–tidig sort. Frukter med originell choklad färg– smakrika, saftiga. Lämpliga för färsk
konsumtion och konservering. Frukterna har tjocka väggar, kubformade, väger omkring 200g, god
smak, 2–3 rum. Förgroning i minväxthus ger säkrast resultat. Plantera 1–2 frön i krukor på
0,5–1,5 cm djup. Optimal temperatur vid förgroning +22–25 ºC. Det är viktigt att hålla jämn
temperatur och fuktighet under groning. Plantorna växer inom 60–80 dagar beroende på
odlingsförhållandena. En paprika innehåller en daglig dos av C–vitamin. Paprika har nästan
samma karotin–innehåll som morötter. 0,2 gram innehåller ca 24–28 frön.
0,2 gram frön räcker till ett område på 4–5 kvm.; skörden beror på såddens täthet.

4770168131736
TOMATO / TOMAT
ANANAS
Lycopersicon esculentum Mill.
EN Medium early, tall (indeterminant) variety yielding fruit of 110–115 grams. Tomatoes of this
variety will be favourites for those who like tasty, sweetish fruit. Tomatoes are good for salads,
canning. Seeds are sown in March. For the seeds to germinate quickly and uni–formly, the seeding
is covered by glass or ﬁlm. The temperature of substrate for sowing must be not less than +21–26
°C, room tem–perature should be not less than +23 °C. When the plants develop 2–4 true leaves,
they are transplanted one by one. Seedlings are planted in the greenhouse, when frost is no longer
a threat. Tomatoes are not demanding of soil, but grow best in loam. Tomato in diet reduces risk of
developing cancer and heart disease. 0.1 g contains about 20–30 seeds. 0.1 g of seeds will be
suﬃcient to cover the area of 6–8 m2 – high yield, up to 35 –50 kg, is expected under favourable
growth condi–tions.
SE Mellan–tidig hög sort som ger frukter på 110– 115 gram. Denna tomatsort kommer bli en
favorit för dem som tycker om smakrika, söta frukter. Tomater är goda i sallader och till
konservering. Frön sås i mars. För att fröna ska gro snabbt och enhetligt, täcks de med glas eller
ﬁlm. Temperatur i jorden ska vara minst +21–26 °C, rumstemperaturen ska vara minst +23 °C.
När plantorna utvecklar 2–4 riktiga blad, planteras de en och en. Plantorna placeras utomhus, när
det inte längre är risk för frost. Tomater är inte krävande beträﬀande jord, men trivs bäst i lerjord. En
diet som innehåller tomater anses reducera risken för att utveckla cancer och hjärtsjukdomar.
0,1 g innehåller 20–30 frön. 0,1 gram räcker till 6–8 kvm. Ger rik skörd, upp till 35–50 kg, vilket
kan förväntas under gynnsamma växt förhållanden.

4770168131521
TOMATO / TOMAT
BAJAJA
Lycopersicon esculentum Mill.
EN Very early, dwarf variety grown on balconies and in plastic greenhouses. One plant yields a
large number of fruits, from 650 to 750. Fruit is round, small, very tasty, weighs 8–10 grams.
Grown in balconies, winter gardens and greenhouses. This variety is easy to grow – the bush needs
no tying, no pruning. Small tomatoes are suitable for salads, and irreplaceable for decorating
dishes. Seeds are sown in March. For the seeds to germinate quickly and uniformly, the seeding is
covered by glass or ﬁlm. The temperature of substrate for sowing must be not less than +21–26
°C, room temperature should be not less than +23 °C. Tomatoes are not demanding of soil, but
grow best in loam. Tomato in diet reduces risk of developing cancer and heart disease.
0.2 grams contain about 40–60 seeds. 0.2 g of seeds will be suﬃcient to cover the area of 8–10 m2
or 1 plant for 30 pots.
SE Mycket tidig, dvärgsort som odlas på balkong och i växthus. En planta ger många frukter, från
650–750. Frukterna är runda, små, mycket smakrika, väger 8–10 gram. Odlas på balkong, i
vinterträdgård och växthus. En lättodlad sort, busken kräver ingen uppbindning, ingen trimning.
Tomater som passar i sallad och är oersättliga som dekoration till maträtter. Frön sås i mars. För att
fröna ska gro snabbt och enhetligt, ska plantorna täckas med glas eller ﬁlm. Temperatur i jorden ska
vara minst +21–26 °C, rumstemperaturen minst +23 °C. Tomater är inte krävande beträﬀande
jordmån, men växer bäst i lerjord. En diet som innehåller tomater anses reducera risken för att
utveckla cancer och hjärtsjukdomar. 0,2 gram innehåller 40–60 frön. 0,2 gram frön räcker till
8–10 kvm eller 30 krukor med 1 planta i varje. SE En tidig, bördig, lättodlad hybrid. Frukterna är
små, mycket välsmakande, krispiga, mörkgröna, med stora knottror, vanligtvis inte bitter. Skördas
var tredje dag, för bästa resultat. Passar till sallader och konservering. Odlas i växthus på våren och
utomhus på sommaren.

4770168131491
TOMATO / TOMAT
BLACK CHERRY
Lycopersicon esculentum Mill.
EN Early, tall variety grown on balconies. Fruit is round, small, very tasty, weighs 15–20 grams.
Grown in balconies, winter gardens and greenhouses. This variety is easy to grow – the bush needs no
tying, no pruning. Small tomatoes are suitable for salads, and irreplaceable for decorating dishes. Seeds
are sown in March. For the seeds to germinate quickly and uniformly, the seeding is covered by glass or
ﬁlm. The temperature of substrate for sowing must be not less than +21–26 °C, room tem–perature
should be not less than +23 °C. Tomatoes are not demanding of soil, but grow best in loam. Tomato in
diet reduces risk of developing cancer and heart disease. 0.2 grams contain about 40–60 seeds. 0.2 g of
seeds will be suﬃcient to cover the area of 8–10 m2 or 1 plant for 30 pots.
SE Tidig, hög variant som odlas på balkonger. Frukterna är runda, små, mycket smakfulla, väger
15–20 gram. Odlas på balkong, i vinterträdgårdar och växthus. En lättodlad sort– busken behöver inte
bindas upp, eller trimmas. Små tomater som passar till sallader, och är oersättliga som dekoration till
maträtter. Sås i mars. För at fröna ska gro snabbt och enhetligt, täcks plantorna med glas eller ﬁlm.
Temperatur i jordenfår inte understiga +21–26 °C, rumstemperaturen ska inte vara under +23 °C.
Tomater är inte krävande beträﬀande jordmån, men trivs bäst i lerjord.
En diet som innehåller tomater anses reducera risken för att utveckla cancer och hjärtsjukdomar.
0,2 gram innehåller 40–60 frön. 0, 2 gram räcker till 8–10 kvm, eller 30 krukor med en planta i varje.

4770168129962
TOMATO / TOMAT
GREEN ZEBRA
Solanum lycopersicum L.
EN Medium–early tall variety, appreciated for medium–sized green, very tasty ﬂavoured fruits
which stay for quite a while after picking. Used fresh, suitable for canning, irreplaceable for
coloured tomato salads. G rown in polyethylene and glass greenhouses.
Seeds are sown in March. For the seeds to germinate quickly and uniformly, cover the place with
glass or ﬁlm. Temperature of seeding substrate should be at least +21–26 °C, room temperature
should be at least 23 °C. Tomatoes are not demanding to soil but grow best in loam. Tomatoes or
their products reduce the risk of cancer and heart disease. 0.2 g contains about 40–60 seeds.
0.2 g of seeds will cover the area 10–12 m² in the greenhouse. Expected yield under favourable
growth conditions is 25–38 kg.
SE Medium–tidig hög sort, uppskattad för mellanstora, gröna, mycket smakrika frukter, som
håller sig länge efter plockning. Används färska, lämpliga till konservering, oersättliga i färgrika
tomatsallader. Frön sås i mars. För att fröna ska gro snabbt och enhetligt, täck med glas eller ﬁlm.
Temperatur i jorden ska vara minst +21–26 °C, rumstemperaturen ska vara minst 23 °C. Tomater
är inte krävande beträﬀande jord, men trivs bäst i lerjord. Tomater anses reducera risken för
cancer– och hjärtsjukdomar. 0,2 gram innehåller ca 40–60 frön. 0,2 gram räcker till 10–12 kvm i
växthuset. Förväntad skörd under goda växt förhållanden är 25–38 kg.

4770168131941
TOMATO / TOMAT
HOMESTEAD
Solanum lycopersicum L.
EN Late, tall (indeterminant) "ox heart" type variety producing very tasty and large fruit, weighing
up to 1.0 kg. Impressive size tomatoes of this variety are also delicious and ﬂeshy. Tomatoes are used
for salads, juicing, pastas. Seeds are sown in March. For the seeds to germinate quickly and
uniformly, cover the seedling with glass or ﬁlm. Temperature of seeding substrate should be at least
+21–26 °C; room temperature should be at least +23 °C. When 2–4 true leaves show up,
seedlings are transplanted one by one. Seedlings are planted in the greenhouse when the frost is no
longer a danger. Attach the main stem of tomatoes to the peg. 20 seeds will cover the area of 7–9
m2. Under favourable conditions, the harvest should be 20–40 kg.
SE Sen sort, som ger mycket smakrika, stora frukter, som väger upp till 1,0 kg. Tomater med
imponerande storlek som också är delikata och köttiga. Tomater används till sallad, juicer, pasta.
Frön sås i mars. För att fröna ska gro snabbt och enhetligt, täcks de med glas eller ﬁlm. Temperaturen
i jorden ska vara minst +21–26 °C; rumstemperaturen ska vara minst +23 °C.
När 2–4 riktiga blad kommer upp, planteras plantorna en och en. Plantorna kan placeras utomhus ,
när det inte längre är risk för frost. Huvudstammen behöver stöd. 20 frön räcker till 7–9 kvm. Under
gynnsamma förhållanden bör skörden uppgå till 20–40 kg.

4770168131927
TOMATO / TOMAT
INDIGO ROSE
Solanum lycopersicum L.
EN Tall early variety, appreciated for its original colour, and very sweet, delicious fruit. Fruit weight
about 50 g, thin skin, green coloured when growing, and becoming almost black when ripe.
12–20 fruits of the same size grow in one bunch. Seeds are sown in March. For the seeds to
germinate quickly and uniformly, cover the seedling with glass or ﬁlm. Temperature of seeding
substrate should be at least +21–26 °C; room temperature should be at least +23 °C.
When 2–4 true leaves show up, seedlings are transplanted one by one. Seedlings are planted in
the greenhouse when the frost is no longer a danger. Tomatoes are not demanding to soil but grow
best in loam.Tomatoes or their products reduce the risk of various diseases.15 seeds will cover the
area of 9–12 m². Under favourable conditions, the harvest should be 10–18 kg.
SE Hög, tidig sort, uppskattad för sin originella färg, och mycket söta, delikata frukter. Frukterna
väger omkring 50 gram, tunt skal, gröna under tillväxten och blir närmast svarta när de mognar.
12–20 frukter i samma storlek växer i en klase. Frön sås i mars. För att fröna ska gro snabbt och
enhetligt, täcks plantorna med glas eller ﬁlm. Temperaturen i jorden ska vara minst +21–26 °C;
rumstemperaturen ska vara minst +23 °C. När 2–4 riktiga blad kommer upp, planteras plantorna
en och en. Plantorna sätts ut, när det inte längre är risk för frost. Tomater är inte krävande
beträﬀande jord, men trivs bäst i lerjord. Tomater anses reducera risken för olika sjukdomar.
15 frön räcker till ett område på 9–12 kvm. Under gynnsamma växt förhållanden, bör skörden
uppgå till 10–18 kg.
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4770168131750
TOMATO / TOMAT
NOIRE DE CRIMÉE
Lycopersicon esculentum Mill.
EN Early tall (indeterminant) variety yielding fruits of about 150–170 g. The variety is appreciated
for very tasty fruits of unusual colour. Dark fruits contain much more lycopene than the red ones.
Seeds are sown in March. For the seeds to germinate quickly and uniformly, the seeding is covered
by glass or ﬁlm. The temperature of substrate for sowing must be not less than + 21–26 °C, room
temperature should be not less than +23 °C. When the plants develop 2–4 true leaves, they are
transplanted one by one. Seedlings are planted in the greenhouse, when frost is no longer a threat.
Tomatoes are not demanding of soil, but grow best in loam. Tomato in diet reduces risk of
developing cancer and heart disease. 0.1 g contains about 20–30 seeds. 0.1 g of seeds will be
suﬃcient to cover the area of 6–8 m2 – high yield, 35 – 50 kg, is expected under favourable
growth conditions.
SE Tidig, hög sort som ger frukter på 150–170 gram. Sorten är uppskattad för mycket smakrika
frukter, med ovanlig färg. Mörka frukter innehåller mycket mer lykopen än röda.
Frön sås i mars. För att fröna ska gro snabbt och enhetligt, ska plantorna täckas med glas eller ﬁlm.
Temperatur i jorden ska inte understiga + 21–26 °C, rumstemperaturen ska vara minst +23 °C.
När plantorna utvecklas 2–4 riktiga blad, planteras de en och en. Plantorna kan placeras utomhus,
när det inte längre är risk för frost. Tomater är inte krävande beträﬀande jord, men växer bäst i
lerjord. En diet som innehåller tomater anses reducera risken för att utveckla cancer och
hjärtsjukdomar.0,1 gram innehåller 20– 30 frön. 0,1 gram frön räcker till 6–8m2, rik skörd,
35–50 kg, kan förväntas vid gynnsamma växt förhållanden.

4770168129955
TOMATO / TOMAT
VIRGILIO F1
Solanum lycopersicum L.
EN Medium–early, tall, highly fertile, disease–resistant hybrid variety. Fruits are large, very tasty,
fragnant. For fresh consumption. Excel–lent variety for fans of large tomato fruits. Grown in
polyethylene and glass greenhouses. Seeds are sown in March. For the seeds to germinate quickly
and uniformly, cover the place with glass or ﬁlm. Temperature of seeding substrate should be at
least +21–26 °C; room temperature should be at least +23 °C. Tomatoes are not demanding to
soil but grow best in loam. Tomatoes or their products reduce the risk of cancer and heart disease.
10 seeds will cover area of 8 m², expected yield under favourable growth conditions is 16–19 kg.
SE Medium–tidig, hög, mycket bördig, sjukdomsresistent hybridsort. Frukterna är stora, mycket
smakrika, doftande. Äts färska. Utmärkt sort för dem som tycker om stora. Frön sås i mars. För att
fröna ska gro snabbt och enhetligt, täck med glas eller ﬁlm. Temperatur i jorden ska vara minst
+21–26 °C; rumstemperaturen ska vara minst +23 °C. Tomater är inte krävande beträﬀande jord
men växer bäst i lerjord. Tomater anses reducera risken för cancer och hjärtsjukdomar. 10 frön
räcker till 8 kvm. Förväntad skörd under gynnsamma växt förhållanden är 16.19 kg.

4770168242951
CALIBRACHOA / SMÅPETUNIA
KABLOOM® DEEP BLUE
Calibrachoa x hybrida Hort.
EN Annual, swaying and abundant blooming ﬂowers. This hybrid variety is valued for being an
early bloomer, easy to grow, resistant to disease. Flowers are 3–4 cm in diameter and bloom more
abundantly than other types. Suitable for beds, balconies, hanging pots. When planting in the
ﬂower gardens, remember that the growing plant covers an area of 1 m2. Encapsulated seeds
(easy to sow) – they are coated with abundant organic and mineral fertilizer mix. For germination,
do not cover the seeds with substrate, only slightly press into the soil. The soil surface should be
kept moist to germinate. Seeds are germinated at + 22–24 °C, watered, spraying water carefully.
Germinate within 14–16 days. Sprouted shoots are pricked out twice: 2 cm away from each other
for the ﬁrst time, and 5 cm for the second. 6 encapsulated seeds will cover 4 m² of ﬂower bed or
4–5 hanging baskets.
SE Ettårig, svajande och rikligt blommande växt. Denna hybrid är omtyckt, då den blommar
tidigt, är lättodlad, motståndskraftig mot sjukdomar. Blommorna är 3–4 cm i diameter och växer
rikligare än andra sorter. Lämplig till rabatter, balkonger, hängande krukor. När du planterar i
rabatt, kom ihåg att en planta täcker 1 kvm. Inkapslade frön (lätta att så)– de är täckta med
organisk och mineralisk gödningsmix. Vid sådd, täck inte fröna med jord, pressa bara lätt ned i
jorden. Jordytan ska hållas fuktig för att fröna ska gro. Frön gror vid + 22–24 °C, sprayas försiktigt
med vatten. Gror inom 14–16 dagar. Plantorna planteras om två gånger, först med 2 cm
mellanrum, sedan med 5 cm. 6 inkapslade frön räcker till 4 kvm rabatt eller 4–5 krukor.

4770168242968
CALIBRACHOA / SMÅPETUNIA
KABLOOM® DEEP PINK
Calibrachoa x hybrida Hort.
EN Annual, swaying and abundant blooming ﬂowers. This hybrid variety is valued for being an
early bloomer, easy to grow, resistant to disease. Flowers are 3–4 cm in diameter and bloom more
abundantly than other types. Suitable for beds, balconies, hanging pots. When planting in the
ﬂower gardens, remember that the growing plant covers an area of 1 m2. Encapsulated seeds
(easy to sow) – they are coated with abundant organic and mineral fertilizer mix. For germination,
do not cover the seeds with substrate, only slightly press into the soil. The soil surface should be
kept moist to germinate. Seeds are germinated at + 22–24 °C, watered, spraying water carefully.
Germinate within 14–16 days. Sprouted shoots are pricked out twice: 2 cm away from each other
for the ﬁrst time, and 5 cm for the second. 6 encapsulated seeds will cover 4 m² of ﬂower bed or
4–5 hanging baskets.
SE Ettårig, svajande och rikligt blommande växt. Denna hybrid är omtyckt, då den blommar
tidigt, är lättodlad, motståndskraftig mot sjukdomar. Blommorna är 3–4 cm i diameter och växer
rikligare än andra sorter. Lämplig till rabatter, balkonger, hängande krukor. När du planterar i
rabatt, kom ihåg att en planta täcker 1 kvm. Inkapslade frön (lätta att så)– de är täckta med
organisk och mineralisk gödningsmix. Vid sådd, täck inte fröna med substrat, pressa bara lätt ned i
jorden. Jordytan ska hållas fuktig för att fröna ska gro. Frön gror vid + 22–24 °C, sprayas försiktigt
med vatten. Gror inom 14–16 dagar. Plantorna planteras om två gånger, först med 2 cm
mellanrum, sedan med 5 cm. 6 inkapslade frön räcker till 4 kvm rabatt eller 4–5 krukor.

4770168251557
IVY–LEAF GERANIUM / HÄNGPELARGON
F2 MIX
Pelargonium peltatum (L.) L'Hér.
EN Grown as annuals, sometimes as perennials. Blooms all summer outdoors and throughout the
year indoors. Trailing plant, colourful inﬂorescences. Deadheading is recommended to promote
blooming. These ﬂowers are valued for the long ﬂowering time and for per–fect tolerance to
unfavourable growing conditions. Their ornamental even in windy ﬂower beds and when lacking
moisture. Bring in–doors before frost to continue blooming. Remember that in winter geraniums
have to rest: stay at 12 degrees, rarely watered. In late February, take indoors or on a window sill,
cut the old thick branches so that young branches gain strength. After one and a half month they
will bloom again. 7 seeds will be enough for planting 1 m² of ﬂowerbed, or 4 pots.
SE Odlas som ettårig, ibland som perenn. Blommar hela sommaren utomhus och året igenom
inomhus. Hängande planta med färgstarka blommor. Plocka vissnade blommor för att gynna
blomningen. Dessa blommor är omtyckta för den långa blomningstiden och för stor tålighet mot
ogynnsamma växt förhållanden. De är vackra också i blåsiga rabatter och vid torka. Tas inomhus
innan frost för fortsatt blomning. Kom ihåg att pelargoner ska vila på vintern, ställs undan vid 12
grader, vattnas sällan. I slutet på februari tas de fram på fönsterbrädan igen, gamla grenar klipps
av, så att de nya blir starka. Efter en och en halv månad blommar de igen. 7 frön räcker till 1 kvm
rabatt, eller 4 krukor.

4770168251540
GERANIUM / HÄSTSKOPELARGON
NIGHT VIOLET F1
Pelargonium zonale (L.) L'Hér.
EN Grown as annuals, sometimes as perennials. Blooms all summer outdoors and throughout the
year indoors. Flowers are large and eﬀective. Not only blooms but also dark leaves are ornamental.
These ﬂowers are valued for the long ﬂowering time and for perfect tolerance to unfavourable
growing conditions. Their ornamental even in windy ﬂower beds and when lacking moisture.
Bring indoors before frost to continue blooming. Remember that in winter geraniums have to rest:
stay at 12 degrees and rarely watered. In late February, take indoors or on a window sill, cut the old
thick branches so that young branches gain strength. After one and a half month they will bloom
again. 7 seeds will be enough for planting 1 m² of ﬂowerbed, or 4 pots.
SE Odlas som ettårig, ibland som perenn. Blommar hela sommaren utomhus och hela året
inomhus. Blommorna är stora och rikliga. Inte bara blommorna, men också de mörka bladen är
dekorativa. Dessa blommor är omtyckta för den långa blomningstiden och för tålighet vid
ogynnsamma växt förhållanden. De är vackra också i blåsiga rabatter och vid torka. Tas in före frost
för fortsatt blomning. Kom ihåg att pelargoner måste vila på vintern, placeras vid 12 grader och
vattnas sällan. Sent i februari tas de fram på fönsterbrädan igen, gamla grenar klipps av, så att de
nya blir starka. Efter en och en halv månad blommar de igen. 7 frön räcker till 1 kvm rabatt, eller 4
krukor.

4770168212206
GOLDEN BARREL CACTI / SVÄRMORSKUDDE
Echinocactus grusonii Hildm.
EN Perennial desert plant from cacti family, grown at home, in winter gardens. Good in
compositions with other types of cacti. The plants impress with their shape. Grow well in sunny
rooms, withstand high temperatures. Grown plants do not require much care, they should be
moderately watered. Top of the cacti is decorated with a crown of golden brushes, the stem is round
with more than 30 edges, and golden spikes. Up to 1 m height, spikes are about 7 cm long. Flowers
are small, about 5 cm in diameter. Bloom only after many years of growing. Seeds are sown to the
coarse sand and soil mix, germinate within 15–20 days, at the temperature of +21–27 ºC. For
seeds to germinate better and grow after germination, they require heat, humid air and light.
60 seeds will produce 20–25 plants.
SE Perenn ökenväxt från kaktusfamiljen, odlas i hemmet och i vinterträdgårdar. Fin i
kompositioner med andra kaktusar. Växten har en imponerande form. Växer bra i soliga rum, klarar
höga temperaturer. Växten kräver inte mycket skötsel, ska vattnas moderat. Kaktusens topp
dekoreras av en krona av guldfärgad borst, stammen är rund med mer än 30 gyllene taggar. Kan
bli upp till 1 meter hög, taggarna kan bli 7 cm långa. Blommorna är små, omkring 5 cm i diameter.
Blommar först efter många år. Frön sås i en grov sand och jordblandning, gror inom 15–20 dagar,
vid en temperatur på +21–27 ºC . För at fröna ska gro och växa efter sådd, krävs värme, fukt och
ljus. 60 frön ger 20–25 plantor.

4770168229211
ORNAMENTAL PEPPER / CHILIPEPPAR
SALSA
Capsicum annuum L.
EN Ornamental pepper is grown outdoors. Bring the plants indoors before the ﬁrst frost. They stay
ornamental for a long time. Salsa variety is appreciated for its ornamental variegated foliage and
abundant harvest of chilli peppers. The plants grow up to 20–25 cm height, and can be trimmed,
cut and thinned. Pepper is grown in ﬂower gardens, planters, ﬂoor pots, and will decorate a green
bed of spices as a centrepiece. Ornamental fruits can be dried or used fresh for ﬂorist compositions.
In late autumn and winter the plants will decorate your windowsills. They can grow in the same pot
with other potherbs. Peppers grow best when the air temperature is + 23–25 °C during the day
and + 17–20 °C at night. Plant 1–2 seeds in peat substrate cups, in the depth of 0.5–1.5 cm.
Seedlings grow within 60–80 days depending on the cultivation conditions. 7 seeds will be
enough for planting 1 m2 of ﬂowerbed, or 4 pots.
SE Dekorativ chili som odlas utomhus. Tas in innan första frosten. Håller sig dekorativ länge.
Salsa–sorten uppskattas för sin dekorativa, varierande blomning och rikliga skörd av chilipeppar.
Plantorna blir upp till 20–25 cm, och kan klippas, trimmas, eller tunnas ut. Chilipeppar växer i
trädgården och i krukor och blir ett vackert blickfång i en grön kryddträdgård. De dekorativa
frukterna kan torkas eller användas färska i blomsterarrangemang. Sent på hösten och vintern står
de vackra på fönsterbrädan. Kan växa i en kruka tillsammans med andra krukväxter.
Chilipeppar växer bäst vid lufttemperaturer på + 23–25 °C på dagen, och + 17–20 °C nattetid.
Sätt 1–2 frön i torvsubstratkoppar, på 0,5–1,5 cm djup. Plantorna växer på 60–80 dagar beroende
på odlingsförhållandena.

4770168229204
ORNAMENTAL PEPPER / CHILIPEPPAR
UCHU
Capsicum annuum L.
EN Ornamental pepper is grown outdoors. Bring the plants indoors before the ﬁrst frost. They stay
ornamental for a long time. Uchu variety is appreciated for its ornamental foliage and abundant
harvest of chilli peppers. The plants grow up to 20–25 cm height, and can be trimmed, cut and
thinned. Pepper is grown in ﬂower gardens, planters, ﬂoor pots, and will decorate a green bed of
spices as a centrepiece. Ornamental fruits can be dried or used fresh for ﬂorist compositions. In late
autumn and winter the plants will decorate your windowsills. They can grow in the same pot with
other potherbs. Peppers grow best when the air temperature is + 23–25 °C during the day and +
17–20 °C at night. Plant 1–2 seeds in peat substrate cups, in the depth of 0.5–1.5 cm. Seedlings
grow within 60–80 days depending on the cultivation conditions. 7 seeds will be enough for
planting 1 m2 of ﬂowerbed, or 4 pots.
SE Dekorativ Chili, som odlas utomhus. Ta in plantorna innan den första frosten. Är dekorativ länge.
Uchu–sorten uppskattas för sin dekorativa blomning och rikliga chili–skörd. Plantorna bli upp till
20–25 cm höga och kan trimmas, klippas eller tunnas ut. Chili odlas i trädgården och i krukor och är
ett dekorativt blickfång i kryddträdgården. De dekorativa frukterna kan torkas eller användas färska i
blomsterarrangemang. Sen höst och vinter är plantan vacker på fönsterbrädan. Kan växa i en kruka
tillsammans med andra krukväxter. Chilipeppar växer bäst vid lufttemperaturer på + 23–25 °C på
dagen och + 17–20 °C nattetid. Sätt 1–2 frön i krukor, på 0,5–1,5 cm djup. Plantorna växer på
60–80 dagar beroende på odlingsförhållandena. 7 frön räcker till 1 kvm rabatt, eller 4 krukor.

4770168242975
PETUNIA AFRICAN / PETUNIA AFRICAN
SUNSET F1
Petunia hybrida.
EN Annual trailing and abundantly blooming ﬂowers with original orange colour. Blooms 5–6
cm in diameter, ﬂowering more abundantly than other varieties; the plan trails 50–60 cm.
Suitable for ﬂower beds, hanging pots and balconies. When planting in ﬂower beds, have in mind
that the plant will cover the area of 0.5 m2. Seeds are coated in a homogenous felt and organic
fertilizer mix (easy to sow). When germinating, do not cover seeds with substrate, only lightly
press into the soil surface. Keep the soil surface constantly humid to germinate. Seeds will
germinate at the temperature of +22–24 ºC and lightly sprayed with water within 14–16 days.
6 dragee seeds will be enough for planting 3 m² of ﬂowerbed, or 4–5 hanging pots.
SE Ettårig hängande och rikligt blommande växt med originell orange färg. Blommorna är 5–6
cm i diameter, rikare blomning än andra sorter, rankorna blir 50–60 cm. Lämpliga i rabatter,
hängande krukor och balkonger. När du planterar i rabatt, tänk på att plantan täcker 0,5 kvm.
Fröna är täckta med ett skal med organiskt gödsel (enklare att så). Täck inte fröna med jord, tryck
bara lätt ned i jordytan. Håll jordytan fuktig konstant vid groning. Fröna gror vid +22–24 ºC inom
14–16 dagar, och sprayas lätt med vatten. 6 frön räcker till 3 kvm rabatt eller 4–5 krukor.
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4770168248472
PETUNIA (SURFINIA) / PETUNIA (SURFINIA)
EASY WAVE F1 PLUM VEIN
Petunia hybrida.
EN Annual, swaying and abundant blooming ﬂowers. This hybrid variety is valued for being an
early bloomer, easy to grow, resistant to disease. Flowers are 6–7 cm in diameter and bloom more
abundantly than other types, Stem is 75–100 cm long, dense plants. Suitable for beds, balconies,
hanging pots. When planting in the ﬂower gardens, remember that the growing plant covers an
area of 1 m2. Encapsulated seeds (easy to sow) – they are coated with abundant organic and
mineral fertilizer mix. For germination, do not cover the seeds with substrate, only slightly press
into the soil. The soil surface should be kept moist to germinate. Seeds are germinated at + 22–24
°C, watered, spraying water carefully. Germinate within 14–16 days. Sprouted shoots are pricked
out twice: 2 cm away from each other for the ﬁrst time, and 5 cm for the second. 6 encapsulated
seeds will cover 4 m2 of ﬂower bed or 4–5 hanging baskets.
SE Ettårig, svajande och rikligt blommande växt. Denna hybridsort är omtyckt, då den blommar
tidigt, är lättodlad, och motståndskraftig mot sjukdomar. Blommorna är 6–7 cm i diameter och
blommar rikligare än andra sorter. Rankorna är 75–100 cm långa, kraftiga plantor. Lämpliga till
rabatter, balkonger och hängande krukor. När du planterar i rabatt, kom ihåg att plantan täcker 1
kvm . Inkapslade frön(lätta att så)– de är täckta med organisk och mineralisk gödningsmix. Vid
sådd, täck inte fröna med jorden, pressa bara lätt ned i jorden. Jordytan ska hållas fuktig för att fröna
ska gro. Frön gror vid + 22–24 °C, sprayas försiktigt med vatten. Gror inom 14–16 dagar.
Plantorna planteras om två gånger, först med 2 cm mellanrum, sedan med 5 cm. 6 inkapslade frön
räcker till 4 kvm rabatt eller 4–5 krukor.

4770168248489
PETUNIA (SURFINIA) / PETUNIA (SURFINIA)
EASY WAVE F1 RED
Petunia hybrida.
EN Annual, swaying and abundant blooming ﬂowers. This hybrid variety is valued for being an
early bloomer, easy to grow, resistant to disease. Flowers are 6–7 cm in diameter and bloom more
abundantly than other types, Stem is 75–100 cm long, dense plants. Suitable for beds, balconies,
hanging pots. When planting in the ﬂower gardens, remember that the growing plant covers an
area of 1 m2. Encapsulated seeds (easy to sow) – they are coated with abundant organic and
mineral fertilizer mix. For germination, do not cover the seeds with substrate, only slightly press
into the soil. The soil surface should be kept moist to germinate. Seeds are germinated at +22–24
°C, watered, spraying water carefully. Germinate within 14–16 days. Sprouted shoots are pricked
out twice: 2 cm away from each other for the ﬁrst time, and 5 cm for the second. 6 encapsulated
seeds will cover 4 m2 of ﬂower bed or 4–5 hanging baskets.
SE Ettårig, svajande och rikligt blommande växt. Denna hybridsort är omtyckt, då den blommar
tidigt, är lättodlad, och motståndskraftig mot sjukdomar. Blommorna är 6–7 cm i diameter och
blommar rikligare än andra sorter. Rankorna är 75–100 cm långa, kraftiga plantor. Lämpliga till
rabatter, balkonger och hängande krukor. När du planterar i rabatt, kom ihåg att plantan täcker 1
kvm. Inkapslade frön(lätta att så)– de är täckta med organisk och mineralisk gödningsmix. Vid
sådd, täck inte fröna med jorden, pressa bara lätt ned i jorden. Jordytan ska hållas fuktig för att fröna
ska gro. Frön gror vid + 22–24 °C, sprayas försiktigt med vatten. Gror inom 14–16 dagar.
Plantorna planteras om två gånger, först med 2 cm mellanrum, sedan med 5 cm.
6 inkapslade frön räcker till 4 kvm rabatt eller 4–5 krukor.

4770168248496
PETUNIA (SURFINIA) / PETUNIA (SURFINIA)
WAVE F1 PURPLE IMPROVED
Petunia hybrida.
EN Annual, swaying and abundant blooming ﬂowers. This hybrid variety is valued for being an
early bloomer, easy to grow, resistant to disease. Flowers are 5–7 cm in diameter and bloom more
abundantly than other types, Stem is 90–120 cm long, dense plants. Suitable for beds, balconies,
hanging pots. When planting in the ﬂower gardens, remember that the growing plant covers an
area of 1 m2. En–capsulated seeds (easy to sow) – they are coated with abundant organic and
mineral fertilizer mix. For germination, do not cover the seeds with substrate, only slightly press
into the soil. The soil surface should be kept moist to germinate. Seeds are germinated at + 22–24
°C, watered, spraying water carefully. Germinate within 14–16 days. Sprouted shoots are pricked
out twice: 2 cm away from each other for the ﬁrst time, and 5 cm for the second.
6 encapsulated seeds will cover 4 m2 of ﬂower bed or 4–5 hanging baskets.
SE Ettårig, svajande och rikligt blommande växt. Denna hybridsort är omtyckt, då den blommar
tidigt, är lättodlad, och motståndskraftig mot sjukdomar. Blommorna är 5–7 cm i diameter och
blommar rikligare än andra sorter. Rankorna är 90–120 cm långa, kraftiga plantor. Lämpliga till
rabatter, balkonger och hängande krukor. När du planterar i rabatt, kom ihåg att plantan täcker
1m2. Inkapslade frön(lätta att så)– de är täckta med organisk och mineralisk gödningsmix. Vid
sådd, täck inte fröna med substrat, pressa bara lätt ned i jorden. Jordytan ska hållas fuktig för att
fröna ska gro. Frön gror vid + 22–24 °C, sprayas försiktigt med vatten. Gror inom 14–16 dagar.
Skotten planteras om två gånger, först med 2 cm mellanrum, sedan med 5 cm.
6 inkapslade frön räcker till 4m2 rabatt eller 4–5 hängande krukor.

4770168242807
RED–HEADED IRISHMAN / VÅRTKAKTUS
Mammillaria spinosissima.
EN Perennial desert plant from cacti family, grown at home, in winter gardens. These cacti are not
big but abundantly even if small. Good in compositions with other types of cacti. The plants
impress with their shape. Grow well in sunny rooms, withstand high temperatures. Grown plants
do not require much care, they should be moderately watered. Flowers are small, about 5 cm in
diameter. Bloom in 3–4 years after sowing, later bloom every year. For the plants to bloom
abundantly, keep them on the windowsills facing south. Seeds are sown to the coarse sand and
soil mix, germinate within 15–20 days, at the temperature of +21–27 ºC.
For seeds to germinate better and grow after germination, they require heat, humid air and light.
30 seeds will produce 10–15 plants.
SE Perenn ökenplanta från kaktusfamiljen, odlas i hemmet, i vinterträdgårdar. Dessa kaktusar är
inte så stora, men bördiga även om de är små. Fin i kompositioner med andra sorters kaktusar.
Växten har en imponerande form. Växer bra i soliga rum, klarar höga temperaturer. Växten kräver
inte mycket omsorg, skall vattnas sparsamt. Blommorna är små, ca 5 cm i diameter. Blommar 3–4
år efter sådd, därefter varje år. För riklig blomning, ska kaktusen stå i södervänt fönster.
Frön sås i grov sand och lätt jord, gror inom 15– 20 dagar, vid +21–27 ºC.
För att fröna ska gro bra och växa efter groningen, krävs värme, fuktig luft och ljus.
30 frön ger 10–15 plantor.

4770168123847
CARROT / MOROT
AMSTERDAM 2
Daucus carota L.
EN Early variety. Grown for immediate consumption and longer storage. Suitable for sowing of
salad and summer harvest. Carrots are rich in vitamins C, B, B2, B6, PP and K, minerals: potassium,
sodium, calcium, phosphorus, magnesium, iodine and iron necessary for the body. Roots 15–17
cm long, small core. Grows best in humus rich, not soggy loamy or sandy loam soil. Can be sown in
autumn. Carrots are sown in the same place no earlier than after 4–5 years. Seed tape advantages:
more abundant, better quality harvests. With adequate moisture, seeds germinate quickly and
evenly. The culture is orderly, spaces between the lines are equal, so weeding and the crop covering
with gardening ﬁlm is easier and more convenient. Before laying the tapes, water the soil. Then
cover the tape with soil and water abundantly. A 4 m long tape can yield about 350 high–quality
root crops, or harvest of 20–25 kg.
SE Tidig sort. Odlas för färsk konsumtion eller längre lagring. Lämplig i sallader, skördas på
sommaren. Morötter är rika på vitamin C, B, B2, B6, PP and K, minerals: kalium, sodium, kalcium,
fosfor, magnesium, jod och järn, som är nödvändiga för kroppen. Rötterna är 15–17 cm långa,
med smal kärna. Växer bäst i humusrik, porös lerjord, eller sandblandad lerjord. Kan sås på hösten.
Morötter sås på samma plats med 4–5 år mellanrum. Fördelar med såband: rikligare skörd med
bättre kvalitet. Med tillräcklig fuktighet gror fröna snabbt och jämnt. Fröna sås med jämnt avstånd
mellan raderna, så det är bekvämt och lätt att rensa ogräs och att täcka grödan med väv. Innan
såbanden läggs ned, vattnas jorden. Täck sedan banden med jord och vattna rikligt.
4 meter såband kan ge ca 350 högkvalitativa rotfrukter, en skörd på 20–25 kg.

4770168123854
CARROT / MOROT
KAROTELA
Daucus carota L.
EN Medium early Nantes type variety. The vegetation period is 110–115 days. Roots are 18–20
cm long, blunt–ending. Core is small, round, orange ﬂesh. Roots are not prone to cracks. Carrots are
rich in vitamins C, B, B2, B6, PP and K, minerals: potassium, sodium, calcium, phosphorus,
magnesium, iodine and iron necessary for the body. Grow best in cultivated, humus rich, not soggy
light loam or sandy loam soil. Carrots are sown in the same place no earlier than after 4–5 years.
Seed tape advantages: more abundant, better quality harvests. With adequate moisture, seeds
germinate quickly and evenly. The cul–ture is orderly, spaces between the lines are equal, so
weeding and the crop covering with gardening ﬁlm is easier and more conven–ient. Before laying
the tapes, water the soil. Then cover the tape with soil and water abundantly. A 4 m long tape can
yield about 350 high–quality root crops, or harvest of 30–40 kg.
SE Mellan–tidig Nantes–sort. Tillväxtperioden är 110–115 dagar. Rötterna är 18–20 cm långa
och trubbiga. Kärnan är liten, rund, orange fruktkött. Rötterna spricker sällan. Morötter är rika på
vitamin C, B, B2, B6, PP and K, mineraler: kalium, sodium, kalcium, fosfor, magnesium, jod and
järn, som är nödvändiga för kroppen. Växer bäst i väldränerad, humusrik, lätt lerjord eller
sandblandad lerjord. Morötter sås på samma plats först efter 4–5 år. Fördelar med såband:
rikligare skörd med bättre kvalitet. Med tillräcklig fuktighet gror fröna snabbt och jämnt. Fröna sås
med jämnt avstånd mellan raderna, så det är bekvämt och lätt att rensa ogräs och att täcka grödan
med väv. Innan såbanden läggs ned, vattnas jorden. Täck sedan banden med jord och vattna
rikligt. 4 meter såband kan ge ca 350 högkvalitativa rotfrukter, en skörd på 30–40 kg. SE En tidig,
bördig, lättodlad hybrid. Frukterna är små, mycket välsmakande, krispiga, mörkgröna, med stora
knottror, vanligtvis inte bitter. Skördas var tredje dag, för bästa resultat. Passar till sallader och
konservering. Odlas i växthus på våren och utomhus på sommaren.

4770168123861
CARROT / MOROT
ROTE RIESEN 2
Daucus carota L.
EN Late, very fertile variety. Root is bright orange, juicy – this variety is to those who want to grow
root crops that are suitable for juice. Carrots are rich in vitamins CC, B, B2, B6, PP and K, and
minerals. It can also be used fresh or processed, stay well in winter. Grows best in humus rich, not
soggy loamy or sandy loam soil. Carrots are sown in the same place no earlier than after 4–5 years.
Seed tape advantages: more abundant, better quality harvests. With adequate moisture, seeds
germinate quickly and evenly. The cul–ture is orderly, spaces between the lines are equal, so
weeding and the crop covering with gardening ﬁlm is easier and more conven–ient. Before laying
the tapes, water the soil. Then cover the tape with soil and water abundantly.
A 4 m long tape can yield about 350 high–quality root crops, or harvest of 35–45 kg.
SE Tidig, mycket bördig sort. Rötterna är ljust orangea, saftiga– denna sort är till dem som vill gro
morötter som passar till juice. Morötter är rika på vitamin C, B, B2, B6, PP and K, och mineraler. Den
kan också användas färsk eller tillagad, håller sig bra på vintern. Växer bäst i humusrik, lätt lerjord,
eller sandblandad lerjord. Morötter sås på samma plats tidigast efter 4–5 år. Fördelar med
såband: rikligare skörd med bättre kvalitet. Med tillräcklig fuktighet gror fröna snabbt och jämnt.
Fröna sås med jämnt avstånd mellan raderna, så det är bekvämt och lätt att rensa ogräs och att
täcka grödan med väv. Innan såbanden läggs ned, vattnas jorden. Täck sedan banden med jord
och vattna rikligt. 4 meter såband kan ge ca 350 högkvalitativa rotfrukter, en skörd på 35–45 kg.

4770168119307
DILL / DILL
MONARCH
Anethum graveolens L.
EN Medium–early variety of dill, good for freezing, retain the green colour when canned.
Appreciated for dense foliage, late blooming. Dill is rich in essential oils, vitamins C, B1, B2, P and P,
ﬂavonoids, potassium, calcium and iron. To have dills throughout the summer, they are sown every
10 days until mid–June and from August 10 to September 5. In winter, dill can be grown at home in
boxes on the windowsills., but additional illumination will be necessary. Seed tape advantages: more
abundant, better quality harvests. With adequate moisture, seeds germinate quickly and evenly. The
cul–ture is orderly, spaces b etween the lines are equal, so weeding and the crop covering with
gardening ﬁlm is easier and more conven–ient. Before laying tapes, water the soil. Then cover the
tape with soil and water abundantly. A 4 m long tape can yield about 280 dill seedlings.
SE En medium–tidig dillsort, bra till frysning, behåller den gröna färgen även vid konservering.
Uppskattas för det rika bladverket och sen blomning. Dill är rik på eteriska oljor, vitamin C, B1, B2, P
and P, antioxidanter, kalium, kalcium och järn. För att ha dill hela sommaren, kan den sås var 10 dag
fram till mitten av juni och från 10 augusti till 5 september. På vintern kan dill odlas inomhus i lådor
på fönsterbrädan, men extra ljus krävs. Fördelar med såband; rikligare skörd med bättre kvalitet.
Med tillräcklig fuktighet gror fröna snabbt och jämnt. Fröna sås med jämnt mellanrum mellan
raderna, så det är bekvämt och lätt att rensa ogräs och att täcka grödan med väv. Innan såbanden
läggs ned, vattnas jorden. Täck sedan banden med jord och vattna rikligt. 4 meter såband ger ca 280
dillplantor.

4770168141469
LETTUCE / SALLAT
GRAND RAPIDS
Lactuca sativa L.
EN Early leaf lettuce variety. Vegetable are low in calories. They have lots of mineral salts, carotene.
Grown for spring, summer, autumn harvest. Can be sown in the glasshouse and in the ﬁeld, do not
overgrow for a long time. Grow within 35–50 days. Grows best in well–tilled, not weedy or sandy
loamy soil. Harvested not all at once, but selectively the bigger ones ﬁrst. The remaining vegetables
then have better growing conditions. In winter, lettuce can be grown at home in boxes on the
windowsills. Seed tape advantages: more abundant, better quality harvests. With adequate
moisture, seeds germinate quickly and evenly. The cul–ture is orderly, spaces between the lines are
equal, so weeding and the crop covering with gardening ﬁlm is easier and more conven–ient.
Before laying the tapes, water the soil. Then cover the tape with soil and water abundantly.
A 4 m long tape can yield about 180 high–quality plants, and abundant harvest.
SE Tidig bladsallat–sort. Grönsak med lågt kaloriinnehåll och högt innehåll av mineraler och
karotin. Odlas för skörd på vår, sommar och höst. Kan sås i växthus och på friland. Växer inte över på
länge. Växer på 35–50 dagar. Växer bäst i genomsläpplig, ogräsfri sandblandad lerjord. Skördas
inte alla på en gång, utan selektivt, de största först. På så sätt får de kvarvarande plantorna bäst
förutsättningar. På vintern kan sallat odlas inomhus i lådor på fönsterbrädan.
Fördelar med såband: Rikligare skörd av bättre kvalitet. Vid tillräcklig fuktighet gror fröna snabbt
och jämnt. Fröna är jämnt fördelade, radavståndet jämnt, så ogräsrensning och täckning med väv
är lätt och bekvämt. Innan såbandet läggs ned, vattna jorden. Täck sedan såbandet med jord och
vattna rikligt. 4 meter såband kan ge 180 högkvalitativa plantor och rik skörd.

4770168141674
LETTUCE / SALLAT
LITTLE GEM
Lactuca sativa L.
EN Early Roman loaf lettuce variety. Appreciated for very tasty, mild tasting loafs. Lettuce is
cultivated in greenhouses, outdoors, or in balconies. When growing in small areas do not take
much place and yield abundant harvest. Cultivated for spring, summer, autumn harvest, do not
overgrow for a long time. Grow within 35–50 days. Grows best in well–tilled, not weedy or sandy
loamy soil. Seed tape advantages: more abundant, better quality harvests. With adequate
moisture, seeds germinate quickly and evenly. The cul–ture is orderly, spaces between the lines are
equal, so weeding and the crop covering with gardening ﬁlm is easier and more conven–ient.
Before laying tapes, water the soil. Then cover the tape with soil and water abundantly.
A 4 m long tape can yield about 180 high–quality plants, and abundant harvest.
SE Tidig romansallat sort. Uppskattad för mycket smakrika, milda blad. Sallat odlas i växthus,
utomhus eller på balkonger. Kan odlas på liten plats, ger rik skörd på litet utrymme. Odlas för skörd
på vår, sommar och höst, växer inte över på lång tid. Växer på 35–50 dagar. Växer bäst i
genomsläpplig, ogräsfri, eller sandblandad lerjord. Fördelar med såband: Rikligare skörd av bättre
kvalitet. Vid tillräcklig fuktighet gror fröna snabbt och jämnt. Fröna är jämnt fördelade,
radavståndet jämnt, så ogräsrensning och täckning med väv är lätt och bekvämt. Innan såbandet
läggs ned, vattna jorden. Täck sedan såbandet med jord och vattna rikligt. 4 meter såband kan ge
180 högkvalitativa plantor och rik skörd.
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4770168136595
RADISH / RÄDISA
DE DIX HUIT JOURS (18 DAYS)
Raphanus sativus L.
EN Very early variety. Radish is rich in calcium, potassium, magnesium, iron, zinc and iodine. Dietary
ﬁbre of radish binds and removes cholesterol from the body. Harvested after 18–20 days after sowing.
Can be grown in open ﬁeld and greenhouses. Grows best in fertile sandy loam. Most favourable
temperature for growing is 15–18 °C, moisture must be suﬃcient. In winter, radish can be grown at
home in boxes on the windowsills. Seed tape advantages: more abundant, better quality harvests.
With adequate moisture, seeds germinate quickly and evenly. The culture is orderly, spaces between
the lines are equal, so weeding and the crop covering with gardening ﬁlm is easier and more
convenient. Before laying the tapes, water the soil. Then cover the tape with soil and water
abundantly. A 4 m long tape can yield about 180 high–quality plants, an abundant 2 to 4 kg harvest.
SE Mycket tidig sort. Rädisa är rik på kalcuim, kalium, magnesium, järn, zink och jod. Rädisans ﬁbrer
binder och avlägsnar kolesterol i kroppen. Skördas 18–20 dagar efter sådd. Kan odlas på friland och i
växthus. Växer bäst i näringsrik, sandjord. Bästa odlingstemperatur är 15–18 °C, ska hållas fuktig. På
vintern kan rädisa i lådor på fönsterbrädan. Fördelar med såband: rikligare skörd med bättre kvalitet.
Med tillräcklig fuktighet gror fröna snabbt och jämnt. Fröna sås med jämnt avstånd mellan raderna, så
det är lätt och bekvämt att rensa ogräs och att täcka grödan med väv. Innan såbanden läggs ned
vattnas jorden. Täck sedan såbandet med jord och vattna rikligt. 4 meter såband kan ge 180
högkvalitativa plantor, en riklig skörd på 2–4 kg.

4770168136717
RADISH Mix of varieties / RÄDISA Blandning av sorter
KORUND*NATIONAL 2
Raphanus sativus L.
EN Especially fertile and delicious mix of radish varieties. Dietary ﬁber of radish binds and removes
cholesterol from the body. Har–vested after 18–20 days after sowing. Can be grown in open ﬁeld and
greenhouses. Grows best in fertile sandy loam. Most favourable temperature for growing is 15–18 °C,
moisture must be suﬃcient. Seed tape advantages: more abundant, better quality harvests. With
adequate moisture, seeds germinate quickly and evenly. The cul–ture is orderly, spaces between the
lines are equal, so weeding and the crop covering with gardening ﬁlm is easier and more conven–ient.
Before laying the tapes, water the soil. Then cover the tape with soil and water abundantly. A 4 m long
tape can yield about 180 high–quality plants, an abundant 2 to 4 kg harvest. Quantity of mixture per
pack, total (4 meters) – KORUND – 2,00 m, NATIONAL 2 – 2,00 m.
SE Speciellt bördig och delikat mix av rädis–sorter. Rädisans ﬁbrer binder och avlägsnar kolesterol från
kroppen. Skördas 18–20 dagar efter sådd. Kan odlas på friland och i växthus. Växer bäst i näringsrik
sandblandad lerjord. Bästa temperatur för sådd är 15–18 °C, måste ha tillräcklig fuktighet. Fördelar
med såband: Fröna är placerade på jämnt avstånd, det gör ogräsrensning och täckning med väv lätt
och bekvämt. Innan såbanden läggs ned, vattna jorden. Täck sedan såbandet med jord och vattna
rikligt. 4 meter såband kan ge ca 180 högkvalitativa plantor, en riklig skörd på 2–4 kg.
(Blandningskvantitet per förpackning, totalt 4 meter – KORUND – 2,00 m, NATIONAL 2 – 2,00 m.

4770168136601
RADISH mix of varieties / RÄDISA Blandning av sorter
RIESEN VON ASPERN * VIOLA * SNIEŽKA
Raphanus sativus L.
EN Especially fertile and delicious mix of radish varieties. Dietary ﬁber of radish binds and
removes cholesterol from the body. Harvested after 18–20 days after sowing. Can be grown in
open ﬁeld and greenhouses. Grows best in fertile sandy loam. Most favourable temperature for
growing is 15–18 °C, moisture must be suﬃcient. Seed tape advantages: more abundant, better
quality harvests. With adequate moisture, seeds germinate quickly and evenly. The cul–ture is
orderly, spaces between the lines are equal, so weeding and the crop covering with gardening ﬁlm
is easier and more conven–ient. Before laying the tapes, water the soil. Then cover the tape with
soil and water abundantly. A 4 m long tape can yield about 180 high–quality plants, an abundant
2 to 4 kg harvest. Quantity of mixture per pack, total (4 meters) – RIESEN VON ASPERN – 1,33 m,
VIOLA – 1,33 m, SNIEŽKA – 1,33 m.
SE Speciellt bördig och delikat mix av rädis–sorter. Rädisans ﬁbrer binder och avlägsnar
kolesterol från kroppen. Skördas 18–20 dagar efter sådd. Kan odlas på friland och i växthus. Växer
bäst i näringsrik sandblandad lerjord. Bästa temperatur för sådd är 15–18 °C, måste ha tillräcklig
fuktighet. Fördelar med såband. Bättre kvalitet och rikligare skörd. Vid tillräcklig fuktighet gror
fröna snabbt och jämnt. Fröna är jämnt fördelade, vilket gör ogräsrensning och täckning med väv
lätt och bekvämt. 4 meter såband kan ge ca 180 högkvalitativa plantor, en riklig skörd på 2–4 kg.
Blandningskvantitet per förpackning, totalt 4 meter – RIESEN VON ASPERN – 1,33 m, VIOLA
–1,33 m, SNIEŽKA – 1,33 m.

4770168147089
SPINACH / SPENAT
VIROFLAY
Spinacia oleracea L.
EN Medium early very fertile variety. One of the most valuable vegetables. Studies have found that
spinach juice, compared with other vegetable juices, inhibits the formation of cancerous cells in the
human body. Leaves are used for salad, porridge, soup, they can be preserved for the winter. Grows best
in medium heavy humuous quite fertile soil. Sown in early spring or autumn, if sown during the height
of summerheat – will yield scarce crop. Seed tape advantages: more abundant, better quality harvests.
With adequate moisture, seeds germinate quickly and evenly. The cul–ture is orderly, spaces between
the lines are equal, so weeding and the crop covering with gardening ﬁlm is easier and more
conven–ient. Before laying the tapes, water the soil. Then cover the tape with soil and water
abundantly. A 4 m long tape can yield about 180 high–quality plants, and abundant harvest.
SE Medium–tidig, mycket bördig sort. En av de värdefullaste grönsakerna. Studier har visat att
spenatjuice, jämförd med andra grönsaksjuicer anses förhindrar formationen av cancerogena celler i
människokroppen. Bladen används till sallad, stuvning, soppa, de kan vinter förvaras. Växer bäst i
humus–rik, medium–tung, relativt näringsrik jord. Sås tidig vår eller höst, om den sås under
högsommaren, blir skörden ringa. Fördelar med såband: Rikligare skörd av bättre kvalitet. Vid tillräcklig
fuktighet gror fröna snabbt och jämnt. Fröna är jämnt fördelade, radavståndet jämnt, så ogräsrensning
och täckning med väv är lätt och bekvämt. Innan såbandet läggs ned, vattna jorden. Täck sedan
såbandet med jord och vattna rikligt. 4 meter såband kan ge 180 högkvalitativa plantor och rik skörd.

4770168303225
SWEET BASIL / BASILIKA
TUSCANY*PROFUMO*RED RUBIN
Ocimum basilicum L.
EN Mix of the most popular varieties of basil. Plants with large, aromatic leaves. Fresh and dried
leaves or a mixture of leaves and ﬂow–ers of pleasant odour and bitter taste are used for food. For
meat, ﬁsh, cheese dishes, soups, sauces. In winter, basil can be grown at home in boxes on the
windowsills, but it is necessary to provide additional lighting. Seed+ fertiliser tape advantages:
easy to sow, seeds germinate quicker and more uniformly, ensuring orderly bed appearance. Seeds
on the tape ensure better quality of seedlings. Water the soil abundantly before laying the seed
tapes. Then cover the seed tape with soil and water again. With adequate moisture, seeds
germinate quickly and evenly. A 4 m long tape can yield about 120–140 high–quality seedlings.
SE Blandning av de mest populära basilika–sorterna. Plantor med stora, aromatiska blad. Färska
eller torkade blad, eller blandade blad och blommor, väldoftande och bittra, används i mat. Till
kött, ﬁsk, osträtter, soppor, sallader, såser. På vintern kan basilika odlas i hemmet på fönsterbrädan,
men det krävs extra ljus. Frö + gödningsband, fördelar: lätt att så, frön gror snabbare och jämnare,
rabatten ser ordnad ut. Såbandet ger plantor av bättre kvalitet. Vattna jorden rikligt innan banden
läggs ned. Täck sedan banden med jord och vattna igen. Ska hållas tillräckligt fuktigt, för bästa
resultat. Kan sås i på hösten, direkt i jorden, sedan kan plantorna, när våren kommer, lätt ﬂyttas till
önskad plats. 4 meter såband kan ge ca 120–140 högkvalitativa blomsterplantor.

4770168262027
DAISY / TUSENSKÖNA
POMPONETTE
Bellis perennis L.
EN Biennial ﬂowers, grown as perennial, 5–15 cm height, with double, 3–4 cm diameter small
ﬂowers. Not only ﬂowers but also leaves are ornamental. Planted at the edges of ﬂower beds, rock
gardens, lawns, balcony planters. These ﬂowers decorate balconies particularly in early spring, they
are resistant to spring frost. Long–lasting blooming, conveniently ﬁlling empty spaces in the
ﬂowerbed; can grow for many years in the same place. If sown in early spring bloom for the ﬁrst time
in the end of summer. Seed tape advantages: easy to sow, seeds germinate quicker and more
uniformly, ensuring orderly bed appearance. Water the soil abundantly before laying the seed tapes.
Then cover the seed tape with soil and water again. With adequate moisture, seeds germinate quickly
and evenly. A 4 m long tape can yield about 170 high–quality ﬂower seedlings.
SE Biennal blomma, odlas som perenn, 5–15 cm hög, med dubbla, 3–4 cm i diameter små
blommor. Både blommor och blad är dekorativa. Planteras ytterst i rabatten, i stenformationer,
gräsmattor, balkonglådor. Dessa blommor är särskilt dekorativa på balkongen tidigt om våren, de tål
vår frosten. Långvarig blomning, används ofta för att fylla tomma platser i rabatten; kan växa många
år på samma plats. Om de sås tidigt på våren blommar de först gången sent på sommaren.
Såband, fördelar: lätt att så, fröna gror snabbt och enhetligt, ger ett ordnat utseende i rabatten. Vattna
jorden noga, innan såbanden läggs ned. Täck sedan såbandet med jord och vattna igen. Med
tillräcklig fukt gror fröna jämnt och snabbt. 4 meter såband kan ge ca 170 högkvalitativa blomplantor.

4770168234116
SWEET ALYSSUM / STRANDKRASSING SWEET ALYSSUM
PALETTA
Lobularia maritima (L.) Desv.
EN Annual easily grown 12 cm carpet ﬂowers. Small blooms with a pleasant scent. Grown in
plantings, ﬂower beds, cemeteries, balconies. Nectariferous. Alysum is resistant to frost, grows
well and blooms in sun or semi–shade, in non–acid clay soil. Seeds sown in late autumn will
germinate next spring. Seed+ fertiliser tape advantages: easy to sow, seeds germinate quicker
and more uniformly, ensuring orderly bed appearance. Seeds on the tape ensure better quality of
seedlings. Water the soil abundantly before laying the seed tapes. Then cover the seed tape with
soil and water again. With adequate moisture, seeds germinate quickly and evenly. Can be sown in
October directly into the soil, then in spring simply transplant seedlings to the desired location.
A 4 m long seedtape can yield about 100–120 high–quality ﬂower seedlings.
SE Ettårig lättodlad, växer som en 12 cm hög matta. Små väldoftande blommor. Odlas i lådor,
rabatter, kyrkogårdar, balkonger. Rik på nektar. Strandkrassing är tålig mot frost, växer väl och
blommar i sol, eller halvskugga. Trivs i en lerjord med högt pH –värde. Frön som sås sent på hösten
gror nästa vår. Frö + gödningsband, fördelar: lätt att så, frön gror snabbare och jämnare, rabatten
ser ordnad ut. Såbandet ger plantor av bättre kvalitet. Vattna jorden rikligt innan banden läggs ned.
Täck sedan banden med jord och vattna igen. Ska hållas tillräckligt fuktigt, för bästa resultat. Kan
sås i oktober, direkt i jorden, sedan kan plantorna, när våren kommer, lätt ﬂyttas till önskad plats.
4 meter såband kan ge ca 100–120 högkvalitativa blomsterplantor.

4770168281141
FLORAL MIX / BLOMSTERMIX
EN Contains: GARDEN COSMOS (Cosmos bipinnatus), COMMON SNAPDRAGON (Anthirrhinum majus
L.), BLUEBOTTLE (Centaurea cyanus), COMMON ZINNIA (Zinnia elegans). Annual, easily grown,
colourful ﬂower blend – for protection against slugs, snails. The mix contains varieties that deter slugs,
snails. Recommended to grow among vegetables frequented by these pests. The mix can be grown
not only in ﬂower beds, but also in the garden together with lettuce, cabbage, spinach. The blend
colours include white, yellowish–orange, and blue. Varieties of ﬂowers in the mix perfectly suit to each
other and make a dense ﬂower carpet. Seed+fertiliser tape advantages: easy to sow, seeds germinate
quicker and more uniformly, ensuring orderly bed appearance. Seeds on the tape ensure better quality
of seedlings. Water the soil abundantly before laying the seed tapes. Then cover the seed tape with soil
and water again. With adequate moisture, seeds germinate quickly and evenly. Can be sown in
October directly into the soil, then ﬂowers will bloom faster than those sown in spring. A 4 m long
tape can yield about 230 high–quality ﬂower seedlings.
SE Innehåller: Rosenskära (Cosmos bipinnatus), Lejongap (Anthirrhinum majus L.), Blåklint
(Centaurea cyanus), Zinnia (Zinnia elegans). Ettårig, lättodlad, färgglad blomsterblandning– som ger
skydd mot sniglar. De utvalda sorterna håller skadedjuren borta. Rekommenderas att odlas bland
grönsaker som angrips av dessa skadedjur. Blandningen kan odlas i rabatter och i trädgården
tillsammans med sallat, kål och spenat. Färgerna är vit, gul–orange och blå. Olika sorter som passas
utmärks tillsammans och ger en kraftig blomstermatta. Frö + gödningsband, fördelar: lätt att så, frön
gror snabbare och jämnare, rabatten ser ordnad ut. Såbandet ger plantor av bättre kvalitet. Vattna jorden
rikligt innan banden läggs ned. Täck sedan banden med jord och vattna igen. Ska hållas tillräckligt
fuktigt, för bästa resultat. Kan sås i oktober, direkt i jorden, dessa blommor kommer slå ut fortare än om
de sås på våren. 4 meter såband kan ge ca 230 högkvalitativa blomsterplantor.

4770168104051
AUBERGINES Mix of varieties / AUBERGINE Blandade sorter
BEATRICE F1 & BARBARELLA F1
Solanum melongena L.
EN Mix of medium early hybrid varieties. Grow large fruits; up to 560 g. Fruits are pale purple and dark
purple, suitable for fresh con–sumption and canning. Grown in balconies, greenhouses. Can be grown
in pots where the plants are planted one by one. Planted in seedlings grown in nurseries. Seedlings
grow within 50–55 days. The plants are planted in a permanent place when there is no frost danger.
During the growing period should be abundantly watered with warm 20–24 °C water in the ﬁrst half
of the day. Ripe fruit must be harvested in time to promote the harvesting of the remaining fruit. For
high quality, growth must be regulated: remove oﬀspring, some leaves, inﬂorescences, fruit buds, and
reduce the main stem or tops. 1 m2 can accommodate 1–2 plants. Quantity of mixture per pack, total
(20 seeds) – BEATRICE F1 – 10 s, BARBARELLA F1 – 10 seeds.
SE Mix med mellan–tidiga sorter. Ger stora frukter, upp till 560 gram. Frukterna är ljuslila och mörklila,
lämpliga till färsk konsumtion eller konservering. Odlas på balkonger eller i växthus. Kan odlas i krukor,
då sätts plantorna en och en. Plantorna ska förgros. Plantor växer inom 50–55 dagar. Planteras ut på
permanent växtplats, när det inte är risk för frost. Under tillväxtperioden ska plantorna vattnas rikligt
med varmt vatten; 20–24 °C, under förmiddagen. Mogna frukter ska skördas, för att gynna tillväxt av
kvarvarande skörd. För bästa resultat, reglera tillväxten; ta bort sidoskott, vissa blad, blomställningar,
knoppar, samt reducera huvudstammen eller toppen. 1–2 plantor per kvm. Kvantitet av blandningen
per förpackning, totalt 20 frön – BEATRICE F1 – 10 s, BARBARELLA F1 – 10 frön.

4770168141780
LETTUCE / SALLAT
GAUGIN
Lactuca sativa L.
EN Medium early, very ornamental Salanova type lettuce variety with excellent taste. Appreciated for
decorativeness and fast prepara–tion – the letters can be easily washed and can be perfectly used
without cutting. Only separate the leaves from the stem, and use for salads right away. Cultivated for
spring, summer and autumn harvest and all year round in greenhouses. When seeding straight to the
soil, remove dense shoots to make space for other lettuce and better harvest. Good for growing in pots,
one plant each. Harvested after 33–45 days. Let–tuce is very demanding to the soil and light,
requiring lots of humidity, but not stolen and to excessive humidity as it develops fungi diseases and
rot of the lower leaves or plants. Watering is recommended in the ﬁrst half of the day. Do not use
excessive fertiliser for lettuce, especially mineral fertilisers. 15 seeds will be suﬃcient to cover the area
of 1,2–2 m² in greenhouse or 10–13 pots. The forecasted harvest under favourable growing
conditions is 1,5–2 kilograms.
SE Mellan–tidig sort, mycket dekorativ Salanova–sort med mycket god smak. Mycket dekorativ och
lätt att använda– bladen är lätta att skölja och används gärna utan att skäras. Plocka bara av bladen
från stjälken och använd direkt. Odlas för skörd vår, sommar och höst, samt året runt i växthus. Vid sådd
direkt på friland, gallras sallaten för bättre skörd och tillväxt. Växer bra i krukor, en planta i varje. Skördas
efter 33–35 dagar. Sallat är mycket krävande beträﬀande jordmån och ljus, den kräver fukt –men inte
alltför mycket; då kan den utveckla svampsjukdomar och de undre växtdelarna kan ruttna. Vattning
rekommenderas under förmiddagen. Överdriv inte gödslingen, särskilt gällande mineralgödning. 15
frön räcker till 1,2– 2 kvm, i växthus eller 10–13 krukor. Förväntad skörd under gynnsamma växt
förhållanden är 1,5–2 kg.
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4770168125636
SWEET PEPPER / PAPRIKA
SAKURA
Capsicum annuum L.
EN Medium–early variety, can be grown in open ﬁeld and pots. Under favourable growing
conditions grows well in the ﬁeld and under cover. Fruits weight about 80 g, juicy, bright, delicious,
used fresh and good for canning. One plant yields about 16 fruits. Plant 1–2 seeds in peat substrate
cups, in the depth of 0.5–1.5 cm. Cups should be covered with ﬁlm. Optimal temperature for seed
germination +22–25 ºC. It is important to avoid temperature and humidity ﬂuctuations during
germination. Seedlings grow within 60–80 days depending on the cultivation conditions. One
sweet pepper contains a daily dose of vitamin C. Sweet peppers have almost the same content of
carotene as carrots. In addition, these vegetables have another important property: vitamins persists
even during cooking or canning. 0.2 g contains about 25–32 seeds. 0.2 g will cover 4 m² or ﬁt in 20
pots (1 plant per pot) – the yield is determined by the density of planting. Expected yield under
fa–vourable growth conditionsis 8–14 kg.
SE Medium–tidig sort, kan odlas på friland eller i krukor. Växer bra under gynnsamma växt
förhållanden på friland och övertäckt. Frukterna väger ca 80 gram, saftiga, ljus, delikata, används
färska och bra till konservering. En planta ger ca 16 frukter. Så 1–2 frön i krukor på 0,5–1,5 cm djup.
Kopparna ska täckas med ﬁlm. Optimal temperatur vid groning är +22–25 ºC. Det är viktigt att hålla
jämn temperatur och fuktighetunder för groning. Plantorna växer på 60 –80 dagar beroende på växt
förhållandena. En paprika innehåller en daglig dos av C–vitamin. Paprika har nästan samma
karotin–innehåll som morötter. Dessutom har paprika en annan viktig egenskap; vitaminerna
behålls även vid kokning och konservering. 0,2 gram innehåller ca 25–32 frön. 0,2 gram täcker 4
kvm. eller räcker till 20 krukor(1 planta per kruka)–skörden beror på såddens täthet. Förväntad skörd
under gynnsammaväxt förhållandenär 8–14 kg.

4770168131620
TOMATO / TOMAT
CHARMANT F1
Solanum lycopersicum L.
EN Medium–early hybrid variety. Prized for sweet, delicious fruit suitable for drying and canning. Tall
plants; fruits weight 15–20 g; 20–40 tomato fruits per one truss. Peas ripen almost simultaneously,
can be picked in trusses. Can be grown in balconies, greenhouses – plants are resistant to disease, yield
is abundant and lasts long. Seeds are sown in March. For the seeds to germinate quickly and uniformly,
cover the seedli ngs with glass or ﬁlm. Temperature of seeding substrate should be at least +21–26 °C,
room temperature should be at least +23 °C. When 2–4 true leaves show up, seedlings are
transplanted one by one to the permanent place. Tomatoes or their products reduce the risk of cancer
and heart disease. 0.1 g contains about 50–60 seeds. With 0.1 g you will cover the area of 50 m2 or
grow 30–40 plants.
SE Medium–tidig hybridsort. Uppskattas för de söta, delikata frukter som är lämpliga för torkning
och konservering. Höga plant or; frukterna väger 15–20 gram. Ger 20–40 tomater per kvist. Tomaterna
mognar nästan samtidigt, kan plockas i klasar. Kan odlas på balkonger, i växthus– plantorna är
sjukdomsresistenta, skörden är ymnig och pågår länge. Frön sås i mars. För att groningen ska ske
snabbt och samtidigt, täcks fröna med glas eller ﬁlm. Jord temperatur ska vara minst +21–26 °C,
rumstemperaturen ska vara minst +23 °C. När 2–4 blad kommit upp, ﬂyttas plantorna till sin
permanenta växtplats. Tomat anses reducera risken för cancer och hjärtsjukdomar. 0,1 gram innehåller
ca 50–60 frön. 0,1 gram frön är tillräckligt för 50m2 eller 30–40 plantor.

4770168131637
TOMATO / TOMAT
CURRANTO F1
Solanum lycopersicum L.
EN Early hybrid variety. Prized for sweet, delicious fruit suitable for drying and canning. Tall plants;
fruits weight 10–15 g; do not crack for a long time; 30–40 tomato fruits per one truss. Peas ripen
almost simultaneously, can be picked in trusses. Can be grown in balconies, greenhouses – plants are
resistant to disease, yield is abundant and lasts long. Seeds are sown in March. For the seeds to
germinate quickly and uniformly, cover the seedlings with glass or ﬁlm. Temperature of seeding
substrate should be at least +21–26 °C, room temperature should be at least +23 °C. When 2–4
true leaves show up, seedlings are transplanted one by one to the permanent place. Tomatoes or their
products reduce the risk of cancer and heart disease. 0.1 g contains about 70–85 seeds.With 0.1 g
you will cover the area of 60 m2 or grow 40–50 plants.
SE Tidig hybridsort. Uppskattas för sina söta, delikata frukter som är lämpliga för torkning och
konservering. Höga plantor; frukterna väger 10–15 gram, står länge utan att spricka, 30–40 tomater
per kvist. Tomaterna mognar närmast samtidigt, kan plockas i klasar. Kan odlas på balkonger, i
växthus– plantorna är motståndskraftiga mot sjukdomar, skörden är omfångsrik och räcker länge.
Frön sås i mars. För att fröna ska gro snabbt och enhetligt, täck med glas eller ﬁlm. Jord temperatur ska
vara minst +21–26 °C, rumstemperaturen ska vara minst +23 °C. När 2–3 riktiga blad kommer upp,
sätts plantorna en och en på den permanenta växtplatsen. Tomat anses reducera risken för cancer och
hjärtsjukdomar. 0,1 gram innehåller 70–85 frön. Med 0,1 gram kan du täcka en yta på 60 kvm eller
odla 40–50 plantor.

4770168149335
WRINKLED PEAS / ÄRTA
EZETHA'S KROMBEK BLAUWSCHOK
Pisum sativum L. (partim).
EN Early variety favoured for its original colour – dark cherry pods and green peas with very good
taste. Suitable for fresh consumption and freezing. Peas grow up to 100–150 cm high, therefore,
supports are recommended to prevent lodging and ensure good harvest. Can be grown in open
balconies, the variety is not only fertile but also or decorative. It is important to prevent weeds in
the soil where you will sow peas. During growth, peas must have suﬃcient moisture as this only
will ensure prolonged yield. Peas like other pulses, are nutritious and high in calories. They contain
sugar, starch, nitrogen substances, cellu–lose, vitamins C, PP, B1, B2, carotene (provitamin A). 20.0
g contains about 60–120 seeds. 20.0 g of seeds will cover the area of 10–15 m2; the forecasted
harvest under favourable growing conditions is 2–3 kg.
SE Tidig sort som är omtyckt för sin originella färg– mörkt körsbärsfärgade baljor och gröna ärtor
med mycket god smak. Lämpliga till färsk konsumtion och frysning. Ärtorna blir upp till 100–150
cm höga, stöd rekommenderas för bästa resultat. Kan odlas på balkonger, köksväxtlandet mm,
sorten är inte bara bördig, men även dekorativ. Det är viktigt att ta bort ogräs i jorden, när du sår
ärtor. Under tillväxten ska ärtor ha tillräckligt med fukt, det ger lång och god skörd. Ärtor, liksom
andra baljväxter, är näring– och kaloririka. De innehåller socker, stärkelse, nitrogensubstanser,
cellulosa, C–vitamin, PP, B1, B2, karotin (provitamin A). 20,0 g frön räcker till 10–15 kvm;
förväntad skörd under gynnsamma odlingsförhållanden är 2–3 kg.

4770168336018
STEVIA (SUGARLEAF) / SÖTFLOCKEL STEVIA
Stevia rebaudiana.
EN Perennial, 10–16 times sweeter than sugar, 60–80 cm height plants. Leaves can be added to
tea, coﬀee, compote, pastries – anything that can be sweetened. The plant has almost no calories
and is good for diabetics. Grown in the rooms, in balconies in summer. Does not overwinter
outdoors. Install additional lighting for stevia grown on the windowsill in late autumn and winter,
to create favourable conditions for growth. Small seeds, germination is complicated, and takes
long. It is crucial to create optimal conditions for germination. Maintain optimum moisture, not
excessively high and not too dry, to make seeds germinate. Seeds are small, not covered with soil
after sowing. 4–5 plants will grow from 10 seeds. Use nitrate fertilizers moderately, as they
"reduce" the sweetness of leaves. 10 seeds will be enough for 4–5 pots, one plant per pot.
SE Perenn, 10–16 gånger sötare än socker, 60–80 cm höga plantor. Bladen kan tillsättas te, kaﬀe,
kompott, bakverk– allt som kan sötas. Plantan har nästan inga kalorier och är bra för diabetiker.
Odlas inomhus, eller på balkong på sommaren. Kan inte övervintras utomhus. Kräver extra ljus vid
odling på fönsterbrädan sen höst och vinter. Frögroning tar lång tid. Det är avgörande att skapa
optimala förhållanden för att fröna ska gro; upprätthåll optimal fuktighet, inte överdrivet hög
fuktighet och inte för torrt. Fröna är små, skall inte täckas med jord vid sådd. 4–5 plantor gror per
10 frön. För bästa resultat och högsta skörd rekommenderas gödselmedel avsedda för
köksväxtlandet.10 frön är tillräckligt till 4–5 krukor, en planta per kruka.

4770168323001
BOXTHORNS GOJI / GOJIBÄR
Lycium barbarum L.
EN Boxthorn is known as a “red diamond”, and considered one of the most valuable herbs in the
world. It is also known after the names of“happiness berries”, “longevity fruits”. The plant is valued for
its berries rich with antioxidants, vitamins, macro and trace elements. Boxthorn berries contain twice
more antioxidants than green tea, and 15 times more iron than spinach. Dried sourish berries are used
for food: cocktails, salads, breakfast cereals. Ornamental perennial plants growing to 1.5 m. Potted
plant should be trimmed to provide it the desired shape and height. Potted plants are transferred to
the room in winter, with the temperature from –1 to +2 °C. Grow best in medium fertile loam or
loam soil. Resistant to drought, not tolerant to wet roots. 10 seeds will produce about 7 plants.
SE Gojibär är också känt som“red diamond”, och anses som av de mest nyttiga bären i världen. Den är
också känd som“glädjebär”, eller“långlevnadsbär”.Växten värdesätts då bären är rika på antioxidanter,
vitaminer, viktiga mineraler och spårämnen. Gojibär innehåller två gånger ﬂer antioxidanter än grönt
te, och 15 gånger mer än spenat. De torkade syrliga bären används i mat; drinkar, sallader,
frukostﬂingor. Dekorativ perenn planta som blir 1,5 meter. En planta som står i kruka bör klippas till
önskad form och höjd. Plantor i kruka tas in om vintern, i ett rum som håller –1 till +2 °C. Växer bäst i
mellan– näringsriklerjord. Motståndskraftig mot torka trivs inte att stå med våta rötter. 10 frön ger ca
7 plantor. SE En tidig, bördig, lättodlad hybrid. Frukterna är små, mycket välsmakande, krispiga,
mörkgröna, med stora knottror, vanligtvis inte bitter. Skördas var tredje dag, för bästa resultat. Passar
till sallader och konservering. Odlas i växthus på våren och utomhus på sommaren.

4770168386006
CAPER BUSH / KAPRIS BUSK
Capparis spinosa L.
EN Perennial ornamental herbs. It is a great plant suitable for growing on balconies, terraces and
winter gardens. Bitter spicy berries – buds are used for food ﬂavouring. Berries are salted, pickled and
used to spice up gourmet dishes, salads, pizza, meat and ﬁsh dishes. The plant is a bush, ﬂowers very
ornamental and bloom all summer. After blooming, ﬂowers begin to develop berries. The plants are
hardy and grow well in poor soils, very undemanding to water. In the northern part of Europe we
recommend to grow these plants in pots and move indoors in winter, where the temperature is not
lower than –5 ºC.
SE Perenn, dekorativ planta. En fantastisk växt, lämplig till balkonger, terrasser och vinterträdgårdar.
Bittra, kryddiga bär–frukter som används till smaksättning av mat. Bären saltas, läggs in och
används som krydda i gourmet–rätter, sallader, pizza, kött och ﬁskrätter. Plantan är en buske,
blommorna är dekorativ och blommar hela sommaren. Efter blomningen utvecklas bären. Plantorna
är härdiga och växer bra i näringsfattig jord, inte krävande beträﬀande vattning. Växten bör planteras
i kruka och ﬂyttas inomhus på vintern, på en plats där temperaturen inte understiger –5 ºC.

4770168317048
LAVENDER / LAVENDEL
ELEGANCE PINK
Lavandula angustifolia Mill.
EN Decorative perennial herb. Suitable not only to ﬂavour food, but also scent rooms. Flowers and
leaves are collected prior to mass ﬂowering. Cultivation of lavender is not diﬃcult, it perfectly
grows in a bed of herbs, ﬂower beds, and pots. This is a unique plant for those who want to defend
themselves against pests, because the odour of the plant repels them. Dried lavender
inﬂorescences are kept in wardrobes. Perfect with thyme and a good neighbour for roses. Lavender
can grow in one place for 8–10 years. In winter, cover them with ﬁr tree twigs, and more
ﬂowerpots indoors and winter gardens before frost. Chose a sunny place protected from winds.
Plants tolerate drought very well. Seeds germinate long and unevenly. Freeze the seeds for 5–7
days before sowing.
SE Dekorativ perenn ört. Lämplig inte bara som smaksättare i mat, den ger också väldoft inomhus.
Blommor och blad skördas innan full blomning. Att odla lavendel är inte svårt, den växer utmärkt i
örtbäddar, rabatter och krukor. En unik växt som används som skydd mot skadedjur, doften håller
dem borta. Torkade blomsterstänglar kan läggas i garderoben. Utmärkt med timjan och en god
granne med rosor. Lavendel kan växa på samma plats i 8–10 år. Täck på vintern med grankvistar
och ta in krukor innan frosten, eller förvara dem i vinterträdgården. Välj en solig, vindskyddad plats.
Plantorna tål torka mycket väl. Frön gror långsamt och ojämnt. Frys fröna 5–7 dagar innan sådd.

4770168317062
FRENCH LAVENDER / FRANSK LAVENDEL
BANDERA PURPLE
Lavandula stoechas L.
EN Decorative perennial herb. Suitable not only to ﬂavour food, but also scent rooms. Flowers and
leaves are collected prior to mass ﬂowering. Cultivation of lavender is not diﬃcult, it perfectly
grows in a bed of herbs, ﬂower beds, and pots. This is a unique plant for those who want to defend
themselves against pests, because the odour of the plant repels them. Dried lavender
inﬂorescences are kept in wardrobes. Perfect with thyme and a good neighbour for roses. Chose a
sunny place protected from winds. Plants tolerate drought very well. Seeds germinate long and
unevenly. Freeze the seeds for 5–7 days before sowing. Lavanders of this variety cannot be left in
winter in open soil; they are grown indoors and in winter gardens.
SE Dekorativ perenn ört. Lämplig inte bara i mat, den ger också väldoft inomhus. Blommor och
löv samlas innan full blomning. Att odla lavendel är inte svårt, den växer utmärkt i örtbäddar,
rabatter och krukor. En unik växt som används som skydd mot skadedjur, doften håller dem borta.
Torkade blomsterstänglar kan läggas i garderoben. Perfekt tillsammans med timjan och en god
granne till rosor. Välj en solig, vindskyddad plats. Plantorna tål torka mycket väl. Frön gror långsamt
och ojämnt. Frys fröna 5–7 dagar innan sådd. Denna slags lavendel kan inte övervintras utomhus;
den ska ﬂyttas inomhus eller till vinterträdgård.

4770168317055
LAVENDER / LAVENDEL
MINI BLUE
Lavandula angustifolia Mill.
EN Decorative perennial herb. Suitable not only to ﬂavour food, but also scent rooms. Flowers and
leaves are collected prior to mass ﬂowering. Cultivation of lavender is not diﬃcult, it perfectly
grows in a bed of herbs, ﬂower beds, and pots. This is a unique plant for those who want to defend
themselves against pests, because the odour of the plant repels them. Dried lavender
inﬂorescences are kept in wardrobes. Perfect with thyme and a good neighbour for roses. Lavender
can grow in one place for 8–10 years. In winter, cover them with ﬁr tree twigs, and more
ﬂowerpots indoors and winter gardens before frost. Chose a sunny place protected from winds.
Plants tolerate drought very well. Seeds germinate long and unevenly. Freeze the seeds for 5–7
days before sowing.
SE Dekorativ perenn ört. Lämplig inte bara som smaksättare i mat, den ger också väldoft inomhus.
Blommor och blad samlas innan full blomning. Att odla lavendel är inte svårt, den växer utmärkt i
örtbäddar, rabatter och krukor. En unik växt som används som skydd mot skadedjur, doften håller
dem borta. Torkade blomsterstänglar kan läggas i garderoben. Utmärkt med timjan och en god
granne med rosor. Lavendel kan växa på samma plats i 8–10 år. Täck på vintern med grankvistar
och ta in krukor innan frosten, eller förvara dem i vinterträdgården. Välj en solig, vindskyddad plats.
Plantorna tål torka mycket väl. Frön gror långsamt och ojämnt. Frys fröna 5–7 dagar innan sådd.
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4770168242944
LARGE FLOWERED PETUNIA / LARGE FLOWERED PETUNIA
LIME CORAL
Petunia hybrida grandiﬂora.
EN Annual ﬂower mix for pots, planters, ﬂowerbeds. Petunias look good with each other in
diﬀerent colour compositions. These petu–nias can be grown with helichrysum, dychondra,
suteras. Under favourable growing conditions grow quickly. Chose a place protected from wind,
soil should be permeable to water and air. The mix blooms throughout the summer. Fertilisation
and deadheading is recommended. Seeds in granules: pink and white petunia seeds in one pellet.
Seeds are easy to sow, seeds in granules will germinate quicker and more uniformly. Do not crush
the pellets, remove from the pack and place in the soil at a depth of 1 cm. Make sure seeds have
enough mois–ture.5 seeds will cover 5–6 m2 of ﬂowerbed, or 5 pots.
SE Ettårig blomsterblandning för krukor och rabatter. Petunia blandningen ger en ﬁn
färgkombination. Växer snabbt under goda förhållanden snabbt. Välj en vindskyddad plats, med
väldränerad jord. Blomsterblandningen står hela sommaren. Gödning och borttagning av vissna
blommor rekommenderas. Frögranulat: rosa och vita petuniafrön i en pellet. Fröna är lätt sådda,
frögranulat ger snabbare och mer enhetlig groning. Krossa inte pelletsen, tag den ur
förpackningen och placera i jorden på 1 cm djup. Se till att fröna har tillräckligt med fukt. 5 frön
räcker till 5–6 kvm rabatt, eller 5 krukor.

4770168141698
LETTUCE / SALLAT
LETTONY
Lactuca sativa L.
EN Early variety, grown for salads, garnishes, table decoration. Baby leaf means young leaves.
Young 5–7 cm lettuce leaves are used for food. Such salad does not need cutting. They do not
require a large kitchen garden, you can enjoy the harvest in 3–4 weeks. Lettuce can be grown in
pots, in boxes on the windowsills. Seeds are sown more densely than for usual varieties of lettuce,
thinning is not required. Cultivated in greenhouses, open soil, balconies. Contain more beneﬁcial
substances than regular lettuce. Small lettuce is very suitable for children, In a plate they look like a
downsized serving of adults. It is believed that lettuce contains compounds preventing the
development of malignant cells. 0.3 g contains about 300–350 seeds. 0.3 g will cover the area of
0.5 m² – the forecasted harvest under favourable growing conditions is 1–1.5 kilograms.
SE Tidig sort som används i sallader, mat– och bordsdekorationer. Baby leaf betyder unga blad.
Unga 5–7 cm sallatsblad används i mat. Denna sallat behöver inte skäras. Kan odlas på liten plats,
skörden kan njutas efter 3–4 veckor. Sallat kan odlas i krukor, eller lådor på fönsterbrädan. Frön sås
tätare än vanliga sallatsorter, gallring behövs inte. Odlas i växthus, på friland, på balkonger.
Innehåller mer gynnsamma ämnen än vanliga sallatsorter. Små sallatsblad passar till barn. På
tallriken liknar de en liten vuxenportion. Det antas att sallat innehåller ämnen som förhindrar
uppkomsten av maligna celler. 0,3gram innehåller 300–350 frön. 0,3 gram räcker till 0,5 kvm
–förväntad skörd under gynnsamma växt förhållanden är 1–1,5 kg.

4770168141681
LETTUCE / SALLAT
ALANET
Lactuca sativa L.
EN Early variety, grown for salads, garnishes, table decoration. Baby leaf means young leaves.
Young 5–7 cm lettuce leaves are used for food. Such salad does not need cutting. They do not
require a large kitchen garden, you can enjoy the harvest in 3–4 weeks. Lettuce can be grown in
pots, in boxes on the windowsills. Seeds are sown more densely than for usual varieties of lettuce,
thinning is not required. Cultivated in greenhouses, open soil, balconies. Contain more beneﬁcial
substances than regular lettuce. Small lettuce is very suitable for children, In a plate they look like a
downsized serving of adults. It is believed that lettuce contains compounds preventing the
development of malignant cells. 0.3 g contains about 300–350 seeds. 0.3 g will cover the area of
0.5 m² – the forecasted harvest under favourable growing conditions is 1–1.5 kilograms.
SE En tidig sort, lämplig i sallader, mat– och bordsdekoration. Baby leaf betyder unga blad. Unga
5–7 cm sallatsblad används i mat. Salladen behöver inte skäras. Kan odlas på liten yta, skörden kan
njutas i 3–4 veckor. Sallaten kan odlas i krukor och lådor på fönsterbrädan. Fröna sås tätare än
andra sallatsorter, behöver inte gallras. Kan odlas i växthus, på friland, balkonger.
Innehåller mer välgörande ämnen än vanlig sallat. Små blad passar till barn. På tallriken ser det ut
som en liten vuxenportion. Det antas att sallad innehåller ämnen som kan förhindra utvecklingen
av maligna celler. 0,3 g innehåller ca 300–350 frön. 0,3 gram räcker till 0,5 kvm– förväntad skörd
under goda odlingsförhållanden är ca 1–1,5 kg.

4770168141711
LETTUCE / SALLAT
OVIRED
Lactuca sativa L.
EN Early variety, grown for salads, garnishes, table decoration. Baby leaf means young leaves. Young
5–7 cm lettuce leaves are used for food. Such salad does not need cutting. They do not require a large
kitchen garden, you can enjoy the harvest in 3–4 weeks. Lettuce can be grown in pots, in boxes on the
windowsills. Seeds are sown more densely than for usual varieties of lettuce, thinning is not required.
Cultivated in greenhouses, open soil, balconies. Contain more beneﬁcial substances than regular
lettuce. Small lettuce is very suitable for children, In a plate they look like a downsized serving of
adults. It is believed that lettuce contains compounds preventing the development of malignant cells.
0.3 g contains about 300–350 seeds. 0.3 g will cover the area of 0.5 m² – the forecasted harvest
under favourable growing conditions is 1–1.5 kilograms.
SE Tidig sort, som används till sallad, mat–och bordsdekoration. Baby leaf betyder unga blad. Unga
5–7 cm blad används till mat. Salladen behöver inte skäras. Kan odlas på liten yta, skörden kan njutas
efter 3–4 veckor. Salladen kan odlas i krukor, eller i lådor på fönsterbrädan. Fröna sås tätare än vanlig
sallat, gallring behövs inte. Odlas i växthus, på friland och balkonger. Innehåller ﬂer välgörande
ämnen än andra sallatssorter. Små sallatsblad passar till barn. På tallriken liknar de en liten
vuxenportion. Det antas att sallat innehåller ämnen som kan motverka utvecklingen av maligna
celler. 0,3 g innehåller 300–350 frön. 0,3 gram räcker till 0,5 kvm– förväntad skörd under
gynnsamma växt förhållanden är 1–1,5 kg.

4770168141704
LETTUCE / SALLAT
REDLO
Lactuca sativa L.
EN Early variety, grown for salads, garnishes, table decoration. Baby leaf means young leaves.
Young 5–7 cm lettuce leaves are used for food. Such salad does not need cutting. They do not
require a large kitchen garden, you can enjoy the harvest in 3–4 weeks. Lettuce can be grown in
pots, in boxes on the windowsills. Seeds are sown more densely than for usual varieties of lettuce,
thinning is not required. Cultivated in greenhouses, open soil, balconies. Contain more beneﬁcial
substances than regular lettuce. Small lettuce is very suitable for children, In a plate they look like a
downsized serving of adults. It is believed that lettuce contains compounds preventing the
development of malignant cells. 0.3 g contains about 300–350 seeds. 0.3 g will cover the area of
0.5 m² – the forecasted harvest under favourable growing conditions is 1–1.5 kilograms.
SE Tidig sort som används till sallader, mat–och bordsdekoration. Baby leaf betyder unga blad.
Unga 5—7 cm salladsblad används i mat. Denna sallad behöver inte skäras. Kan odla på liten
plats, skörden kan njutas efter 3–4 veckor. Sallat kan odlas i krukor, eller lådor på fönsterbrädan.
Frön sås tätare än vanlig sallat, gallring är inte nödvändigt. Odlas i växthus, på friland och
balkonger. Innehåller ﬂer gynnsamma ämnen än vanlig sallad. Små sallatsblad passar till barn. På
tallriken liknar de en liten vuxenportion. Det antas att sallat innehåller ämnen som förebygger
tillväxten av maligna celler. 0, 3 gram innehåller ca 300–350 frön. 0,3 gram räcker till 0,5 kvm–
förväntad skörd under gynnsamma växt förhållanden är 1–1,5 kg.

4770168141728
LETTUCE / SALLAT
REDZA
Lactuca sativa L.
EN Early variety, grown for salads, garnishes, table decoration. Baby leaf means young leaves.
Young 5–7 cm lettuce leaves are used for food. Such salad does not need cutting. They do not
require a large kitchen garden, you can enjoy the harvest in 3–4 weeks. Lettuce can be grown in
pots, in boxes on the windowsills. Seeds are sown more densely than for usual varieties of lettuce,
thinning is not required. Cultivated in greenhouses, open soil, balconies.Contain more beneﬁcial
substances than regular lettuce. Small lettuce is very suitable for children, In a plate they look like a
downsized serving of adults. It is believed that lettuce contains compounds preventing the
development of malignant cells. 0.3 g contains about 300–350 seeds. 0.3 g will cover the area of
0.5 m² – the forecasted harvest under favourable growing conditions is 1–1.5 kilograms.
SE Tidig sort, som används till sallad, mat–och bordsdekoration. Baby leaf betyder unga blad.
Unga 5–7 cm blad används till mat. Salladen behöver inte skäras. Kan odlas på liten yta, skörden
kan njutas efter 3–4 veckor. Salladen kan odlas i krukor, eller i lådor på fönsterbrädan. Fröna sås
tätare än vanlig sallat, gallring behövs inte. Odlas i växthus, på friland och balkonger.
Innehåller ﬂer välgörande ämnen än andra sallatssorter. Små sallatsblad passar till barn. På
tallriken liknar de en liten vuxenportion. Det antas att sallat innehåller ämnen som kan motverka
utvecklingen av maligna celler. 0,3 g innehåller 300–350 frön. 0,3 gram räcker till 0,5 kv.m –
förväntad skörd under gynnsamma växt förhållanden är 1–1,5 kg.

4770168147164
SPINACH / SPENAT
SCORPIUS F1
Spinacia oleracea L.
EN Early hybrid variety, grown for spring, summer and autumn harvest. Soft, juicy, good tasting
green leaves with short stems, can be eaten fresh or frozen. Harvested in 20–25 days after
germination. Can be grown in beds, balconies – producing small leaves; give abun–dant harvest
when cultivated in ﬂower gardens and kitchen gardens. Do not make inﬂorescences under
favourable growing conditions. Spinach is grown in the same way as lettuce. They like rich and
moist soil. In case of draughts they should be watered weekly using 20 litres of water per 1 m2. For
early harvest sown in autumn or early spring. In the autumn they must be sown before permanent
frost, to prevent germination. The best growing temperature is +14–18 ºC. 3.0 g contains about
300–400 seeds. 3.0 g of seeds will cover the area of 1 m2; the forecasted harvest under favourable
growing conditions is 3–4 kg.
SE Tidig hybridsort, som odlas för vår, sommar och höstskörd. Mjuka, saftiga, välsmakande gröna
blad med kort stjälk, kan ätas färska eller frysas. Skördas 20–25 dagar efter sådd. Kan odlas i
krukor, på balkonger eller i köksväxtlandet. Ger små blad, riklig skörd Under gynnsamma växt
förhållanden kommer inga blomsterstänglar. Spenat odlas på samma sätt som sallad. Den tycker
om rik och fuktig jord. Vid torka ska den vattnas med 20 l i veckan per 1 kvm. Bästa
odlingstemperatur är+14–18 ºC.3,0 g innehåller 300–400 frön. 3,0 g frön räcker till 1 kvm,
förväntad skörd under goda växt förhållanden är 3–4 kg.
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PACKAGE STRUCTURE/
INFORMATION PÅ FRÖPÅSEN
Line name
Sort
Name of variety in 4 language
Sortnamnet på 4 språk
Market supplier's brand
Varumärket

Variety name
Sort namnet

Packet code
Batch nummer

Variety name in Latin
Sortnamnet på Latin

Seeds in hermetic packs
Frö i en hermetisk
försluten förpackning
Hermetic packaging extends the
viability of seeds. / Hermetisk
försluten förpackning ger fröet längre
hållbarhet

Marker
Plantetikett
Marker with a photo is very
convenient for marking the sown
seed beds
Plantetikett med foto, gör det enkelt
att markera var och vad man sått.

Seeds on tape coated with fertilizer mix
Såband, där fröet är omslutet av näring.
It is very convenient, as you don't have to thin these seeds. They preserve humidity better and seeds
coated with fertilizer sprout faster and more uniformly./ Gör det enkelt, du slipper gallra.
Ökar fuktigheten och näring runt fröet gör groningen snabbare och jämnare.

For oral arrangements
För blomster arrangemang

Manufacturer's details and contact information
Producentens uppgifter och kontaktinformation

Several types or varieties of ower seeds packed in granules in optimum proportions. Sow just one granule to get
an excellent composition for one pot granulat . / Flera olika sorter av blomsterfröer i ett granulat. Räcker att
så ett för att få ett prefekt blomsterarrangemang i en kruka.

Description of variety in 4-5 languages
Beskrivningar på 4-5 språk.
Sowing and growing schemes
Schema – sådd till skörd.

Price group
EAN code
Prisgrupp
EAN-kod

Unique EAN code
Unik EAN-kod
Manufacturer's stamp
Expiration date, batch number, quantity –information is stamped
during the production process

Tillverkarens stämpel

Utgångsdatum, satsnummer, mängd – information om detta stämplas på under tillverkningen
Tillverkarens uppgifter och kontaktinformation
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