Oferta Sadzonek

Ponoższa lista prezentuje aktualną listę sadzonek w naszym
Ogrodnictwie dostępne od maja 2019 r.
Prosimy pamiętać, że ilość roślin jest ograniczona.

SADZONKI
Pomidory :
-Koralik
Pomidor koktajlowy o dużej ilości owocu
na gronach. Owoc czerwony wielkości
dużych winogron

3zł/szt.

-St. Pierre
Odmiana czerwonego pomidora o średniej
wielkości szybkiej wegetacji oraz
odpowiednich walorach smakowych

3zł/szt.

- Malinowy Ożarowski
Pomidor w kolorze malinowym średniej
wielkości owoc, roślina wysoka nadająca
się zarówno do gruntu jak i pod osłony

3zł/szt.

-Krakus
Odmiana nadająca się pod osłony jak i do
gruntu, średnio późna, potrzebująca paliki.
Owoc czerwony średniej wielkości
okrągły.

- Bawole Serce
Pomidor duży czerwony o kształcie serca.

3zł/szt.

3zł/szt.

Odmiana późna nadająca się pod osłony i
do gruntu.

-Kmicic
Pomidor gruntowy bez palikowy płożący
się. Owoc o lekko wydłużonym kształcie i
kolorze czerwonym.

3zł/szt.

-Żółta Ola Polka
Pomidor koktajlowy Roślina samo
kończąca do palikowania, owoc wielkości
śliwki, żółty.

3zł/szt.

-Wilma
Pomidor karłowy miniaturka, zarówno do
ozdoby jak i do jedzenia.

2,5zł/szt.

- Maskotka
Pomidor koktajlowy rosnący w dużych
gronach. Owoc czerwony wielkości dużego
winogrona.

3zł/szt.

-Rumba
Wczesna odmiana pomidora, której nie
trzeba palikować. Owoc czerwony o
średniej wielkości.

3zł/szt.

-Green Zebra
Odmiana pomidora o zabarwieniu
zielonym w dojrzałym stadium.

3zł/szt.

- Koktajl żółty Ożarowski
Odmiana o owocach w kolorze żółtym.
Roślina wysoka niekończąca

3zł/szt.

-Oxheart (Bawole Serce)
Pomidor duży malinowy o kształcie serca.
Odmiana późna nadająca się pod osłony

3zł/szt.

-Czarny
Duży owoc w kolorze czarnym, roślina
niekończąca.

3zł/szt.

-Ola Polka
Pomidor koktajlowy Roślina samo
kończąca do palikowania, owoc wielkości
śliwki, czerwony

3zł/szt.

-Marmade
Odmiana dużego czerwonego pomidora o
lekko spłaszczonym kształcie. Roślina
mocna nadają a się pod osłony

3zł/szt.

-Black chocolate

3zł/szt.

Pomidor o kolorze czarnym

-Betalux
Odmiana pomidora wczesnego o średniej
i]wielkości owoców

3zł/szt.

-Koktajlowy wysoki żółty

3zł/szt.

-Koktajlowy wysoki czerwony

3zł/szt.

-Koktajlowy malinowy

3zł/szt.

Dyniowate :
-Ogórek śremski
Nadaje się pod osłony jak i do gruntu,
idealny do kiszenia

-Ogórek Czerwony
Ogórek o czerwonej skórce

-Ogórek okrągły żółty
Ogórek o żółtej skórce i oktągłym kształcie

3zł/doniczka (3 szt.)
3zł/doniczka (3 szt.)
3zł/doniczka (3 szt.)

-Ogórek długi szklarniowy
Odmiana nadająca się do szklarni, ogórki
dorastają do 20 cm

5zł/szt.

-Dynia
Odmiana dynia olbrzym, rośnie w
karzdym stanowisku

3zł/szt.

-Kabaczek, cukinia
Odmiana zielona.

-Patison

3zł/szt.
3zł/szt.

ZIOŁA
-Tymianek cytrynowy
O zapachu i smaku cytrynowym

6zł/szt.

-Tymianek prowansalski

6zł/szt.

-Kolendra

6zł/szt.

-Oregano
-Bazylia właściwa
Nadaje się do uprawy w gruncie.

-Bazylia grecka
Drobne listki, intensywny smak.

-Bazylia czerwona
Bardzo wyrazisty zapach i smak.

6zł/szt.
6zł/szt.
6zł/szt.
6zł/szt.

-Bazylia wietnamska
Idealna do azjatyckich potraw, ma lekko
anyżowy zapach i posmak.

Bazylia cynamonowa

6zł/szt.
6zł/szt.

-Szczypiorek
Szczypiorek siedmiolatka
Roślina wieloletnia ,ciągle odnawiająca sie

6zł/szt.

-Rozmaryn

6zł/szt.

-Szałwia lekarska

6zł/szt.

-Lubczyk
Znany potocznie jako „magi” niezbędny w
kuchni.

6zł/szt.

- Szałwia lekarska

6zł/szt.

-Mięta

6zł/szt.

-Majeranek

6zł/mendel

PAPRYKI:
- słodka czerwona
Roślina na paliki. Owoc średniej wielkości,
najpierw zielony, potem czerwony.

3zł/szt.

-słodka żółta
Roślina na paliki. Owoc średniej wielkości,
najpierw zielony, potem żółty.

3zł/szt.

- Chilli
Odmiana szklarniowa, niska roślina
krzaczasta.

3zł/szt.

- Habanero white

3zł/szt.

Jedna z najostrzejszych papryk na świecie.

Roślina wymagająca pod względem
uprawy. Odmiana pod osłony.

- Habanero yellow
Jedna z najostrzejszych papryk na świecie.
Roślina wymagająca pod względem
uprawy. Odmiana pod osłony

3zł/szt.

- Habanero Orange
Jedna z najostrzejszych papryk na świecie.
Roślina wymagająca pod względem
uprawy. Odmiana pod osłony

3zł/szt.

KWIATY:
-Aster igiełkowy mieszany
Kwiaty o płatkach w kształcie igiełek,
różnokolorowa.

2zł/szt.

-Aksamitka Turek wysoki
pomarańczowy
Roślina wysoka o dużych
pomarańczowych kwiatach. Odporna na
wszelkie warunki atmosferyczne, ma
specyficzny zapach, odstrasza mszyce.

2zł/szt.

-Aksamitka Turek niski pojedynczy
Niska odmiana turka o kwiatach
zbliżonych do kwiatów bratka . Roślina
odporna na wszelkie warunki
atmosferyczne, ma specyficzny zapach,
odstrasza mszyce.

2zł/szt.

-Aster karłowaty
odmiana o nie wysokim pokroju, o
różnokolorowych kwiatach.

2zł/szt.

-Aksamitka Turek niski żółty
Roślina niska o żółtych kwiatach .Odporna
na wszelkie warunki atmosferyczne, ma
specyficzny zapach, odstrasza mszyce.

2zł/szt.

-Aksamitka Turek wysoki żółty
Roślina wysoka o dużych żółtych
kwiatach. Odporna na wszelkie warunki
atmosferyczne, ma specyficzny zapach,
odstrasza mszyce.

2zł/szt.

-Cynia kobold
jest to mieszanka odmian cyni Daliowej i
chryzantemowej.

2zł/szt.

-Cynia Daliowa mieszana
kwiaty duże, piłkowate. Znajdują się na
wysokich łodygach w różnych kolorach.

2zł/szt.

-Cynia chryzantemowa
roślina o kolorowych kwiatach
przypominających kwiaty chryzantemy.

2zł/szt.

-Nagietek
roślina jednoroczna o kwiatach koloru
żółtego lub pomarańczowego. Jest to kwiat
leczniczy wykorzystywany w farmakologii
i kosmetologii.

2zł/szt.

Kapustne:
-Kapusta
Odmiana wczesnej kapusty nadającej się
na surówki.

6zł/15szt.(mendel)

-Kapusta późna

6zł/15szt.(mendel)

Odmiana nadająca się do kiszenia

Kapusta włoska
Kapusta modra
-Sałata lodowa

6zł/15szt.(mendel)
6zł/15szt.(mendel)
6zł/15szt.(mendel)

-Sałata kędzierzawa
-Kalafior

6zł/15szt.(mendel)

Polska odmiana kalafiora, dobry smak i
bezproblemowy w uprawie.

6zł/15szt.(mendel)

-Sałata masłowa
Delikatna sałata masłowa, którą możemy
wsadzać od wiosny do jesieni.

6zł/15szt.(mendel)

-Czerwona kalarepa
Czerwona kalarepa nie ma goryczy i nie
powoduje zgagi.

6zł/15szt.(mendel)

-Kalarepa
Odmiana która nawet po przerośnięciu
nie łyczeje.

-Kalarepa Czerwona
Odmiana która ma czerwoną skórkę

-Brokuł
Odmiana, która nie przekwita za szybko

6zł/15szt.(mendel)
6zł/15szt.(mendel)
6zł/15szt.(mendel)

-Salata strzępiasta
Sałata podobna do lodowej, tyle tylko że
nie zwija się w kule.

6zł/15szt.(mendel)

-Szczaw

6zł/ szt.

-Rabarbar

3zł/szt.

- Rodzynek brazylijski

3zł/ szt.

Warzywa korzeniowe :
-Seler naciowy
Odmiana selera naciowego
bezproblemowa w uprawie w naszym
klimacie.

6zł/15szt.(mendel)

-Seler korzeniowy
Jest to odmiana polska o dużych
aromatycznych bulwach.

-Por letni
Nie nadaje się do przechowywania, szybko
dorasta

6zł/15szt.(mendel)
6zł/15szt.(mendel)

-Por zimowy
Idealny do przechowywania przez zimę.
Roślina o ostrym smaku i ciemnych
liściach.

6zł/15szt.(mendel)

Sadzonki dostarczamy do klienta pod wskazany adres, a także
istnieje możliwość odbioru w siedzibie " Ogrodnictwa z
Tradycjami". Złożone przez Państwa zamówienie, realizujemy
dnia następnego. Minimum logistyczne wynosi 100 zł w
przypadku zamówienia wyłącznie sadzonek. W przypadku nie
uzyskania minimum, cena za dostawę produktów wynosi 25zł
(kwoty te dotyczą terenu miasta Poznania).
Prosimy o składanie zamówień drogą mailową na podany adres.
Mamy nadzieję, że oferta spotka się z Państwa zainteresowaniem.
Ze swojej strony możemy zapewnić, że nasze produkty wyróżniają
się walorami smakowymi jak i zdrowotnymi.
Michał Szajbe
tel. 502136834

email:
kontakt@ogrodnictwoztradycjami.pl

