
11

Asortyment sałat
We help, you grow



Sałata lodowa  3

Liberkin  3

Kindu  3

Skindel  4 

Wellkin  4

Gondar  5

Pluskin  5

Templin  6

Rockin  6

Sałata rzymska  9

Olgada  9

Sideral  9

Scala  10

Grandolia 10

Sałata batawska  11

Batsun  11

Batuka  11

Sałata masłowa do gruntu  13

Birgit  13

Mafalda  13

Ursula  14

Nicollette 14

Sałata masłowa do uprawy 
pod osłonami  15

Neil  15

Clarke  15

Noach  16

Sałata little gem  17

Intred  17

Thespain  17

Sałata mini romain  19

Thimble  19

Rugbee  19

Redbee  20

Sałata liściowa  21

Finstar  21

Danstar  21

Rubyglace  22

Multileaf  23

Multigreen 101  23

Multired 80  23

Multired 4  24

Multiblond 3  24

Multiblond 110  25

Multigreen 114  25

Sałata dębolistna  27

Juniper  27

Navara  27

Sałata lollo bionda  29

Bartimer  29

Sałata lollo rossa  29

Soltero  29



3

Sałata lodowa

LIBERKIN

Odmiana do uprawy całorocznej, na glebach ciężkich i śred-

nio ciężkich. Ciemnozielony kolor i grube liście. Typ odmiany 

Skindel ale większy rozmiar i rama. Odmiana wolnorosnąca  

z długim oknem zbiorczym. Z względu, na bardzo wysoką 

odporność na wybijanie w kwiat idealna do letnich nasa-

dzeń. Bardzo dobry, płasko-okrągły kaształt. Dobre okrycie 

„głowy”. Przeznaczenie na świeży rynek i przemysł.

KINDU

Odmiana do wiosennej  i jesiennej uprawy, na glebach lekkich  

i ciężkich. Ciemnozielony kolor i bardzo dobry smak. Nie-

co większy rozmiar głowy niż odmiana Gondar. Bardzo ład-

ny, płasko-okrągły kształt. Średnio odporna na wybijanie  

w kwiat. Dobra rama i okrycie „głowy”. Średnie tempo wzro-

stu z dłuższym oknem zbioru.
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SKINDEL

Odmiana do całorocznej uprawy, na glebach lekkich i cięż-

kich. Ciemnozielony kolor z bardzo dobrym okryciem „gło-

wy”, który gwarantuje ochronę przed niekorzystnymi warun-

kami. Odmiana łatwa w zbiorze, z przeznaczeniem na świeży 

rynek i przemysł. Bardzo ładny, płasko-okrągły kształt. Szyb-

ko rosnąca z długim oknem zbiorczym. Wysoka odporność 

na tip burn oraz wybijanie w kwiat. 

WELLKIN

Najlepsza odmiana na start i koniec sezonu. Polecana na 3 

pierwsze (wiosenne) nasadzenia oraz na 2 ostatnie (jesien-

ne) nasadzenia. Uprawa na glebach lekkich i ciężkich. Duża 

rama daje bardzo dobre okrycie przed mrozem. Szyko ro-

snąca, z bardzo długim oknem zbiorczym. Okrągły kształt  

i ciemny kolor liści. Odporność na wybijanie w kwiat i tip 

burn. Bardzo duża odporność na Sclerotinia i brązownienie 

nerwów liści.
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GONDAR

Odmiana do wiosennej i jesiennej uprawy na wszystkich  

typach gleby, najlepiej na glebach ciężkich i próchnicznych. 

Okrągły kształt głowy z bardzo gładką bazą i dobrą ramą. 

Kolor ciemnozielony. Bardzo łatwa do cięcia i pakowania. 

Średnio odporna na wybijanie w kwiat i tip burn. Bardzo do-

bre okrycie głowy. Przeznaczenie na świeży rynek i przemysł.

PLUSKIN

Odmiana w typie Skindel, przeznaczona do uprawy latem (nie  

w centrum lata) na wszystkich typach gleby. Długie okno 

zbiorcze, odporność na wybijanie w kwiat i brązowienie ner-

wów liści. Kolor ciemnozielony oraz płasko-okrągły kształt 

głowy. Bardzo dobra rama i okrycie „głowy”. Łatwa w zbio-

rze i czyszczeniu. Przeznaczenie na świeży rynek i przemysł.

L
O
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O
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TEMPLIN

Odmiana przeznaczona do uprawy późną wiosną i latem (nie  

w centrum lata), na wszystkich rodzajach gleb. Szybka  

gotowość zbiorcza. Duża odporność na wybijanie w kwiat  

i tip burn. Typ odmiany Gondar z okrągłym kształtem głowy 

i dobrym okryciem. Kolor ciemnozielony. Łatwa w zbiorze  

i cięciu. Przeznaczenie na świeży rynek i przemysł.  

ROCKIN

Odmiana przeznaczona do uprawy wiosną, wczesnym latem  

i jesienią, na wszystkich rodzajach gleb. Ciemnozielony kolor  

i płasko-okrągły kształt. Kompaktowa, wcześnie wypełnia-

jąca się, z długim oknem zbiorczym.  Bardzo odporna na 

wybijanie w kwiat i tip burn, z dobrym okryciem „głowy”.  

Odmiana zachowuje standard główki niezależnie od warun-

ków pogodowych. Przeznaczenie na świeży rynek i przemysł. 
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ODMIANA ODPORNOŚCI II III IV V VI VII VIII IX X

WELLKIN HR Nr:0, Bl:16-36EU, Fol:1 IR

GONDAR HR Nr:0, BL: 16-36EU

KINDU HR Nr:0, BL: 16-36EU

TEMPLIN HR Nr:0, BL: 16-36EU

SKINDEL HR Nr:0, BL: 16-36EU

LIBERKIN HR Nr:0, BL: 16-36EU

PLUSKIN HR Nr:0, BL: 16-36EU

ROCKIN HR Nr:0, BL: 16-36EU

Sadzenie               Zbiór
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OLGADA

Odmiana przeznaczona do całorocznej uprawy. Zielo-

na, duża rzymska sałata o bardzo wysokiej odporności na 

tip burn i skręcanie oraz o dużej odporności na wybijanie  

w kwiat. Zamknięty kształt głowy. Wysoki wigor i doskonałe 

okno zbiorcze. Przeznaczenie na świeży rynek i przemysł. 

SIDERAL

Odmiana przeznaczona do całorocznej uprawy. Zielona, 

średnio duża, rzymska sałata o bardzo wysokiej odporności 

na wybijanie w kwiat, tip burn i skręcanie. Gładkie liście i że-

browanie. Dobra rama i duże okno zbiorcze. Przeznaczenie 

na świeży i przemysł.

Sałata rzymska R
Z

Y
M

S
K

A
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SCALA

Odmiana przeznaczona do całorocznej uprawy. Ciemnozie-

lona, średnio duża, rzymska sałata o dużej odporności na 

wybijanie w kwiat i tip burn oraz bardzo dużej odporności 

na skręcanie. Wąskie liście, średnio zamknięta głowa oraz 

dobry, słodki smak. Przeznaczenie na świeży rynek.

GRANDOLIA

Odmiana przeznaczona do uprawy wiosną i jesienią. Duża, 

ciężka sałata rzymska o znakomitym zielonym kolorze i śred-

nio zamkniętej głowie. Odporna na wybijanie w kwiat. Silne, 

zdrowe żebrowanie. Przeznaczenie na świeży rynek.

           

ODMIANA ODPORNOŚCI II III IV V VI VII VIII IX X

OLGADA HR Nr:0, Bl:16-30,32,33,35EU, Fol:1 HRFol:1 HR

SIDERAL HR Nr:0, Bl:16-29,32,33,36EU

SCALA HR Nr:0, Bl:16-30,32-36EU

GRANDOLIA HR Bl:16-30,32,33EU Fol:1 IR

Sadzenie                 Zbiór
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BATUKA

Odmiana przeznaczona do całorocznej uprawy. Zielona sa-

łata batawska o otwartej głowie i dużym zagęszczeniu liści, 

które są średnio zwinięte. Odporna na wybijanie w kwiat  

i tip burn. Bardzo dobry wigor oraz waga. Przeznaczenie na 

świeży rynek i przemysł. 

BATSUN

Odmiana przeznaczona do uprawy latem na piaszczystych 

glebach. Sałata batawska o otwartej głowie, jednocześnie 

kompaktowym wnętrzu. Bardzo duża odporność na wy-

bijanie w kwiat i tip burn. Przeznaczenie na świeży rynek  

i przemysł.

Sałata batawska

BATAW
SKA
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ODMIANA ODPORNOŚCI II III IV V VI VII VIII IX X

BATUKA HR Nr:0, Bl:16-36EU

BATSUN HR Nr:0, Bl:16-36EU, Fol:1 HR

Sadzenie                 Zbiór
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BIRGIT

Odmiana przeznaczona do uprawy całorocznej. Atrakcyjny,  

jasnozielony kolor. Średnio zamknięta głowa z dobrą pod-

stawą. Bardzo dobre okno zbiorcze. Odporna na wybijanie 

w kwiat i tip burn. Stabilna przez cały sezon. Przeznaczenie 

na świeży rynek i przemysł. 

MAFALDA

Odmiana przeznaczona do całorocznej uprawy. Atrakcyjny,  

jasnozielony kolor. Zamknięta, dobrze wypełniona głowa  

z żółtymi wewnętrznymi liśćmi. Średnio kompaktowa, o lekko 

spłaszczonym kształcie z dobrą podstawą. Łatwa do zbioru, 

odporna na tip burn i wybijanie w kwiat. Przeznaczenie na 

świeży rynek i przemysł. 

Sałata masłowa 
do gruntu

M
ASŁOW

A
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URSULA

Odmiana przeznaczona do całorocznej uprawy. Atrakcyj-

ny, zielony kolor. Zamknięta, kompaktowa głowa o średniej 

wielkości, lekko spłaszczonym kształcie i szerokiej pod-

stawie. Odporna na wybijaniie w kwiat i tip burn. Idealna 

równowaga pomiędzy liśćmi zewnętrznymi, a środkowymi. 

Przeznaczenie na świeży rynek i przemysł. 

NICOLETTE

Odmiana przeznaczona do uprawy wiosną i jesienią.  

Zamknięta, kompaktowa głowa o jasnozielonym kolorze  

i średniej wielkości. Odporna na wybijanie w kwiat i tip burn. 

Zdrowa podstawa głowy, łatwa do czyszczenia i zbioru. 

Przeznaczenie na świeży rynek i przemysł. 

           

ODMIANA ODPORNOŚCI II III IV V VI VII VIII IX X

BIRGIT HR Nr:0, Bl:16-36EU

MAFALDA HR Nr:0, Bl:16-36EU, LMV: 1

NICOLETTE HR Nr:0; Bl:16-36EU

URSULA HR Nr:0; Bl:16-36EU

Sadzenie                 Zbiór
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NEIL

Odmiana do uprawy wiosną i jesienią pod osłonami. Bardzo 

dobre wyniki w uprawie na glebach ciężkich. Liście gładkie 

koloru blond. Zamknięta głowa z bardzo dużą odpornością 

na tip burn i dużą odpornością na wybijanie w kwiat. Średnio 

otwarta podstawa z dobrą ramą. Bardzo dobra waga i wigor. 

Polecana na świeży rynek.  

CLARKE

Odmiana przeznaczona do uprawy podczas długiego dnia -  

latem pod osłonami. W systemie hydroponicznym do upra-

wy przez cały rok. Średnio kompaktowa, bardzo szybka 

we wzroście, duża i ciężka sałata o liściach koloru blond.  

Zdrowa duża rama i silna baza. Wysoka odporność na wybi-

janie w kwiat i tip burn. 

Sałata masłowa 
do uprawy pod osłonami

M
ASŁOW

A
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NOACH

Odmiana przeznaczona do uprawy podczas długiego dnia 

- latem pod osłonami. Średnio szybka we wzroście, śred-

niej wielkości, kompaktowa sałata o jasnozielonym kolorze. 

Średnio otwarta podstawa z dobrą ramą. Wysoka odpor-

ność na wybijanie w kwiat i tip burn. 

           

ODMIANA ODPORNOŚCI II III IV V VI VII VIII IX X

NEIL HR Bl:16-36EU

CLARKE HR Bl:16-36EU

NOACH HR Bl:16-36EU

Sadzenie                 Zbiór



1716

INTRED:

Odmiana przeznaczona do uprawy wiosną oraz jesienią,  

w gruncie i pod osłonami. Czerwony kolor występuje na 

całej długości liści, wewnątrz rośliny jest bardziej intensyw-

ny i lśniący. Bardzo ładny, kompaktowy kształ głowy. Słodki 

smak i idealny sercowaty kształt z doskonałym zamknięciem 

głowy. Odporna na wybijanie w kwiat, bardzo odporna na tip 

burn. Przeznaczenie na dwupaki. 

THESPAIN

Odmiana przeznaczona do całorocznej uprawy w gruncie. 

Sałata o lśniącym zielonym kolorze i zamkniętym kształcie 

głowy. Wyjątkowo odporna na wybijanie w kwiat i tip burn. 

Bardzo stabilna w okresie letnim. Bardzo dobra wewnętrzna 

jakość i słodki smak. Przeznaczenie na dwupaki. 

Sałata little gem

LITLLE GEM
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ODMIANA ODPORNOŚCI II III IV V VI VII VIII IX X

INTRED HR Bl:16-18,22,25,27,32-36EU

THESPAIN HR Nr:0, Bl:16-35EU

Sadzenie                 Zbiór
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THIMBLE

Odmiana przeznaczona do uprawy całorocznej w gruncie 

oraz pod osłonami. Sałata o ciemnozielonym kolorze, z liść-

mi pokrytymi pęcherzykami. Zamknięta głowa wcześnie się 

wypełnia i jest odporna na tip burn oraz wybijanie w kwiat. 

Średnie okno zbiorcze. Bardzo dobrze sprawdza się również 

w systemie hydroponicznym.  

RUGBEE

Odmiana do uprawy całorocznej w gruncie. Sałata o ciem-

nozielonym kolorze, z liśćmi pokrytymi pęcherzykami. Śred-

nio zamknięta głowa odporna na skręcanie, tip burn i wybi-

janie w kwiat. Bardzo dobre okno zbiorcze. Trochę większa  

i wolniejsza w wypełnianiu głowy niż odmiana Thimble. 

Sałata mini romain

M
INI ROM

AIN
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REDBEE

Odmiana przeznaczona do uprawy całorocznej w gruncie. 

Sałata o zielonym kolorze z zewnętrzym jasnoczerwonym 

kolorem liści. Głowa średnio zamknięta, zachowuje wspa-

niałą jakość po obraniu. Wysoka odporność na wybijanie  

w kwiat i tip burn. Wigor i prędkość wzrostu porównywalna 

do odmian o wyłącznie zielonym kolorze.

           

ODMIANA ODPORNOŚCI II III IV V VI VII VIII IX X

THIMBLE HR Nr:0, Bl:16-34EU

RUGBEE HR Bl:16-30,32,36EU

REDBEE HR Nr:0, Bl:16-29,31-34EU, LNSV

Sadzenie                 Zbiór
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Sałata liściowa

FINSTAR

Odmiana przeznaczona do uprawy całorocznej pod osło-

nami. Bardzo dobrze sprawdza się w systemie uprawy 

hydroponicznej. Sałata o ciemnozielonych, kręconych, gru-

bych liściach. Wysoka odporność na wybijanie w kwiat oraz 

średnia odporność na tip burn. Bardzo trwała, o atrakcyjnym 

pokroju oraz liściach. 

DANSTAR

Odmiana przeznaczona do uprawy letniej w gruncie, ca-

łorocznej pod osłonami oraz w systemie hydroponicznym, 

rekomendowana do stosowania w okresie długiego dnia. 

Sałata w typie Finstar o jasnozielonych, lekko kręconych, 

grubych liściach. Pokrój kompaktowy. Duża odporność na 

tip burn i średnia na wybijanie w kwiat. 

LIŚCIOW
A
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RUBYGLACE

Odmiana do uprawy całorocznej w gruncie. Sałata o ciem-

noczerwonych, grubych liściach. Jej cechą charakterystycz-

ną jest wysokie wyrównanie. Bardzo dużo pojedyńczych liści 

ma jednakową wielkość. Średnie tempo wzrostu. Wysoka 

odporność na tip burn i wybijanie w kwiat. Bardzo dobry 

kształt głowy. 

           

ODMIANA ODPORNOŚCI II III IV V VI VII VIII IX X

FINSTAR HR Bl:17,19EU

DANSTAR HR Nr:0, Bl:16-36EU, Fol:1 IR

RUBYGLACE HR Nr:0, Bl:16-36EU

Sadzenie                 Zbiór
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MULTIGREEN 101

Odmiana przeznaczona do uprawy całorocznej w gruncie 

i pod osłonami. Średnio kompaktowa, duża sałata o ciem-

nozielonym kolorze liści. Bardzo szybki wzrost i doskonałe 

wyrównanie liści. Wysoka odporność na stres i tip burn, do-

bra odporność na wybijanie w kwiat. Wysoki plon i zdrowa 

podstawa. Przeznaczenie na świeży rynek i przemysł. 

MULTIRED 80

Odmiana przeznaczona do całorocznej uprawy w gruncie  

i pod osłonami. Bardzo dobrze wygląda w zestawie trio co-

lor w systemie hydroponicznym. Sałata średnio kompakto-

wa, o średniej szybkości wzrostu. Kolor ciemnoczerwony. 

Liście lśniące, kędzierzawe i skręcone. Zewnętrzne duże 

liście tworzą doskonałą ochronę. Zdrowa baza i duży roz-

miar głowy. Wysoka odporność na wybijanie w kwiat i do-

bra odporność na tip burn. Przeznaczenie na świeży rynek 

i przemysł.

Multileaf

M
ULTILEAF
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MULTIRED 4

Odmiana w typie sałaty dębolistnej, przeznaczona do cało-

rocznej uprawy w gruncie i pod osłonami. Bardzo dobrze 

wygląda w zestawie trio color w systemie hydroponicznym. 

Sałata średnio kompaktowa, o średniej szybkości wzrostu 

i wzniesionym pokroju. Liscie koloru ciemno czerwonego, 

lśniące o ładnym, okrągłym kształcie. Zdrowa baza. Dobra 

odporność na wybijanie w kwiat i tip burn. Przeznaczenie na 

świeży rynek i przemysł. 

MULTIBLOND 3

Odmiana przeznaczona do wiosennej i jesiennej upra-

wy w gruncie oraz pod osłonami. Bardzo dobrze wygląda  

w zestawie trio color w systemie hydroponicznym. Bardzo 

kompaktowa sałata, o słodkim smaku, dająca dużą masę. 

Liście silne, wyrównane, w kolorze ciemnego blondu, silnie 

podzielone, co pozwala na uzyskanie małej powierzchni cię-

cia. Średnio szybki wzrost. Wysoka odporność na tip burn i 

dobra odporność na wybijanie w kwiat. 
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MULTIBLOND 110

Odmiana przeznaczona do całorocznej uprawy w gruncie oraz 

pod osłonami (z wyłączeniem zimy). Bardzo dobrze wygląda  

w zestawie trio color w systemie hydroponicznym. Sałata 

średnio kompaktowa z bardzo szybkim tempem wzrostu, 

koloru blond. Średnia odporność na wybijanie w kwiat, do-

bra odporność na tip burn. Osiąga duży rozmiar i daje wyso-

ki plon. Przeznaczenie na świeży rynek i przemysł.

MULTIGREEN 114

Odmiana przeznaczona do całorocznej uprawy w gruncie  

i pod osłonami. Kręcone i odpowiednio podzielone liście. 

Liście grube i łatwe do oddzielenia, koloru ciemnozielone-

go. Średnio kompaktowa o szybkim tempie wzrostu. Duży 

rozmiar oraz wysoki plon. Łatwy zbiór. Duża objętość liści 

daje dobre wypełnienie torebki. Dobra odporność na tip 

burn i średnia na wybijanie w kwiat. Przeznaczenie na świe-

ży rynek i przemysł.   

M
ULTILEAF
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ODMIANA ODPORNOŚCI II III IV V VI VII VIII IX X

MULTIGREEN 10 HR Nr:0, Bl:16-36EU, Fol:1 IR

MULTIRED 80 HR Bl:16-36EU, Fol:1 HR

MULTIRED 4 HR Bl:16-36EU, Fol:1 HR

MULTIBLOND 3 HR Nr:0, Bl:16-36EU, LMV: 1, Fol:1 IR

MULTIBLOND 110 HR Nr:0, Bl:16-36EU

MULTIGREEN 11 HR Nr:0, Bl:16-36EU

Sadzenie                 Zbiór
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JUNIPER

Odmiana przeznaczona do całorocznej uprawy, rownież na 

ciężkich glebach. Liście ładnie okrągłe, koloru zielonego. Sa-

łata średnio kompaktowa o szybkim tempie wzrostu. Dobra 

baza i wysoki plon. Łatwa do cięcia. Wysoka odporność na 

tip burn i dobra odporność na wybijanie w kwiat. Przezna-

czenie na świeży rynek i przemysł. 

NAVARA

Odmiana przeznaczona do całorocznej uprawy w gruncie  

i pod osłonami. Końcówki liści są lśniące, koloru ciemno-

czerwonego, w środku zielone. Średnio duża, kompaktowa 

sałata z dobrą, zamknietą bazą. Średnie tempo wzrostu. 

Średnia odporność na tip burn i dobra odporność na wybi-

janie w kwiat. 

Sałata dębolistna

D
ĘBOLISTN

A
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ODMIANA ODPORNOŚCI II III IV V VI VII VIII IX X

JUNIPER HR Nr:0, Bl:16-36EU

NAVARA HR Nr:0, Bl:16-26,28,32EU, LMV:1

Sadzenie                 Zbiór
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BARTIMER

Odmiana przeznaczona do całorocznej uprawy w gruncie 

(świetnie sprawdza się również w systemie hydroponicz-

nym). Liście idealnie kręcone, mocne, a zarazem delikatne 

w dotyku, w kolorze blond. Kompaktowa z średnio szybkim 

tempem wzrostu. Duże zagęszczenie liści i ich wysokie wy-

równanie składają się na dużą wagę. Elastyczne liście są bar-

dziej odporne na pęknięcia i łamania. Wysoka odporność na 

wybijanie w kwiat i dobra odporność na tip burn. 

Sałata lollo bionda  
Sałata lollo rossa

SOLTERO

Odmiana przeznaczona do całorocznej uprawy w gurncie 

oraz pod osłonami. Liście lekko kręcone, błyszczące, w 

kolorze ciemnoczerwonym. Kompaktowa, ze średnim tem-

pem wzrostu, dająca dobrą wagę. Wzniesiony pokrój rośliny  

o ładnym kształcie. Wysoka odporność na tip burn i średnia 

odporność na wybijanie w kwiat. 

LOLLO
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ODMIANA ODPORNOŚCI II III IV V VI VII VIII IX X

BARTIMER HR Nr:0, Bl:16-19,21-30,32-35EU, LMV:1

SOLTERO HR Nr:0, Bl:16-26,28,32EU, LMV:1

Sadzenie                 Zbiór
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Informacje od producenta

Informacje dostarczone przez Nunhems w żadnym wypadku nie stanowią podstawy do 
roszczeń. Opisy, zalecenia i ilustracje umieszczone w broszurach, ulotkach i na stronie 
internetowej są wynikiem doświadczeń, badań i praktyki. Nunhems w żadnym wypadku nie 
przyjmuje odpowiedzialności prawnej za uzyskane wyniki uprawowe.

Zdjęcia
Wszystkie odmiany miały jednakowe, sprzyjające warunki do wzrostu i rozwoju. Identyczne 
rezultaty nie są gwarantowane w różnych warunkach uprawy.

Porady uprawowe
Doradcy z firmy Nunhems Poland Sp. z o.o. bezpłatnie udzielają porad. Kupujący sami 
decydują czy informacje i/lub produkty tej firmy są odpowiednie w lokalnych warunkach.

NUNHEMS POLAND SP. Z O.O
Aleje Jerozolimskie 142B 
02-305 Warszawa, Polska
tel. +48 (22) 570 98 24 / +48 (22) 570 98 63
www.nunhems.com


