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Αγγουράκι Αγκινάρα Αντίδι Σγουρό Ατζούρι
BETH ALPHA  VIOLET DE PROVENCE ROMANESCA TORTARELLO

SET 10 PCS (3 g) / HOBBY002 
CETV00824CAABSSKCX

Ποικιλία εξαιρετικής παραγωγής και ομοιομορφίας. Κυλινδρι- 
κός καρπός με γυαλιστερή επιφάνεια μέσου βάρους 250-300 γρ. 
Kαρποί λείοι, σκούρου πράσινου χρώματος με τραγανή σάρκα.

SET 10 PCS (3 g) / HOBBY001 
CARV00246CAABSSKCX

Όψιμη ποικιλία, εξαιρετικά ανθεκτική στο κρύο, για συγκομιδή 
τον Μάιο και τον Ιούνιο. Εξαιρετικά εύρωστο πολυετές φυτό, με 
πολύ μεγάλα φύλλα. Παράγει μεγάλο οβάλ ανθό - κεφαλή μωβ 
χρώματος καθώς και πλάγιους βλαστούς που σχηματίζουν νέες 
ανθοκεφαλές, μικρότερες όμως σε μέγεθος από την αρχική.

SET 10 PCS (15 g) / ΗΟΒΒΥ004 
INDV01193CAABSSKCX

Ιταλική ποικιλία αντιδιού που παράγει μικρές χαλαρές τούφες. 
Όρθιας ανάπτυξης φυτό, με πολύ μικρή καρδιά. Τα φύλλα 
είναι επιμήκη και πολύ σγουρά, με βαθύ πράσινο χρώμα και 
ακαθόριστες πρασινολευκές  νευρώσεις. Τα φύλλα μπορούν να 
κοπούν όταν είναι νεαρά και τρυφερά και πωλούνται χύμα ή 
δέσμες. Μεγαλώνουν ξανά γρήγορα. 

SET 10 PCS (3 g) / ΗΟΒΒΥ003
CEMV00835CAABSSKCX

Φυτό που έρπει στο έδαφος, με μακρύ μίσχο μπορεί να φτάσει 
τα 2 μέτρα. Κυρτός, κυλινδρικός καρπός, μήκους άνω των 80εκ. 
με διάμετρο 6 - 10 εκ. Ελαφρώς αυλακωτός κατά μήκος. Πριν 
ωριμάσει, το χρώμα του καρπού είναι ανοιχτό πράσινο,
καλυμμένο με τριχίδια. Συμπαγής και συνεκτική σάρκα με πολύ 
λίγους σπόρους.
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Γλυστρίδα Καλαμπόκι Καρότο Καρπούζι
ΑΝΤΡΑΚΛΑ GOLDEN BANTAM NANTESE MIGLIORATA 2 CRIMSON SWEET

SET 10 PCS (1 g) / HOBBY012 
POTV02929CAABSFKCX

Eτήσιο, ποώδες φυτό όπου έρπει στο έδαφος και αναπτύσσεται
γρήγορα. Φύλλα σχήματος οβάλ με αλμυρόξινη γεύση. Αυτοφύ- 
εται σε λαχανόκηπους και σε αγρούς. Υψηλής θρεπτικής αξίας.

SET 10 PCS (4.4 g) / HOBBY044 
MAIV02266CAABSIKCX

Δυνατό ορθόκλαδο φυτό με αρκετά καλό ύψος και απαλό πρά-
σινο χρώμα. Κυλινδρικός καρπός, γλυκό χρυσοκίτρινο καλαμ- 
πόκι, μέτριου μήκους. Μεσο-όψιμος κύκλος ανάπτυξης.

SET 10 PCS (10 g) / HOBBY047 
CATV00323CAABSSKCX

Πρώιμη και πολύ παραγωγική ποικιλία. Η ρίζα είναι σχεδόν
τέλεια κυλινδρική μήκους 18 - 20 εκ. Σαρκώδης ρίζα με πλούσιο
πορτοκαλί χρώμα, τρυφερό μέχρι τον πυρήνα του. Προσαρμό- 
ζεται σε διαφορετικά εδάφη και κλιματολογικές συνθήκες.

SET 10 PCS (5 g) / HOBBY046 
ANGV00059CAABSSKCX

Πρώιμη ποικιλία Crimson Sweet. Δυνατό φυτό με καλή κάλυψη.
Καρποί στρογγυλοί, πολύ μεγάλοι, με έντονη κόκκινη σάρκα.
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Κόλιανδρος Κολοκύθα Κολοκύθα Κολοκύθα
ΚΟΛΙΑΝΔΡΟΣ ALBENGA LAGENARIA SICILIANA VIOLINA

SET 10 PCS (4 g) / HOBBY045 
CORV01140CAABSAKCX

Ποικιλία με μικρούς σπόρους, που χρησιμοποιείται κυρίως για
τα φρέσκα φύλλα της. Ορθόκλαδο φυτό με λεία, ομοιόμορφα 
και μεγάλα φύλλα.

SET 10 PCS (6 g) / HOBBY048 
ZURV03509CAABSSKCX

Πολύ εύρωστο αναρριχώμενο φυτό με πλατιά φύλλα. Συγκομί- 
ζεται ενόσω ο καρπός διατηρεί την φρεσκάδα του. Οι καρποί 
είναι αρχικά πράσινου απαλού χρώματος, σχεδόν κυλινδρικοί 
σε σχήμα τρομπέτας, μεγάλου μήκους, λεπτοί με νόστιμη γεύση.

SET 10 PCS (6 g) / HOBBY048A 
ZURV03507CAABSSKCX

Ετήσιο αναρριχητικό φυτό, μήκους μέχρι 3 μέτρων. Τα φύλλα 
είναι μεγάλα και πλατιά. Πολύ μακρύς καρπός κυλινδρικού 
σχήματος με ανοιχτό πράσινο χρώμα.

SET 10 PCS (6 g) / HOBBY052 
ZUCV03500CAABSSKCX

Δυνατό αναρριχώμενο φυτό, κατάλληλο για φρέσκια αγορά
και για βιομηχανική επεξεργασία. Πολύ παραγωγική ποικιλία, 
με μέτριου μεγέθους καρπούς 3 - 4 κιλών, συνεκτική γλυκιά 
σάρκα, έντονο πορτοκαλί χρώμα.
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Κολοκύθα Κολοκυθάκι Κολοκυθάκι Κολοκυθάκι
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ AQUILONE F1 TONDA CHIARA DI TOSCANA GORIZIANA

SET 10 PCS (4 g) / HOBBY048B
ZCOV05532CAABSFKCX

Μακράς διαρκείας ετήσιο φυτό. Καλλιεργείται για τους ποικί-
λους σε σχήμα και χρώμα διακοσμητικούς του καρπούς. Σπέρνε- 
ται απευθείας στο έδαφος τον Απρίλιο, χρησιμοποιώντας 3 - 4 
σπόρους ανά σημείο φύτευσης. Ο καρπός μπορεί να συλλεχθεί 
από τον Ιούλιο και μετά. Φύτευση σε ηλιόλουστη θέση με
αρκετό πότισμα.

SET 10 PCS (4 g) / HOBBY050B
ZCHV03569CAABSSKCX

Πρώιμη ποικιλία, κατάλληλη για υπό κάλυψη και υπαίθρια 
καλλιέργεια. Ο καρπός είναι κυλινδρικός πράσινου χρώματος 
με ελαφρά στίγματα. Τα άνθη είναι πολύ αναπτυγμένα και 
σαρκώδη και παραμένουν στον καρπό για μεγάλο χρονικό 
διάστημα. Εύκολη συγκομιδή λόγω των πολύ μεγάλων μίσχων.

SET 10 PCS (10 g) / HOBBY050A 
ZCHV03515CAABSSKCX

Πρώιμη ποικιλία. Θαμνώδες, μέσης ανάπτυξης φυτό με σκούρο 
πράσινο χρώμα. Οι καρποί είναι ανοιχτού πράσινου χρώματος, 
στρογγυλοί και ελαφρώς ραβδωτοί.

SET 10 PCS (5 g) / HOBBY050 
ZCHV03520CAABSSKCX

Δυνατό φυτό με φύλλα που δεν έχουν ιδιαίτερα το σχήμα της 
παλάμης και έχουν χρώμα μεσοπράσινο. Οι κρεμώδεις καρποί 
έχουν μήκος 16 - 18 cm, μεσαίο μέγεθος και κυλινδρικό σχήμα 
ελαφρώς διογκωμένο στο τέλος. Μια πρώιμη ποικιλία με υψη-
λή παραγωγικότητα.
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Κρεμμύδι Λάχανο Μαϊντανός Μάραθο (Φινόκιο)
WHITE LISBON COPENHAGEN MARKET 2 GIGANTE D’ ITALIA ROMANESCO

SET 10 PCS (5 g) / HOBBY049 
CIPV01012CAABSSKCX

Κρεμμύδι δέσμης κατάλληλο για καλλιέργεια όλες τις εποχές. 
Μεσαίου μήκους λευκό στέλεχος. Εάν καλλιεργηθεί στο έδαφος, 
σχηματίζει ένα καλοσχηματισμένο βολβό με μικρή διάρκεια 
ζωής.

SET 10 PCS (6 g) / HOBBY051 
CCBV00498CAABSSKCX

Μεσοπρώιµη ποικιλία για καλοκαιρινή συγκοµιδή. Κοντό φυτό, 
µε απαλά γκρι - πράσινα κυµατοειδή φύλλα. Μεσαίου μεγέθους 
καρπός, στρογγυλός και συµπαγές µε ανοιχτό πράσινο χρώµα.

SET 10 PCS (25 g) / HOBBY058 
PREV02970CAABSSKCX

Δυνατή ποικιλία με μακριά, όρθια σαρκώδη στελέχη. Τα φύλλα 
είναι πολύ μεγάλα, καλά διαιρεμένα σύνθετα, με βαθύ πράσινο 
χρώμα. Έχει μικρή αντοχή στις χαμηλές θερμοκρασίες.

SET 10 PCS (8 g) / HOBBY055
FINV01787CAABSSKCX

Πολύ πρώιμη ποικιλία, κατάλληλη για θερινή σπορά και 
φθινοπωρινή συγκομιδή, με μέτρια αντοχή στην ανθοφορία. 
Τα φύλλα μεγαλώνουν σε ημι-όρθια θέση και αποκτούν 
μεσαίο μέγεθος όταν ωριμάσουν πλήρως. Το κεφάλι είναι 
μεγάλο, στρογγυλεμένο, συμπαγές και βαρύ, ενώ το εξωτερικό 
περίβλημα της ρίζας είναι τρυφερό, τραγανό και πολύ νόστιμο.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΠΟΡΩΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ - SAIS “THE GARDENER” | 2023

ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

5



Μαρούλι Μελιτζάνα Μελιτζάνα Μπιζέλι
MORTARELA DI PRIMAVERA BLACK BEAUTY LUNGA DI ROMAGNA RONDO

SET 10 PCS (10 g) / HOBBY056
LATV02171CAABSSKCX

Ποικιλία κατάλληλη για πρώιμη σπορά το Χειμώνα και συγκο- 
μιδή την Άνοιξη. Λευκός σπόρος. Ποικιλία τύπου Ρομάνας, με 
μεσαίου μεγέθους πράσινα φύλλα. Ποικιλία ανθεκτική στο 
άβλωμα.

SET 10 PCS (3 g) / HOBBY057
MELV02293CAABSSKCX

Μέσο – όψιμος κύκλος ανάπτυξης. Μεσαίου μεγέθους φυτό. Ο 
καρπός είναι στρογγυλεμένος, με σκούρο μωβ χρώμα, σαρκώδη 
σάρκα με λίγους σπόρους.

SET 10 PCS (2 g) / HOBBY057A
MELV02305CAABSSKCX

Ποικιλία με πρώιμο έως μεσαίο κύκλο ανάπτυξης, κατάλληλη 
για υπαίθρια καλλιέργεια. Ζωηρό φυτό σε όλα τα στάδια 
ανάπτυξης. Ο καρπός είναι επιμήκης, κυλινδρικός, ελαφρώς 
ραβδοειδής με στρογγυλεμένο άκρο και έχει γυαλιστερό βαθύ 
μωβ χρώμα. Η σάρκα είναι λευκή, τραγανή με λίγους σπόρους.

SET 10 PCS (35 g) / HOBBY059
PISV02618CAABSSKCX

Όψιμη ποικιλία που ωριμάζει σε περίπου σε 94 ημέρες. Φυτό 
μεσαίου ύψους, 70 - 80 cm. Σκούρα πράσινα φύλλα, με πιο 
ανοιχτόχρωμα στίγματα και λευκά άνθη. Μεσαίου μεγέθους, 
πράσινα μπιζέλια με τραχιά επιφάνεια. Οι βαθυπράσινοι λοβοί 
είναι μακριοί, φαρδιοί, ίσιοι και περιέχουν 8 - 9 μπιζέλια. 
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Ντομάτα Ντομάτα Ντομάτα Ντομάτα
RED CHERRY MARMANDE ROMA VF SAN MARZANO 2

SET 10 PCS (1 g) / HOBBY061C
 POMV02713CAABSSKCX

Φυτό μέσης ευρωστίας με υψηλή ομοιομορφία και παραγωγή. 
Οι καρποί έχουν έντονο κόκκινο χρώμα στην ωρίμανση.

SET 10 PCS (1 g) / HOBBY061A
POMV02802CAABSSKCX

Πρώιμη ποικιλία για φρέσκα αγορά. Μεγάλης ανάπτυξης φυτό, 
εξαιρετικά παραγωγικό. Οι καρποί είναι μεσαίου μεγέθους, πε- 
πλατυσμένου στρογγυλού σχήματος, με ραβδώσεις και «πράσι- 
νο ώμο».

SET 10 PCS (1 g) / HOBBY061
POMV02736CAABSSKCX

Μεσοπρώιμη και πολύ παραγωγική ποικιλία για υπαίθρια καλ- 
λιέργεια. Μικρού μεγέθους φυτό με κοντά κλαδιά. Κόκκινοι 
λαμπεροί καρποί μεσαίου μεγέθους, σε φοινικωτό σχήμα, με 
πολύ σφικτή σάρκα.

SET 10 PCS (1 g) / HOBBY061B
POMV02740CAABSSKCX

Μεσοπρώιμη ποικιλία κατάλληλη για κονσερβοποίηση ή συμ- 
πυκνωμένο πολτό. Υγιές δυνατό φυτό, με καρπό φοινικωτού 
σχήματος. Μεσαίου βάρους, με έντονο κόκκινο χρώμα. Αυτή 
η ποικιλία έχει υψηλή αντοχή στο σχίσιμο και στην έλλειψη 
ασβεστίου.
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Παντζάρι Πεπόνι Πιπεριά Καυτερή Πιπεριά Γλυκιά
DETROIT 2 ANANAS CAYENNE LONG SLIM QUADRATO D’ ASTI GIALLO

SET 10 PCS (17 g) / HOBBY076 
BIEV00160CAABSSKCX

Ποικιλία με μεσοπρώιμο κύκλο ανάπτυξης. Δυνατό φυτό, με 
σκούρα πράσινα φύλλα και κοκκινωπές ραβδώσεις. Μεγάλο 
μέγεθος, στρογγυλεμένες ρίζες με βαθιά κόκκινη σάρκα. Κατάλ- 
ληλο για υπαίθρια καλλιέργεια.

SET 10 PCS (6 g) / HOBBY079
MENV02341CAABSSKCX

Μέσο-όψιμη ποικιλία, πολύ παραγωγική. Μέτριου μεγέθους
καρποί, σε σχήμα οβάλ, με καλό διχτύωμα. Εύγευστη και 
αρωματική πορτοκαλί σάρκα.

SET 10 PCS (1 g) / HOBBY077 
PEPV02449CAABSSKCX

Πρώιμη ποικιλία. Φυτό με περιορισμένο φύλλωμα, που
μεγαλώνει κατακόρυφα. Οι καρποί είναι λεπτοί, μυτεροί και 
μήκους περίπου 10 εκατοστών, πολύ καυτεροί.

SET 10 PCS (1 g) / HOBBY075 
PEPV02479CAABSSKCX

Εύρωστο φυτό, με καλή φυλλική κάλυψη. Πολύ μεγάλοι καρποί 
με τρεις ή τέσσερις λοβούς. Βαθύ κίτρινο χρώμα κατά την ωρί- 
μανση και χοντρά τοιχώματα.
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Πιπεριά Γλυκιά Πράσο Ραδίκι Ραπανάκι
QUADRATO D’ ASTI ROSSO SAN GIOVANNI 90 CATALOGNA PUNTARELLE CANDELLA DI FUOCO

SET 10 PCS (1 g) / HOBBY074
PEPV02481CAABSSKCX

Πρώιμη ποικιλία. Φυτό μεσαίας αναπτυξης. Καρπός σαρκώδης, 
γλυκός στη γεύση, με τέσσερα διαμερίσματα σε σχήμα πρίσ- 
ματος και πολύ όμορφο έντονο κόκκινο χρώμα στην ωρίμανση.

SET 10 PCS (3 g) / HOBBY078
PRRV02909CAABSSKCX

Ποικιλία πολύ ανθεκτική στο κρύο, κατάλληλη για συγκομιδή 
κατά τη διάρκεια ή μετά το Χειμώνα. Συμπαγές φυτό με εύρωστα 
σκούρα πράσινα φύλλα. Το στέλεχος είναι κυλινδρικό, λευκό, με 
ομοιόμορφη διάμετρο και μικρή διόγκωση στο τέλος.

SET 10 PCS (20 g) / HOBBY084
CIRV00901CAABSSKCX

Πολύ ογκώδης κεφαλή με φωτεινά πράσινα επιμήκη και μυτερά 
φύλλα. Αρκετά ανεπτυγμένες και σαρκώδεις λευκές νευρώσεις. 
Τα φύλλα έχουν χαρακτηριστική πικρή γεύση και γίνονται πολύ 
νόστιμα και τρυφερά όταν ο καιρός γίνει κρύος.

SET 10 PCS (22 g) / HOBBY081
RAVV03220CAABSSKCX

Φυτό πλούσιο σε βιταμίνες και ηλεκτρολύτες, καλλιεργείται 
όλο τον χρόνο. Τα νεαρά φύλλα του με έντονη γεύση είναι 
πολύ νόστιμα και συνοδεύουν σαλάτες, κρεατικά, αλλαντικά ή 
χρησιμοποιούνται σαν μυρωδικό. Θα έχετε ρόκα όλο τον χρόνο 
αν κόβετε τα φύλλα ανάλογα με τις ανάγκες σας.
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Ραπανάκι Ρόκα Άγρια Σέλινο
SAXA 3 GIUDITTA TALL UTAH 52-70

SET 10 PCS (22 g) / HOBBY080 
RAVV03155CAABSSKCX

Πρώιμη ποικιλία. Μικρά και λεπτά φύλλα, με στρογγυλό καρπό 
φωτεινού κόκκινου χρώματος. Η σάρκα είναι συνεκτική και 
τραγανή, ακόμη και κατά την διάρκεια της πλήρους ωρίμανσης.

SET 10 PCS (2 g) / HOBBY083
RUSV03241CAABSSKCX

Ποικιλία άγριας ρόκας που συναντάμε αυτοφυή σε λειβάδια
και ακαλλιέργητα εδάφη. Πολύ νόστιμη και αρωματική. Φυτό με
λείο οδοντωτό φύλλωμα. Τα φύλλα εχουν μια ευχάριστη οσμή, 
με διουρητικές, αποτοξινωτικές και πεπτικές ιδιότητες.

SET 10 PCS (2 g) / HOBBY088
SEDV03319CAABSSKCX

Μεσο-όψιμη ποικιλία, για μεταφύτευση από το Καλοκαίρι
έως το Φθινόπωρο. Μέτριο ύψος, ορθόκλαδο, συμπαγές φυτό. 
Το στέλεχος του φυτού είναι χονδρό, λείο, με άριστη ανάπτυξη.
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Ρόκα Καλλιεργήσιμη
ΡΟΚΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗ

SET 10 PCS (10 g) / HOBBY082
RUCV03237CAABSSKCX

Ετήσια ποικιλία µε δυνατό ριζικό σύστηµα. Καλλιεργείται 
για το φύλλωµα της που καταναλώνεται νωπό, ως σαλατικό. 
Φύλλα µήκους 10 - 15 εκ. µε ωραία γεύση. Η συγκοµιδή γίνεται 
σταδιακά µε 4 έως 6 κοψίµατα των φύλλων.



Σέσκουλο
CANDIDA

SET 5 PCS (17 g) / HOBBY087
BBCV00217CAABSSKCX

Φυτό με κατακόρυφη ανάπτυξη, μεσαίου πάχους και με 
λευκό-ασημένιες νευρώσεις. Τα φύλλα έχουν λεία επιφάνεια. 
Χρησιμοποιείται ως ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή καλλιέργεια 
λόγω της αξιοσημείωτης αντοχής της στο άβλωμα.

Σιληνή (Στρουθούθκια) Σπανάκι Σπαράγγι
ΣΙΛΗΝΗ (ΣΤΡΟΥΘΟΥΘΚΙΑ) ORIENTAL ARGENTUIL

SET 10 PCS (0.5 g) / HOBBY089
STRV03451CAABSAKCX

Θαμνώδες ετήσιο φυτό με λείους, όρθιους, κομβώδεις μίσχους, 
ύψους περίπου 30 cm. Φύλλα λογχοειδή σκούρου πράσινου 
χρώματος, τοποθετημένα εναλλάξ, χωρίς μίσχους. Οι νεαροί 
βλαστοί χρησιμοποιούνται σε σούπες και ομελέτες.

SET 10 PCS (10 g) / HOBBY090 
TETV03450CAABSSKCX

Πρώιμη ποικιλία, πιο κατάλληλη για Φθινοπωρινή σπορά 
και Χειμερινή συγκομιδή. Λεπτός μίσχος με πλούσιο πράσινο 
φύλλωμα.

SET 10 PCS (3.5 g) / HOBBY086 
ASPV00120CAABS

Πρώιμη ποικιλία, υψηλής παραγωγής με καλή γεύση. Πολυετές 
φυτό με μεγάλο ρίζωμα. Τα βλαστάρια είναι χοντρά και έχουν 
μήκος 18 - 20 cm.
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Φασολάκι Φασολάκι
MARCONI A GRANO BIANCO, ΑΝΑΡΡΙΧΩΜΕΝΟ CANELLINO, ΝΑΝΟ ΑΝΑΡΡΙΧΩΜΕΝΟ

SET 10 PCS (50 g) / HOBBY103
FAGV01528CAABSSKCX

Πρώιμη αναρριχώμενη ποικιλία με σπόρο μέτριου έως μεγάλου 
μεγέθους λευκού χρώματος. Σκούρα πράσινα φύλλα. Ίσιος 
λοβός, πεπλατυσμένος με απαλό πράσινο χρώμα, χωρίς ίνες.

SET 10 PCS (50 g) / HOBBY102
FAGV01420CAABSSKCX

Όψιμη ποικιλία. Φυτά χαμηλά, εύρωστα με συγκεντρωμένη
ανθοφορία. Λευκός σπόρος μέτριου έως μεγάλου μεγέθους, 
μακρόστενοι, ελαφρά ελλειπτικοί.
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Φασολάκι
BLUE LAKE, ΑΝΑΡΡΙΧΩΜΕΝΟ

SET 10 PCS (50 g) / ΗΟΒΒΥ101
FAGV01476CAABSSKCX

Πρώιμη ποικιλία. Μεσαίου - μικρού μεγέθους λευκό φασόλι. Οι 
λοβοί είναι πράσινοι, ίσιοι, μεσαίου μήκους και περιέχουν 6-8 
φασόλια. Αυτή η ποικιλία ωριμάζει σε περίπου 68 ημέρες.



Γρασίδι για γάτες Θυμάρι Λεβάντα
SUPERBO ΓΡΑΣΙΔΙ ΓΙΑ ΓΑΤΕΣ ΘΥΜΑΡΙ ITALIANA

SET 10 PCS (7 g) / HOBBY006
BASV00192CAABSSKCX

Πρώιμη ποικιλία τύπου “Genovese”. Μεσαίου μεγέθους, συμπα- 
γές φυτό, με πλατιά φύλλα σε σχήμα κουταλιού σκούρου φωτει- 
νού, πράσινου χρώματος. Κατάλληλο για ήπιες κλιματολογικές 
συνθήκες, μη ανθεκτική ποικιλία στον παγετό.

SET 10 PCS (20 g) / HOBBY011
LOIV04000CAABSSKCX

Φυτεύεται σε γλάστρα ή πιατάκι σε βάθος 1/2 εκ. Πιέστε ελαφρά 
το χώμα και ποτίστε προσεκτικά. Μόλις το χόρτο μεγαλώσει 
σε ύψος 5 εκ, το φυτό θεωρείται έτοιμο. Επαναλαμβάνετε την 
φύτευση κάθε 3 εβδομάδες.

SET 10 PCS (1 g) / HOBBY035
TIMV03453CAABSAKCX

Αειθαλής θάμνος, ύψους 25 - 30 cm με μικρά, σκούρα πράσινα
φύλλα και μικρά ροζ και λευκά άνθη. Αποπνέει ένα απολαυ- 
στικό και πολύ δυνατό άρωμα. Κλωνιά θυμαριού, φρέσκα ή 
αποξηραμένα, χρησιμοποιούνται για να αρωματίσουν κατσα- 
ρόλες και πιάτα με κρέας και ψάρι. Χρησιμοποιείται επίσης στην 
παραγωγή αρωμάτων, λικέρ και φαρμάκων.

SET 10 PCS (2 g) / HOBBY053
LAVV02245CAABSAKCX

Πολυετές, θαμνώδες φυτό ύψους 70 - 90 εκ. με μικρά, μακρό- 
στενα φύλλα και λιλά άνθη με ευχάριστο άρωμα. Το αιθέριο 
έλαιο του χρησιμοποιείται σε φαρμακευτικά προϊόντα, σε 
αρώματα και σε προϊόντα σαπουνιού.
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Βασιλικός



Χαμομήλι
ΜΕΝΤΑ COMUNE

SET 10 PCS (1 g) / HOBBY060
MNTV02392CAABSAKCX

Ένα ψηλό (50 - 60 cm) πολυετές φυτό, με λεία, επιμήκη φύλλα 
με οδοντωτές άκρες και ροζ άνθη. Κάθε μέρος του φυτού έχει 
ένα πολύ δυνατό μαγευτικό άρωμα. Το αιθέριο έλαιο του, πλού- 
σιο σε μενθόλη, εξάγεται για χρήση σε φάρμακα, λικέρ και  στη 
ζαχαροπλαστική.

SET 10 PCS (1 g) / HOBBY110
CAMV00237CAABSAKCX

Μονοετές ποώδες φυτό, ύψους 40 - 50 cm, με λευκά άνθη με κί- 
τρινο κέντρο. Οι αποξηραμένες κεφαλές λουλουδιών χρησιμο- 
ποιούνται για την παρασκευή τσαγιού χαμομηλιού, ένα ήπιο, 
ευχάριστο και ηρεμιστικό αφέψημα.
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Γαρύφαλλο Γαρύφαλλο Δελφίνιο
ΒΙΟΛΕΤΑ ΜΙΓΜΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΟ ΔΙΠΛΟ ΓΑΡΥΦΑΛΛΟ ΜΙΓΜΑ ΔΕΛΦΙΝΙΟ ΜΙΓΜΑ

SET 10 PCS (0.8 g) / HOBBY136
VIOV06028CAABSFKCX

Διετές φυτό με ύψος άνω των 50 εκ. Σπέρνεται τον Φεβρουάριο-
Μάρτιο σε δίσκους, ενώ η μεταφύτευση γίνεται τον Απρίλιο -
Μάιο για ανθοφορία τον Ιούλιο - Αύγουστο. Φυτεύεται σε ηλιό- 
λουστη θέση και εύφορο έδαφος. Το φυτό παράγει πολύ μεγάλα 
και αρωματικά λουλούδια διαφόρων χρωμάτων.

SET 10 PCS (0.8 g) / HOBBY140
GARV05630CAABSFKCX

Διετές φυτό με ορθόκλαδη ανάπτυξη ύψους 60 εκ. Σπέρνεται 
από τον Ιούλιο έως τον Αύγουστο σε δίσκους ή σε γλάστρες, χρη- 
σιμοποιώντας 1,5 γρ. σπόρου ανά τετραγωνικό μέτρο. Μεταφυ- 
τεύεται τον Σεπτέμβριο - Οκτώβριο, ανθίζει από τον Ιούνιο έως 
τον Αύγουστο του δεύτερου έτους. Φυτεύεται σε ηλιόλουστη 
θέση και σε γόνιμο έδαφος. 

SET 10 PCS (3.5 g) / ΗΟΒΒΥ141
GARV05583CAABSFKCX

Διετές φυτό με όρθια ανάπτυξη σε ύψος 50 εκ. Αναπτύσσει μα- 
κριά και ανθεκτικά στελέχη, με άνθη σε διάφορα χρώματα. Η
σπορά πραγματοποιείται από τον Ιούνιο έως τον Ιούλιο σε 
σπορείο, χρησιμοποιώντας 1,5 γρ. σπόρων ανά τετραγωνικό 
μέτρο. Τα φυτά μεταφυτεύονται τον Σεπτέμβριο - Οκτώβριο ή 
την επόμενη Άνοιξη. 

SET 10 PCS (2 g) / HOBBY145
SPEV05570CAABSFKCX

Ετήσιο φυτό ορθόκλαδης ανάπτυξης με ύψος 80 - 100 εκ. Σπέρ- 
νεται απευθείας στο έδαφος, τον Σεπτέμβριο και τον Μάρτιο. 
Μετά την ανάπτυξη, είναι σημαντικό να το αραιώσετε με από-
σταση 10 εκ. μεταξύ των φυτών. Ανθίζει από Ιούνιο έως Αύγου- 
στο. Το φυτό προτιμά ηλιόλουστη θέση σε καλά στραγγισμένο 
έδαφος. Παράγει ελκυστικά και εντυπωσιακά διπλά λουλούδια 
με ποικίλα χρώματα.
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Ζίννια Ιπομέα Καλενδούλα
ΖΙΝΝΙΑ LILLIPUT ΜΙΓΜΑ ΖΙΝΝΙΑ ΓΙΓΑΣ ΜΙΓΜΑ ΙΠΟΜΕΑ ΜΙΓΜΑ ΚΑΛΕΝΔΟΥΛΑ

SET 10 PCS (4 g) / HOBBY155
ZINV06877CAABSFKCX

Ετήσιο φυτό ορθόκλαδης ανάπτυξης με ύψος 50 - 60 εκ. Σπέρνε- 
ται τον Μάρτιο σε φυτώριο και μεταφυτεύεται τον Μάιο με από- 
σταση 40 εκ. μεταξύ των φυτών. Ανθίζει από τον Ιούλιο έως τον
Σεπτέμβριο, με προτίμηση ηλιόλουστης θέσης σε εύφορο έδα- 
φος. Το φυτό παράγει μικρά διπλά άνθη σε διάφορα χρώματα.

SET 10 PCS (4 g) / HOBBY155A
ZINV06821CAABSFKCX

Ετήσιο φυτό με ορθόκλαδη ανάπτυξη ύψους 50 - 60 εκ. Σπορά
τον Μάρτιο σε δίσκους και μεταφύτευση τον Μάιο σε αποστά- 
σεις 40 εκ. μεταξύ των φυτών. Εναλλακτικά, οι σπόροι μπορούν 
να σπαρθούν απευθείας στο έδαφος τον Απρίλιο-Μάιο. Άνθιση 
από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο, προτιμώντας ηλιόλουστη 
θέση σε εύφορο έδαφος.

SET 10 PCS (7 g) / HOBBY150
CMRV05839CAABSFKCX

Ετήσιο αναρριχητικό φυτό ύψους 3 μέτρων. Σπέρνεται απευθεί- 
ας στο έδαφος από τον Μάρτιο έως τον Απρίλιο. Μετά την ανά- 
πτυξη είναι απαραίτητο να αραιωθεί, αφήνοντας απόσταση 30 
εκ. μεταξύ των φυτών. Ανθίζει από τον Ιούλιο έως τον Οκτώβριο. 
Φυτεύεται σε “προστατευμένη” ηλιόλουστη θέση και εύφορο 
έδαφος. Παράγει δέσμη λουλουδιών σε διάφορα χρώματα.

SET 10 PCS (4 g) / HOBBY158
CLNV05244CAABSFKCX

Ετήσιο φυτό ύψους 40 - 60 εκ. με ορθόκλαδη ανάπτυξη. Σπέρνε- 
ται απευθείας στο έδαφος τον Μάρτιο για ανθοφορία το Καλο- 
καίρι, ή τον Σεπτέμβριο - Οκτώβριο για ανθοφορία την Άνοιξη.
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Καπουτσίνο Καπουτσίνο Κατηφές
ΚΑΜΠΑΝΟΥΛΑ ΜΙΓΜΑ ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ ΑΝΑΡΡΙΧΩΜΕΝΟ, ΜΙΓΜΑ ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ ΝΑΝΟ, ΜΙΓΜΑ ΚΑΤΗΦΕΣ ΔΙΠΛΟΣ, ΨΗΛΟΣ

SET 10 PCS (2 g) / HOBBY160
CMPV05400CAABSFKCX

Ετήσιο φυτό, ύψους 40 - 60 εκ. με ορθόκλαδη ανάπτυξη. Σπέρνε- 
ται απευθείας στο έδαφος το Μάρτιο για ανθοφορία το Καλο- 
καίρι, ή τον Σεπτέμβριο - Οκτώβριο για ανθοφορία την Άνοιξη, 
με απόσταση 30 - 40 εκ. μεταξύ των φυτών. Παράγει λαμπερά 
πορτοκαλί ή κίτρινα άνθη.

SET 10 PCS (8 g) / HOBBY159
NASV06648CAABSFKCX

Ετήσιο αναρριχητικό φυτό. Σπέρνεται τον Μάρτιο σε δίσκους 
και μεταφυτεύεται τον Απρίλιο - Μάιο, με απόσταση 40 εκ. 
μεταξύ των φυτών, ή εναλλακτικά, οι σπόροι μπορούν να 
σπαρθούν απευθείας στο έδαφος τον Μάιο. Τα λουλούδια 
εμφανίζονται από τον Ιούνιο έως τον Οκτώβριο. Φυτεύεται σε 
ηλιόλουστη ή ημι-σκιασμένη θέση σε φτωχό, ξηρό έδαφος.

SET 10 PCS (8 g) / HOBBY159A
NASV06650CAABSFKCX

Θαμνώδες ετήσιο φυτό, ύψους 30 εκ. Σπέρνεται τον Μάρτιο 
σε δίσκους, ενώ η μεταφύτευση γίνεται τον Απρίλιο - Μάιο, με 
απόσταση 40 εκ. μεταξύ των φυτών, ή απευθείας στο έδαφος
τον Μάιο. Ανθίζει από τον Ιούνιο έως τον Οκτώβριο. Φυτεύεται 
σε ηλιόλουστη ή ημι-σκιασμένη θέση σε φτωχό, ξηρό έδαφος.

SET 10 PCS (3 g) / HOBBY162
TAGV06564CAABSFKCX

Oρθόκλαδο φυτό που αναπτύσσεται σε ύψος 80 εκ. Παράγει 
διπλά, κίτρινα άνθη πλάτους 5 εκ. μεγάλης διάρκειας. Ιδανικό 
για μπορντούρα, παρτέρια και για κοπή λουλουδιών. Σπέρνε- 
ται από τον Φεβρουάριο έως τον Μάρτιο σε σπορείο, χρησιμο- 
ποιώντας 4 γρ. σπόρων ανά τετραγωνικό μέτρο. Τα φυτά μετα- 
φυτεύονται τον Απρίλιο - Μάιο σε απόσταση μεταξύ τους 40 εκ.
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Καμπανούλα



Μεταξάκι Μοσχομπίζελο Πανσές
ΚΟΛΕΟΣ ΜΕΤΑΞΑΚΙ ΜΙΓΜΑ ΜΟΣΧΟΜΠΙΖΕΛΟ ΠΑΝΣΕΣ ΓΙΓΑΣ, ΜΙΓΜΑ

SET 10 PCS (0.4 g) / HOBBY161
COLV05510CAABSFKCX

Ετήσιο φυτό ύψους 40 εκ., το οποίο μπορεί να καλλιεργηθεί 
στο έδαφος, σε γλάστρες ή σε άλλα δοχεία. Σπέρνεται από τον 
Φεβρουάριο έως τον Μάρτιο σε δίσκους, ενώ η μεταφύτευση 
μπορεί να γίνει σε γλάστρα διαμέτρου 8 - 10 εκ. ή στο έδαφος 
τον Μάιο, σε απόσταση 40 εκ. μεταξύ των φυτών. Φυτεύεται σε 
ηλιόλουστη θέση.

SET 10 PCS (0.2 g) / HOBBY167 
POTV06310CAABSFKCX

Ετήσιο φυτό, ύψους 10 - 15 εκ. Σπορά σε δίσκους, τον Μάρτιο. 
Τα φυτά θα πρέπει να μεταφυτευθούν τον Μάιο, με απόσταση 
15 εκ. μεταξύ τους. Η ανθοφορία είναι μεταξύ Ιουλίου και 
Σεπτεμβρίου. Φυτεύεται σε ηλιόλουστη θέση. Το φυτό παράγει 
μονά λουλούδια σε σχήμα κυπέλλου, διάφορων χρωμάτων.

SET 10 PCS (6 g) / HOBBY166
PIOV05888CAABSFKCX

Ετήσιο αναρριχητικό φυτό, ύψους 120 εκ. Σπέρνεται απευθεί- 
ας στο έδαφος από Οκτώβριο έως Νοέμβριο ή τον Μάρτιο. Μετά 
την ανάπτυξη, είναι απαραίτητο να αραιωθεί, αφήνοντας μια 
απόσταση 25 εκ. μεταξύ των φυτών. Το φυτό προτιμά ηλιόλου- 
στη θέση σε γόνιμο έδαφος. Παράγει δέσμη αρωματικών, λευ- 
κών, ροζ και μωβ λουλουδιών, πλάτους 2,5 εκ.

SET 10 PCS (0.3 g) / HOBBY175
VIPV06759CAABSFKCX

Διετές φυτό με ορθόκλαδη ανάπτυξη ύψους 15 εκ. Σπέρνεται τον 
Ιούλιο σε δίσκους, ενώ η μεταφύτευση γίνεται το Φθινόπωρο, 
σε απόσταση 30 εκ. μεταξύ των φυτών. Η άνθιση αρχίζει από 
το Φεβρουάριο με προτίμηση σε ηλιόλουστη ή ημι-σκιασμένη 
θέση φύτευσης. Το φυτό παράγει άφθονα πολύχρωμα 
λουλούδια.
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Κολεός



Σκυλάκι Σκυλάκι
ΠΕΤΟΥΝΙΑ GRANDIFLORA ΜΙΓΜΑ ΣΚΥΛΑΚΙ ΜΙΓΜΑ ΣΚΥΛΑΚΙ ΧΑΜΗΛΟ, ΜΙΓΜΑ

SET 10 PCS (1 g) / HOBBY176
PETV06181CAABSFKCX

Ένα όρθιο, συμπαγές ετήσιο φυτό, ύψους 40 cm. Βγάζει μεγά- 
λα άνθη σε σχήμα χωνιού, πλάτους 8 - 10 cm, σε διάφορα χρώ- 
ματα. Ιδανικό για μπαλκόνια, αίθρια και παρτέρια. Σπέρνουμε 
τον Φεβρουάριο σε σπόρο, χρησιμοποιώντας 0,5 g σπόρους 
ανά τετραγωνικό μέτρο.

SET 10 PCS (1.2 g) / HOBBY181A
BOCV05097CAABSFKCX

Ετήσιο φυτό ύψους 20 - 25 εκ. Σπέρνεται από τον Ιανουάριο 
έως τον Φεβρουάριο σε δίσκους, ενώ η μεταφύτευση γίνεται 
τον Μάιο, σε διαστήματα 40 εκ. μεταξύ των φυτών. Ανθίζει από 
Ιούνιο έως Οκτώβριο, προτιμώντας ηλιόλουστη θέση με συχνό 
πότισμα. Παράγει λουλούδια διαφόρων χρωμάτων.

SET 10 PCS (2 g) / HOBBY181
BOCV05146CAABSFKCX

Ετήσιο φυτό, ύψους περίπου 10 εκ. Σπορά από Φεβρουάριο 
έως Μάρτιο, ανθίζει από Μάιο έως Αύγουστο. Παράγει άφθονα 
λευκά άνθη, ιδιαίτερα κατάλληλο για μπορντούρα.
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Κεντρικά Γραφεία - Αποθήκες
Οθέλλου 11, Βιομ. Περιοχή Ιδαλίου
2540 Δάλι, Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22667908
F: +357 22667157
W: www.lambrouagro.com.cy
E:E: info@lambrouagro.com.cy

Στρόβολος
Προδρόμου 107,
2064 Έγκωμη
T: +357 22660171
F: +357 22660600

Λατσιά
Γιάννου Κρανιδιώτη 223,
2235 Λατσιά
T: +357 22496858
F: +357 22497858

Δάλι
Οθέλλου 11, 2540
Βιομ. Περιοχή Ιδαλίου
T: +357 22667908
F: +357 22667157

Λεμεσός
Λεωφόρος Πάφου 186, 
4152 Κάτω Πολεμίδια
T: +357 25391048
F: +357 25713276

Περιστερώνα
Μόρφου 11,
2731 Περιστερώνα
T: +357 22312992
F: +357 22312998  

Λάρνακα
Κων/νου Παλαιολόγου 51,
6036 Λάρνακα
T: +357 24635933 
F: +357 24635808

Σωτήρα
Σταδίου 49,
5390 Σωτήρα
T: +357 23730660
F: +357 23730669

Ξυλοφάγου
Αν. Μανώλη 38,
7520 Ξυλοφάγου
T: +357 24726616
F: +357 24725376

Κίτι
Δημοσθένους 8, 7550 
Βιοτεχνική Περιοχή Κιτίου
T: +357 24654552
F: +357 24654553

Πάφος
Λεωφόρος Μεσόγης 25,
8280 Μεσόγη
T: +357 26220758
F: +357 26220832

Παρεκκλησιά
Ελευθερίας 2,
4520 Παρεκκλησιά
T: +357 25635373
F: +357 25635375

Καταστήματα

https://www.lambrouagro.com.cy/
https://www.facebook.com/LambrouAgroLtd/
https://www.instagram.com/lambrouagroltd/
https://www.youtube.com/channel/UCIKe2JdQB5LAVwx8DzMGZeA
https://www.linkedin.com/company/l-lambrou-agro-ltd/
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