
WATER, LIGHT AND LOVE. THAT´S ALL...
Hand selected premium grade seeds
Perfect for indoors or outdoors

ORGANIC SEED LINE

Garden in a pouch all year round
100 Percent organic

CATALOGUE 
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EN  Our understanding of our enviroment 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 specific EU requirements on organic 
products. Ecological seeds are grown without the use of 
chemical fertilisers or plant care agents.These seeds are 
not genetically modifed 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.

SE  Våran insikt om miljön 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 bearbetas, 
förpackas, förvaras, transporteras i enlighet med särskilda 
EU krav på ekologiska produkter. Ekologiska frön odlas utan 
kemiska gödningsmedel eller växtvårdmedel.
De är inte genetisk modifierade. Grönsaker som har odlats 
med ekologiska fröer ger en förstärkt smak. Men framförallt 
att du kan njuta av grönsaker, kryddor och blommor som du 
själv har odlat. 

Can be cultivated in pots,  
boxes, sunny windowssills,
on balconies, verandas, and 
of course, outdoors.
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Water, ligh
t  and lo

ve. 

       Th
at´s all!
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Herbs at ho
me, even 

on a balco
ny!

New for 2021...
New veg varieties to bring 
inspiration to your kitchen...NEW

EN The most popular varietes are vegetables, flowers and 
spices.
Easy to cultivate with fast and easy germination. 12 differ-
ent varieties that even children can cultivate. Especially 
suitable for stores that want to create the optimal sales 
and income from a small store area.

SE De populäraste sorterna av grönsaker, blommor och 
kryddor.
Lätta att odla och gror snabbt och enkelt. 12 olika sorter 
som även barn kan odla. Speciellt anpassade för butiker 
som på liten butiksyta vill skapa optimal försäljning och 
intjäning.

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 di�erent 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 
more vegetables and natural spices benefits our well-be-
ing. Medicinal plants contribute to better health in many 
ways.

Sortimentet är speciellt framtaget för de som älskar att laga 
mat och använda sina egna odlade kryddor och för de som 
är intresserade i medicinalväxter.

Sortimentet kompletterar våra andra sortiment som tillsam-
mans ger en unik möjlighet att skapa ökad efterfrågan för 
alla målgrupper.
Odla dina egna kryddor, ge 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 vårat välbefinnande 
att äta mer grönsaker och naturliga kryddor. Medicinalväx-
ter bidrar till en bättre hälsa på olika sätt.



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 grodd. 
Kan växa 3–4 år på samma plats. Skall täckas på vintern för 
att förhindra frysning. Växer bra i näringsrik jord.

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 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 rekom-
menderas för bästa resultat.

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 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 sommar-
väder. För att ha basilika hela säsongen sås fröna från 
februari–juli.

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 Mer kända i den kulinariska cirkeln som raketblad är 
bitstora mjuka löv med en smakfull smak och används först 
och främst i sallader. Rik på fördelaktiga nitrater och polyfenol-
er, det är också förenat med reducerad risk för cancer, 
diabetes och benskörhet. En årlig växt som föredrar svalare 
klimat och älskar full sol och en väldränerad jord.

EN More famous in the culinary circle as rocket leaves, are 
bite-sized tender leaves with a tangy flavour and used primrily 
in salads. Rich in beneficial nitrates and polyphenols, it is also 
asscoiated with reducing risk or cancer, diabetes, and 
osteoporosis. An annual plant that prefers cooler climate and 
loves full sun and a well-draining soil.
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1606
ARUGULA/ RUCOLA
Eruca sativa L.

1603
SWEET BASIL / BASILICA 
Ocinum basilicum L.

1634
CHIVES GARLIC / GRÄSLÖK, KINESISK 
Alium tuberosum L.

1600
CABBAGE / KÅL
Brassica oleracea L.



SE De attraktiva bladen av dessa fleråriga kryddor överlever 
bra både inomhus och i utomhusmiljö, har en fantastisk söt 
men ändå lite kryddig smak som är perfekt för allt kött, fisk och 
fjäderfän medan de ljusrosa blommorna också kan användas i 
sallader.

EN The attractive leaves of this tender perennial, which 
survives well in both an indoor and outdoor environment, have 
a fabulous sweet, yet slightly spicy taste which is perfect for all 
meats, fish and poultry whilst the pale pink flowers can also be 
used in salads.

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.

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 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. Sådden 
skall hållas fuktig, då gror fröna snabbt och jämt.

EN Easily grown popular source of vitamins, used fresh with a 
variety of fresh dishes. 
Aromatic leaves appear 3–4 days after sowing. It is important 
to maintain sufficient moisture, to facilitate quick and even 
germination of seeds.

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. 

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. 
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1602
DILL / DILL
Anethum graveolens L.

1605
GARDEN CRESS / SMÖRGÅSKRASSE 
LEPIDIUM SATIVUM L.

1612
OREGANO / KUNGSMYNTA
Origanum vulgare L.

1604
SWEET MARJORAM / MEJRAM
Origanum majorana L.



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 bör man  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. 

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.

SE Denna hårda fleråriga krydda kan plockas och användas 
året runt. Med attraktiva, små gröna klustrade blad och 
pastellrosa blommor är det ett attraktivt tillskott till alla 
örtträdgårdar och är perfekt för fyllningar, fjäderfärätter och 
grytor oavsett om de används färska, torkade, frysta eller 
infunderade i oljor.

EN This hardy perennial can be picked and used all year round. 
With attractive, small green, clustered leaves and pastel pink 
flowers it is an attractive addition to any herb garden and is 
perfect for stuffings, poultry dishes and stews whether used 
fresh, dried, frozen or infused into oils.

SE Ettårig, snabbväxande krydda. 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.

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 well well fertile, humid soil.

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 bladpersilja som är populär på 
grund av de aromatiska bladen som används färska, torkade 
och frysta. 
Lämplig för kryddning av fisk och lammrätter. Den kan odlas 
utomhus, tidigt på våren i växthus och vinterträdgårdar. kan 
odlas året runt, en lättskött persilja.

1610
LETTUCE / SALLAT 
Lactuca sativa L.
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1601
ORANGE THYME / TIMJAN
Thymus fragantissimus.

1609
GREEN PURSLANE / PORTLAK  
Portulaca oleracea L.

1608
PARSELY / PERSILJA 
Petroselinum crispum (Miller) Nyman ex A. W. Hill



PACKAGE STRUCTURE/
INFORMATION PÅ FRÖPÅSEN

15 cm2-3 
cm

3 cm

Producteur / Producer / Productor / Hersteller /
Producent: 1142
Produit en UE pour / Produced in EU for /
Producido en la UE para /
Geproduceerd in de EU voor /
Hergestellt in der EU für:
TURFQUICK AB - SWEDEN
info@turfquick.com
http://www.turfquick.com

Grekisk oreganoOregano, Grekisk
kanses vara den godaste av alla 
oreganosorter. Den har kraftig, 
utsökt smak. Skörda bladen späda. 
Utmärkt till bl a olika tomaträtter. 
Med sina vita blommor passar den 
även som kantväxt i rabatten. Trivs 
bäst i väldränerad lätt jord och i 
skyddat varmt läge. Täck gärna 
plantan under vintern.
Förodling:  Så glest i fuktig såjord. 
Ställ i rumstemp. Håll fuktigt. Efter 
uppkomst, ställ ljust och svalare. 
Använd extrabelysning vid tidig 
sådd. När plantorna är stora nog att 
hantera, sätt ca 5/kruka, i gödslad 
jord. Avhärda plantorna, innan 
utplantering.

Kreikan oreganoaOregano, Kreikka
pidetään parhaana kaikista oregano-
lajikkeista. Sen maku on vahva, 
herkullinen. Sadonkorjuun lehdet 
laimennetaan. Erinomainen 
tomaattiruokia. Valkoisilla kukillaan 
se sopii myös rajakasveksi 
alennuksessa. Kukoistaa parhaiten 
hyvin kuivatussa kevyessä 
maaperässä ja suojatussa 
lämpimässä tilassa. Peitä kasvi 
talvella.Viljely:  Niin kostea maaperä. 
Aseta huoneen lämpötilaan. Pidä 
kosteana. Syntymisen jälkeen aseta 
kevyt ja viileämpi. Käytä lisävalaisinta 
varhaiseen kylvöön. Kun kasvit ovat 
riittävän suuria käsittelemään, laita 
noin 5 / ruukku lannoitettuun 
maaperään. Pehmennä kasvit ennen 
istutusta.

Gresk oreganoOregano, Gresk
regnes som den beste av alle 
oreganosorter. Den har en sterk, deilig 
smak. Høst bladene fortynn. Utmerket 
til forskjellige tomatretter. Med sine 
hvite blomster passer den også som 
en randplante i rabatten. Trives best 
i godt drenert lett jord og i en 
beskyttet varm stilling. Dekk planten 
om vinteren.
Dyrking:  Så tynt fuktig jord. Sett i 
romtemp. Hold fuktig. Etter oppstart, 
sett lys og kjøligere. Bruk ekstra 
belysning for tidlig såing. Når 
plantene er store nok til å håndtere, 
legg ca 5 / potten i befruktet jord. 
Bløtgjør plantene, før de plantes.

Græsk oreganoOregano, Græsk
betragtes som den bedste af alle 
oreganosorter. Det har en stærk, 
lækker smag. Høst bladene fortyndes. 
Fremragende til forskellige tomatretter. 
Med sine hvide blomster passer den 
også som en kantplante i rabatten. 
Trives bedst i godt drænet let jord og 
i en beskyttet varm position. Dæk 
planten om vinteren.
Dyrkning: Så tyndt fugtig jord. Indstil 
i rumtemp. Hold fugtig. Efter 
fremkomst skal du indstille lys og 
køligere. Brug ekstra belysning til 
tidlig såning. Når planterne er store 
nok til at håndtere, skal du placere ca. 
5 / pot i gødsket jord. Blødgør 
planterne, inden de plantes.

Latinskt namn: Origanum vulgare ssp. 
Hirtum
Höjd, cm: 30-40
Livstid: Perenn / flerårig
Växtläge: Sol
Prisgrupp: D
Antal frö: 540
Räcker till: 30-40 Pl

LAYOUT
SPICES

THE FUTURE OF LANDSCAPING,
GARDENING AND AGRICULTURE

Oregano

HIGH QUALITY 
SEEDS

QUICK GERMINATION 
PROCESS

CUT TO ANY SIZE
EASY TO FORM

ROLL OUT 
AND WATER

RESULTS ARE
GUARANTEED

24

STORAGE UP 
TO 24 MONTHS

EAN code
Streckkod.

 QR code
 QR Koden.

Market suppliers brand
Varumärket. Variety name

Namnsort.

Variety name in Latin
Sort på Latin.

Sowing and growing schemes
Schema - sådd till skörd.

Producer details and contact
information
Producents uppgifter och
kontakinformation.

Information about seeds per 1g
Information omfrön per 1 g.

Line name
Produktnamn 

Description of variety in 4-5 languague
Sortnamnet beskrivningar på 4-5 språk.
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Quality label show that seeds are subject 
to double quality check
Kvalitetsmärkning visa att frön är föremål 
för att dubblera kvalitetskontroll.

Marketing message
Marknadsföringsmeddelande.

Price group
Prisgrupp.

Product photo
Produktbild.

Vegetation period 
Växtperiod 

Packet size 10 x 20 cm

Languages  EN/SE/NO/FI/DK

The range includes 12 vegetables

Organic seeds for
grower´s success

Made in Sweden

European Union
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PET GRASS/SÄLLSKAPSDJUR GRÄS

Helps Digestion!

EN  Because hair is poorly digested and tends to accumu-
late during regular cat grooming, many cats develop what is 
known as "hairballs". 
Free roaming cats may eat grass to make regurgitation of 
the foreign bodies easier. 
For housecats, TurfQuick Cat Grass provides vitamins, 
minerals and fiber, which may aid in the normal digestive 
process. 
Most cats love to eat grass and TurfQuick Grass kit brings 
the outdoors indoors! 

SE   Eftersom håret smälts dåligt och tenderar att acku-
muleras under regelbunden kattvård, utvecklar många 
katter det som kallas "hårbollar".
Gratis roamingkatter kan äta gräs för att göra det lättare 
att återuppliva främmande kroppar.
För huskatter tillhandahåller TurfQuick sällskapsdjur gräs 
vitaminer, mineraler och fibrer, vilket kan hjälpa till i den 
normala matsmältningsprocessen.
De flesta katter älskar att äta gräs och TurfQuick Gräs ger 
inomhus utomhus!

  Lush, dark green, tall, broad, leaves
  Great as a first & regular cat grass
  Improves hydration
  Assists with furballs
  Aids digestion
  Creates a stimulating environment 

What Are The Benefits Of Cat Grass?
  Organic and chemical free
  Eliminates fur balls
  Aid digestion
  Mirros wild prey intake
  Encourages natural marking behaivor
  Proactively assists with UTI prevention
  Assists with resolving “ Scarf & Barf”
  Stimulates a pet´s environment
  Provide minerals and nutrients
  Prevents constipation
  Plus, cats Love it!
  Fresh pet grass
  Nutritious and tasty with naturally sweet steams
  Pure natural, no side effect, no adverse consequences, 
  using a simple and conveninet
  

Grow Your Own Pots:

Hjälper Matsmältningen!

Recommended use:
  Cat
  Dog
  Parrot
  Rabbit
  Guinea pig
  Hamsters

  Frodig, mörkgrön, lång, bred, löv
  Bra som ett första & vanligt kattgräs
  Förbättrar hydrering
  Hjälper till med pälsbollar
  Hjälper matsmältningen
  Skapar en stimulerande miljö

Vad är fördelarna med kattgräs?
  Organisk och kemisk fri
  Eliminerar pälsbollar
  Hjälpsmältning
  Beteende intag av vild byte
  Uppmuntrar naturlig märkning beteivor
  Hjälper proaktivt med förebyggande av UTI
  Hjälper till med att lösa "Scarf & Barf"
  Stimulerar ett husdjurs miljö
  Ge mineraler och näringsämnen
  Förhindrar förstoppning
  Plus, katter älskar det!
  Färskt husdjursgräs
  Näringsrik och välsmakande med naturligt söta ångor
  Ren naturlig, ingen bieffekt, inga negativa konsekvenser,
  med en enkel och konveninett

Odla dina egna krukor:

Rekommenderad användning:
  Katt
  Hund
  Papegoja
  Kanin
  Marsvin
  Hamster



The grass is greener...
Indoors!

8

EN A softer cat grass suitable for all cats. Only add water and 
set bright so it will germinate from the cat grass within a few 
days.

Cat grass is used as an enrichment in the cat's everyday life 
and to help the digestive process. Made in Sweden.

SE Ett mjukare kattgräs passande alla katter. Tillsätt endast 
vatten och ställ ljust så kommer det inom några dagar att spira 
av kattgräset.

Kattgräs används som berikning i kattens vardag och för att 
hjälpa matsmältningsprocessen. Tillverkat i Sverige.

1611
PET GRASS / SÄLLSKAPSDJUR GRÄS
Thimothy (Phleum pratense) 

ROLL OUT

GRASS
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BEFORE

1 2 3
Easy

to use

SIMPLY ROLL, WATER, AND WATCH IT GROW

Roll out Water it! Result
Roll out the mat on
 prepared Surface.

Water the area
    thoroughly.

Your beautiful lush
green lawn will be
ready within 5 weeks!

BEST SELLE
R

AFter
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Grow a healthier lawn faster
Turbo patch repair works because each seed is wrapped 
in its own parcel of fertiliser. Those tiny packets of 
energy help the seeds germinate sooner and establish 
faster. A single application of repairer for lawns gener-
ates up to 30% more grass and a denser lawn than by 
sowing seed and fertiliser separately.

Anlägg en friskare gräsmatta snabbare
Turbo Patch Repair fungerar eftersom varje utsäde är 
insvept i sitt eget gödselpaket. Dessa små energipaket 
hjälper fröna att gro snabbare och etablera sig fortare. En 
enda applicering av reparatör för gräsmattor genererar 
upp till 30% mer gräs och en tätare gräsmatta än genom 
att så utsäde och gödsel separat.

1610
TURBO PATCH REPAIR



Product: Weight: Size: Pcs. coli: Item nr.: EAN:

Lettuce Mix 0,1 kg 1 m² 100 pcs. 1801

Cabbage 0,3 kg 10cmx20cm 30 pcs. 1600

Orange Thyme 0,3 kg 10cmx20cm 30 pcs. 1601

Dill 0,3 kg 10cmx20cm 30 pcs. 1602

Basil 0,3 kg 10cmx20cm 30 pcs. 1603

Merjoram 0,3 kg 10cmx20cm 30 pcs. 1604

Garden Cress 0,3 kg 10cmx20cm 30 pcs. 1605

Arugula 0,3 kg 10cmx20cm 30 pcs. 1606
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Flat Leaf
Parsley 0,3 kg 10cmx20cm 30 pcs. 1608

Purslane 0,3 kg 10cmx20cm 30 pcs. 1609

Lettuce Baby 
Leaf Mix 0,3 kg 10cmx20cm 30 pcs. 1610

Chives 0,3 kg 10cmx20cm 30 pcs. 1634

Oregano 0,3 kg 10cmx20cm 30 pcs. 1612
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Pet Grass/Cat Grass 0,3 kg 10cmx20cm 30 pcs. 1611
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Europe 
Turfquick AB
Vikavägen 2, 
148 60 Stora Vika
Sweden - Stockholm

Ocenia 
Turfquick Ltd.
 123 6Th, 
St. Melbourne, FI
32904
Australia - Melbourne

Asia Distribution Center 
Turfquick AB
 Mimar Sinan Mah-
Yedpa Ticaret
Merkezi F/94
Atasehir Istambul
Turkey - Istanbul

www.turfquick.com

info@turfquick.com
+46 (08) 410 144 05

Contact Us


