


Niniejszym katalogiem pragniemy wprowadzić Państwa w nowy sezon roślin dwuletnich, w którym prezentujemy 
symfonię wiosennych barw w dwóch odsłonach.

Podstawową ofertę stanowią oczywiście pierwiosnki, bratki, fiołki, jaskry oraz stokrotki. Nieodzownie królują                     
tu bratki z grupy Select oraz primule z grup Hethor, tak chętnie kupowane przez Państwa odbiorców.  
Jako nowość w tym sezonie chcielibyśmy szczególnie polecić jaskra Sprinkles, cenionego za  jakość roślin, 
niezawodność w uprawie i atrakcyjną paletę barw.

Tegoroczną ofertę roślin dwuletnich wzbogaciliśmy o program Top Spring Colours.  Jest to nasza propozycja 
bylin i traw, doskonale komponujących się pod względem uprawy i sprzedaży z roślinami dwuletnimi.                                
Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie 25 naszego katalogu.

Standardy

Bratek PW-250 Pierwiosnek PW-250

Jaskier PW-200Bratek PW-380
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Zapraszamy do zapoznania się z naszymi propozycjami!

Polecamy dokonanie zakupów na stronie internetowej www.vitroflora.pl, 
gdzie w wygodny sposób można składać zamówienia i śledzić ich realizację.

Zespół Vitroflory

Drodzy Ogrodnicy!
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Zwarty pokrój, największe na rynku kwiaty - to standard, 
który wyznacza grupa Hethor. W ramach tej grupy 
można wyodrębnić rośliny w poszczególnych kolorach, 
o różnych terminach zakwitania. Odpowiedni dobór 
odmian gwarantuje ciągłość kwitnienia i sprzedaży                 
w pełnej kolorystyce od k. XII do poł. III. 
Odmiany z grupy Hethor zaleca się sadzić do doniczek
o średnicy 10-12 cm.

Hethor

50405 Hethor Blau - średniowczesna
50406 Hethor Blau - późna

50547 Hethor Blau Flamme - średniowczesna 50408 Hethor Blau mit rotem Auge  - średniowczesna 50472 Hethor Carneval  - średniowczesna

50410 Hethor Champagner - średniowczesna 50409 Hethor Citrus  - średniowczesna 50412 Hethor Creme - średniowczesna
50413 Hethor Creme - późna

50415 Hethor Frühlingsonne Orange  -średniowczesna

50502 Hethor Frühlingsonne Violet - średniowczesna 50419 Hethor Gelb - średniowczesna
50420 Hethor Gelb - późna

50422 Hethor Goldorange - średniowczesna
50423 Hethor Goldorange - późna

50402 Hethor Apfelblüte - średniowczesna

50403 Hethor Apfelblüte - późna

50416 Hethor Frühlingsonne Rosa - średniowczesna
50417 Hethor Frühlingsonne Rosa - późna

Siewka Tygodnie sprzedaży:

PW 250
średniowczesne

0,39zł
31 33

późne 35 37
PW 250 - paleta wysiewna 264 otwory - fakturowane 250 szt.

Primula vulgaris
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Standard wśród wszystkich pierwiosnków dostępnych na rynku!



50503 Hethor Hellblau - średniowczesna

50428 Hethor Rosa - średniowczesna
50429 Hethor Rosa - późna

50548 Hethor Rot Flamme - średniowczesna

50431 Hethor Rosa Flamme  - średniowczesna

50437 Hethor Tagetes Gelb - średniowczesna

50442 Hethor Weiss - średniowczesna
50443 Hethor Weiss - późna

50474 Hethor Lila  - średniowczesna
50501 Hethor Lila - późna

50433 Hethor Rosa Pastell - średniowczesna

50439 Hethor Tagetes Orange  - średniowczesna
50505 Hethor Tagetes Orange  - późna

50444 Hethor Weiss mit grünem Auge  - średniowczesna

50426 Hethor Lila Flamme - średniowczesna
50504 Hethor Lila Flamme - późna

50435 Hethor Rot - średniowczesna
50436 Hethor Rot - późna

50440 Hethor Tagetes Rot  - średniowczesna
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Hethor Primula vulgaris



50511 Hethor Finalis Creme 50552 Hethor Finalis 
           Frühlingssonne Rosa

50510 Hethor Finalis Blau

50509 Hethor Finalis Apfelblüte

Hethor Finalis

Intensywność kwitnienia, paleta barw i wielkość kwiatów 
są bardzo podobne do podstawowej grupy  z której 
się wywodzi. Odmiany wyróżnia przede wszystkim 
wyrównane, późne kwitnienie (średnio 14 dni od późnych
odmian grupy Hethor), oraz liście tworzące regularną 
zwartą rozetę. Szczególnie polecamy! Proponowany 
termin sadzenia to 35-37 tydzień w doniczki 9-10cm.

Tygodnie sprzedaży:

Siewka PW-250 0,39 zł 35 37
PW 250 - paleta wysiewna 264 otwory - fakturowane 250 szt.

Primula vulgaris
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Hethor Finalis - odmiany późne najlepsze na rynku!



50514 Hethor Finalis Goldorange50515 Hethor Finalis Lila

50517 Hethor Finalis Rot

50518 Hethor Finalis Weiss

50516 Hethor Finalis Rosa

50513 Hethor Finalis Gelb

Primula vulgaris
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50553 Hethor Finalis Lila Flamme



50556 Petticoat Creme

50528 Petticoat Mix

50557 Petticoat Flieder

50560 Petticoat Violett

50558 Petticoat Gelb

50561 Petticoat Weiss50559 Petticoat Rosa 50562 Petticoat Zartrosa

Hethor Petticoat Primula vulgaris

Hethor Stieletto

50567 Hethor Stieletto Mix 50568 Hethor Stieletto Red 50566 Hethor Stieletto Goldorange

Primula elatior

Hethor Stieletto - to kolejna grupa doskonałych wielkokwiatowych pierwiosnków. 
Charakterystyczną jej cechą jest krótka i silna szypuła na której osadzone                              
są kwiaty. Polecana do uprawy w doniczkach o średnicy 10-13cm.

Tygodnie sprzedaży:

Siewka PW-250 0,39 zł 31 33

Rośliny tworzą  półpełne, duże kwiaty w intensywnej 
kolorystyce, a termin kwitnienia pozwala zaliczyć je do odmian 
średniowczesnych. Idealnie dopełniają ofertę primuli z grupy 
Hethor. Doskonałe do uprawy w doniczkach  10-13cm

Tygodnie sprzedaży:

Siewka PW-200 0,75 zł 31 33
PW 200 - paleta wysiewna 200 otworów - fakturowane 200 szt.

Stiletto

6

* cena ostateczna wyłączona z wszystkich upustów

PW 250 - paleta wysiewna 264 otwory - fakturowane 250 szt.

Półpełna primula w standardzie primuli Hethor.

Wyróżniająca się, doskonałej jakości primula elatior.



50531 Danova Cream Yellow

50537 Danova Velvet Red

50541 Danova Light Violet

50540 Danova White

50536 Danova Red

50532 Danova Orange Yellow

50533 Danova Yellow with Eye

50539 Danova Rose

50535 Danova Blue 50538 Danova Pink

50534 Danova Sky Blue

Danova Primula vulgaris

Grupa odmian wyrównanych o średniowczesnym terminie 
kwitnienia. Bardzo jednorodna pod względem wzrostu                
i wielkości kwiatów. Dobra żywotność roślin na wszystkich 
etapach produkcji gwarantuje udaną uprawę i zadowolenie 
ze sprzedaży. Rośliny wyróżniają się zwiększoną odpornością 
na choroby i szkodniki. Polecana do uprawy w doniczkach          
o średnicy 9-10cm.

Tygodnie sprzedaży:

Siewka PW-250 0,39 zł 35 37
PW 250 - paleta wysiewna 264 otwory - fakturowane 250 szt.
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Pełna gama barw primuli, doskonałej na patio i do ogrodu.



50462  Eblo Cream Eye 

50545  Eblo Appleblosom

50542  Eblo Elcora Blue

50569  Eblo Carmin-Cream 50570  Eblo Cream Red Eye

50461 Eblo Blue

50544  Eblo Elcora Red

50549  Eblo Blue Redeye

Eblo Primula vulgaris

Primula o dużych, intensywnie wybarwionych kwiatach. 
Niektóre z odmian, posiadają dodatkowo subtelną, 
jasną obwódkę na płatkach kwiatów. Liście tworzą 
regularną, proporcjonalną rozetę. Nadają się do uprawy w 
obiektach bez ogrzewania, dzięki czemu ich produkcja nie 
wymaga dodatkowych nakładów energii. Eblo, to grupa 
odmian przeznaczonych na późne terminy sprzedaży, 
przypadające na luty-marzec. Doskonała do uprawy               
w doniczkach  9-10cm.

Tygodnie sprzedaży:

Siewka PW-250 0,37zł 35 37
PW 250 - paleta wysiewna 264 otwory - fakturowane 250 szt.
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Niespotykana gama kolorów.



50546  Eblo Purple

50467  Eblo Red

50571  Eblo Rose-Cream 50469  Eblo Strawberry

50466  Eblo Orange

50470  Eblo White

50468  Eblo Rose

50465  Eblo Lilac

50475  Eblo Yellow
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50464  Eblo Lemon Yelow50543  Eblo Elcora Rose

9

50463  Eblo Orange Yellow

Eblo Primula vulgaris



50206 Select Citron

50208 Select Early-Mariana

50294 Select Cassis 

50219 Select Dark Rose Shades

50203 Select Beaconsfield

50209 Select Fire 

50204 Select Blue Eye

50210 Select Lemon Yellow

50202 Select Azure Eye

50207 Select Deep Orange Imp

50205 Select Carmineete - Blotch

50211 Select Lilac Shades

Select Viola wittrockiana

Ta grupa, jest zbiorem najbardziej poszukiwanych cech wśród bratków!                         
Są to mieszańce F1, specjalnie wyselekcjonowane ze wszystkich grup bratków 
obecnych na rynku ogrodniczym. Szeroka gama kolorów i dobre kwitnienie 
gwarantują udaną sprzedaż produktów gotowych. 
Doskonałe do upraw wiosennych i jesiennych.

PW 380 - paleta wysiewna 405 otworów - fakturowane 380 szt.
PW 250 - paleta wysiewna 264 otwory - fakturowane 250 szt.
* cena ostateczna wyłączona z wszystkich upustów - dotyczy łącznych zamówień  
   na Viola Select i Viola Frizzle Sizzle

cena do 
5.000 szt.

cena  
od 5.001 

do 7.500 szt.

cena od
7.501 szt.

Tygodnie sprzedaży:

 2014                                      2015

Siewka PW-250 0,31zł 0,27zł* 0,23 zł* 31 33 35 37 39 41 42 43 44
Siewka PW-250 0,32zł 0,32zł 0,24 zł* 6 7 8
Siewka PW-380 0,25zł 0,22zł* 0,19 zł* 31 33 35 37 39 41 42 43 44

Nasiona 250 szt. - standardowe 34 zł

Nasiona 1000 szt. - standardowe 115 zł
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Select - najlepsze odmiany w najlepszej cenie!



50217 Select Pure White

50226 Select White Eye

50215 Select Pure Yellow

50227 Select White Large Eye

50221 Select True Blue

50230 Select Yellow Eye

50222 Select Orange Violet Wing

50216 Select Purple Impr.

50228 Select White Rose Wing

50224 Select Violet Blue Face 

50231 Select Yellow Red Wing

50214 Select Peach Shades

50218 Select Red Eye

50259 Select Yellow Blue Wing

50225 Select Violet White Face

50223 Select Yellow Violet Wing
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Select Viola wittrockiana
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50234 Frizzle Sizzle Mix
50285 Frizzle Sizzle Burgundy

50284 Frizzle Sizzle Yellow Blue Swirl
 

50283 Frizzle Sizzle Yellow

Frizzle Sizzle Viola wittrockiana

Frizzle Sizzle to grupa jedyna w swoim rodzaju. Imponuje 
niespotykaną barwą kwiatów oraz ich unikatowym, karbowanym 
kształtem co daje niespotykany i zaskakujący efekt. 
Dostępna w trzech odmianach oraz mieszance.

Nasiona 250 szt. - standardowe 36 zł

Nasiona 1000 szt. - standardowe 117 zł

Nasiona 250 szt. - standardowe 36 zł

Nasiona 1000 szt. - standardowe 117 zł

Matrix Viola wittrockiana

Bratek Matrix dostępny jest w szerokiej gamie intensywnych 
barw, jako pojedyncze kolory oraz mixy. Kwiaty o średnicy 
nawet 9 cm, osadzone są ponad liśćmi na krótkich, sztywnych 
łodygach, co upodabnia je do najbardziej znanych grup na rynku.

50116 Matrix Blotch Mixture
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PW 380 - paleta wysiewna 405 otworów - fakturowane 380 szt.
PW 250 - paleta wysiewna 264 otwory - fakturowane 250 szt.
* cena ostateczna wyłączona z wszystkich upustów - dotyczy łącznych zamówień  
   na Viola Select i Viola Frizzle Sizzle

Tygodnie sprzedaży:

Siewka PW-250 0,31zł 31 33 35 37 39 41
PW 250 - paleta wysiewna 264 otwory - fakturowane 250 szt.

Niezwykle efektowna ze względu na niespotykany karbowany kwiat!

Po krótkiej przerwie wraca jeszcze lepszy!

cena do 
5.000 szt.

cena  
od 5.001 

do 7.500 szt.

cena od
7.501 szt.

Tygodnie sprzedaży:

 2014                                      2015

Siewka PW-250 0,31zł 0,27zł* 0,23 zł* 33 35 37 39 41 42 43 44
Siewka PW-250 0,32zł 0,32zł 0,24 zł* 6 7 8
Siewka PW-380 0,25zł 0,22zł* 0,19 zł* 33 35 37 39 41 42 43 44



50123 Matrix White with Blotch

50118 Matrix Blue with Blotch

50119 Matrix Ocean

50124 Matrix Yellow

50187 Matrix Red Wing

50125 Matrix Yellow with Blotch

50168 Matrix Deep Blue 
           with Blotch

50120 Matrix Orange

50169 Matrix Red with Blotch

50289 Matrix Morpheus

50117 Matrix Blue Frost

50287 Matrix Purple

50288 Matrix White
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Matrix Viola wittrockiana



50235 Inspire Purple & Orange

50292 Inspire Lemon with Blotch

50108 Inspire Purple and White     
           Imp.

50279 Inspire Blue Velvet

50101 Inspire Blue with Blotch

50103 Inspire Deep Orange

50102 Inspire Carmine 
           with Blotch

50186 Inspire Lavender Pink

50282 Inspire Lilac with Blotch

50278 Inspire Blue Angel

50104 Inspire Golden Yellow

50280 Inspire Deep Blue 
           with Blotch

50281 Inspire Lemon 
           with Red Blotch

Inspire Viola wittrockiana

Prezentowana grupa jest zbiorem genetycznie niskich 
mieszańców heterozyjnych F1. Rośliny pozostają zwarte, nawet 
przy niskiej intensywności światła i wyższych temperaturach, 
co eliminuje potrzebę częstego użycia regulatorów wzrostu. 
Doskonale sprawdza się w uprawach wiosennej i jesiennej.
Wcześniejsze kwitnienie w porównaniu z innymi grupami 
(średnio o 2-3 tygodnie) oraz bardzo wysoka jakość nasion 
jest dodatkowym plusem pozwalającym zminimalizować 
koszty produkcji.

Nasiona 250 szt. - standardowe 33 zł

Nasiona 1000 szt. - standardowe 114 zł

Tygodnie sprzedaży:

Siewka PW-250 0,31zł 31 33 35 37 39 41
PW 250 - paleta wysiewna 264 otwory - fakturowane 250 szt.
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Niegdyś grupa znana jako Fancy, dziś zachwyca jako Inspire!



50236 Inspire Ruby

50112 Inspire White with Blotch

50258 Inspire Scarlet

50113 Inspire Yellow with Blotch

50114 Inspire Yellow 
           with Red Wing

50109 Inspire Red with Blotch

50166 Inspire Violet & Yellow

50115 Inspire Mix

50257 Inspire Rose

50237 Inspire Silver Blue 
           with Blotch

50111 Inspire White
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Inspire Viola wittrockiana
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50167 Inspire True Blue



50179 Cello Rose with Blotch

50174 Cello Primrose Shades 
           with Blotch

50180 Cello Violet Face

50256 Cello Beaconsfield

50172 Cello Deep Blue 
           with Blotch

50175 Cello Pure Deep Orange

50198 Cello Deep Orange Blotch

50170 Cello Pure White

50178 Cello Red with Blotch

50171 Cello Blue With Blotch

50176 Cello Pure Mid Blue

50173 Cello Pink Shades 
           with Blotch

50177 Cello Pure Yellow

Cello Viola wittrockiana

Producenci bratka docenią tę grupę ze względu na wczesne 
kwitnienie, krótkie łodygi oraz zwarty wzrost. Detaliści 
natomiast, kupując już produkt gotowy zwrócą szczególną 
uwagę na piękny, duży kwiat i bogatą kolorystykę. Cello 
dobrze znosi zarówno niskie  oraz wysokie jak dla gatunku 
temperatury.

Nasiona 250 szt. - standardowe 31 zł

Nasiona 1000 szt. - standardowe 109 zł

Tygodnie sprzedaży:

Siewka PW-250 0,30zł 31 33 35 37 39 41
PW 250 - paleta wysiewna 264 otwory - fakturowane 250 szt.
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Zwarty pokrój przy średniosilnym wzroście.



50183 Cello Yellow with Blotch

50157 Cats Orange

50159 Cats Red & Gold 

50184 Cello Yellow 
           with Red Wing

50158 Cats Purple & White

50160 Cats White

50181 Cello White with Blotch

50185 Cello Formula Mix

50161 Cats Yellow

50182 Cello White 
           with Rose Wing

50164 Cats Mix
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Cello Viola wittrockiana

Bardzo interesująca i zwracająca na siebie uwagę grupa 
bratków. To wyjątkowe połączenie barw i wzorów. Rysunek na 
kwiatach przypomina „kocie wąsy”. Grupa zalecana do uprawy 
na sprzedaż wiosenną i jesienną.

Nasiona 250 szt. - standardowe 34 zł

Nasiona 1000 szt. - standardowe 115 zł

Tygodnie sprzedaży:

Siewka PW-250 0,31zł 31 33 35 37 39 41
PW 250 - paleta wysiewna 264 otwory - fakturowane 250 szt.

Cats Viola wittrockiana
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Niespotykany rysunek w kształcie kocich wąsów!



50290 Cool Wave Violet Wing

50323 Cool Wave Blueberry Swirl

50291 Cool Wave Yellow

50324 Cool Wave Red Wing

Cool WaveTM
Viola wittrockiana

Najlepszy fiołek o pokroju zwisającym, doskonale nadający 
się do kompozycji w amplach i dużych pojemnikach zarówno 
na wiosnę jak i na jesień. Dobrze sprawdza się również jako 
roślina okrywowa. Bardzo dobrze znosi niesprzyjające warunki 
atmosferyczne jak gwałtowny deszcz lub niskie temperatury.

Tygodnie sprzedaży:

Siewka PW-102 0,75zł 31 33 37 39
PW 102 - paleta wysiewna 102 otwory - fakturowane 102 szt.

18

Niezastąpiony do ampli i dużych pojemników! Kwiat wielkości do 5cm!



50266 Cornet White Blue Frost 50265 Cornet White Violet Wing

50191 Cornet Orange Duet 50264 Cornet Violet White Face

50262 Cornet Black

50253 Cornet Yellow-Lilac 50295 Cornet Mix

50240 Cornet Cream Yellow

50248 Cornet White 50189 Cornet White Eye

50252 Cornet Yellow

50263 Cornet Blue with Eye

50188 Cornet Yellow Dark Face

50190 Cornet Red
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Fiołek rogaty, który łączy w sobie najlepsze cechy znanej 
grupy Sorbet XP z innymi, dobrymi grupami fiołka dostępnymi 
na rynku. Cornet charakteryzuje się dużym kwiatem oraz 
zwartym pokrojem. Doskonały do upraw zarówno wiosennych                             
jak i jesiennych.

Nasiona 250 szt. - standardowe 27 zł

Tygodnie sprzedaży:

Siewka PW-250 0,27zł 33 35 37 39 41 42 43 44
PW 250 - paleta wysiewna 264 otwory - fakturowane 250 szt.

Cornet Viola cornuta

19

Fiołek rogaty o bardzo dużych kwiatach.



50719 Rebecca Mix

50721 Rebecca Creme

50715 Rebecca Gelb

50717 Rebecca Rot 50722 Rebecca Violet

50718 Rebecca Rosa

50720 Rebecca Weiss

50716 Rebecca Orange

Rebecca Ranuculus

Charakterystyczną cechą tej grupy jest bardzo intensywny, 
rzucający się w oczy kolor kwiatów. Ranunnculus Rebecca 
jest łatwy w uprawie, nie wymaga regulatorów wzrostu.                                 
Po zadoniczkowaniu w doniczkach 12 cm zaleca się 
utrzymywanie temperatury 3-5 oC, a po zwiększeniu 
rozstawy 8-10 oC.

Tygodnie sprzedaży:

Siewka PW-200 0,75zł* 42 44
PW 200 - paleta wysiewna 200 otwory - fakturowane 200 szt.

20

* cena ostateczna wyłączona z wszystkich upustów

Idealny! Zwarty pokrój, duże, pełne kwiaty o intensywnych barwach.



50729  Sprinkles Yellow 50725  Sprinkles Mix

50728  Sprinkles White50727  Sprinkles Red

50723  Sprinkles Bicolor Pink

50726  Sprinkles Pink 50724  Sprinkles Light Yellow
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Sprinkles Ranuculus
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Grupa odmian o średniosilnym wzroście, o intensywnie 
wybarwionych kwiatach. Rośliny bardzo dobrze kwitną 
w niskich temperaturach, należy je jednak chronić przed 
mrozem.
Doskonałe do ogrodów zimowych,  na zimne werandy                
i tarasy. Nadają się również do chłodnych pomieszczeń,            
w których temperatura nie przekracza 15°C. Po pierwszym 
intensywnym kwitnieniu rośliny można przyciąć, co ułatwi 
i przyspieszy ponowne zakwitanie. 

Tygodnie sprzedaży:

Siewka PW-250 0,75zł* 42
PW 250 - paleta wysiewna 264 otwory - fakturowane 250 szt.
* cena ostateczna wyłączona z wszystkich upustów

Zwarty pokrój, piękne barwy, łatwy w uprawie



Bellissima
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50814 Habanera Mix

50813 Habanera White  
           with Red Tips

50802 Bellissima Rose 50804 Bellissima White50803 Bellissima Rose Bicolor

50811 Habanera Rose

50801 Bellissima Red

50810 Habanera Red
50812 Habanera White

50805 Bellissima Mixture

Grupa stokrotek polecana do uprawy w zimnym klimacie. 
Toleruje dość niskie temperatury, co może predysponować 
ją do uprawy w gruncie. Charakteryzuje się wczesnym 
kwitnieniem. Kwiaty wyjątkowo duże, pełne w typie 
Pomponette. Rośliny dla prawidłowego kwitnienia nie 
wymagają okresu przechłodzenia (wernalizacji). Zalecana 
wielkość doniczek 10-12cm.

Rewelacyjna stokrotka o dekoracyjnych, języczkowatych 
kwiatach zebranych w duże kwiatostany na krótkich 
szypułach. Rośliny osiągają wysokość ok. 12 cm. 
Grupa odmian wrażliwa na mróz dlatego poleca się ją 
uprawiać pod osłonami.

Tygodnie sprzedaży:

Siewka PW-250 0,34zł 33 35 37 39 41

Tygodnie sprzedaży:

Siewka PW-250 0,31zł 33 35 37 39 41

PW 250 - paleta wysiewna 264 otwory - fakturowane 250 szt.

PW 250 - paleta wysiewna 264 otwory - fakturowane 250 szt.

Habanera

Bellis perennis

Bellis perennis

Nasiona 250 szt. - otoczkowane 30 zł

Nasiona 250 szt. - standardowe 14 zł

Nasiona 500 szt. - standardowe 23 zł
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Speedstar Bellis perennis

50822 Speedstar Rose
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r

50824 Speedstar Mix

50823 Speedstar White

50809 Tasso Mix

50806 Tasso Pink 50807 Tasso Red

50821 Speedstar Carmine

50816 Tasso Strawberries & Cream
50808 Tasso White

Stokrotka o półpełnych kwiatach, zwartym wzroście                         
i krótkim czasie uprawy. Odporna na niskie temperatury, nie 
wymaga używania regulatorów wzrostu. Kwitnienie nie jest
zależne od wernalizacji.

Tygodnie sprzedaży:

Siewka PW-250 0,34zł 33 35 37 39 41
PW 250 - paleta wysiewna 264 otwory - fakturowane 250 szt.

Nasiona 250 szt. - otoczkowane 27 zł

Tasso Bellis perennis

Rewelacyjna stokrotka o dekoracyjnych języczkowatych 
kwiatach zebranych w duże kwiatostany na krótkich 
szypułach. Rośliny osiągają wysokość ok. 12 cm. 
Grupa odmian wrażliwa na mróz dlatego polecana jest do
uprawy pod osłonami.

Tygodnie sprzedaży:

Siewka PW-250 0,31zł 33 35 37 39 41
PW 250 - paleta wysiewna 264 otwory - fakturowane 250 szt.

Nasiona 250 szt. - standardowe 12 zł

Nasiona 500 szt. - standardowe 19 zł
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Sylva Myosotis sylvatica

50602 SnowSylva 50603 BlueSylva

50605 Miro

50601 RoSylva

50610 Compindi

inne Myosotis sylvatica

Przedstawiana grupa niezapominajek, jest jedną                                     
z najbardziej cenionych na rynku. Osiąga wysokość około 
25 cm i 30 - 35 cm szerokości. Doskonale się krzewi                      
i obficie kwitnie. Wymaga stanowiska półcienistego do 
cienistego oraz regularnego podlewania. Niezastąpiona 
na rabaty, skalniaki i skrzynki balkonowe.

Tygodnie sprzedaży:

Siewka PW-250 0,24zł 33 35 37 39 41
PW 250 - paleta wysiewna 264 otwory - fakturowane 250 szt.

Nasiona 500 szt. - standardowe 13 zł

Nasiona 1000 szt. - standardowe 21 zł

Odmiana Compindi o granatowej barwie kwiatów, 
zwartym wzroście i kulistym pokroju. Doskonale czuje 
się na stanowiskach zacienionych i półcienistych. 
Przeznaczona do uprawy w pojemnikach, do ogrodów lub 
jako roślina obwódkowa.

Tygodnie sprzedaży:

Siewka PW-250 0,24zł 33 35 37 39 41
PW 250 - paleta wysiewna 264 otwory - fakturowane 250 szt.

Nasiona 500 szt. - standardowe 11zł

Nasiona 1000 szt. - standardowe 17 zł
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Acorus

LEGENDA

74301 Argenteostriatus

73307 Old Gold 73309 Variegata

74302 Golden Delight

Tygodnie sprzedaży:

Sadzonka PW-84 korek ∅ 3,5cm 31 32 33 34 35 36
Sadzonka PW-104 korek ∅ 2,5cm 31 32 33 34 35 36

Siewka PW-250 paleta 264 otw. 33 35

74303 Oborozuki 74304 Ogon

Arabis

Acorus gramineus

w ofercie:                         
sadzonka PW-84 / 2,30zł

Acorus gramineus

w ofercie:                         
sadzonka PW-84 / 2,30zł

Arabis ferdinandi-coburgii

w ofercie:                         
sadzonka PW-84 / 1,35zł

Arabis ferdinandi-coburgii

w ofercie:                         
sadzonka PW-84 / 1,35zł

Acorus gramineus

w ofercie:                         
sadzonka PW-84 / 2,30zł

Acorus gramineus

w ofercie:                         
sadzonka PW-84 / 2,30zł

H
↑20/40 [cm]

IV-V
 6-8

H
↑30/40 [cm]

IV-V
 6-8

B
↔15 ↑30/40 [cm]

IV-V
 3-7

B
↔25 ↑15/20 [cm]

III-IV
 3-7

H
↑30/40 [cm]

IV-V
 6-8

H
↑30/40 [cm]

IV-V
 6-8

Asortyment roślin dwuletnich można z powodzeniem poszerzyć o wieloletnie rośliny ozdobne czyli byliny. 
W programie Top Spring Colours wybraliśmy dla Państwa z naszej bogatej oferty bylinowej gatunki                         
i odmiany przydatne do uprawy i sprzedaży wraz z roślinami wiosennymi. 

Oferta zawiera najbardziej popularne i najczęściej kupowane byliny kwitnące wczesną wiosną jak:                
Arabis, Aubrieta, Saxifraga oraz gatunki o atrakcyjnym pokroju roślin lub dekoracyjnych liściach jak 
Bergenia, Brunnera, Carex (turzyca) i Acorus (tatarak).  Ich zastosowanie w mieszanych kompozycjach 
będzie stanowić dodatkowy element dekoracyjny. Znalazł się tu również zupełnie nowy gatunek - Lewisia. 
Grupa Elise to mieszanka roślin o wyjątkowej barwie kwiatów, nie wymagających jaryzacji.   
Mamy nadzieję, że wzbogacenie podstawowej produkcji roślin dwuletnich bylinami z programu                                  
Top Spring Colours zdecyduje o większej atrakcyjności oferty dla Państwa klientów, przekładając się                     
na dodatkowy przychód ze sprzedaży.

Wskazówki dotyczące zastosowania i uprawy bylin z programu Top Spring Colours 
znajdziecie Państwo na stronie internetowej:
www.vitroflora.pl/top_spring_colours

BYLINY 
znakomite dopełnienie oferty roślin dwuletnich!

Ozdobny tatarak znany jako roślina błotna do oczek wodnych. Doskonale rośnie w doniczkach, przerastając całą zimę. Pędy i liście charakterystyczne wachlarzowato 
wyrastają z pokładającego się kłącza. Dobrze toleruje wysoką zimową  wilgotność i chłód. Odmiany pięknie wyglądają w kompozycjach.

Odmiany o barwnych liściach i delikatnych białych kwiatach pojawaiających się wiosną. Przekwitnięte kwiatostany należy przyciąć, liście pozostają atrakcyjne przez 
cały rok.

Stanowisko: B H
słoneczne miesiącezacienione

Wielkość: ↔30

IV-V

↑20/40 [cm]
szerokość    wysokość / wysokość z kwiatem

 6-8
strefa mrozoodporności

sadzonka PW-84
korek  ∅ 3,5cm

Kwitnienie:

Mrozoodporność:

toP sPring Colours
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73517  Axcent Blue With Eye

70784  Dragonfly™ Angel Kiss

73521  Axcent Lilac

70785  Dragonfly™ Sakura

Aubrieta

Bergenia

b
yl

in
y

73518  Axcent Violet With Eye

70702  Pink Dragonfly

73502  Kitte Blue73512  Hamburger State Park

Aubrieta hybrida

w ofercie:                           
sadzonka PW-104 / 1,15zł

Aubrietta deltoidea

w ofercie:                           
sadzonka PW-104 / 1,06zł

Aubrieta x hybrida

w ofercie:                           
sadzonka PW-104 / 1,06zł

Bergenia

w ofercie:                         
sadzonka PW-84 / 3,10zł

Aubrieta hybrida

w ofercie:                           
sadzonka PW-104 / 1,15zł

Bergenia

w ofercie:                         
sadzonka PW-84 / 3,10zł

Aubrieta hybrida

w ofercie:                           
sadzonka PW-104 / 1,15zł

Bergenia cordifolia

w ofercie:                         
sadzonka PW-84 / 2,70zł

B
↔40 ↑15/20 [cm]

III-V
 5-9

B
↔40 ↑15/20 [cm]

III-V
 5-9

B
↔40 ↑15/20 [cm]

III-V
 5-9

B
↔30 ↑10/15 [cm]

IV-V
 5-9

B/ H
↔25 ↑30/40 [cm]

III-V
 4-9

B/ H
↔25 ↑30/40 [cm]

IV-V
 4-9

B/ H
↔30 ↑25/40 [cm]

III-IV
 4-9

B
↔30 ↑10/15 [cm]

IV-V
 5-9

Klasyczny gatunek wiosenny do kompozycji i na rabaty. Doniczkować  późno, do grudnia powinna dojść do brzegu doniczki, uprawiać jak najzimniej.                                                                         
Rośnie całą zimę, uprawiana ciepło lub za wczesnie posadzona tworzy puste “gniazdo” w środku, co pogarsza wartość handlową.

Stale zielona, pięknie kwitnie wiosną, liście jesienią przebarwiają się na czerwono w różnych odcieniach. Pąki kwiatostanowe tworzą się jesienią w każdej rozecie 
liści, kwitnienie zależy od wiosennych temperatur. Piękna trwała roślina ozdobna o każdej porze roku, polecana przede wszystkim do pojemników.
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71829  Sea Heart

79038  Bronze Perfektion 79002  Icedance79889  Evergold

79045  The Beatles 79039  Carex petriei79047  Maxigold

79850  Frosted Curls

79041  Variegata

71830  Silver Heart
Brunnera macrophylla

w ofercie:                         
sadzonka PW-84 / 3,90zł

Carex comans

w ofercie:                         
sadzonka PW-84 / 2,90zł

Carex morrowii

w ofercie:                         
sadzonka PW-84 / 2,90zł

Carex hachijoensis

w ofercie:                         
sadzonka PW-84 / 3,40zł

Carex caryophyllea

w ofercie:                         
sadzonka PW-84 / 1,50zł

Carex petriei

w ofercie:                         
sadzonka PW-84 / 2,90zł

Carex hachijoensis

w ofercie:                         
sadzonka PW-84 / 3,40zł

Carex comans

w ofercie:                         
sadzonka PW-84 / 2,90zł

Carex brunnea

w ofercie:                         
sadzonka PW-84 / 2,60zł

Brunnera macrophylla

w ofercie:                         
sadzonka PW-84 / 3,90zł

Brunnera

Carex

H
↔35 ↑60/45 [cm]

IV-V
 4-8a

B
↑25/35 [cm]

V-VII
 7-9

B
↑25/35 [cm]

VI-IX
 7-9

B/ H
↑15/25 [cm]

IV-VI
 5-10

B/ H
↑20/30 [cm]

IV-VI
 5-9

B/ H
↑20/30 [cm]

IV-VI
 5-10

B
↑10/15 [cm]

IV-V
 7-11

H
↑20/30 [cm]

VII-IX
 4-9

B
↑25/35 [cm]

V-VIII
 6-9

H
↔40 ↑15/20 [cm]

IV-V
 4-8a

Znana głównie z dekoracyjnych liści, wiosną zakwita niebieskimi podobnymi do niezapominajek kwiatami. Cenna i oryginalna roślina do wiosennej sprzedaży. 
Wymaga przyspieszania w szklarni. W listopadzie wchodzi całkowicie w spoczynek i traci liście.

Liczne gatunki i odmiany turzyc kontynuują wzrost przez całą zimę w szklarni wolnej od mrozu. Wiosną zakwitają, kwiatostany wskazane jest usuwać                                   
zaraz po ukazaniu się. Bogactwo form pokrojowych i kolorów liści gwarantuje piękny dodatek do wszystkich mieszanych pojemników oraz na rabatach. 



28

Deschampsia Festuca
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Ophiopogon

79046 Tardiflora 79057 Uchte
Deschampsia caespitosa

w ofercie:                         
sadzonka PW-84 / 1,50zł

Festuca cinerea

w ofercie:                         
sadzonka PW-84 / 1,30zł

78124  Grace Ward 78125  Heavenly Blue

Lithodora

78126  Star
Lithodora diffusa

w ofercie:                         
sadzonka PW-84 / 1,22zł

Lithodora diffusa

w ofercie:                         
sadzonka PW-84 / 1,22zł

Lithodora diffusa

w ofercie:                         
sadzonka PW-84 / 1,50zł

71772  Minor 71775  Minor Variegata71773  Minor Nana 71776  Silver Mist
Ophiopogon japonicus

w ofercie:                         
sadzonka PW-84 / 2,20zł

Ophiopogon japonicus

w ofercie:                         
sadzonka PW-84 / 2,20zł

Ophiopogon japonicus

w ofercie:                         
sadzonka PW-84 / 2,20zł

Carex brunnea

w ofercie:                         
sadzonka PW-84 / 2,20zł

B
↑20/50 [cm]

VI-VIII
 4-9

B
↔30 ↑20/25 [cm]

VI-VIII
 5-9

B
↔30 ↑15/25 [cm]

VI-VIII
 5-9

B
↔30 ↑15/20 [cm]

VI-VIII
 5-7

B
↑15/20 [cm]

VI-VIII
 4-10

H
↑7/12 [cm]

VII-VIII
 4-9

H
↑4/6 [cm]

VII-VIII
 6-11

H
↑7/12 [cm]

VII-VIII
 6-10

H
↑20/15 [cm]

VII-VIII
 6-10

Zimozielona, kępiasta trawa odmiana Tradiflora rośnie słabiej niż gatunek, 
dlatego nadaje się do uprawy jako uzupełnienie roślin dwuletnich. Wiosną 
tworzy ozdobną kępę liści. Przy łagodnej zimie ok. 0°C zakwita w czerwcu 
obficie, puszystymi kwiatostanowymi.

Oryginalna, stale zielona trawopodobna roślina z rodziny liliowatych. Obecnie przypisana do  Asparagaceae, pochodzi z Japonii. Rośnie wolno lecz nieprzerwanie.                       
Roślina do uprawy w mniejszych doniczkach na brzegi rabat, na cmentarze i  do małych kompozycji. Mocna, odporna na niekorzystne warunki, w czasie ostrych 
zim może jednak wymarzać.

Niska, zimozielona  krzewinka, zakwitająca wiosną i kwitnąca już mniej obficie do jesieni. W naturze okrywowa, dobrze sprawdza się w uprawie w pojemnikach. 
Przycinać na początku uprawy dla dobrego rozkrzewienia roślin.

Najpopularniejsza zimozielona, stale rosnąca trawa kępkowa o srebrzystych 
źdźbłach. Niezastąpiony element wiosennych kompozycji z dwuletnimi gatunkami 
kwitnącymi. Ma piękny srebrnoniebieski kolor i kwitnie najpiękniej ze wszystkich 
kostrzew już w kwietniu. Dla zachowania jakości do końca września uprawiać                                           
na zagonach zewnętrznych następnie w zimnej szklarni.
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75011  Elise Mix 78132 Albus 78133 Purple
Lewisia

w ofercie:                         
siewka PW-250 / 0,99zł

Mazus reptans

w ofercie:                         
sadzonka PW-84 / 1,22zł

Mazus reptans

w ofercie:                         
sadzonka PW-84 / 1,22zł

Lewisia Mazus

B/ H
↔25 ↑5/8 [cm]

V-VI
 5-9

B/ H
↔25 ↑5/8 [cm]

V-VI
 4-9

B
↔20 ↑12/16 [cm]

III-VIII
 4-8

Pierwsza grupa kwitnąca w pierwszym roku i nie wymaga jaryzacji 
do kwitnienia. Bogactwo kolorów kwiatów sprawia, że powinna                          
się znaleźć w każdym programie produkcji.

Niska, płożąca się, zimozielona bylina w ogrodzie okrywowa, w kompozycjach zwisająca. 
Kwitnie w pełnym słońcu. Przycinać pędy dla uzyskania ładnego pokroju. Ciekawy dodatek 
do asortymentu.

Saxifraga
Klasyczna roślina wiosenna, tworząca rozety zakończone kwiatostanem. Uprawiać chłodno, do zimy rośliny powinny zaledwie zakryć doniczkę.

71848  Alpino Early™ Lime
Saxifraga x arendsii

w ofercie:                           
sadzonka PW-104 / 1,29zł

B
↔40 ↑15/20 [cm]

IV-VI
 5-9

71849  Alpino Early™ Picotee
Saxifraga x arendsii

w ofercie:                           
sadzonka PW-104 / 1,29zł

B
↔40 ↑15/20 [cm]

IV-VI
 5-9

71850  Alpino Early™ Pink Heart
Carex caryophyllea

w ofercie:                           
sadzonka PW-104 / 1,29zł

B
↔40 ↑15/20 [cm]

IV-VI
 5-9

71827  Alpino Early™ White
Carex caryophyllea

w ofercie:                           
sadzonka PW-104 / 1,29zł

B
↔40 ↑15/20 [cm]

IV-VI
 5-9



Poniżej przedstawione ogólne warunki sprzedaży i dostawy mają zastosowanie do wszystkich 
ofert, przyjętych zamówień, ich potwierdzeń i  realizacji. Przyjęcie poniższych warunków 
zamawiający potwierdza podpisem na zamówieniu lub fakturze.

Zamówienie
1. Zamówienie  musi mieć formę pisemną - list, fax, e-mail, składane na stronie internetowej

Vitroflory.  Zamówienie dokonane telefonicznie musi zostać potwierdzone w ciągu 3 dni
pisemnie (listownie lub faxem  lub e-mailem). Sprzedający ma prawo odmówić przyjęcia
zamówienia przez telefon. Zamówienie realizowane jest na adres zakładu lub osoby
fizycznej. Jeżeli adres do korespondencji jest inny prosimy także o jego dokładne podanie. 

2. Zamawiający wyraża zgodę bezterminowo, na przetwarzanie swoich danych osobowych
dla potrzeb marketingowych firmy Vitroflora, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o Ochronie
Danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883 oraz akceptuje otrzymywanie informacji
i  ofert drogą elektroniczną (telefon,e-mail, sms) zgodnie z  Ustawą z  dnia 18.07.2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.)

3. Sprzedający potwierdza przyjęcie zamówienia drogą pisemną lub elektoroniczną. Kupujący 
zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia otrzymanego potwierdzenia czyli jego 
zgodności z zamówieniem w zakresie asortymentu i ilości oraz terminu i warunków jego 
realizacji. W przypadku braku uwag zgłoszonych w ciągu 14 dni od daty jego 
otrzymania, potwierdzenie jest uznawane j ako wiążące dla obu stron. Ostateczna data 
odbioru/dostawy uzgodniona jest przez sprzedającego w  t ygodniu poprzedzającym realizację. 
Przy zamówieniach krótkoterminowych dostawa lub odbiór towaru udokumentowany 
rachunkiem traktowany jest, j ako potwierdzenie dokonanego zamówienia. Sprzedający nie 
ponosi odpowiedzialności za niepotwierdzone zamówienia. 

4. Zamawiający zobowiązany jest po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia do wpłacenia
przedpłaty w wysokości 30% wartości zamówienia (na konto sprzedającego lub przekazem 
pocztowym na jego adres). Jeżeli zamawiający nie dokonał przedpłaty za zamówiony towar
lub istnieje uzasadniona obawa, że zamawiający nie wywiąże się ze swoich zobowiązań
płatniczych zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od realizacji potwierdzonego zamówienia.

5. Warunkiem zachowania cen  wynikających  z oferty specjalnej lub promocyjnej jest
terminowa i pełna wpłata wymaganej zaliczki.

6. Anulowanie złożonego i  potwierdzonego zamówienia możliwe jest tylko na drodze
wspólnego, dwustronnego uzgodnienia z zastrzeżeniem pkt. 3.

7. Sprzedający uprawniony jest do zatrzymania przedpłaty bądź obciążenia zamawiającego
rachunkiem za poniesione straty, w  wysokości uzależnionej od terminu anulowania 
zamówienia:
- 50% wartości przedpłaty, jeżeli anulowanie zmówienia nastąpi do 8 tygodni przed 
terminem realizacji
- 100% wartości przedpłaty, jeżeli anulowanie nastąpi do 4 tygodni przed terminem 
odbioru.

8. Jeżeli kupujący wyraźnie nie wyklucza możliwości zmian sprzedający zastrzega sobie
prawo, również przy terminowo złożonych zamówieniach, dokonania zmian w zamówieniu na 
podobną odmianę w tej samej cenie.

9. Krótkoterminowe zamówienia tj. składane 4 tygodnie przed terminem realizacji lub później
mogą być zmienione niezależnie od potwierdzenia pisemnego, z zachowaniem proporcji
i ilości odmian.

10. Zamówienie uważa się za prawidłowo zrealizowane, jeżeli rośliny opuszczą zakład
sprzedającego 7 dni przed bądź do 14 dni po potwierdzonym terminie realizacji.

11. Sprzedający zastrzega sobie prawo do realizacji zamówienia partiami.

12. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia złożonego na
podstawie oferty krótkoterminowej KupTeraz bez podania przyczyny. 

13. Zmiany złożonego, potwierdzonego i przekazanego do realizacji zamówienia możliwe są 
wyłącznie  po uzgodnieniu ze sprzedającym i  nie później niż 5 tygodni przed terminem 
realizacji. Późniejsze zmiany mogą zostać nieuwzględnione, a  zamawiający może zostać 
obciążony całą wartością zamówionego towaru.

12. Dostawy realizuje się  z zakładu sprzedającego własnym środkiem transportu kupującego,
firmowym samochodem sprzedającego, firmą kurierską lub pocztą. Koszty dostawy
obciążają kupującego. Sprzedający realizuje dostawę w sposób wskazany przez Kupującego 
i  za jego wyraźną zgodą. Za  szkody wynikłe z  winy przewożącego (poza transportem
własnym sprzedającego) oraz za jakość wykonanych usług transportowych,  sprzedający nie 
ponosi odpowiedzialności. Szkodę należy wówczas zgłosić do firmy kurierskiej wykonującej 
usługę w postaci protokołu sporządzonego w obecności kuriera. 

13. Ekstremalne warunki zewnętrzne jak np.: bardzo niskie lub bardzo wysokie temperatury,
awarie  sieci ogrzewania i  inne przyczyny zewnętrzne niezależne od sprzedającego np.: 
strajki, zwalniają sprzedającego w części lub w całości z dotrzymania terminu dostawy.

Cena, warunki płatności, ilości zamawiane
1. Wszystkie proponowane ceny są cenami netto z  licencją w gospodarstwie sprzedającego

i nie obejmują kosztów transportu. Ceny promocyjne są ważne wyłącznie przy zachowaniu 
proponowanych terminów płatności. Niedotrzymanie uzgodnionych terminów płatności 
wypisanych na fakturze spowoduje naliczenie odsetek za zwłokę wg obowiązujących
stawek.

2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do weryfikacji  cen w zależności od zmiany kursu EURO 

3. Ilości zamawiane - wg opakowań zbiorczych (karton, paleta), obowiązujących w systemie 
sprzedaży Vitroflory.

Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące transportu, wielkości, jakości i  ilości dostarczonych roślin winny

być składane w chwili odbioru jednak nie później niż 24 godziny po odbiorze sadzonek
nieukorzenionych i do 2 dni przy sadzonkach ukorzenionych, pisemnie lub telefonicznie.
Telefonicznie składane reklamacje muszą być potwierdzone w  ciągu trzech dni pisemnie
(listownie, faxem lub e-mailem).

2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność finansową wyłącznie do wysokości faktury za
wszystkie uzasadnione i w terminie (jak wyżej) złożone reklamacje.

3. Sprzedający nie będzie akceptować roszczeń dotyczących wyrównania szkód wynikłych
z zaistnienia zwłoki w odbiorze towaru.

4. Reklamacje przesyłek kurierskich 
a) Od chwili odebrania przesyłki od Sprzedającego, przez cały czas transportu podmiotem

odpowiedzialnym za stan przesyłki jest wykonująca usługę firma kurierska. Sprzedający
nie ponosi odpowiedzialności za stan przesyłek kurierskich dostarczonych do Kupującego.

b) W przypadku niezadowalającego stanu przesyłki podstawą do  rozpatrzenia reklamacji
jest protokół szkody sporządzony w obecności osoby reprezentującej firmę kurierską oraz
Kupującego i podpisany przez obie strony. 

c) Reklamacje dotyczące złej jakości usługi spedycji należy kierować bezpośrednio do firmy
kurierskiej. (pkt. 12 par. ‚Zamówienia’)

d) Sprzedający może wystąpić w  imieniu Kupującego przeciwko firmie kurierskiej
i  pośredniczyć w  regulaminowym postępowaniu reklamacyjnym. Warunkiem jest 
poprawnie sporządzony protokół szkody (ppkt.b). Sprzedający rozlicza szkodę z Kupującym po 
wypłaceniu odszkodowania przez firmę kurierską.

Gwarancje
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za przyjęcie się i wzrost zakupionych roślin, ponieważ 
związane   jest to z czynnikami zewnętrznymi, od niego niezależnymi i nie podlegającymi jego 
kontroli. Wszelkie porady i pomoc udzielane są wg najlepszej woli i zgodnie z posiadaną wiedzą 
sprzedającego, lecz bez przejmowania odpowiedzialności za ich wykonanie i skutki.

Odmiany chronione
1. Jeżeli zamówienie obejmuje odmiany podlegające ochronie prawnej tj. są wpisane lub

zgłoszone  do Księgi Ochrony Wyłącznego Prawa prowadzonej przez COBORU w  Słupi
Wielkiej  k/ Poznania oznacza to, że zakupione sadzonki tych odmian służyć mogą wyłącznie 
do produkcji roślin handlowych i  jako takie sprzedane. Dalsze rozmnażanie zakupionych
roślin jest prawnie zabronione.

2. Uprawiający ma obowiązek umieszczania otrzymanych od dostawcy etykiet  w przeznaczonym
do sprzedaży produkcie finalnym.

3. Uprawiający zezwala firmie Vitroflora lub przedstawicielowi hodowcy do przeprowadzenia
lustracji uprawy w celu sprawdzenia przestrzegania warunków umowy.

4. W przypadku znalezienia w uprawie roślin zmutowanych (sportów) uprawiający pozostaje
ich właścicielem jednak zobowiązany jest poinformować o tym fakcie właściciela odmiany
wyjściowej lub jego pełnomocnika. Ten natomiast zobowiązany jest osobiście lub przez 
wyznaczoną osobę trzecią dokonać oględzin w  zakładzie produkującego i  zabezpieczyć 
materiał do ewentualnych doświadczeń.

Własność
1. Dostarczony towar pozostaje własnością sprzedającego do czasu całkowitego uregulowania 

faktury, realizacji czeku lub weksla. To zastrzeżenie odnosi się również do roślin
zaawansowanych we wzroście. W  przypadku opóźnienia w  zapłacie faktury sprzedający
może według własnego wyboru wyegzekwować należność na drodze sądowej lub odebrać 
dostarczony towar, celem jego dalszej odsprzedaży.

2. Powyższe ustalenia są zobowiązujące dla obu stron. Ewentualne spory rozstrzygane będą
polubownie. W  przypadku braku możliwości ugody właściwym sądem jest Sąd Cywilny
w Bydgoszczy.

3. W  sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami, zastosowanie mają przepisy
Kodeksu Cywilnego.

WARUNKI SPRZEDAŻY 








