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Opaal RZ 
•   najwcześniejsza odmiana  

do uprawy wiosennej

•  okres wegetacji 60-75 dni

•    zalecany termin siewu od 

początku stycznia

•   sadzenie w marcu i kwietniu

•    zbiór przypada od połowy maja  

do połowy czerwca

•    od lat sprawdzony w uprawie  

tunelowej i pod płaskimi 

okryciami

•  średnia masa róży 1 kg

•  doskonała do sprzedaży luzem

Celeritas RZ F1
•   zalecany do uprawy wczesnowio-

sennej pod płaskimi okryciami

•  okres wegetacji 62-67 dni

•  zalecany wysiew od stycznia 

•    pionowe ulistnienie szczelnie  

okrywa róże

•    róże białe, zbite z szeroką 

podstawą

•  bardzo wyrównane dojrzewanie

Triginta RZ F1 
•  kalafior do uprawy wiosennej

• okres wegetacji 65-72 dni

•  zastosowanie folii lub agrowłók-

niny spowoduje przyśpieszenie 

zbiorów

Chambord RZ F1
•  polecany do zbioru letniego  

i jesiennego

• okres wegetacji 70-85 dni

•  rośliny o wysokim pokroju  

i bardzo silnym ulistnieniu

•  wysokie liście szczelnie okrywają 

róże

•  wytwarza duże, śnieżnobiałe, 

zbite róże, ciężkie z optymalnie 

zbudowaną nasadą

• nie ulega omszeniu

•  utrzymuje wysoką jakość  

podczas długich upałów

•  przeznaczona na świeży rynek  

i dla przemysłu

•    sadzenie od połowy marca  

do połowy kwietnia

•    początek zbiorów przypada  

w czerwcu

•    tworzy białą, głęboko osadzoną różę

•  doskonale prezentuje się  

w kartonach i skrzynkach

Divita RZ F1
•  polecana do zbioru 

wiosenno-letniego

• okres wegetacji 68-75 dni

• róże okrągłe, zbite, śnieżnobiałe

• liście szerokie,wyniesione

• brak tendencji do omszenia

• wysoka jakość róż po zbiorze

Dexter RZ F1
•  przeznaczony do zbioru letniego  

i jesiennego

• okres wegetacji 75-97 dni

•  bardzo silny system korzeniowy 

pozwala przetrwać stresowe 

sytuacje

•  silne rośliny z wieloma szerokimi 

liśćmi

• doskonałe samo okrycie

•  bardzo wysoka jakość śnieżno-

białych róż

•  tworzy ciężkie, duże róże  

w zarysie okrągłe

• odmiana łatwa do różyczkowania

•  nadaje się na potrzeby świeżego 

rynku i dla przemysłu

Kalafior biały 
Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis L. 

Magister RZ F1
•  odmiana ceniona w uprawie 

późnoletniej i jesiennej

•  okres wegetacji 78-90 dni,  

w zależności od terminu sadzenia

•  róże białe, głęboko osadzone  

w liściach

•  wykazuje cechy przydatności  

na świeży rynek i dla przemysłu
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Castellum RZ F1
•  silnie rosnąca odmiana na zbiór 

późnoletni i jesienny

• okres wegetacji 78-90 dni

•  rośliny silne o strzelistym pokroju

•  bardzo masywne liście szczelnie 

okrywają różę przed słońcem

• róże bardzo ładne, białe, ciężkie

•  silny system korzeniowy  

gwarantuje stabilny wzrost  

i wysokie plony

•  róże łatwo się dzielą  

na pożądanej wielkości różyczki

•  wykazuje szereg cech  

przydatnych na świeżym rynku  

i w przemyśle

Stabilis RZ F1

Casper RZ F1
• odmiana jesienna

• okres wegetacji 80-100 dni

•  hybryd o silnym wigorze 

i ogromnym potencjale 

plonotwórczym

•  wytwarza bardzo duże róże  

o nieprzeciętnej masie

•  wysoka siła wzrostu i obfite  

ulistnienie dokładnie osłania  

róże przed światłem

•  róże gładkie, śnieżnobiałe,  

łatwe do podziału

•  odmiana przeznaczona głównie 

na potrzeby zamrażalnictwa 

•  odmiana do uprawy  

dla przemysłu i świeży rynek 

Kalafior zielony

Vitaverde RZ F1
•  kalafior o różach koloru zielonego

• 70-80 dni okres wegetacji

•  tworzy duże pionowo rosnące 

liście

• bardzo duże wyrównanie róż

•  róże ciężkie, o masie około 2 kg  

i jasnozielonym wybarwieniu

•  odmiana łatwa do zaplanowania 

zbioru

•  idealnie prezentuje  

się w opakowaniach

•  uprawiana głównie dla potrzeb 

świeżego rynku

Cercy RZ F1
•  najpóźniejszy hybryd do uprawy 

jesiennej

• okres wegetacji 85-110 dni

•  idealnie białe i zwarte róże 

szczelnie okryte liśćmi

•  stabilny wzrost gwarantuje 

pewne i wysokie plony

•  toleruje wysokie, letnie tempera-

tury, nie tracąc jakości jesienią

•  odmiana nadaje się do zbioru  

do końca października

•  wysoka masa róż predysponuje 

tą odmianę do uprawy  

dla przemysłu i świeży rynek

Romanesco

Puntoverde RZ F1
 Mb ( Perenospora parasitica) - 

Mączniak rzekomy kapustnych

•  odmiana w typie „romanesco”

•  przeznaczona do uprawy letniej  

i jesiennej

• okres wegetacji 75-85 dni

•  rośliny cechuje wysoka siła 

wzrostu

•  liście wzniesione ku górze,  

strzeliste, szerokie

•  wspaniała, intensywnie zielona 

barwa róż

•  róże wysokiej jakości,  

bardzo kształtne

• łatwy zbiór

• wysoka zdrowotność roślin

• bardzo wyrównane dojrzewanie

•  uprawiany głównie dla potrzeb 

świeżego rynku

Kalafior biały  
Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis L. 

Kalafior sadzenie zbiór

Odmiana Sztuk/ha Okres wegetacji Przeznaczenie Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru

 Kalafior biały

Opaal RZ 35-45.000 60-75  
Celeritas RZ F1 28-35.000 62-67  
Triginta RZ F1 27-32.000 65-72  
Divita RZ F1 27-32.000 68-75  
Chambord RZ F1 25-32.000 70-85   

Dexter RZ F1 25-32.000 75-97   

Magister RZ F1 25-32.000 78-90   

Castelum RZ F1 25-32.000 78-90   

Stabilis RZ F1 25-35.000 68-80  
Casper RZ F1 25-32.000 80-100   

Cercy RZ F1 25-32.000 85-110   

Kalafior zielony
Vitaverde RZ F1 30-35.000 70-80
Romanesco
Puntoverde RZ F1 26-30.000 75-85

 - świeży rynek  - przemysł
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Brokuł  Brassica oleracea L. convar. botrytis 

Kalarepa Brassica oleracea L. convar. caulorapa 

Agassi RZ F1
 Foc:1

•  okres wegetacji 65-75 dni 

• zagęszczenie 28-35 tys. roślin/ha

• średnia masa róży 550 g

•  róże półokrągłe, o ciemnozie-

lonym wybarwieniu

• tworzy niewielką ilość liści

•  polecana do uprawy na słabszych 

glebach

• toleruje wysokie temperatury

• nie tworzy pustego głąba

• doskonała na zbiór letni

•  przeznaczona głównie na świeży 

rynek

• idealna do foliowania

Monfils RZ F1
 Foc:1

• okres wegetacji 65-75 dni

•  gęstość nasadzeń 28-35 tys. szt./ha

• róże równe, okrągłe, uwypuklone 

•  pączki kwiatowe wybarwione  

na ciemnozielony kolor

•  nie ma tendencji do pustego 

głąba

• odporna na warunki stresowe

•  przeznaczona na świeży rynek  

i dla przemysłu

• zbiór wrzesień-październik

Cindy RZ F1
•   odmiana do uprawy w tunelach 

i szklarniach na najwcześniejszy 

termin zbioru

• wysadzanie 8 -14 tydz.

•  dojrzałość zbiorcza 17-24 tydz.

•  główka nie pękająca o białym 

spodzie

•  nie drewniejąca, soczysta

Nacimiento RZ F1 
•  wczesny mieszaniec do uprawy 

pod osłonami i w gruncie, typ 

Cindy RZ

•  wysadzanie 7-14 tydz.

• dojrzałość zbiorcza 17- 25 tydz.

•  niepękająca o symetrycznych 

względem główek liściach

• główki jasne lekko spłaszczone

•  odporna na wybijanie  

oraz  drewnienie spodniej części

Orantes RZ F1 
•  okres wegetacji 70-75 dni

• zagęszczenie 25-35 tys. szt/ha

•  olbrzymie zainteresowanie tą 

odmianą w Hiszpanii i Kalifornii

• róże wypukłe, idealnie okrągłe

•  barwa róży intensywnie 

ciemnozielona

•  masa róż uzależniona od gęstości 

nasadzania

•  toleruje niekorzystne warunki 

glebowo-klimatyczne

•  idealna na świeży rynek  

i dla przemysłu

•  odmiana polecana do zbioru 

przez cały sezon

Templin RZ F1
•   najwcześniejsza odmiana 

do uprawy polowej kilka dni 

późniejsza od Cindy RZ

•  wysadzanie 9- 13 tydz.

•  dojrzałość zbiorcza 17-21 tydz.

•  odmiana szybko rosnąca  

o zdrowych prostych liściach  

i czystym spodzie

•  główki lekko spłaszczone 

•   do uprawy nawet w niekorzyst-

nych warunkach pogodowych

Eder RZ F1
•  odmiana do uprawy całorocznej 

w gruncie i pod osłonami

•  polecana dla przemysłu  

i na świeży rynek

• główki lekko spłaszczone

•  doskonała jakość wewnętrzna, 

bez tendencji do drewnienia

•  nie pękająca nawet pozostawiona 

w polu

Terek RZ F1 
•  odmiana do uprawy wiosennej  

i jesiennej o bardzo silnym 

wigorze

•  polecana na zbiór pęczkowy  

i dla przemysłu

• pokrój wzniesiony

Segura RZ F1
•  odmiana do uprawy polowej  

od wiosny do jesieni 

•  termin wysadzania 12-33 tydz.

•  dojrzałość zbiorcza 19- 43 tydz.

•  rośliny o bardzo silnym wigorze

•  główki jasne lekko spłaszczone  

i kształtne  szczególnie przydatne 

na zbiór pęczkowy 

• w polu brak tendencji do pękania

•  odporna na mączniak rzekomy 

kalarepy

•  pokrój wzniesiony

Brokuły sadzenie zbiór

Nazwa Odporność sztuk/ha okres wegetacji (dni) Przydatność Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru

Agassi RZ F1  Foc: 1 28-35.000 65 - 75
Monfils RZ F1  Foc: 1 28-35.000 65 - 75  
Orantes RZ F1 25-35.000 70 - 75  

Kalarepa sadzenie zbiór

Odmiana Okres wegetacji*
Zagęszczenie przeznaczenie

Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
(szt/m2)

Cindy RZ F1 50 10 - 16    

Nacimiento RZ F1 50 10 - 17    

Templin RZ F1 55 9 - 12  

Eder RZ F1 60 9 - 12   

Terek RZ F1 65 9 - 12   

Segura RZ F1 60 9 - 12  

*okres od posadzenia do zbioru  - świeży rynek  - przemysł
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Jerada RZ F1
•  najwcześniejsza odmiana  

na rynku, z przeznaczeniem  

na zbiór pęczkowy oraz do mycia 

i pakowania

• okres wegetacji około 85-90 dni

•  termin siewu od początku marca 

do końca czerwca (jako marchew 

poplonowa)

•  norma wysiewu 1,0-1,6 mln 

nasion

• długość korzenia 18-20 cm

•  bardzo wyrównany korzeń  

(w typie nantejskim), bez 

tendencji do zazielenienia główek

•  nać ciemno-zielona, wzniesiona 

do góry, doskonała do wiązania  

w pęczki i do zbioru 

mechanicznego

•  doskonale nadająca  

się do uprawy zarówno  

na glebach lżejszych,  

jak i cięższych

Fidra RZ F1 
•  marchew do mycia i przecho-

wywania, o masie korzenia 

pomiędzy 100 a 200 g

• okres wegetacji 115-120 dni

•  termin siewu od połowy marca 

do końca czerwca, gęstość 1,2-1,6 

mln nasion

•  korzeń w typie nantejskim, 

o długości 18-22 cm, bardzo 

wyrównany

•  nać wzniesiona, o wysokiej 

tolerancji na choroby grzybowe, 

świetnie nadająca się do zbioru 

mechanicznego

•  bardzo wysoki plon netto  

po okresie przechowywania

Morelia RZ F1
•  marchew przeznaczona na świeży 

rynek, bezpośrednio po zbiorze, 

jak również po okresie przecho-

wywania, typ nantejski

•  okres wegetacji ok. 120 dni,  

bez tendencji do przerastania

•  termin siewu od połowy marca 

do końca czerwca, przy normie 

1,2-1,6 mln nasion

Marchew  Daucus carota L. 

•  korzeń o intensywnym poma-

rańczowym kolorze i idealnie 

gładkiej skórce, o długości  

18-22 cm

•  nać bardzo mocna,  

ciemno-zielona, doskonale nada-

jąca się do zbioru mechanicznego

• bardzo wysoki plon handlowy

•  odmiana Morelia RZ dosko-

nale nadaje się do długiego 

przechowywania

Joshi RZ F1
•  marchew z przeznaczeniem 

do mycia i pakowania, w typie 

nantejskim, o masie korzenia 

200-400 g

•  okres wegetacji ok. 120 dni

•  termin siewu od połowy marca 

do końca czerwca, przy gęstości 

1,0-1,6 mln – w zależności  

od przeznaczenia

•  korzeń bardzo wyrównany,  

o intensywnej barwie, zarówno 

zewnątrz jak i w przekroju

•  nać ładna, wzniesiona do góry, 

średniej długości, idealnie nada-

jąca się do zbioru mechanicznego

•  nadaje się do bardzo długiego 

przechowywania, nie tracąc przy 

tym parametrów jakościowych

•  odmiana Joshi RZ doskonale 

sprawdza się również w zamrażal-

nictwie – do produkcji plastrów
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Marchew  Daucus carota L. 

Crofton RZ F1
•   marchew w typie nantejskim,  

z przeznaczeniem do mycia 

i przechowywania, o masie 

korzenia pomiędzy 100 a 200 g

• okres wegetacji ok. 140 dni

•  zalecana norma wysiewu  

to 1,4-2,0 mln nasion

•  bardzo wyrównany korzeń, 

zarówno pod względem długości 

(18-22 cm) jak i grubości  

(2,5-4 cm, w zależności  

od gęstości siewu)

•  doskonale nadająca się do zbioru 

mechanicznego, dzięki wysokiej 

tolerancji na choroby  

pochodzenia grzybowego

•  Crofton RZ doskonale  

prezentuje się w opakowaniach 

jednostkowych

•  nadaje się do bardzo długiego 

przechowywania (nawet  

do końca czerwca), nie tracąc 

przy tym bardzo wysokich  

parametrów jakościowych

Karotan RZ 
•  najbardziej znana odmiana 

marchwi przemysłowej zarówno 

w Polsce jak i na świecie

•  korzeń w typie Flakkee,  

bez zazielenień główki

• okres wegetacji 170-180 dni

•  dzięki najwyższej zawartości 

karotenoidów bardzo intensywny 

kolor

•  wysoka tolerancja na choroby 

grzybowe

•  Karotan RZ doskonale przecho-

wuje się, nie tracąc przy tym 

parametrów jakościowych

•  przydatna w każdej dziedzinie 

przetwórstwa marchwi,  

zarówno do produkcji soków,  

jak i mrożonek czy suszu

Kraków RZ F1
•  marchew z przeznaczeniem  

do przetwórstwa, o korzeniu  

w typie Flakkee

•  ze względu na 130 dniowy okres 

wegetacji idealna dla zakładów 

rozpoczynających kampanię 

przetwórczą w drugiej połowie 

sierpnia

•  norma wysiewu pomiędzy  

0,6 a 0,8 mln nasion

•  nie posiada tendencji  

do jarowizacji

•  korzeń o intensywnej,  

ciemnopomarańczowej barwie, 

bez tendencji do zazielenień,  

o długości 25-30 cm

•  bardzo wysoki poziom karoteno-

idów, ekstraktu i cukrów

•  Kraków RZ F1 od wielu lat znaj-

duje zastosowanie w produkcji 

soków, mrożonek oraz suszu

Trafford RZ F1
•  marchew z przeznaczeniem do 

przetwórstwa, także po długim 

okresie przechowywania

•  korzeń Flakkee, bardzo długi 

(pow. 30 cm) i wyrównany

•  intensywny, ciemnopomarań-

czowy kolor, zarówno zewnątrz, 

jak i w przekroju

•  nać bardzo mocna,  

ciemnozielona, o wysokiej  

tolerancji na choroby grzybowe

•  dzięki bardzo wysokiej zawar-

tości cukrów oraz ekstraktu 

od lat standardowa odmiana 

do produkcji soków, zarówno 

przecierowych jak i tzw. 

„jednodniowych”

•  doskonała również do produkcji 

mrożonek i suszu

•  nie wykazuje tendencji  

do kumulowania azotanów

Warmia RZ F1
•  marchew przeznaczona do prze-

twórstwa (Flakkee) oraz bardzo 

długiego przechowywania

•  okres wegetacji ok. 150 dni,  

bez tendencji do jarowizacji

•  bardzo wysoki potencjał 

plonotwórczy

•  bardzo wyrównany, długi  

i intensywnie wybarwiony  

korzeń

•  doskonała zdrowotność naci, 

dzięki czemu idealnie nadająca 

się do zbioru mechanicznego

•  wysoka zawartość karotenoidów, 

ekstraktu i cukrów, bez tendencji 

do kumulowania azotanów

•  Warmia RZ F1 od kilku lat jest 

powszechnie wykorzystywana 

przez wiodące zakłady prze-

twórcze w Polsce i Europie 

Zachodniej do produkcji soków, 

mrożonek i suszu

Marchew siew zbiór

Odmiana Przeznaczenie Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru

Jerada RZ F1  

Fidra RZ F1  

Morelia RZ F1  

Joshi RZ F1  
 

Crofton RZ F1  

Karotan RZ                

Kraków RZ F1                

Trafford RZ F1                

Warmia RZ F1                

 świeży rynek 
 
przemysł
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Zeppo RZ F1
•  odmiana bardzo wczesna,  

do wysiewów zarówno  

pod osłonami, jak i bez

•  polecana na zbiór pęczkowy, 

jak i bez liści, także w uprawie 

poplonowej

•  okres wegetacji ok. 85-90 dni,  

bez tendencji do jarowizacji

•  bardzo silne ulistnienie,  

o wysokiej tolerancji na choroby 

grzybowe (chwościk)

•  korzeń lekko spłaszczony,  

o bardzo dobrej jakości wnętrza, 

bez białych pierścieni

•  wysoka przydatność  

do przechowywania

Libero RZ 
•  odmiana przeznaczona  

na świeży rynek, również  

po okresie przechowywania

•  okres wegetacji ok. 95-100 dni

•  zgrubienie gładkie,  

o ciemnoczerwonej barwie,  

bez tendencji do zdrewnień  

i przebarwień

•  nać o wysokiej zdrowotności, 

niezbyt dużej rozetce liściowej

•  wysoka przydatność do zbioru 

mechanicznego

•  dzięki wysokiej zawartości 

ekstraktu oraz betaniny  

Libero RZ doskonale sprawdza  

się również w przetwórstwie

•  odmiana od wielu lat z powodze-

niem uprawiana w całej Polsce

Babybeat RZ
•  odmiana przeznaczona  

do uprawy na świeży rynek  

oraz długie przechowywanie

•  doskonały również do produkcji 

buraczka w typie baby

•  odmiana przydatna do siewu  

od wczesnej wiosny do początku 

lipca (przechowywanie)

•  zgrubienie okrągłe, bardzo 

wyrównane, idealnie gładka  

i błyszcząca skórka

•  wnętrze zgrubienia bez tendencji 

do tworzenia jasnych pierścieni

•  norma wysiewu w zależności  

od przeznaczenia: 600-800 tys. – 

świeży rynek, 1,2-1,4 mln –  

buraczek baby

Burak czerwony  Beta vulgaris L. 

Monty RZ F1 
•  mieszaniec wielokiełkowy, 

okrągły, o intensywnie głębokiej 

czerwonej barwie

•  okres wegetacji ok. 100-110 dni

•  charakteryzuje się bardzo silnym  

i zdrowym ulistnieniem, o wysokiej 

tolerancji na choroby grzybowe

•  korzeń okrągły, o dużej sile 

wzrostu, zachowujący wysokie 

parametry jakościowe przy  

większej średnicy

•  odmiana nadająca się do bardzo 

długiego przechowywania,  

nie tracąc przy tym parametrów 

jakościowych

•  jedna z najlepszych odmian 

buraka czerwonego  

przeznaczonego do przetwórstwa

•  doskonała również na świeży 

rynek

Belushi RZ F1 
•  nowa odmiana mieszańcowa, 

wielokiełkowa, przezna-

czona na świeży rynek oraz 

przechowywanie

• okres wegetacji ok. 100 dni

•  zgrubienie okrągłe, bardzo 

wyrównane, gładkie, bez 

tendencji do przerastania

•  liście osadzone na niewielkiej 

rozecie, wzniesione do góry, 

idealne do zbioru mechanicznego 

za liście

•  bardzo plenny, do uprawy  

z siewów wiosennych, jak również 

w uprawie poplonowej  

(siew do 10 lipca)

•  w Polsce uprawiany od 2013 roku, 

z bardzo dobrymi rezultatami

Carillon RZ 
•  buraczek o zgrubieniu 

podłużnym, z przeznaczeniem 

do produkcji surówek, soków, jak 

również do sprzedaży na świeżym 

rynku, także po przechowaniu

• okres wegetacji ok. 100 dni

•  bardzo wysoki potencjał 

plonotwórczy

•  zgrubienie o długości powyżej  

20 cm, proste, bardzo wyrów-

nane, o doskonałej jakości 

wewnętrznej

•  silne ulistnienie, o wysokiej  

tolerancji na choroby grzybowe

•  wysoka zawartość cukrów,  

betaniny i suchej masy

Burak siew zbiór

Odmiana Typ Przeznaczenie Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru

Zeppo RZ F1 okrągły  

Libero RZ okrągły  

Babybeat RZ okrągły  

Monty RZ F1 okrągły                

Belushi RZ F1 okrągły  
 

Carillon RZ podłużny  
 

 świeży rynek 
 
przemysł



42  | Rijk Zwaan | 43  Warzywa gruntowe 2014/2015 

Bubka RZ
Półdługa

•  średniowczesna odmiana  

o okresie wegetacji ok. 150 dni

•  przeznaczona do uprawy  

na świeży rynek i dla przemysłu

•  kształt korzeni półdługi w typie 

Berlińskim, do przechowywania

•  idealny kształt i wyrównanie 

korzeni

•  korzenie śnieżnobiałe gładkie, 

doskonałe do mycia 

i paczkowania

•  wysoka aromatyczność  

naci i korzeni 

•  nasiona dostępne w formie 

podkiełkowanej

Pietruszka naciowa

Felicia RZ 
Typ amsterdamski

•  odmiana o gładkich, ciemnozie-

lonych liściach z lusterkowym 

odbiciem

•  polecana do produkcji pęczkowej 

i na susz

•  charakteryzuje się silnym  

wzrostem i wysokim potencjałem 

plonotwórczym

•  sprawdzona w przemyśle suszar-

niczym ze względu na odporność 

na choroby grzybowe i małą 

podatność na jarowizację

 

•  zadowalająca, długa żywotność 

najstarszych liści

•  dynamiczny wzrost umożliwia 

wielokrotny zbiór mechaniczny 

Pietruszka korzeniowa Petroselinum crispum Mill.

Verta RZ
Typ Mooskrause 2

•  odmiana o ulistnieniu 

kędzierzawym

•  polecana na susz, do produkcji 

pęczkowej i produkcji w kultu-

rach doniczkowych

•  charakteryzuje się silnym  

ulistnieniem i ciemną barwą liści

•  łatwa do zbioru mechanicznego

 
Informacje uprawowe:

•  ilość nasion w 1g= 600-900

• wschody trwają 2-4 tyg.

• głębokość siewu na 2-3 cm

•  temperatura kiełkowania, 

wschodzi już w temperaturze 

2-30C

•  norma wysiewu ok.1,5 kg/ha dla 

nasion w standardzie, ok.1 kg/ha 

nasiona podkiełkowane, dla 

pietruszki naciowej w zależności 

od przeznaczenia 3-8kg/ha
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Seler korzeniowy  Apium graveolens L.

President RZ
•  odmiana polecana do uprawy  

na świeży rynek, dla przemysłu  

i do długiego przechowywania

•  zgrubienia korzeniowe duże  

i owalne, o doskonałej gładkiej 

skórce

• ulistnienie proste, wzniesione

•  zgrubienie korzeniowe łatwe  

w obróbce ręcznej i mechanicznej

•  w uprawie na świeży rynek  

możliwość zagęszczania plantacji 

do uzyskania odpowiedniej  

wielkości korzeni

Cisko RZ
•   odmiana polecana do uprawy  

dla przemysłu (bardzo dobre  

wyniki w przemyśle suszarni-

czym) i na świeży rynek

•  ulistnienie w formie otwartej

•    wolno rosnąca odmiana  

o gładkich i białych zgrubieniach 

korzeniowych

•   wnętrze jednolite bez komór 

powietrznych

•   nie daje przerostów  

na korzeniach

•   zbiór od 40 tygodnia do końca 

wegetacji

Otago RZ
•   odmiana do uprawy na świeży  

rynek i do przechowywania

•    doskonały kulisty kształt 

korzenia i gładka skórka

•    śnieżnobiałe zbite wnętrze,  

bez tendencji do tworzenia 

komór powietrznych

•   dynamiczny wzrost już  

 na poziomie produkcji rozsady

•    idealny do zbioru mechanicz-

nego, w którym wykorzystuje się 

metodę ogławiania liści

•    ogonki liściowe średnio długie  

do długich, blaszka liściowa 

drobna

•   bardzo wcześnie tworzy 

zgrubienia

•  korzenie o nienagannej jakości

•   zbiór od 40 tygodnia do końca 

wegetacji

Seler łodygowy

Artur RZ 
•  odmiana polecana do uprawy  

na okres lata i jesieni

•  mieszaniec o kompaktowej 

formie rozet 

• przeznaczenie na świeży rynek

•  gładkie, proste z połyskiem 

ogonki liściowe o barwie 

ciemnozielonej

•  odmiana krótsza od Kylian RZ  

i Imperial RZ

• praktycznie bez odrostowa

•  doskonała prezentacja na 

półkach sklepowych

Stetham RZ F1
•  szybko rosnąca o ciężkich  

i długich ogonkach liściowych

•  praktycznie nie tworzy odrostów 

bocznych

•  odmiana o świeżo zielonych 

listkach

• pokrój roślin wysmukły

Imperial RZ
•  polecana do uprawy od wiosny 

do jesieni

•  szybko rosnąca o bardzo 

mięsistych ogonkach liściowych

•  przeznaczona do uprawy  

na świeży rynek 

• odmiana ciemno zielona

•  rośliny o prostych, wzniesionych 

ogonkach liściowych

•  odporna na wybijanie w pędy 

nasienne

•  rośliny praktycznie bez odrostów 

bocznych

•  szybko i łatwo przygotowująca 

się do sprzedaży

Seler schemat uprawy i przeznaczenie sadzenie zbiór

Odmiana Okres wegetacji
Zagęszczenie przeznaczenie

Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
(szt/m2)

Seler korzeniowy

President RZ 155 6 - 8       

Cisko RZ 155 6 - 7       

Otago RZ 140 7 - 9      

Seler łodygowy

Artur RZ 120 8 - 10     

Stetham RZ F1 120 8 - 10     

Imperial RZ 120 8 - 10     

*okres od posadzenia do zbioru  - świeży rynek  - przemysł
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Pory dla przetwórstwa

Margarita RZ
• bardzo wczesna 

•  okres wegetacji ok. 90 dni  

na zbiór od lipca do jesieni

•  przeznaczenie świeży rynek, 

przemysł, zamrażalnictwo

•  typ bułgarski o długiej łodydze 

rzekomej i jasnym ubarwieniu 

liści

•  tworzy mocne długie łodygi 

rzekome grubości 3-4 cm 

•  odporna na wybijanie w pędy 

kwiatostanowe

•  nie tworzy zgrubienia 

cebulowego

•  przydatna w przetwórstwie  

ze względu na doskonałą jakość 

wewnętrzną

•  plantacje przemysłowe można 

wysiewać wprost do gruntu

Goliath RZ
• wczesna

•  okres wegetacji ok. 100 dni  

na zbiór letni

•  przeznaczenie do handlu  

detalicznego i dla przetwórstwa

• długość łodygi rzekomej do 30 cm

•  bardzo duże znaczenie  

w przemyśle przetwórczym  

i suszarniach

•  tworzy mocną roślinę o zbitej 

strukturze wewnętrznej łodygi 

rzekomej

•  liście wzniesione ku górze barwy 

ciemno zielonej, łodyga rzekoma 

jasno seledynowa lub biała

•  nie tworzy zgrubienia 

cebulowego

Pory na świeży rynek

Matejko RZ F1
•  średnio wczesna odmiana 

mieszańcowa

• okres wegetacji ok. 120 dni

•  przeznaczenie świeży rynek  

i przechowalnictwo

• ciemnozielona barwa ulistnienia

•  do siewu bezpośredniego w grunt 

również w niekorzystnych  

warunkach atmosferycznych

•  z rozsady do uprawy wczesnej,  

na pęczki Alcazar RZ
• późna - jesienna

• okres wegetacji ok. 140 dni

•  przeznaczenie świeży rynek, 

przetwórstwo, przechowalnictwo

•  długość łodygi rzekomej 27 cm

•  odmiana o ciemno niebiesko- 

zielonej barwie ulistnienia

•  nie sprawia problemu w uprawie  

i pielęgnacji ze względu  

na strzelisty pokrój

•  doskonale się przechowuje 

  - odporność na choroby  

grzybowe powodowane  

przez grzyb  

z rodzaju Phytophtora

•  polecany do intensywnej 

produkcji w polu

  
•  w okresie lata i jesieni odmiana 

do zbioru mechanicznego 

•  bardzo wysokie wyrównanie, 

długa część biała, brak  

zgrubienia cebulowego  

gwarantują otrzymać plon 

handlowy przewyższający 

obecne standardy

•  nasiona dostępne w formie 

precyzyjnej i podkiełkowanej

Matisse RZ F1
•  średnio wczesna odmiana 

mieszańcowa

•  okres wegetacji ok. 130 dni

• przeznaczenie świeży rynek, 

• ciemnozielona barwa ulistnienia

•  silnie rosnąca w początkowej 

fazie rozwoju umożliwia uprawę  

na zbiór pęczkowy

 

•  dłuższa około 10 cm  

od standardów w tym typie

•  duże wyrównanie nawet z siewu 

bezpośrednio w grunt

•  podwyższona odporność  

na wciornastki

•  nasiona dostępne w formie 

precyzyjnej i podkiełkowanej

Pory  Allium porrum L.

Pory sadzenie zbiór

Odmiana Okres wegetacji*
Zagęszczenie przeznaczenie

Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
(szt/m2)

Margarita RZ 90 18      

Goliath RZ 100 14     

Alkazar RZ 140 14     

Matejko RZ F1 120 14     

Matisse RZ F1 130 16      

*okres od posadzenia do zbioru  - świeży rynek  - przemysł
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Polarbear RZ F1
 Pfs 1-10  Pfs 11

Dolphin RZ F1
 CMV, Pfs 1-7, 9, 11, 13

Sparrow RZ F1
 Pfs 1-11, 13 

•  najwcześniejsza odmiana  

o owalnym liściu

•  do uprawy wczesnowiosennej 

oraz jesiennej

•  doskonały surowiec  

do przetwórstwa oraz babyleaf, 

•  liść ciemny, gruby, wzniesiony do 

góry, co ułatwia zbiór mechaniczny

•  tolerancyjny na wybijanie  

w pędy kwiatowe

Beaver RZ F1

 Pfs 1-11, 13

Whale RZ F1
 Pfs 1-10  Pfs 11

Silverwhale RZ F1
 Pfs 1-9, 11-14  Pfs 10

•  odmiana od kilku lat z powodze-

niem uprawiana w Polsce

•  nadaje się do uprawy wiosennej 

oraz jesiennej, kilka dni 

późniejsza od Sparrow RZ F1

•  polecana do przetwórstwa  

jak i na świeży rynek

• bardzo wysoka jakość liścia

 

Mouflon RZ F1 
 Pfs 1-12, 14 

•  do uprawy w okresie letnim

• liść gładki, owalny, ciemnozielony

•  bardzo wysoka tolerancja  

na wybijanie w pędy kwiatowe, 

nawet podczas bardzo upalnych 

dni w okresie letnim

•  pokrój rośliny wzniesiony, bardzo 

zrównoważony wzrost rośliny 

przez cały okres wegetacji

•  polecana do przetwórstwa,  

również jako baby szpinak

Puma RZ F1
 Pfs 1-10  Pfs 11

Boa RZ F1
 Pfs 1-9,11, 13 

•  odmiana o liściu owalnym,  

do uprawy w okresie letnim

•  bardzo wysoka tolerancja  

na wybijanie w pędy kwiatowe

•  roślina o pokroju wzniesionym  

o grubym, ciemnym, osadzonym 

na krótkim ogonku liściu

•  sprawdzona zarówno  

w przetwórstwie jak i w produkcji 

„baby”

Toucan RZ F1
 Pfs 1-13

Crocodile RZ F1 
 Pfs 1-7, 9, 11, 13 

•  szpinak w typie “semi savoy”

•  do uprawy całorocznej,  

z przeznaczeniem na „baby 

szpinak”

•  norma wysiewu 6,0-8,0 mln 

nasion

•  doskonała żywotność liści  

po zapakowaniu

• wysoka plenność

Zebu RZ F1
 Pfs 1-10, 12  Pfs 11, 13

Szpinak Spinacia oleracea L.

Szpinak siew zbiór

Odmiana Przeznaczenie Odporności Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru

Polarbear RZ F1    Pfs 1-10  Pfs 11
Dolphin RZ F1    CMV, Pfs 1-7, 9, 11, 13
Sparrow RZ F1    Pfs 1-11, 13
Beaver RZ F1    Pfs 1-11, 13
Whale RZ F1    Pfs 1-9, 11, 12, 14  Pfs 10, 13
Silverwhale RZ F1    Pfs 1-9, 11-14  Pfs 10
Puma RZ F1    Pfs 1-4, 7, 11  Pfs 5,6,8-10, 12-14
Boa RZ F1    Pfs 1-9, 11, 13
Mouflon RZ F1    Pfs 1-12, 14
Toucan RZ F1   Pfs 1-13
Crocodile RZ F1   Pfs 1-7, 9, 11,13
Zebu RZ F1   Pfs 1-10, 12  Pfs 11, 13
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Valerie RZ F1 
•  bardzo wczesna odmiana 

mieszańcowa

•  przeznaczona do uprawy 

wiosennej i jesiennej pod  

osłonami i w gruncie, również 

pod włókniną

•  liście średniej długości o barwie 

ciemnozielonej mocno osadzone 

na zgrubieniu

•  szybki przyrost zgrubienia bez 

tendencji do parcenia i pękania

•  bardzo dobrze znosi niskie 

temperatury powietrza

•  zgrubienie okrągłe i bardzo 

wyrównane o cienkim i krótkim 

ogonku

•  skórka gładka o błyszczącym, 

intensywnie czerwonym kolorze

•  miąższ biały bez tendencji  

do przebarwień

•  nie traci jakości po schłodzeniu  

i przechowywaniu

•  pęczek bardzo ładnie prezentuje 

się w skrzynce

Mondial RZ F1
•  odmiana przeznaczona  

do uprawy w gruncie od wiosny 

do jesieni

•  liście krótsze, mocno osadzone 

na zgrubieniu o barwie zielonej

•  doskonale wiąże się w pęczki

•  bardzo dobrze znosi wysokie 

temperatury latem jak i okresowe 

niedobory wody

•  tworzy zgrubienia ładne  

i o bardzo wyrównanym,  

kulistym kształcie

•  nie ma tendencji do parcenia  

i przerastania

•  skórka gładka o czerwonym, 

intensywnym wybarwieniu

•  miąższ biały bez tendencji  

do przebarwień

•  sprawdzona odmiana w uprawie 

letniej zarówno w Polsce jak  

i w Niemczech

Rzodkiewka Raphanus sativus L. 

Rzodkiewka siew zbiór

Nazwa Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru

Valerie RZ F1
Mondial RZ F1

Definicje według Międzynarodowej Federacji Nasiennej
Odporność (Immunity): brak podatności  

na zaatakowanie lub zainfekowanie rośliny 

przez określony szkodnik czy też czynnik cho-

robotwórczy.

Odporność (Resistance): zdolność odmiany 

określonej rośliny do ograniczenia wzrostu  

i rozwoju danego szkodnika lub też czynnika 

chorobotwórczego lub/i ograniczenia zaistnie-

nia szkody, którą te szkodniki i czynniki choro-

botwórcze wyrządzają na roślinach bez danej 

odporności, przy takich samych warunkach 

środowiskowych. Na odpornych roślinach 

mogą wystąpić symptomy porażenia przez  

danego szkodnika lub czynnika chorobotwór-

czego przy jego dużym nasileniu.

Istnieją dwa poziomy odporności:

 Wysoka odporność: 

odmiany, które w porównaniu do odmian  

podatnych, w dużym stopniu ogranicza-

ją wzrost i rozwój określonych szkodników  

i czynników chorobotwórczych przy zwykłym 

występowaniu szkodników lub też czynników 

chorobotwórczych. Jednakże odmiany tych 

roślin mogą wykazywać oznaki choroby lub 

też szkody przy dużym nasileniu szkodników i 

czynników chorobotwórczych.

 

 Umiarkowana odporność: 

odmiany roślin, które ograniczają wzrost  

i rozwój określonych szkodników i czynników 

chorobotwórczych, ale w większym stopniu 

mogą wykazać oznaki choroby lub też szkody 

w porównaniu do odmian z wysoką/standar-

dową odpornością. Jednakże, odmiany roślin 

z umiarkowaną/średnią odpornością wykazu-

ją mniej dotkliwe oznaki choroby niż odmia-

ny podatne, przy jednakowych warunkach  

środowiskowych i/lub występowaniu szkodni-

ków i czynników chorobotwórczych.

Formy nasion
Nasiona NS (Normal Seed)

  Dotyczy nasion, które nie były poddawane 

żadnym specyficznym zabiegom. Sprzeda-

wane są wg masy lub/i na sztuki

Nasiona PR (Precision Seed)

  Dotyczy nasion, które są specjalnie trakto-

wane. Są one kalibrowane pod względem 

średnicy. Stosowanie nasion precyzyjnych 

przekłada się bezpośrednio na zysk z po-

wodu wysokiej zdolności kiełkowania oraz 

wyrównania roślin, większa liczba skiełko-

wanych nasion na m2 przy niewiele wyż-

szych kosztach nasion. Bardzo korzystny 

stosunek ceny do jakości i efektów. Nasio-

na PR sprzedawane są na sztuki. 

 Do niezaprzeczalnych zalet w/w nasion należą:

• wyższa siła kiełkowania,

•  wyższa energia kiełkowania, co daje lepsze 

wyrównanie wschodów w czasie,

•   mocniejszy system korzeniowy roślin  

rozsady,

•    brak konkurencji pomiędzy roślinami  

o składniki pokarmowe, miejsce do wzro-

stu oraz światło, co dajewiększe wyrówna-

nie roślin w trakcie wzrostu,

•    precyzyjny wysiew nasion z racji jednorod-

nego kalibru.

Nasiona SP (Seed Pellet)

  Dotyczy nasion, które dzięki naniesieniu na 

nie odpowiedniego materiału wypełniają-

cego uzyskują formę ułatwiającą wysiew. 

Materiał tworzący otoczkę może zawie-

rać różne dodatki. Nasiona otoczkowane 

sprzedawane są na sztuki.

Nasiona podkiełkowane  (Priming)

  Podkiełkowanie polega na pobudzeniu 

procesu kiełkowania w nasionach dla 

uzyskania szybszych i bardziej równomier-

nych wschodów. Nasiona podkiełkowane 

sprzedaje się na sztuki.



52  | Rijk Zwaan | 53  Warzywa gruntowe 2014/2015 

Artykuł 1: Zastosowanie
1.  Niniejsze warunki mają zastosowanie do wszel-

kich ofert i umów pomiędzy firmą Rijk Zwaan 
(dalej „sprzedający”) a kupującym, o ile strony 
w sposób wyraźny nie postanowiły na piśmie 
odstąpić od jednego lub więcej postanowień 
niniejszych warunków.

2.  Wszelkie obowiązujące u kupującego ogólne 
warunki niniejszym zostają wyraźnie odrzuco-
ne.

Artykuł 2: Oferty, umowy, ceny
1.  Oferty składane przez sprzedającego nie są 

wiążące. Sprzedający może cofnąć niewiążą-
cą ofertę w okresie do trzech dni roboczych 
od otrzymania potwierdzenia przyjęcia oferty 
przez kupującego.

2.  Podane w ofercie ceny nie obejmują podatków  
od sprzedaży. 

3.  Sprzedający zastrzega sobie prawo do okreso-
wych zmian cen. Wszelkie nowe oferty cenowe 
zastępują wcześniejsze oferty dotyczące zamó-
wień składanych po dacie wprowadzenia no-
wych cen.

4.  Jeżeli złożone zamówienie dotyczy ilości innej 
niż standardowa jednostka opakowania sprze-
dającego lub jej wielokrotność, sprzedający ma 
prawo dostarczyć produkt w ilości odpowiednio 
większej.

5. Wszystkie podane wagi i liczby są wartościami 
netto.
6.  Oferta złożona kupującemu lub umowa sprze-

daży zawarta pomiędzy sprzedającym a ku-
pującym nie oznacza i w żadnym wypadku nie 
będzie interpretowana jako dorozumiane przy-
znanie kupującemu licencji na jakąkolwiek wła-
sność intelektualną dotyczącą oferowanych lub 
sprzedawanych towarów.

Artykuł 3: Dokumentacja zamówienia
Składając zamówienie, lub na pierwszy wniosek 
sprzedającego, kupujący ma obowiązek określić 
na piśmie, jakie informacje, specyfikacje i doku-
menty są wymagane przez przepisy kraju, w któ-
rym ma miejsce dostawa, w tym te dotyczące:
- wystawiania faktur,
- wymogów fitosanitarnych,
- międzynarodowych świadectw,
- innych dokumentów lub deklaracji importowych.

Artykuł 4: Zastrzeżenie dotyczące udanej uprawy  
i przetworzenia
Wszystkie dostawy podlegają zwyczajowemu 
zastrzeżeniu udanej uprawy i przetworzenia. W 
sytuacji, gdy sprzedający w sposób uzasadniony 
odwoła się do zastrzeżenia udanej uprawy i prze-
tworzenia, sprzedający nie ma obowiązku wywią-
zania się z umowy, lecz dołoży starań, by dostar-
czyć towar stopniowo lub dostarczyć podobny do 
niego towar zastępczy. W przypadku odwołania 
się sprzedającego do wspomnianego zastrzeżenia 
kupującemu nie przysługuje prawo do jakiegokol-
wiek odszkodowania.

Artykuł 5: Dostawa
1.  Dostawy odbywać się będą zgodnie z Inco-

terms 2010 na podstawie formuły CIP (przewóz 
i ubezpieczenie opłacone). Za dostawę towarów 
będzie uznane przekazanie ich przez sprzedają-
cego pierwszemu przewoźnikowi. Jednocześnie 
sprzedający zobowiązuje się zawrzeć umowę 

przewozu do określonego przez kupującego miej-
sca, pokryć koszty transportu i ubezpieczenia  
w transporcie. Sprzedający zastrzega sobie prawo  
do obciążenia kosztami transportu i ubez-
pieczenia w transporcie kupującego. W takim 
przypadku zastosowanie będzie miała formu-
ła FCA (dostarczone do przewoźnika) zgodna  
z Incoterms 2010.

2.  W przypadku gdy za transport towaru odpo-
wiada sprzedający, transport zostanie zreali-
zowany w sposób uznany przez sprzedającego 
za najbardziej odpowiedni. Kupujący zostanie 
obciążony wszelkimi dodatkowymi kosztami 
poniesionymi przez sprzedającego w wyniku 
specjalnych żądań dotyczących transportu sta-
wianych mu przez kupującego. Sprzedający nie 
ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wyni-
kające z dostawy realizowanej przez przewoź-
nika.

3.  Kupujący nie może zwrócić towarów sprzedają-
cemu bez jego zgody. Ewentualny koszt wysyłki 
zwróconego towaru ponosi kupujący.

Artykuł 6: Termin dostawy
Termin dostawy jest ustalony między sprzedającym  
a kupującym. W przypadku przekroczenia terminu 
dostawy, kupujący poinformuje sprzedającego o 
niewywiązaniu się z postanowień umownych na 
piśmie i wyznaczy mu odpowiedni termin na wy-
wiązanie się z umowy.

Artykuł 7: Dostawy częściowe
Sprzedający uprawniony jest do świadczenia 
częściowych dostaw towarów. Niemniej jednak 
wspomniane rozwiązanie nie jest możliwe, jeżeli 
towary dostarczane w ramach dostaw częścio-
wych niezależnie od siebie nie posiadają żadnej 
wartości. Sprzedający ma prawo fakturować każ-
dą dostawę realizowaną w częściach oddzielnie.

Artykuł 8: Zastrzeżenie prawa własności
1.  Towary dostarczone przez sprzedającego i/lub 

produkty powstałe z dostarczonych towarów 
pozostają własnością sprzedającego dopóki 
kupujący nie ureguluje wszystkich należności 
z nimi związanych. W przypadku nieotrzymania 
zapłaty sprzedający ma prawo odebrać towary  
i/lub produkty kupującemu, a kupujący ma 
obowiązek mu to umożliwić. Kupującemu nie 
przysługuje prawo do dochodzenia żadnego 
odszkodowania. Zastrzeżenie prawa własności 
obejmuje również roszczenia sprzedającego 
względem kupującego powstałe w przypadku 
niewywiązania się przez kupującego z jednego 
lub więcej zobowiązań względem sprzedające-
go.

2.  Towary dostarczone przez sprzedającego i/lub 
produkty powstałe z dostarczonych towarów, 
których dotyczy zastrzeżenie prawa własności 
zgodnie z ustępem 1 niniejszego artykułu:

a)  będą zawsze przechowywane i/lub wykorzysty-
wane w sposób pozwalający na łatwe rozpo-
znanie towarów i/lub produktów jako własności 
sprzedającego,

b)  będą wykorzystywane lub sprzedawane  
wyłącznie w zwyczajowych celach operacyj-
nych.

  W przypadku odsprzedaży kupujący ma obo-
wiązek zastrzec prawo własności na rzecz sprze-
dającego. Ponadto kupujący jest zobowiązany 
nałożyć na odkupującego zobowiązania zawar-

te w artykule 8.
3. Kupującemu nie przysługuje prawo do zastawia-

nia towaru lub zezwalania na zgłaszanie jakich-
kolwiek innych roszczeń wobec towaru.

Artykuł 9: Warunki płatności
1. Zapłaty należy dokonać w ciągu 30 dni od daty 

wystawienia faktury, chyba że strony ustaliły 
inaczej. Niewywiązanie się kupującego z płat-
ności w podanym terminie automatycznie inter-
pretowane będzie jako naruszenie przez niego 
postanowień umownych; kupujący zobowiąza-
ny jest do płatności odsetek od zaległej kwoty w 
wysokości 1% miesięcznie, licząc od daty upły-
wu terminu płatności. Sprzedający zastrzega so-
bie prawo do wstrzymania dalszych dostaw ku-
pującemu w okresie niewywiązywania się przez 
niego z obowiązków umownych.

2. W przypadku likwidacji, upadłości lub zawiesze-
nia spłat przez kupującego, kwoty, z płatnością 
których kupujący zalega, stają się natychmia-
stowo wymagalne, a sprzedającemu przysłu-
guje prawo do wstrzymania lub unieważnienia 
wszelkich umów z kupującym, co pozostaje bez 
wpływu na przysługujące sprzedającemu prawo 
do ubiegania się o odszkodowanie.

3. Jeżeli strony postanowiły o częściowym do-
konywaniu płatności, a kupujący przekroczy 
jeden z terminów zapłaty, wszystkie pozosta-
łe niezapłacone kwoty staną się natychmia-
stowo wymagalne bez konieczności wysto-
sowywania dodatkowego powiadomienia  
w tym zakresie. Wówczas naliczane będą odpo-
wiednie odsetki zgodnie z ustępem 1.

4. Opłaty bankowe pokrywa kupujący.

Artykuł 10: Opłaty windykacyjne
Jeżeli kupujący nie wywiąże się z nałożonego na 
niego zobowiązania lub zobowiązań, wówczas zo-
stanie obciążony wszelkimi kosztami windykacji 
zarówno na drodze sądowej jak i pozasądowej.

Artykuł 11: Odpowiedzialność
1.   Jeżeli sprzedający uzna, że złożona przez ku-

pującego reklamacja jest uzasadniona, sprze-
dający zobowiązany jest, w miarę możliwości, 
według swojego uznania oraz na własny koszt, 
do usunięcia wady lub zastąpienia wadliwych 
towarów towarami niewadliwymi. W takiej sytu-
acji kupujący ma obowiązek w pełni współpra-
cować ze sprzedającym. Kupujący jest zobowią-
zany w jak największym stopniu zabezpieczyć 
wadliwy towar, wobec którego złożył reklamację  
u sprzedającego.

2.  Sprzedający nie odpowiada za szkody poniesio-
ne przez kupującego wynikłe z wadliwości to-
waru lub w jakikolwiek sposób z nią związane, 
w tym dotyczące opakowania, chyba że szkody 
wynikają z umyślnego wykroczenia lub rażące-
go niedbalstwa ze strony sprzedającego i/lub 
jego pracowników.

3.   Wszelka odpowiedzialność sprzedającego 
z tytułu jakichkolwiek szkód poniesionych 
przez kupującego każdorazowo ogranicza się 
do wartości faktury wystawionej kupującemu  
(z wyłączeniem podatku VAT) i dotyczącej danej 
dostawy. W żadnym razie sprzedający nie pono-
si odpowiedzialności za pośrednie szkody, któ-
rych doznał kupujący, takie jak (między innymi) 
szkoda następcza, strata handlowa lub utrata 
zysku.

4.  Ponadto, sprzedający w żadnym razie nie pono-
si odpowiedzialności w tytułu szkód wynikłych z 
domniemanego opóźnienia w dostawie towaru.

5.  Wszelkie ewentualne roszczenia odszkodowaw-
cze oparte na niniejszych ogólnych warunkach 
wygasają po upływie roku od dostawy towaru 
będącego przedmiotem roszczenia, o ile sprze-
dający nie otrzymał do tej pory żadnego rosz-
czenia na piśmie.

Artykuł 12: Użytkowanie i gwarancja
1.  Sprzedający gwarantuje, że towary przez nie-

go dostarczane odpowiadają w jak najbardziej 
zbliżonym stopniu opisom tychże towarów. 
Specyfikacje produktów, o ile istnieją, nie pod-
legają gwarancji. Sprzedający poinformuje 
kupującego, jeżeli dostarczony towar nie od-
powiada specyfikacjom produktu zawartym w 
katalogu udostępnionym przez sprzedającego  
na dany sezon.

2.  Sprzedający nie gwarantuje, że towar dostar-
czony przez niego kupującemu odpowiada ce-
lom, do jakich chce go wykorzystać kupujący. 
Kupujący wyraźnie przyjmuje do wiadomości, 
że nawet przy użyciu towaru najwyższej jakości 
udana hodowla roślin zależy w dużej mierze od 
metod uprawy, warunków pogodowych i jako-
ści gleby.

3.  Wszelkie udostępnione przez sprzedającego na 
piśmie informacje dotyczące jakości opierają 
się wyłącznie na odtwarzalnych testach. Dane 
odzwierciedlają wyłącznie wynik uzyskany 
przez sprzedającego podczas wykonania testów 
i w warunkach, w jakich testy mają miejsce. 
Nie należy zakładać istnienia bezpośredniego 
związku pomiędzy udostępnionymi danymi  
a wynikami otrzymanymi przez kupującego. 
Wynik otrzymany przez kupującego zależy m.in. 
od miejsca, zabiegów uprawowych, na przykład 
wykorzystanego do wysiewu podłoża, i/lub wa-
runków klimatycznych.

4.  Wszelkie gwarancje udzielone przez sprzeda-
jącego wygasają, jeżeli kupujący podda towar 
obróbce lub przyczyni się do jego obróbki, 
przepakuje towar lub przyczyni się do jego prze-
pakowania, albo wykorzysta i/lub będzie prze-
chowywać towar w sposób nieprawidłowy lub 
przyczyni się do nieprawidłowego wykorzysta-
nia i/lub przechowywania towaru.

5.  Sprzedający w żadnej mierze nie gwarantuje, 
że użycie dostarczonego towaru nie narusza 
jakichkolwiek praw (własności intelektualnej) 
osób trzecich.

Artykuł 13: Obróbka nasion na prośbę kupującego
1.  Jeżeli na specjalną prośbę kupującego towar 

zostanie poddany obróbce przez lub w imieniu 
sprzedającego, sprzedający w żaden sposób 
nie gwarantuje skuteczności i/lub nie ponosi 
odpowiedzialności za rezultaty takiej obróbki. 
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z ty-
tułu jakichkolwiek szkód wynikłych w procesie 
obróbki wykonanej na specjalną prośbę kupu-
jącego.

2.  Jeżeli mimo to sprzedający zostanie pociągnięty 
do odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych 
w procesie obróbki wykonanej na specjalne 
życzenie kupującego, odpowiedzialność sprze-
dającego ogranicza się do wymiany towaru lub 
zapisania kwoty na dobro faktury dotyczącej 
danego towaru, w takim stopniu, w jakim jest to 

możliwe i według jego uznania.
3.  Wszelkie dane dotyczące towaru opierają się o 

testy przeprowadzone przed wykonaną na żą-
danie obróbką.

Artykuł 14: Wady i warunki reklamacji
1.  Kupujący jest zobowiązany do analizy towaru  

w momencie dostawy lub w najszybszym moż-
liwym czasie po dostawie i do poinformowania 
sprzedającego w ciągu ośmiu dni od momentu 
dostawy, jeżeli dostarczono niewłaściwy towar 
i/lub inną niż ustalona ilość.

2.  Reklamacje dotyczące oczywistych wad towaru,  
w tym jego opakowania, należy przedłożyć 
sprzedającemu na piśmie w ciągu ośmiu dni od 
daty dostarczenia towaru kupującemu. Rekla-
macje dotyczące nieoczywistych lub ukrytych 
wad towaru, w tym opakowania, należy przedło-
żyć sprzedającemu na piśmie w ciągu ośmiu dni 
od dnia, w którym domniemana wada została 
lub mogła zostać w sposób uzasadniony odkry-
ta przez kupującego. Reklamacje należy przy-
gotować w sposób pozwalający sprzedającemu  
lub osobie trzeciej na weryfikację ich przedmio-
tu. Reklamacje obejmować będą numer partii 
oraz szczegóły dotyczące dostawy i faktury. 
Kupujący zobowiązany jest wskazać, w jakich 
warunkach towar został użyty, a w przypadku 
dalszej sprzedaży towaru, kto był jego kolej-
nym nabywcą. Niezłożenie pisemnej reklamacji 
sprzedającemu w określonym powyżej terminie 
skutkuje utratą przysługującego kupującemu 
prawa do zadośćuczynienia, w tym odszkodo-
wania.

3.  W przypadku nierozstrzygniętego sporu po-
między stronami dotyczącego kiełkowania, 
czystości odmiany, jednolitości typu, czysto-
ści technicznej lub zdrowia, na prośbę kupu-
jącego i/lub sprzedającego oceny może do-
konać inspekcja Naktuinbouw (stacja ISTA)  
z siedzibą w Roelofarendsveen, Królestwo Ni-
derlandów, lub inna bezstronna i niezależna 
organizacja wskazana za obopólną zgodą ku-
pującego i sprzedającego, na koszt przegranej 
strony. W przypadku sporu dotyczącego zdro-
wia preferowane będzie wykorzystanie akcep-
towanych metod badawczych ISHI (Międzyna-
rodowej Inicjatywy ds. Zdrowotności Nasion). 
Wynik oceny będzie wiążący dla obydwu stron, 
niezależnie od prawa stron do zgłaszania wła-
dzom określonym w artykule 21 wszelkich spo-
rów dotyczących skutków takiej decyzji.

4.  Reklamacje dotyczące faktury wystawionej przez 
sprzedającego należy mu przedłożyć na piśmie  
w ciągu czternastu dni od daty wystawienia 
faktury. Złożenie reklamacji nie uprawnia ku-
pującego do wstrzymania płatności za fakturę, 
której dotyczy reklamacja.

Artykuł 15: Zwolnienie z odpowiedzialności
1.  Kupujący zwalnia sprzedającego z odpowie-

dzialności z tytułu wszelkich roszczeń i praw 
osób trzecich dotyczących odszkodowania z 
tytułu (domniemanych) szkód spowodowanych 
przez towar dostarczony przez sprzedającego 
lub z nim związanych, w tym roszczeń i praw 
zgłoszonych przeciwko sprzedającemu jako 
producentowi towaru na podstawie jakichkol-
wiek przepisów dotyczących odpowiedzialności 
cywilnej za skutki wad towaru w jakimkolwiek 
kraju, chyba że szkody wynikają z umyślnego 

wykroczenia lub rażącego zaniedbania ze stro-
ny sprzedającego.

2.   Kupujący zobowiązany jest wykupić odpowied-
nie ubezpieczenie od wszelkich możliwych rosz-
czeń i odpowiedzialności cywilnej wynikających 
ze zwolnienia z odpowiedzialności udzielonego 
w artykule 15.1; na pierwsze żądanie sprzeda-
jącego ubezpieczenie zostanie mu przedłożone 
do akceptacji.

Artykuł 16: Wskazówki dotyczące sposobu pro-
wadzenia upraw, opisy odmian i zalecenia
1.  Wskazówki dotyczące upraw udzielane przez 

sprzedającego nie są wiążące. Wskazówki do-
tyczące upraw, opisy, zalecenia i ilustracje w ja-
kiejkolwiek formie są w sposób jak najbardziej 
wierny oparte na doświadczeniach uzyskanych 
podczas badań i w praktyce. Niemniej jednak 
na podstawie tych informacji sprzedający nie 
ponosi odpowiedzialności za odmienne rezul-
taty po wyhodowaniu towaru. To na kupującym 
spoczywa odpowiedzialność za określenie, czy 
towar nadaje się do wykorzystania do konkret-
nej uprawy i w lokalnych warunkach.

2.   Używane w informacjach dostarczonych przez 
sprzedającego słowa „odporność”, „wytrzyma-
łość” i „podatność” oznaczają:

 -  odporność: nieuleganie atakom określonych 
szkodników i patogenów;

 -  wytrzymałość: zdolność odmiany rośliny  
do ograniczenia wzrostu i rozwoju określo-
nych szkodników lub patogenów i/lub powo-
dowanych przez nich szkód w porównaniu  
z podatnymi odmianami roślin w podobnych 
warunkach środowiskowych i w warunkach 
podobnej presji szkodników i patogenów. Wy-
trzymałe odmiany mogą mieć pewne objawy 
chorobowe lub zostać uszkodzone w warun-
kach dużej presji szkodników lub patogenów. 
Określa się dwa poziomy wytrzymałości: wy-
soka/standardowa wytrzymałość (HR): odmia-
ny roślin, które dalece ograniczają wzrost i roz-
wój określonych szkodników lub patogenów 
w warunkach normalnej presji w porównaniu 
z podatnymi odmianami. Te odmiany mogą 
jednak wykazywać pewne objawy lub większe 
uszkodzenie w warunkach dużej presji szkod-
ników lub patogenów.

Umiarkowana/średnia wytrzymałość (IR): odmia-
ny roślin, które ograniczają wzrost i rozwój okre-
ślonych szkodników lub patogenów, ale mogą 
wykazywać szerszy zakres objawów lub większe 
uszkodzenie w porównaniu z odmianami o wyso-
kiej/standardowej wytrzymałości.
Umiarkowanie/średnio wytrzymałe odmiany wy-
kazują mniej poważne objawy lub mniejsze znisz-
czenie w porównaniu z podatnymi odmianami 
roślin w hodowli w podobnych warunkach środo-
wiskowych i/lub warunkach presji szkodników lub 
patogenów.
-  Podatność: niezdolność odmiany rośliny  

do ograniczenia wzrostu i rozwoju określonych 
szkodników lub patogenów.

Artykuł 17: Siła wyższa
1.  Przyjmuje się, że siła wyższa oznacza okolicz-

ności, na które sprzedający nie ma wpływu,  
a które utrudniają lub uniemożliwiają wywią-
zanie się z umowy. Oznacza to między innymi 
następujące sytuacje, o ile znacznie utrud-

Ogólne warunki sprzedaży i dostaw firmy Rijk Zwaan 
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Notatki     

Opisy, ilustracje, zalecenia uprawowe oraz 

wszelkie inne informacje np. daty ważno-

ści, terminy wysiewu, sadzenia oraz terminy  

zbiorów pojawiające się w jakiejkolwiek formie 

w katalogach, etykietach oraz w/na opakowa-

niach nasion firmy Rijk Zwaan są oparte w moż-

liwie najwyższym stopniu o wiedzę czerpaną  

z doświadczeń oraz praktyki. 

Jednakże firma Rijk Zwaan nie ponosi odpo-

wiedzialności za nieprawidłowe wyniki stwier-

dzone u roślin, na podstawie wspomnianych 

opisów, ilustracji, zaleceń uprawowych oraz infor-

macji. Kupujący jest zobowiązany do właściwego  

przechowywania nasion oraz do zadecydowania 

czy produkt oraz zalecenia uprawowe są odpo-

wiednie do zastosowania w zamierzonej uprawie  

i przy lokalnych warunkach.

Disclaimer

niają lub uniemożliwiają one wywiązanie się  
z zobowiązań: strajki w firmach innych niż fir-
ma sprzedającego, nielegalne strajki lub strajki 
polityczne w firmie sprzedającego, ogólne nie-
dobory wymaganych surowców i innych mate-
riałów lub usług niezbędnych do wywiązania 
się z umowy, nieprzewidywalne zastoje u do-
stawców i/lub innych osób trzecich, od których 
zależy działalność sprzedającego, oraz ogólne 
problemy z transportem.

2.  Sprzedający bezzwłocznie zawiadomi kupują-
cego o zaistnieniu przypadku siły wyższej.

3.  W sytuacji gdy przypadek siły wyższej utrzymu-
je się dłużej niż dwa miesiące, obydwie strony 
mają prawo do rozwiązania umowy.

4.  W przypadku zaistnienia siły wyższej sprzedają-
cy nie jest zobowiązany do wypłaty jakiegokol-
wiek odszkodowania.

Artykuł 18: Dalsze wykorzystanie/uprawy, kontrola
1.  Kupującemu nie przysługuje prawo do wyko-

rzystania dostarczonego mu towaru w dalszej 
produkcji i/lub reprodukcji materiału rozmno-
żeniowego.

2.  W przypadku sprzedania dostarczonego towa-
ru osobie trzeciej kupujący zobowiązany jest 
nałożyć na osobę trzecią powyższe zobowiąza-
nie pod groźbą wypłaty odszkodowania.

3.  Kupujący zobowiązany jest do zapewnienia 
sprzedającemu, lub każdej osobie przepro-
wadzającej kontrole w imieniu sprzedającego, 
bezpośredniego dostępu do własnej firmy, w 
tym i w szczególności do należących do firmy 
szklarni tak, aby sprzedający mógł przeprowa-
dzić kontrolę. „Firma” w niniejszym artykule 
oznacza również wszelkie działania biznesowe 
prowadzone w imieniu kupującego przez oso-
bę trzecią. Na wniosek, kupujący zobowiązany 
jest również umożliwić dostęp do swoich or-
ganów administracyjnych związanych z odpo-
wiednimi materiałami rozmnożeniowymi.

Artykuł 19: Używanie znaków towarowych, logo 
i innych znaków
1.  Kupującemu zabrania się używania lub rejestro-

wania (przyczyniania się do rejestracji) znaków  
towarowych, logo i innych znaków używanych 
przez sprzedającego w celu odróżnienia jego 
towarów od towarów innych przedsiębiorstw, 
oraz używania znaków towarowych, logo lub 
innych znaków je przypominających. Nie do-
tyczy to obrotu towarem w oryginalnym opa-
kowaniu, które sprzedający opatrzył lub które 
opatrzono znakami towarowymi, logo i innymi 
znakami.

2.  Jeżeli dostarczony towar zostaje odsprzedany 
osobie trzeciej, kupujący ma obowiązek nało-
żyć na osobę trzecią powyższe zobowiązanie 
pod groźbą wypłaty odszkodowania.

Artykuł 20: Klauzula salwatoryjna
1.  W przypadku, gdy którekolwiek z postano-

wień ogólnych warunków stanie się nieważ-
ne, postanowienie to zostanie automatycznie 
zastąpione ważnym postanowieniem jak naj-
bardziej zbliżonym do założeń zastępowanego 
postanowienia.

2.  W takiej sytuacji na tyle, na ile to możliwe 
wszystkie pozostałe postanowienia ogólnych 
warunków pozostają w pełni mocy.

Artykuł 21: Rozstrzyganie sporów
W razie jakichkolwiek sporów wynikających z 
ofert i umów, których dotyczą lub do których 
mają odniesienie niniejsze ogólne warunki, stro-
ny będą je rozstrzygać w sposób polubowny. Je-
śli okaże się to niemożliwe, spór zostanie oddany 
pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego pierw-
szej instancji właściwego dla miejsca zamiesz-
kania sprzedającego, chyba że obowiązujące 
przepisy prawa, o których mowa w artykule 22, 
przewidują właściwość innego sądu. Sprzedający 
zachowuje jednak prawo do wydania kupujące-
mu nakazu stawiennictwa w sądzie określonym 
przepisami lub odpowiednim międzynarodo-
wym traktatem. Sprzedający zastrzega sobie pra-
wo do wezwania kupującego do stawiennictwa  
w sądzie w kraju, w którym kupujący posiada 
swoją siedzibę.

Artykuł 22: Prawo właściwe
Wszelkie umowy pomiędzy sprzedającym a ku-
pującym podlegają prawu kraju, w którym za-
mieszkuje sprzedający. Ponadto w sytuacji, w 
której sprzedający i kupujący nie zamieszkują w 
jednym kraju zastosowanie znajduje Konwencja 
Narodów Zjednoczonych o umowach między-
narodowej sprzedaży towarów, w zakresie, w 
którym Konwencja nie odbiega od niniejszych 
warunków i w którym nie jest niezgodna z prze-
pisami obowiązującymi w kraju sprzedającego.
Dodatkowe warunki sprzedaży nasion hodow-
com na metr kwadratowy

Artykuł 23: Ilość
Ilość nasion, jaką należy zakupić, będzie okre-
ślana w drodze konsultacji doradcy ds. produkcji 
sprzedającego i kupującego. Ustalona ilość zo-
stanie zapisana w zamówieniu. W celu określe-
nia ilości nasion, w pierwszej kolejności należy 
określić liczbę metrów kwadratowych, na któ-
rych kupujący będzie hodował rośliny. Liczba ta 

zostanie również zapisana w zamówieniu. Punk-
tem wyjścia będzie maksymalna ilość 2,5 (dwóch  
i pół) rośliny na metr kwadratowy, chyba że 
sprzedający i kupujący wyraźnie ustalą inaczej, 
zapisując tę informację w zamówieniu. Odstą-
pienie od wspomnianego punktu wyjścia może 
wpływać na cenę za metr kwadratowy netto.

Artykuł 24: Płatność
1.  Cena za metr kwadratowy netto zapisana w za-

mówieniu obowiązuje na jeden okres hodowli 
określony w zamówieniu. „Netto” oznacza, że 
przy obliczaniu liczby metrów kwadratowych 
pod uwagę brana jest wyłącznie powierzchnia 
zdatna do hodowoli roślin.

2.  Faktura na kwotę należną za nasiona zostanie 
wystawiona jednorazowo w momencie dosta-
wy.

Artykuł 25: Wykorzystanie nasion
1.  Kupujący będzie wykorzystywał (przyczy-

ni się do wykorzystania nasiona wyłącznie  
do hodowli roślin na przestrzeni wyrażonej  
w metrach kwadratowych  i w okresie hodowli 
określonych w zamówieniu. W wypadku wy-
hodowania odmiany na obszarze większym 
niż obszar określony w zamówieniu, kupujący 
zapłaci sprzedającemu podwójną cenę opisa-
ną w artykule 24 za każdy metr kwadratowy 
przekraczający ustaloną liczbę metrów kwa-
dratowych. Jeżeli po okresie wyhodowania ro-
ślin pozostaną jakiekolwiek nasiona, odbierze 
je sprzedający.

2.  Kupującemu nie zezwala się na udostępnia-
nie osobom trzecim nasion lub wszelkiego 
innego materiału odmiany niezależnie od 
formy. Kupujący ma jednak prawo udostęp-
nić nasiona hodowcy roślin, jeżeli i) hodow-
ca roślin wykorzystuje je wyłącznie w celu 
wyhodowania młodych roślin dla kupujące-
go zgodnie z liczbą metrów kwadratowych  
i okresem hodowli zawartymi w zamówieniu 
oraz ii) hodowca roślin przekazuje wszyst-
kie pozostałe nasiona i wszystkie młode ro-
śliny wyhodowane z nasion kupującemu.  
W tym celu kupujący ma obowiązek przekazać 
istotne informacje sprzedającemu.

Wszystkie informacje zawarte w katalogu o od-
mianach, powinny być wykorzystane w oparciu  
o własną wiedzę i doświadczenie ogrodnika,  
po uwzględnieniu warunków klimatyczno glebo-
wych dla danego rejonu uprawy.
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