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Szanowni	Państwo,

Mamy	przyjemność	zaprezentować	
Państwu	nowy	katalog		-	Warzywa	 
szklarniowe	na	sezon	2013/2014.

Znalazły	się	w	nim	znane	i	cenione	
odmiany	jak	również	sporo	nowości,	 
w	każdym	z	prezentowanych	gatunków.

Proponujemy	Państwu	przegląd	odmian	
odpowiedni	dla	różnych	systemów	
uprawy	zarówno	do	nowoczesnych	 
technologii	na	podłożach	inertnych	 
jak	i	do	tradycyjnych	upraw	w	ziemi.

Każdą	odmianę	opisaliśmy	według	jej	
typu,	cech	szczególnych,	terminu	 
uprawy	oraz	cech	indywidualnych.

Mamy	nadzieję,	że	nasze	opisy	będą	
Państwu	pomocne	w	wyborze	odmian.
Jednak	jeżeli	mieliby	Państwo	pytania	
odnośnie	naszego	asortymentu	to	nasi	
specjaliści	ds.	uprawy	są	do	Państwa	
dyspozycji,	służą	radą	przy	wyborze	
odmian	jak	również	chętnie	odpowiedzą	
na	Państwa	pytania	związane	z	uprawą	 
i	prowadzeniem	roślin.

Firma	Rijk	Zwaan	życzy	Państwu	 
dobrego	sezonu	i	owocnych	zbiorów.
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72-617  F1  RZ 
		ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Si
 On

Czas uprawy: 	 sadzenie	od	początku	stycznia
Owoce: 	 	 240	–	280	gramów;		głównie	rozmiar	„BBB”
Cechy rośliny:		 	roślina	o	otwartym	pokroju,	zbalansowanym	 

wzroście;	dobry,	silny	system	korzeniowy
Uwagi: 	 	 	odmiana	o	wysokim	potencjale	plonowania; 

odporna	na	mączniaka;	 
zalecana	regulacja	liczby	owoców	w	gronie	do	4	sztuk;	 
owoce	lekko	spłaszczone,	twarde

Ladoga F1  RZ 
		ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Sbl/Va:0/Vd:0
 On

Czas uprawy: 	 sadzenie	od	połowy	stycznia
Owoce:	 	 	240	–	260	gramów;		głównie	rozmiar	„BBB”
Cechy rośliny: 	 roślina	o	silnym	wzroście,	dłuższe	międzywęźla
Uwagi: 	 	 	zalecana	regulacja	do	4	owoców	w	gronie;	 

doskonale	znosi	wysokie	temperatury	latem

Guyana  F1  RZ 
			ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Sbl/Va:0/Vd:0/Si

Czas uprawy: 	 sadzenie	od	końca	grudnia
Owoce: 	 	 220	–	240	gramów;		rozmiar	„BB”	i	„BBB”
Cechy rośliny: 	 roślina	o	zbalansowanym	wzroście
Uwagi: 	 	 		polecana	do	bezpośredniego	zbioru	do	kartonów	 

po		uprzedniej	regulacji	gron	do	4	–	5	owoców;	
	 	 	 	owoce	płaskie	na	początku	później	kuliste,	 

bardzo	wyrównane

pom
idor	m

ięsisty
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Bogota F1  RZ 
		ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0/Si
 On

Czas uprawy:		 sadzenie	od	końca	grudnia	–	początku	stycznia
Owoce: 	 	 180	-	220	gramów;		rozmiar	„BBB”	,	„BB”	
Cechy rośliny: 	 	roślina	o	silnym	wzroście	i	bardzo	dobrym	systemie	

korzeniowym
Uwagi:		 	 	owoce	twarde,	intensywnie	wybarwione;	 

bardzo	wyrównane;	 
doskonały	na	rynek	krajowy	i	na	eksport;	 
bardzo	wysoki	plon;	 
dodatkowy	atut	to	odporność	na	mączniaka

72-528  F1  RZ 
		ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0/Si
 On

Czas uprawy: 	 sadzenie	od	początku	stycznia
Owoce: 	 	 	160	-	180	gramów;		rozmiar	„BB”,	na	początku	„BBB”
Cechy rośliny: 	 roślina	o	otwartym	pokroju,	dłuższe	międzywęźla
Uwagi: 	 	 	owoce	bardzo	twarde,	intensywnie	wybarwione,	

bardzo	wyrównane,	płaskie;	 
nadaje	się	do	mechanicznego	sortowania;	 
wysoka	produktywność;	 
regulacja	gron	do	5	owoców

72-529  F1  RZ 
		ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Sbl/Va:0/Vd:0/Si
 On

Czas uprawy: 	 sadzenie	od	początku	stycznia
Owoce: 	 	 	160	-	180	gramów;		rozmiar	„BB”,	na	początku	„BBB”
Cechy rośliny: 	 	roślina	o	otwartym	pokroju,	krótkie	międzywęźla
Uwagi: 	 	 	owoce	bardzo	twarde,	lekko	spłaszczone,	silna	szypułka;	 

przydatne	do	mechanicznego	sortowania,	do	obrotu	
wielkotowarowego	i	na	export;	 
wysoki	plon	wczesny	i	całkowity

do prób
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Tomala  F1  RZ 
		ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Sbl/Va:0/Vd:0
 On

Czas uprawy: 	 sadzenie	od	początku	stycznia
Owoce: 	 	 160	-	180	gramów;		rozmiar	„BB”	do	„B”
Cechy rośliny: 	 	roślina	o	zrównoważonym	wzroście,	 

krótkie	międzywęźla,	krótkie	liście
Uwagi:		 	 	łatwa	produkcja	rozsady	bez	tendencji	do	wybiegania;	

dobre	wiązanie	owoców;	 
owoce	bardzo	twarde,	na	rynek	krajowy	i	eksport

Camry  F1  RZ 
		ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0/Si

Czas uprawy: 	 sadzenie	od	stycznia
Owoce: 	 	 140	-	150	gramów;		rozmiar	„BB”	do	„B”
Cechy rośliny: 	 roślina	o	otwartym	pokroju	łatwa	w	pielęgnacji
Uwagi: 	 	 	owoce	bardzo	wyrównane,	kuliste,	twarde,	 

niepękające,	smaczne	o	rzadko	spotykanym	połysku;	
bardzo	tolerancyjna	na	wahania	temperatury	 
i	wilgotności;	 
doskonale	sprawdza	się	w	uprawie	jesiennej,	
wówczas	owoce	osiągają	wagę	około	200	gramów;	 
tolerancyjna	na	gwałtowne	zmiany	pogody
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TY-12 F1  RZ 
		ToMV:0-2/TYLCV/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Sbl/Va:0/Vd:0
 Ma/Mi/Mj

Czas uprawy:		 sadzenie	od	połowy	stycznia
Owoce:		 	 około	200	gramów			
Cechy rośliny:		 roślina	o	generatywnym,	otwartym	wzroście
Uwagi: 	 	 	zalecane	regulowanie	gron	do	3	–	4	owoców;		 

zalecane	szczepienie	na	podkładce		Emperador	RZ,	
która	wzmacnia	wzrost	rośliny	i	pozwala	uzyskać	
latem	i	jesienią	owoce	lepiej	wypełnione	i	większe

Endeavour F1  RZ 
		ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0

Czas uprawy:		 sadzenie	od	grudnia
Owoce: 	 	 140	-	160	gramów			
Cechy rośliny: 	 roślina	o	zrównoważonym	wzroście	
Uwagi: 	 	 	atrakcyjna	czerwona	barwa	owoców	i	doskonała	

trwałość;	 
zielona	część	grona	gruba,	trwała	i	intensywnie	
zielona	przez	klika	dni	po	zbiorze;	 
polecana	do	uprawy	na	„duże	grono”; 
może	być	zbierana	na	pojedyncze	owoce	bez	
szypułki,	wówczas	mamy	doskonałej	jakości	owoce	 
do	mechanicznego	sortowania	o	rozmiarze	“BB”	I	“B”

do prób
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Levanzo F1  RZ 
		ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Sbl/Va:0/Vd:0/Si

Czas uprawy: 	 sadzenie	od	stycznia
Owoce: 	 	 140	-	150	gramów			
Cechy rośliny:		 roślina	silna		o	otwartym	pokroju	i	krótkich	liściach	
Uwagi: 	 	 	pomidor	do	zbioru	na	“duże”	grona	i	opcjonalnie	 

na	pojedyncze	owoce:	 
grona	bardzo	wyrównane	w	czasie	sezonu,	zalecana	
regulacja	do	5	owoców;	 
zielona	część	grona	bardzo		trwała,	gruba	stanowi	
bardzo	dobry	atut; 
owoce		bardzo	wyrównane,	gładkie	o	błyszczącej		
skórce,	twarde,	ciemnoczerwone;	 
użytkowana	również	na	pojedyncze	owoce	 
bez	szypułki	w	kalibrażu	„BB”

Futuno  F1  RZ 
		ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Sbl/Va:0/Vd:0/Si

Czas uprawy:		 sadzenie	od	stycznia
Owoce: 	 	 140	-	150	gramów			
Cechy rośliny: 	 roślina	o	generatywnym	pokroju,	bardzo	wczesna	
Uwagi: 	 	 	tworzy	bardzo	wyrównane,	płaskie	grona	idealne	do	

jednostkowego	pakowania	z	trwałą	częścią	zieloną;	
owoce	twarde,	intensywnie	czerwone;	 
zalecana	regulacja	gron	na	5		owoców;	 
bardzo	wysoki	plon	wczesny	i	ogólny

Cappricia  F1  RZ 
			ToMV:0-2/TSWV/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Sbl/Va:0/Vd:0/Si

Czas uprawy: 	 sadzenie	od	grudnia
Owoce: 	 	 110	-	120	gramów			
Cechy rośliny: 	 	roślina	o	otwartym	pokroju,	zbalansowanym	wzroście;	

krótkie	międzywęźla
Uwagi: 	 	 	grona	o	silnej	intensywnie	zielonej	barwie;	 

może	z	powodzeniem	być	uprawiana	również,	 
w	starszych	szklarniach;	 
opcjonalnie	zbiór	na	pojedyncze	owoce	w	rozmiarze	„B”

po
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Mecano  F1  RZ 
			ToMV:0-2/TSWV/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Sbl/Va:0/Vd:0/Si

Czas uprawy: 	 sadzenie	od	grudnia
Owoce:		 	 110	-	120	gramów			
Cechy rośliny:		 roślina	o	otwartym	pokroju,		  
	 	 	 krótkie	międzywęźla
Uwagi: 	 	 	owoce	bardzo	wyrównane,	intensywnie	czerwone,	

twarde	i	smaczne;	 
charakteryzuje	się	wysoką	zdrowotnością;	 
niska	pracochłonność	w	uprawie	i	przygotowaniu	
gron

Roterno F1  RZ 
		ToMV:0-2/TSWV/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0/Si
 On/Ma/Mi/Mj

Czas uprawy:		 sadzenie	od	stycznia
Owoce: 	 	 90	-	100	gramów			
Cechy rośliny: 	 roślina	o	otwartym	pokroju,	krótkich	liściach
Uwagi: 	 	 	owoce	najwyższej	jakości,	kuliste,	bardzo	smaczne;	

trwała	część	zielona,	o	intensywnej	zielonej	barwie;	
bardzo	plenna

pom
idor	do	zbioru	na	grona
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Arvento  F1  RZ 
		ToMV:0-2/TSWV/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Sbl/Va:0/Vd:0/Si
 On

Czas uprawy: 	 sadzenie	od	grudnia
Owoce:		 	 90	-	100	gramów			
Cechy rośliny: 	 roślina	o	zbalansowanym	wzroście
Uwagi: 	 	 	owoce	bardzo	wyrównane,	kuliste,	twarde,	 

jednakowo	wybarwione;	 
jakość	owoców		idealnie	dopasowana	do	pakowania	
po	4	lub	6	owoców;	 
szczególnie	polecana	na	rynki	Niemiec,	 
Skandynawii	i	Anglii;	 
bardzo	wysoki	plon;	 
doskonała	zdrowotność	roślin	w	ciągu	całego	sezonu;	
odporna	na	mączniaka

Elanto F1  RZ 
		ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Sbl/Va:0/Vd:0/Si
 On

Czas uprawy:		 sadzenie	od	grudnia
Owoce: 	 	 110	-	120	gramów			
Cechy rośliny: 	 silna	roślina	o	dość	dużych	liściach
Uwagi: 	 	 	owoce	kuliste,	bardzo	twarde,	o	błyszczącej	gładkiej	

skórce; 
duża	łatwość	wiązania	owoców;	 
grona	często	po	6	do	8	sztuk;	 
bardzo	wczesna

pom
idory	średnioow
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Amoroso F1  RZ 
		ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0/Si
	On/Ma/Mi/Mj

Czas uprawy:		 sadzenie	od	grudnia
Owoce: 	 	 35	-	40	gramów				
Cechy rośliny: 	 roślina	o	dużej	sile	wzrostu
Uwagi: 	 	 	owoce	kuliste,	bardzo	trwałe,	zbierana	na	grona;		

zalecana	regulacja	na	8	–	10	owoców	w	gronie;	
doskonały	smak;	 
wysoka	zawartość	likopenu;	 
uważana	za	jedną	z	najsmaczniejszych	odmian	
dostępnych	na	rynku

Brioso F1  RZ 
		ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0/Si
 On

Czas uprawy:		 sadzenie	od	grudnia
Owoce: 	 	 35	-	40	gramów				
Cechy rośliny: 	 roślina	o	silnym	wzroście
Uwagi: 	 	 	zbiór	na	grona;	 

standard	w	tej	kategorii	w	Holandii;	 
najwyższy	plon	i	jakość	owoców;	 
owoce	kuliste;	 
sprawdzony	w	warunkach	uprawy	ze	sztucznym	
światłem

Pinoso  F1  RZ 
			ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0/Si
 On/Ma/Mi/Mj

Czas uprawy: 	 sadzenie	od	grudnia
Owoce: 	 	 45	-	50	gramów				
Cechy rośliny: 	 roślina	o	silnym	wzroście
Uwagi:		 	 	zbiór	na	grona;	 

owoce	kuliste;	 
bardzo	mocna	i	trwała	część	zielona	grona;	 
wysoki	plon	wczesny	i	ogólny	

pom
idory	koktajlow

e
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Tastery F1  RZ 
		ToMV:0-2/TSWV/TYLCV/Ff:A-E/Fol:0,1/Va:0/Vd:0/Si
 Ma/Mi/Mj

Czas uprawy:		 sadzenie	od	początku	stycznia
Owoce: 	 	 20	-	25	gramów				
Cechy rośliny: 	 zrównoważony	wzrost
Uwagi:		 	 zbiór	na	grona	lub	pojedyncze	owoce;	 
	 	 	 owoce	kuliste,	czerwone	

Cheramy F1  RZ 
			ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/Va:0/Vd:0/Si
 Ma/Mi/Mj

Czas uprawy:		 sadzenie	od	początku	stycznia
Owoce: 	 	 15	-20	gramów				
Cechy rośliny:		 	roślina	o	luźnym	pokroju	i	przewadze	cech	

generatywnych
Uwagi:		 	 	zbiór	na	grona	lub	pojedyncze	owoce;	 

owoce	kuliste;	 
tworzy	długie	i	w	dużej	części	podwójne	grona;	 
owoce	doskonałej	jakości,	smaczne,	czerwone;	
idealne	do	pakowania	w	pojemniki	po	250	gramów

Sassari  F1  RZ 
			ToMV:0-2/TSWV/TYLCV/Ff:A-E/Fol:0,1/Va:0/Vd:0/Si
 Ma/Mi/Mj

Czas uprawy: 	 sadzenie	od	początku	stycznia
Owoce: 	 	 15	-	17	gramów				
Cechy rośliny: 	 roślina	o	zbalansowanym	wzroście
Uwagi:		 	 	zbiór	na	pojedyncze	owoce,	opcjonalnie	na	grona;		

kulisty,	twardy,	odporny	na	pękanie,	czerwony;	 
wysoki	plon;	 
doskonały	smak,	wysoki	poziom	brix

pom
idory	cherry	kuliste	
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72-142  F1  RZ 
		ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/Va:0/Vd:0/Si

Czas uprawy:		 sadzenie	od	początku	stycznia
Owoce:		 	 16	gramów				
Cechy rośliny:		 roślina	o	silnym	wzroście
Uwagi: 	 	 	zbiór	na	pojedyncze	owoce;		 

kulisty,	twardy,	odporny	na	pękanie,	czerwony;	
doskonały	smak

72-162 F1 RZ 
			ToMV:0-2/TYLCV/Ff:A-E/Fol:0,1/Va:0/Vd:0
 Ma/Mi/Mj 

Czas uprawy:		 sadzenie	od	początku	stycznia
Owoce: 	 	 12	-	15	gramów				
Cechy rośliny: 	 roślina	długa	o	silnym	wzroście
Uwagi:		 	 	zbiór	na	grona		 

kulisty,	twardy,	odporny	na	pękanie,	czerwony;	
doskonały	smak

po
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Confetto F1 RZ 
			ToMV:0-2/Fol:0,1
 Sbl 

Segment: 	 typ	Santa	(śliwkowy	„bloky”)
Czas uprawy:		 sadzenie	od	początku	stycznia
Owoce:		 	 12	-	15	gramów				
Cechy rośliny: 	 roślina	generatywna,	o	otwartym	pokroju
Uwagi: 	 	 	optymalna	liczba	owoców	w	gronie	12	sztuk	–	zbiór	

na	grona;	 
polecana	do	uprawy	na	pojedyncze	owoce	i	grona

Idolini F1 RZ (72-154 RZ) 
		ToMV:0-2/Fol:0
 Ma/Mi/Mj

Segment:		 mini	San	Marzano
Czas uprawy: 	 sadzenie	od	początku	stycznia
Owoce:		 	 16	-	18	gramów				
Cechy rośliny:		 roślina	o	generatywnym	wzroście
Uwagi:		 	 zbiór	na	grona;	 
	 	 	 grona	regularne,	bardzo	wyrównane

Pareso  F1  RZ 
		ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/Va:0/Vd:0/Si
 Ma/Mi/Mj

Segment:		 mini	śliwkowy
Czas	uprawy:		 sadzenie	od	początku	stycznia
Owoce:		 	 16	-	18	gramów				
Cechy	rośliny:		 roślina	o	dość	silnym	wzroście
Uwagi:		 	 zbiór	na	pojedyncze	owoce;	 
	 	 	 grona	regularne;	 
	 	 	 dobry	smak

pom
idory	śliw

kow
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Tiarino F1 RZ (72-167 RZ) 
		ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/Va:0/Vd:0
 Ma/Mi/Mj 

Segment:		 mini	śliwkowy
Czas uprawy: 	 sadzenie	od	początku	stycznia
Owoce:		 	 15	-	20	gramów				
Cechy rośliny: 	 roślina	o	generatywnym	wzroście
Uwagi: 	 	 zbiór	na	grona;	 
	 	 	 grona	regularne,	płaskie

Tovale F1  RZ 
			ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/Va:0/Vd:0/Si
 Ma/Mi/Mj

Segment: 	 średni	śliwkowy
Czas uprawy:		 sadzenie	od	początku	stycznia
Owoce: 	 	 30	-	40	gramów				
Cechy rośliny: 	 roślina	o	dość	silnym	wzroście
Uwagi: 	 	 	zbiór	na	grona;	 

wysoki	poziom	likopenu
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Emperador  F1 RZ 
		ToMV:0,2/Fol:0,1/For/Pl/Va:0/Vd:0
 Ma/Mi/Mj

Czas uprawy, podłoże:		całoroczna,	wełna	mineralna	
Wigor, siła wzrostu: silny
Uwagi: 	 	wydatnie	zwiększa	poziom	plonowania	odmiany	

szlachetnej;	 
nadaje	roślinom	bardziej	otwarty	pokrój	co	przekłada	
się	na	większą	ilość	gron	z	owocami	o	większej	masie	
średniej

Bruce  F1  RZ 
		ToMV:0,2/Ff	:B,D/Fol:0,1/For/Pl/Va:0/Vd:0

Czas uprawy, podłoże:		całoroczna,	wełna	mineralna,	ziemia
Wigor, siła wzrostu:		 bardzo	silny
Uwagi:  	 	daje	bardzo	dobre	rezultaty	przy	szczepieniu	

odmian	szlachetnych	o	przewadze	cech	
generatywnych

Kaiser F1 RZ 
		ToMV:0,2/Fol:0,1/For/Pl/Va:0/Vd:0
 Ma/Mi/Mj

Czas uprawy, podłoże:		całoroczna,	wełna	mineralna
Wigor, siła wzrostu:  silny
Uwagi: 	 	nadaje	odmianie	szlachetnej	właściwy	wigor	 

i	pozwala	utrzymać	prawidłowy	balans

Stallone F1 RZ  
		ToMV:0,2/Ff:B,D/Fol:0,1/For/Pl/Va:0/Vd:0

Czas uprawy, podłoże:		całoroczna,	wełna	mineralna,	ziemia
Wigor, siła wzrostu:  silny generatywny
Uwagi: 	 	przeznaczona	do	szczepienia	odmian	 

szlachetnych	wyróżniających	się	dużą	siłą	
wzrostu	i	wymagających	sterowania	siły	wzrostu	
w	kierunku	generatywnym

podkładka	pom
idorow

a
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Esmira F1  RZ 
		ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/Sbl/Va:0/Vd:0

Czas uprawy: 	 wiosna	–	jesień
Owoce:		 	 180	-	200	g
Cechy rośliny:		 generatywna,	krótkie	międzywęźla
Uwagi: 	 	 	owoce	malinowe	bardzo	smaczne	o	dobrej	twardości	

i	trwałości,	wysoki	plon	wczesny

Abellus  F1  RZ 
		ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/Va:0/Vd:0
 Ma/Mi/Mj

Czas uprawy: 	 wiosna	–	jesień
Owoce: 	 	 160	–	170	g
Cechy rośliny: 	 generatywna,	krótkie	międzywęźla
Uwagi: 	 	 	odmiana	bardzo	wczesna,	doskonałe	wiązanie	 

w	różnych	warunkach	klimatu

Clarabella  F1  RZ 
				ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/Sbl/Va:0/Vd:0
 Ma/Mi/Mj

Czas uprawy:		 wiosna	–	jesień
Owoce: 	 	 180-220	g
Cechy rośliny:		 średnia	siła	wzrostu
Uwagi: 	 	 wysoki	plon,	bardzo	dobry	smak
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Doufu F1 RZ 
			ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/Sbl/Va:0/Vd:0
 Ma/Mi/Mj

Czas uprawy: 	 wiosna	–	jesień
Owoce: 	 	 160	-	170	g
Cechy rośliny:		 generatywna,	otwarty	pokrój
Uwagi: 	 	 	odmiana	wczesna,	atrakcyjne	czerwone	 

owoce	z	bardzo	ładną	szypułką

Gaheris F1 RZ 
		ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0
 Ma/Mi/Mj

Czas uprawy: 	 wiosna	–	jesień
Owoce:		 	 150	-	160	g
Cechy rośliny:			 generatywna,	krótkie	międzywęźla
Uwagi:			 	 	owoce	bardzo	trwałe,	wyjątkowo	odporne	 

na	mikrospękania,	mała	podatność	roślin	 
na	szarą	pleśń

Mahitos  F1  RZ 
		ToMV:0-2/TSWV/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0
 Ma/Mi/Mj

Czas uprawy:		 wiosna	–	jesień
Owoce:		 	 220	-	240	gram
Cechy rośliny:		 umiarkowana	siła	wzrostu,	roślina	kompaktowa
Uwagi:		 	 	wyjątkowa	wczesność,	porównywalna	do	odmian	

samokończących,	owoce	mięsiste	o	jednolitym	 
czerwonym	wybarwieniu
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Kaspian F1 RZ 
		Ccu/Px
 CMV

Czas uprawy:		 od	marca	do	jesieni
Owoce:		 	 17	-	19	cm,	intensywne	zielone	zabarwienie
Cechy rośliny:		 tworzy	od	dwóch	do	kilku	zawiązków	z	węzła
Uwagi:		 	 	wysoka	tolerancja	na	niskie	temperatury;	 

do	uprawy	na	podłożach	inertnych	i	organicznych

Deltastar F1 RZ
		Ccu/Cca/Px
 CMV/CVYV

Czas uprawy:		 od	połowy	lutego	do	jesieni
Owoce:   16	-	20	cm,	intensywne	zielone	zabarwienie
Cechy rośliny:		 silny	wzrost,	bardzo	dobra	regeneracja
Uwagi:		 	 dobrze	rośnie	przy	bardzo	wysokich	temperaturach

Khedira F1 RZ
		Ccu/Cca/Px
 CVYV

Czas uprawy:  od	połowy	lutego	do	jesieni
Owoce:		 	 	18	-	20	cm	(z	pędów	bocznych	do	22	cm	latem),	 

o	jednolitej,			ciemnozielonej	barwie
Cechy rośliny:		 	otwarty	pokrój,	mniej	 

pędów	–	mniejsza	pracochłonność
Uwagi:		 	 	polecana	do	uprawy	w	podłożach	inertnych	 

oraz	organicznych;	 
szczególnie	do	uprawy	w	systemie	na	parasol;	 
bardzo	dobre	wyniki	w	zimnych	tunelach	foliowych

ogórek	krótkoow
ocow

y	m
ini
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Media F1 RZ 
		Ccu/Cca
 CVYV/CMV/Px

Czas uprawy: 	 od	połowy	grudnia	do	jesieni
Owoce: 	 	 	długość	20	-	24	cm,	intensywne	zielone,	bez	tendencji	

do	jaśnienia,	żebrowane	o	małej	komorze	nasiennej	
i	wyjątkowym	smaku

Cechy rośliny: 	 duża	siła	wzrostu,	umiarkowana	regeneracja
Uwagi: 	 	 	najbardziej	sprawdzona,	niezawodna	od	lat	odmiana	

na	nasadzenia	wczesne	i	jesienne	proponowana	 
do	wszystkich	systemów	uprawy	oraz	obiektów;		 
bardzo	wysokie	plonowanie	

Mewa F1 RZ  
		Ccu/Cca
 CVYV/CMV/Px

Czas uprawy: 	 od	połowy	grudnia	do	jesieni
Owoce: 	 	 	długość	20	-	22	cm,	intensywny	połysk,	bez	tendencji	

do	jaśnienia
Cechy rośliny:		 	długie	międzywęźla,	bardzo	silna	regeneracja,	 

średniej	wielkości	liście
Uwagi:		 	 	na	najwcześniejsze	nasadzenia	oraz	jesienne;	 

proponowana	również	do	produkcji	doświetlanych;	
szczególnie	dobre	wyniki	w	systemie	wysokiego	drutu	
(opuszczanym)
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Meleas F1 RZ  
		Ccu/Cca
 CVYV/CMV/Px

Czas	uprawy:		 od	stycznia	do	jesieni
Owoce:		 	 	długość	20	-	24	cm,	intensywne	zielone,	bez	tendencji	

do	jaśnienia,	żebrowane	o	bardzo	dużej	gęstości	
(ciężkie),	bardzo		twarde

Cechy	rośliny:		 	umiarkowana	siła	wzrostu,	umiarkowana	regeneracja,	
bardzo	krótkie	międzywęźla,	ciemnozielone	liście

Uwagi:		 	 	polecana	do	wszystkich	systemów	uprawy	 
oraz	obiektów;	 
bardzo	wysokie	plonowanie	i	wyniki	w	systemie	 
na	parasol; 
nadaje	się	również	do	uprawy	w	niskich/starszych	
obiektach

22-806 F1 RZ 
		Ccu/Cca
 CVYV/CMV/Px

Czas uprawy: 	 od	stycznia	do	jesieni
Owoce:  	 	długość	18	-	22	cm	(nie	przerasta	na	długość),	

intensywne	zielone,	żebrowane
Cechy rośliny: 	 	umiarkowana	siła	wzrostu,	rośliny	otwarte,	mało	

pracochłonne,	umiarkowana	regeneracja		
Uwagi: 	 	 	polecana	do	wszystkich	systemów	uprawy	 

oraz	obiektów;		 
bardzo	wysoki	plon	wczesny;	 
do	uprawy	w	systemie	na	parasol	oraz	opuszczanym	
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ogórek	szklarniow
y	długi

Euphoria F1 RZ 
		Ccu/Cca

Czas uprawy:		 od	stycznia	do	jesieni
Owoce:		 	 masa	owoców	450	-	500	gram,	bardzo	wysoka	jakość
Cechy rośliny:		 rośliny	otwarte,	łatwe	w	pielęgnacji
Uwagi: 	 	 	odmiana	sprawdzona	przez	wiele	lat,	niezawodna	 

w	plonowaniu

Galibier F1 RZ (24-183 RZ)  
		Ccu/Cca
 Px(ex	Sf)	

Czas uprawy:		 sadzenie	od	początku	grudnia	do	końca	stycznia
Owoce: 	 	 owoce	ciężkie
Cechy rośliny:		 	bardzo	wysoka	tolerancja	na	brak	światła,	 

rośliny	otwarte,		generatywne,	szybko	rosnące
Uwagi:		 	 	mała	wrażliwość	na	niedobory	światła,	 

na	najwcześniejsze	nasadzenia

Venice F1 RZ
		Ccu/Cca

Czas uprawy: 	 sadzenie	od	początku	grudnia	do	końca	stycznia
Owoce: 	 	 owoce	ciężkie	o	masie	450	gram
Cechy rośliny:		 zbalansowany	wzrost	roślin,	otwarte,	generatywne
Uwagi:		 	 mała	wrażliwość	na	niedobory	światła
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Proloog F1 RZ    
		Ccu
 Px(ex	Sf)	

Czas uprawy:		 od	końca	stycznia	do	połowy	sierpnia
Owoce: 	 	 	owoce	ciężkie,	bardzo	dobrej	jakości	zarówno	 

z	pędu	głównego	jak	i	bocznych,	wysokie	wyrównanie,	
masa	450	-	500	gram

Cechy rośliny: 	 	rośliny	otwarte,	mało	pracochłonne	
Uwagi: 	 	 	odporna	na	Mycospharella,	odmiana	standardowa	 

w	północno-zachodniej	Europie,	nr	1	w	Holandii

Carambole F1 RZ 
		Ccu/Cca

Czas uprawy:		 od	końca	stycznia	do	połowy	sierpnia
Owoce: 	 	 	owoce	o	masie	430	-	460	gram,	dobrze	wypełnione		
Cechy rośliny: 	 rośliny	silne,	generatywne	
Uwagi: 	 	 	wysoka	plenność	w	zbiorach	na	sztuki,	bardzo	dobra	

do	uprawy	w	systemie	na	parasol	i	wysokiego	drutu	
(opuszczanym)	

Roxanna F1 RZ
		Ccu/Cca

Czas uprawy: 	 	do	uprawy	letniej,	od	końca	stycznia	do	połowy	
sierpnia

Owoce: 	 	 	owoce	o	masie	około		400	gram,	ciemnozielone,	
dobrze	wypełnione

Cechy rośliny: 	 	rośliny	zbalansowane	o	małych	liściach		
Uwagi: 	 	 	wielkość	owoców	wyrównana	zarówno	z	pędu	

głównego	jak	i	bocznych,	bardzo	plenna	latem		
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Eminentia F1 RZ 
		Cca/Px

Czas uprawy: 	 sadzenie	od	marca	do	czerwca
Owoce: 	 	 owoce	o	masie	450	–	500	gram
Cechy rośliny: 	 otwarty	pokrój,	silna	regeneracja		
Uwagi:  	 wysoka	plenność	i	bardzo	dobra	zdrowotność

Laureen F1 RZ  (24-187 RZ) 
		Cca/Ccu
 CVYV	

Czas uprawy: 	 od	marca	do	połowy	sierpnia
Owoce: 	 	 	owoce	krótkie,	do	produkcji	na	sztuki,	masa	350	-	400	

gram,	dobrze	wypełnione,	ciemnozielone	
Cechy rośliny: 	 małe	liście,	krótkie	międzywęźla	
Uwagi: 	 	 mało	pracochłonna

Cadence F1 RZ  (24-176 RZ) 
		Cca/Ccu/Px

Czas uprawy:		 od	końca	marca	do	połowy	sierpnia
Owoce:		 	 	owoce		dobrze	wypełnione,	ciemnozielone,	

żebrowane	
Cechy rośliny: 	 silna	,	generatywna		
Uwagi: 	 	 	polecana	również	do	upraw	biologicznych,	uprawy	w	ziemi	

Bonbon F1 RZ   
		CGMMV/Ccu
 CVYV/Px	

Czas uprawy: 	 do	uprawy	letniej	i	jesiennej
Owoce: 	 	 owoce	dobrze	wypełnione	o	masie	350	-	400	gram	
Cechy rośliny: 	 silna	i	kompaktowa		
Uwagi: 	 	 	pierwsza	odmiana	z	wysoką	odpornością	ma	wirusa	

zielonej	mozaiki	ogórka
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Kybria F1 RZ 
		Ccu/Px(ex	Sf)
 CMV	

Czas uprawy: 	 od	lutego	do	jesieni
Owoc: 	 	 	owoce	o	jednolitym	zielonym	zabarwieniu	i	stosunku	

D/G=3,1:1,	grubo	brodawkowe		
Cechy rośliny: 	 	otwarta,	generatywna,		ograniczona	ilość	pędów	

bocznych	
Uwagi:		 	 	bardzo	wczesna,	typ	multi-fruit,	po	kilka	owoców	 

w	kącie	liścia,	pierwsza	odmiana	z	wysoką	
odpornością	ma	wirusa	zielonej	mozaiki	ogórka

Gravina F1 RZ
		Ccu/Px(ex	Sf)
 CMV/CVYV

Czas uprawy:		 od	lutego	do	jesieni
Owoc: 	 	 	owoce	o	jednolitym	zielonym	zabarwieniu	i	stosunku	

D/G=3,4:1,	grubo	brodawkowe,	smukłe			
Cechy rośliny: 	 	odmiana	partenokarpia,	szybko	rosnąca	
Uwagi: 	 	 	wysoka	tolerancja	na	brak	światła,	na	ogórki	

małosolne	i	konserwowe

ogórki	typu	gruntow
ego	do	upraw

y	pod	osłonam
i



40|

Lenara F1 RZ 
		Ccu/Px/CMV	

Czas uprawy: 	 od	lutego	do	jesieni
Owoc: 	 	 	owoce	grubo	brodawkowe	o	małej	ilości	brodawek	 

i	stosunku	D/G=3,0:1
Cechy rośliny: 	 	odmiana	partenokarpia	o	krótkich	pędach	bocznych
Uwagi: 	 	 	odmiana	wczesna	do	uprawy	w	szklarniach	i	tunelach	

	foliowych	o	bardzo	silnym	systemie	korzeniowym	

Chaikovskiy F1 RZ    
		Ccu/Px/CMV	

Czas uprawy: 	 od	lutego	do	jesieni
Owoc: 	 	 	owoce	grubo	brodawkowe,	stosunku	D/G=3,0:1,	

jednolicie	zielone
Cechy rośliny: 	 krótkie	pędy	boczne,	bardzo	silny	system	korzeniowy
Uwagi: 	 	 wcześnie	wchodzi	w	owocowanie
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Azman F1 RZ 
		Fom:	0,1,2,1.2/Va
 Fon:	0-2

Czas uprawy: 	 wiosna	-	jesień
Uwagi: 	 	 	zapewnia	mocniejszy	system	korzeniowy	i	większą	

tolerancję,	stresowe		warunki	uprawy,	wysoka	
odporność	wobec	chorób	doglebowych:	Fusarium,	
Verticillium,	Pythium	i	tolerancja	wobec	Phomopsis	
sclerotioides

Zadok  F1 RZ  
		Fom:	0,1,2,1.2/Va
 Fon:	0-2

Czas uprawy:		 wiosna	-	jesień
Uwagi: 	 	 	wysoka	tolerancja	na	wahania	temperaturowe,	łatwo	

zrasta	się	z	odmianą	szlachetną,	wysoka	odporność	
wobec	chorób	doglebowych:	Fusarium,	Verticillium,	
Pythium	i	tolerancja	wobec	Phomopsis	sclerotioides
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Sondela  F1 RZ          
 

			PVY:0,1/Tm:0/Xcv:1-3
 TSWV

Czas uprawy:		 luty	-	październik
Owoce: 	 	 	czerwone,	Blocky,	280	-	300	g,	3	-	4	komorowe,	 

kaliber		7	-	9	cm
Cechy rośliny:		 	luźny	pokrój,	relatywnie		wysokie		rośliny,	 

silny	system	korzeniowy	
Uwagi: 	 	 	uprawa	w	tunelach	foliowych,	łatwy		zbiór		owoców	

nie		wrastają	w	rozgałęzienia		pędów,	średniowczesna,	
doskonała		prezentacja	w	kartonie

Traviatta F1 RZ           
 

		Tm:0-3
 TSWV 

Czas uprawy: 	 luty	-	listopad
Owoce: 	 	 	intensywnie		czerwone,	Blocky,	220	-	270	g,	3	-	4	

komorowe,	kaliber		około		8	cm,	aksamitny		wygląd
Cechy rośliny: 	 	wysokie		rośliny,	silnie	rozbudowany	system	

korzeniowy  
Uwagi: 	 	 	uprawa	w	tunelach	foliowych	i	szklarniach,	łatwy		

zbiór	owoców,	nie	wrastają	w	rozgałęzienia		pędów		
i		lekko		pękają		w		kolanku,	wysoka		odporność		
na	Verticilium		oraz		suchą		i		mokrą		zgniliznę		
owoców,	doskonale		wiąże		w		czasie		upałów
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Pomidor

ToMV Tomato	mosaic	tobamovirus Wirus	mozaiki	pomidora

TSWV Tomato	spotted	wilt	tospovirus Wirus	brązowej	plamistości	liści	pomidora

Ff Fulva	fulva	(ex.	Cladosporium	fulvum) Brunatna	plamistość	liści	pomidora

Fol Fusrium	oxysporum	f.	sp.	lycopersici Fuzaryjne	więdnięcie	pomidora

For Fusarium	oxysporum	f.sp.	radicis	-	lycopersici Fuzaryjna	zgorzel	szyjki	i	podstawy	łodygowej

Sbl Stemphylium	botryosum	f.	sp.	lycopersici Septorioza	pomidora
Va Verticillium	albo-atrum Werticylioza
Vd Verticillium	dahliae Werticylioza	naczyniowa
Mi Meloidogyne	incognita Nicienie
On Oidium	neolicopersici Mączniak	prawdziwy
Si Silvering Srebrzystość

Papryka

Tm Tomato	Mosaic	Virus Wirus	mozaiki	tytoniu

PVY Potato	Y	virus Wirus	Y	ziemniaka

Xcv Xantomonas	campestris	pv.	vesicatoria	 Bakteryjna	plamistość

Podkładka do szczepienia ogórka

Fom Fusarium	oxysporum	f.sp.	melonis	 Fuzaryjne	więdnięcie	ogórka

Va Verticillium	albo-atrum Werticilioza

Fon Fusarium	oxysporum	f.sp.	niveum	

Ogórek

CMV Cucumber	mosaic	cucumovirus Wirus	mozaiki	ogórka

Ccu Cladosporium	cucumerinum Parch	dyniowatych
Px Podosphaeria	xanthii Mączniak	prawdziwy	dyniowatych
ZyMV Zuchini	yellow	mosaic	potyvirus Wirus	żółtej	mozaiki	cukini

PRSV Papaya	ringspot	potyvirus Wirus	papai	na	ogórku

Cca Corynespora	cassiicola Korynesporoza	dyniowatych
CVYV Cucumber	vein	yellowing	ipomovirus Wirus	żółknięcia	nerwów	ogórka
CGMMV Cucumber	Green	Mottle	Mosaic	Virus Wirus	zielonej	mozaiki	ogórka
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ej Odporność (Immunity): 
	brak	podatności	na	zaatakowanie	lub	zainfekowanie	rośliny	 
przez	określony	szkodnik	czy	też	czynnik	chorobotwórczy.

Odporność (Resistance):   
zdolność	odmiany	określonej	rośliny	do	ograniczenia	wzrostu	 
i	rozwoju	danego	szkodnika	lub	też	czynnika	chorobotwórczego	
lub/i	ograniczenia	zaistnienia	szkody,	którą	te	szkodniki	i	czynniki	
chorobotwórcze	wyrządzają	na	roślinach	bez	danej	odporności,	 
przy	takich	samych	warunkach	środowiskowych.	Na	odpornych	 
roślinach	mogą	wystąpić	symptomy	porażenia	przez	danego	szkodnika	
lub	czynnika	chorobotwórczego	przy	jego	dużym	nasileniu.
Istnieją	dwa	poziomy	odporności:

  Wysoka / standardowa odporność: 
odmiany,	które	w	porównaniu	do	odmian	podatnych,	w	dużym	stopniu	
ograniczają	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 / średnia 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/
standardową	odpornością.	Jednakże,	odmiany	roślin	z	umiarkowaną/
średnią	odpornością	wykazują	mniej	dotkliwe	oznaki	choroby	niż	 
odmiany	podatne,	przy	jednakowych	warunkach	środowiskowych	 
i/lub	występowaniu	szkodników		i	czynników	chorobotwórczych.
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Artykuł 1: Zastosowanie
1.		Niniejsze	warunki	mają	zastosowanie	do	wszelkich	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	odrzucone.

Artykuł 2: Oferty, umowy, ceny
1.		Oferty	 składane	 przez	 sprzedającego	 nie	 są	 wiążące.	 Sprzedający	może	 cofnąć	 niewiążącą	

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	okresowych	zmian	cen.	Wszelkie	nowe	oferty	cenowe	

zastępują	 wcześniejsze	 oferty	 dotyczące	 zamówień	 składanych	 po	 dacie	 wprowadzenia	
nowych	cen.

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

5.	Wszystkie	podane	wagi	i	liczby	są	wartościami	netto.
6.		Oferta	złożona	kupującemu	 lub	umowa	sprzedaży	zawarta	pomiędzy	sprzedającym	a	kupu-

jącym	nie	oznacza	 i	w	żadnym	wypadku	nie	będzie	 interpretowana	 jako	dorozumiane	przy-
znanie	kupującemu	licencji	na	jakąkolwiek	własność	intelektualną	dotyczącą	oferowanych	lub	
sprzedawanych	towarów.

Artykuł 3: Dokumentacja zamówienia
Składając	zamówienie,	 lub	na	pierwszy	wniosek	sprzedającego,	kupujący	ma	obowiązek	okre-
ślić	 na	 piśmie,	 jakie	 informacje,	 specyfikacje	 i	 dokumenty	 są	wymagane	przez	 przepisy	 kraju,	 
w	którym	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	przetworzenia,	sprzedający	nie	ma	obowiązku	wywiązania	się	z	umowy,	lecz	dołoży	starań,	by	
dostarczyć	 towar	 stopniowo	 lub	dostarczyć	podobny	do	niego	 towar	 zastępczy.	W	przypadku	
odwołania	się	sprzedającego	do	wspomnianego	zastrzeżenia	kupującemu	nie	przysługuje	prawo	
do	jakiegokolwiek	odszkodowania.

Artykuł 5: Dostawa
1.		Dostawy	odbywać	się	będą	zgodnie	z	Incoterms	2000.	
2.		W	 przypadku,	 gdy	 za	 transport	 towaru	 odpowiada	 sprzedający,	 transport	 zostanie	 zrealizo-

wany	w	 sposób	 uznany	 przez	 sprzedającego	 za	 najbardziej	 odpowiedni.	 Kupujący	 zostanie	
obciążony	 wszelkimi	 dodatkowymi	 kosztami	 poniesionymi	 przez	 sprzedającego	 w	 wyniku	
specjalnych	żądań	dotyczących	transportu	stawianych	mu	przez	kupującego.

3.		Kupujący	nie	może	zwrócić	towarów	sprzedającemu	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	wywiązanie	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	
każdą	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	 wszyst-
kich	 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.	
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Zastrzeżenie	prawa	własności	 obejmuje	 również	 roszczenia	 sprzedającego	względem	kupu-
jącego	powstałe	w	przypadku	niewywiązania	się	przez	kupującego	z	jednego	lub	więcej	zobo-
wiązań	względem	sprzedającego.

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	wykorzystywane	w	sposób	pozwalający	na	łatwe	rozpo-
znanie	towarów	i/lub	produktów	jako	własności	sprzedającego,

	 b)		będą	wykorzystywane	lub	sprzedawane	wyłącznie	w	zwyczajowych	celach	operacyjnych.
	 	W	przypadku	odsprzedaży	kupujący	ma	obowiązek	zastrzec	prawo	własności	na	rzecz	sprze-

dającego.	 Ponadto	 kupujący	 jest	 zobowiązany	 nałożyć	 na	 odkupującego	 zobowiązania	
zawarte	w	artykule	8.

3.	 	Kupującemu	 nie	 przysługuje	 prawo	 do	 zastawiania	 towaru	 lub	 zezwalania	 na	 zgłaszanie	
jakichkolwiek	innych	roszczeń	wobec	towaru.

Artykuł 9: Warunki płatności
1.	 	Zapłaty	należy	dokonać	w	ciągu	30	dni	od	daty	wystawienia	faktury.	Niewywiązanie	się	kupu-

jącego	 z	 płatności	 w	 podanym	 terminie	 automatycznie	 interpretowane	 będzie	 jako	 naru-
szenie	przez	niego	postanowień	umownych;	kupujący	zobowiązany	jest	do	płatności	odsetek	
od	 zaległej	 kwoty	 w	 wysokości	 1%	miesięcznie,	 licząc	 od	 daty	 upływu	 terminu	 płatności.	
Sprzedający	zastrzega	sobie	prawo	do	wstrzymania	dalszych	dostaw	kupującemu	w	okresie	
niewywiązywania	się	przez	niego	z	obowiązków	umownych.

2.	 	W	przypadku	likwidacji,	upadłości	 lub	zawieszenia	spłat	przez	kupującego,	kwoty,	z	płatno-
ścią	których	kupujący	zalega,	stają	się	natychmiastowo	wymagalne,	a	sprzedającemu	przy-
sługuje	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	 dokonywaniu	 płatności,	 a	 kupujący	 przekroczy	
jeden	 z	 terminów	 zapłaty,	 wszystkie	 pozostałe	 niezapłacone	 kwoty	 staną	 się	 natychmia-
stowo	 wymagalne	 bez	 konieczności	 wystosowywania	 dodatkowego	 powiadomienia	 
w	tym	zakresie.	Wówczas	naliczane	będą	odpowiednie	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	
zostanie	obciążony	wszelkimi	kosztami	windykacji	zarówno	na	drodze	sądowej	jak	i	pozasądowej.

Artykuł 11: Odpowiedzialność
1.	 	Jeżeli	sprzedający	uzna,	że	złożona	przez	kupującego	reklamacja	jest	uzasadniona,	sprzeda-

jący	zobowiązany	jest,	w	miarę	możliwości,	według	swojego	uznania	oraz	na	własny	koszt,	do	
usunięcia	wady	lub	zastąpienia	wadliwych	towarów	towarami	niewadliwymi.	W	takiej	sytuacji	
kupujący	ma	obowiązek	w	pełni	współpracować	ze	sprzedającym.	Kupujący	jest	zobowiązany	
w	 jak	 największym	 stopniu	 zabezpieczyć	 wadliwy	 towar,	 wobec	 którego	 złożył	 reklamację	 
u	sprzedającego.

2.	 	Sprzedający	 nie	 odpowiada	 za	 szkody	 poniesione	 przez	 kupującego	 wynikłe	 z	 wadliwości	
towaru	 lub	 w	 jakikolwiek	 sposób	 z	 nią	 związane,	 w	 tym	 dotyczące	 opakowania,	 chyba	 że	
szkody	wynikają	z	umyślnego	wykroczenia	lub	rażącego	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	wyłą-
czeniem	podatku	VAT)	 i	dotyczącej	danej	dostawy.	W	żadnym	razie	sprzedający	nie	ponosi	
odpowiedzialności	za	pośrednie	szkody,	których	doznał	kupujący,	takie	jak	(między	innymi)	
szkoda	następcza,	strata	handlowa	lub	utrata	zysku.

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

5.	 	Wszelkie	 ewentualne	 roszczenia	 odszkodowawcze	 oparte	 na	 niniejszych	 ogólnych	 warun-
kach	wygasają	po	upływie	roku	od	dostawy	towaru	będącego	przedmiotem	roszczenia,	o	ile	
sprzedający	nie	otrzymał	do	tej	pory	żadnego	roszczenia	na	piśmie.

Artykuł 12: Użytkowanie i gwarancja
1.	 	Sprzedający	gwarantuje,	że	 towary	przez	niego	dostarczane	odpowiadają	w	 jak	najbardziej	

zbliżonym	stopniu	opisom	tychże	towarów.	Specyfikacje	produktów,	o	ile	istnieją,	nie	podle-
gają	 gwarancji.	 Sprzedający	 poinformuje	 kupującego,	 jeżeli	 dostarczony	 towar	 nie	 odpo-
wiada	 specyfikacjom	 produktu	 zawartym	w	 katalogu	 udostępnionym	 przez	 sprzedającego	 
na	dany	sezon.

2.	 	Sprzedający	 nie	 gwarantuje,	 że	 towar	 dostarczony	 przez	 niego	 kupującemu	 odpowiada	
celom,	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	jakości	gleby.
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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	
warunków	klimatycznych.

4.	 	Wszelkie	 gwarancje	 udzielone	 przez	 sprzedającego	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	przechowywać	towar	w	sposób	nieprawidłowy	lub	
przyczyni	się	do	nieprawidłowego	wykorzystania	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	 tytułu	 jakichkolwiek	szkód	wynikłych	w	procesie	obróbki	wykonanej	na	specjalną	prośbę	
kupującego.

2.	 	Jeżeli	mimo	to	sprzedający	zostanie	pociągnięty	do	odpowiedzialności	z	tytułu	szkód	wyni-
kłych	w	procesie	 obróbki	wykonanej	 na	 specjalne	 życzenie	 kupującego,	 odpowiedzialność	
sprzedającego	ogranicza	się	do	wymiany	towaru	lub	zapisania	kwoty	na	dobro	faktury	doty-
czącej	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	
żądanie	obróbką.

Artykuł 14: Wady i warunki reklamacji
1.	 	Kupujący	 jest	 zobowiązany	 do	 analizy	 towaru	 w	 momencie	 dostawy	 lub	 w	 najszybszym	

możliwym	 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	 przed-
łożyć	 sprzedającemu	 na	 piśmie	 w	 ciągu	 ośmiu	 dni	 od	 daty	 dostarczenia	 towaru	 kupu-
jącemu.	 Reklamacje	 dotyczące	 nieoczywistych	 lub	 ukrytych	 wad	 towaru,	 w	 tym	
opakowania,	 należy	 przedłożyć	 sprzedającemu	 na	 piśmie	 w	 ciągu	 ośmiu	 dni	 od	 dnia,	
w	 którym	 domniemana	 wada	 została	 lub	 mogła	 zostać	 w	 sposób	 uzasadniony	 odkryta	
przez	 kupującego.	 Reklamacje	 należy	 przygotować	 w	 sposób	 pozwalający	 sprzedającemu	 
lub	 osobie	 trzeciej	 na	 weryfikację	 ich	 przedmiotu.	 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	
kolejnym	nabywcą.	Niezłożenie	pisemnej	reklamacji	sprzedającemu	w	określonym	powyżej	
terminie	 skutkuje	 utratą	 przysługującego	 kupującemu	 prawa	 do	 zadośćuczynienia,	 w	 tym	
odszkodowania.

3.	 	W	 przypadku	 nierozstrzygniętego	 sporu	 pomiędzy	 stronami	 dotyczącego	 kiełkowania,	
czystości	 odmiany,	 jednolitości	 typu,	 czystości	 technicznej	 lub	 zdrowia,	 na	 prośbę	 kupu-
jącego	 i/lub	 sprzedającego	 oceny	 może	 dokonać	 inspekcja	 Naktuinbouw	 (stacja	 ISTA)	 
z	 siedzibą	 w	 Roelofarendsveen,	 Królestwo	 Niderlandów,	 lub	 inna	 bezstronna	 i	 niezależna	
organizacja	wskazana	za	obopólną	zgodą	kupującego	 i	 sprzedającego,	na	koszt	przegranej	
strony.	W	przypadku	sporu	dotyczącego	zdrowia	preferowane	będzie	wykorzystanie	akcep-
towanych	metod	badawczych	 ISHI	 (Międzynarodowej	 Inicjatywy	ds.	Zdrowotności	Nasion).	
Wynik	 oceny	 będzie	 wiążący	 dla	 obydwu	 stron,	 niezależnie	 od	 prawa	 stron	 do	 zgłaszania	
władzom	określonym	w	artykule	21	wszelkich	sporów	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	kupują-
cego	do	wstrzymania	płatności	za	fakturę,	której	dotyczy	reklamacja.

Artykuł 15: Zwolnienie z odpowiedzialności
1.	 	Kupujący	zwalnia	sprzedającego	z	odpowiedzialności	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	zgło-
szonych	 przeciwko	 sprzedającemu	 jako	 producentowi	 towaru	 na	 podstawie	 jakichkolwiek	
przepisów	 dotyczących	 odpowiedzialności	 cywilnej	 za	 skutki	 wad	 towaru	 w	 jakimkolwiek	
kraju,	chyba	że	szkody	wynikają	z	umyślnego	wykroczenia	lub	rażącego	zaniedbania	ze	strony	
sprzedającego.

2.	 	Kupujący	 zobowiązany	 jest	 wykupić	 odpowiednie	 ubezpieczenie	 od	 wszelkich	 możliwych	
roszczeń	 i	 odpowiedzialności	 cywilnej	 wynikających	 ze	 zwolnienia	 z	 odpowiedzialności	
udzielonego	w	artykule	15.1;	na	pierwsze	żądanie	sprzedającego	ubezpieczenie	zostanie	mu	
przedłożone	do	akceptacji.
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Artykuł 16:  Wskazówki dotyczące sposobu prowadzenia upraw, opisy odmian i zalecenia
1.	 	Wskazówki	dotyczące	upraw	udzielane	przez	sprzedającego	nie	są	wiążące.	Wskazówki	doty-

czące	upraw,	opisy,	zalecenia	i	ilustracje	w	jakiejkolwiek	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	konkretnej	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	 określonych	

szkodników	lub	patogenów	i/lub	powodowanych	przez	nich	szkód	w	porównaniu	z	podat-
nymi	odmianami	roślin	w	podobnych	warunkach	środowiskowych	i	w	warunkach	podobnej	
presji	szkodników	i	patogenów.	Wytrzymałe	odmiany	mogą	mieć	pewne	objawy	chorobowe	
lub	 zostać	uszkodzone	w	warunkach	dużej	 presji	 szkodników	 lub	patogenów.	Określa	 się	
dwa	 poziomy	 wytrzymałości:	 wysoka/standardowa	 wytrzymałość	 (HR):	 odmiany	 roślin,	
które	dalece	ograniczają	wzrost	i	rozwój	określonych	szkodników	lub	patogenów	w	warun-
kach	normalnej	 presji	w	porównaniu	 z	 podatnymi	odmianami.	 Te	odmiany	mogą	 jednak	
wykazywać	pewne	objawy	lub	większe	uszkodzenie	w	warunkach	dużej	presji	szkodników	
lub	patogenów.

Umiarkowana/średnia	wytrzymałość	(IR):	odmiany	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	wysokiej/standardowej	wytrzymałości.
Umiarkowanie/średnio	 wytrzymałe	 odmiany	 wykazują	 mniej	 poważne	 objawy	 lub	 mniejsze	
zniszczenie	w	porównaniu	z	podatnymi	odmianami	roślin	w	hodowli	w	podobnych	warunkach	
środowiskowych	i/lub	warunkach	presji	szkodników	lub	patogenów.
-		Podatność:	niezdolność	odmiany	rośliny	do	ograniczenia	wzrostu	i	rozwoju	określonych	szko-
dników	lub	patogenów.

Artykuł 17: Siła wyższa
1.	 	Przyjmuje	 się,	 że	 siła	 wyższa	 oznacza	 okoliczności,	 na	 które	 sprzedający	 nie	 ma	 wpływu,	 

a	które	utrudniają	 lub	uniemożliwiają	wywiązanie	 się	 z	umowy.	Oznacza	 to	między	 innymi	
następujące	 sytuacje,	 o	 ile	 znacznie	 utrudniają	 lub	 uniemożliwiają	 one	 wywiązanie	 się	 
z	zobowiązań:	strajki	w	firmach	innych	niż	firma	sprzedającego,	nielegalne	strajki	lub	strajki	
polityczne	 w	 firmie	 sprzedającego,	 ogólne	 niedobory	 wymaganych	 surowców	 i	 innych	
materiałów	 lub	 usług	 niezbędnych	 do	wywiązania	 się	 z	 umowy,	 nieprzewidywalne	 zastoje	
u	dostawców	 i/lub	 innych	osób	trzecich,	od	których	zależy	działalność	sprzedającego,	oraz	
ogólne	problemy	z	transportem.

2.	 	Sprzedający	bezzwłocznie	zawiadomi	kupującego	o	zaistnieniu	przypadku	siły	wyższej.
3.	 	W	sytuacji	gdy	przypadek	siły	wyższej	utrzymuje	się	dłużej	niż	dwa	miesiące,	obydwie	strony	

mają	prawo	do	rozwiązania	umowy.
4.	 	W	przypadku	zaistnienia	siły	wyższej	sprzedający	nie	jest	zobowiązany	do	wypłaty	jakiegokol-

wiek	odszkodowania.

Artykuł 18: Dalsze wykorzystanie/uprawy, kontrola
1.	 	Kupującemu	nie	 przysługuje	 prawo	 do	wykorzystania	 dostarczonego	mu	 towaru	w	 dalszej	

produkcji	i/lub	reprodukcji	materiału	rozmnożeniowego.
2.	 	W	 przypadku	 sprzedania	 dostarczonego	 towaru	 osobie	 trzeciej	 kupujący	 zobowiązany	 jest	

nałożyć	na	osobę	trzecią	powyższe	zobowiązanie	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	przepro-
wadzić	kontrolę.	„Firma”	w	niniejszym	artykule	oznacza	również	wszelkie	działania	biznesowe	
prowadzone	w	imieniu	kupującego	przez	osobę	trzecią.	Na	wniosek,	kupujący	zobowiązany	
jest	 również	 umożliwić	 dostęp	 do	 swoich	 organów	 administracyjnych	 związanych	 z	 odpo-
wiednimi	materiałami	rozmnożeniowymi.

Artykuł 19:  Używanie znaków towarowych, logo i innych znaków
1.	 	Kupującemu	zabrania	się	używania	lub	rejestrowania	(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	dotyczy	to	obrotu	towarem	w	oryginalnym	opako-
waniu,	 które	 sprzedający	opatrzył	 lub	które	opatrzono	 znakami	 towarowymi,	 logo	 i	 innymi	
znakami.

2.	 	Jeżeli	 dostarczony	 towar	 zostaje	 odsprzedany	 osobie	 trzeciej,	 kupujący	 ma	 obowiązek	
nałożyć	na	osobę	trzecią	powyższe	zobowiązanie	pod	groźbą	wypłaty	odszkodowania.
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Artykuł 20: Klauzula salwatoryjna
1.	 	W	 przypadku,	 gdy	 którekolwiek	 z	 postanowień	 ogólnych	 warunków	 stanie	 się	 nieważne,	

postanowienie	 to	 zostanie	automatycznie	 zastąpione	ważnym	postanowieniem	 jak	najbar-
dziej	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,	 strony	 będą	 je	 rozstrzygać	 w	 sposób	 polu-
bowny.	 Jeśli	 okaże	 się	 to	 niemożliwe,	 spór	 zostanie	 oddany	 pod	 rozstrzygnięcie	 sądu	
powszechnego	 pierwszej	 instancji	 właściwego	 dla	 miejsca	 zamieszkania	 sprzedającego,	
chyba	 że	 obowiązujące	 przepisy	 prawa,	 o	 których	 mowa	 w	 artykule	 22,	 przewidują	 właści-
wość	 innego	 sądu.	 Sprzedający	 zachowuje	 jednak	 prawo	 do	 wydania	 kupującemu	 nakazu	
stawiennictwa	 w	 sądzie	 określonym	 przepisami	 lub	 odpowiednim	 międzynarodowym	 trak-
tatem.	 Sprzedający	 zastrzega	 sobie	 prawo	 do	 wezwania	 kupującego	 do	 stawiennictwa	 
w	sądzie	w	kraju,	w	którym	kupujący	posiada	swoją	siedzibę.

Artykuł 22: Prawo właściwe
Wszelkie	 umowy	 pomiędzy	 sprzedającym	 a	 kupującym	 podlegają	 prawu	 kraju,	 w	 którym	
zamieszkuje	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	przepisami	obowiązującymi	w	kraju	sprzedającego.
Dodatkowe	warunki	sprzedaży	nasion	hodowcom	na	metr	kwadratowy

Artykuł 23: Ilość
Ilość	nasion,	 jaką	należy	zakupić,	będzie	określana	w	drodze	konsultacji	doradcy	ds.	produkcji	
sprzedającego	i	kupującego.	Ustalona	ilość	zostanie	zapisana	w	zamówieniu.	W	celu	określenia	
ilości	 nasion,	w	pierwszej	 kolejności	 należy	określić	 liczbę	metrów	kwadratowych,	 na	 których	
kupujący	będzie	hodował	rośliny.	Liczba	ta	zostanie	również	zapisana	w	zamówieniu.	Punktem	
wyjścia	będzie	maksymalna	ilość	2,5	(dwóch	i	pół)	rośliny	na	metr	kwadratowy,	chyba	że	sprze-
dający	i	kupujący	wyraźnie	ustalą	inaczej,	zapisując	tę	informację	w	zamówieniu.	Odstąpienie	od	
wspomnianego	punktu	wyjścia	może	wpływać	na	cenę	za	metr	kwadratowy	netto.

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

Artykuł 25: Wykorzystanie nasion
1.	 	Kupujący	będzie	wykorzystywał	(przyczyni	się	do	wykorzystania	nasiona	wyłącznie	do	hodowli	

roślin	na	przestrzeni	wyrażonej	w	metrach	kwadratowych	 	 i	w	okresie	hodowli	określonych	
w	zamówieniu.	W	wypadku	wyhodowania	odmiany	na	obszarze	większym	niż	obszar	okre-
ślony	w	zamówieniu,	kupujący	zapłaci	sprzedającemu	podwójną	cenę	opisaną	w	artykule	24	
za	każdy	metr	kwadratowy	przekraczający	ustaloną	liczbę	metrów	kwadratowych.	Jeżeli	po	
okresie	wyhodowania	roślin	pozostaną	jakiekolwiek	nasiona,	odbierze	je	sprzedający.

2.	 	Kupującemu	 nie	 zezwala	 się	 na	 udostępnianie	 osobom	 trzecim	 nasion	 lub	 wszel-
kiego	 innego	 materiału	 odmiany	 niezależnie	 od	 formy.	 Kupujący	 ma	 jednak	 prawo	
udostępnić	 nasiona	 hodowcy	 roślin,	 jeżeli	 i)	 hodowca	 roślin	 wykorzystuje	 je	 wyłącznie	
w	 celu	 wyhodowania	 młodych	 roślin	 dla	 kupującego	 zgodnie	 z	 liczbą	 metrów	 kwadra-
towych	 i	 okresem	 hodowli	 zawartymi	 w	 zamówieniu	 oraz	 ii)	 hodowca	 roślin	 przekazuje	
wszystkie	pozostałe	nasiona	 i	wszystkie	młode	 rośliny	wyhodowane	 z	nasion	kupującemu.	 
W	tym	celu	kupujący	ma	obowiązek	przekazać	istotne	informacje	sprzedającemu.

Wszystkie	 informacje	 zawarte	w	katalogu	o	odmianach,	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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