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Szanowni Państwo,

Mamy ogromną przyjemność oddać w Państwa ręce najnowszy katalog 
odmian pomidora dedykowanych do upraw pod osłonami.

Naszym celem jest wychodzić naprzeciw Państwa oczekiwaniom i zmieniającej 
się sytuacji rynkowej. Z tego właśnie względu wzbogaciliśmy dla Państwa naszą 
gamę produktów o nowe, niezwykle cenne i smaczne odmiany. 

Jako nieliczni możemy poszczycić się faktem, że mamy w firmie 
międzynarodowej, mocny polski akcent. Pani Katarzyna Grabka - polski 
hodowca z  wieloletnim doświadczeniem w jednostce hodowlanej 
w  Krzeszowicach znajduje się od kilku lat w gronie międzynarodowych 
ekspertów grupy Limagrain. Dzięki temu odmiany trafiające na polski rynek są 
idealnie dopasowane do naszego klimatu, możliwości uprawowych i wreszcie 
potrzeb polskiego konsumenta. 

Smak jest dla nas ważnym, choć oczywiście nie jedynym kryterium doboru 
odmian. Nasze rośliny charakteryzują się obfitym plonem i  właściwym 
zbilansowaniem, owoc pozostaje świeży przez długi czas. Dokładamy wszelkich 
starań, aby z wykorzystaniem klasycznych metod hodowlanych, zapewnić 
Producentom najkorzystniejszy rezultat wegetacji, oraz Konsumentom 
niezapomniane przeżycia smakowe. 

Zapraszamy do zapoznania się z niniejszym katalogiem uprawy odmian 
hodowli HM.CLAUSE i skosztowania efektów pracy naszych pomidorowych 
specjalistów. 

Życzymy obfitych plonów i smacznego!
Zespół HM.CLAUSE

Katarzyna Grabka, hodowca pomidora

• Malinowe str. 4

• Czerwone okrągłe str. 8

• Wydłużone owalne str. 11

• Bawole serce str. 16

• Cherry str. 20

• Informacje ogólne str. 22

SPIS TREŚCI

Regionalni przedstawiciele handlowi:
Rejon Polski północno-zachodniej: 
Maciej Rakocy, tel. + 48 606 934 967

Rejon Polski centralnej i północno-wschodniej
Sławomir Mechacki, tel. +48 668 118 700

Rejon Polski południowo-wschodniej
Hubert Tabor, tel. +48 694 434 502

Specjalista ds. rozwoju produktu
Dorota Wielgat, tel. +48 696 461 870
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MALINOWE
PINK CRYSTAL F1

NOWA BARDZO SŁODKA I PLENNA 
ODMIANA POMIDORA MALINOWEGO

 + Masa 250-300g, kuliste, spłaszczone, lekko 
karbowane

 + Mięsiste, wielokomorowe, trwałe

 + Równomiernie wybarwione na piękny  
jasnoróżowy kolor, z cienką skórką

 + Smakiem i wyglądem nawiązują  
do tradycyjnych dobrze nam  
znanych pomidorów z dzieciństwa 

 + Jedna z najwcześniejszych odmian w swoim 
typie

 + Silnie rosnące, polecane do tuneli, szklarni 
z możliwością uprawy przedłużonej (12-14 gron)

 + Silny system korzeniowy  

Owoce:

Rośliny:

HR: Va:0, Vd:0 / Fol:0,1 I IR: Ma / Mi / Mj / TYLCV

HR: ToMV / Va: 0,Vd: 0 / Fol: 0,1 / For I IR: Ma / Mi / Mj / TSWV:T0 / TYLCV 

* Ze względu na swoją wczesność, wymaga dodatkowego zasilenia już w fazie 4-5 grona. W tej fazie można 
również podwyższyć nieco nawożenie azotem (N). W przypadku stosowania standardowej dawki potasu (K) 
320-350g, dla Aphena tę dawkę należy podwyższyć do 380g. Od 4 grona co 5 dni zaleca się także stosowa-
nie większej ilości żelaza (Fe) w postaci łatwo przyswajalnego chelatu. Jednak trzeba zwrócić uwagę na 
właściwy dobór składnika oraz jego dawki. Można też podnieść poziom EC do 4,0.
* Aphen korzystnie reaguje na ograniczenie ulistnienia. 

* W przypadku ryzyka zaburzeń w pobieraniu wapnia (Ca) przez roślinę jak upał, zalanie, itp. bezzwłocznie 
zwiększamy  jego dawkę 

Uwagi:

Uwagi:

 + Silne, dobrze zbalansowane

 + Dobry pakiet odporności na choroby

Owoce:

Rośliny:

 + Masa 220-250g, kuliste, lekko spłaszczone, 
odrobinę karbowane

 + O intensywnej malinowej barwie zewnętrznej 
i wewnętrznej

 + Dobre wiązanie owoców

 + Pomidory z trwałą szypułką o bardzo dobrym 
smaku i wysokiej jakości przez cały okres uprawy              

NOWOŚĆ

2017APHEN F1

NIEZRÓWNANY SMAK, ZAPACH I KSZTAŁT 
PRAWDZIWEGO POMIDORA MALINOWEGO

Prosimy o zapoznanie się z Objaśnieniami Użytych Skrótów oraz Informacjami Ogólnymi na stronach 24 - 26
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CLX 37898 F1

WCZESNA, BARDZO PLENNA MALINOWA 
ODMIANA POMIDORA O OWOCU WYDŁUŻONYM

 + Masa 200g i więcej

 + W kształcie śliwki

 + Piękny połysk i malinowa barwa w połączeniu 
z niezwykłą trwałością przed- i po-zbiorczą

 + Bardzo dobre wiązanie, w gronie po 5-7 i więcej 
owoców, co zapewnia bardzo wysoki plon

 + Pomidory zachowujące kształt śliwki i wysoką jakość 

 + Silne, dobrze zbalansowane, o silnym wigorze

 + Łatwe w uprawie jak nasze odmiany śliwkokształtne  
o czerwonych owocach np. TUCANO

 + O krótkich międzywęźlach

 + Bogaty pakiet odporności na choroby

 + Dobrze udaje się zarówno w cyklu wiosennym jak i jesiennym

 + Nadaje się do uprawy pod osłonami zarówno w podłożach (wełna, kokos)  
jak i w gruncie 

 + Polecana do upraw o terminie wysadzenia roślin w drugiej połowie lutego

Owoce:

Rośliny:

HR: ToMV / Va:0, Vd:0 / Fol:0,1,2 / Ff:A,B,C,D,E / Lt I IR: Ma / Mi / Mj / TSWV:T0 / Ss 

Tomasz Kaliszewski

* W przypadku ryzyka zaburzeń w pobieraniu wapnia (Ca) przez roślinę jak upał, zalanie, itp. bezzwłocznie 
zwiększamy jego dawkę nawet w postaci oprysku dolistnego 
* Dla tej odmiany istotne znaczenie ma zachowanie regularnego cyklu podlewania 

Uwagi:

HONEY MOON F1

WYJĄTKOWY SMAK

HR: ToMV / Va: 0,Vd: 0 / Fol: 0, 1 I IR: Pi / TYLCV 

* Dla tej odmiany istotne znaczenie ma zachowanie regularnego cyklu podlewania 

Uwagi:

 + Odmiana wczesna, plenna

 + Zbilansowana, z średnim pokryciem liśćmi

 + Dobrze zachowują się w nasadzeniach wiosennych 
w zimnych tunelach

 + Polecane również w nasadzeniach jesiennych 
dając szybko i dobrej jakości wysoki plon

 + Unikatowa odporność na zarazę ziemniaczaną

Owoce:

Rośliny:

 + Masa 250-300g, okrągłe, wyrównane, lekko 
spłaszczone, delikatnie ożebrowane 

 + O ładnym wyrównanym różowym kolorze

 + O wielokomorowej intensywnie wybarwionej 
strukturze wewnętrznej

 + Dość twarde z małą blizną poszypułkową

NOWOŚĆ

2017

MALINOWE

Prosimy o zapoznanie się z Objaśnieniami Użytych Skrótów oraz Informacjami Ogólnymi na stronach 24 - 26
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CELESTEEN F1

WCZESNA, BARDZO PLENNA ODMIANA 
POMIDORA WIELKOOWOCOWEGO

 + Masa 200-250 g, kuliste, lekko spłaszczone,  
karbowane

 + Piękny połysk i barwa owoców w połączeniu  
z trwałą szypułką

 + Pomidory o bardzo dobrym smaku  
i wysokiej jakości przez cały okres uprawy

 + Silne, dobrze zbalansowane, o silnym wigorze                                                                       

 + Silny system korzeniowy – co jest zaletą podczas upałów                                                    

 + Dobry pakiet odporności na choroby       

Owoce:

Rośliny:

HR: ToMV / Va: 0,Vd: 0 / Fol: 0, 1 / For / Ff: A, B, C, D, E I IR: Ma / Mi / Mj / TSWV:T0

* Szczególnie polecana do upraw o terminie wysadzenia roślin przypadającym po 1 marca 
* Nie wymaga dodatkowego nawożenia azotem! Stosować należy raczej niższy  poziom tego pierwiastka 
(N) 200-220g, a nie 250g i zwiększony potas (K)

Uwagi:

OASIS F1

PAKIET ODPORNOŚCI I SMAK 

HR: ToMV / Va: 0,Vd: 0 / Fol: 0, 1 / For / Ff: A, B, C, D, E I IR: Ma / Mi / Mj / TSWV:T0 / TYLCV 

* Dla tej odmiany warto standardowy poziom nawożenia zwiększyć nawet o 20% 
* W przypadku ryzyka zaburzeń w pobieraniu wapnia (Ca) przez roślinę jak upał, zalanie, itp. zwiększamy 
jego dawkę 

Uwagi:

 + Dobrze zbalansowane, o silnym wigorze

 + Łatwe w uprawie                                                                       

 + Wyjątkowy pakiet odporności na choroby                                                                                                   

Owoce:

Rośliny:

 + Bardzo wyrównane o masie powyżej 200g,  
kuliste, delikatnie spłaszczone                                                     

 + Wyróżniają się piękną jak korona, trwałą szypułką                                            

 + Dobrze i równomiernie wybarwiają się  
w różnych warunkach uprawy 

 + Dobre wiązanie podczas upałów              

 + Wysoki plon handlowy trwałych i smacznych pomidorów             

Mirosław Gajtkowski

CZERWONE 
OKRĄGŁE

Prosimy o zapoznanie się z Objaśnieniami Użytych Skrótów oraz Informacjami Ogólnymi na stronach 24 - 26
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TAMARIS F1

NASZ WIELOLETNI STANDARD JAKOŚCI, 
A PRZEDE WSZYSTKIM SMAKU

 + Masa 180-200g, kuliste, odrobinę spłaszczone

 + Piękny połysk i barwa owoców 

 + Pomidory o bardzo dobrym smaku, szczególnie cenione 
na lokalnych rynkach, jak i spełniające wymogi rynku 
giełdowego

 + Wysokiej jakości obfity plon                                                                                                            

 + O zrównoważonym wigorze                                                                        

 + Łatwa w uprawie                                                    

 + Dobrze udaje się zarówno w cyklu wiosennym jak i jesiennym                                                     

Owoce:

Rośliny:

HR: ToMV / Va: 0, Vd: 0 / Fol: 0, 1 

* Zaleca się uprawę do 6 grona włącznie, dodatkowo przy regulacji gron uzyskujemy wysoce wyrównany 
produkt bez konieczności kalibrowania owoców 
* Nie wymaga dodatkowego nawożenia azotem! Stosować należy raczej niższy  poziom tego pierwiastka 
(N) 200-220g, a nie 250g i zwiększony potas (K)

Uwagi:

TUCANO F1

BARDZO PLENNA, Z SZEROKIM 
PAKIETEM ODPORNOŚCI A PRZY 
TYM ZDANIEM OGRODNIKÓW 
WYJĄTKOWO SMACZNA 

HR: ToMV / Va:0, Vd:0 / Fol:0,1,2 / Lt I IR: Ma / Mi / Mj / TSWV:T0 

* Odmiana polecana do uprawy w systemie prowadzenia na 6-8 gron, w cyklu przedłużonym 10-12 gron 
oraz jesiennym

Uwagi:

 + Dobrze zbalansowane, o silnym wigorze                                                                       

 + Dobry pakiet odporności na choroby                                                                                               

Owoce:

Rośliny:

 + Wydłużone, z trwałą szypułą, twarde, o masie 180-200g,                                                     

 + Intensywna barwa pojawia się szybko i równomiernie 

 + Pomidory o wyjątkowym smaku i połysku oraz  
wysokiej jakości przez cały okres uprawy              

CZERWONE 
OKRĄGŁE

WYDŁUŻONE
OWALNE

Prosimy o zapoznanie się z Objaśnieniami Użytych Skrótów oraz Informacjami Ogólnymi na stronach 24 - 26
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CARDYNA F1

WCZESNA, BARDZO PLENNA ODMIANA 
POMIDORA ŚLIWKOKSZTAŁTNEGO NADAJĄCA 
SIĘ NA WCZESNE NASADZENIA NA RÓŻNYCH 
TYPACH PODŁOŻY (WEŁNA, KOKOS, ZIEMIA)

 + Masa 160 g, wydłużone, w kształcie 
śliwki 

 + Intensywna czerwień, piękny połysk, 
trwała szypułka, wielkość, kształt  
sprawiają, że pozyskany towar jest tym 
pożądanym przez markety

 + Wyrównane kształtem i wielkością przez 
cały okres uprawy

 + Silne, dobrze zbalansowane      

Owoce:

Rośliny:

HR: Fol:0,1,2 / Ff: A,B,C,D,E / Va:0, Vd:0 / ToMV I IR: Ma / Mi / Mj / TSWV:T0 / TYLCV

*Nadaje się do upraw na cykl przedłużony (18 gron) na różnych podłożach (wełna, kokos, ziemia) 
*Przy skąpych warunkach świetlnych we wczesnych nasadzeniach należy grona podwiązywać 

Uwagi:

COLIBRI F1

WIODĄCA ODMIANA POMIDORA 
W TYPIE ŚLIWKA, STANDARD NIE 
TYLKO POLSKIEGO RYNKU

HR: ToMV / Va:0, Vd:0 / Fol:0,1/ For I IR: Ma / Mi / Mj / Ss 

*Przy tej odmianie zaleca się zwiększyć  nawożenie wapniowe

Uwagi:

 + Silne, dobrze zbalansowane, o silnym wigorze                                                 

 + Odmiana do uprawy w zimnym, ogrzewanym 
tunelu, ale również przy paliku                     

Owoce:

Rośliny:

 + Masa 150-180 g, podłużne, zakończone  
charakterystycznym „cypelkiem”                                                      

 + Piękne, obfite grona (po 5-7 i więcej owoców)                                                                       

 + Błyszczące, intensywnie wybarwione, z trwałą szypułką                                               

 + Lider jakości i smaku              

NOWOŚĆ

2017

WYDŁUŻONE 
OWALNE

Prosimy o zapoznanie się z Objaśnieniami Użytych Skrótów oraz Informacjami Ogólnymi na stronach 24 - 26
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DARTAGNAN F1

„NIE PĘKA” W PRZENOŚNI I DOSŁOWNIE

 + Masa 140-160g, mocno wydłużone,  
z ładną trwałą szypułą                                                     

 + Intensywnie wybarwione, błyszczące  
i smaczne                                              

 + Duża odporność na pękanie i mikros-
pękania              

 + Dobra trwałość przedzbiorcza na roślinie                                               

 + Dobrze zbalansowane, o silnym wigorze                                                                       

 + Bardzo plenne

 + Nadające się do uprawy pod osłonami na wełnie, kokosie, w  glebie i  przy paliku                                           

 + Dobry pakiet odporności na choroby                                                                                                   

Owoce:

Rośliny:

HR: ToMV / Va:0, Vd:0 / Fol:0,1,2 I IR: Ma / Mi / Mj / Ss /TSWV: T0

*Wymaga zwiększonego nawożenia wapniowego! 
* Zalecane jest też minimum dwa opryski miedzianem (po posadzeniu i w fazie kwitnienia) 
 

Uwagi:

GIULIETTA F1

„KOLEJNE OBFITE GRONA 
OKAZAŁYCH OWOCÓW SPŁYWAJĄ  
JAK WODY WEZBRANEJ RZEKI” 
– TAKIEJ PRZENOŚNI  UŻYTO, 
ŻEBY  OPISAĆ  TĘ ODMIANĘ 
I JEJ NIEZWYKŁY POTENCJAŁ 
PLONOTWÓRCZY

HR: ToMV / Va:0, Vd:0 / Fol:0,1I IR: Ma / Mi / Mj  

*Dla tej odmiany zaleca się zwiększyć  nawożenie wapniowe nawet o 20%, przy czym nie jest to aż tak 
istotne przy uprawie w podłożach organicznych 
* Zalecane jest też minimum dwa opryski miedzianem (po posadzeniu i w fazie kwitnienia) 

Uwagi:

 + Silne, dobrze zbalansowane, o silnym wigorze                                                                       

 + Odmiana cenna zarówno w uprawie w  tunelu 
jak i przy paliku

Owoce:

Rośliny:
 + Masa 200 g i więcej, olbrzymie, cylindryczne,  

dwukomorowe, w typie San Marzano                                                      

 + Wyróżniają się smakiem i strukturą miąższu                                               

 + Zebrane w potężnych gronach po 7 i więcej sztuk

WYDŁUŻONE 
OWALNE

Prosimy o zapoznanie się z Objaśnieniami Użytych Skrótów oraz Informacjami Ogólnymi na stronach 24 - 26
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VOLUPTUOSO F1

BARDZO PLENNA ODMIANA W KSZTAŁCIE 
SAKIEWKI

 + Mięsiste o masie 200-250 g, w kształcie 
sakiewki, jeszcze mocniej ożebrowane 
niż w przypadku odmiany CORAZON                                                      

 + Bardzo plenna, smaczna odmiana  
w typie “bawole serce”                                               

 + Silne, dobrze zbalansowane,  
o silnym wigorze                                                                       

 + Odmiana przeznaczona do uprawy  
pod osłonami na różnych podłożach  
(wełna, kokos, ziemia) oraz  
w gruncie przy paliku 

Owoce:

Rośliny:

HR: ToMV / Va: 0,Vd: 0 / For  

CORAZON F1

NIEZWYKŁY KSZTAŁT I SMAK                                                   

HR: Va: 0,Vd: 0  

*Przy tej odmianie warto regulować grona 
Ze wzglądu na swój aromat i smak odmiana CORAZON świetnie nadaje się do zrobienia przetworów 
w postaci suszonych pomidorów w plastrach w oliwie 

Uwagi:

 + Dobrze zbalansowane

 + Plenne

 + Odmiana dobrze reaguje na szczepienie

Owoce:

Rośliny:

 + Masa 200g, w typie “bawole serce”, wielokomorowe, 
karbowane, w kształcie sakiewki                                                      

 + Unikatowy kształt  i smak w połączeniu z trwałą piękną 
szypułką

BAWOLE SERCE

Prosimy o zapoznanie się z Objaśnieniami Użytych Skrótów oraz Informacjami Ogólnymi na stronach 24 - 26
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CUPIDISSIMO F1 (CLX 37608)

POMIDORY W KSZTAŁCIE SERCA Z BARDZO 
DOBRĄ TRWAŁOŚCIĄ

 + Masa 200g, bywa więcej

 + O oryginalnym kształcie, pięknym 
połysku i barwie                                                                   

 + O bardzo dobrym smaku i  trwałe

 + Zachowują wysoką jakość przez cały 
okres uprawy                                                                                

 + Dobrze wiążą (5-7 pomidorów w gronie)

 + Silne, dobrze zbalansowane

 + Nadają się do uprawy pod osłony na różnych typach podłoży: wełna, kokos, grunt

Owoce:

Rośliny:

HR: ToMV / Va: 0,Vd: 0   

GOURMANDIA F1

PRAWDZIWE BAWOLE SERCE                                                  

* Przy pojawieniu się tzw. „kwiatów królewskich”– staśmionych, zaleca się ich usuwanie     
* Do 8-10 grona poleca się regulować grona do 4-5 owoców

Uwagi:

 + Dobrze zbalansowane, o umiarkowanym 
wigorze  

 + Odmiana  korzystnie reaguje na szczepienie                                                                      

Owoce:

Rośliny:

 + Najwcześniejsze             

 + Wyjątkowo smaczne i mięsiste o masie powyżej 250 g

 + Spłaszczone, mocno karbowane jak przystało  
na prawdziwe „bawole serce”

HR: ToMV / Va: 0,Vd: 0 / Fol: 0, 1I IR: Ma / Mi / Mj   

BAWOLE SERCE
NOWOŚĆ

2017

Prosimy o zapoznanie się z Objaśnieniami Użytych Skrótów oraz Informacjami Ogólnymi na stronach 24 - 26
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GOLDWIN F1 (CLX 37687)

CZYSTY MIÓD                                                     

 + Odmiana koktailowa do zbioru luzem

 + Masa 25 g, kuliste, intensywnie żółto 
wybarwione

 + W gronie 12-16 owoców, odpornych na 
pękanie i trwałych

 + Bardzo słodkie i wysokiej jakości przez 
cały okres uprawy

 + Dobrze zbalansowane, o dość silnym wigorze

 + Silny system korzeniowy – co jest zaletą podczas upałów

 + Dobry pakiet odporności na choroby

Owoce:

Rośliny:

HR: Fol:0,1 / ToMV / Va:0, Vd:0    

GENIO F1

NIEPĘKAJĄCA ODMIANA 
KOKTAILOWA

 + Dobrze zbalansowane, o silnym wigorze                                                                       

 + O pokroju otwartym

 + Odmiana o wzroście ciągłym przeznaczona do wczesnych nasadzeń pod osłony   
do różnych typów podłoża: wełna, kokos i do gruntu; możliwa jest też uprawa  
w otwartym gruncie                    

Owoce:

Rośliny:

 + Kształt okrągły ”koktailowy” 30/35 mm średnicy,  
o masie 20-25g                                                      

 + Bardzo wyrównane grono i owoce

 + Nadają się na zbiór luzem i w gronie 

 + Piękny połysk i intensywna czerwona barwa  

 + Bardzo twarde, wysoka odporność na pękanie           

HR: ToMV / Fol: 0, 1I IR: Ma / Mi / Mj / TYLCV   

NOWOŚĆ

2017 NOWOŚĆ

2017

CHERRY

Prosimy o zapoznanie się z Objaśnieniami Użytych Skrótów oraz Informacjami Ogólnymi na stronach 24 - 26
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Odmiana Opis Masa [g] Wiosna Jesień Wczesność Kształt 

Odmiany malinowe

APHEN F1 Pomidor malinowy okrągły do uprawy na 6 do 12 – 14 gron; nasadzenia jesienne należy przeprowadzić do końca czerwca 250-300   bardzo wczesny 

PINK CRYSTAL F1 Pomidor malinowy, owoc okrągły – nowość do uprawy na 6-8 gron 220-250   wczesny 

CLX 37898 F1 Pomidor malinowy, owoc w kształcie śliwki – nowość do uprawy na 6 – 8 do 12 – 14 gron (termin sadzenia po 15 lutym) 200-220   wczesny 

HONEY MOON F1 Pomidor malinowy, owoc okrągły do uprawy na 6 – 8 gron 250-300   średniowczesny 

Odmiany czerwone okrągłe

CELESTEEN F1 Pomidor czerwony okrągły – nowość, do uprawy na 6 – 8 do 12 gron; zalecane sadzenie od 15 marca 200-250   wczesny 

OASIS F1 Pomidor czerwony okrągły, do uprawy na 6 – 8 gron (do 12 gron w terminie sadzenia 15 – 20 kwietnia) 200-220   wczesny 

TAMARIS F1 Pomidor czerwony okrągły, do uprawy na 6 – 7 gron; przy nasadzeniach jesiennych rekomendowane zabezpieczenie przed Cladosporium 180-200   średniowczesny 

Odmiany o owocu owalnym, wydłużonym

TUCANO F1 Pomidor czerwony, owoc w kształcie śliwki do uprawy na 6 – 8 lub 10 – 12 gron; może reagować na środki przyspieszające     w      dojrzewanie owocu 180-200   średniowczesny 

CARDYNA F1 Pomidor czerwony, owoc w kształcie śliwki do uprawy na 6 – 18 gron 160   wczesny 

COLIBRI F1 Pomidor czerwony, owoc w kształcie śliwki – do uprawy na 6 – 8 gron 150-180   wczesny 

DARTAGNAN F1 Pomidor czerwony, owoc w kształcie śliwki do uprawy na 6 – 8 gron oraz do 18 gron; wysokie wymagania Ca 140-160   średniowczesny 

GIULIETTA F1 Pomidor czerwony owoc w typie San Marzano do uprawy na 6 – 8 gron oraz 12 – 14 gron; wysokie wymagania Ca 200-250   średniowczesny 

Odmiany w typie bawole serce

VOLUPTUOSO F1 Pomidor w kształcie sakiewki do uprawy na 6 – 8 gron; możliwa uprawa przedłużona warto zaszczepić 200-250   średniopóźny

CORAZON F1 Pomidor w kształcie sakiewki do uprawy na 6 – 7 gron 200   średniowczesny 

CUPIDISSIMO F1
(CLX 37608) 

Pomidor w kształcie serca – nowość do uprawy na 6 – 8 gron; możliwa uprawa przedłużona warto zaszczepić 200   średniowczesny 

GOURMANDIA F1 Pomidor w typie bawole serce do uprawy na 6 – 8 gron 250-300   super wczesny 

Odmiany cherry

GOLDWIN F1
(CLX 37687) Pomidor koktailowy do zbioru luzem, owoc okrągły, żółty - nowość do uprawy na 6 – 12 gron 25   średniowczesny 

GENIO F1 Pomidor koktailowy do zbioru na grona i luzem, owoc czerwony okrągły – nowość do uprawy na 6 – 24 gron 20-25   średniowczesny
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Informacje ogólne: 
Prezentowane opisy, ilustracje, zdjęcia, porady, wskazówki oraz cykle wegetacyjne są adresowane do profesjonalistów i zostały stworzone 
na podstawie obserwacji dokonywanych w określonych warunkach podczas różnorodnych prób. Są udostępniane w dobrej wierze, tytułem 
prezentacji i – w żadnym wypadku – nie mogą być uznane za wyczerpujące, stanowić jakiejkolwiek gwarancji plonu czy wyników hodowli, 
przewidywać czynników lub specyficznych okoliczności (obecnych lub mogących zaistnieć w przyszłości), a także być traktowane jako umowa 
pomiędzy stronami.
Użytkownik powinien przede wszystkim sprawdzić adekwatność warunków uprawy, lokalnych warunków geograficznych, okresu planowanej 
hodowli, gleby, środków (takich jak wiedza i doświadczenie techniczne oraz operacje na kulturach), materiałów (takich jak teksty i metody kon-
troli) oraz wyposażenia, a także, bardziej ogólnie, kontekstu agronomicznego, klimatycznego, sanitarnego, środowiskowego oraz ekonomicz-
nego dla hodowli, technik oraz zaprezentowanych odmian (należy także odnieść się do naszych Ogólnych Warunków Sprzedaży). Wszystkie 
odmiany przedstawione w niniejszej publikacji zostały sfotografowane w sprzyjających warunkach i nie gwarantują osiągnięcia identycznego 
rezultatu w innych warunków. Jakiekolwiek kopiowanie (częściowe lub w całości) niniejszej publikacji (nośnik i/lub zawartość) jest formalnie 
zabronione bez otrzymania uprzednio określonego upoważnienia.

Skrót Typ choroby/szkodnika IR/HR Nazwa choroby/szkodnika

Odporności
Ff Grzyb HR Fulvia fulva races A, B, C, D, E (ex: cladosporium fulvum) – Brunatna plamistość liści pomidora

Fol Grzyb HR Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici rasy 0, 1, 2 – Fuzarioza pomidora

For Grzyb HR Fusarium oxysporum f.sp. radicis-lycopersici – Fuzaryjna zgorzel szyjki i podstawy łodygi

Lt Grzyb HR Leveillula taurica – Mączniak rzekomy

Ma* Mi* Mj* Nicień IR Meloïdogyne arenaria – Meloïdogyne incognita – Meloïdogyne javanica – Nicienie

Pi Grzyb IR Phytophthora infestans – Late blight – Zaraza ziemniaka

Pl Grzyb IR Pyrenochaeta lycopersici – Korkowatość korzeni pomidora

Pst Bakteria HR Pseudomonas syringae pv. tomato – Bakteryjna cętkowatość pomidora

Ss Grzyb IR Stemphylium solani – Srebrzystość liści

ToMV Wirus HR Tomato Mosaic Virus races 0, 1 – Mozaika tytoniu na pomidorze

TSWV:T0 Wirus IR Tomato Spotted Wild Virus – Brązowa plamistość pomidora

TYLCV Wirus IR Tomato Yellow Leaf Curl Virus – Żółty wirus mozaiki pomidora

Va:0 Vd:0 Grzyb HR Verticillium albo atrum, Verticillium dahliae rasa 1 – Wertycilioza pomidora

(Ma* Mi* 
Mj*) 

Gen warunkujący odporność na nicienie jest w tym momencie jedynym, który znajduje się w naszych odmia-
nach komercyjnych. Gen ten daje odporność na następujące gatunki nicieni: Mi, Ma, Mj. Stopień odporności 
warunkowanej tym genem może być obniżony lub całkowicie zniwelowany przy temperaturze równej lub wyż-
szej od 28°C, szczególnie w glebach bardzo silnie zainfekowanych nicieniami.

HR – wysoki poziom odporności
IR – średni poziom odporności 

OGÓLNE WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY
HM.CLAUSE POLSKA Sp. z o.o., spółka z zarejestrowaną siedzibą w Warszawie (02-269), przy ul. Skibickiej 
29, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla dla m. st. Warszawy 
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000331698, NIP 527-260-39-33, REGON 141895418, o kapitale 
zakładowym w wysokości PLN 10,900,000.00

WSTĘP – WAŻNE PRZYPOMNIENIA:
Niniejsze ogólne warunki sprzedaży są zgodne z branżowymi, krajowymi i międzynarodowymi zasadami dotyczącymi klientów i pod nieobecność dowolnych innych szczegółowych uzgodnień, 
właściwie zatwierdzonych, odnoszą się wprost do sprzedaży nasion wszelkich warzyw, kwiatów, roślin leczniczych i aromatycznych, w tym nasion dostarczanych hurtowo (luzem), a w szczególności 
do operacji sprzedaży realizowanych dla ogrodników, ogrodników związanych z marketami, producentów warzyw i innych roślin, producentów rozsad, przetwórców, grup producenckich, spółdzielni, 
jednostek zajmujących się obrotem detalicznym, paczkowaniem, importem, dostawą środków konserwujących, producentów oraz - bardziej ogólnie - odnoszą się do wszystkich doświadczonych 
i fachowych profesjonalistów (w dalszej części zwanych „Kupującymi”). Niniejsze ogólne warunki sprzedaży nie odnoszą się do sprzedaży zrealizowanych bezpośrednio z końcowymi odbiorcami. 
Dlatego też fakt złożenia zamówienia oznacza akceptację przez Kupującego ogólnych warunków sprzedaży, które zostały mu udostępnione przed złożeniem zamówienia lub podpisaniem jakiego-
kolwiek porozumienia, a które są wydrukowane w katalogach, broszurach, ulotkach, fakturach, notach dostawczych, cennikach, jak też on-line na witrynie internetowej HM.CLAUSE POLSKA itd., 
albo dowolnych innych handlowych dokumentach pochodzących z HM.CLAUSE POLSKA Sp. z o.o. (w dalszej części zwanej „Sprzedającym”), tam, gdzie wystąpią, niezależnie od dowolnych po-
stanowień o odmiennej treści zawartych w ogólnych warunkach zakupów Kupującego, zleceniach zakupu i innych dokumentach, włącznie z dokumentacją handlową. Sprzedający kategorycznie od-
rzuca stosowalność jakichkolwiek ogólnych warunków Kupującego. Sprzedający zastrzega sobie prawo do modyfikacji postanowień niniejszych ogólnych warunków sprzedaży w dowolnym czasie. 
Niniejsze ogólne warunki sprzedaży będą stosowalne, chyba że postanowienia szczegółowe stanowić będą inaczej w dowolnym formularzu zamówieniowym, bądź innych ustaleniach zawartych 
pomiędzy Sprzedającym i Kupującym. 
Opisy, ilustracje, rekomendacje, propozycje, możliwości, cykle wegetacyjne lub wczesność roślin, które mogą pojawić się w jakichkolwiek mediach (katalogi, bądź inne dokumenty handlowe) 
przeznaczone są dla doświadczonych profesjonalistów; są one wynikami naszych obserwacji i zostały przedstawione w dobrej wierze jedynie jako wskazówki. W związku z powyższym, w żadnym 
przypadku nie mogą być traktowane jako wyczerpujące albo jako stanowiące gwarancję uzyskania określonej wydajności plonów i/lub wyników, przesądzając z góry o dowolnych czynnikach lub 
okolicznościach (obecnych lub przyszłych), i - ogólniej rzecz ujmując - być równoznacznym z dowolnego typu zobowiązaniami umownymi, jakiejkolwiek by one nie były natury, albo w dowolny inny 
sposób pociągać Sprzedającego do odpowiedzialności. 
ARTYKUŁ 1 - GWARANCJE:
1.1. Sprzedający gwarantuje Kupującemu, że dostarczy mu rzetelny produkt, zdrowy i o odpowiedniej jakości handlowej, wytworzony z zastosowaniem najnowocześniejszej wiedzy technicznej 
(„know-how”) podczas produkcji, jak również zgodnie z obowiązującymi regulacjami i zwyczajowymi praktykami w handlu nasionami. 
1.2. Mając na uwadze charakter sprzedawanych produktów (żywe produkty podlegające dużej liczbie zewnętrznych zagrożeń podczas stosowania), stwierdzić należy, że uzyskiwane wyniki nie zależą 
wyłącznie od odmiany i jakości nasion. Skutkiem tego, to sam Kupujący będzie odpowiedzialny za ustalenie warunków, w jakich nasiona będą używane i w szczególności musi upewnić się co do 
przydatności swoich warunków uprawowych i miejscowych warunków geograficznych, zamierzonego okresu uprawy, stanu gleby i innych czynników (takich jak wiedza techniczna i doświadczenie, 
techniki i sposoby upraw), materiałów (takich jak testy i metody kontroli) oraz sprzętu i - bardziej ogólnie - za agronomiczny, klimatyczny, atmosferyczny, sanitarny, środowiskowy i gospodarczy 
kontekst Kupującego w odniesieniu do upraw, metod i wybranych odmian albo, stosownie do okoliczności, Kupujący będzie odpowiedzialny za przekaz niezbędnych informacji do swoich własnych 
klientów, tak aby mogli oni być w stanie ustalić swe własne warunki użycia nasion i inne wyżej wymienione warunki. 
A zatem, odpowiedzialność Sprzedającego wystąpi, częściowo albo całkowicie, tylko w przypadku potwierdzonego, ustalonego defektu lub niezgodności, dla których ewentualne roszczenie nie 
uległoby przedawnieniu i w żadnym wypadku, szczególnie jeśli chodzi o tożsamość i czystość odmianową, czystość nasion, zdolność kiełkowania, zgodność z odpornością na szczepy lub rasy chorób 
rozpoznanych do chwili obecnej, nie może przekroczyć całkowitej kwoty dostarczonego produktu, włącznie z uzasadnionymi kosztami wynikającymi ze zwrotu rzeczonego towaru.
Ponadto Sprzedający nie będzie ponosić odpowiedzialności w razie wystąpienia problemów zidentyfikowanych jako wynik wykorzystania niezaprawianych nasion, które z definicji nie są poddawane 
takiej samej obróbce i procesowi zaprawiania, jaki ma miejsce w przypadku zaprawianych nasion, względem wszelkich zagadnień związanych z wschodami nasion, chorobami, szkodnikami, itp. lub 
dowolnymi innymi zmianami w rozwoju danej odmiany. Kupujący potwierdza i akceptuje ryzyka związane z zamawianiem niezaprawianych nasion. 
1.3. O ile nie istnieje specjalna umowa ze Sprzedającym, to nasiona różnych odmian będą dostarczane Kupującemu w celu sprzedaży i/lub odsprzedaży wyłącznie pod nazwą odmiany Sprzedającego 
i jego znakiem handlowym. W konsekwencji, Kupujący kategorycznie zgadza się nie usuwać jakichkolwiek nasion (które są mu sprzedawane w oryginalnym opakowaniach) z opakowań i/lub torebek 

w celu przepakowania i/lub przetwarzania nasion w jakikolwiek sposób (otoczkowanie, powlekanie, poddawanie obróbce, bądź inaczej), i/lub odsprzedaży towaru w otwartym opakowaniu. Kupują-
cy gwarantuje włączenie podobnych postanowień w swoich umowach zawieranych z własnymi klientami. Kupujący wymusi od swych własnych klientów dostosowanie się do tej klauzuli. W przypadku 
gdy Kupujący albo jego klienci nie zastosują się do tego obowiązku, Sprzedający nie będzie w jakikolwiek sposób odpowiedzialny za towar przez niego dostarczony, zaś Kupujący akceptuje pełną 
odpowiedzialność za konsekwencje, które mogą wyniknąć z niezastosowania się do powyższego obowiązku.
Sprzedający nie będzie również odpowiedzialny z tytułu dowolnych szkód, które mogą pochodzić z pakowania i torebkowania w maksymalnym stopniu dopuszczalnym stosownym prawem. 
1.4. Przybliżona liczba sprzedawanych nasion jest podawana Kupującemu dla każdej odmiany przez Sprzedającego wyłącznie w celach informacyjnych. Faktycznie, liczba ta może się zmieniać w 
zależności od partii nasion, warunków uprawy i z wielu innych powodów.
1.5. Produkty nie nadają się do spożycia przez ludzi lub zwierzęta i są dostarczane przez Sprzedającego do użytku Kupującego, bądź jego klientów, zgodnie z ich zamierzonym celem. Wskutek tego, 
w żadnym wypadku Sprzedający nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek wykorzystanie rzeczonych produktów, które nie jest zgodne z zamierzonym celem, bądź za jakiekolwiek konsekwencje 
niezgodnego wykorzystania. Podobnie, wszelkie rozmnażanie, produkcja, reprodukcja i/lub re-eksport produktów przez Kupującego lub jego klientów jest formalnie zakazany. 
W dowolnym czasie Sprzedający może sprawdzić, czy przytoczone powyżej postanowienia są w pełni przestrzegane, bez uszczerbku dla dowolnych innych działań ze strony Sprzedającego. Kupujący 
zobowiązuje się włączyć podobne postanowienia do umów ze swymi własnymi klientami i zapewnić, że jego klienci zastosują się do tejże klauzuli. Ponadto, Sprzedający może zażądać od Kupujące-
go, aby dostarczył mu wszelkich niezbędnych informacji wymaganych przez polskie prawo i właściwe władze oraz zweryfikować, czy dostarczone dane są dokładne. 
1.6. Niezależnie od przyczyny, Sprzedający nie akceptuje zwrotów produktów, chyba że za jego wcześniejszą, pisemną zgodą. W takiej sytuacji wszystkie związane koszty i ryzyka przechodzą wy-
łącznie na Kupującego. 
ARTYKUŁ 2 - ZACHOWANIE TYTUŁU WŁASNOŚCI CLAUSE:
2.1. Sprzedający formalnie zachowuje tytuł własności do dostarczonych produktów, dopóki cena i ewentualne stosowne kary umowne oraz koszty dodatkowe nie zostaną w całości zapłacone przez 
Kupującego. 
W rozumieniu tego postanowienia, przekazanie weksli, bądź dowolnego innego dokumentu skutkującego obowiązkiem zapłaty, nie stanowi zapłaty. Wszelka wpłacona zaliczka zostanie zatrzymana 
przez Sprzedającego, jako rekompensata ustalonej ceny, bez uszczerbku dla dowolnych innych działań, do których Sprzedający może być upoważniony.
2.2. W ramach swej zwykłej działalności gospodarczej, Kupujący jest upoważniony do odsprzedaży dostarczonych produktów, ale nie może on przenosić ich jako zastawu lub przenosić tytułów 
własności jako zabezpieczenia, do czasu gdy Kupujący nie wejdzie w posiadanie tytułu własności produktów. W przypadku, gdy Kupujący dokona ich odsprzedaży przed uiszczeniem pełnej ceny 
produktów Sprzedającemu, to Kupujący przeniesie na rzecz Sprzedającego wszelkie wierzytelności powstałe na korzyść Kupującego poprzez odsprzedaż przez niego na rzecz stron trzecich.
2.3. Upoważnienie do odsprzedaży bez prawa własności Kupującego do produktów zostanie automatycznie cofnięte Kupującemu w przypadku ustania płatności z jego strony.
W przypadku konfiskaty albo jakiegokolwiek innego działania ze strony osób trzecich, Kupujący będzie zobowiązany do bezzwłocznego powiadomienia o tym fakcie Sprzedającego. Kupujący 
poniesie koszty ryzyk, niezależnie od tego jaki by one miały charakter, niezależnie od zastosowania tejże klauzuli, włącznie z utratą lub zniszczeniem. Powyższe nabiera mocy obowiązującej od chwili 
dostarczania produktów. Kupujący poniesie również koszty ubezpieczenia. 
ARTYKUŁ 3 - KLAUZULA SIŁY WYŻSZEJ:
Zlecenia nie zostaną zrealizowane w przypadku wystąpienia zdarzeń siły wyższej. 
Zdarzenie siły wyższej oznacza jakiekolwiek wydarzenie, którego nie da się przewidzieć, zapobiec albo przeciwdziałać, wynikające z przyczyn zewnętrznych. Zdarzenia siły wyższe obejmują, lecz 
nie ograniczają się do, przykładowo: zjawiska atmosferyczne, zakłócenia klimatyczne i środowiskowe, akty wojny, rozruchy społeczne, zamieszki, strajki, epidemie, pożary i nieszczęśliwe wypadki 
w dowolnych firmach uczestniczących w procesie produkcyjnym (włącznie z wypadkami podczas uprawy, dowolnej natury, prowadzące do zmian ilościowych i jakościowych sprzedanych nasion) i 
dystrybucji nasion. 
ARTYKUŁ 4 - WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA:
4.1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży nie mogą być interpretowane jako przyznanie Kupującemu jakichkolwiek praw własności intelektualnej do produktów Sprzedającego, jak również do opa-
kowań i/lub mediów i/lub związanych dokumentów i/lub praw własności intelektualnej i/lub oznaczeń odróżniających, które są własnością bądź przysługują Sprzedającemu lub których Sprzedający 
eksploatuje lub używa w ramach swojej działalności.
4.2. Kupujący powstrzyma się od ukrywania, usuwania lub modyfikowania w jakikolwiek sposób przedmiotu praw własności intelektualnej i/lub oznaczeń odróżniających, które pojawiają się na 
opakowaniach towarów dostarczonych przez Sprzedającego.
4.3. Kupujący zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Sprzedającego oraz za pomocą wszelkich środków, o jakichkolwiek naruszeniach praw wyłącznych i/lub praw własności intelektualnej i/lub 
oznaczeń odróżniających Sprzedającego (lub tych, które eksploatuje lub używa w ramach swojej działalności) oraz zobowiązuje się w takiej sytuacji do pełnej współpracy ze Sprzedającym, stosownie 
do wskazań Sprzedającego.
4.4. W dowolnym czasie, Sprzedający może sprawdzić, czy powyższe postanowienia są w pełni przestrzegane, bez uszczerbku w stosunku do dowolnych innych działań, do których Sprzedający 
jest uprawniony. Kupujący zobowiązuje się zapewnić, że jego klienci będą stosować się do niniejszego postanowienia. Kupujący wyraźnie zezwala na wizytę osoby wyznaczonej bądź upoważnionej 
przez Sprzedającego do kontroli przestrzegania niniejszych postanowień ogólnych warunków sprzedaży, w szczególności postanowień dotyczących ochrony własności intelektualnej i ochrony jako-
ści produktów. W tym celu, Kupujący wyraża zgodę na zapewnienie swobodnego dostępu na swój teren, co obejmuje lecz nie ogranicza się do jego szklarni. Sprzedający może również sprawdzać 
wszystkie dokumenty związane z przedmiotowymi zagadnieniami. W razie odsprzedaży towarów osobom trzecim, Kupujący poinformuje daną osobę trzecią o wskazanych powyżej zobowiązaniach.
4.5. WAŻNA INFORMACJA: Wszelkie prawa własności intelektualnej zastrzeżone. Nielegalne kopiowanie i / lub wykorzystywanie zabronione. Naruszenie tych praw może stanowić poważne prze-
stępstwo, które jest ścigane przez prawo. Więcej informacji na stronie: www.hmclause.com 
ARTYKUŁ 5 - ZAMÓWIENIA:
5.1. Z chwilą, gdy Sprzedający potwierdzi zamówienie, zamówienia zostaną zrealizowane na tyle, na ile jest to możliwe i produkty zostaną dostarczone, na tyle, na ile jest to możliwe, w terminach 
żądanych przez Kupującego. 
Ponadto, Sprzedający zaleca, aby Kupujący przedstawił bardzo precyzyjne instrukcje wysyłkowe. Sprzedający nie akceptuje jakiejkolwiek odpowiedzialności jeśli błędy wystąpią z powodu niedo-
statku informacji. 
5.2. W przypadku częściowego lub zerowego plonu lub produkcji, spowodowanego przez zdarzenia siły wyższej w stosunku do zamówienia, zastosowane zostanie częściowe lub całkowite jego 
zmniejszenie. 
Dostawy zostaną zrealizowane zgodnie z zaopatrzeniem i dostępnością produktów w wystarczającej ilości i jakości. W przypadku dostaw częściowych, produkty zostaną zafakturowane proporcjo-
nalnie do ilości faktycznie dostarczonego produktu. 
Stosownie do powyższego, nie można dochodzić z tego tytułu żadnej rekompensaty (obejmującej w szczególności wszelkie szkody, dowolnej natury); dotyczy to w szczególności dostaw częścio-
wych, braku dostawy, bądź jej opóźnienia.
5.3. Sprzedający dostarczy nasiona wyłącznie po przeprowadzeniu testu kiełkowania danej partii nasion. W przypadku, gdyby Kupujący poprosił jednak Sprzedającego o dostarczenie nasion zanim 
test kiełkowania zostanie zakończony, wówczas Kupujący zaakceptuje przejęcie pełnej odpowiedzialności za konsekwencje dotyczące kiełkowania danej partii nasion. 
ARTYKUŁ 6 - RYZYKA I DOSTAWY:
6.1. Produkty będą wysyłane na wyłączne ryzyko Kupującego, w tym w szczególności w przypadku, gdy wysyłka następuje na podstawie pisemnego polecenia Kupującego, oraz przy zastosowaniu 
reguły „carriage paid”, „ex-works” lub innej reguły Incoterms (INCOTERMS 2010), a także bez względu na zastosowany środek transportu: drogowy, kolejowy, morski, powietrzny, wysyłka pocztą 
itp. 
6.2. We wszystkich sytuacjach, w których strata wystąpi podczas transportu produktów albo gdy Kupujący ma uzasadnione podstawy sądzić, że strata i/lub uszkodzenie nastąpiły podczas transportu 
produktów, Kupujący powiadomi Sprzedającego, za pomocą wszelkich dostępnych pisemnych środków i w ciągu pięciu (5) dni od otrzymania produktów, o wszelkich zastrzeżeniach, właściwie 
sporządzonych przez Kupującego (zgodnie z wszelkimi obowiązującymi regulacjami prawnymi) w stosunku do przewoźnika, tak aby we wszystkich takich sytuacjach zachować należne prawa w 
stosunku do przewoźnika.
ARTYKUŁ 7 - OGRANICZENIA CZASOWE DLA ZGŁASZANIA ROSZCZEŃ:
Wszelkie roszczenia dotyczące wyglądu zewnętrznego i czystości nasion powinny być złożone w ciągu dwunastu dni następujących po dostawie produktów; w przypadku kwestionowanej zdolności 
kiełkowania - w ciągu czterdziestu pięciu (45) dni następujących po dostawie produktów; jeśli zaś chodzi o tożsamość i czystość odmianową - w ciągu normalnych limitów czasowych przewidzianych 
dla wysiewu i kontroli, następujących bezpośrednio po terminie dostawy. W tych sytuacjach, w których dowolne, ważne roszczenie zostanie zgłoszone Sprzedającemu i Sprzedający je zaakceptuje 
drogą pisemnego uznania, wówczas Sprzedający posiadać będzie prawo, wedle swego uznania, do zastąpienia wadliwego produktu nowym, wolnym od opłat, lub dokonać zwrotu kosztów pro-
duktów (albo proporcjonalnej części kosztów). Wówczas to Kupujący nie będzie zgłaszał żadnych dalszych roszczeń w stosunku do Sprzedającego. 
Gwarancja z tytułu wad, tak jak jest ona określona w polskim Kodeksie Cywilnym (rękojmia za wady) zostaje jednoznacznie wykluczona z niniejszych ogólnych warunków sprzedaży. 
W każdej sytuacji, żadne roszczenie nie zostanie zaakceptowane przez Sprzedającego w przypadku, gdy nasiona zostały przepakowane przez Kupującego, bądź przez jego klientów. 
ARTYKUŁ 8 - CENY:
8.1. Ceny produktów są ustalane poprzez odniesienie do cenników publikowanych i przekazywanych przez Sprzedającego. O ile nie ma specjalnego warunku, to zastosowane ceny będą cenami 
obowiązującymi w dniu potwierdzenia zamówienia. Każdorazowo Kupujący ustala swe ceny sprzedaży w odniesieniu do swych własnych klientów. 
8.2. Ceny należy rozumieć jako ceny bez podatków, przy zastosowaniu reguły „ex-works” (INCOTERMS 2010), bez kosztów dodatkowych i bez opakowania, chyba że faktura stanowi inaczej.
8.3. O ile postanowienia szczegółowe nie stanowią inaczej to wszystkie podatki, koszty transportu, ubezpieczenia, certyfikacji, autoryzacji, opłat bankowych i opakowań oraz opłat pakunkowych/
manipulacyjnych zostaną wyszczególnione odrębnie na fakturze wystawionej przez Sprzedającego. Wszystkie te koszty poniesie Kupujący. 
8.4. Każde zamówienie podlegać będzie opłatom administracyjnym, tak jak je ustalono w warunkach cenowych Sprzedającego. Przykładowo, minimalna ogólna kwota dla każdego zamówienia, 
minimalna wartość przypadająca na odmianę dla każdego zamówienia, koszty świadectw pochodzenia, certyfikatów fitosanitarnych, oraz certyfikatów „Orange International Seed Batch Certifica-
tes” podano w w/w warunkach cenowych. 
8.5. Ceny podawane przez Sprzedającego zachowują ważność przez okres dwunastu (12) kolejnych miesięcy; Sprzedający ma prawo modyfikować je w dowolnym czasie w tym okresie. 
ARTYKUŁ 9 - PŁATNOŚCI:
9.1. Dowolna wpłata będzie traktowana jako zrealizowana z dniem jej zaksięgowania na koncie Sprzedającego. Wszystkie produkty Sprzedającego i odpowiednie faktury są płatne na adres zare-
jestrowanego miejsca jego działalności. 
9.2. O ile postanowienia szczegółowe albo wiążące postanowienia obowiązującego prawodawstwa nie stanowią inaczej, to zapłata będzie realizowana w ciągu trzydziestu (30) dni od daty zafaktu-
rowania, zgodnie z warunkami płatności podanymi na fakturze. W odniesieniu do Kupujących, którzy mieli jeden lub więcej „incydentów płatniczych” (pod pojęciem incydentu płatniczego rozumie 
się opóźnienie w zapłacie przekraczające okres sześciu (6) dni roboczych), lub ogólniej - którzy mieli sprawy sporne, które zablokowały konta Kupujących, którzy stali się przedmiotem postępowań 
zbiorowych, bądź innych podobnych procedur zgodnych z aktualnie obowiązującym prawodawstwem, jak i nowych Kupujących, przez okres jednego roku zamówienia realizowane będą wyłącznie 
w oparciu o zapłatę z góry. Sprzedający wprowadza taką zasadę z uwagi na znaczne ryzyko niewypłacalności, chyba że Sprzedający określi specjalne warunki, szczególnie na podstawie korzystnych 
informacji o wypłacalności Kupującego. Ponadto, we wszystkich wypadkach, w razie nieprzychylnych informacji co do wypłacalności Kupującego, dostawa będzie zrealizowana w oparciu o bez-
zwłoczną płatność w terminie dostawy albo w oparciu o płatność z góry. 
9.3. W przypadku opóźnionej płatności, częściowej płatności, bądź braku zapłaty Sprzedający może wstrzymywać lub anulować wszystkie bieżące zamówienia, aż do chwili gdy wszystkie kwoty 
należne mu ze strony Kupującego zostaną zapłacone w całości. Powyższe odbywa się bez uszczerbku dla dowolnych innych środków/działań ze strony Sprzedającego i/lub możliwości dochodzenia 
szkód, dowolnych odsetek i kosztów (w tym kosztów administracyjnych, prawnych i sądowych, które Sprzedający może ponieść dla odzyskania kwot należnych mu ze strony Kupującego). Kupujący 
nie może podejmować jakichkolwiek działań przeciwko Sprzedającemu i/lub dochodzić jakiejkolwiek szkody lub rekompensaty z powodu powyższego zawieszenia albo anulowania dostaw. Do-
wolna kwota, nie zapłacona we właściwym terminie określonym na fakturze, prowadzi do nałożenia karnych odsetek za zwłokę. Karne odsetki stosowane będą ze skutkiem natychmiastowym, bez 
potrzeby załatwiania jakichkolwiek formalności; naliczane będą od całej zafakturowanej kwoty, włącznie ze wszystkimi podatkami, przy zastosowaniu maksymalnej stopy procentowej dozwolonej 
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NOTATKI

WSTĘP – WAŻNE PRZYPOMNIENIA:
Niniejsze ogólne warunki sprzedaży są zgodne z branżowymi, krajowymi i międzynarodowymi zasadami dotyczącymi klientów i pod nieobecność dowolnych innych szczegółowych uzgodnień, 
właściwie zatwierdzonych, odnoszą się wprost do sprzedaży nasion wszelkich warzyw, kwiatów, roślin leczniczych i aromatycznych, w tym nasion dostarczanych hurtowo (luzem), a w szczególności 
do operacji sprzedaży realizowanych dla ogrodników, ogrodników związanych z marketami, producentów warzyw i innych roślin, producentów rozsad, przetwórców, grup producenckich, spółdzielni, 
jednostek zajmujących się obrotem detalicznym, paczkowaniem, importem, dostawą środków konserwujących, producentów oraz - bardziej ogólnie - odnoszą się do wszystkich doświadczonych 
i fachowych profesjonalistów (w dalszej części zwanych „Kupującymi”). Niniejsze ogólne warunki sprzedaży nie odnoszą się do sprzedaży zrealizowanych bezpośrednio z końcowymi odbiorcami. 
Dlatego też fakt złożenia zamówienia oznacza akceptację przez Kupującego ogólnych warunków sprzedaży, które zostały mu udostępnione przed złożeniem zamówienia lub podpisaniem jakiego-
kolwiek porozumienia, a które są wydrukowane w katalogach, broszurach, ulotkach, fakturach, notach dostawczych, cennikach, jak też on-line na witrynie internetowej HM.CLAUSE POLSKA itd., 
albo dowolnych innych handlowych dokumentach pochodzących z HM.CLAUSE POLSKA Sp. z o.o. (w dalszej części zwanej „Sprzedającym”), tam, gdzie wystąpią, niezależnie od dowolnych po-
stanowień o odmiennej treści zawartych w ogólnych warunkach zakupów Kupującego, zleceniach zakupu i innych dokumentach, włącznie z dokumentacją handlową. Sprzedający kategorycznie od-
rzuca stosowalność jakichkolwiek ogólnych warunków Kupującego. Sprzedający zastrzega sobie prawo do modyfikacji postanowień niniejszych ogólnych warunków sprzedaży w dowolnym czasie. 
Niniejsze ogólne warunki sprzedaży będą stosowalne, chyba że postanowienia szczegółowe stanowić będą inaczej w dowolnym formularzu zamówieniowym, bądź innych ustaleniach zawartych 
pomiędzy Sprzedającym i Kupującym. 
Opisy, ilustracje, rekomendacje, propozycje, możliwości, cykle wegetacyjne lub wczesność roślin, które mogą pojawić się w jakichkolwiek mediach (katalogi, bądź inne dokumenty handlowe) 
przeznaczone są dla doświadczonych profesjonalistów; są one wynikami naszych obserwacji i zostały przedstawione w dobrej wierze jedynie jako wskazówki. W związku z powyższym, w żadnym 
przypadku nie mogą być traktowane jako wyczerpujące albo jako stanowiące gwarancję uzyskania określonej wydajności plonów i/lub wyników, przesądzając z góry o dowolnych czynnikach lub 
okolicznościach (obecnych lub przyszłych), i - ogólniej rzecz ujmując - być równoznacznym z dowolnego typu zobowiązaniami umownymi, jakiejkolwiek by one nie były natury, albo w dowolny inny 
sposób pociągać Sprzedającego do odpowiedzialności. 
ARTYKUŁ 1 - GWARANCJE:
1.1. Sprzedający gwarantuje Kupującemu, że dostarczy mu rzetelny produkt, zdrowy i o odpowiedniej jakości handlowej, wytworzony z zastosowaniem najnowocześniejszej wiedzy technicznej 
(„know-how”) podczas produkcji, jak również zgodnie z obowiązującymi regulacjami i zwyczajowymi praktykami w handlu nasionami. 
1.2. Mając na uwadze charakter sprzedawanych produktów (żywe produkty podlegające dużej liczbie zewnętrznych zagrożeń podczas stosowania), stwierdzić należy, że uzyskiwane wyniki nie zależą 
wyłącznie od odmiany i jakości nasion. Skutkiem tego, to sam Kupujący będzie odpowiedzialny za ustalenie warunków, w jakich nasiona będą używane i w szczególności musi upewnić się co do 
przydatności swoich warunków uprawowych i miejscowych warunków geograficznych, zamierzonego okresu uprawy, stanu gleby i innych czynników (takich jak wiedza techniczna i doświadczenie, 
techniki i sposoby upraw), materiałów (takich jak testy i metody kontroli) oraz sprzętu i - bardziej ogólnie - za agronomiczny, klimatyczny, atmosferyczny, sanitarny, środowiskowy i gospodarczy 
kontekst Kupującego w odniesieniu do upraw, metod i wybranych odmian albo, stosownie do okoliczności, Kupujący będzie odpowiedzialny za przekaz niezbędnych informacji do swoich własnych 
klientów, tak aby mogli oni być w stanie ustalić swe własne warunki użycia nasion i inne wyżej wymienione warunki. 
A zatem, odpowiedzialność Sprzedającego wystąpi, częściowo albo całkowicie, tylko w przypadku potwierdzonego, ustalonego defektu lub niezgodności, dla których ewentualne roszczenie nie 

Zapraszamy na stronę www.hmclause.com/pl
Znajdziesz tam informacje o gamie produktów marki CLAUSE, jak również o nowościach i wydarzeniach. 
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