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PRZEDSTAWICELE

Regionalny przedstawiciel handlowy 
– Polska północno-zachodnia

Maciej Rakocy
Tel. +48 606 934 967
maciej.rakocy@hmclause.com

Przedstawiciel ds. rozwoju produktu

Dorota Wielgat 
Tel. + 48 696 461 870 
dorota.wielgat@hmclause.com

Regionalny przedstawiciel handlowy 
– Polska centralna i północno-wschodnia

Sławomir Mechacki
Tel. +48 668 118 700
slawomir.mechacki@hmclause.com

Regionalny przedstawiciel handlowy 
– Polska południowo-wschodnia

Hubert Tabor
Tel. +48 694 434 502
hubert.tabor@hmclause.com 

Dyrektor Sprzedaży i Rozwoju Produktu

Michał Taraska
Tel. + 48 535 215 365
michal.taraska@hmclause.com
www.hmclause.com

Tel. +48 606 934 967

Tel. +48 668 118 700

Tel. +48 694 434 502



 + Odmiana polecana na rozpoczęcie sezonu w lipcu

 + Okres wegetacji 70-75 dni

 + Rośliny cechuje wzniosły pokrój i silny wigor

 + Zbita, biała róża gwarantuje wysoką wydajność różyczkowania

 + Możliwa jest również uprawa poplonowa z lipcowymi nasadzeniami

 + Zagęszczenie 25-30 tys. roślin/ha

 + Nadaje się również do upraw wczesnych pod agrowłókniną

 + Okres wegetacji 70-80 dni

 + Rośliny cechuje dobre okrycie róż

 + Niezawodna dzięki wysokiej tolerancji na niekorzystne warunki 
uprawowe

 + Zagęszczenie 25-35 tys. roślin/ha

Prosimy o zapoznanie się z Objaśnieniami Użytych Skrótów oraz Informacjami Ogólnymi na stronach 32-35.

Brigantine F1

WCZESNOŚĆ I JAKOŚĆ

Aviso F1

NIEZAWODNA I UNIWERSALNA 
W ZASTOSOWANIU

KALAFIOR
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 + Odmiana o wysokiej tolerancji na warunki stresowe polecana 
zarówno na zbiory późnowiosenne jak i letnie

 + Okres wegetacji około 75-80 dni

 + Odmianę cechuje bardzo dobre okrycie róż

 + Rośliny tworzą głębokie - kuliste, bardzo zwięzłe, śnieżnobiałe róże

 + Ze względu na bardzo mały udział głęba, produkt wydajny przy 
różyczkowaniu  

 + W początkowym okresie wegetacji zalecane jest dobre nawożenie 
plantacji zgodnie z dobrą praktyką ogrodniczą

 + Odmiana nadająca się do nasadzeń od 25-30 tys. roślin/ha

 + Odmiana o wysokiej tolerancji na warunki stresowe polecana 
zarówno na zbiory późnowiosenne jak i letnie 

 + Okres wegetacji około 75-80 dni

 + Odmianę cechuje bardzo dobre okrycie róż

 + Produkt atrakcyjny zarówno na świeży rynek jak i dla przemysłu

 + Rośliny o silnym wigorze tworzą zwięzłe, ciężkie, śnieżnobiałe róże

 + Odmiana nadająca się do nasadzeń od 25-30 tys. roślin/ha

Ardent (CLX 33255) F1

NOWA LETNIA ODMIANA DLA PRZEMYSŁU
I NA ŚWIEŻY RYNEK

Flirt (CLX 33256) F1

UNIWERSALNA ODMIANA DO ZBIORU 
W OKRESIE PÓŹNOWIOSENNYM I LETNIM



 + Nowa odmiana o wysokiej tolerancji na warunki stresowe poleca-
na na zbiory w lipcu  i sierpniu 

 + Okres wegetacji około 75-80 dni

 + Odmianę cechuje bardzo dobre okrycie róż

 + Rośliny tworzą głębokie - kuliste, bardzo zwięzłe i ciężkie, białe 
róże

 + Produkt atrakcyjny zarówno na świeży rynek jak i dla przemysłu

 + W początkowym okresie wegetacji zalecane jest dobre nawożenie 
plantacji zgodnie z dobrą praktyką ogrodniczą

 + Odmiana nadająca się do nasadzeń od 25-30 tys. roślin/ha

 + Sprawdzony standard do nasadzeń jesiennych

 + Okres wegetacji 90-95 dni

 + Jedna z najpopularniejszych w rejonie Polski  
południowo-wschodniej odmiana wykorzystywana  
do zamrażalnictwa

 + Cechuje ją wysoki plon i dobra jakość różyczki

 + Polecana również na świeży rynek

 + Zagęszczenie 25-30 tys. roślin/ha

KALAFIOR

Prosimy o zapoznanie się z Objaśnieniami Użytych Skrótów oraz Informacjami Ogólnymi na stronach 32-35.

Trident (CLX 33254) F1

NOWA LETNIA ODMIANA DLA PRZEMYSŁU I NA 
ŚWIEŻY RYNEK

Escale F1

SPRAWDZONY STANDARD
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 + Odmiana na zbiory jesienne dla przemysłu

 + Okres wegetacji między 90 a 100 dni

 + Ciężka i zwarta róża, łatwa do ręcznego i mechanicznego różycz-
kowania

 + Bardzo dobrze okryte róże z tolerancją na niskie temperatury

 + Duży plon handlowy różyczek bardzo wysokiej jakości

 + Zagęszczenie 25-30 tys. roślin/ha

Moby Dick F1

MECHANICZNE RÓŻYCZKOWANIE, WYSOKA 
PLENNOŚĆ

 + Odmiana o stosunkowo krótkim okresie wegetacji – 70-80 dni

 + Rośliny o wysokiej zdrowotności, dobrym wigorze i doskonałym 
kryciu róż

 + Tworzy regularne, zwarte, śnieżnobiałe róże osiągające nawet 3 kg

 + Atrakcyjny zarówno dla przemysłu, jak i na świeży rynek

 + Ze względu na mały głąb produkt bardzo wydajny przy różyczkowaniu

 + Zagęszczenie 25-30 tys. roślin/ha

 + Odmiana wyjątkowo uniwersalna w zastosowaniu

 + Okres wegetacji 75-85 dni

 + Na świeży rynek polecana w różnych terminach począwszy od 
nasadzeń pod płaskimi przykryciami, aż po późne poplonowe

 + Uprawa dla przemysłu zalecana ze zbiorem przypadającym od 
połowy września

 + Zagęszczenie 25-30 tys. roślin/ha

Raft F1

BESTSELLER

Sabord F1

HIT SPRAWDZONY W TRUDNYCH WARUNKACH



 + Typowa odmiana jesienna do nasadzeń od połowy czerwca do 
połowy lipca ze zbiorem przypadającym do końca października

 + Okres wegetacji 80-85 dni

 + Biała, sporych rozmiarów róża jest bardzo dobrze okryta liśćmi

 + Zagęszczenie 25-30 tys. roślin/ha

 + Odmiana jesienna do nasadzeń od początku do końca czerwca

 + Okres wegetacji 95-100 dni

 + Roślina wyróżnia się silnym systemem korzeniowym i wzniesionym 
pokrojem

 + Bardzo dobra jakość i dobre okrycie róży, śnieżnobiały kolor

 + Produkt idealny na potrzeby przemysłu, łatwy w różyczkowaniu

 + Zagęszczenie 25-30 tys. roślin/ha

 + Odmiana późna, o okresie wegetacji 100-110 dni

 + Silnie rosnąca, bardzo rozbudowana roślina o wyjątkowo silnym 
systemie korzeniowym i charakterystycznym pionowym pokoju 

 + Tworzy doskonałej jakości, białe, twarde róże o kształcie kopuły

 + Atrakcyjna na świeżym rynku i dla przemysłu

 + Staranne okrycie liśćmi zapobiega gromadzeniu się wody na róży

 + Zachowuje małą wrażliwość na infekcje Xanthomonas, toleran-
cyjność na działanie niskich temperatur

 + Nasadzenia najpóźniej do połowy czerwca

 + Zagęszczenie 20-25 tys. roślin/ha

Prosimy o zapoznanie się z Objaśnieniami Użytych Skrótów oraz Informacjami Ogólnymi na stronach 32-35.

KALAFIOR
Liberty F1

DOSKONAŁA JAKO POPLON

Octopus F1

WYJĄTKOWA JAKOŚĆ DO MECHANICZNEGO 
RÓŻYCZKOWANIA

Naruto F1

WYJĄTKOWA TRWAŁOŚĆ I JAKOŚĆ
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*****zalecany termin uprawy, ***możliwy termin uprawy

Odmiana Orientacyjny 
okres wegetacji

Przemysł

Uwagi
Wczesnoletni Letni Jesienny Późnojesienny

Odmiany o róży białej

Brigantine F1 70-75 *****  ***** Na rozpoczęcie sezonu

Aviso F1 70-80 ***  *** Łatwa w uprawie 

Ardent F1 70-80 **** **** Wymagający dobrego nawożenia

Flirt F1 76 **** **** Wybitnie odporny na susze

Trident F1  78-80 **** ****  Silny system korzeniowy 

Liberty F1 85 ***  **** ***** Śnieżnobiałe różyczki

Sabord F1 70-85 **** ***** ***** Olbrzymie kształtne róże

Raft F1 70-85 **** ***** ***** Bardzo uniwersalna

Escale F1 90-95 *** ***** ***** Standard w przemyśle

Moby Dick F1 90-100 ***** **** Wysoki plon i jakość

Sloop F1 90-95 ***** ***** Tolerancja suszy

Octopus F1 95-100 **** *** Bardzo zbite różyczki

Naruto F1 100-110 ***** **** Wyjątkowo zbite róże

         



 + Typowa odmiana jesienna o okresie wegetacji 85-95 dni

 + Różyczki twarde, drobne, dobrze wybarwione

 + Mało wrażliwa na obłamywanie różyczek 

 + Typowa odmiana jesienna o okresie wegetacji 95-100 dni

 + Różyczki twarde, drobne, dobrze wybarwione

 + Dobra odporność na mączniaka rzekomego

Odmiana Orientacyjny 
okres wegetacji

Przemysł

Uwagi
Wczesnoletni Letni Jesienny Późnojesienny

Odmiany o róży zielonej

Navona F1 85-95 ***** **** Na późne terminy

Gitano F1 95-100  **** ***** Polecany na późne terminy

Prosimy o zapoznanie się z Objaśnieniami Użytych Skrótów oraz Informacjami Ogólnymi na stronach 32-35.

ROMANESCO
Navona F1

PRZYDATNA DLA PRZEMYSŁU
I ŚWIEŻEGO RYNKU

Gitano F1

PRZYDATNA DLA PRZEMYSŁU 
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 + Odmiana wczesna gotowa do zbioru 65-70 dni

 + Polecana do uprawy na zbiór przyspieszony (pod włókninę)

 + Ciemnozielona, zwarta róża o masie 550 – 700 g i drobnym pączku

 + Rośliny  wyrównane, łatwe do zbioru bez odrostów bocznych

 + Mało podatna na jamistość głąba 

 + Średniowczesna odmiana jesienna o okresie wegetacji 80-85 dni

 + Polecana głównie do nasadzeń lipcowych dla przemysłu i na świeży 
rynek

 + Odmiana tworzy ciężkie, wysoko wydajne róże o drobnym pączku

 + Duży plon różyczki bardzo dobrej jakości

 + Roślina o dobrym wigorze, bez tendencji do jamistości głąba

 + Dobrze znosi trudne warunki uprawy

Odmiana Orientacyjny 
okres wegetacji

Przemysł

Uwagi
Wczesnoletni Letni Jesienny Późnojesienny

Odmiany o róży zielonej

Navona F1 85-95 ***** **** Na późne terminy

Gitano F1 95-100  **** ***** Polecany na późne terminy

Odmiana Okres 
wegetacji

Waga 
róży [g]

Zalecane 
zagęszczanie 
w tys. szt./ha

Terminy 
sadzenia

Róża

Uwagi
Kształt Kolor

Brokuły

Kuba F1 65-70 550-700 35-45 Kwiecień Kulisto-
spłaszczony Ciemnozielony Odmiana do upraw pod włókniną

oraz na terminy letnie

Rumba F1 80-85 700-800 35-40 Pierwsza 
połowa lipca 

Kulisto-
spłaszczony Ciemnozielony Ciężka zbita róża

BROKUŁY
Kuba F1

POD WŁÓKNINĘ

Rumba F1

ODMIANA PRZEMYSŁOWA



 + Uniwersalna, bardzo wczesna odmiana do uprawy tunelowej 
i w polu

 + Wysoka jakość – błyszczące i trwałe owoce

 + Otwarty pokrój roślin ułatwiający zbiory

 + Standard w przemyśle 

 + Doskonale sprawdza się w uprawie intensywnej

 + Otwarty pokrój roślin ułatwiający zbiory

 + Owoce cylindryczne o długości 22-25 cm

 + Odmiana wczesna w produkcji o bardzo wysokim potencjale 
plonotwórczym

 + Tworzy cylindryczne, długie owoce 

 + Rośliny o otwartym pokroju, łatwe do zbioru, bez tendencji do 
pokładania się (jedynie w końcówce zbiorów roślina może się 
obniżyć)

 + Produkt łatwy i szybki do pakowania

 + Szeroki zakres odporności IR: Px, ZYMV, WMV 

 + Niewrażliwa na zgnilizny powodowane przez bakterie Erwinia Odmiana Kolor Wczesność Odporność (IR) Terminy uprawy Uwagi

Zielona

Cora F1 ciemnozielony ***** Wczesny, główny i późny Polecany jako standard jakości owocu 
i wczesności

Precioza F1 zielony ** Px / ZYMV / WMV Wczesny (możliwy), główny 
i późny (zalecane) Zalecana dla przemysłu

Żółta

Orelia F1 żółty *** Wczesny i główny (zalecane), 
późny (możliwy)

Połyskliwy żółty kolor, bardzo plenna 
i łatwa w uprawie odmiana, owoce nie 

przerastają

Sunlight F1 żółty ***    ZYMV / WMV Główny, późny Dobry wigor roślin, bardzo dobra 
tolerancja na wirusy

Biała

Opal F1 biały **** Wczesny i główny (zalecane), 
późny (możliwy)

Cylindryczny biały owoc, dobra 
wczesność, oryginalny kolor i kształt

w
Prosimy o zapoznanie się z Objaśnieniami Użytych Skrótów oraz Informacjami Ogólnymi na stronach 32-35.

CUKINIA
Cora F1

RYNKOWY STANDARD

Orelia F1

SUPERPLENNA ZŁOTO-ŻÓŁTA

Lanka F1
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 + Bardzo cylindryczne, smukłe owoce z połyskiem

 + Wysoka przydatność dla przetwórstwa, a także doskonała na świeży 
rynek

 + Rośliny bez tendencji do pokładania się, łatwe do zbioru

 + Podwyższona odporność na mączniaka prawdziwego 

 + Wczesna odmiana do produkcji w otwartym gruncie

 + Przydatna do produkcji spod osłon 

 + Owoce długie, dobrze utrzymujące pożądane rozmiary

Odmiana Kolor Wczesność Odporność (IR) Terminy uprawy Uwagi

Zielona

Cora F1 ciemnozielony ***** Wczesny, główny i późny Polecany jako standard jakości owocu 
i wczesności

Precioza F1 zielony ** Px / ZYMV / WMV Wczesny (możliwy), główny 
i późny (zalecane) Zalecana dla przemysłu

Żółta

Orelia F1 żółty *** Wczesny i główny (zalecane), 
późny (możliwy)

Połyskliwy żółty kolor, bardzo plenna 
i łatwa w uprawie odmiana, owoce nie 

przerastają

Sunlight F1 żółty ***    ZYMV / WMV Główny, późny Dobry wigor roślin, bardzo dobra 
tolerancja na wirusy

Biała

Opal F1 biały **** Wczesny i główny (zalecane), 
późny (możliwy)

Cylindryczny biały owoc, dobra 
wczesność, oryginalny kolor i kształt

w

Precioza F1

DOSKONAŁA JAKOŚĆ

Opal F1

KREMOWOBIAŁA CUKINIA



 + Doskonała wczesna odmiana w typie saladette 

 + Owoce duże: 120-150g  wyrównane, intensywnie równomiernie 
wybarwione, bardzo smaczne

 + Rośliny o luźnym pokroju

 + Dobra zdrowotność

 + Bardzo uniwersalna w zastosowaniu

 + Rośliny o dość silnym wigorze, bardzo plenne, nawet w niesprzy-
jających warunkach wegetacji 

 + Odmiana samokończąca, średniowczesna

 + Stosunkowo duże, wyrównane, mięsiste owoce są lekko 
wydłużone, intensywnie wybarwione, z połyskiem, bardzo 
twarde i o wysokim parametrze BRIX

 + Odmiana polecana jest do zbioru mechanicznego (doskonale 
odszypułkowuje się), choć ze względu na wielkość owocu zbiór 
ręczny nie nastręczy problemów

 + Ze względu na wysoką jakość plonu odmiana polecana jest do 
przetwórstwa również na kostkę 

Prosimy o zapoznanie się z Objaśnieniami Użytych Skrótów oraz Informacjami Ogólnymi na stronach 32-35.

Dyno F1

Pietrarossa F1

POMIDOR
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 + Rośliny cechuje silny wigor i wysoka plenność

 + Odmiana samokończąca o dobrej wczesności zbliżonej do DYNO F1

 + Duże, o grubej ściance owoce mają postać lekko wydłużonego bloku, 
są intensywnie wybarwione, z połyskiem, bardzo twarde, z dobrą 
trwałością zbiorczą

 + W niekorzystnych warunkach uprawy może występować zmienność 
kształtu owocu

 + Odmiana polecana jest do zbioru mechanicznego (doskonale 
odszypułkowuje się), choć ze względu na wielkość owocu i twardość 
zbiór ręczny będzie stosunkowo łatwy do przeprowadzenia

 + Produkt przeznaczony zarówno na świeży rynek jak i dla przetwórstwa

 + Ze względu na wysoką jakość plonu odmiana polecana jest do przet-
wórstwa na kostkę, również bez skórki 

 + Odmiana samokończąca, średniowczesna (lub wczesna w swoim 
typie)

 + Kompaktowe rośliny cechuje dobry wigor i plenność

 + Tworzy bardzo duże o średniej masie 250-300g, kuliste, 
wyrównane, mięsiste, błyszczące, intensywnie wybarwione, 
twarde owoce

 + Łatwy zbiór ręczny (łatwo odchodzi od szypuły)

 + Uniwersalna w zastosowaniu

Vaquero F1

Rediana (CLX 38190) F1

NOWOŚĆ



POMIDOR

Prosimy o zapoznanie się z Objaśnieniami Użytych Skrótów oraz Informacjami Ogólnymi na stronach 32-35.

 + Wczesna, bardzo plenna, wielkoowocowa  
odmiana do zbioru mechanicznego i ręcznego

 + Kompaktowe rośliny o ulistnieniu doskonale zabezpieczającym  
owoce przed poparzeniami słonecznymi

 + Owoce owalne bardzo duże (średnio 150g), intensywnie wybarwione, 
z połyskiem, bardzo twarde, z doskonałą trwałością zbiorczą

 + Odmiana szczególnie polecana do zbioru mechanicznego (bardzo 
dobre odszypułkowanie)

 + Ze względu na wysoką jakość plonu odmiana polecana jest do 
przetwórstwa na kostkę, również bez skórki 

CLX 38215 F1*
NOWOŚĆ

*Odmiana w fazie rejestracji z warunkowym zezwoleniem sprzedaży

Odmiana Masa owocu 
[g]

Odporności 
HR

Odporności
 IR

Kształt 
owocu Uwagi

Pomidor gruntowy

Dyno F1 120-150 ToMV / Va:0, Vd:0 
 / Fol:0,1,2 / Pst Ma / Mi / Mj Doskonała odmiana wczesna 

Hector F1 200-220 Va:0, Vd:0 / Fol:0,1 Ma / Mi / Mj / Ss Średniopóźny o znakomitej jakości dużych 
owocach, bardzo dobra trwałość posprzętna 

Pietrarossa F1 90-100 Va:0, Vd:0 / Fol:0,1 
 / Pst Ma / Mi / Mj Polecana do zbioru mechanicznego

Rediana F1 250-300 ToMV / Va:0, Vd:0 
 / Fol:0,1 TSWV:T0 Uniwersalna w zastosowaniu

Vaquero F1 120-130
 Va:0, Vd:0 / Fol:0,1 

/ Pst
Ma / Mi / Mj Odmiana w typie Dyno, polecana do 

przetwórstwa

CLX 38215 F1* 140-160
 ToMV / Va:0, Vd:0  

/ Fol:0,1 / Pst Ma / Mi / Mj Polecana do zbioru mechanicznego

16



SELER
 + Nowa odmiana selera korzeniowego o okresie wegetacji około  

130 dni

 + Plastyczna w uprawie  – regulując  zagęszczenie obsady od 40 000 
do 80 000 roślin na ha  – może być przydatna zarówno do uprawy 
przemysłowej, jak i do sprzedaży w pęczkach

 + Nadaje się do długiego przechowywania – bez utraty jakości 
produktu

 + Ciemnozielone zabarwienie liści

 + Wzniesiony pokrój 

 + Bardzo dobra tolerancja na septoriozę

 + Wysoka tolerancja na jarowizację

 + Korzeń ma kształt kulistego zgrubienia łatwego do czyszczenia

 + Wewnątrz  miąższ jest biały bez tendencji do jamistości (pustych 
przestrzeni) oraz przebarwień

Albedo (CLX4122) F1

 + Odmiana o ogromnym potencjale  
plonotwórczym zarówno na świeży rynek  
jak i dla przemysłu

 + Okres wegetacji około 130 dni

 + Rośliny o wzniosłym pokroju mające ciemne ulistnienie

 + Łatwy zbiór dzięki brodzie korzeniowej skierowanej ku dołowi

 + Plon stanowią duże, wyrównane, gładkie kuliste zgrubienia łatwe 
do czyszczenia

 + Zgrubienia cechuje biały miąższ bez tendencji do tworzenia  
pustych komór 

 + Wysoka tolerancja na jarowizację

 + Z przeznaczeniem do długiego przechowywania

Torpedo F1
NOWOŚĆ



Prosimy o zapoznanie się z Objaśnieniami Użytych Skrótów oraz Informacjami Ogólnymi na stronach 32-35.

 + Podstawowa, wczesna, bardzo plenna odmiana przemysłowa

 + Kompaktowe rośliny o dobrym wigorze

 + Grubościenne, kształtne i ciężkie owoce (280-300 g)

 + Wysoka wydajność polowa

 + Wysoce tolerancyjna na niekorzystne warunki polowe

 + Odporności:  
HR: PepMoV / PepYMV / PVY:0,1,1-2 / Tm:0,1 / Xcv:1,2,3 
IR: CMV

 + Intensywnie wybarwione, bardzo wyrównane owoce typu block 
o wadze 250-280 g

 + Kompaktowa roślina, dobrze osłania owoce liśćmi

 + Odmianę cechuje wysoka plenność i dobra jakość produktu bez 
mikrospękań

 + Stabilnie wiąże owoce w różnych warunkach termicznych 

 + Dobry pakiet odporności:  
HR: PepMoV / PepYMV / PVY:0,1,1-2 / Tm:0,1 / Xcv:1,2,3 
IR: CMV / Pc

 + Intensywnie wybarwione na czerwono, duże i ciężkie owoce 
o wadze 250 g

 + Rośliny o zwartym pokroju 

 + Owoce dobrze okryte liśćmi

 + Nie ma mikrospękań

 + Odporności:  
HR: PepMoV / PepYMV / PVY:0,1,1-2 / Tm:0-2 
IR: CMV

PAPRYKA
Basalt F1

Chouca F1

WCZESNA NOWOŚĆ DO GRUNTU

Solario F1
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 + Wszechstronne zastosowanie, nawet w warunkach polowych 

 + Kompaktowa roślina dobrze adoptująca się do warunków 
polowych z bardzo dobrym okryciem owoców zabezpieczają-
cym przed ich poparzeniem przez słońce

 + Odmiana wczesna o skoncentrowanym wysokim plonie

 + Owoc o grubej ściance, długo zachowujący wysoką jakość 
pozbiorczą

 + Piękna jasna, intensywna żółta barwa owoców

 + Wielkość owocu około 250-300 g 

 + Odporności: 

 + HR: PepMoV / PepYMV / PVY:0,1,1-2 / Tm:0-2 
/ Xcv:1,2,3

*Objaśnienia skrótów:  HR – wysoka odporność, IR – umiarkowana/pośrednia odporność 

Odmiana Waga [g]  Uwagi  

Papryka gruntowa

Basalt F1 280-300 Wczesna, bardzo plenna odmiana o wysokiej tolerancji na niekorzystne warunki polowe. 
Owoce czerwone

Chouca F1 250-280 Intensywnie wybarwione na czerwono, bardzo wyrównane owoce 

Solanor F1 250-300 Kształtne owoce o pięknej intensywnej, żółtej barwie. 
Wczesna odmiana o skoncentrowanym wysokim plonie

Solario F1 250 Intensywnie wybarwione na czerwono owoce. Rośliny o zwartym pokroju

Yolo Wonder 250 Odmiana średniopóźna o wysokim plonie. Intensywnie czerwona barwa owoców

Solanor F1



Uwagi ogólne i zalecenia uprawowe:

Odmiana uniwersalna w zastosowaniu, ze względu na słabsze 
przyleganie łuski oraz bardzo dobre plonowanie może być przeznaczona 
na potrzeby przemysłu pod obieranie, jak również na świeży rynek ze 
względu na łagodniejszy smak jak większość cebul przechowalniczych. 
Silny system korzeniowy oraz silny, odporny na wysokie temperatury 
szczypior, czyni ją przydatną do uprawy na słabszych stanowiskach bez 
nawadniania. Wysoka zawartość suchej masy (jak na typ hiszpański) daje 
możliwość przechowywania (przy bardzo dobrym dosuszeniu nawet do 
końca stycznia). Zalecany wysiew na hektar 3-3,5 kg. Atrakcyjna cena.

Prosimy o zapoznanie się z Objaśnieniami Użytych Skrótów oraz Informacjami Ogólnymi na stronach 32-35.

 + Odmiana w typie hiszpańskim o okresie wegetacji 135-150 dni

 + Bardzo silny szczypior, intensywnie przyrastający nawet w wa-
runkach niedoboru wody, dobra tolerancja polowa na choroby

 + Cebule o dużej masie, kształtu kulistego, jednostożkowe, średnica 
60-100 mm, przy czym plon główny to cebule o średnicy 60-80 
mm, barwa łuski złocistobrązowa do brązowej

 + Silny system korzeniowy doskonale wytrzymuje warunki niedoboru 
wody, tolerancyjny na fuzariozy

 + Cebula w typie hiszpańskim przeznaczona na obieranie o wysokim 
potencjale plonotwórczym 

 + Okres wegetacji odmiany mieszańcowej wynosi 125-135 dni

 + Silny system korzeniowy w latach suchych pozwala osiągnąć wysokie 
plony

 + Bardzo wyrównane cebule o średnicy powyżej 80 mm okrywa 
miedzianobrązowa łuska 

 + Zalecany termin siewu kwiecień 

 + Wyróżnia się wysoką zdrowotnością

 + Możliwe jest przechowywanie do lutego 

 Odmiana Typ Typ wczesności Barwa łuski Przechowywanie Uwagi

Rouge long de 
Florence (Simiane)

Długa, 
czerwona Średniowczesna Czerwona - Odmiana czerwonoróżowa o kształcie 

wydłużonym

Yellow Spanish 
(Recas) Hiszpańska Średniopóźna Brązowożółta ** Odmiana w typie hiszpańskim o okresie 

wegetacji 135-150 dni

Vicking F1 (CLX 18003) Hiszpańska Średniowczesna Brązowożółta ** Odmiana w typie hiszpańskim o okresie 
wegetacji 125-135 dni

CEBULA
Yellow Spanish (typ Recas)

Vicking (CLX 18003) F1
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 + Tradycyjna odmiana czerwonoróżowej cebuli o kształcie wydłużo-
nym 

 + Roślina intensywnie rosnąca, szczypior bardzo silny, wzniesiony 

 + Uprawa na zbiór pęczkowy w trakcie sezonu, zbiór na cebulę obie-
raną i do krótkiego przechowywania 

 + Metody uprawy: siew do gruntu, sadzenie z rozsady

 + Optymalny termin siewu – pierwsza dekada kwietnia

 + Norma wysiewu zależna od oczekiwanego kalibrażu od 3,5-4,0 kg/ha 

 Odmiana Typ Typ wczesności Barwa łuski Przechowywanie Uwagi

Rouge long de 
Florence (Simiane)

Długa, 
czerwona Średniowczesna Czerwona - Odmiana czerwonoróżowa o kształcie 

wydłużonym

Yellow Spanish 
(Recas) Hiszpańska Średniopóźna Brązowożółta ** Odmiana w typie hiszpańskim o okresie 

wegetacji 135-150 dni

Vicking F1 (CLX 18003) Hiszpańska Średniowczesna Brązowożółta ** Odmiana w typie hiszpańskim o okresie 
wegetacji 125-135 dni

Objaśnienia skrótów: *dobra, **bardzo dobra, - nie zalecana

Rouge long de Florence (Simiane)

WYJĄTKOWY KSZTAŁT I SMAK



Prosimy o zapoznanie się z Objaśnieniami Użytych Skrótów oraz Informacjami Ogólnymi na stronach 32-35.

 + Nowa jakość na rynku późnych odmian nantejskich do prze-
chowywania

 + Mocne bardzo zdrowe ulistnienie

 + Odporna na uszkodzenia mechaniczne korzenia podczas zbioru

 + Odporna na pękanie podczas sortowania i mycia

 + Długość korzenia 18-20 cm

 + Bardzo smaczna, mocno wybarwiona marchew o idealnym 
cylindrycznym kształcie 

 + Wysoka zawartość b-karotenu 

 + Odmiana późna o wegetacji około 135-140 dni 

 + Do długiego przechowywania w chłodni

 + Gładki korzeń ułatwiający mycie po przechowywaniu

 + Wysoki potencjał plonowania  

 + Kształt korzenia w typie Flakkee

 + Bardzo wysokie zawartości karotenoidów oraz mocno poma-
rańczowe wybarwienie 

 + Mocne zdrowe ulistnienie

 + Nie wykazuje zazielenienia wewnętrznego i zewnętrznego

 + Równomiernie wybarwiony korzeń bez odznaczającego się rdzenia

 + Przydatna do przetwórstwa (soki, mrożonki, susz)

 + Wymaga wysiewu 800 tyś. nasiona na ha 

MARCHEW
Priam F1

PRZEŁAM SIĘ I SPRÓBUJ NIEŁAMIĄCEGO SIĘ 
KRÓLA!

Muleta F1 NOWOŚĆ 

+ HIT

22



 + Odmiana w typie nantejskim, do konfekcjonowania

 + Korzenie o długości 18-20 cm

 + Odmiana do przechowywania  – na zaopatrzenie supermarketów

 + Wysoki poziom odporności na Alternariozę

 + Ulistnienie silnie osadzone, umożliwiające zbiór kombajnowy 

Odmiana Typ Długość 
korzenia [cm]

Okres wegetacji 
[dni]

Zageszczenie 
po siewie

Intensywność 
wybarwienia Uwagi

Match F1 Nantes 18-20 135 1,4 mln **** Uniwersalna, długie 
przechowywanie

Priam (CLX 31843) F1 Nantes 18-20 130 1,4 mln ***** Zaopatrzenie 
supermarketów

Muleta F1 Flakee >25 150-160 0,7 mln ***** Soki, kostka, mrożenie

Match F1

JAKOŚĆ I PRZECHOWYWANIE 



Prosimy o zapoznanie się z Objaśnieniami Użytych Skrótów oraz Informacjami Ogólnymi na stronach 32-35.

 + Okres wegetacji 130-140 dni

 + Świetny smak, ładne żółte wybarwienie miąższu

 + Jednorodnie wyrównane owoce o masie około 1,5-2 kg

 + Polecana do zaopatrzenia supermarketów i do przemysłu

 + Ceniona jako składnik zup i przetworów 

 + Rośliny typu płożącego

 + Możliwość długiego przechowywania dojrzałych owoców

 + IR: Px

 + Późna odmiana o wyjątkowym/niezwykłym smaku

 + Bardzo gruby intensywnie wybarwiony miąższ

 + Tworzy owoce o ciężarze 5-8 kg

 + Nadaje się do przechowywania

 + Zalecana uprawa z rozsady

 + Dynia jadalna o doskonałym smaku

 + Owoce okrągłe, spłaszczone o intensywnym                                 
pomarańczowoczerwonym kolorze i wadze 8-12 kg 

 + Płożący typ rośliny

Odmiana Waga [kg] Uwagi

Spożywcze

Musquee d’Hiver de Provence 5-8 Zalecana uprawa z rozsady, gruby intensywnie wybarwiony miąższ

Rouge vif d’Etampes 6-12 Ciemnopomarańczowy miąższ, żebrowany owoc

Sibelle F1 1,5-2 Dynia piżmowa, jednorodnie wyrównane owoce

Rouge vif d’Etampes

Sibelle F1

PÓŹNA DYNIA PIŻMOWA, TYPU BUTTERNUT

Musquee d’Hiver de Provence

DYNIE
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 + Średniowczesna odmiana o smukłym, cylindrycznym, średniozielo-
nym owocu

 + Bardzo plenna i tolerancyjna wobec mączniaka rzekomego

 + Rośliny o silnym wigorze dobrze plonują nawet w trudnych wa-
runkach

 + Kształtne owoce dobrze utrzymują jędrność

 + Odmiana polecana do kwaszenia i konserwowania 

Odmiana Waga [kg] Uwagi

Spożywcze

Musquee d’Hiver de Provence 5-8 Zalecana uprawa z rozsady, gruby intensywnie wybarwiony miąższ

Rouge vif d’Etampes 6-12 Ciemnopomarańczowy miąższ, żebrowany owoc

Sibelle F1 1,5-2 Dynia piżmowa, jednorodnie wyrównane owoce

Odmiana Uwagi

Cross Country F1
Standard do kwaszenia i konserwowania, bardzo plenny i tolerancyjny na choroby. 

Odporność HR: Psl / Ccu / Co:1; IR: CMV / Px

Cross Country F1

OGÓREK



Prosimy o zapoznanie się z Objaśnieniami Użytych Skrótów oraz Informacjami Ogólnymi na stronach 32-35.

 + Odmiana o około 76 dniach wegetacji i umiarkowanym 
wigorze 

 + Rośliny o wysokości 45-50 cm

 + Strąki proste, o intensywnej barwie, błyszczące  
o długości 11,5-12 cm; bardzo powoli przerastają

 + Procentowy udział strąków o kalibrze: 
 8-9 mm około 60%, 9-10,5 około 40%

 + Przy kalibrze 8-9 mm bezwłókniste, bez wyściółki pergaminowej

 + Strąki po ugotowaniu zachowują doskonałą jakość 

 + Odmiana bardzo wydajna przeznaczona do zbioru mechanicznego, 
dzięki równoczesnemu kwitnieniu i dojrzewaniu strąków

 + Odporności: HR: BCMV / Cl / Psp

 + Odmiana o około 75 dniach wegetacji

 + Kompaktowa roślina o wysokości 45-50 cm i o dość wzniesionym 
pokroju

 + Wyróżniają się wigorem i równomiernym rozłożeniem licznych 
strąków na wysokości piętra (1/3 wysokości rośliny mierzone od 
góry)

 + Mięsiste, proste ciemnozielone strąki mają długość 12-12,5 cm

 + Procentowy udział strąków o kalibrze 6,5–8 mm wynosi 20%, 8-9 
mm - 35%, 9-10,5 mm - 45%

 + Bardzo plenna odmiana polecana do zbioru kombajnowego

 + Odporności: HR: BCMV / Psp; IR: Xap

Puncher
TYPOWA ODMIANA DLA PRZEMYSŁU
DO ZBIORU KOMBAJNOWEGO

Dragster
PRODUKT DLA PRZEMYSŁU,
DO ZBIORU KOMBAJNOWEGO

FASOLE
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 + Odmiana o około 72 dniach wegetacji

 + Rośliny o wzniesionym pokroju wyróżniają się  
wigorem i wysoką odpornością na choroby

 + Około 14 cm strąki są równomiernie  
rozmieszczone na roślinie

 + Procentowy udział strąków o kalibrze 9-10,5 mm około  65%, 
> 10,5 mm 35%

 + Odmiana polecana do zbioru kombajnowego, łatwo się  
zbiera, bez zanieczyszczeń, a strąki dojrzewają równocześnie

 + Odporności: HR: BCMV / Cl / Psp / Xap; IR:Pss

 + Odmiana o około 76 dniach wegetacji

 + Tworzy intensywnie żółte proste, okrągłe w przekroju, mięsiste, 
13-15 cm strąki 

 + Udział plonu komercyjnego w plonie ogólnym jest bardzo wysoki 
i wynosi 98% 

 + Rośliny o zwartym pokroju i średniej wysokości 

 + Uwagę zwraca silny wigor w początkowej fazie wzrostu

 + Procentowy udział strąków o kalibrze 8-9 mm około 20 %, 9-10,5 
mm około 60%, > 10,5 mm 20%

 + Odporności: HR: BCMV / Cl / Psp

Caprika
PRODUKT DLA PRZEMYSŁU,
DO ZBIORU KOMBAJNOWEGO

Sundance
ODMIANA POLECANA DO ZBIORU RĘCZNEGO I 
MECHANICZNEGO



Prosimy o zapoznanie się z Objaśnieniami Użytych Skrótów oraz Informacjami Ogólnymi na stronach 32-35.

 + Roślina o pokroju zwartym, wzniosłym, kompaktowym, średnio- 
wysoka, bardzo plenna

 + Strąk o średniointensywnej zieleni, długi – średnio 14,5 cm, prosty, 
o średnicy 8,5-9,0 mm

 + Odmiana o okresie wegetacji około 65 dni

 + Odmiana dzięki naturalnym właściwościom, jak intensywna barwa 
liści i pokrycie roślin warstwą woskową (dodatkowa bariera utrud-
niającą przenikanie patogenów) odznacza się podwyższoną tole-
rancją na infekcje podczas niekorzystnych warunków pogodowych

 + Ze względu na wysoką jakość plonu odmiana polecana jest do 
przetwórstwa

 + Odporności:  
HR: BCMV / Ua; IR: BCTV / Psp / Xap

 + Roślina o pokroju zwartym, wzniosłym, kompaktowym, średnio- 
wysoka, bardzo plenna, nawet w niesprzyjających warunkach wege-
tacji

 + Odmiana bardzo dobrze reaguje na wysokie temperatury 

 + Strąk o intensywnej zieleni, długi – średnio 14,5 cm, prosty, o średni-
cy 9-9,5 mm

 + Odmiana o okresie wegetacji około 63 dni

 + Ze względu na wysoką jakość plonu odmiana polecana jest do przet-
wórstwa

 + Podwyższona tolerancja na infekcje podczas niekorzystnych wa-
runków pogodowych dzięki naturalnym właściwościom (intensywna 
barwa liści i pokrycie roślin warstwą woskową)

 + Odporności:  
HR: BCMV / BCTV / Pss / Psp / Xap

Clarke (CLX 7113)

Wyatt (CLX 8122)

FASOLE
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 + Roślina o pokroju zwartym, wzniosłym, kompaktowym, średnio- 
wysoka, bardzo plenna;

 + Strąk jednolicie wybarwiony ze wszystkich stron o intensywnej 
ciemnozielonej barwie – średnio 12-13 cm, prosty, o średnicy 
9-9,5 mm 

 + Odmiana o okresie wegetacji 68 dni

 + Odmiana dzięki naturalnym właściwościom jak intensywna barwa 
liści i pokrycie roślin warstwą woskową (dodatkowa bariera utru-
dniającą przenikanie patogenów) odznacza się podwyższoną tole-
rancją na infekcje podczas niekorzystnych warunków pogodowych.

 + Ze względu na wysoką jakość plonu odmiana polecana jest do 
przetwórstwa 

 + Nieporażana przez szarą pleśń (Botrytis)

 + Odporności: HR: BCMV / BCTV / Psp / Pss; IR: Xap

Bowie (CLX 7118)



Prosimy o zapoznanie się z Objaśnieniami Użytych Skrótów oraz Informacjami Ogólnymi na stronach 32-35.

 + Odmiana w typie supersłodka, średniopóźna przeznaczona na główny 
okres zbioru

 + Wyróżnia się bardzo dobrym wigorem podczas kiełkowania

 + Tworzy doskonałej jakości kolby o długości 20-21 cm i średnicy 5,2 cm 
z 16-18 rzędami ziarniaków 

 + Kolby bardzo dobrze okryte ciemnozielonymi liśćmi okrywowymi 

 + Możliwość uzyskania wysokiego plonu w niesprzyjających warunkach

 + Długość wegetacji 110-115 dni

 + Ilość jednostek cieplnych: 900 (baza 10º)

 + Odporności: HR: Et / Ps / Um; IR: MDMV

 + Odmiana w typie supersłodka, średniopóźna o bardzo wysokim 
potencjale plonotwórczym

 + Szeroko adaptująca się do warunków uprawy

 + Silna roślina

 + Przeznaczona na główny okres zbioru

 + Tworzy kolby o średniej długości 24 cm i średnicy 5,4 cm z 18-20 
rzędami ziarniaków 

 + Kolby bardzo dobrze okryte ciemnozielonymi liśćmi okrywowymi 

 + Ilość jednostek cieplnych: 970 (baza 10º)

 + Odporności: HR: Ps; IR: MDMV

KUKURYDZA
Rustler F1

Kinze F1 
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 + Odmiana słodka, średniowczesna polecana na najwcześniejsze 
wysiewy

 + Rośliny o silnym wzroście (około 190 cm) bez tendencji do wyle-
gania z charakterystycznym ciemnym kolorem wiech

 + Kolby o średniej długości 21 cm i średnicy 5,2 cm z 18-20 rzędami 
ziarniaków, zapewniają wysoki uzysk

 + Długość wegetacji około 105-110 dni 

 + Ilość jednostek cieplnych: 860 (baza 10º)

 + Pełna odporność na głownię guzowatą i rdzę;  
HR: Ps; IR: Et / MDMV

 + Odmiana w typie supersłodka (Sh2), wczesna o bardzo wysokim 
potencjale plonotwórczym

 + Szeroko adaptująca się do warunków uprawy

 + Silna niezbyt wysoka roślina (1,80 m)

 + Tworzy kolby o średniej długości 23 cm i  średnicy 5,2 cm z 18-20 
rzędami 

 + Długi ziarniak 12-13 mm oraz wysoki plon atrakcyjnie wyglądających 
kolb gwarantuje wysoki uzysk dla zakładu

 + Kolby bardzo dobrze okryte ciemnozielonymi liśćmi okrywowymi

 + Ilość jednostek cieplnych:  860 (baza 10º)

 + Długość wegetacji około 105 dni 

 + Odporności: HR: Ps; IR: MDMV

Turbo F1 

Kiara F1 



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 uprawy, 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 uprawy, gleby, środków (takich jak wiedza i doświadczenie techniczne oraz operacje na kulturach), 
materiałów (takich jak testy i metody kontroli) oraz wyposażenia, a także, bardziej ogólnie, kontekstu agronomicznego, 
klimatycznego, sanitarnego, środowiskowego oraz ekonomicznego dla uprawy, 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 warunkach. 
Jakiekolwiek kopiowanie (częściowe lub w całości) niniejszej publikacji (nośnik i/lub zawartość) jest formalnie zabronione bez 
otrzymania uprzednio określonego upoważnienia. 
UWAGA: Wszelkie prawa własności intelektualnej zastrzeżone. Nielegalna reprodukcja i/lub wykorzystywanie zabronione. 
Naruszenie tych praw może stanowić poważne przestępstwo i być rozpatrywane w świetle prawnym. Więcej na stronie: www.
hmclause.com

POMIDOR / PODKŁADKA
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 1, 2, 3 – Fuzarioza pomidora
For Grzyb HR Fusarium oxysporum f.sp. radicis-lycopersici – Fuzaryjna zgorzel szyjki i podstawy łodygi
Ma* Mi* Mj* Nicień IR Meloidogyne arenaria, Meloidogyne incognita, Meloidogyne javanica – Nicienie
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 Vd Grzyb HR Verticillium albo atrum, Verticillium dahliae rasa 1 – Wertycilioza pomidora

SAŁATA
Bl Grzyb HR Bremia lactucae races 1 => 28– Mączniak rzekomy sałaty
LMV Wirus IR Lettuce Mosaic Virus – Mozaika sałaty
Nr Mszyca HR Nasonovia ribisnigri – Mszyca (Nasonovia)

KUKURYDZA
Et Grzyb IR Exserohilum turcicum – Źółta plamistość liści
MDMV Wirus HR Maize dwarf mosaic virus - Karłowa mozaika kukurydzy
Ps Grzyb HR Puccinia sorghi – Rdza kukurydzy
Pst Bakteria HR/IR Pantoea stewartii – Bakteryjne więdnięcie kukurydzy
Um Grzyb IR Ustilago maydis – Głownia kukurydzy 

(Ma* Mi* Mj*) Gen warunkujący odporność na nicienie jest w tym momencie jedynym, który znajduje się w naszych odmianach 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 wyższej od 28°C, szczególnie w glebach bardzo 
silnie zainfekowanych nicieniami.   

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

CUKINIA / DYNIA 
Px Grzyb IR Podosphaera xanthii – Mączniak prawdziwy dyniowatych
WMV Wirus IR Watermelon Mosaic Virus – Mozaika kawona
ZYMV Wirus IR Zucchini Yellow Mosaic Virus – Żółta mozaika cukini

FASOLA
BCMV Wirus HR Bean Common Mosaic Virus – Mozaika zwykła fasoli
BCTV Wirus HR/IR Beet Curly Top Virus – Wirus wierzchołkowej kędzierzawki buraka
Cl Grzyb HR Colletotrichum lindemuthianum – Antraknoza fasoli
Psp Bakteria HR/IR Pseudomonas savastanoi pv. phaseolicola – Bakterioza obwódkowa fasoli
Pss Bakteria HR/IR Pseudomonas syringae pv. syringae – Bakteryjna brązowa plamistość fasoli
Ua Grzyb HR Rust – Uromyces appendiculatus – Rdza fasoli
Xap Bakteria IR Xanthomononas axonopodis pv. phaseoli – Ostra bakterioza fasoli

KAPUSTA
Foc Grzyb HR Fusarium oxysporum f. sp. conglutinans – Fuzarioza kapusty
Xcc Bakteria IR Xanthomonas campestris pv. Campestris – Czarna zgnilizna kapusty

OGÓREK 
Ccu Grzyb IR Cladosporium cucumerinum – Parch dyniowatych
CMV Wirus IR Cucumber Mosaic Virus – Mozaika ogórka
Co Grzyb IR Cilletotrichum orbiculare – Antraknoza dyniowatych
Gc Grzyb IR Golovinomyces cichoracearum – Oidium – Mączniak prawdziwy
Pc Grzyb IR Psedoperonosspora cubensis – Mączniak rzekomy dyniowatych
Psl Bakteria IR Pseudomonas syringae pv. lachrymans – Kanciasta plamistość ogórka

Px Grzyb IR Podosphaera xanthii rasy 1, 2, 3 - 5, 5, 6 (ex Sphaerotheca fuliginea races 1, 2, 5) – Mączniak prawdziwy 
dyniowatych

PAPRYKA
CMV Wirus IR Cucumber Mosaic Virus – Mozaika ogórka na papryce
Pc Grzyb IR Phytophthora capsici – Zaraza ziemniaka na papryce
PepMoV Wirus HR Pepper Mottle Virus – Mozaika wstęgowa papryki
PepYMV Wirus HR Pepper Yellow Mosaic Virus
PVY Wirus HR Potato Virus Y rasy 0,1,1-2 Wirus Y ziemniaka
Tm Wirus HR Tobamovirus (ToMV, TMV, TMGMV, PMMoV, PaMMV) races - P0, P1, P1,2 - Wirus mozaiki
TMV Wirus HR Tobacco Mosaic Virus – Mozaika tytoniu na papryce
TSWV:P0 Wirus IR Tomato Spotted Wild Virus – Brązowa plamistość pomidora
Xcv Bakteria HR Xanthomonas campestris pv. vesicatora (Rasy 1,2,3) - Bakteryjna plamistość papryki

INFORMACJE OGÓLNE
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POMIDOR / PODKŁADKA
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 1, 2, 3 – Fuzarioza pomidora
For Grzyb HR Fusarium oxysporum f.sp. radicis-lycopersici – Fuzaryjna zgorzel szyjki i podstawy łodygi
Ma* Mi* Mj* Nicień IR Meloidogyne arenaria, Meloidogyne incognita, Meloidogyne javanica – Nicienie
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 Vd Grzyb HR Verticillium albo atrum, Verticillium dahliae rasa 1 – Wertycilioza pomidora

SAŁATA
Bl Grzyb HR Bremia lactucae races 1 => 28– Mączniak rzekomy sałaty
LMV Wirus IR Lettuce Mosaic Virus – Mozaika sałaty
Nr Mszyca HR Nasonovia ribisnigri – Mszyca (Nasonovia)

KUKURYDZA
Et Grzyb IR Exserohilum turcicum – Źółta plamistość liści
MDMV Wirus HR Maize dwarf mosaic virus - Karłowa mozaika kukurydzy
Ps Grzyb HR Puccinia sorghi – Rdza kukurydzy
Pst Bakteria HR/IR Pantoea stewartii – Bakteryjne więdnięcie kukurydzy
Um Grzyb IR Ustilago maydis – Głownia kukurydzy 

DEFINICJE I STANDARDY
Aby spełnić zróżnicowane potrzeby użytkownika, stosownie do jego wymagań i technik uprawy, 
CLAUSE oferuje materiał siewny o odpowiednich poziomach jakości:
•  ELISEM® – materiał siewny klasy profesjonalnej, który charakteryzuje:
   • wysoka zdolność kiełkowania (przekraczająca wymogi norm europejskich), 
   • wyrównany kalibraż, 
   • odpowiednie zabezpieczenie sanitarne. 
•  ELITOP® – wysokiej klasy, precyzyjny materiał siewny, który charakteryzuje: 
   • wysoka zdolność kiełkowania, 
   • jednolite kiełkowanie, 
   • wyrównany kalibraż, 
   • odpowiednie zabezpieczenie sanitarne. 
• PRÉCITOP® – bardzo wysokiej klasy, precyzyjny materiał siewny, który charakteryzuje: 
   • bardzo wysoka zdolność kiełkowania, 
   • bardzo dobra energia kiełkowania,
   • jednolite kiełkowanie, 
   • wyrównany kalibraż, 
   • odpowiednie zabezpieczenie sanitarne. 
W zależności od gatunku, dany materiał siewny jest dostępny w postaci podkiełkowanej. 

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 uprawy, 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 uprawy, gleby, środków 
(takich jak wiedza i doświadczenie techniczne oraz operacje na kulturach), materiałów (takich jak testy i metody kontroli) oraz wyposażenia, a także, bardziej ogólnie, 
kontekstu agronomicznego, klimatycznego, sanitarnego, środowiskowego oraz ekonomicznego dla uprawy, 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 warunkach. Jakiekolwiek kopiowanie (częściowe lub w całości) niniejszej publikacji (nośnik i/lub zawartość) 
jest formalnie zabronione bez otrzymania uprzednio określonego upoważnienia. 
UWAGA: Wszelkie prawa własności intelektualnej zastrzeżone. Nielegalna reprodukcja i/lub wykorzystywanie zabronione. Naruszenie tych praw może stanowić 
poważne przestępstwo i być rozpatrywane w świetle prawnym. Więcej na stronie: www.hmclause.com

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 
jakiegokolwiek 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 postanowień o odmiennej treści zawartych w ogólnych warunkach zakupów Kupującego, zleceniach zakupu i innych dokumentach, włącznie z dokumentacją handlową. 
Sprzedający kategorycznie odrzuca 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. 



OGÓLNE WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY
HM.CLAUSE POLSKA Sp. z o.o., spółka z zarejestrowaną siedzibą w Krzeszowicach (32-065), przy ul. Żbickiej 32A, 
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, 
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000331698, NIP 527-260-39-33, 
REGON 141895418, o kapitale zakładowym w wysokości PLN 10,900,000.00

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 uprawy, 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 uprawy, gleby, środków (takich jak wiedza i doświadczenie techniczne oraz operacje na kulturach), 
materiałów (takich jak testy i metody kontroli) oraz wyposażenia, a także, bardziej ogólnie, kontekstu agronomicznego, 
klimatycznego, sanitarnego, środowiskowego oraz ekonomicznego dla uprawy, 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 warunkach. 
Jakiekolwiek kopiowanie (częściowe lub w całości) niniejszej publikacji (nośnik i/lub zawartość) jest formalnie zabronione bez 
otrzymania uprzednio określonego upoważnienia. 
UWAGA: Wszelkie prawa własności intelektualnej zastrzeżone. Nielegalna reprodukcja i/lub wykorzystywanie zabronione. 
Naruszenie tych praw może stanowić poważne przestępstwo i być rozpatrywane w świetle prawnym. Więcej na stronie: www.
hmclause.com

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. Kupujący 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 Kupującego, 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 
wyłącznie 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 opakowań 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 jakości 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 przestępstwo, 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 
niedostatku 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 
proporcjonalnie 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 
częściowych, 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.
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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 produktów (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 Certificates” 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 
zarejestrowanego 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 
zafakturowania, 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 bezzwłoczną 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. Dowolna 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 przez polskie prawo (odsetki maksymalne). Zastosowane zostanie również żądanie natychmiastowej zapłaty wszystkich sum należnych za inne 
dostawy. Powyższe warunki mogą podlegać zmianom stosownie do obowiązującego prawa.
ARTYKUŁ 10 - ODPORNOŚĆ:
Wrażliwość polega na niezdolności danej odmiany roślin do ograniczania rozwoju i wzrostu określonego szkodnika.
Odporność polega na zdolności danej odmiany roślin do ograniczania rozwoju i wzrostu określonego szkodnika i/lub szkód przez niego powodowanych, w porównaniu z roślinami odmian 
wrażliwych w podobnych warunkach środowiskowych i stężenia szkodników. Odporne odmiany mogą okazywać pewne symptomy choroby albo uszkodzeń w warunkach silnego stężenia 
szkodników. Definiuje się dwa poziomy odporności: 
- Wysoka odporność (HR): odmiany, u których w roślinach stwierdza się znaczne ograniczenie rozwoju i wzrostu określonego szkodnika w warunkach normalnego stężenia szkodników w 
stosunku do wrażliwych odmian. Rośliny tych odmian mogą jednak ujawniać pewne symptomy chorobowe lub uszkodzenia w warunkach silnego stężenia szkodników. 
- Umiarkowana/pośrednia odporność (IR): odmiany, których rośliny ograniczają rozwój i wzrost określonego szkodnika, lecz mogą ujawniać większy zakres symptomów chorobowych lub 
uszkodzeń w porównaniu z wysoce odpornymi odmianami. 
Rośliny umiarkowanie/pośrednio odpornych odmian będą nadal ujawniać mniej ostre symptomy chorobowe lub uszkodzenia niż odmiany wrażliwe, gdy będą uprawiane w podobnych 
warunkach środowiskowych i/lub stężenia szkodników. 
W każdym przypadku, gdy określona odmiana roślin jest określana jako odporna, takie określenie należy odnieść jedynie do konkretnego biotypu, patotypu, rasy lub szczepu szkodnika. 
Jeżeli żadne biotypy, patotypy, rasy, ani szczepy szkodnika nie są określone w opisie odporności danej odmiany roślin, oznacza to, że nie istnieje ogólnie przyjęta klasyfikacja danego szkodnika 
według biotypu, patotypu, rasy lub szczepu. Pierwotne określenie odporności nie dotyczy nowych biotypów, patotypów, ras lub szczepów szkodnika, jakie mogą powstać później.
Całkowita odporność polega na tym, że określona odmiana roślin nie jest w ogóle narażona na atak lub infekcję ze strony danego szkodnika.
ARTYKUŁ 11 - PRAWO WŁAŚCIWE - JURYSDYKCJA: 
11.1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży, włącznie z operacjami sprzedaży, podlegają prawu polskiemu, które jest wyłącznie stosowane.
11.2. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek spraw spornych wynikłych z lub w związku z dowolną sprzedażą zrealizowaną w oparciu o niniejsze ogólne warunki sprzedaży, włącznie ze 
sporami związanymi z wdrożeniem i interpretacją rzeczonych ogólnych warunków sprzedaży, polskie sądy posiadać będą wyłączną jurysdykcję, nawet w przypadku doraźnych postępowań, 
wprowadzenia stron trzecich lub kilku pozwanych. Wyżej wymienione sprawy sporne będą rozstrzygane przez sąd właściwy i kompetentny dla zarejestrowanej siedziby Sprzedającego, 
według adresu wskazanego w rejestrze handlowym w dniu wszczęcia postępowania. 
ARTYKUŁ 12 - OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH: 
Sprzedający i Kupujący zobowiązują się przetwarzać dane osobowe w związku z realizacją dowolnej sprzedaży opartej o niniejsze ogólne warunki sprzedaży zgodnie z aktualną Ustawą z dnia 
29 sierpnia 1997 o Ochronie Danych Osobowych i spełnić wszelkie zobowiązania z niej wynikające.
(04.2015)
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