Pomidory i Ogórki

do uprawy tunelowej

Pomidory i Ogórki

do uprawy w tunelach w podłożach tradycyjnych

Pomidory

Podkładka do szczepienia pomidorów

Auris RZ F1
ToMV/Ff:1-5/Fol:0,1/Va/Vd/Ma/Mi/Mj

• odmiana bardzo wczesna
• owoce 140 - 160 gram
•	bardzo dobre wiązanie przez cały okres uprawy
(nawet przy produkcji powyżej 10 gron)
• bardzo dobra jakość i smak owoców
• wysoki plon wczesny
•	zrównoważony wzrost i silny system
korzeniowy
• odmiana nie jest podatna na mikrospękania

Abellus RZ F1
ToMV/Ff:1-5/Fol:0,1/Sbl/Va/Vd/Ma/Mi/Mj

• odmiana wyjątkowo wczesna
• umiarkowana siła wzrostu
• wyróżnia się wyjątkowym potencjałem
plonowania
• owoce o średniej masie 160 – 170 gramów
• owoce lekko spłaszczone, bardzo twarde
i trwałe
• doskonale wiąże owoce w różnych
warunkach klimatu

Clarabella RZ F1

Jenna RZ F1
ToMV/Ff:1-5/Fol:0,1/Sbl/Va/Vd/Ma/Mi/Mj

•	rośliny charakteryzują się otwartym pokrojem,
co znacznie ułatwia pielęgnację
•	odmiana mięsista, o przeciętnej masie owoców
180 – 200 gramów
•	barwa owoców intensywnie czerwona
z połyskiem
• owoce twarde o dobrej trwałości pozbiorczej
•	głównie przeznaczona do uprawy w szklarniach
i tunelach foliowych

ToMV/Ff:1-5/Fol:0,1/Va/Vd/Ma/Mi/Mj

• odmiana wczesna
• roślina o średniej długości międzywęźli
• owoce mięsiste 180 - 220 gram
• wysoki plon ogólny
• bardzo dobry smak owoców
• owoce trwałe z ładną szypułką

Gaheris RZ F1
ToMV/Ff:1-5/Fol:0,1/Sbl/Va/Vd/Ma/Mi/Mj

•	odmiana polecana do upraw tradycyjnej
w tunelach.
•	rośliny łatwe w pielęgnacji i mało podatne
na szarą pleśń
• owoce o masie 150 – 160 gramów
•	owoce są wyjątkowo odporne
na mikrospękania
• bardzo dobra trwałość owoców
•	odmiana uprawiana jest również w polu przy
palikach

Nergal RZ F1
ToMV/Ff : 1-5/Fol :0,1/For/Va/Vd/Sbl/Si

• odmiana mięsista o średniej masie
•	do uprawy w podłożach tradycyjnych
w szklarniach i tunelach foliowych
• średnia masa owoców 180 – 220 gramów
•	owoce smaczne, błyszczące, ładnie
wybarwione
• bardzo dobra trwałość pozbiorcza

Emperador RZ F1
ToMV/Ff:1-5/Fol:0,1/Pl/Va/Vd/Ma/Mi/Mj

•	podkładka przeznaczona do szczepienia pomidorów na wełnie mineralnej jak i w podłożach
tradycyjnych
•	steruje siłę wzrostu w kierunku generatywnym,
nadając roślinom bardziej otwarty pokrój
•	wydatnie zwiększa plon odmiany szlachetnej
nie powodując zbyt silnego wzrostu masy wegetatywnej
•	zapewnia silny system korzeniowy o wysokiej
zdrowotności
•	posiada wysoką odporność na korkowatość
korzeni

Ogórek krótki - mini
Maksym RZ F1
Sf/CMV/CVYV

• nowa odmiana ogórka w typie mini
•	do uprawy od marca do jesieni, doskonały
do uprawy letniej w okresie najwyższych 		
temperatur
•	owoce ciemnozielone, długości 18 – 20 cm
•	należy do odmian o ograniczonej liczbie pędów bocznych – mniejsza pracochłonność!
•	wzrost silny i łatwa regeneracja zapewnia
równomierne i długie plonowanie przez cały
okres wegetacji
•	idealny do uprawy tunelowej w słomie, ziemi
czy też wełnie mineralnej, dodatkowe zalety
to wysoka odporność na mączniaka
prawdziwego oraz parcha dyniowatych

Ogólne warunki sprzedaży
Rijk Zwaan Polska Sp. z o. o.

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży („OWS”), są ogólnymi warunkami umów w rozumieniu art. 384 i nast. k.c. i mają zastosowanie do wszelkich
umów sprzedaży produktów zawieranych przez Rijk Zwaan Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Sprzedający”) z podmiotami niedziałającymi
jako konsumenci przy zawieraniu tych umów („Kupujący”). Sprzedający i Kupujący łącznie zwani są dalej „Stronami. Firma Rijk Zwaan zastrzega
sobie prawo do zawierania transakcji na odrębnych, indywidualnych warunkach sprzedaży uzgodnionych pomiędzy Stronami.

§ 1 - Przedmiot i zawieranie umów sprzedaży
1.	Przedmiotem umów sprzedaży zawieranych przez Strony są produkty z aktualnego asortymentu Sprzedającego („Produkty”) udostępnianego do powszechnej wiadomości poprzez ogłoszenia, reklamy i cenniki, aktualizowane okresowo
według uznania Sprzedającego.
2.	Zamówienia na Produkty składane są telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną.
3.	Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą złożenia przez Kupującego
zamówienia, chyba że Sprzedający niezwłocznie poinformuje Kupującego
o niemożności realizacji zamówienia w jakimkolwiek zakresie. W takim przypadku umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą ustalenia przez Strony wszystkich jej istotnych warunków.

Ogórki partenokarpne
Kybria RZ F1

Gravina RZ F1

HR: Ccu/Px IR: CMV

HR: Ccu/Px IR: CMV/CVYV

•	nowa odmiana o owocach grubo
brodawkowych
•	polecana wyłącznie do upraw tunelowych
i szklarniowych
•	roślina charakteryzuje się generatywnym pokrojem
• niskie nakłady na prace pielęgnacyjne
• tworzy mało pędów bocznych
• owoce o jednolicie zielonym wybarwieniu

•

Podkładka do szczepienia ogórka
Azman RZ F1

For/Va

• podkładka do szczepienia ogórków
•	rośliny ogórka zaszczepione na podkładce
Azman RZ charakteryzują się:
- dobrym balansem we wzroście,
- lepszą jakością owoców, które dłużej
		 zachowują świeżość po zbiorze
-	mają większą tolerancję na niskie
temperatury jak i na wysokie w okresie
upalnego i suchego lata
•	Azman RZ posiada odporności na Fusarium,
Verticillium, Pythium oraz tolerancję wobec
Phonopsis
• owoce o jednolicie zielonym wybarwieniu

•
•
•
•

nowa odmiana o owocach grubo
brodawkowych
przeznaczona do upraw wertykalnych
pod osłonami
cechuje się wysoką tolerancją na niski
poziom światła
wysoka jakość owoców przez cały okres
wegetacji
owoce smukłe o stosunku długości
do grubości 3,4:1.

§ 2 - Cena i warunki płatności
1.	Cena netto jest określona zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem
Sprzedającego. Do ceny netto doliczany jest należny podatek od towarów
i usług. Sprzedający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian cen produktów w trakcie sezonu, jeśli będzie to podyktowane nadzwyczajnymi zdarzeniami, niezależnymi od Sprzedającego (np. różnice w kursach walut).
2.	Cena płatna jest w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury lub w terminie wskazanym na fakturze, gotówką lub przelewem bankowym na rachunek
wskazany na fakturze.
3.	W przypadku zapłaty przelewem za dzień zapłaty Strony uważać będą dzień
uznania rachunku bankowego Sprzedającego.
§ 3 - Jakość i ilość Produktów
1.	Sprzedający zapewnia, że Produkty są najwyższej jakości, zgodne z normami Międzynarodowej Organizacji Nasiennej (International Seed Federation)
w zakresie siły kiełkowania, czystości i zdrowotności nasion, w tym ich odporności
i stopnia tolerancji.
2.	Produkty sprzedawane są wyłącznie w oryginalnych, pełnych i niepodzielnych
opakowaniach oznaczonych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
§ 4 - Dostawa
1.	Sprzedający wysyła Produkty pocztą, przez przewoźnika lub wybranym przez
siebie środkiem transportu do miejsca odbioru wskazanego przez Kupującego
na jego ryzyko. W zależności od wartości zamówienia, koszty dostawy, w tym
opłata ryczałtowa za przygotowanie przesyłki oraz wszelkie dodatkowe koszty
spowodowane zmianą wysokości opłat transportowych, zmianą miejsca odbioru lub trasy przewozu Produktów, ponoszone są, według wyboru Sprzedającego, przez Kupującego lub Sprzedającego.
2.	W przypadku dostawy Produktów przez przewoźnika na wyraźne żądanie
Kupującego, koszty takiej dostawy ponosi Kupujący.
3.	Sprzedający nie jest obowiązany do posiadania zapasów Produktów.
Zamówienia realizowane są w miarę posiadanych zapasów, pod warunkiem,
że wartość zamówienia przekracza minimalną kwotę akceptowalną dla Sprzedającego. Sprzedający jest zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia
w przypadku złożenia wobec Kupującego wniosku o wszczęcie postępowania
upadłościowego lub egzekucyjnego, wystąpienia siły wyższej, nie odebrania
przez Kupującego dostarczonych Produktów.
§ 5 - Zastrzeżenie prawa własności
1.	Prawo własności Produktów przechodzi na Kupującego z chwilą zapłaty przez
Kupującego całej ceny za dostarczone Produkty, wraz z kosztami dostawy.
2.	W razie opóźnienia Kupującego z zapłatą za Produkty, Kupujący zobowiązany będzie do zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie, a ponadto pokryje
wszelkie szkody poniesione z tego powodu przez Sprzedającego, w szczególności koszty dochodzenia roszczeń.
3.	Kupujący jest uprawniony do zbywania kupionych Produktów w ramach
bieżącej działalności gospodarczej. W takim przypadku Kupujący na żądanie
Sprzedającego zobowiązany jest do dokonania cesji wszelkich wierzytelności
posiadanych wobec osób trzecich, którym zbył Produktów.

§ 6 - Rękojmia
1.	Okres rękojmi wynosi 3 miesiące od dnia odbioru Produktów przez Kupującego.
2.	Kupujący zobowiązany jest zbadać Produkty niezwłocznie po ich odbiorze. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad, braków lub dostarczenia
Produktów w stanie uszkodzonym lub niezupełnym, Kupujący zobowiązany
jest zawiadomić o tym Sprzedającego pisemnie w terminie 3 dni roboczych
od dnia odbioru Produktów.
3.	W przypadku wad ukrytych, których istnienia nie można było stwierdzić pomimo należytego zbadania Produktów, Kupujący zobowiązany jest zawiadomić
Sprzedającego o ich wykryciu pisemnie w terminie 3 dni roboczych od dnia ich
wykrycia.
4.	W przypadku, gdy Kupujący nie zawiadomi o wykryciu wad terminowo, uważać
się będzie, że Kupujący otrzymał Produkty bez wad i uszkodzeń, zgodnie ze
złożonym zamówieniem, a Kupujący traci wszelkie uprawnienia z tytułu rękojmi.
5.	Zgłaszając ewentualne reklamacje, Kupujący, będzie podawać następujące
dane:
•	przyczynę reklamacji, opisaną w sposób umożliwiający jej weryfikację przez
Sprzedającego
• numer zamówienia, partii Produktów i numer faktury,
• ilość oraz wartość reklamowanych Produktów,
•	w przypadku Produktów, które zostały zbyte przez Kupującego – informację na temat nabywcy i istniejących wierzytelności Kupującego względem
nabywcy.
6.	W przypadku zgłoszenia wady, Kupujący obowiązany jest umożliwić Sprzedającemu dostęp do wadliwych Produktów, ich zbadanie oraz pobranie odpowiednich próbek.
7.	W przypadku uznania reklamacji, Sprzedający zobowiązany jest, według swojego wyboru, w ciągu 3 miesięcy od dnia poprawnego zgłoszenia reklamacji
i zwrotu Produktów przez Kupującego, do: (i) dostarczenia Produktów wolnych
od wad lub brakujących Produktów, lub (i) zwrotu całości lub części ceny uiszczonej przez Kupującego.
8.	Odpowiedzialność Sprzedającego za szkodę poniesioną wskutek istnienia
wady jest ograniczona do maksymalnie wartości towaru. Informacje o produktach przedstawione w wydawnictwach reklamowych i katalogu nie są ofertą
handlową w rozumieniu prawa, a jedynie źródłem informacji dla klientów.
§ 7 - Ograniczenia odpowiedzialności Sprzedającego
1.	Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i przypadków
wyraźnie uregulowanych w OWS, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności
za jakiekolwiek szkody poniesione przez Kupującego w związku ze złożeniem
zamówienia i/lub zakupem Produktów. W szczególności, Kupującemu nie przysługują roszczenia wynikające z normalnego pogorszenia stanu Produktów,
z nieterminowej dostawy , oraz dotyczące zmiany przedmiotu dostawy oraz
pokrycia szkód poniesionych przez Kupującego lub osoby trzecie.
2.	Sprzedający nie odpowiada za skutki spowodowane zastosowaniem Produktów niezgodnie z ich przeznaczeniem, a jeżeli Produkty spełniają odpowiednie
normy i wymagania określone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, także za użyteczność i przydatność Produktów do celów zamierzonych
przez Kupującego.
3. 	Kupujący przy wykorzystaniu zakupionych nasion u Sprzedającego powinien
kierować się nie tylko informacjami od Sprzedającego, ale także własną wiedzą, doświadczeniem oraz z pełnym uwzględnieniem klimatyczno-glebowych
warunków uprawy.
§ 8 - Prawo właściwe i rozstrzyganie sporów
1.	W kwestiach nieuregulowanych w OWS do umów sprzedaży zastosowanie
mają przepisy polskiego kodeksu cywilnego.
2.	Wszelkie spory wynikające z umów sprzedaży będą rozstrzygane przez Strony
polubownie. W przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia, spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedającego.
§ 9 - Postanowienia końcowe
1.	Nasiona dostarczane przez Sprzedającego mogą być używane wyłącznie
w celu uprawy warzyw. Reprodukcja nasion dla potrzeb własnych i do dalszego obrotu jest prawnie zakazana.
2.	Wszystkie produkty nabywane od Sprzedającego opakowane są w oryginalne
opakowania firmowe. Opakowania oraz znaki firmowe są prawnie chronione.

Definicje według Międzynarodowej Federacji Nasiennej
Odporność (Immunity): brak podatności
na zaatakowanie lub zainfekowanie rośliny przez określony szkodnik czy też czynnik
chorobotwórczy.
Odporność (Resistance): zdolność odmiany określonej rośliny do ograniczenia wzrostu
i rozwoju danego szkodnika lub też czynnika

chorobotwórczego lub/i ograniczenia zaistnienia szkody, którą te szkodniki i czynniki chorobotwórcze wyrządzają na roślinach bez danej
odporności, przy takich samych warunkach środowiskowych. Na odpornych roślinach mogą
wystąpić symptomy porażenia przez danego
szkodnika lub czynnika chorobotwórczego przy
jego dużym nasileniu.

Istnieją dwa poziomy odporności:
Wysoka/standardowa odporność (HR*):
odmiany, które, w porównaniu do odmian
podatnych, w dużym stopniu ograniczają wzrost i rozwój określonych szkodników
i czynników chorobotwórczych przy zwykłym
występowaniu szkodników lub też czynników
chorobotwórczych. Jednakże odmiany tych
roślin mogą wykazywać oznaki choroby lub
też szkody przy dużym nasileniu szkodników i
czynników chorobotwórczych.

Umiarkowana/średnia odporność (IR*):
odmiany roślin, które ograniczają wzrost
i rozwój określonych szkodników i czynników
chorobotwórczych, ale w większym stopniu
mogą wykazać oznaki choroby lub też szkody
w porównaniu do odmian z wysoką/standardową odpornością. Jednakże, odmiany roślin
z umiarkowaną/średnią odpornością wykazują mniej dotkliwe oznaki choroby niż odmiany
podatne, przy jednakowych warunkach środowiskowych i/lub występowaniu szkodników
i czynników chorobotwórczych.

Życzymy sukcesów w uprawie naszych odmian!
Podane informacje przygotowaliśmy z największą starannością i w oparciu o dostępną wiedzę, jednak
powinny być one modyfikowane w zależności od technologii uprawy, doświadczenia i własnych obserwacji. Firma Rijk Zwaan nie ponosi odpowiedzialności za wyniki uprawy prowadzonej wyłącznie w oparciu
o dane zawarte w katalogu.
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