
Katalog Odmian Warzyw 2022
do uprawy pod osłonami



Szanowni Klienci,

Oddajemy w  Wasze ręce nowy katalog produktów dedykowanych pod osłony, z  dumą i  ze 
świadomością jak jest ważny i  potrzebny. Nasza rzeczywistość zmieniła się z powodu pandemii, 
a możliwość spotkań jest ograniczana. Dzięki katalogom możemy dotrzeć do wszystkich Klientów 
z pełną ofertą.

Nasze portfolio odmian pod osłony z  roku na rok rozbudowuje się o  kolejne nowości. Jest to 
możliwe, ponieważ w Polsce reprezentujemy aż 4 firmy hodowlane. Dwa lata temu dołączyła do nas 
firma HM.Clause i dzięki temu zyskaliśmy nowe gatunki jak papryki, cukinie, pomidory czerwone, 
malinowe i kolorowe, dynie, selery i wiele innych. W pełni czerpiemy z oferty 3 firm siostrzanych 
z grupy Limagrain (Vilmorin – Mikado, Hazera i HM.Clause) oraz włoskiej firmy ISI Sementi.

Nasze produkty pod osłony zyskują coraz większe uznanie wśród Klientów. Po kolejnym, wymagającym 
i trudnym sezonie malinowe piękności, a w szczególności Manistella F1, potwierdziły swoją wartość 
dając plony najwyższej jakości.

Rozbudowujemy gamę produktów „innych niż wszystkie”, oferując malinową królową o owocach 
w kształcie bawolego serca - Rosamundę F1, która zagościła na półkach w sieciach handlowych, 
podbiła serca konsumentów oraz jurorów w konkursach:

•	 Fresh Market Award 2019 - I  miejsce oraz tytuł „Produkt Roku 2019” w  ocenie jury oraz 
internautów,

•	 Perły Rynku FMCG 2020 - II miejsce oraz srebrna perła w  kategorii „Innowacja Spożywcza 
Rynku FMCG”.

Niezmiennie wprowadzamy na polski rynek nowości, odmiany wyjątkowe pod względem smaku, 
koloru i kształtu, tak, aby oferta dla naszych odbiorców była jak najszersza. Chcemy, by nasi Klienci 
mogli oferować na rynku warzywa wyjątkowe i unikalne, co da im pewność szybkiego zbytu oraz 
uzyskania satysfakcjonujących cen.

Nie zabraknie pomidorów smakowych z  serii „inne niż wszystkie”: koktajlowych, wydłużonych 
śliwek, bawolich serc, w  kształcie papryki czy - mojego faworyta - pomidora w  kształcie serca 
i  o  smaku ananasa - Gourmansun F1. Te wyjątkowe odmiany będą oznaczane specjalnym logo 
„delikatesy Hazera”, które jest dedykowane dla produktów wybitnie smacznych i poszukiwanych 
przez odbiorców. Ofertę pomidora uzupełniają podkładki Superpro F1 i Protector F1.

W katalogu prezentujemy również papryki pod osłony, w tym nowość Burgund F1, o wyjątkowym, 
ciemnoczerwonym kolorze owoców. Papryka ta pokazała swoją klasę w mijającym sezonie, plonowała 
aż do końca października, w nie najcieplejszym roku. Nasza gama ogórków wkrótce poszerzy się 
o kilka nowości, a do tego czasu będzie królował Nikodem F1, wyróżniający się jakością owoców. 
Polecamy również bakłażana Nigrala F1, który zdobył wielu zwolenników.

W  Polsce jesteśmy wyłącznym dystrybutorem marek Hazera, Vilmorin-Mikado, HM.Clause oraz 
ISI Sementi. Aby sprostać wyzwaniom, które stoją przed nami, powiększamy i  doskonalimy nasz 
zespół. Niezmiennie, do dyspozycji Klientów pozostają wysokiej klasy specjaliści do spraw rozwoju 
produktów, sprzedaży oraz obsługi klienta, z  którymi współpracowali Państwo w  poprzednim 
sezonie. Nie ustajemy w pracy nad dopasowywaniem naszej oferty do zmieniających się warunków 
rynkowych.

Cały zespół Hazera Poland życzy wielu sukcesów w uprawie warzyw i zaprasza do dalszej, owocnej 
współpracy.

Renata Jankowska
Dyrektor Generalny Hazera Poland Sp. z o.o.
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Pomidor do uprawy w szklarni

specyfikacja nasion, jakość nasion,  
oświadczenia i definicje, tabela odporności,  
ogólne warunki sprzedaży (OWS)

Podkładka dla pomidora szklarniowego

Ogórek sałatkowy do uprawy w szklarni

Pomidor do uprawy w tunelu foliowym

Papryka do uprawy w tunelu foliowym

Oberżyna do uprawy w tunelu foliowym

Informacje 
dodatkowe



Jako światowy lider w przemyśle nasiennym, Hazera oferuje Państwu wiedzę, zaangażowanie oraz wsparcie pochodzące 
z wieloletniego doświadczenia firm Hazera Genetics i Nickerson-Zwaan. Łącząc lata doświadczeń z najnowszą wiedzą i 
najwyższej klasy technologią, hodujemy, reprodukujemy i wprowadzamy na światowe rynki szeroką gamę odmian do 
produkcji warzywniczej.

Obecność na świecie
Centrale spółki Hazera znajdują się w Izraelu i w Holandii, a jej oddziały działają w dwunastu krajach. Rozległa sieć dystrybucyjna 
obsługuje ponad 100 innych rynków. Międzynarodowa obecność i działalność sprawia, że jesteśmy blisko naszych klientów. 
Umożliwia nam to oferowanie wsparcia technicznego, reagowanie na potrzeby lokalnych producentów, tworzenie odmian 
dostosowanych do warunków uprawy w określonych uwarunkowaniach klimatycznych i spełniających wymogi rynku.

Innowacja poprzez technologię
Zgodnie z naszą dewizą, kładziemy szczególny nacisk na badania i rozwój. Stosując innowacyjne rozwiązania nieustannie 
łączymy osiągnięcia współczesnej nauki z tradycyjnymi metodami hodowli, aby uzyskiwać odmiany najwyższej jakości, 
gwarantujące wysokie plony. Hazera bezpośrednio współpracuje z międzynarodowymi placówkami badawczymi, wykorzystując 
najnowsze osiągnięcia nauki do tworzenia najlepszych rozwiązań spełniających potrzeby klientów z całego świata. W procesie 
produkcji oraz w naszych laboratoriach działamy zgodnie z najwyższymi standardami jakości, w tym ISO oraz NAL.

Producent w centrum uwagi
Producenci warzyw są zawsze w centrum wszystkich naszych działań. Nasi eksperci współpracują z producentami w celu 
rozpoznania ich oczekiwań i potrzeb, zapewnienia doradztwa w doborze odmian oraz wsparcia w trakcie całego cyklu uprawy. 
Takie praktyczne podejście stanowi dodatkową wartość dla klientów – pomaga im zwiększać potencjał upraw, zapewniając 
maksymalne wyniki produkcyjne przez wiele lat. 

Część Grupy Limagrain
Spółka Hazera jest własnością Limagrain Group, międzynarodowego koncernu działającego w branży rolniczej, z siedzibą we 
Francji. Jako spółdzielnia rolników, grupa Limagrain doskonale rozpoznaje potrzeby swoich klientów, dzięki czemu osiągnęła 
pozycję największej spółki nasiennej w Europie, specjalizując się w hodowli warzyw, upraw polowych oraz w wytwarzaniu 
produktów zbożowych. Dział nasion warzyw grupy Limagrain jest drugą największą firmą w tej branży na świecie.

ISI Sementi w Polsce
Firma Hazera jest wyłącznym dystrybutorem nasion włoskiej firmy ISI Sementi w Polsce. Firma ta została założona w 1981 
roku we Włoszech przez Florindo Boni i jego współpracowników, a pierwsze programy hodowlane koncentrowały się na 
odmianach pomidora dla przemysłu, zarówno na rynek krajowy jak i na eksport. Dziś firma oferuje pełen asortyment odmian 
w tym gatunku. Z biegiem lat, programy badawcze rozszerzono również na inne gatunki warzyw, w tym na: cebulę, sałatę, 
endywię i cukinię. W Polsce ISI Sementi to przede wszystkim pomidory gruntowe i szklarniowe, sałaty, cebule oraz brokuły.

Hazera – Wzrastajmy razem
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Obecność 
na ponad 100 rynkach 8 Ośrodków 

hodowlanych4 Ośrodki
Badawczo-Rozwojowe

2 Centrale

11 Filii

750 pracownikówPonad 

Centrale + Ośrodki Rozwojowe
Filie + Doświadczalnictwo

Ośrodki Hodowlane

Stany Zjednoczone
Meksyk

Brazylia

Izrael
(1 Ośrodek 
Badawczo-Rozwojowy)

Wielka Brytania

Hiszpania

Polska
Ukraina

Turcja

Niemcy

Holandia
(3 Ośrodki Badawczo- 

-Rozwojowe)

RPA

Chiny

Grecja

30% naszych pracowników 
to naukowcy pracujący 
w ośrodkach badawczo- 
-rozwojowych.

> 20% 30% 
Hodowcy i naukowcy pracujący w spółce Hazera stosują najbardziej zaawansowane 
metody i technologie mające na celu uzyskanie odmian o najlepszych cechach. 
Poprzez inwestowanie ponad 20% obrotu w badania i rozwój produktu jesteśmy 
zobowiązani do rozpoznawania i realizacji potrzeb naszych klientów.
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BLIŻEJ CIEBIE
WSZĘDZIE,

vilmorinmikado.com

VILMORIN-MIKADO, 
NOWY, GLOBALNY WYMIAR!

Vilmorin-Mikado to francusko-japońska firma nasienna, która od 1743 roku 
specjalizuje się w hodowli, produkcji i sprzedaży nasion warzyw dla profesjonalistów.
Jej bogaty, wyjątkowy i oryginalny asortyment jest dystrybuowany w ponad 100 krajach, 
zaspokajając zróżnicowane potrzeby na całym świecie.
 
Pracownicy Vilmorin-Mikado pasjonują się produktami roślinnymi i codziennie służą 
swoim klientom w terenie. Ich celem jest tworzenie odmian przyszłości, z i dla podmiotów 
działających w branży, oraz świadczenie spersonalizowanych usług doradczych.
Nasze wszechstronne zespoły pracowników mają przedsiębiorcze nastawienie i 
reprezentują takie wartości jak otwartość, bezpośredniość i perfekcjonizm.
 
Vilmorin-Mikado to synonim wysokiej jakości nasion i doskonałego smaku warzyw.

Wszędzie, bliżej Ciebie.
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druga już



smugami,

(T210291)**



Marta Gąska
Specjalista 
ds. Obsługi Klienta i Administracji 
Tel. 22 112 43 01 
Tel. kom. 607 938 899 
marta.gaska@hazera.com

Szczecin

Poznań

Łódź

Warszawa

Lublin

Kraków
Katowice

Wrocław

Gdańsk

Hazera Poland Sp. z o.o.

Aleksandra Sołowiejko
Specjalista ds. Obsługi Klienta 
Tel. 22 112 43 02 
Tel. kom. 607 832 282 
aleksandra.solowiejko@hazera.com

Andrzej Szczupakowski
Specjalista ds. Obsługi Klienta 
Tel. 22 112 43 09 
Tel. kom. 788 262 202
andrzej.szczupakowski@hazera.com

Sebastian Skręta
Specjalista 
ds. Magazynowo-Technicznych 
magazyn.poland@hazera.com

Jakub Jankowski
Specjalista 
ds. Magazynowo-Technicznych 
magazyn.poland@hazera.com

Anna Burzyk
Specjalista 
ds. Obsługi Klienta i Marketingu 
Tel. 22 112 43 05 
Tel. kom. 601 291 972 
anna.burzyk@hazera.com

Renata Jankowska
Dyrektor Generalny 
Tel. 22 112 43 10 
renata.jankowska@hazera.com

Anna Biedrzycka
Dyrektor 
Finansowo-Administracyjny 
Tel. 22 112 43 03 
anna.biedrzycka@hazera.com

Małgorzata Zadura
Menedżer ds. Rozwoju Produktów 
Tel. 22 112 43 06 
Tel. kom. 601 913 531 
malgorzata.zadura@hazera.com

Maria Drosd
Menedżer ds. Rozwoju Produktów 
Tel. kom. 696 461 870 
maria.drosd@hazera.com

Janusz Gajzler
Menedżer ds. Rozwoju Produktów 
Szklarniowych – Pomidor i Ogórek 
Tel. kom. 607 252 321 
janusz.gajzler@hazera.com

Maciej Rakocy
Specjalista ds. Doświadczeń 
Tel. kom. 606 934 967 
maciej.rakocy@hazera.com

Piotr Manista
Menedżer ds. Rozwoju Produktów 
Tel. 22 112 43 08 
Tel. kom. 607 059 667 
piotr.manista@hazera.com

Michał Taraska
Menedżer Projektów 
Tel. kom. 535 215 365 
michal.taraska@hazera.com

Nasz Zespół w Warszawie
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Szczecin

Poznań

Łódź

Warszawa

Lublin

Kraków
Katowice

Wrocław

Gdańsk

Hazera Poland Sp. z o.o.
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Wiesław Jakubowski
Tel. kom. 601 344 914 
wieslaw.jakubowski@hazera.com

Michał Lewandowski
Tel. kom. 607 890 809 
michal.lewandowski@hazera.com

Zdzisław Gnaś
Tel. kom. 501 856 167 
zdzislaw.gnas@hazera.com

Piotr Różański
Tel. kom. 603 598 480 
piotr.rozanski@hazera.com

Mariusz Płucinik
Tel. kom. 693 894 666 
mariusz.plucinik@hazera.com

Nasz Zespół w Terenie
1 2 3 4 5
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DO UPRAWY W SZKLARNI
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Pomidor

Framboo F1 
Koralowa Piękność

•	 owoce lekko żebrowane, błyszczące, ok. 160-180 g
•	 możliwe mechaniczne sortowanie owoców
•	 termin sadzenia: od lutego
•	 owoce bez zielonej piętki

Odmiana pomidora malinowego polecana do uprawy szklarniowej 
na długie cykle, jak i  do uprawy przedłużonej w  ogrzewanych 
tunelach foliowych. Rośliny o  dobrym, silnym wigorze przez cały 
okres uprawy. Odmianę cechuje kompaktowy charakter wzrostu 
i  znakomite wiązanie owoców. Tworzy bardzo wyrównane owoce 
w  gronie, które na początku owocowania osiągają masę powyżej 
200 g, później, przez cały okres uprawy, wielkość owoców wynosi 
od 160 do 180 g. Owoce regularne, żebrowane, lekko spłaszczone, 
w ładnym, malinowym kolorze, smaczne. Twardość owocu pozwala 
na mechaniczne sortowanie i  transport. Idealna do sprzedaży 
w  supermarketach. Odmiana nie jest wrażliwa na występowanie 
suchej zgnilizny wierzchołkowej, nie tworzy tzw.: zielonej piętki. 
Mocną stroną Framboo jest plon wysokiej jakości, utrzymujący się 
przez cały sezon uprawowy, nawet w warunkach gorącego lata.

Katy Rose F1  
Pierwsza Dama Wczesnego Rynku

•	 jedna z najwcześniejszych odmian malinowych
•	 piękny malinowy kolor, wyróżniający się smak
•	 szypułka owoców długa, efektowna, zachowuje świeży 

wygląd nawet w czasie długiego przechowywania

Bardzo wczesna odmiana malinowa do uprawy szklarniowej oraz do 
tunelu. Cechuje ją generatywny charakter wzrostu. W początkowym 
okresie uprawy ważne jest odpowiednie zbudowanie rośliny, zanim 
obciąży się bardzo szybko narastającymi owocami. W  uprawach 
przedłużonych zalecane jest szczepienie na podkładkach silnych lub 
średnio silnych. Tworzy atrakcyjne owoce z połyskiem, o intensywnym 
malinowym kolorze. Trwała szypułka jest dodatkowym atutem 
odmiany. Katy Rose może stanowić również atrakcyjną ofertę dla 
producentów uprawiających pomidory w  ogrzewanych tunelach, 
umożliwiając bardzo wczesne wejście na rynek i sprzedaż owoców 
w wyższej cenie.

owoc malinowy, okrągły

14



Pomidor

Rapanui F1 
Wzorzec Jakości

•	 do uprawy na długie cykle w szklarni
•	 owoce malinowe, błyszczące, 160-200 g
•	 możliwe sortowanie mechaniczne owoców
•	 owoce bez zielonej piętki

Wczesna odmiana pomidora malinowego o ciągłym wzroście, 
przeznaczona do uprawy pod osłonami od 1 lutego. Roślina 
o  silnym wigorze i otwartym pokroju. Zastosowanie szczepienia 
wydatnie zwiększa średnią masę owoców. Odmiana doskonale 
wiąże owoce, a uzyskany plon jest jednolity. Owoc o masie 160-
200 g (na pierwszych gronach dużo większy), wyjątkowej jakości: 
piękny, malinowy kolor, wspaniały połysk i wyrównanie w gronach. 
Trwały w obrocie handlowym i w transporcie. Odmiana pozbawiona 
zielonej piętki i niewrażliwa na występowanie suchej zgnilizny 
wierzchołkowej. Doskonale plonuje w czasie letnich upałów nie 
tracąc na jakości owoców. Rekomendowana na eksport lub dla 
supermarketów.

owoc malinowy, okrągły
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Rosamunda F1  
Produkt Roku 2019

•	 do uprawy przedłużonej w szklarniach i tunelach foliowych
•	 owoce malinowe o oryginalnym kształcie i wybornym smaku

Odmiana pomidora malinowego w typie bawole serce, przeznaczona 
do uprawy pod osłonami od lutego. Roślina o  ciągłym wzroście 
i  otwartym pokroju (zalecane szczepienie). Owoce o  masie 160-
250 g odznaczają się pięknym kolorem, oryginalnym kształtem, ale 
przede wszystkim niepowtarzalnym smakiem pomidora z dawnych 
lat. Tworzy rozbudowane grona, zaleca się więc ich regulację 
i  usuwanie kwiatów staśmionych, co efektywnie wpływa na 
wyrównanie owoców w gronie.

Pomidor Rosamunda zdobywa wiele nagród branżowych 
i konsumenckich. W 2020 roku wziął udział w badaniu „Perły Rynku 
FMCG 2020”, niezależnym plebiscycie branżowym obejmującym 
produkty FMCG. Jest on największym i  najbardziej prestiżowym 
projektem, a na finałowym podium stają produkty, które są najlepiej 
rokującymi nowościami. Pomidory Rosamunda zajęły II miejsce 
(srebro) w kategorii „innowacja spożywcza”.

Natomiast w 2019 r. Rosamunda zdobyła statuetkę i tytuł Produkt 
Roku 2019. Nagroda Fresh Market Award przyznawana jest corocznie 
podczas konferencji Fresh Market, która jest największym w Polsce 
spotkaniem hurtowych dostawców i  kupców owoców, warzyw 
i  kwiatów. Spośród nominowanych produktów wyboru dokonują 
przedstawiciele producentów, dystrybutorów i  sieci handlowych 
obecni na konferencji. Rosamunda, czyli pomidor malinowy klasy 
Premium otrzymał również główną nagrodę użytkowników portalu 
Fresh-Market.pl. 

Wybierając niezwykłego pomidora malinowego Rosamunda 
otrzymasz dedykowane etykiety do znakowania owoców, 
informujące o przyznanej nagrodzie.

Pomidor owoc w typie bawole serce, malinowy

de

l ikatesy
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Beef Bang F1 
Klasyczny Olbrzym

•	 do upraw przedłużonych w szklarni i ogrzewanym tunelu
•	 owoce mięsiste o masie 220-350 g
•	 intensywnie czerwona barwa owoców

Odmiana wielkoowocowa o  generatywnym charakterze wzrostu. 
Pokrój roślin kompaktowy, z mocnym wierzchołkiem. Bardzo stabilne 
wiązanie gron i wyrównanie owoców. We wczesnych nasadzeniach, 
na pierwszych trzech gronach zaleca się pozostawiać 3-4 owoce, 
na kolejnych po 4-5. W  uprawach przedłużonych polecane jest 
szczepienie na podkładkach. Owoce zachowują jakość w warunkach 
upalnej pogody. Odmiana Beef Bang doskonale sprawdza się 
w obrocie towarowym, jak i na tradycyjnych rynkach.

Pomidor owoc czerwony, okrągły
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Pomidor

Summer Sun F1 
Prawdziwy Słodziak

•	 do uprawy w szklarniach i w tunelach foliowych,  
w długim cyklu uprawowym

•	 owoce typu cherry, 15-25 g

Odmiana średniowczesna o jasnożółtych owocach typu cherry. 
Owoce wyjątkowo słodkie (Brix 8,5-10) nawet w fazie niepełnej 
dojrzałości, bardzo twarde, dobrze się przechowują. Roślina o silnym 
wigorze i długich międzywęźlach. Polecana do zbioru pojedynczych 
owoców. Odmiana przydatna do tworzenia różnokolorowych 
zestawów.

owoc w typie mini śliwki

owoc w typie cherry

Clavellina F1* 
Malinowy „Snack”

•	 do uprawy przedłużonej w szklarni i w ogrzewanym 
tunelu

•	 owoce malinowe w kształcie mini śliwki, 12-16 g

Owoce o masie 12-16 g, w kształcie oliwki, w czystym 
malinowym kolorze, bez zielonej piętki. Wysoka 
odporność na mikrospękania oraz bardzo długa trwałość 
pozbiorcza. Odmiana rekomendowana do zbioru „na 
luz”. Owoce aromatyczne o wyrazistym smaku. Roślina o 
generatywnym charakterze wzrostu i otwartym pokroju. 
Międzywęźla średniej długości. Odmiana posiada łatwość 
tworzenia rozgałęzionych gron. Bardzo dobre wiązanie 
nawet w niesprzyjających warunkach. Może być uprawiana 
w obiektach ogrzewanych jak i nieogrzewanych.

* odmiana w badaniach rejestrowych

de

l ikatesy
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Pomidor do uprawy w szklarni

Odmiana

Owoc
Cykl uprawy 
[x nadaje się; 
xx polecana]

Wczesność
Wigor 
roślin

Zalety odmiany

Typ
Średnia 
masa 

[g]

Zielona 
piętka

Twardość
Trwałość 

pozbiorcza W
io

sn
a

Je
si

eń

Pr
ze

dł
uż

on
y

O W O C  M A L I N O W Y

FRAMBOO F1 
malinowy, 

okrągły
160-180 brak dobra wydłużona x x xx średniowczesna silny

do uprawy na długie cykle 
w szklarni i tunelu foliowym

KATY ROSE F1 
malinowy, 

okrągły
180-200 V dobra umiarkowana xx x xx bardzo wczesna średni

owoc malinowy, smaczny, 
bardzo wczesne dojrzewanie

RAPANUI F1 
malinowy, 

okrągły
160-200 brak dobra wydłużona x x xx wczesna silny

wyrównany, wysokiej 
jakości plon, na eksport 

i dla supermarketów

ROSAMUNDA F1  
malinowy, 

bawole 
serce

160-250 V dobra umiarkowana xx x xx średniowczesna średni
PRODUKT ROKU 2019, ory-
ginalny kształt i niepowta-

rzalny smak owoców

CLAVELLINA F1 
malinowy, 
mini śliwka

12-16 brak b. dobra wydłużona xx xx xx średniowczesna silny malinowy „snack”

O W O C  O K R Ą G Ł Y ,  C Z E R W O N Y

BEEF BANG F1 
czerwony, 

wielkoowo-
cowy

220-350 brak b. dobra wydłużona xx x xx wczesna średni
owoc czerwony, mięsisty, 

wyrównany i smaczny

O W O C  W  T Y P I E  C H E R R Y

SUMMER SUN F1 
żółty, 
cherry

15-25 brak b. dobra wydłużona xx x xx średniowczesna silny
owoc typu cherry, jasnożółty, 

wyjątkowo słodki

Odmiana TYLCV ToMV TSWV Fol For Va Vd Ma Mi Mj S Ff5

BEEF BANG F1 HR: 0,1,2 HR:1,2 HR HR

CLAVELLINA F1 HR IR:0,1 HR IR

FRAMBOO F1 HR HR HR:1,2 HR HR HR HR HR HR

KATY ROSE F1 HR: 0,1,2 HR:0,1,2 HR HR HR IR IR IR HR

RAPANUI F1 HR HR HR:1,2 HR HR HR HR HR

ROSAMUNDA F1 HR HR:0 HR HR

SUMMER SUN F1 HR HR:0,1 HR IR IR IR

Odporności – wyjaśnienie skrótów:
TYLCV – Tomato yellow leaf curl virus – Żółta kędzierzawka liści pomidora; ToMV – Tomato mosaic virus – Wirus mozaiki pomidora; TSWV – Tomato spotted wilt virus – 
Wirus brązowej plamistości pomidora; Fol: 0,1,2 – Fusarium oxysporum f.sp. lycoper- sici – Fuzaryjne więdnięcie pomidora, rasy 0,1,2; For – Fusarium oxysporum radicilis 
– Fuzarioza zgorzelowa pomidora; Va – Verticillium albo-atrum, Vd – Verticillium dahliae – Wertycylioza pomidora; Ma – Meloidogyne arenaria, Mi – Meloidogyne incognito, 
Mj – Meloidogyne javanica – Nicienie; S – Stemphylium botryosum f. sp. lycopersici – Szara plamistość liści pomidora; Ff5 – Cladosporium fulvum rasy 1-5 – Brunatna 
plamistość liści rasy 1-5.;  
HR – wysoka/standardowa odporność; IR – umiarkowana/średnia odporność.
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Podkładka dla pomidora

Protector F1 
•	 wydajnie wspomaga wigor rośliny w warunkach dużego 

obciążenia owocami przy przedłużonych cyklach 
uprawowych

•	 rozwiązuje problem tzw. „zmęczenia gleby” w uprawach 
tradycyjnych

•	 realnie wpływa na większą masę owoców
•	 odporności: HR: Fol 0, 1, 2, For, Va: 0, Vd: 0, ToMV: 0, 1, 2; 

IR: Ma, Mi, Mj, Pl

Podkładka o średniej sile wzrostu, rekomendowana dla odmian 
silnych, o wegetatywnym charakterze. Doskonale balansuje roślinę 
i wpływa korzystnie na wczesność plonu. Podkładkę cechują 
równomierne wschody oraz wyrównanie siewek, przekładające się 
na wysoki procent roślin użytecznych do szczepienia.

Superpro F1  
•	 zapewnia zrównoważony wzrost bez  

pogorszenia jakości owoców 
•	 realnie podnosi poziom plonowania odmiany  

szlachetnej i średnią masę owoców 
•	 wykazuje wysoką zgodność z większością komercyjnych 

odmian pomidora 
•	 wysoka część podliścieniowa (hipokotyl) – ułatwia 

szczepienie i redukuje tworzenie korzeni przez odmianę 
szlachetną 

•	 wyrównana średnica łodyg u siewek 
•	 odporności: HR: ToMV: 0, 1, 2, V: 0, Fol: 0, 1, For, IR: M, PI 

Podkładka o silnym wigorze przeznaczona do uprawy całorocznej 
w różnych podłożach (wełna, kokos, tradycyjne). Zapewnia silny 
system korzeniowy efektywnie podwyższając tolerancję na stresowe 
warunki uprawy. 

Odporności – wyjaśnienie skrótów:
ToMV – Tomato mosaic virus – Wirus Mozaiki Pomidora; V – Verticilium – Wertycylioza pomidora; Fol: 0,1,2 – Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici – Fuzaryjne więdnięcie 
pomidora, rasy 0,1,2; For – Fusarium oxysporum f.sp. radicis-lycoperisici – Fuzarioza zgorzelowa; M – Meloidogyne – Nicienie; PI – Pyrenochaeta lycopersici – Korkowatość 
korzeni
HR – wysoka/standardowa odporność; IR – umiarkowana/średnia odporność.
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Ogórek sałatkowy owoc w typie midi

Nikodem F1 *  
(58010)
Szmaragdowy Kolor Owoców

•	 ciemnozielony “szmaragdowy” kolor
•	 owoce długości 21-24 cm
•	 wysoki potencjał plonotwórczy

Odmiana ogórka partenokarpnego typu “midi” do uprawy 
w szklarniach i tunelach. Wyróżnia ją silny system korzeniowy 
i związany z tym brak skłonności do utraty wigoru, nawet 
przy dużym obciążeniu owocami. Roślina o międzywęźlach 
średniej długości i  otwartym pokroju. Odmiana odznacza 
się stabilnym plonem, zawiązując zwykle 1-2 owoce 
w  węźle. Tworzy ciemnozielone, wręcz szmaragdowe 
owoce o  długości 21-24 cm, z  wyraźnym żebrowaniem 
i  lekkim połyskiem. Atutem odmiany jest zdolność do 
długiego przechowywania bez utraty jędrności. Owoce 
posiadają małą średnicę komory nasiennej. W warunkach 
Polski rekomendowana do nasadzeń od lutego. Odmiana 
może być uprawiana w  systemie tzw. “wysokiego drutu”, 
ale szczególnie polecana jest do prowadzenia na tzw. 
“parasol”, z uwagi na łatwość odnawiania się rośliny oraz 
stabilną długość owoców uzyskiwanych z pędów bocznych 
(brak tendencji do przerastania na długość).

Wskazówki uprawowe: strategia uprawy powinna być 
prowadzona w  kierunku wspomagania generatywnego 
wzrostu i rozwoju rośliny:

•	w uprawie	zalecany	jest	wyższy	o 10%	poziom	potasu	niż	
zwyczajowo stosowany dla większości odmian

•	odmiana	preferuje	górne	zakresy	stężenia	podawanej	pożywki

•	możliwe	jest	usunięcie	mniejszej	liczby	pierwszych	kwiatów

Owoce nie mają tendencji do ordzawień w  warunkach 
wysokich różnic temperatur pomiędzy dniem a nocą.

* odmiana w badaniach rejestrowych
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Nikifor F1 
Niezrównany Twórca Plonu

•	 do sadzenia od 15 lutego (termin wiosenny)  
i do 15 sierpnia (termin jesienny)

•	 owoc długości ok. 20-23 cm

Owoc ciemnozielony, wyraźnie żebrowany, z  połyskiem. Wyróżnia 
się dobrym wyrównaniem i  doskonałą trwałością pozbiorczą. 
W warunkach gwałtownych zmian temperatury owoce nie wykazują 
tendencji ordzawienia i  mikrospękania. Odmiana bardzo plenna, 
wytwarzająca 1-2 owoce w  węźle. Roślina o  otwartym pokroju, 
zapewniającym właściwe doświetlenie owoców (ciemniejszy kolor) 
oraz dobre warunki fitosanitarne. Odmiana o  silnym wigorze, 
wytwarzająca niewielką liczbę pędów bocznych, z  potencjałem 
do utrzymania dużej liczby owoców dorastających do właściwej 
masy handlowej. Silny wigor zapewnia nieprzerwany wzrost 
wierzchołka, co jest szczególnie pożądaną cechą przy prowadzeniu 
roślin w systemie tzw.: „wysokiego drutu”, z opuszczaniem roślin. 
Jednocześnie silna roślina umożliwia wytworzenie mocnych pędów 
bocznych na górze, co predysponuje tę odmianę do prowadzenia 
uprawy także w systemie na tzw.: „parasol”.

Ogórek sałatkowy owoc w typie midi

Odmiana
Cykl uprawy

Typ
Odporności Owoc Roślina

Zalety odmiany
Przedłużony Wiosna Jesień Px Ccu

Długość 
[cm]

Pokrój
Wzrost pędów 

bocznych

NIKODEM F1 
(58010)

x x x beith alpha IR HR 21-24 cm otwarty słaby
bardzo ciemny kolor owocu, 
wysoka trwałość pozbiorcza

NIKIFOR F1 x x x beith alpha IR HR ok. 20-23 otwarty słaby
mocny wigor, stabilne, wysokie 
plonowanie

Odporności – wyjaśnienie skrótów:
Px – Podosphaera xanthii – Mączniak prawdziwy dyniowatych, Ccu – Cladosporium cucumerinum – Parch dyniowatych.
HR – wysoka/standardowa odporność; IR – umiarkowana/średnia odporność

Ogórek sałatkowy do uprawy w szklarni
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DO UPRAWY W TUNELU FOLIOWYM
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Loara F1*  
(T210291)
Super Wczesny

•	 do uprawy na 6-8 gron 
•	 owoc malinowy, kulisty, lekko spłaszczony,  

200-220 g
•	 najwcześniej owocująca odmiana pomidora 

malinowego 

Nowa, bardzo wcześnie wchodząca w owocowanie 
odmiana pomidora malinowego o owocach wysokiej 
jakości. Owoc równomiernie wybarwiony, bez tendencji 
do występowania suchej zgnilizny wierzchołkowej, twardy 
i smaczny. Rośliny kompaktowe, o umiarkowanym wigorze. 
Taki typ rośliny bardzo ogranicza wykonywane przy niej 
prace i jednocześnie pozwala na uprawę nawet w niskich 
tunelach foliowych.

Pomidor owoc okrągły, malinowy

44312 F1* 
Doskonały Smak

•	 do uprawy na 6-8 gron 
•	 owoc malinowy, mięsisty 250-300 g 
•	 wybitnie smaczne owoce 

Malinowe owoce o masie 250–300 g, okrągłe, 
wyrównane, delikatnie żebrowane, o równomiernym 
kolorze, wielokomorowe. Twardość dobra, z małą blizną 
podszypułkową. Odmiana średniowczesna, plenna, 
zbalansowana. Rekomendowana do nasadzeń wiosennych, 
w tunelach. Odmiana wrażliwa na nierównomierne 
dostarczanie wody. Łatwa w uprawie.

* odmiana w badaniach rejestrowych

de
l ikatesy
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Pomidor owoc okrągły, malinowy

Clarosa F1  
Doskonałe Wyrównanie Owoców
•	 do uprawy na 6-8 gron
•	 owoc malinowy, 220-250 g
•	 wysoka jakość owoców

Owoce lekko spłaszczone, delikatnie żebrowane, o masie 220-
250 g i intensywnej malinowej barwie zewnętrznej i wewnętrznej. 
Dobre, regularne wiązanie owoców. Pomidory z trwałą szypułką, 
o bardzo dobrym smaku i wysokiej jakości przez cały okres uprawy. 
Silne, dobrze zbalansowane rośliny.

Honey Moon F1  
Wyjątkowy Smak
•	 do uprawy na 6-8 gron
•	 owoc malinowy, mięsisty 250-300 g
•	 wybitnie smaczne owoce

Malinowe owoce o masie 250–300 g, okrągłe, wyrównane, lekko 
spłaszczone, delikatnie żebrowane, o ładnym równomiernym 
kolorze, wielokomorowe, z intensywnie wybarwioną strukturą 
wewnętrzną. Dość twarde, z małą blizną podszypułkową. Odmiana 
wczesna, plenna, zbalansowana, ze średnim pokryciem liśćmi.
Dobrze zachowuje się w nasadzeniach wiosennych, w zimnych 
tunelach. Odmiana wrażliwa na nierównomierne dostarczanie wody. 
Tolerancyjna na zarazę ziemniaczaną.

HTP-11 F1 
Trwały po Zbiorze
•	 do uprawy na 6 gron
•	 owoc mięsisty, 250-300 g, malinowy
•	 bez zielonej piętki

Odmiana wczesna, dobrze plonująca. Owoce duże, mięsiste, 
okrągłe, lekko żebrowane, twarde, wyrównane w gronach. Nie 
wykazują tendencji do pękania, o dobrej trwałości pozbiorczej. 
Roślina o ciągłym wzroście i dobrym wigorze, z silnym systemem 
korzeniowym. Wymaga podwyższonego nawożenia magnezem 
podczas całego cyklu uprawy.

de

l ikatesy
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Pomidor owoc okrągły, malinowy

Kwintella F1   
Najwyższa Jakość Owoców

•	 do uprawy w tunelach foliowych na 6-7 gron
•	 owoce malinowe, lekko żebrowane, 220-250 g
•	 bez zielonej piętki

Bardzo wczesna odmiana pomidora malinowego o ciągłym wzroście. 
Roślina o silnym wigorze i otwartym pokroju, łatwa w uprawie. 
Owoce równomiernie wybarwiające się, smaczne, niewrażliwe na 
występowanie suchej zgnilizny wierzchołkowej. Dzięki przedłużonej 
trwałości pozbiorczej możliwy transport bez obawy o utratę jakości 
owoców.

Manistella F1 
Malinowy Olbrzym

•	 do uprawy na krótkie oraz przedłużone cykle (8-12 gron)
•	 owoc malinowy, duży, 250-300 g
•	 bez zielonej piętki

Bardzo łatwa w uprawie, średniowczesna odmiana pomidora 
malinowego zapewniająca plon porównywalny do plonu pomidora 
czerwonego wielkoowocowego. Rośliny o silnym wigorze tworzą 
regularne grona, nie tracą wigoru nawet przy mocnym obciążeniu. 
Manistella tworzy owoce równej wielkości, co ułatwia ich sortowanie 
podczas zbioru. Owoc smaczy, spłaszczony, żebrowany z piękną 
szypułką, równomiernie wybarwiony i trwały.
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Buffalopink F1*  
(HMC44169)
Malinowe Marmande

•	 do uprawy na 6-8 gron
•	 owoc malinowy, mocno spłaszczony, żebrowany, 

250-300 g 
•	 owoce w typie Marmande 

Nowy typ pomidora malinowego tworzący owoce 
spłaszczone, mocno żebrowane, bez zielonej piętki. 
Pomidory duże, mięsiste, bardzo smaczne. Roślina 
o umiarkowanym wzroście, bez przewagi wzrostu 
wegetatywnego, ale dość łatwa w prowadzeniu. Pełny 
pakiet odporności pozwala na uprawę wczesną oraz na 
jesień. Dobra trwałość pozbiorcza, jak na ten typ owoców. 

Pomidor owoc okrągły, malinowy

VP1 F1 
Niezawodny od lat

•	 do uprawy na krótkie cykle (4, 5 gron) 
•	 owoc mięsisty, 250-300 g, malinowy 
•	 bez zielonej piętki 
•	 odmiana polecana do uprawy ekologicznej 

Odmiana bardzo wczesna, wielkoowocowa, owoc twardy, kulisty, 
lekko żebrowany, trwały. Roślina o umiarkowanym wigorze, otwartym 
pokroju. Do zbioru w fazie średniej intensywności wybarwienia 
owoców. Polecana na krótkie cykle pod osłonami, od wczesnej 
wiosny do jesieni. Odmiana plenna i tolerancyjna na zaburzenia 
fizjologiczne jak mikrospękania czy nierównomierne wybarwianie. 
Zaletą odmiany jest doskonały, malinowy smak owoców.

owoc malinowy w typie marmande

* odmiana w badaniach rejestrowych

de
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Celesteen F1  
Wczesność i Plenność

•	 do uprawy na 8-12 gron
•	 owoc czerwony, 200-250 g
•	 wysoka jakość owoców

Wczesna, wysokoplonująca odmiana pomidora wielkoowocowego. 
Owoce o masie 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. Rośliny silne, dobrze zbalansowane, o mocnym 
systemie korzeniowym, co jest zaletą podczas upałów. Doskonały 
pakiet odporności na choroby.

Pomidor owoc okrągły, czerwony

Belladona F1   
Znana i Uwielbiana na Jesień

•	 do uprawy na krótkie cykle w tunelach foliowych
•	 odmiana wielkoowocowa, owoc mięsisty 250-300 g
•	 bez zielonej piętki

Niezawodna i prosta w uprawie odmiana o owocach kulistych, 
lekko żebrowanych, bez zielonej piętki, mięsistych 250-300 g, 
o  przedłużonej trwałości pozbiorczej. Roślina o średnim wigorze, 
zwartym pokroju i charakterystycznych pokładających się liściach. 
Odmiana średniowczesna do uprawy wiosennej, letniej i jesiennej, 
polecana na krótki cykl do 5 gron, tolerancyjna wobec niekorzystnych 
warunków termicznych i świetlnych.
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Pomidor owoc okrągły, czerwony

Brillante F1   
Klasyczna Uroda

•	 do uprawy na 6 do 15 gron
•	 odmiana średnioowocowa; owoc 180-200 g

Owoce kuliste, lekko spłaszczone, ciemnoczerwone z  połyskiem, 
o  przedłużonej trwałości pozbiorczej. Roślina o  średnim wigorze, 
luźnym pokroju i  bardzo regularnych gronach. Owoce dobrze się 
przechowują, są trwałe w  obrocie handlowym i  w  transporcie. 
Odmiana do uprawy wiosennej, letniej i  jesiennej. Brillante ma 
silny system korzeniowy, nie reaguje stresowo na niekorzystne 
warunki uprawy. Daje bardzo wysoki i  pewny plon. Szczególnie 
rekomendowana do uprawy jesiennej. W początkowej fazie wzrostu 
zaleca się umiarkowane nawożenie azotowe.

Giulietta F1   
Obfitość Plonowania

•	 do uprawy na 8-14 gron
•	 owoc czerwony, wydłużony, 200-220 g
•	 wiązanie po 7-8 owoców w gronie

Owoce w typie San Marzano o masie 200 g i większe, cylindryczne, 
dwukomorowe. Wyróżniają się smakiem i strukturą miąższu. 
Zebrane w potężne grona po 7 i więcej sztuk. Rośliny silne, dobrze 
zbalansowane. Odmiana średniowczesna, do uprawy w tunelu 
foliowym. Zaleca się zwiększenie nawożenia wapniowego nawet 
o 20%,	w	przypadku	podłoży	nieorganicznych.

owoc wydłużony

de
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Pomidor owoc w typie bawole serce

Cupidissimo F1   
Owoce w Kształcie Serca

•	 do uprawy na 6-8 gron
•	 owoc czerwony w kształcie serca, 200 g
•	 doskonały smak

Owoce o masie około 200 g i więcej, o oryginalnym kształcie, 
pięknym połysku i barwie. Cupidissimo tworzy trwałe i bardzo 
smaczne owoce, które zachowują wysoką jakość przez cały okres 
uprawy. Odmiana dobrze wiąże owoce (5–7 pomidorów w gronie). 
Rośliny silne, dobrze zbalansowane. Nadają się do uprawy pod 
osłonami na różnych typach podłoży: wełna, kokos, grunt.

* odmiana w badaniach rejestrowych

Gourmansun F1* 
(HMC44171)
Pomidor jakiego jeszcze nie było

•	 do uprawy na 6-8 gron
•	 owoc żółty z malinowymi smugami,  

w kształcie serca, 200-220 g
•	 wyjątkowy wygląd owoców, smak i aromat

Wyjątkowa odmiana o owocach jakich jeszcze nie było na 
polskim rynku: w kształcie serca, wybarwione początkowo 
na żółty kolor, a w miarę dojrzewania zarówno wewnątrz, jak 
i na zewnątrz pojawiają się płomienie w kolorze czerwono-
pomarańczowym. Owoce wielokomorowe, mięsiste, bez 
pustych komór, bardzo smaczne i aromatyczne.

de
l ikatesy

de
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Pomidor owoc w typie bawole serce

inny niż wszystkie

Gourmandia F1  
Prawdziwe Bawole Serce

•	 do uprawy na 6-8 gron
•	 owoc czerwony w kształcie serca,  

karbowany, 250 g i większy
•	 doskonały smak

Najwcześniejsze zbiory wyjątkowo smacznych i mięsistych owoców 
o masie powyżej 250 g. Prawdziwe „bawole serca”, czyli spłaszczone 
i mocno karbowane. Rośliny dobrze zbalansowane, o umiarkowanym 
wigorze. Odmiana korzystnie reaguje na szczepienie. Zalecane 
regulowanie gron i usuwanie kwiatów staśmionych.

Plenorange F1  
Słoneczna Alternatywa

•	 do uprawy w tunelach foliowych na 6-7 gron  
oraz do uprawy przedłużonej w szklarniach  
(jako rośliny szczepione)

•	 owoc wydłużony, 130-150 g

Odmiana pomidora o wydłużonych żółto-pomarańczowych 
owocach. Roślina o silnym wigorze i międzywęźlach 
średniej długości. Charakteryzuje się łatwością wiązania 
owoców w regularnych gronach z 6-7 owocami. Owoce 
są równomiernie wybarwione, bez skłonności do 
występowania suchej zgnilizny wierzchołkowej. Trwała 
w obrocie handlowym.

de

l ikatesy
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Cabosse F1 
Solidna Porcja Smaku

•	 do uprawy na 6-8 gron
•	 owoc czerwony w kształcie wydłużonego  

bawolego serca, 200-250 g
•	 doskonały smak

Rośliny o umiarkowanym wigorze i specyficznej, zredukowanej 
blaszce liściowej (w przypadku nadmiernie generatywnych warunków 
uprawy wskazane pozostawienie dodatkowych liści z  pędów 
bocznych). Tworzą rozbudowane grona na których zawiązuje się 
od 3 do 4 owoców. Owoce są praktycznie bez nasion oraz soku 
i wybarwiają się na piękny, czerwony kolor zarówno wewnątrz, jak 
i na zewnątrz.

Pomidor inny niż wszystkie

Bellandine F1  
Ideał na Sałatki, Przeciery i do Suszenia

•	 do uprawy na 6-8 gron oraz do uprawy 
przedłużonej w szklarniach

•	 owoc czerwony, wydłużony, w typie Cornue des 
Andes, 200-230 g

•	 mięsisty owoc, praktycznie bez soku i nasion

Nowa odmiana o owocach w kształcie rogu, wybarwiających 
się na czerwono. Rośliny o dość silnym wigorze. Liście 
dobrze okrywają owoce pozwalając im na równomierne 
dojrzewanie. Nie ma konieczności zostawiania dodatkowych 
liści. Odmiana poszukiwana przez konsumentów. Możliwe 
wykorzystanie zarówno do sałatek, przecierów, jak i do 
suszenia. Może być również użyta do produkcji rozsady dla 
ogrodników amatorów.

de
l ikatesy
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Cornabel F1 
Wyśmienity na przetwory

•	 do uprawy w krótkich i przedłużonych cyklach 
•	 owoce 180-250 g, w typie Cornue des Andes 
•	 odmiana polecana do uprawy ekologicznej 

Odmiana o  oryginalnym owocu w  kształcie wydłużonej 
papryki (w  typie Cornue des Andes – możliwość wystąpienia 
charakterystycznych żółtych smug), masa 180-250 g (pojedyncze 
owoce nawet 350 g i więcej). Wielokomorowy, mięsisty, soczysty 
owoc o  smaku pomidora malinowego. Produkt idealny dla 
odbiorców ceniących tradycyjne walory smakowe. Roślina wyróżnia 
się pokrojem i kształtem liści. Ciągły wzrost i silny wigor pozwala na 
uprawę również w przedłużonych cyklach produkcji. Charakteryzuje 
się bardzo dobrym wiązaniem owoców. Odmiana wczesna, 
polecana do nasadzeń pod osłonami od marca. W początkowej fazie 
wzrostu zaleca się umiarkowane nawożenie azotowe. W  okresie 
intensywnego narastania owoców zalecane jest podwyższone 
nawożenie magnezem oraz dodatkowe nawożenie żelazem. 
Odmiana może być polecana do produkcji organicznej. Idealnie 
wpisuje się w  oczekiwania klientów poszukujących niebanalnego 
kształtu i smaku owoców.

inny niż wszystkiePomidor

owoc w typie Cherry

Genio   
Genialny Wybór!

•	 do uprawy tunelowej, ale może być uprawiany również  
w szklarniach w cyklach przedłużonych

•	 owoc w typie czerwone cherry (20-25g)
•	 owoce bez skłonności do pękania

Odmiana o silnym wigorze i otwartym pokroju, przeznaczona do 
nasadzeń szklarniowych w cyklu przedłużonym, oraz do uprawy w 
tunelach. Tworzy owoce intensywnie czerwone, z połyskiem i bardzo 
wyrównane w gronie. Mogą być zbierane luzem lub całymi gronami. 
Odmiana bez skłonności do pękania owoców. Idealna do sprzedaży 
w supermarketach.

de
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Odmiana

Owoc
Cykl uprawy 
[x nadaje się; 
xx polecana]

Wczesność Wigor roślin Zalety odmiany

Typ
Średnia 
masa 

[g]

Zielona 
piętka

Twardość
Trwałość 

pozbiorcza W
io

sn
a

Je
si

eń

Pr
ze

dł
uż
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y

O W O C  M A L I N O W Y

APHEN F1 
malinowy, 

okrągły
220-250 v dobra umiarkowana xx x bardzo wczesna silny niezrównany smak

BUFFALOPINK F1 malinowy, 
marmande

ok. 300 brak dobra umiarkowana xx xx wczesna umiarkowany
typ marmande - owoc mocno 

spłaszczony i wyraźnie 
żebrowany

CLAROSA F1 
malinowy, 

okrągły
220-250 brak b.dobra wydłużona xx x średniowczesna silny

dobre wiązanie i wyrównanie 
owoców

44312 F1 
malinowy, 

okrągły
250-300 brak b. dobra wydłużona xx x średniowczesna umiarkowany niezrównany smak

HONEY MOON F1 malinowy, 
okrągły

250-300 brak dobra umiarkowana xx x wczesna średni bardzo smaczne, duże owoce

HTP-11 F1 
malinowy, 

okrągły
250-300 brak dobra wydłużona x xx średniowczesna średni

owoc mięsisty, dobra 
trwałość pozbiorcza

JANGCY F1 
malinowy, 

śliwka
160-180 brak dobra wydłużona xx x wczesna umiarkowany owoc duży w kształcie śliwki

KONGO F1 
malinowy, 

śliwka
ok. 200 brak b.dobra wydłużona xx xx średniowczesna silny malinówka w kształcie śliwki

KWINTELLA F1 
malinowy, 

okrągły
220-250 brak dobra wydłużona xx x wczesna umiarkowany

wczesna odmiana, owoce dosko-
nałej jakości, bardzo smaczne

LOARA F1 
malinowy, 

okrągły
200-220 brak b.dobra wydłużona xx xx bardzo wczesna umiarkowany

najwcześniejsza z dostępnych 
odmian malinowych

MANISTELLA F1 
malinowy, 

okrągły
250-300 brak dobra wydłużona xx x x średniowczesna silny

wysoki plon, owoce 
doskonałej jakości

V404 F1 
malinowy, 

okrągły
200-220 brak dobra wydłużona xx xx średniowczesna średni

do uprawy na 6-8 gron, 
wysoka jakość owoców

VP1 F1 
malinowy, 

okrągły
250-300 brak dobra wydłużona xx x bardzo wczesna umiarkowany

wysoki wczesny plon handlo-
wy, pomidor malinowy 
o wyśmienitym smaku

VP2 F1 
malinowy, 

okrągły
240-270 brak dobra wydłużona x xx wczesna średni

owoc mięsisty o wysokiej 
trwałości pozbiorczej

O W O C  C Z E R W O N Y ,  O K R Ą G Ł Y 

BELLADONA F1 klasyczny 250-300 brak dobra wydłużona x x x średniowczesna średni
odmiana wielkoowocowa na 

jesień

BRILLANTE F1 klasyczny 180-200 v dobra wydłużona x x x średniowczesna średni kulisty, wysokiej jakości owoc

CELESTEEN F1 klasyczny 200-250 brak b.dobra wydłużona xx x x wczesna silny
wczesa odmiana  i obficie 

owocująca

TAMARIS F1 
czerwony, 

okrągły
180-200 brak b.dobra wydłużona xx x średniowczesna średni jakość owoców i smak

ZADURELLA F1 klasyczny 220-240 brak dobra wydłużona x xx średniowczesna średni
dobre wiązanie i wyrównanie 

w gronach

O W O C  W Y D Ł U Ż O N Y

COLIBRI F1 
czerwony, 

śliwka
150-180 brak b.dobra wydłużona xx x wczesna silny standard nie tylko w Polsce

GIULIETTA F1 
czerwony, 

śliwka
200-220 brak b.dobra wydłużona xx x x średniowczesna silny

kaskadowe grona bardzo 
smacznych owoców

PLENORANGE F1 
pomarań-

czowy, 
śliwka

130-
160

brak b.dobra wydłużona xx x xx średniowczesna silny
odmiana również do 

szklarni, owoc wydłużony, 
żółtopomarańczowy

REVA F1 
czerwony, 

śliwka
120-140 brak b.dobra wydłużona x xx średniowczesna silny

bardzo dobre wyrównanie 
owoców i gron

TUCANO F1 
czerwony, 

śliwka
180-200 brak b.dobra wydłużona xx x średniowczesna silny smaczna i plenna

Pomidor do uprawy w tunelu foliowym
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Odmiana

Owoc
Cykl uprawy 
[x nadaje się; 
xx polecana]

Wczesność Wigor roślin Zalety odmiany

Typ
Średnia 
masa 

[g]

Zielona 
piętka

Twardość
Trwałość 

pozbiorcza W
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a

Je
si
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Pomidor do uprawy w tunelu foliowym

O W O C  W  T Y P I E  B A W O L E  S E R C E

CORAZON F1 
czerwony, 

bawole serce 
(sakiewka)

ok. 200 v dobra umiarkowana xx x średniowczesna średni
kształt sakiewki i smak 

owoców mięsistych

CUPIDISSIMO F1 
czerwony, 

bawole 
serce

ok. 200 v b.dobra wydłużona xx xx wczesna średni
niespotykany kształt serca, 
smak i trwałość owoców

GOURMANDIA F1 
czerwony, 

bawole 
serce

250-300 v dobra umiarkowana xx x bardzo wczesna średni prawdziwe serce

GOURMANSUN F1 
żółtoczerwo-
ny, bawole 

serce
200-220 v dobra umiarkowana xx x wczesna umiarkowany

wyjątkowe owoce w kształcie 
serca, wraz z dojrzewaniem 
zmieniają kolor z żółtego na 

czerwono-malinowy

O W O C  I N N Y  N I Ż  W S Z Y S T K I E

BELLANDINE F1 
czerwony, 
Cornue des 

Andes

200-
230

v dobra umiarkowana xx xx xx średniowczesna silny
owoc w kształcie rogu, 

mięsiste wnętrze praktycznie 
bez nasion i soku

CABOSSE F1 
czerwony, 
wydłużone 
bawole serce

200-
250

v dobra wydłużona xx xx średniowczesna średni
owoc w kształcie 

wydłużonego bawolego serca, 
czerwony

CORNABEL F1 
czerwony, 
Cornue des 

Andes

180-
250+

brak
niezbyt 
twardy

umiarkowana x xx wczesna silny
wykwintny smak pomidora, 

owoc w kształcie rogu

O W O C  W  T Y P I E  C H E R R Y            

GENIO F1 
czerwony, 

cherry
20-25 brak b.dobra wydłużona xx x x średniowczesna silny

niepękająca odmiana 
koktajlowa

TUDOR F1 
czerwony, 

cherry
20-25 brak b. dobra umiarkowana xx x x średniowczesna średni

owoc czerwony, bardzo 
słodki
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Pomidor do uprawy w tunelu foliowym

Odmiana
Odporności

TSWV TYLCV ToMV Fol For Va Vd Ma Mi Mj S Pst Ff5

APHEN F1 IR HR:0,1 HR HR IR IR IR

BELLADONA F1 HR HR:1,2 HR

BELLANDINE F1 HR:0,1 HR HR IR IR IR

BRILLANTE F1 HR HR:1,2 HR

BUFFALOPINK F1 HR:0,1,2 HR:0 HR:0 HR HR IR IR IR HR

CABOSSE F1 HR HR:0 HR HR

CELESTEEN F1 IR IR HR:0,1,2 HR:0,1 HR HR HR IR IR IR HR

CLAROSA F1 IR IR HR:0,1,2 HR:0,1 HR HR HR IR IR IR

COLIBRI F1 HR:0,1,2 HR:0,1 HR HR HR IR IR IR IR

CORAZON F1 HR HR

CORNABEL F1 HR:0,1 HR

CUPIDISSIMO F1 HR HR HR

GENIO F1 IR HR:0,1,2 HR:0,1 IR IR IR

GIULIETTA F1 HR:0,1,2 HR:0,1 HR HR IR IR IR

GOURMANDIA F1 HR:0,1,2 HR:0 HR HR IR IR IR

GOURMANSUN F1 IR HR:0,1,2 HR:0,1

LOARA F1 HR:0,1,2 HR:0,1 HR HR IR IR IR IR HR

44312 F1 IR HR:0,1 HR

HONEY MOON F1 IR HR:0,1,2 HR:0,1 HR HR

HTP-11 F1 HR HR: 1,2 HR

JANGCY F1 IR HR HR:0,1 HR HR

KONGO F1 IR HR:0,1,2 HR:0,1,2 HR HR IR IR IR IR HR

KWINTELLA F1 HR HR HR: 1,2 HR HR HR HR HR

MANISTELLA F1 IR IR HR HR: 1,2 HR IR IR IR HR

PLENORANGE F1 IR IR HR HR:0,1 HR IR HR

REVA F1 IR HR HR:0,1 HR IR IR IR HR

TAMARIS F1 HR:0,1,2 HR:0,1 HR HR

TUCANO F1 IR HR:0,1,2 HR:0,1,2 HR HR IR IR IR

TUDOR F1 HR HR:1,2 IR IR IR

V404 F1  IR HR HR:1 HR HR IR IR IR HR HR

VP1 F1 HR HR:0,1 HR HR

VP2 F1 HR HR:0,1 HR HR IR IR IR HR

ZADURELLA F1 HR HR:1,2 HR HR

Odporności – wyjaśnienie skrótów:
TSWV – Tomato spotted wilt virus – Wirus brązowej plamistości pomidora; TYLCV – Tomato yellow leaf curl virus – Wirus żółtej kędzierzawki liści pomidora; ToMV – Tomato 
mosaic virus – Wirus mozaiki pomidora; Fol: 0,1,2 – Fusarium oxysporum f.sp. lycoper- sici – Fuzaryjne więdnięcie pomidora, rasy 0,1,2; For – Fusarium oxysporum radicilis 
– Fuzarioza zgorzelowa pomidora; Va – Verticillium albo-atrum, Vd – Verticillium dahliae – Wertycylioza pomidora; Ma – Meloidogyne arenaria, Mi – Meloidogyne incognito, 
Mj – Meloidogyne javanica – Nicienie; S – Stemphylium botryosum f. sp. lycopersici – Szara plamistość liści pomidora; Pst – Pseudomonas syringae – Bakteryjna cętkowatość 
pomidora; Ff5 – Cladosporium fulvum rasy 1-5 – Brunatna plamistość liści rasy 1-5.;  
HR – wysoka/standardowa odporność; IR – umiarkowana/średnia odporność.
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Papryka

Burgund F1  
Produkt Klasy Premium  
o Wyjątkowym Kolorze

•	 intensywnie czerwony owoc typu „blok”,  
250-280 g, do tunelu

•	 niezawodne wiązanie w czasie upałów
•	 odmiana tolerancyjna na zmienne warunki 

pogodowe

Średniowczesna odmiana o  silnym wigorze, do uprawy 
w  tunelu foliowym, wytwarzająca zawiązki na kilku 
piętrach. Z  uwagi na wysokość roślin, wymaga podpór 
(nawet 1,5 m lub wyższych). Owoce czterokomorowe, 
o  grubej ściance i  masie 250-280 g są dobrze okryte 
liśćmi. Na poszczególnych piętrach rozłożone luźno, nie 
mają skłonności do zakleszczania się. Atutem odmiany 
jest stabilny, w różnych warunkach pogodowych, głęboko 
czerwony kolor. Z uwagi na silny wigor, szczególnie istotne 
w  uprawie jest racjonalne nawożenie azotem. Odmiana 
o bardzo wysokim potencjale plonotwórczym.

Murano F1   
Najwyższa Jakość przez cały okres 
zbiorów

•	 wczesna odmiana o intensywnie czerwonych owocach  
typu „blok”, do tunelu

•	 najwyższa jakość owoców przez cały okres zbiorów
•	 wysoka odporność na mikrospękania

Wczesna odmiana o charakterystycznej karminowej barwie. Tworzy 
czterokomorowe owoce z grubą, mięsistą ścianką o masie 230-
250 g. Cechuje je wysoka tolerancja na mikrospękania. Rośliny mają 
kompaktowy charakter. Odmiana Murano wyróżnia się stabilnym 
wiązaniem owoców w różnych typach tuneli.
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Papryka

Muriel F1  
Ideał na Upalne Lata 

•	 bardzo wczesna odmiana o czerwonych owocach  
typu „blok”, do uprawy w tunelu

•	 wysoki plon w najlepszej jakości
•	 owoce odporne na upały

Odmiana do uprawy tunelowej, o bardzo wysokim potencjale 
plonotwórczym. Charakteryzuje się doskonałym wiązaniem owoców 
w zmiennych warunkach termicznych. Roślina o średnim wigorze, 
zbalansowana, dobrze kryjąca owoce. Owoce są bardzo wyrównane 
o masie 250-280 g, osadzone na długiej szypułce, zapobiegającej 
ich „zakleszczaniu” się. Wykazuje bardzo dużą tolerancję na 
uszkodzenia skórki w warunkach wysokich temperatur.

Salomon F1   
Wczesność ma znaczenie

•	 owoce typu „blok”, ciemnoczerwone, do uprawy w tunelu
•	 odmiana wczesna, wyjątkowo plenna
•	 bardzo wysoka jakość owoców

Wczesna odmiana o silnym wzroście, tworząca atrakcyjne, 
ciemnoczerwone owoce o masie 230-250 g. Wyróżnia ją 
równomierne rozłożenie zawiązków oraz stabilne wiązanie owoców 
na kolejnych piętrach. Tworzy wysoką roślinę wymagającą podpór. 
Owoce wykazują bardzo niską skłonność do mikrospękań. Odmiana 
Salomon uchodzi za niezawodną w latach trudnych, ze zmiennym 
przebiegiem pogody.
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Morfeo F1  
Cytrynowa Barwa Owoców

•	 odmiana bardzo wczesna, do uprawy w tunelu 
foliowym

•	 owoce typu „blok”, żółte, bardzo wyrównany plon

Odmiana Morfeo tworzy wyrównane owoce typu „blok”, 
grubościenne, o masie ok. 300 g i intensywnie cytrynowej 
barwie. Bardzo dobre wiązanie i jakość owoców przekłada 
się na wysoki plon handlowy. Owoce prawidłowo okryte 
liśćmi. Rośliny łatwe w uprawie, o dobrej równowadze 
wegetatywno-generatywnej.

Papryka

Sollie F1    
Idealna na Eksport

•	 odmiana bardzo wczesna
•	 owoce typu „blok”, żółte

Bardzo wczesna odmiana żółtoowocowej papryki typu „blok”. 
Owoce dojrzewają z barwy ciemnozielonej do błyszczącej żółtej 
i uzyskują masę około 180-210 g oraz wymiary 9 cm x 10 cm. 
Ścianki bardzo grube, twarde, zachowują doskonałą jakość do końca 
zbioru. Rośliny o umiarkowanym, dość kompaktowym wzroście. Ze 
względu na wielkość i jakość owoców, polecana na eksport i do 
różnokolorowych zestawów.
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Papryka do uprawy w tunelu foliowym

Odmiana
Owoc Odporności

Zalety odmiany
Typ owocu

Barwa 
owocu

Masa owocu 
[g]

Grubość 
ścianek

Ilość 
komór

ToMV TSWV

BURGUND F1 blok
intensywnie 
czerwona

250-280
bardzo 
grube

4 HR IR
odmiana o silnym wigorze i owocach klasy 
premium

MURANO F1 blok
intensywnie 
czerwona

230-250
bardzo 
grube

4 HR IR:P0
karminowa barwa owoców, odporna na 
mikrospękania

MURIEL F1 blok czerwona 250-280 grube 4 HR IR:P0
bardzo wczesna odmiana o wyrównanych 
owocach

SALOMON F1 blok czerwona 230-250 grube 4 HR IR:P0
bardzo wczesna, niezawodna w trudnych 
warunkach pogodowych

MORFEO F1 blok żółta 280-300 grube 4 HR IR odmiana bardzo wczesna i łatwa w uprawie

SOLLIE F1 blok żółta 180-210
bardzo 
grube

4 HR wczesność i jakość owoców

Odporności – wyjaśnienie skrótów:
ToMV – Tomato mosaic virus – Wirus mozaiki pomidora, TSWV – Tomato spotted wilt virus – Brązowa plamistość liści pomidora na papryce 
HR – wysoka/standardowa odporność; IR – umiarkowana/średnia odporność
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Oberżyna

Classic F1     
Uniwersalność

•	 wczesna odmiana do uprawy tunelowej i w otwartym 
gruncie

•	 owoc owalno-wydłużony w kształcie „łezki”

Odmiana Classic tworzy błyszczące, purpurowo-czarne owoce 
o długości 16-22 cm i masie 200-250 g. Szypułka pozbawiona 
kolców ułatwia zbiór, a po zbiorze zachowuje świeży wygląd. Rośliny 
o silnym wigorze i naturalnie wzniesionym pokroju. Odmiana bardzo 
tolerancyjna na stresowe warunki uprawy. Charakteryzuje ją silny 
system korzeniowy. Idealna zarówno na świeży rynek, jak i do 
przetwórstwa.

Nigral F1  
Piękny i Trwały Owoc

•	 odmiana wczesna
•	 owoc o masie 350-400 g

Owoc owalny, twardy, bardzo intensywnie wybarwiony na kolor 
fioletowoczarny, błyszczący. Plon wyrównany, wydłużona trwałość 
pozbiorcza. Pozbawiona kolców szypułka ułatwia zbiór. Roślina 
silnie rosnąca, wyróżniająca się wysoką zdrowotnością i wigorem. 
Odmiana wczesna polecana do uprawy w tunelach foliowych. Nigral 
wyróżnia się wysokim plonem, jakością i trwałością owoców.

Odmiana Wczesność Owoc Kolor Wigor roślin Zalety odmiany

CLASSIC F1 wczesna
owalno-wydłużony (kształt łezki), 

200-250 g
fioletowoczarny, 

błyszczący
silny bardzo tolerancyjna na stresowe warunki uprawy

NIGRAL F1 wczesna owalny, wydłużony, 350-400 g
fioletowoczarny, 

błyszczący
silny twardy, ciężki owoc, szypułka bez kolców

Oberżyna (bakłażan)
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Specyfikacja nasion

Uprawa warzyw jest obecnie wysoko wyspecjalizowanym procesem, 
co w rezultacie prowadzi do wzrostu wymagań dotyczących jakości 
nasion. Stąd, w celu lepszej kontroli uprawy, znacznie zwiększyło się 
zapotrzebowanie na określone formy nasion i informacje na temat ich 
jakości. Nasiona to żywe organizmy, dlatego różne warunki uprawy 
mają wpływ na końcowy efekt. Nie zawsze jest możliwość podania 
szczegółowych informacji na temat wszystkich cech fizycznych 
nasion. Aby sprostać oczekiwaniom klienta, firma Hazera opracowała 
standardy dotyczące jakości dla różnych kategorii nasion.
Hazera oferuje następujące formy nasion, które są zgodne 
z wymaganiami GLOBAL GAP:

Nasiona naturalne
Nasiona naturalne zostały poddane podstawowej obróbce. 
Sprzedawane są na wagę i/lub na sztuki, w zależności od gatunku. 

Nasiona kalibrowane (precyzyjne)
Nasiona, które zostały poddane dokładnej kalibracji i selekcji w wyniku 
czego mają wyrównaną wielkość i wysokie parametry kiełkowania. 
Sprzedawane są na sztuki.

Nasiona podkiełkowane
Nasiona precyzyjne, które zostały poddane dodatkowemu procesowi 
podkiełkowania, który polega na zaktywowaniu fizjologicznego procesu 
kiełkowania celem przyspieszenia i lepszego wyrównania kiełkowania. 
Nasiona podkiełkowane sprzedawane są na sztuki.

Nasiona otoczkowane
Nasiona poddane procesowi otoczkowania, który polega na pokryciu 
materiału siewnego substancją otoczkującą w celu wyrównania 
wielkości i kształtu, co znacząco poprawia precyzję wysiewu. Nasiona 
otoczkowane są sprzedawane na sztuki.

Nasiona powlekane cienkowarstwowo (filmcoating)
Nasiona poddane zabiegowi polegającemu na pełnym pokryciu 
materiału siewnego cienką warstwą, zwykle poprzez użycie barwnej 
substancji. Kształt nasion pozostaje niezmieniony. Możliwe jest użycie 
dodatkowych składników. Nasiona powlekane z użyciem insektycydu 
są rozpoznawalne po kolorze. Nasiona takie sprzedawane są na sztuki.

Nasiona powlekane grubowarstwowo (gluecoating)
Nasiona poddane procesowi podczas którego na materiał siewny jest 
nanoszony środek ochrony roślin w bezpyłowy sposób. W procesie tym 
może być użyty barwnik.

Zaprawianie przeciwko chorobom grzybowym
Podczas procesów pokrycia cienkowarstwowego i grubowarstwowego 
jest użyty jeden lub więcej fungicydów. Fungicydy te chronią nasiona 
przed patogenami glebowymi i są standardowo stosowane przez firmę 
Hazera.

Zaprawianie przeciwko szkodnikom
Zaprawianie insektycydowe polega na pełnym pokryciu materiału 
siewnego cienką warstwą substancji zawierającą jeden lub więcej 
fungicydów i jeden insektycyd. Dzięki tym zabiegom można ograniczyć 
stosowanie środków ochrony roślin. Metoda ta dopuszczalna jest dla 
takich gatunków jak kapustne, marchew, cebula i por. Zaprawianie 
insektycydem okazało się niezawodną metodą ochrony przed śmietką 
w początkowej fazie uprawy takich gatunków jak kapusta, marchew 
i cebula, poprzez ograniczenie lub wyeliminowanie rozwoju populacji 
szkodnika.

Zdolność kiełkowania
Wartość wyrażona procentowo oznaczająca liczbę wszystkich 
skiełkowanych nasion danej partii, określana zgodnie z metodyką 
ISTA (International Seed Testing Association), ważna na dzień wysyłki 
nasion.
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Specyfikacja nasion

Materiał siewny oferowany przez HM.Clause

ELISEM® – materiał siewny klasy profesjonalnej, który charakteryzuje:
•	wysoka	zdolność	kiełkowania	(przekraczająca	wymogi	norm	

europejskich),
•	wyrównanie	kalibru,
•	odpowiednie	zabezpieczenie	sanitarne.

ELITOP® – wysokiej klasy, precyzyjny materiał siewny, który 
charakteryzuje:
•	wysoka	zdolność	kiełkowania,
•	jednolite	kiełkowanie,
•	wyrównanie	kalibru,
•	odpowiednie	zabezpieczenie	sanitarne.

PRÉCITOP® – bardzo wysokiej klasy, precyzyjny materiał siewny, 
który charakteryzuje:
•	bardzo	wysoka	zdolność	kiełkowania,
•	bardzo	dobra	energia,
•	jednolite	kiełkowanie,
•	wyrównanie	kalibru,
•	odpowiednie	zabezpieczenie	sanitarne.

W zależności od gatunku, dany materiał siewny jest dostępny w postaci 
przygotowanej do kiełkowania.

Podstawowe formy nasion firmy Vilmorin:

Natural Choice
Nasiona niezaprawione, kalibrowane, przeznaczone do produkcji 
ekologicznej. Są to wyselekcjonowane najlepsze partie nasion, 
poddane rygorystycznym testom fitosanitarnym.

Nasiona kalibrowane
Nasiona poddane procesowi kalibrowania co 0,2 mm wielkości 
w zakresie od 1,4 do 2,4 mm. Do stosowania w siewnikach 
mechanicznych i pneumatycznych. Dzięki zastosowaniu tej formy 
nasion uzyskujemy równomierne wschody.

Vilseed
Wyselekcjonowane partie nasion o najwyższej zdolności kiełkowania, 
kalibrowane co 0,2 mm w zakresie od 1,5-1,6 mm do 2,2-2,4 mm, 
pokryte specjalną powłoką bezpyłową, która ułatwia precyzyjny wysiew. 
Do stosowania w siewnikach mechanicznych i pneumatycznych. 
Stosując tę formę nasion optymalizujemy zagęszczenie na polu 
i uzyskujemy bardzo wyrównane wschody.

Mini otoczka Vilcrust
Lekka	 otoczka	wokół	 nasion	 zwiększająca	masę	 od	30%	do	100%,	
dzięki czemu wysiew jest dokładniejszy, uzyskane wschody są 
optymalne a siewki wysokiej jakości. Wybierając tę formę nasion 
eliminujemy podwójny siew lub puste miejsca na tarczy.
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Jakość nasion

Hazera stosuje się do wszelkich przepisów wynikających z litery 
prawa, dotyczących takich obszarów działania jak produkcja, 
marketing i sprzedaż materiału siewnego. Aby zagwarantować 
najwyższy poziom usług, firma stosuje liczne systemy jakości, 
które pozwalają na sprawne zarządzanie i stałą kontrolę jej pracy. 
Wszelkie działania związane z zapewnieniem jakości nasion są 
pod kontrolą Holenderskiej Inspekcji Nasiennej (Naktuinbouw). 
Laboratoria firmy, które zlokalizowane są w miejscowości Made 
w Holandii, posiadają akredytację laboratorium Naktuinbouw 
(Naktuinbouw Accredited Laboratory) na przeprowadzanie 
testów zdolności kiełkowania, czystości oraz wykrywających 
choroby występujące na materiale siewnym. Co więcej, 
Hazera posiada zezwolenie, wydane przez holenderską 
inspekcję odpowiedzialną za produkcję ekologiczną (Skal), 
na wprowadzanie na rynek nasion pozyskanych metodami 
ekologicznymi i opatrzonych certyfikatami jakości ekologicznej 
(EKO jakość). Regularnie przeprowadza się audyt wewnętrzny 
i zewnętrzny wyżej wymienionych systemów jakości w celu 
jeszcze lepszej kontroli.

Hazera z największą starannością produkuje materiał siewny, 
jednakże nie może zagwarantować, że wyprodukowane 
nasiona zawsze spełnią wszelkie oczekiwania i/lub będą 
całkowicie wolne od chorób występujących na materiale 
siewnym i dlatego nie ponosi odpowiedzialności za wystąpienie 
takich chorób. Jakiekolwiek odszkodowania wynikające 
z zastosowania takich nasion są ograniczone do wartości ceny 
zakupu tych nasion. Wiele badań prowadzonych przez firmę 
Hazera dotyczy odporności na szkodniki i patogeny. System 
oznakowania odporności, wprowadzony przez firmę, jest oparty 
na wytycznych ustanowionych przez Międzynarodową Federację 
Nasienną. Należy zauważyć, że na poziom odporności odmiany 
na szkodniki lub patogeny mają wpływ takie czynniki jak wiek 
żywiciela, zjadliwość drobnoustrojów oraz warunki środowiska. 
Nowe szkodniki lub biotypy patogenów, rasy lub szczepy mogą 
przezwyciężyć dotychczasową odporność.

Odmiany rekomendowane do uprawy ekologicznej
W przypadku braku w „Wykazie dostępnego ekologicznego 
materiału siewnego, nasion lub wegetatywnego materiału 
nasadzeniowego” materiału, którym zainteresowany jest rolnik 
prowadzący produkcję ekologiczną, możliwe jest stosowanie 
konwencjonalnego materiału siewnego. W takim przypadku 
należy wystąpić z wnioskiem do wojewódzkiego inspektora 
ochrony roślin i nasiennictwa o pozwolenie na zastosowanie 
materiału niewyprodukowanego metodami ekologicznymi 
(źródło: http://piorin.gov.pl/rolnictwo-ekologiczne/pozwolenie-na-
material-nieekologiczny/).

Obecnie firma Hazera może zaoferować konwencjonalny materiał 
siewny wyselekcjonowanych odmian, niezaprawiony chemicznie, 
do produkcji ekologicznej. W przypadku firmy Vilmorin odmiany 
polecane do produkcji ekologicznej są dostępne w formie Natural 
Choice (definicja w części dotyczącej form nasion) lub nasion 
niezaprawionych chemicznie. W tym katalogu odmiany polecane 
do produkcji ekologicznej zostały wyróżnione znakiem        .

Oświadczenie
Informacje i zalecenia umieszczone w niniejszym 
wydawnictwie zostały opracowane z największą 
starannością i oparte są na doświadczeniach firmy 
Hazera, jak również ogólnych zaleceniach uprawowych. 
Mają one służyć profesjonalnym producentom i innym 
osobom, które powinny jednak uwzględnić lokalne 
warunki agrotechniczne. Ze względu na to Hazera nie 
ponosi odpowiedzialności za wyniki uprawy opartej 
wyłącznie na danych zawartych w niniejszej publikacji.
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Definicje

Odporność całkowita (immunność)
Brak podatności na atak lub infekcję danego szkodnika lub 
patogenu

Odporność
Zdolność odmiany do ograniczenia wzrostu i rozwoju szkodnika 
lub patogenu, a także szkody powstałej w wyniku ich ataku 
lub infekcji, w porównaniu do odmian wrażliwych będących 
w podobnych warunkach środowiska i presji szkodnika 
lub czynnika chorobotwórczego. Rośliny odmiany odpornej 
w warunkach bardzo silnej presji patogenu lub szkodnika mogą 
wykazywać częściowe objawy infekcji lub uszkodzenia.

Określa się dwa poziomy odporności:
Wysoka/standardowa odporność (HR): Oznacza zdolność 
odmiany do ograniczenia w wysokim stopniu wzrostu i rozwoju 
danego szkodnika lub patogenu, w normalnych warunkach presji 
szkodnika lub patogenu, w porównaniu do odmian wrażliwych. 
Jednakże odmiana w warunkach bardzo silnej presji szkodnika 
lub patogenu może wykazywać niewielkie objawy uszkodzeń lub 
infekcji.

Umiarkowana/średnia odporność (IR): Oznacza zdolność 
odmiany do ograniczenia wzrostu i rozwoju danego szkodnika 
lub patogenu, przy czym odmiana wykazuje w większym stopniu 
objawy uszkodzenia lub infekcji w porównaniu do odmiany 
wysoce odpornej (HR). Odmiana o umiarkowanej/średniej 
odporności (IR) wykazywać będzie nadal mniej widoczne objawy 
uszkodzeń lub infekcji w porównaniu do odmian wrażliwych, 
rosnących w tych samych warunkach środowiska i presji 
szkodnika lub czynnika chorobotwórczego.

Tolerancja: Oznacza zdolność odmiany do rozwoju w warunkach 
stresu abiotycznego, bez poważnych konsekwencji dla wzrostu, 
wyglądu i plonu.

Oświadczenie na temat odporności
Dotyczy gatunku pomidor: pod silną presją szkodników 
i/lub w niekorzystnych warunkach środowiskowych i/
lub w obliczu nowych biotypów, patotypów, ras lub 
szczepów szkodników, które mogą się wyłonić, odporne 
odmiany mogą wykazywać pewne objawy chorobowe lub 
uszkodzenia. Temperatura gleby powyżej 27°C lub inne 
obciążenia mogą spowodować załamanie odporności na 
mątwika.
Dotyczy pozostałych gatunków warzyw: pod silną 
presją szkodników i/lub w niekorzystnych warunkach 
środowiskowych i/lub w obliczu nowych biotypów, 
patotypów, ras lub szczepów szkodników, które mogą 
się wyłonić, odporne odmiany mogą wykazywać pewne 
objawy chorobowe lub uszkodzenia.
Prosimy o zapoznanie się z definicjami ISF na stronie:
h t t p : / / w w w . w o r l d s e e d . o r g / w p - c o n t e n t /
uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_
pests_2017_final.pdf
Egzemplarz definicji terminów opisujących reakcje roślin 
na szkodniki, na potrzeby branży nasiennictwa roślin, 
można uzyskać na żądanie w naszych biurach.

Deklaracja braku GMO
Hazera oświadcza, że odmiany warzyw wymienione 
w naszych cennikach i publikacjach, będące w ofercie 
handlowej firmy w okresie 2021-2022 nie są odmianami 
transgenicznymi (zgodnie z dyrektywą 2001/18 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 marca 
2001 w sprawie uwalniania do środowiska organizmów 
zmodyfikowanych genetycznie). Po tym czasie Hazera 
powinna zaktualizować niniejsze oświadczenie. 
Firma Hazera uważa, że ryzyko wystąpienia roślin 
modyfikowanych genetycznie jest bardzo małe. Hodowla 
roślin odbywa się z zachowaniem najwyższej staranności, 
w oparciu o obowiązujące przepisy prawne dotyczące 
wprowadzania na rynek odmian warzyw. Podczas 
hodowli i reprodukcji materiału siewnego stosowane 
są procedury, które przeciwdziałają wystąpieniu roślin 
modyfikowanych genetycznie.
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Tabela odporności – wyjaśnienie skrótów:

Ogórek Ccu Cladosporium cucumerinum Parch dyniowatych

Ogórek Pcu Pseudoperonospora cubensis Mączniak rzekomy dyniowatych

Ogórek Px Podosphaera xanthii Mączniak prawdziwy dyniowatych

Papryka M Meloidogyne spp. Nicienie

Papryka PVY Potato Y virus Wirus Y ziemniaka

Papryka PMMV Pepper mild mottle virus Wirus mozaiki papryki

Papryka ToMV Tomato mosaic virus Wirus mozaiki pomidora

Papryka TSWV Tomato spotted wilt virus Brązowa plamistość liści pomidora na papryce

Papryka Xcv:1,2,3 Xanthomonas campestris pr. vesicatoria Czarna bakteryjna plamistość

Pomidor Ff5 Cladosporium fulvum rasy 1-5 Brunatna plamistość liści rasy 1-5

Pomidor Fol: 0,1,2 Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici Fuzaryjne więdnięcie pomidora, rasy 0,1,2;

Pomidor S Stemphylium botryosum f. sp. lycopersici Szara plamistość liści pomidora

Pomidor Va Verticillium albo-atrum Wertycylioza pomidora

Pomidor Vd Verticillium dahliae Wertycylioza pomidora

Pomidor For Fusarium oxysporum f.sp. radicis-lycoperisici Fuzarioza zgorzelowa

Pomidor Pl Pyrenochaeta lycopersici Korkowatość korzeni

Pomidor Ma Meloidogyne arenaria Nicienie

Pomidor Mi Meloidogyne incognito Nicienie

Pomidor Mj Meloidogyne javanica Nicienie

Pomidor Pi Phytophthora infestans Zaraza ziemniaka

Pomidor Pst Pseudomonas syringae Bakteryjna cętkowatość pomidora

Pomidor ToMV Tomato mosaic virus Wirus mozaiki pomidora

Pomidor TSWV Tomato spotted wilt virus Brązowa plamistość liści pomidora

Pomidor TYLCV Tomato yellow leaf curl virus Żółta kędzierzawka liści pomidora

Bezpłatne aplikacje na smartfony typu IOS i z systemem android, dostępne przez sklepy internetowe
Specjaliści z firmy Hazera chętnie dzielą się swą wiedzą, dlatego stworzyli przydatne narzędzie do diagnozowania chorób i szkodników występujących 
w uprawie takich gatunków jak cebula, kapusta, pomidor. Wystarczy wpisać w wyszukiwarce Google Play Store lub App Store hasło: „choroby 
cebuli” „choroby kapusty” „choroby pomidora” i znaleźć takie ikonki: 

odmiana polecana do uprawy ekologicznej

Inne oznaczenia - wyjaśnienie

odmiana o wyjątkowych walorach smakowych, polecana do sprzedaży na lokalnych rynkach 
i w sklepach typu „delikatesy“. 

de

l ikatesy
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DEFINICJE
Na potrzeby niniejszych ogólnych warunków sprzedaży przyjmuje się następujące definicje:
– Sprzedawca – Hazera Poland Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Marywilska 34/1,03-228 Warszawa;
– Klient – rolnik lub przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego, a w szczególności  osoba fizyczna, osoba prawna i  jednostka organizacyjna, o której 

mowa w art. 331 § 1 Kodeksu cywilnego, którzy prowadzą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową w sposób ciągły, zorganizowany oraz w celu 
zarobkowym i kupują Towary od Sprzedawcy wyłącznie w celach związanych z prowadzoną przez nich  działalnością oraz zgodnie z przedmiotem tej działalności;

– OWS – niniejsze ogólne warunki sprzedaży, które mają zastosowanie w transakcjach realizowanych zgodnie z ich postanowieniami;
– Towary – asortyment prezentowany w szczególności na stronie internetowej pod adresem http://www.hazera.pl, w katalogu wydawanym przez Hazera Poland Sp. z o.o. 

oraz w cenniku Hazera Poland Sp. z o.o.;
– Producent – podmiot trzeci wytwarzający Towary na zamówienie Sprzedawcy.

§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. OWS mają zastosowanie do transakcji sprzedaży realizowanych bezpośrednio pomiędzy Sprzedawcą, a Klientami, którzy kupują Towary wyłącznie w celu związanym 
z  prowadzoną przez siebie działalnością zawodową lub gospodarczą. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawierania transakcji na odrębnych, indywidualnych 
warunkach sprzedaży uzgodnionych pomiędzy stronami w  szczególności w  odniesieniu do transakcji, w  których kupującym jest tzw. przedsiębiorca – konsument, 
rozumiany jako osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej 
osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów 
o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2. Sprzedawca nie prowadzi sprzedaży skierowanej do konsumentów, tj. osób fizycznych dokonujących czynności prawnych niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością 
gospodarczą lub zawodową oraz osób kupujących Towar  na własny użytek, nie związany z ich działalnością zarobkową. Niniejsze OWS obowiązują wyłącznie Klientów. 
W przypadku zainteresowania kupnem Towarów na własny użytek konieczny jest bezpośredni kontakt ze Sprzedawcą z zaznaczeniem powyższej okoliczności w złożonym 
zamówieniu. W przypadku braku oznaczenia takiej okoliczności w zamówieniu złożonym przez Klienta, strony transakcji zgodnie przyjmują, że ma ona charakter zawodowy 
i jest związana z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Klienta.

3. Sprzedawca sprzedaje Towary zgodnie z zamówieniami Klientów. Zamówienia mogą być realizowane bezpośrednio w siedzibie Sprzedawcy lub są przekazywane do 
realizacji przez regionalnych dystrybutorów, którzy odsprzedają go dalej według własnych warunków sprzedaży.

4. W oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego rękojmia za wady fizyczne Towarów jest wyłączona z tym zastrzeżeniem, że niniejsze postanowienie nie dotyczy transakcji tzw. 
przedsiębiorców – konsumentów.

5. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje otrzymane od Sprzedawcy nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a Towary nie są objęte gwarancją.

§ 2 
SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Klient może nabyć Towary na podstawie zamówienia złożonego osobiście w biurze handlowym Sprzedawcy przy ul. Marywilskiej 34/I w Warszawie, telefonicznie pod 
numerem 22 112 43 00, listownie na adres ul. Marywilska 34/I,03-228 Warszawa, mailowo na adres: info@hazera.pl lub mailowo na imienne adresy firmowe 
pracowników Sprzedawcy odpowiedzialnych za przyjmowanie zamówień. W zamówieniu Klient jest zobowiązany do wskazania następujących informacji: nazwa odmiany, 
forma nasion, wielkość opakowania, ilość opakowań, oczekiwany termin realizacji zamówienia, warunki odbioru Towaru, miejsce dostarczenia Towaru, formę płatności.

2. Zamówienie złożone przez Klienta podlega potwierdzeniu przez Sprzedawcę. Klient może zażądać potwierdzenia przyjęcia zamówienia na piśmie (listem poleconym, 
mailowo).

3. W przypadku zamówień składanych osobiście, pisemnie, mailowo lub telefonicznie Sprzedawca może uzależnić przyjęcie zamówienia od wpłacenia przez Klienta zaliczki 
w wysokości wskazanej przez Sprzedawcę lub od złożenia odpowiedniego, wcześniej ustalonego pomiędzy Stronami, zabezpieczenia płatności.

4. Przewidywany orientacyjny termin realizacji zamówienia uzgodniony zostaje wspólnie z Klientem w momencie składania zamówienia przy uwzględnieniu dostępności 
zamawianego Towaru w magazynie Sprzedawcy lub w przypadku braku Towarów w jego magazynie, po otrzymaniu informacji od Producenta.

5. Terminy realizacji zamówień oraz ich dotrzymanie, uwarunkowane są możliwościami produkcyjnymi Producentów tj. dostępnością Towarów. Sprzedawca nie ponosi 
odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji zamówień wynikające z w/w przyczyn. W sytuacji niemożności zrealizowania zamówienia (np. na konkretnie zamówioną 
odmianę) Sprzedawca zaproponuje w miarę możliwości inny Towar zbliżony cechami do zamówionego.

6. W przypadku niemożliwości zrealizowania zamówienia w ustalonym terminie z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, dostawa zostaje automatycznie przesunięta na 
pierwszy możliwy termin, o czym Klient zostaje niezwłocznie powiadomiony.

7. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość przekazania zamówienia do realizacji regionalnemu dystrybutorowi lub placówce handlowej.
8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie albo niezrealizowanie zamówienia z  przyczyn wywołanych siłą wyższą, a  także z  powodu decyzji władz 

państwowych, które mają wpływ na realizację zobowiązań Sprzedawcy wobec Klienta. W przypadku siły wyższej trwającej ponad 30 dni kalendarzowych Strony mają 
prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.

9. Towary mogą być dostarczane Klientowi jednorazowo lub w kilku dostawach. Towary wydawane są zgodnie z obowiązującymi w firmie Sprzedawcy zasadami rozchodu 
zapasów.

10. Klient może zrezygnować z zamówienia bez utraty prawa do zwrotu zaliczki w terminie 10 dni kalendarzowych od jego złożenia, z wyjątkiem zamówienia, które zostało 
przekazane do realizacji regionalnemu dystrybutorowi lub placówce handlowej.

11. Towary dostarczane są w opakowaniach zapewniających ich należyte zabezpieczenie przed uszkodzeniem. Koszty opakowania Towarów obciążają Sprzedawcę chyba, że 
Strony uzgodniły szczególny rodzaj opakowania, dostosowany do indywidualnych potrzeb Klienta.

12. Po otrzymaniu powiadomienia o terminie odbioru Towarów, Klient zobowiązany jest skontaktować się telefonicznie lub za pośrednictwem maila ze Sprzedawcą w celu 
ustalenia warunków odbioru oraz odebrać Towary w miejscu wskazanym przez Sprzedawcę w terminie 5 dni kalendarzowych od daty powiadomienia. Po tym terminie 
Sprzedawca	może	pobierać	opłaty	składowe	w wysokości	1,5%	dziennie	od	wartości	Towarów.

13. Po upływie 10 dni kalendarzowych od daty powiadomienia lub w momencie zagrożenia wcześniejszą utratą wartości Towarów (np. mijający termin wysiewu), nieodebrany 
Towar może zostać odsprzedany innemu kupującemu, zaś Sprzedawca ma prawo zachować pobraną zaliczkę. Nie wyłącza to uprawnień Sprzedawcy do dochodzenia 
odszkodowania na warunkach ogólnych za szkodę, wynikającą z niewykonania zobowiązania przez Klienta.

14. W sytuacji, gdy opakowania sprowadzanych na zamówienie Towarów zostały uszkodzone w czasie transportu, a Towary nie straciły przez to wartości produkcyjnych, Klient 
jest zobowiązany do ich odebrania.

15. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia Towarów przy odbiorze z magazynu lub niezwłocznie (nie później niż w ciągu jednego dnia roboczego) od odbioru przesyłki 
dostarczonej pocztą, kurierem lub w inny sposób oraz ustalenia czy zawartość przesyłki pod względem ilościowym i rodzajowym jest zgodna z załączonym dokumentem 
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sprzedaży (faktura, paragon) lub innym dokumentem, stwierdzającym zawartość przesyłki (list przewozowy, specyfikacja magazynowa). Powyższe zasady dotyczą także 
obowiązku zbadania Towaru pod względem jego jakości i zgodności z treścią złożonego zamówienia.

16. Jeżeli nic innego nie wynika z treści potwierdzenia zamówienia, termin i miejsce dostarczenia Towarów określa treść zamówienia.
17. Z  zastrzeżeniem odrębnych ustaleń wynikających z  zamówienia lub potwierdzenia zamówienia, odbiór Towaru jest możliwy osobiście z  magazynu Sprzedawcy, za 

pośrednictwem jego upoważnionego pracownika lub firmy świadczącej usługi pocztowe lub kurierskie na koszt i ryzyko Klienta. W szczególności Sprzedawca nie ponosi 
odpowiedzialności za ewentualne szkody, obniżenie jakości lub uszkodzenie Towaru w trakcie przesyłki. Dodatkowe ubezpieczenie Towaru na czas transportu następuje 
na pisemne życzenie i koszt Klienta.

18. W przypadku, gdy Towary mają być dostarczone do miejsca wskazanego przez Kllienta, ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru lub jego części przechodzi 
na Klienta z chwilą wydania Towarów lub ich części przez Sprzedawcy przewoźnikowi, firmie świadczącej usługi pocztowe lub kurierskie.

§ 3. 
ZAPŁATA I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Cena zamówionych Towarów jest ustalona w złotych w dniu dokonywania zakupu (złożenia zamówienia) w oparciu o obowiązujący cennik Sprzedawcy.
2. Zapłata za Towary zostanie uiszczona Sprzedawcy zgodnie z warunkami określonymi w zamówieniu lub potwierdzeniu zamówienia, na podstawie faktury VAT wystawionej 

i doręczonej Klientowi wraz z Towarami. O ile nic innego nie wynika z zamówienia lub potwierdzenia zamówienia, termin płatności określa faktura VAT. W przypadku 
dostarczania Towarów partiami Sprzedawca wystawia fakturę VAT obejmującą wynagrodzenie za poszczególne dostarczone partie Towarów.

3. Zapłata za Towary może nastąpić gotówką w kasie Sprzedawcy lub przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze. W przypadku wątpliwości w kwestii rachunku, 
na który ma zostać zrealizowana płatność, Klient jest zobowiązany potwierdzić jego prawidłowość u Sprzedawcy.

4. Niezależnie od uprzednich ustaleń, w przypadku braku płatności za Towary w terminach określonych na fakturze VAT Sprzedawca może wstrzymać kolejne planowane 
dostawy i realizację zamówień Klienta, a Klient oświadcza, że nie będzie z tego tytułu podnosił w stosunku do Sprzedawcy żadnych roszczeń o charakterze majątkowym 
i niemajątkowym.

5. W przypadku powstania zaległości płatniczych, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego powiadomienia Sprzedawcy o planowanej dacie uregulowania 
zobowiązania bez wcześniejszego wezwania.

§ 4. 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

1. Klient zobowiązany jest przed dokonaniem zakupu, dostosować wybór gatunku i odmiany do własnych możliwości i wiedzy teoretyczno-praktycznej oraz wymaganego 
sposobu ich uprawy, a także warunków atmosferycznych i uwarunkowań geograficznych. Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za sposób i metody produkcji roślin 
zastosowane przez Klienta lub inne osoby oraz podmioty trzecie. Parametry katalogowego opisu odmiany należy traktować tylko orientacyjnie, gdyż nie obejmują one 
indywidualnej specyfiki agrotechnicznej charakterystycznej dla miejsca i metody uprawy zastosowanej przez każdego Klienta. W związku z tym Sprzedawca nie ponosi 
odpowiedzialności za dane ujęte w katalogach i  instrukcjach dotyczących Towarów. Sprzedawca nie ponosi również odpowiedzialności, jeżeli Klient poddaje Towary 
obróbce, dodatkowemu uszlachetnianiu, wydłużonemu przechowywaniu lub przechowywaniu w otwartym opakowaniu, przepakowaniu lub używa ich w sposób niezgodny 
z przeznaczeniem.

2. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez Sprzedawcę jego odpowiedzialność zgodnie z ustaleniami Stron powstaje tylko w przypadku 
szkody wyrządzonej Klientowi z winy umyślnej.

3. W przypadku niemożności dostarczenia Towarów na skutek okoliczności niezawinionych przez Sprzedawcę, w  tym wynikających z okoliczności leżących po stronie 
Producenta, Sprzedawca zobowiązany jest wyłącznie do zwrotu zaliczki.

4. Odpowiedzialność Sprzedawcy za szkodę nie obejmuje poniesionych nakładów i utraconych korzyści przez Klienta lub inne osoby oraz podmioty trzecie. Sprzedawca nie 
ponosi również odpowiedzialności za zwłokę w dostarczeniu Towarów, chyba że szkoda wynikła z jego wyłącznej winy. Wszelkie ewentualne roszczenia regresowe Klienta 
w stosunku do Sprzedawcy na mocy porozumienia Stron ulegają wyłączeniu.

5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za straty związane z wysiewem, którego nie był sprzedawcą, jak również Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli 
Towary były nabyte przez Klienta w nieodpowiednim czasie do wysiewu (wysadzenia), lub były przechowywane zbyt długo w nieodpowiednich warunkach.

6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne Towarów.

§ 5 
ZASTRZEŻENIE PRAWA WŁASNOŚCI

1. Wszelkie Towary dostarczone Klientowi przez Sprzedawcę pozostają własnością Sprzedawcy aż do momentu uregulowania wszelkich należności przez Klienta, z tym 
jednak zastrzeżeniem, że gdyby Klient dokonywał zapłaty za Towary w częściach, prawo własności przysługuje Sprzedawcy proporcjonalnie do Towarów, za które nie 
dokonano zapłaty.

2. W przypadku, gdy Klient zwleka z zapłatą za Towary dłużej niż 30 dni, Sprzedawca jest uprawniony, wedle swojego wyboru, do żądania zapłaty ceny sprzedaży w terminie 
natychmiastowym lub do żądania zwrotu Towarów albo pożytków powstałych w związku z ich wykorzystaniem, w terminie nie dłuższym niż 3 dni, przy czym koszty zwrotu 
Towarów poniesie Klient.

3. Własność uprawy pochodzącej z Towarów w momencie jej oddzielenia od gruntu zostaje przeniesiona na Sprzedawcę w celu zabezpieczenia wierzytelności i pozostaje 
jego własnością aż do momentu całkowitej spłaty przez Klienta wszelkich należności wynikających ze stosunku handlowego. Przez ten czas uprawa jest nieodpłatnie 
przechowywana przez Klienta. Wszelkie należności Klienta wynikające z odsprzedaży Towarów objętych zastrzeżeniem prawa własności zostają w momencie zawarcia 
umowy	scedowane	na	Sprzedawcę	w celu	zabezpieczenia	wszelkich	należności	Sprzedawcy	wynikających	ze	stosunku	handlowego,	do	nominalnej	wysokości	120%	
zabezpieczonych należności Sprzedawcy.

4. Klient zobowiązuje się na własny koszt odpowiednio zabezpieczyć i ubezpieczyć objęte zastrzeżeniem prawa własności Towary lub produkty i pożytki powstałe w związku 
z ich wykorzystaniem, a w przypadku zaistnienia szkody, zgłosić ją niezwłocznie Sprzedawcy. Należności z tytułu umowy ubezpieczenia zostają z góry scedowane na 
Sprzedawcę, aż do momentu całkowitej spłaty przez Klienta wszelkich należności wynikających ze stosunku handlowego istniejącego pomiędzy Stronami.

5. Klient poinformuje o swoich zobowiązaniach i uprawnieniach Sprzedawcy, wynikających z treści niniejszego paragrafu i nałoży na dalszych nabywców zobowiązania tej 
samej treści.

§ 6 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. W systemach Sprzedawcy przetwarzane są informacje stanowiące dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z  dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z  przetwarzaniem danych osobowych i  w  sprawie swobodnego przepływu 
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takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o  ochronie danych). Administratorem danych osobowych jest Hazera Poland Sp. z  o.o. 
Z administratorem można kontaktować się pod adresem ul. Marywilska 34/l, 03-228 Warszawa lub pod nr tel. 22 112 43 00 lub adresem e-mail info@hazera.pl

2. Państwa dane osobowe Klienta są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:
1) podjęcia działań przed zawarciem, zawarcia i  zrealizowania zawartej z  Klientem umowy, w  tym obsługi ewentualnych reklamacji związanych z  realizowanymi 

świadczeniami – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania dla celów związanych z zawartą umową (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
2) ewentualnego zabezpieczenia oraz dochodzenia roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania dla realizacji prawnie 

uzasadnionego interesu Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO), jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa płatności oraz realizacji zobowiązań stron;
3) dodania nowych kontrahentów do baz i  kartotek klientów - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania dla realizacji prawnie 

uzasadnionego interesu Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO), jakim jest zapewnienie sprawnej organizacji Administratora oraz utrzymywanie współpracy;
4) marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (zgodnie 

z art. 6 ust. 1 lit f RODO), poprzez prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich produktów i usług. Marketing będzie prowadzony w szczególności poprzez 
wpisanie Klienta do baz klientów, wysyłanie zamówionych informacji i ofert marketingowych na podany adres e-mail, przedstawianie ich telefonicznie.

3. Dane osobowe Klienta mogą być przekazywane osobom lub podmiotom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na 
podstawie OWS: m.in. spółkom powiązanym, przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, dostawcom usług IT, operatorom pocztowym i firmom 
kurierskim w celu nadania przesyłki, a także regionalnym dystrybutorom lub placówkom handlowym w celu realizacji w/w zamówień.

4. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez czas:
1) niezbędny do wykonania zawartej umowy, przedawnienia wynikających z jej roszczeń oraz okres przechowywania związanych z nią dokumentów rozliczeniowych 

(o ile taka umowa została zawarta);
2) istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu marketingowym;

5. Klient ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
6. W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się w celach marketingowych, Klient może w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w tym celu.
7. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak udostępnienia tych danych może spowodować niemożność złożenia przez Klienta zamówienia i dokonania 

zakupów.
9. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie stosuje profilowania.
10. Za podanie nieprawdziwych danych osobowych odpowiedzialność ponosi Klient.

§ 7 
PROCEDURA REKLAMACYJNA

1. Klient jest zobowiązany do analizy towaru w momencie dostawy i poinformowania Sprzedawcy najpóźniej w ciągu trzech dni od momentu dostawy, jeżeli dostarczono 
niewłaściwy (niezgodny z zamówieniem) Towar lub inną niż ustalona ilość Towaru. Po tym terminie reklamacje nie będą uwzględniane.

2. Reklamacje należy przygotować w sposób pozwalający Sprzedawcy na weryfikację jej przedmiotu i zakresu. Reklamacje obejmować będą numer partii oraz szczegóły 
dotyczące dostawy i  faktury. Niezłożenie pisemnej reklamacji Sprzedawcy w  określonym powyżej terminie zwalnia go z  jakiejkolwiek odpowiedzialności prawnej 
w stosunku do Kupującego.

3. Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę o zakończeniu procesu reklamacyjnego w tej samej formie.
4. Okres rozpatrywania reklamacji wynosi maksymalnie 30 dni liczonych od dnia otrzymania reklamacji przez Sprzedawcę. Brak poinformowania Klienta o  decyzji 

Sprzedawcy nie oznacza, iż żądania wskazane w reklamacji uznano za słuszne.
5. Reklamacje dotyczące faktury wystawionej przez Sprzedawcę należy mu przedłożyć na piśmie w ciągu czternastu dni od daty wystawienia faktury. Złożenie reklamacji 

nie uprawnia Klienta do wstrzymania płatności za fakturę, której dotyczy reklamacja.
6. Złożenie reklamacji nie zwalnia Klienta z obowiązku terminowej realizacji płatności.
7. Klient zwalnia Sprzedawcę z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń i praw osób trzecich i innych podmiotów gospodarczych dotyczących odszkodowania z tytułu 

(domniemanych lub ewentualnych) szkód spowodowanych przez Towar zakupiony u Sprzedawcy lub z nim związanych, w tym roszczeń i praw zgłoszonych przeciwko 
Sprzedawcy na podstawie jakichkolwiek przepisów dotyczących odpowiedzialności cywilnej za skutki wad towaru w jakimkolwiek kraju, chyba że szkody wynikają z winy 
umyślnej Sprzedawcy.

8. Niniejsza procedura reklamacyjna nie ma zastosowania do transakcji realizowanych z tzw. przedsiębiorcami – konsumentami. W tym zakresie zastosowanie znajdują 
przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

§ 8 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Opisy Towarów i ich zdjęcia prezentowane przez Sprzedawcę znajdujące się w szczególności na stronie http://www.hazera.pl lub w siedzibie Sprzedawcy, a także we 
wszelkich materiałach reklamowych i informacyjnych, pochodzą z bazy danych stanowiącej własność Sprzedawcy lub Sprzedawca ma pełne prawo do korzystania z nich 
w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Klient ani żadna osoba trzecia nie są uprawnieni do wykorzystywania tych opisów i zdjęć w celach innych 
niż związane z realizacją postanowień niniejszych OWS.

2. Wszelkie wskazówki agrotechniczne przekazywane przez Sprzedawcę lub Producenta mają charakter wyłącznie informacyjny. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności 
za ewentualne szkody powstałe w następstwie zastosowania się przez Klienta do otrzymanych wskazówek agrotechnicznych.

3. Dokonując zakupu lub składając zamówienie Klient oświadcza, że zapoznał się z niniejszymi warunkami sprzedaży, akceptuje je w całości bez zastrzeżeń i zobowiązuje 
się realizować je zgodnie z ich postanowieniami.

4. Niniejsze OWS obowiązują od dnia 1 stycznia 2021. Z tym dniem tracą moc obowiązującą poprzednie OWS.
 

Warszawa, 08/12/2020
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