®

Katalog odmian

Semillas Fitó
2021-2023

Semillas Fitó to hiszpańska ﬁrma hodowlana o międzynarodowym wymiarze.

Zaangażowanie

w badania i usługi jest kluczem do wiodącej pozycji np. w uprawach bakłażana ale i w wielu innych
uprawianych gatunkach warzyw na całym świecie.
BADANIA
Semillas Fitó posiada bardzo innowacyjny sprzęt rozprowadzony w pięciu ośrodkach badawczych na
całym świecie. Biorąc pod uwagę specyﬁczne warunki pogodowe i potrzeby rynkowe, naukowcy
z Fitó pracują przy pomocy najbardziej zaawansowanych technologii w hodowli i biotechnologii.
Dzięki tym innowacjom Semillas Fitó może wprowadzać nowe odmiany, które spełniają najwyższe
oczekiwania producentów.
USŁUGA
Od 1880 roku Semillas Fitó bardzo blisko współpracuje ze swoimi klientami, pomagając im rozwijać
biznes. Semillas Fitó liczy się z doświadczonym zespołem, który pomaga klientom maksymalizować
wydajność gospodarstw. Ta usługa personalizacji obejmuje nie tylko wybór odmian i zarządzanie
uprawami, ale także porady dotyczące wysyłki, logistyki i marketingu.
GWARANCJA
W Semillas Fitó są eksperci od wielu gatunków takich jak: pomidor, papryka, bakłażan, ogórek,
melon, arbuz, dynia, fasola i kukurydza. Szeroka wiedza na temat tych gatunków uczyniła nas
światowymi liderami. Uzupełnieniem gwarancji Fitó jest bardzo zaangażowany dział produkcji
i bardzo rygorystyczna kontrola jakości, która wykracza poza maksymalne standardy jakości, w wielu
przypadkach idąc nawet dalej i podnosząc poprzeczkę jakości do bardzo wysokiego poziomu, na
którym konkurencja zostaje z tyłu.
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Dyrektor ds. sprzedaży
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W Polsce ﬁrma Semillas Fitó znana jest szerzej już od 2002 roku, głownie za sprawą odmian
w gatunkach: pomidor, ogórek, papryka, bakłażan i cukinia. Nasi plantatorzy dostrzegli wyjątkową
jakość i plenność odmian z Fito. Jeśli do tego dodamy odporności i tolerancje na wiele uciążliwych
w produkcji chorób i stresowych warunków uprawy to otrzymamy te cechy jakie pożądane są nie
tylko przez producentów warzyw ale i przez ich odbiorców czy konsumentów. W PNOS Ożarów
Mazowiecki szerzej mogliśmy ocenić walory produkcyjne wybranych odmian Fito u naszych
producentów wielkotowarowych. Pozwoliło to na wprowadzenie odmian tej renomowanej hodowli
do oferowanych przez PNOS asortymentu nasion profesjonalnych. Obecnie w niniejszym katalogu
prezentujemy najbardziej znane w produkcji szklarniowej, tunelowej czy gruntowej odmiany Fito.
Testujemy już nowe odmiany i gatunki wyhodowane przez naukowców-hodowców co zapewne
dodatkowo jeszcze zwiększy potencjał handlowy tej marki.

Zdjęcia odmian wykorzystane w katalogu są własnością Semillas Fitó
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PAPRYKA

s. 4

Papryka czerwona

®

MAESTRAL F1
Odmiana typu block, bardzo wczesna.
Zwarty pokrój roślin, doskonały wigor,
m o c n y s y s t e m k o r z e n i o w y, o w o c e
wyrównane, bardzo dobrej jakości 3-4 komorowe,
średnia masa to 200-250 g, ściana owocu – gruba.
Bardzo ciemna barwa owoców nawet w okresie
jesiennym, długa szypułka przy owocowa znacznie
ułatwia zbiór. Maestral F1 długo zachowuje atrakcyjny
wygląd handlowy po zbiorach owoców.
Odmiana ta charakteryzuje się doskonałym wiązaniem
owoców niezależnie od pogody czy obciążenia
roślin. Papryka ta polecana jest do produkcji
wielkotowarowej, możliwe nasadzenia w dowolnej
technologii produkcji.

HR Tm: 0-3

iR TSWV

Tomelloso F1
Odmiana typu block, wczesna.
Owoce są ciemnoczerwonej barwy, duże,
wyrównane, 3-4 komorowe o średniej
masie 250-300g. Rośliny o silnym wigorze, krótkich
międzywęźlach, grubych pędach i dużych liściach,
które dobrze osłaniają owoce.
Mocny system korzeniowy pomaga w uprawie tej
odmiany na słabszych stanowiskach.
Tomelloso F1 bardzo dobrze zawiązuje owoce nawet
w stresowych warunkach uprawy. Odmiana polecana
na świeży rynek.
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®

Papryka czerwona

ABADIA F1
Wczesna odmiana typu block, wytwarza bardzo duże, atrakcyjne 3-4 komorowe owoce o średniej masie
300-350 g. Intensywnie czerwona barwa wpływa na atrakcyjny wygląd handlowy owoców tej odmiany. Rośliny
o silnym wigorze, średnich międzywęźlach, otwartym pokroju, grubych pędach oraz dużych liściach, które
dobrze okrywają owoce. Abadia F1 wyróżnia się mocnym i silnie rozwiniętym systemem korzeniowym.
Odmiana ta łączy w sobie cechy, które dają możliwość uprawy w dowolnej technologii, a dzięki mocnemu systemowi
korzeniowemu z powadzeniem można ją uprawiać na słabszych glebach. Doskonała jakość po zbiorcza owoców pozwala
na długi transport bez utraty jakości.
Walory smakowe tej odmiany w połączeniu z atrakcyjnym wyglądem owoców pozwalają na zaopatrywania
z powodzeniem rynku warzyw świeżych w szczególności marketów.
Dodatkowym atutem tej odmiany jest wysoka plenność i bardzo dobre wiązanie owoców niezależnie od panujących
warunków pogodowych.

HR Tm: 0-3
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iR TSWV

Papryka czerwona

®

mito F1
Odmiana typu block, wczesna, owoce
są wyrównane, ciemnoczerwone 3-4
komorowe o średniej masie 250-300g.
Długie szypułki ułatwiają zbiór a dobra trwałość po
zbiorcza owoców pozwala na daleki transport bez
utraty jakości.
Rośliny mają dobry wigor, krótkie międzywęźla i luźny
pokrój roślin, który zapobiega zakleszczaniu się
owoców. Dodatkowym atutem tej odmiany jest bardzo
dobre wiązanie owoców szczególnie w okresie niskich
temperatur, a także mocny system korzeniowy, który
daje możliwość uprawy z powodzeniem na glebach
słabszych. Dzięki bardzo atrakcyjnym handlowo
owocom odmiana jest polecana do zaopatrzenia rynku
świeżego.

HR Tm: 0-2

T Cr/St

Papryka żółta

®

lores F1
Odmiana w typie block, wczesna, owoce
doskonałej jakości, wyrównane, 3-4
komorowe, szybko wybarwiające się na
intensywnie żółty kolor o średniej masie 220-250g.
Długa szypułka owoców ułatwia zbiór. Ściana owocu
jest gruba a jakość po zbiorcza owoców utrzymuje się
długo, co pozwala na transport bez utraty jakości
handlowej towaru. Rośliny wyróżniają się sztywnymi
pędami, średniej długości międzywęźlami i dużymi
liśćmi. Dodatkowe atuty tej odmiany to silny system
korzeniowy, który umożliwia uprawę na słabszych
glebach a także ma luźny pokrój, który wpływa na
łatwiejszy zbiór i zmniejsza ryzyko zakleszczania się
owoców.
Odmiana o bardzo wysokich walorach smakowych, co
w połączeniu z atrakcyjnym wyglądem handlowym
daje pełen sukces sprzedaży tej odmiany z
przeznaczeniem na zaopatrzenie rynku świeżego
w szczególności marketów.

HR Tm: 0-3

iR TSWV
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Papryka żółta / kremowobiała

luxor F1
Papryka typu block, wczesna, roślina ma
dobry wigor i krótkie międzywęźla. System
korzeniowy jest mocny co pozwala na
uprawę w dowolnej technologii. Odmiana łatwa
w uprawie, bardzo dobrze zawiązuje owoce
niezależnie od warunków pogodowych i utrzymuje ich
kształt przez cały okres zbioru.
Owoce barwy kremowobiałej, smaczne, z połyskiem
o średniej masie 180 g, mają długie szypułki co
ułatwia zbiór. Polecana do zaopatrzenia rynku
świeżego.

HR Tm: 0-2

®

iR TSWV/Xcv

Papryka typu lamuyo

PEKIN F1
Papryka typ lamuyo, owoce duże, wydłużone
doskonale wyrównane kształtem
i wielkością o średniej masie owoców 350400 g, barwa owoców atrakcyjna – ciemnożółta.
Rośliny o bardzo dobrym wigorze, otwartym pokroju
roślin, owoce na długich szypułkach co ułatwia zbiór,
bardzo dobrze wiąże owoce w warunkach stresowych.
Ze względu na wysoki jednolity plon polecana do
uprawy wielkotowarowej w dowolnej technologii
uprawy.

HR Tm: 0-2, PVY:o

T Cr/St

SANJA F1
Papryka typ lamuyo, owoce duże bardzo
dobrej jakości, intensywnie żółte,
wydłużone, bardzo smaczne
o średniej masie 340-500 g. Rośliny o silnym wigorze,
sztywnych pędach, owoce na długich szypułkach co
ułatwia zbiór. Silny dobrze rozwinięty system
korzeniowy pozwala na uprawę tej odmiany również
na słabszych stanowiskach. Wiązanie owoców jest
bardzo dobre nawet w warunkach stresowych.
Odmiana ta zalecana jest do uprawy wielkotowarowej,
a jej atrakcyjne owoce polecamy do zaopatrzania
rynku świeżego.

HR Tm: 0-2
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Papryka typ lamuyo

®

RAMONETE F1
Papryka typ lamuyo, rośliny o skupionym
pokroju, sztywnych pędach. System
korzeniowy bardzo dobrze rozwinięty,
odmiana nadaje się do uprawy w dowolnej technologii.
Owoce są doskonałej jakości, jednolite przez cały okres
zbiorów o intensywnie ciemnoczerwonej barwie
w fazie dojrzałości zbiorczej.
Owoce bardzo smaczne o średniej masie owoców 350400g. Polecana do uprawy wielkotowarowej.

HR Tm: 0

Odmiana

Wczesność

Rozmiar owocu
(dł x szer. cm)

Barwa owocu
dojrzałość zbiorcza

iR TSWV

Barwa owocu
dojrzałość ﬁzjologiczna

T Cr/St

Uprawa

Odporność

CZERWONA BLOCK
Maestral F1

bardzo wczesna

9x9

ciemnozielona

ciemnoczerwona

pod osłoną

HR: Tm: 0-3 IR: TSWV

Tomelloso F1

wczesna

9x9

ciemnozielona

ciemnoczerwona

pod osłoną / grunt

—

Abadia F1

wczesna

9x9

ciemnozielona

ciemnoczerwona

pod osłoną

HR: Tm:0-3 IR: TSWV

Mito F1

wczesna

9x9

ciemnozielona

ciemnoczerwona

pod osłoną

HR: Tm:0-2 T: Cr/St

intensywnie żółta

pod osłoną

HR: Tm:0-3 IR: TSWV

żółta

pod osłoną

HR: Tm:0-2 IR: TSWV/ Xcv

ŻÓŁTA BLOCK
Lores F1

wczesna

9x9

zielona

KREMOWOBIAŁA BLOCK
Luxor F1

wczesna

8 x 10

kremowobiała
LAMUYO

Pekin F1

wczesna

18 x 10

ciemnozielona

żółta

pod osłoną / grunt

HR: Tm:0-2/ PVY:o T: Cr/St

Sanja F1

średnio wczesna

18 x 11

ciemnozielona

żółta

pod osłoną

HR: Tm:0-2

wczesna

16 x 10

ciemnozielona

ciemnoczerwona

Ramonete F1

pod osłoną / grunt HR: Tm:0 IR: TSWV T: Cr/St
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POMIDOR
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Pomidor malinowy

®

MONTEROSA F1
Pomidor malinowy, wczesny.
Odmiana o dużych lekko spłaszczonych, pokarbowanych owocach, wielkości 180-220 g. Barwa owoców
malinowa. Odmiana ma wysokie walory smakowe, jest słodka i ma intensywny aromat. Zbiór należy wykonać
w fazie owoców zapłonionych w celu uzyskania prawidłowej trwałości i twardości owoców, taki termin zbioru wpływa
również korzystnie na smak i aromat. Nie zaleca się zbioru pomidorów tej odmiany w momencie pełnego wybarwienia.
Rośliny mają bardzo dobry wigor i otwarty pokrój. Odmiana nadaje się do uprawy w dowolnej technologii na 8-12 gron,
zarówno w technologii tradycyjnej jak i w podłożu kokosowym. Pomidor ten jest doskonały do zaopatrzenia
wymagającego rynku detalicznego, ale też jest dobrym rozwiązaniem dla produkcji wielkotowarowej, która potrzebuje
odmiany o wysokich walorach smakowych.

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

T Bl/Cr/BER
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Pomidor malinowy

PINK SKY F1
Pomidor malinowy, wczesny.
Owoce duże, mięsiste barwy intensywnie
malinowej z połyskiem, karbowane od góry
i lekko spłaszczone. Bardzo dobre wyrównanie owoców
w gronie. Wyrazisty, słodki smak połączony z bardzo
dobrą trwałością owoców. Doskonała jakość po
zbiorcza pozwala na handel przez okres do 2 tygodni
od zbioru. Owoce wielkości 150 – 210 g. Zbiór owoców
jest możliwy z szypułką lub bez niej.
Rośliny mają silny wigor, duże liście i średniej długości
międzywęźla. Odmiana Pink Sky F1 ma bardzo dobrą
zdrowotność i jest tolerancyjna zarówno na niskie
temperatury wiosną jak i bardzo dobrze zawiązuje
owoce latem.

HR ToMV/ Fol:0,1/ Pf: A-E/Vd

IR TYLCV/Ma/Mi/Mj

BONUS F1
Pomidor malinowy, wczesny.
Owoce duże, mięsiste barwy intensywnie malinowej z połyskiem, karbowane od góry i lekko spłaszczone.
Bardzo dobre wyrównanie owoców w gronie. Wyrazisty, słodki smak połączony z bardzo dobrą trwałością
owoców. Doskonała jakość po zbiorcza pozwala na handel przez okres do 2 tygodni od zbioru. Owoce wielkości 180 – 220
g przy prowadzeniu roślin na 8-12 gron. Zbiór owoców jest możliwy z szypułką lub bez niej.
Rośliny mają silny wigor, duże liście i średniej długości międzywęźla. Odmiana Bonus F1 ma bardzo dobrą zdrowotność i
jest tolerancyjna zarówno na niskie temperatury wiosną jak i bardzo dobrze zawiązuje owoce latem. Polecamy ją do
upraw nieogrzewanych pod osłoną, a także do uprawy w gruncie na dwa pędy przy użyciu palików.

HR ToMV/ Fol: 0,1/ Va/Vd/Pf: A-E

s. 12

iR TYLCV/ Ma/Mi/Mj

t Bl/Cr

Pomidor czerwony

®

RUNNER F1
Pomidor czerwony, wczesny.
Owoce duże ciemnoczerwone z połyskiem,
lekko spłaszczone i lekko karbowane od góry.
Owoc twardy, mięsisty, zachowuje swoją trwałość
i atrakcyjny wygląd handlowy nawet w upalne dni, przez
2- 3 tygodnie po zbiorze. Odmiana o wysokich walorach
smakowych, słodka w smaku.
Owoce wielkości 180 – 250 g przy prowadzeniu roślin na
8-12 gron. Zbiór owoców możliwy jest z szypułką lub bez
niej. Owoce bardzo dobrze znoszą daleki transport,
wykazują odporność na ordzewienia w okresie
jesiennym a także nie pękają.
Rośliny mają bardzo dobry wigor, międzywęźla są
krótkie, liście duże koloru ciemnozielonego. Odmiana
wysoko plonująca polecana do uprawy wielkotowarowej.

HR ToMV/TSWV/Fol: 0,1/Va/Vd/Pf: A-E

IR On/Ma/Mi/Mj

T Cr

MERYVA F1
Pomidor czerwony, wczesny.
Owoce duże ciemnoczerwone, wyrównane, lekko spłaszczone, rosną w licznych gronach (6 - 8 kwiatów). Masa
owoców zależy od zastosowanego prowadzenia: jeśli ilości gron w cyklu wyniesie 10-14 to waga owoców
będzie w granicach 180-220 g, jeśli ilość gron będzie niższa 6-8 to waga owoców będzie w granicach 220-250 g.
Dodatkowym atutem tej odmiany jest bardzo dobry smak a także wysoka trwałość i twardość owoców. Odmiana
z powodzeniem może być przeznaczona do produkcji wielkotowarowej.
Rośliny mają silny wigor, międzywęźla są krótkie a liście średniej wielkości. Odmiana ta może być użyta w dowolnej
technologii uprawy, prowadzenie na 6-14 gron, możliwe jest także nasadzenia w otwartym gruncie przy użyciu palików.
Odmiana charakteryzuje się bardzo dobrym wiązaniem owoców nawet podczas wysokich temperatur, a także
tolerancyjna wobec spadków temperatury. Owoce można zbierać wraz z szypułkami lub bez nich.

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

iR TYLCV/Ma/Mi/Mj

T Bl/Cr
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Pomidor czerwony

®

BYELSA F1
Pomidor czerwony, śliwko kształtny, wczesny.
Owoce ciemnoczerwone, owalne, bardzo
dobrze wyrównane, rosną w licznych
gronach (7-9 kwiatów). Masa owoców zależy od
zastosowanego prowadzenia: jeśli prowadzona jest
w cyklu całorocznym to waga owoców będzie
w granicach 130 – 150 g, natomiast jeśli zastosujemy
ilość 6 - 8 gron to waga owoców będzie w granicach 150
- 170 g. Owoce charakteryzują się bardzo dobrą
trwałością i twardością. Możliwy jest zbiór całych gron
(6-8 owoców) lub pojedynczych owoców wraz
z szypułką.
Rośliny mają bardzo silny wigor, międzywęźla są krótkie,
odmiana posiada duże liście i jest bardzo plenna.
Odmiana z powodzeniem może być przeznaczona do
produkcji wielkotowarowej. Możliwe jest także
nasadzenia w otwartym gruncie przy użyciu palików.
Odmiana charakteryzuje się bardzo dobrym wiązaniem
owoców nawet podczas wysokich temperatur, a także
bardzo dobrym wyrównaniem wielkości owoców
w obrębie grona.

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

IR TYLCV/ Ma/Mi/Mj

s. 14

T Bl/Cr/BER

Podkładka pomidora

®

SILEX F1
Poz w a l a n a u p r a wę w p o d ł oż a c h
zmęczonych wieloletnią uprawą pomidora,
dzięki tej podkładce możliwa jest uprawa
na dwa pędy. Polecana do zastosowania bez względu
na stosowaną technologie czy stosowane podłoże.
Podkładka ta wpływa korzystnie na podniesienie
trwałości owoców uprawianej odmiany, a także dobrze
znosi obniżone temperatury podłoża. Szczepienie tą
podkładką można wykonać przy pomocy metody
tradycyjnej lub „japońskiej”. Należy pamiętać o tym,
żeby zawsze nasiona odmiany szlachetnej wysiać po
uzyskaniu już wschodów podkładek. Proces szczepienia
i identyﬁkacji tej podkładki jest ułatwiony dzięki temu,
że posiada zapach i charakterystyczny kształt liści
zupełnie różny od odmiany szlachetnej.

HR ToMV/ Fol:0,1/Va/Vd/Pf: A-E/For/Ma/Mi/Mj/Pl

Trwałość
pozbiorcza

Masa owocu (g.)

Uprawa

Odporność

wczesna

pod osłoną

HR: ToMV/ Fol:0,1/Va/Vd/Ma/Mi/Mj
T: Bl/Cr/BER

150 - 210

wczesna

pod osłoną

HR: ToMV/ Fol:0,1/ Pf: A-E/Vd
IR: TYLCV/Ma/Mi/Mj

180 - 220

wczesna

pod osłoną, w gruncie
przy palikach

HR: ToMV/ Fol: 0,1/ Va/Vd/Pf: A-E
IR: TYLCV/ Ma/Mi/Mj T: Bl/Cr

Odmiana

Kształt owocu

Monterosa F1

karbowany od góry,
lekko spłaszczony

bardzo dobra

180 - 220

Pink Sky F1

lekko spłaszczony

bardzo dobra

Bonus F1

lekko spłaszczony

bardzo dobra

Wczesność

MALINOWY

CZERWONY
Runner F1

okrągły

doskonała

200 - 250

wczesna

pod osłoną

HR: ToMV/TSWV/Fol: 0,1/Va/Vd/Pf: A-E
IR: On/Ma/Mi/Mj T: Cr

Meryva F1

okrągły

doskonała

250 - 280

śr. wczesna

pod osłoną, w gruncie
przy palikach

HR: ToMV/Fol: 0,1/Va/Vd
IR: TYLCV/Ma/Mi/Mj T: Bl/Cr

CZERWONY (śliwko kształtny)
Byelsa F1

owalny

dobra

120 - 140

wczesna

pod osłoną, w gruncie
przy palikach

HR: ToMV/Fol: 0,1/ Va/Vd
IR: TYLCV/ Ma/Mi/Mj T:Bl/Cr/BER
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®

OBERŻYNA-BAKŁAŻAN

s. 16

Oberżyna - bakłażan

®

BARCELONA F1
Odmiana bardzo wczesna o wyrównanych kształtem i barwą lekko wydłużonych owocach o średniej masie
380-420 g, kolor owoców jednolity, bardzo ciemny prawie czarny z połyskiem, szypułki nie posiadają kolców.
Rośliny prawie pozbawione kolców ze średnim wigorem, międzywęźla średniej długości. Pokrój roślin otwarty,
silny i obszerny system korzeniowy. Odmiana łatwo zawiązuje owoce przez cały okres wegetacji a także jest tolerancyjna
wobec spadków temperatur. Odmiana ta polecana jest do uprawy pod osłoną.
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®

Oberżyna - bakłażan

ONYX F1
Bardzo wczesna w typie Barcelona.
Owoce bardzo dobrej jakości, bardzo ciemne prawie czarne z połyskiem, nie więdną, dobrze zachowują trwałość
po zbiorczą. Kształt owoców bardziej wydłużony od odmiany Barcelona, masa 300-400 g. Po obróbce termicznej
owocowe zachowują zwartą konsystencję. Szypułki nie posiadają kolców.
Rośliny mają średni wigor, w długich cyklach uprawy trochę silniejsza niż Barcelona.
Odmiana ta polecana jest do uprawy pod osłonami, możliwa jest także uprawa w gruncie przy palikach. Dobrze toleruje
różne stanowiska i podłoża.
Odmiana na jest tolerancyjna na choroby od glebowe i uwiąd, latem zaleca się prowadzenie odmiany na 2 pędy, celem
uzyskania dobrego wiązania owoców.
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Oberżyna - bakłażan

®

AMALIA F1
Owoce doskonałej jakości, nie więdną,
dobrze zachowują trwałość po zbiorczą.
Masa owoców 350 – 400 g. Barwa owoców
bardzo ciemna prawie czarna z połyskiem. Po obróbce
termicznej owoce zachowują zwartą konsystencję.
Szypułki nie posiadają kolców.
Rośliny mają średni wigor. Odmiana ta polecana jest
do uprawy pod osłoną. Dobrze toleruje różne
stanowiska i podłoża.

Odmiana

Masa owocu (g.)

Rozmiar owocu (cm.)

Wczesność

Wigor roślin

Uprawa

Barcelona F1

380 - 420

21-22 x 7-8

bardzo wczesna

średni

pod osłoną

Onyx F1

380 - 420

21-22 x 7-8

bardzo wczesna

średni

pod osłoną

Amalia F1

350 - 400

21-22 x 7-8

bardzo wczesna

średni

pod osłoną
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®

OGÓREK
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Ogórek

®

IZMIR F1
Ogórek sałatkowy, wczesny.
Owoce są ciemnozielone, cylindryczne, lekko żebrowane, wyrównane kształtem i kolorem, długości 18-20 cm,
tworzy od 2-4 zawiązków na węźle. Trwałość owoców jest bardzo dobra.
Rośliny są silne, mają mocny system korzeniowy, wytwarzają krótkie międzywęźla i liście średniej wielkości. Izmir F1
charakteryzuje się wydawaniem bardzo wysokiego plonu w krótkim czasie. Polecamy tą odmianę do wczesnych nasadzeń
wiosennych a także jesiennych.

iR CMV/CVYV/ZYMV/Px
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®

Ogórek

CADIAR F1
Ogórek sałatkowy, wczesny,
Owoce są ciemnozielone, cylindryczne,
lekko żebrowane, wyrównane kształtem
i kolorem, długości 16-18 cm, tworzy od 2-4 zawiązków
na węźle. Trwałość owoców jest bardzo dobra.
Rośliny są silne, mają mocny system korzeniowy,
wytwarzają krótkie pędy boczne i krótkie międzywęźla,
liście są średniej wielkości. Polecamy tą odmianę do
wczesnych jak i późniejszych nasadzeń na zbiory
jesienią.

IR CMV/CVYV/ZYMV/PRSV/Px

NOWOŚĆ
PASSION F1
Ogórek partenokarpny, konserwowy
Owoce są ciemnozielone, wyrównane
kształtem i kolorem przez cały okres
wegetacji, długość do 14 cm, tworzy od 2-3 zawiązków
na węźle. Trwałość owoców jest bardzo dobra.
Rośliny są silne, mają mocny system korzeniowy.
Odmiana polecana do uprawy w gruncie i pod
osłonami. Polecana na tzw. „ogórki małosolne”.

HR Ccu
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IR Px/CVYV

Ogórek

®

PLEASURE F1

NOWOŚĆ

Ogórek partenokarpny, konserwowy.
Owoce są silnie ciemnozielone, wyrównane
kształtem i kolorem przez cały okres
wegetacji, długość do 16 cm, tworzy od 1-2 zawiązków
na węźle. Trwałość owoców jest bardzo dobra.
Rośliny są silne, mają mocny system korzeniowy.
Odmiana polecana do uprawy w gruncie i pod
osłonami. Polecana na tzw. „ogórki małosolne”.

HR Ccu

IR Px/CVYV/CYSDV/CMV

Podkładka ogórka

®

ShintoZa F1
Podkładka, która posiada odporność na
Fusarium oraz Ver ticilium. Podnosi
tolerancje zaszczepionych odmian na
stresowe warunki uprawy, przyczynia się do
poprawienia plenności a także jakości owoców.
Wzmacnia tolerancje roślin na zasolenia a także
pomaga w znoszeniu nieco niższych temperatur od
optymalnych dla wzrostu uprawianej odmiany.
Podkładka ta dobrze się szczepi ze szlachetnymi
odmianami ogórka, melona a także kawona.

HR Fol: 0,1/ Va/Vd

Odmiana

Ilość zawiązków
na 1 węźle

Okres wzrostu

Długość owocu
(cm.)

Barwa owocu

Wigor roślin

Odporność

SAŁATKOWY
Izmir F1

wiele

wiosna-lato-jesień

18-20

zielona

bardzo silny

IR: Px/CVYV/ZYMV

Cadiar F1

wiele

wiosna-lato-jesień

16-18

ciemnozielona

silny

IR: Px/CMV/ CVYV/ZYMV/ PRSV

KONSERWOWY
Passion F1

2-3

wiosna-lato

do 14

ciemnozielona

silny

HR: Ccu IR:Px/ CVYV

Pleasure F1

1-2

wiosna-lato

do 16

intensywnie ciemnozielona

średni

HR: Ccu
IR: Px/ CVYV/ CYSDV/CMV
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®

CUKINIA
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Cukinia

®

BRILLANTE F1
Odmiana bardzo wczesna
Owoce są wyrównane, cylindryczne o barwie
ciemnozielonej z połyskiem. Doskonale
znosi transportowanie do miejsca sprzedaży.
Rośliny mają bardzo dobry wigor, szybko się regenerują,
mają otwarty pokrój co wpływa na łatwość zbioru.
Odmiana o okresie wegetacji 50-55 dni, bardzo plenna,
polecana do uprawy w gruncie.

IR

WMV/ZYMV/Px

CALNEGRE F1
Odmiana bardzo wczesna
Owoce są wyrównane, cylindryczne o barwie
intensywnie ciemnozielonej z połyskiem.
Doskonale znosi transportowanie do miejsca sprzedaży.
Rośliny mają bardzo dobry wigor, szybko się
regenerują, mają otwarty pokrój co wpływa na łatwość
zbioru. Odmiana o okresie wegetacji 50-55 dni, bardzo
plenna, polecana do uprawy pod osłonami i w gruncie.

IR

WMV/ZYMV/Px

Odmiana

Kształt owocu

Barwa owocu

Okres wegetacji

Zbiór

Uprawa

Odporność

Brillante F1

cylindryczny

intensywnie ciemnozielona

50 - 55

lato-jesień

gruntowa

IR: WMV/ZYMV/Px

Calnegre F1

cylindryczny

ciemnozielona

50 - 55

wiosna-lato-jesień

pod osłoną

IR: WMV/ZYMV/Px
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®

BÓB
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Bób

®

Luz de OtoÑo
Doskonały do wysiewu latem (jako poplon).
Odmiana tworzy strąki o długości 24-26 cm,
które zawierają po 6-7 nasion. Nasiona są
podłużne barwy kremowobiałej.
Odmiana bardzo wczesna polecana do wysiewu od
połowy czerwca do połowy lipca lub do wysadzania
z rozsady wczesną wiosną pod osłony. Rośliny mają
średni wigor, liście wzniesione, w kątach dolnych liści
wytwarza po dwa strąki. Jedyna odmiana, która
w warunkach skracającego się dnia i wysokich
temperatur prawidłowo się rozwija.
Doskonała odmiana na zaopatrzenie rynku świeżego
w okresie letnim i jesiennym.

CLARO DE LUNA
Doskonały do wysadzania z rozsady pod
osłony.
Odmiana tworzy strąki o długości 24-26 cm,
które zawierają po 6 - 7 nasion. Nasiona są podłużne
barwy kremowobiałej. Odmiana bardzo smaczna,
w stanie dojrzałości mlecznej posiada biały znaczek,
w dojrzałości mącznej znaczek jest ciemny.
Jest odmianą polecaną do wczesnych upraw pod
osłonami ze względu na bardzo wczesny plon
w warunkach dnia krótkiego.
Przy tak wczesnych nasadzeniach należy wiedzieć, że
sama roślina wytrzymuje spadki temperatur nawet do
-7°C, natomiast kwiaty i zawiązki nie rozwijają się
w temperaturze niższej niż 4°C. Odmiana doskonale
sprawdza się na potrzeby najwcześniejszego
zaopatrzenia rynku świeżego
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®

Bób

FABIOLA
Bardzo wczesna odmiana bobu.
Rośliny wysokie charakteryzują się silnym
wigorem, tworzą 4-5 mocnych pędów, które
posiadają duże eliptyczne liście. Odmiana ta wytwarza
liczne i duże strąki o długości 25-30 cm, szerokości
ok. 3 cm, które zawierają 6-8 białokremowych nasion.
Nasiona mają jasny znaczek niezależnie od ich fazy
dojrzałości.
Fabiola jest polecana do produkcji z rozsady i uprawy
pod osłonami. Nasiona tej odmiany są doskonałym
surowcem do zaopatrzenia rynku świeżego a także
przemysłu z przeznaczeniem do mrożenia.
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HISTAL
Odmiana średnio wczesna.
Odmiana tworzy strąki długości 30-33 cm
i szerokości ok. 3 cm, każdy ze strąków
zawiera 7-8 dużych, kremowobiałych nasion.
Rośliny są wysokie mają silny wigor i są bardzo plenne.
Wytwarza 4-5 bardzo silnych pędów z dużymi okrągłymi
liśćmi. Odmiana tworzy wiele dużych strąków i ma
skoncentrowany okres kwitnienia i zbioru. Możliwe jest
odkładanie terminu zbioru w czasie celem wydłużenia
okresu podaży bobu. Histal jest polecany do wysiewu
wprost do gruntu w terminie marzec – kwiecień.
Odmiana preferowana do zaopatrzania świeżego rynku,
a także dzięki swojej dużej produktywności także może
stanowić surowiec do rynku przemysłowego.

Wyjaśnienie skrótów odporności i tolerancji

®

SKRÓTY ODPORNOŚCI I TOLERANCJI
Patogen:
nazwa naukowa

Choroba:
nazwa powszechna

Kod

Tobamovirus - TMV, ToMV, PMMoV - Pepper Mild Mo le Virus

Wirus mozaiki tytoniu

Tm

Gatunek

Stopień
Rasa
/Szczep odporności

WIRUSY
0

HR

0-2
0-3

Papryka

Potato Virus Y

Wirus ziemniaka Y

PVY

Tomato Spo ed Wilt Virus

Brązowa plamistość pomidora

TSWV

Xanthomonas campestris pv. Vesicatoria

Bakteryjna plamistość

Xcv

0

HR
IR

BAKTERIA
0-10

IR

Zaburzenia abiotyczne (niewłaściwe warunki produkcji)
S p

Podskórna plamistość skórki owoców

St

T

Cracking

Spękania skórki owocu

Cr

T

Tobamovirus: Tomato Mosaic Virus

Mozaika pomidora

ToMV

0,1,2,1-2

HR

0

HR

WIRUSY

Tomato Spo ed Wilt Virus

Brązowa plamistość pomidora

TSWV

Tomato Yellow Leaf Curl Virus

Żółta kędzierzawość liści pomidora

TYLCV

Passalora fulvum (ex Fulvia fulvum; ex Cladosporium fulvum)

Brunatna plamistość liści pomidora

Pf

A-E

HR

Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici

Fuzaryjne więdnięcie pomidora

Fol

0,1,2

HR

IR

GRZYBY

Fusarium oxysporum f. sp. radicis-lycopersici

Fuzarioza zgorzelowa

For

HR

Oidium neolycopersici (ex Oidium lycopersicum)

Mączniak prawdziwy

On

IR

Pyrenochaeta lycopersici

Korkowata zgnilizna korzeni

Pl

IR/HR

Ver cillium albo-atrum

Wertycylioza

Va

0

HR

Ver cillium dahliae

Wertycylioza

Vd

0

HR

Meloidogyne arenaria

Guzak korzeniowy

Ma

IR

Meloidogyne incognita

Guzak korzeniowy

Mi

IR

Meloidogyne javanica

Guzak korzeniowy

Mj

IR

Blossom End Rot

Sucha zgnilizna pomidora

BER

T

Blotching

Przebarwienia typu blotchy

Bl

T

Cracking

Spękania skórki owocu

Cr

T

Cucumber Mosaic Virus

Mozaika ogórka

CMV

IR

Cucumber Vein Yellowing Virus

Żółtaczka nerwów ogórka

CVYV

IR

Cucurbit Yellow Stun ng Disorder Virus

Żółta karłowatość dyniowatych

CYSDV

IR

Zuicchini Yellow Mosaic Virus

Żółta mozaika cukini

ZYMV

IR

Papaya Ringspot Virus

Wirus pierścieniowatej plamistości papaji

PRSV

IR

Cladosporium cucumerinum

Parch dyniowatych

Ccu

HR

Podosphaera xanthii

Mączniak prawdziwy

Px

IR

Watermelon Mosaic Virus

Mozaika arbuza

WMV

IR

Zuicchini Yellow Mosaic Virus

Żółta mozaika cukini

ZYMV

IR

Podosphaera xanthii

Mączniak prawdziwy

Px

IR

Pomidor

NICIENIE

Zaburzenia abiotyczne (niewłaściwe warunki produkcji)

WIRUSY

Ogórek

GRZYBY

WIRUSY

Cukinia
GRZYBY

HR - wysoka odporność IR - średnia odporność T - tolerancja
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Ogólne Warunki Sprzedaży

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
spółki Przedsiębiorstwo Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa
w Ożarowie Mazowieckim Sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 29 października 2019 r.
§ 1.
Postanowienia ogólne
1.

2.

3.
4.
5.

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw (dalej: OWS) określają zasady zawierania umów
sprzedaży i dostawy towarów wprowadzanych do obrotu przez spółkę Przedsiębiorstwo
Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Ożarowie Mazowieckim sp. z o.o. z siedzibą w
Ożarowie Mazowieckim (ul. Żeromskiego 3, 05-850 Ożarów Mazowiecki), wpisaną do rejestru
przedsiębiorców KRS pod numerem KRS 0000504994, posiadająca numer NIP 8943052641 i
REGON 022407374 (dalej: PNOS).
Ilekroć w OWS użyte jest jedno ze wskazanych poniżej pojęć, należy je rozumieć w sposób
następujący:
a. Towary – wszelkie towary wprowadzane do obrotu przez spółkę PNOS, a w szczególności
nasiona (m.in. warzyw, kwiatów, ziół, traw, itp.), sadzonki oraz inne towary znajdujące się w
aktualnej ofercie PNOS,
b. Przetwarzanie – obróbka Towaru, w tym w szczególności procesy podnoszące jego jakość
(np. procesy związane z uszlachetnianiem nasion),
c. Umowa – umowa wzajemna zawierana przez PNOS z Klientem, zgodnie z którą Klient
nabywa własność określonych Towarów, a PNOS otrzymuje świadczenie wzajemne, a w
szczególności umowa sprzedaży, umowa dostawy oraz każda inna umowa nazwana lub
nienazwana pociągająca za sobą analogiczne skutki prawne,
d. Cena – cena lub wynagrodzenie należne PNOS od Klienta za wykonanie Umowy,
e. Klient – przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego, z którym PNOS zawiera
Umowę, w tym rolnik indywidualny,
f. Strona (Strony) – PNOS lub Klient; PNOS i Klient (w zależności od kontekstu),
g. Producent – podmiot produkujący Towary, lub podmiot pakujący Towary na zlecenie PNOS
lub podmiot przetwarzający Towary,
h. Cennik – publikowany przez PNOS cennik zawierający informacje o Towarach oraz o cenach
Towarów,
i. Strona Internetowa – strona internetowa prowadzona pod adresem http://www.pnos.pl/,
do której prawa przysługują PNOS.
j. Przedstawiciele Handlowi – osoby zatrudnione przez PNOS, lub z którymi PNOS ma
podpisaną umowę w dowolnej formie, których zadaniem jest przedstawianie oferty
handlowej PNOS na terenie Polski i za granicą,
k. Warunki Handlowe – indywidulane warunki przedstawiane Klientom, z którymi PNOS
prowadzi stałą współpracę w zakresie obrotu Towarem,
l. Sezon – okres od 1 października danego roku do 30 września roku kolejnego.
m. Magazyn Centralny – magazyn PNOS zlokalizowany w Lublinie, kod pocztowy 20-445, ul.
Zemborzycka 110.
Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej OWS znajdują zastosowanie do wszystkich Umów zawieranych
przez PNOS, o ile Strony nie postanowiły inaczej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
W razie sprzeczności treści Umowy zawartej w formie pisemnej z OWS strony są związane OWS
tylko w zakresie niesprzecznym z Umową.
OWS nie znajdują zastosowania do Umów zawieranych za pośrednictwem sklepu
internetowego prowadzonego na stronie internetowej http://www.epnos.pl/. Warunki
sprzedaży i dostaw Towarów za pośrednictwem sklepu internetowego uregulowane są w
regulaminie opublikowanym na stronie internetowej http://www.epnos.pl/.
§ 2.
Dostarczanie i publikacja OWS

1.

PNOS doręcza Klientowi OWS poprzez publikację aktualnej wersji OWS na Stronie
Internetowej. Klient ma możliwość pobrania OWS ze Strony Internetowej.
2. Na żądanie Klienta PNOS doręcza Klientowi OWS poprzez ich przesłanie pocztą elektroniczną,
albo w postaci wydruku pocztą tradycyjną.
§ 3.
Oferty i zamówienia
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

PNOS zbywa Towary hurtowo i detalicznie na zasadach określonych w OWS.
Cenniki i materiały marketingowe dostarczone Klientowi nie stanowią oferty w rozumieniu art.
66 § 1 Kodeksu cywilnego. PNOS nie ponosi odpowiedzialności za treść Cenników.
PNOS składa oferty po otrzymaniu od Klienta zaproszenia do złożenia oferty, a w szczególności
zapytania ofertowego. Każda oferta składana przez PNOS jest związaniem stron warunkami
OWS.
Oferta PNOS jest ważna przez okres 7 dni od dnia jej złożenia Klientowi, chyba, że co innego
wynika z treści oferty.
Wystawiona przez PNOS faktura pro forma stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu
cywilnego.
PNOS składa oferty w formie pisemnej m.in za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Zamówienie złożone PNOS przez Klienta niestanowiące odpowiedzi na ofertę PNOS stanowi
ofertę. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia stanowi przyjęcie oferty.
Strony akceptują składanie zamówień w następujących formach:
a. osobiście w biurze handlowym PNOS przy ul. Żeromskiego 3, 05-850 w Ożarowie
Mazowieckim,
b. telefonicznie pod numerami: +48 607 557 773, +48 502 528 867, +48 665 606 966, +48 667
490 027, 22 733 75 00,
c. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@pnos.pl,
d. listownie na adres ul. Żeromskiego 3, 05-850 Ożarów Mazowiecki,
e. za pośrednictwem Przedstawicieli Handlowych PNOS.
Na żądanie PNOS Klient zobowiązany jest przesłać zamówienie w formie pisemnej.
Zamówienie powinno zawierać następujące informacje:
a. ﬁrmę Klienta oraz jego dane teleadresowe,
b. numer NIP lub inny odpowiedni numer, jeżeli Klient jest czynnym podatnikiem VAT,
c. określenie zamawianego Towaru oraz ilość zamawianego Towaru (gramatura, ilość sztuk
itp.),

s. 30

11.

12.

13.
14.

d. w przypadku nasion: nazwę zamawianej odmiany, wielkość opakowania i formę nasion (np.
otoczkowane, na taśmie),
e. termin realizacji zamówienia,
f. miejsce i warunki dostawy Towaru lub miejsce odbioru Towaru przez Klienta,
g. formę i sposób płatności.
Zamówienie Klienta, któremu PNOS przedstawił indywidualne Warunki Handlowe na Sezon,
może zostać zrealizowane pomimo niespełnienia wszystkich warunków wyszczególnionych w
ust. 10 powyżej.
PNOS nie jest zobowiązany do potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Na żądanie Klienta, albo w
przypadku gdy PNOS uzna to za stosowne, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zamówienia
PNOS potwierdza zamówienie złożone przez Klienta lub odmawia potwierdzenia zamówienia.
PNOS zastrzega sobie możliwość przekazania zamówienia do regionalnego dystrybutora
Towarów PNOS. Ust. 12 powyżej stosuje się odpowiednio.
PNOS może uzależnić przyjęcie zamówienia od potwierdzenia danych, o których mowa w ust.
10, jeżeli powziął on wątpliwość co do ich prawidłowości.
§ 4.
Zawarcie Umowy

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

Umowa jest traktowana za zawartą z momentem przyjęcia przez jedną ze Stron oferty złożonej
przez drugą Stronę. § 3 ust. 12zd. 2 znajduje zastosowanie.
Złożenie przez Klienta zamówienia po uprzednim złożeniu przez PNOS oferty na dany Towar
stanowi przyjęcie oferty i traktowane jest jako akceptacja wszystkich jej warunków.
Jeżeli w wypadku, o którym mowa w ust. 2 powyżej, treść zamówienia Klienta nie jest zgodna z
treścią oferty PNOS, zamówienie Klienta stanowi ofertę.
W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 12lub § 4 ust. 3 do zawarcia Umowy dochodzi z
momentem:
a. potwierdzenia przyjęcia zamówienia; potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez PNOS
stanowi przyjęcie oferty;
b. przystąpienia przez PNOS do wykonania Umowy; w takim wypadku potwierdzenie
przyjęcia zamówienia przez PNOS nie jest konieczne do zawarcia Umowy.
Jeśli potwierdzenie zamówienia, o którym mowa w ust. 4 lit. a powyżej nie jest zgodne z treścią
zamówienia, lecz nie zmienia warunków zamówienia w zakresie istotnym, strony są związane
Umową z uwzględnieniem zmian wynikających z potwierdzenia zamówienia, chyba, że Klient
niezwłocznie sprzeciwi się zmianom.
Umowa może być zawarta pod warunkiem (zawieszającym lub rozwiązującym) zapłaty przez
Klienta zaliczki w wysokości ustalonej przez PNOS lub od udzielenia zabezpieczenia płatności
w formie wskazanej przez PNOS.
Klient może odstąpić od Umowy i żądać zwrotu zaliczki w terminie 14 dni od dnia zawarcia
Umowy, o ile w tym czasie PNOS nie przystąpił do wykonania Umowy.
§ 5.
Dostawy Towarów

1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

Jeżeli w Umowie nie przewidziano, że odbiór Towaru przez Klienta następuje w Magazynie
Centralnym , PNOS jest zobowiązana dostarczyć Towar do siedziby Klienta, chyba, że w Umowie
wskazano inne miejsce dostawy. PNOS dostarcza Towary zależnie od ich rozmiarów Pocztą
Polską lub ﬁrmą spedycyjną (dalej: Dostarczyciel). Ryzyko przypadkowej utraty lub
uszkodzenia Towaru przechodzi na Klienta z momentem odbioru Towaru w Magazynie
Centralnym lub innym miejscu wskazanym w Umowie.
Towary są dostarczane Klientowi jednorazowo albo w dostawach podzielonych zależnie od ich
dostępności i rozmiarów.
Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej PNOS dostarcza Towar na własny koszt.
Jeżeli wartość dostarczanego Towaru nie przekracza określonej kwoty ustalonej w Warunkach
Handlowych PNOS lub Cenniku Klient ponosi koszty dostawy.
Towary dostarczane są przez PNOS w standardowych opakowaniach zgodnych z
obowiązującymi przepisami. Opakowania nie podlegają zwrotowi, a ich koszt obciąża PNOS,
chyba, że w Umowie uzgodniono inaczej. Jeżeli Strony uzgodniły w Umowie szczególny rodzaj
opakowania, dostosowany do indywidualnych potrzeb Klienta, jest on zobowiązany do zwrotu
kosztów opakowania.
Klient zobowiązany jest do odbioru Towaru niezwłocznie po powiadomieniu o dostawie, o ile
nie został on odebrany bezpośrednio od Doręczyciela. W przypadku przesyłek pocztowych
Klient zobowiązany jest do odbioru Towaru w przeciągu 3 dni od daty powiadomienia przez
Doręczyciela.
Towary nieodebrane przez Klienta i zwrócone PNOS przez Doręczyciela mogą zostać zbyte
innemu Klientowi. PNOS zachowuje w takim wypadku uprawnienie do dochodzenia
odszkodowania za szkodę, wynikającą z niewykonania zobowiązania przez Klienta.
W przypadku zbycia Towarów, o którym mowa w ust. 7, Umowę uznaje się za rozwiązaną w
całości albo w odpowiedniej części.
Klient może żądać ponownej wysyłki Towarów nieodebranych, a niezbytych przez PNOS
zgodnie z ust. 7 powyżej. W takim wypadku Klient zobowiązany jest uiścić koszty nieodebranej
dostawy oraz z góry pokryć koszty kolejnej dostawy.
W przypadku uzgodnienia w Umowie odbioru Towaru przez Klienta w Magazynie Centralnym
lub w innym miejscu, Klient zobowiązany jest do odbioru Towaru w przeciągu 3 dni od dnia
poinformowania go o gotowości Towaru do odbioru. Ust. 7-9 powyżej stosuje się odpowiednio.
Razem z Towarem dostarczany jest Klientowi dowód dostawy oraz faktura VAT obejmująca
kwotę Ceny oraz ewentualne koszty dostawy, opakowania itd. W przypadku dostaw
częściowych PNOS fakturuje każdą dostawę osobno.
§ 6.
Termin dostawy Towaru

1.

PNOS zobowiązana jest dostarczyć Towar lub udostępnić Towar do odbioru w miejscu
wskazanym w Umowie w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, chyba, że w Umowie
ustalono inny termin.
2. Klient przyjmuje do wiadomości, że Towary wydawane są zgodnie z obowiązującymi w PNOS
zasadami rozchodu zapasów. Z tej przyczyny PNOS nie ponosi odpowiedzialności za zwłokęw
realizacji dostawy spowodowaną brakiem dostępności i wynikami oceny jakości Towarów.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 3 powyżej PNOS poinformuje niezwłocznie Klienta o
opóźnieniu, podając przewidywalny termin dostawy.

Ogólne Warunki Sprzedaży

§ 7.
Odbiór Towarów
1.

2.

3.

4.
5.

Wszystkie dostarczane Towary powinny być przez Klienta sprawdzone przy odbiorze pod
względem rodzajowym, ilościowym i jakościowym w obecności przedstawiciela PNOS lub
Doręczyciela, celem ustalenia, czy dostarczane albo wydawane Towary są zgodne z Umową.
Klient zobowiązany jest w szczególności sprawdzić: stan przesyłki oraz jakość, ilość i
asortyment Towaru.
W przypadku stwierdzenia, że dostarczony Towar odbiega pod względem rodzajowym,
ilościowym lub jakościowym od ustalonych wymagań albo że widoczne są uszkodzenia
opakowań zbiorczych lub jednostkowych, Klient zobowiązany jest do sporządzenia przy
odbiorze Towarów dokumentacji fotograﬁcznej i protokołu szkody. Protokół szkody musi
zostać przekazany Doręczycielowi i PNOS.
W przypadku niewypełnienia przez Klienta wymagań, o których mowa w ust. 2 powyżej, PNOS
nie ponosi odpowiedzialności za wady lub braki Towarów, które mogły powstać w czasie
transportu.
PNOS nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, obniżenie jakości lub uszkodzenie
Towarów wynikające z działania lub zaniechania Doręczyciela.
W Umowie Strony mogą uzgodnić, iż Towar zostanie przez PNOS na koszt Klienta ubezpieczony
na czas dostawy.
§ 8.
Ceny i warunki płatności

1.
2.

3.

4.
5.
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7.

8.

9.

Cena Towaru wynika z Cennika, jeżeli w Umowie nie ustalono inaczej. PNOS zastrzega sobie
prawo sporządzania Cenników zawierających Ceny dla określonych Klientów.
PNOS zastrzega sobie prawo do zmian Cennika w każdym czasie, o czym poinformuje Klienta
najpóźniej w przeddzień obowiązywania nowego Cennika. Do zamówień złożonych przed
wejściem w życie nowego Cennika stosuje się dotychczasowy Cennik.
Jeżeli w Umowie nie ustalono inaczej Klient zobowiązany jest do zapłaty Ceny w terminie
wynikającym z faktury VAT, chyba, że Towar dostarczany jest za pobraniem (płatność przy
dostawie).
Jeżeli nie doszło do zapłaty Ceny w gotówce, Klient zobowiązany jest zapłacić Cenę przelewem
na wskazany na fakturze VAT numer rachunku bankowego w terminie podanym na fakturze.
Za dzień zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania Ceny na rachunku bankowym PNOS podanym
na fakturze lub dzień zapłaty gotówką.
Jeżeli Klient nie zapłacił w terminie Ceny, PNOS ma prawo:
a. do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie
b. wstrzymania wykonania pozostałych Umów zawartych z Klientem do chwili zapłaty Cen ze
wszystkich zawartych z Klientem Umów w terminie wskazanym przez PNOS; do tego czasu
zobowiązania PNOS wynikające z zawartych Umów nie są wymagalne.
Jeżeli – w przypadku, o którym mowa w ust. 6 lit. b powyżej – Klient nie zapłaci Cen ze
wszystkich zawartych Umów, PNOS może wyznaczyć Klientowi dodatkowy 7-dniowy termin do
zapłaty z zagrożeniem, że brak zapłaty będzie uprawniał PNOS do odstąpienia od Umów. W
przypadku bezskutecznego upływu dodatkowego terminu PNOS będzie uprawniony wedle
swojego wyboru do odstąpienia od Umów lub do dochodzenia zapłaty Cen. W obu wypadkach
PNOS zachowuje roszczenie o odszkodowanie.
PNOS zalicza każdą otrzymaną kwotę w pierwszej kolejności na poczet należnych odsetek bez
konieczności składania oświadczenia w tym zakresie. Powyższe uprawnienie PNOS nie jest
wyłączone w przypadku wskazania przez Klienta, który dług chce zaspokoić.
W przypadku, gdy Klient opóźnia się z zapłatą za Towar dłużej niż 30 dni, PNOS jest uprawniony
do odstąpienia od Umowy. W przypadku odstąpienia od Umowy Klient zobowiązany jest do
zwrotu dostarczonych Towarów w terminie 3 dni. Zwrot następuje na koszt Klienta. PNOS
zachowuje roszczenie o odszkodowanie.
§ 9.
Zastrzeżenie własności

1.

Brak poinformowania Klienta o decyzji PNOS w sprawie reklamacji nie oznacza, iż żądania
wskazane w zgłoszeniu wady zostały uznane za zasadne.
8. W przypadku uznania reklamacji PNOS wedle własnego wyboru wymieni Towary na wolne od
wad albo zwróci Klientowi koszty związane ze zgłoszeniem wady, a w szczególności koszty
transportu oraz udokumentowane szkody rzeczywiste (damnumemergens) powstałe na
skutek wady Towaru. Odpowiedzialność PNOS ograniczona jest w każdym wypadku do
wysokości Ceny. PNOS nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści.
9. W przypadku częściowego uznania reklamacji PNOS zwróci Klientowi koszty, o których mowa
w ust. 10 powyżej w odpowiedniej części.
10. Zgłoszenie przez Klienta reklamacji ilościowej lub jakościowej nie zwalnia Klienta z
obowiązku terminowej realizacji płatności.
§ 11.
Odpowiedzialność Stron
1.

2.

3.

4.
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7.

8.

9.
10.

1.

PNOS ma prawo do każdoczesnej zmiany OWS. OWS w aktualnej wersji obowiązują do czasu
wejścia w życie ich uchylenia lub zmiany.
2. Zmiana OWS wchodzi w życie najwcześniej w terminie 7 dni od opublikowania informacji o
nowej treści OWS na Stronie Internetowej, chyba że z uwagi na charakter zmiany nie jest
możliwe naruszenie lub ograniczenie praw Klientów.
3. PNOS zobowiązana jest publikować na Stronie Internetowej aktualną treść OWS.

1.
2.

§ 10.
Wymagania jakościowe i reklamacje

1.

3.
4.

5.

6.

7.

PNOS zobowiązana jest do dostarczania Towarów zgodnie z Umową.
W terminie 3 dni od dostawy Klient zobowiązany jest zgłosić PNOS zastrzeżenia dotyczące
dostarczonych Towarów, sporządzając protokół niezgodności.
W przypadku niewypełnienia przez Klienta wymagań, o których mowa w ust. 2 powyżej, PNOS
nie ponosi odpowiedzialności za wady lub braki Towarów.
Wady jakościowe ukryte, a więc takie, których wykrycie nie było możliwe w ramach badania, o
którym mowa w § 7 ust. 1, winny być zgłoszone PNOS, niezwłocznie po ich wykryciu lecz nie
później niż w terminie 14 dni po wykryciu wady.
Zgłoszenie wady dla swej ważności wymaga zachowania formy przewidzianej w § 3 ust. 6,
podania numeru listu przewozowego lub faktury, numeru partii produkcyjnej lub innego
identyﬁkatora danego Towaru oraz rodzaju wady. Klient może dołączyć do zgłoszenia wady
fotograﬁe Towaru. Klient zobowiązany jest ponadto na własny koszt dostarczyć Towar PNOS
nie później niż w terminie 3 dni od zgłoszenia. Zgłoszenie wady nie spełniające powyższych
wymogów traktuje się jako niebyłe.
Jeśli zgłoszenie wady dotyczy wschodów nasion, należy zgłosić wadę między 7 a 21 dniem od
wysiewu i przed rozpikowaniem lub przesadzaniem roślin. Reklamacje zgłoszone wcześniej
lub później oraz reklamacje zgłoszone po pikowaniu lub przesadzaniu roślin traktuje się jako
niebyłe.
PNOS zobowiązuje się rozstrzygnąć zgłoszenie wady w terminie 30 dni. Decyzja w sprawie
uznania reklamacji, częściowego uznania reklamacji i nieuznania reklamacji zostanie
Klientowi przekazana w formie przewidzianej w § 3 ust. 6 lub listownie wraz z uzasadnieniem.

PNOS nie bierze odpowiedzialności za sposób i metody produkcji roślin zastosowane przez
Klienta. Parametry katalogowego opisu odmiany należy traktować tylko orientacyjnie, gdyż nie
obejmują one indywidualnej specyﬁki agrotechnicznej charakterystycznej dla miejsca i
metody uprawy zastosowanej przez Klienta. PNOS nie ponosi odpowiedzialności za materiały
marketingowe, w części opisowej i agrotechnicznej.
Zalecenia agrotechniczne publikowane lub przekazywane w inny sposób przez PNOS nie
mogą skutkować odpowiedzialnością PNOS. Klient powinien kierować się własnymi
doświadczeniami, jak również odpowiednimi metodami uprawy, stosując tzw. Zasady Dobrej
Praktyki Ogrodniczej.
W przypadku gdy Towarem są nasiona, Klient zobowiązany jest przed zawarciem Umowy
dostosować wybór gatunku i odmiany do własnych możliwości i wiedzy teoretycznopraktycznej oraz wymaganego sposobu ich uprawy.
PNOS odpowiada tylko za szkodę wyrządzoną Klientowi z winy umyślnej. Odpowiedzialność
PNOS za szkodę nie obejmuje poniesionych nakładów i utraconych korzyści przez Klienta.
PNOS nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta w szczególności z tytułu rękojmi, jeśli
wysiew lub rozsadzenie Towarów (nasion, sadzonek) został wykonany wbrew sztuce
ogrodniczej, np. w nieprawidłowych parametrach temperatur powietrza lub podłoża czy
wilgotności oraz jeśli nasiona zostały wcześniej poddane Przetwarzaniu przez Klienta.
PNOS nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta w szczególności z tytułu rękojmi, jeżeli
Towary zostały wykorzystanie niezgodnie z ich przeznaczeniem czy informacjami na etykiecie
zamieszczonej na Towarze.
PNOS nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta w szczególności z tytułu rękojmi, jeżeli
Towar został przez Klienta przepakowany lub magazynowany niezgodnie z zaleceniami PNOS
lub wiedzą ogrodniczą.
PNOS nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta w przypadku braku możliwości wykonania
Umowy przez PNOS na skutek okoliczności niezawinionych przez PNOS, a w szczególności na
skutek okoliczności leżących po stronie Producenta. W takim wypadku PNOS niezwłocznie
poinformuje Klienta o braku możliwości wykonania Umowy i zwróci otrzymaną zaliczkę.
PNOS nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta na skutek okoliczności niezawinionych
przez PNOS, a w szczególności na skutek okoliczności leżących po stronie Producenta.
PNOS nie ponosi również odpowiedzialności za zwłokę w dostawie Towarów, chyba że zwłoka
powstała z winy umyślnej.
§ 12.
Zmiany OWS

Do czasu uiszczenia pełnej kwoty Ceny wraz z ewentualnymi odsetkami za zwłokę w płatności
Towar pozostaje własnością PNOS. Klient nie jest uprawniony do zbywania takiego Towaru ani
do jego obciążania prawami obligacyjnymi lub rzeczowymi.
2. W przypadku zajęcia Towaru stanowiącego własność PNOS w toku postępowania
egzekucyjnego skierowanego do majątku Klienta, Klient zobowiązany jest niezwłocznie
poinformować PNOS o tym fakcie oraz współdziałać przy realizacji jego praw względem
wierzyciela, na którego rzecz zajęcie zostało dokonane. Klient zobowiązany jest w takim
wypadku zwrócić PNOS koszty realizacji przez PNOS praw właściciela Towaru.

1.
2.

®

§ 13.
Rozwiązywanie sporów
Strony zobowiązują się do rozwiązywania spraw spornych polubownie.
Wszelkie spory mogące wyniknąć w przyszłości pomiędzy PNOS a Klientem Strony poddają
orzecznictwu sądu powszechnego właściwego dla PNOS.
§ 14.
Postanowienia końcowe

2.
3.

4.
5.
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Klient nie może, bez zgody PNOS, przekazać jakiejkolwiek osobie trzeciej informacji
uzyskanych w wyniku kontraktów handlowych z PNOS, jeżeli informacje te są objęte tajemnicą
handlową.
Klient i PNOS zobowiązują się do zachowania w tajemnicy warunków Umowy, a w
szczególności Cen, terminów płatności i rabatów.
PNOS przysługują autorskie prawa majątkowe do opisów Towarów i ich zdjęć znajdujących się
w szczególności na Stronie Internetowej lub w materiałach marketingowych PNOS. Klient nie
może bez zgody PNOS korzystać z tych utworów.
Zdjęcia prezentowane się w szczególności na Stronie Internetowej, w materiałach
marketingowych oraz etykietach Towarów mają charakter poglądowy.
Składając zamówienie lub przyjmując ofertę PNOS, Klient potwierdza, że zapoznał się z
niniejszymi OWS oraz że akceptuje je w całości i bez zastrzeżeń.
Składając zamówienie lub przyjmując ofertę PNOS, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego
danych osobowych w celu zawarcia i wykonania Umowy.
W sprawach nieuregulowanych w OWS znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego.
Ewentualna nieważność któregokolwiek postanowienia OWS nie wpływa na ważność
pozostałych postanowień.
Spory powstałe na gruncie stosowania OWS rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby
PNOS.
OWS wchodzą w życie z dniem 29 października 2019 r.
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