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TERMINOlOGIA  
UŻYTA W KATALOGU

  

ODPORNOŚĆ WYSOKA/STANDARDOWA 
(HR)

Zdolność odmiany określonej rośliny do ograniczenia w wyso-
kim stopniu wzrostu i rozwoju danego szkodnika lub patogenu 
i/lub ograniczenia zaistnienia szkody, którą te szkodniki i pato-
geny wyrządzają na roślinach odmian wrażliwych, będących  
w podobnych warunkach środowiska i przy podobnym nasileniu 
danego szkodnika lub patogenu. Odmiany z wysoką odpornością 
w warunkach  bardzo  silnej presji szkodnika lub patogenu mogą   
wykazywać niewielkie objawy uszkodzeń lub infekcji.

ODPORNOŚĆ UMIARKOWANA (IR)
 
Zdolność odmiany określonej rośliny do ograniczenia wzrostu  
i rozwoju danego szkodnika lub patogenu, przy czym odmiana 
ta może wykazać większy zakres symptomów infekcji lub uszko-
dzeń w porównaniu do odmian z odpornością wysoką. Odmiany  
z umiarkowaną odpornością wykazują jednak mniej dotkliwe 
oznaki choroby lub uszkodzenia niż odmiany wrażliwe, uprawiane 
w podobnych warunkach środowiska i/lub przy podobnym nasile-
niu danego szkodnika lub patogenu.

TOlERANCjA

Zdolność roślin danej odmiany do przetrwania stresu abiotyczne-
go (powodowanego przez czynniki nie ożywione), bez poważnego 
wpływu na wzrost, wygląd oraz plon. Seminis nie deklaruje tolerancji  
w odniesieniu do chorób lub zaburzeń spowodowanych przez 
szkodniki.

WRAŻLIWOŚĆ

Niezdolność odmiany do ograniczenia wzrostu i rozwoju określo-
nego szkodnika lub patogenu.

IMMUNNOŚĆ  
- odporność całkowita z ang. immunity

Brak podatności na atak lub infekcję danego szkodnika lub pa-
togenu. Seminis nie deklaruje imunności dla żadnego ze swoich 
produktów. 

Należy zauważyć, że na poziom odporności odmiany na szkodniki 
lub patogeny mają wpływ różnorodne czynniki takie jak: wiek ży-
wiciela, wirulencja patogenów oraz niesprzyjające warunki środo-
wiska. Nowe i/lub a typowe szkodniki lub biotypy patogenów, rasy 
lub szczepy mogą przezwyciężyć dotychczasową odporność, cza-
sami zupełnie. Odmiany wrażliwe mogą uniknąć ataku patogenów 
lub szkodników, dzięki utrzymywaniu się warunków środowiska 
niesprzyjających rozwojowi chorób lub aktywności szkodników.

SPIS TREŚCI  
CEBUlA      STR. 4
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UTOPIA F1    STR. 4
EXACTA F1     STR. 4
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BENNITO F1     STR. 5
NARVITO F1     STR. 6
CEBULA BIAŁA     STR. 6 
ORIZABA F1     STR. 6 
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CARBETA F1     STR. 11
FLAKKESE 2-FLACORO    STR. 12
ODMIANY TYPU CHANTENAY   STR. 11
ABLEDO F1     STR. 11
ODMIANY CUT & PEEL    STR. 12
TASTYPEEL F1     STR. 12

POR      STR. 13

BULGAARSE REUZEN - VARNA   STR. 13
ZWITSERSE REUZEN - VERMONT   STR. 13
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Wszystkie informacje zawarte w katalogu zostały podane zgodnie z naszą naj-
lepszą wiedzą i są oparte na wynikach badań, przeprowadzonych prób oraz do-
świadczeniu praktycznym. Wszelkie dane liczbowe podano na podstawie wielkości 
średnich i stanowią one jedynie wartość porównawczą. Seminis nie gwarantuje 
uzyskania takich samych rezultatów w różnych warunkach klimatyczno-glebowych. 
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UTOPIA f1

Najwcześniejsza odmiana cebuli w asortymencie naszej fir-
my. Cebula duża, lekko spłaszczona, pokryta jasnożółtą łuską. 
Posiada jeden stożek wzrostu, osłonięty cienkimi, mięsistymi 
łuskami. Jest to odmiana przeznaczona na bezpośrednie za-
opatrzenie rynku, na cebulę obieraną, do suszenia i mrożenia. 
UTOPIA F1 posiada umiarkowaną odporność na patogena 
Pyrenochaeta terrestris  powodującego różową zgniliznę ko-
rzeni.

ExACTA f1 

UTOPIA f1 

GOlDEN SPIkE f1

EXACTA F1 

Bardzo wczesna cebula w typie amerykańskim, rozmiaru 
jumbo-colossal (bardzo duża). Charakteryzuje się bardzo wy-
sokim plonem i szybkim wzrostem. Cebule są kuliste, kształt-
ne o cienkiej szyjce, wewnątrz białe i delikatne w smaku.
EXACTA F1 jest polecana na zaopatrzenie świeżego rynku 
na pęczki lub jako cebula obcinana, a także dzięki dużej za-
wartości suchej masy do przetwórstwa na susz i mrożenie. 
Wyróżnia się wysoką tolerancją na wybijanie w pędy nasien-
ne oraz na mączniaka rzekomego, a także posiada wysoką 
odporność na  różową zgniliznę korzeni cebuli /Phoma terre-
stris/ oraz wysoką odporność na patogen /Fusarium oxyspo-
rum f.sp. Cepea/ wywołujący fuzaryjną zgniliznę cebuli.

1 gram zawiera: 225 - 330 szt. nasion
Optymalna temp. kiełkowania: 15 - 17°C 
Zagęszczenie: 750 000 - 1 500 000 szt. / ha
Opakowania: 1 jednostka - 250 000 szt. nasion

GOLDEN SPIKE F1 

Najnowsza odmiana cebuli w typie amerykańskim, 
rozmiaru jumbo (duża). Daje wczesny, bardzo wysoki plon 
dużych cebul, które jednocześnie posiadają mocną łuskę 
i mogą być przechowywane do marca. GOLDEN SPIKE F1 
dojrzewa kilka dni później od najwcześniejszych odmian, a 
jednocześnie dobrze się przechowuje. System korzeniowy 
jest silny co pozwala na uzyskanie wysokiego plonu nawet 
w lata suche. Polecamy tę odmianę do bezpośredniego 
spożycia od sierpnia do marca i ze względu na wysoki 
plon do przetwórstwa. Posiada umiarkowaną odporność 
na patogen /Fusarium oxysporum f.sp. Cepea/ wywołujący 
fuzaryjną zgniliznę cebuli, a także jest wysoce tolerancyjny 
na wybijanie w pędy nasienne. 

NOWOŚĆ

CEBULA ŻÓŁTA • • •

NOWOŚĆ
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VARES f1

BENNITO f1

BENNITO f1 

Nasza najnowsza, późna odmiana typu Rijnsburger do dłu-
giego przechowania. Cebula jest kulista o pięknym jasnym 
kolorze, cienkiej szyjce i bardzo twarda. Zbiór i załamywa-
nie szczypioru u odmiany BENNITO F1 przypada w tym sa-
mym czasie co u dobrze znanej już odmiany NARVITO F1. 
Z doświadczeń w kilku rejonach Polski wynika, że plon
BENNITO F1 jest najwyższy spośród wszystkich naszych 
odmian typu Rijnsburger. BENNITO F1 wykazuje najdłuższą 
trwałość w przechowalni i przechowuje się do końca czerw-
ca bez strat. 

STARITO f1

STARITO f1 

Tworzy duże, kuliste cebule okryte ciemnożółtą łuską, 
nadające się do długotrwałego przechowywania i wy-
kazujące dużą odporność na przedwczesne pobudzenie 
podczas przechowania. Posiada mocny system korzeniowy 
i wiernie plonuje na różnych stanowiskach glebowych. Ze 
względu na cienką szyjkę i ładny kształt jest uprawiana 
w gospodarstwach produkujących wysokiej jakości cebulę 
na eksport jak również stanowi wspaniały surowiec dla 
przemysłu do przerobu od jesieni do połowy czerwca. 

VARES f1 

Odmiana nowego typu łącząca w sobie cechy cebuli typu 
amerykańskiego - dużej i wczesnej, z typem Rijnsburger 
- o mocnej łusce z możliwością długiego przechowywa-
nia.  Okres wegetacji to ok. 107 dni od wysiewu. Cebula 
jest kulista, mocno okryta łuską koloru złotobrązowego ze 
śnieżnobiałym miąższem. VARES F1 polecamy do wcze-
snego zbioru i przechowania do kwietnia. 

NOWOŚĆ

COlUMBIA f1  

Nowa odmiana o okresie wegetacji ok. 110 dni. Charak-
teryzuje się bardzo wysokim plonem i dużym rozmiarem 
cebul. Cebula jest kulista, o cienkiej szyjce, złotobrązowej 
barwie łuski, wyrównana i bardzo twarda. Wewnątrz biała 
i delikatna w smaku. COLUMBIA F1 posiada mocną łuskę 
jak na cebulę tak wczesną i można ją przechować ok. 2-3 
miesięcy. Odmianę tę polecamy do zbioru wczesnego na 
cebulę obrzynaną z myślą o sprzedaży na świeży rynek. 
COLUMBIA F1 wykazuje odporność (IR) na różową zgnili-
znę korzeni i fuzaryjną zgniliznę cebuli. 

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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STERlING f1

ORIzABA f1

STERlING f1 

Odmiana o pięknej, białej łusce i słodkim, delikatnym 
smaku. STERLING F1 ma bardzo silny system korzeniowy 
dzięki temu nawet w niekorzystnych warunkach producenci 
uzyskują z tej odmiany wysokie plony. Wytwarza bardzo 
duże o średnicy do 7-10 cm, atrakcyjnie prezentujące się, 
kuliste cebule, które można przeznaczyć do sprzedaży 
na świeży rynek jak i do przemysłu na cebulę obieraną. 
STERLING F1 posiada odporność (IR) na różową zgniliznę 
korzeni cebuli /Phoma terrestris/ oraz fuzaryjne gnicie cebuli 
/Fusarium oxysporum f.sp. Cepea/, a także na mączniaka 
rzekomego.

NARVITO f1

NARVITO f1 

Późna odmiana typu Rijnsburger z przeznaczeniem na 
najdłuższe przechowywanie. Okres wegetacji NARVITO F1 
to ok. 127 dni. Cebula jest kulista, duża, wyrównana z 
bardzo mocną łuską o atrakcyjnej złotobrązowej barwie 
z wysokim połyskiem. Kształt kulisty – lekko wydłużony 
i cienka szyjka predysponuje tą odmianę do obierania 
mechanicznego. Plon odmiany NARVITO F1 jest bardzo 
wysoki, a straty w czasie przechowania do czerwca 
niewielkie. 

CEBULA BIAŁA • • •

ORIzABA f1 

Odmiana o śnieżno białej łusce kilka dni wcześniejsza od 
odmiany STERLING F1. Przeznaczona do bezpośredniej 
sprzedaży na świeży rynek lub do przechowania do 
wiosny. Nawet po przechowaniu zachowuje piękny biały 
kolor łuski. Tworzy duże, twarde i mocno okryte łuską 
cebule. Plon jest wyrównany i wysoki z przewagą cebul
o rozmiarze powyżej 7 cm. ORIZABA F1 jest delikatna
w smaku i biała w środku. Nie ma tendencji do 
wybijania w pędy nasienne. Cechuje ją silny system 
korzeniowy i odporność (IR) na choroby grzybowe - 
różową zgniliznę korzeni cebuli /Phoma terrestris/ oraz 
fuzaryjne gnicie cebuli /Fusarium oxysporum f.sp. Cepea/.

NOWOŚĆ
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GlOBE yEllOW DANVERS

fIREBAll f1

fIREBAll f1 

Bardzo plenna, pierwsza mieszańcowa odmiana cebuli 
czerwono - łuskowej do długotrwałego przechowania. 
Tworzy kuliste, wyrównane cebule o intensywnie czer-
wonym zabarwieniu łusek. Smak cebuli jest podobny  
do cebul żółto - łuskowych. Dzięki bardzo wysokiemu 
udziałowi cebul z jednym stożkiem wzrostu jest polecana 
do mieszanek sałatkowych. Silny szczypior i mocny system 
korzeniowy dają gwarancję wysokiego plonu. Długość 
okresu wegetacji wynosi 125 dni.

CEBULA CZERWONA • • •

GlOBE yEllOW DANVERS

Odmiana średnio wczesna o bardzo dużej mrozoodpor-
ności. Bardzo plenna. Cebula jest osłonięta mocną łuską. 
Posiada bardzo dobrą polową tolerancję na mączniaka 
rzekomego i szarą pleśń. Na podstawie wieloletnich do-
świadczeń określono, że najlepszym terminem siewu jest 
okres między 10 a 20 sierpnia. Ten termin siewu pozwala 
na zbudowanie 3-5 liści właściwych przed zimą, czyli 
najlepszego stadium do przezimowania. GLOBE YELLOW 
DANVERS polecamy na najwcześniejszy zbiór pęczkowy
i cebulę obcinaną.  

CEBULA ZIMUJĄCA • • •

TINASA f1

Odmiana średnio wczesna, o bardzo dużej mrozoodpor-
ności. Bardzo plenna. Cebula jest osłonięta mocną łuską.  
Tolerancyjna na mączniaka rzekomego i szarą pleśń.  
Na podstawie wieloletnich doświadczeń określono, że naj-
lepszym terminem siewu jest okres między 10 a 20 sierpnia.  
Ten termin siewu pozwala na zbudowanie 3-5 liści właściwych 
przed zimą, czyli najlepszego stadium do przezimowania. 
TINASA jest polecana na najwcześniejszy zbiór pęczkowy  
i cebulę obcinaną.  TINASA f1
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Odmiana Wegetacja -
dni od siewu Kształt Barwa łuski Przechowywanie Uwagi

Cebula żółta

Utopia F1 100 spłaszczona jasnobrązowa + najwcześniejsza,  
nie wybija w pędy nasienne

Exacta F1 103 kulista jasnobrązowa + plenna, do obierania  
i krótkiego przechowywania

Golden Spike F1 105 kulista jasnobrązowa ++ bardzo plenna,  
przechowanie do marca

Vares F1 107 kulista brązowożółta ++ wczesna, mocna łuska,  
dobrze się przechowuje

Columbia F1 110 kulista jasnobrązowa ++ plenna, do obierania  
i krótkiego przechowywania

Dinaro F1 125 kulista brązowożółta +++ bardzo wysoki plon,  
exportowa jakość

Starito F1 125 kulista brązowożółta +++ wierne plonowanie

Bennito F1 127 kulista, lekko
wydłużona brązowożółta +++ doskonale się przechowuje,  

 rekordowe plony

Narvito F1 127 kulista, lekko
wydłużona brązowożółta +++ najdłużej się przechowuje,  

rekordowe plony

Cebula biała

Orizaba F1 115 kulista biała ++ wysoki plon, możliwość  
przechowania do marca

Sterling F1 120 kulista biała + bardzo duża, wysoki plon,
delikatny smak

Cebula czerwona

Fireball F1 125 kulista czerwono-fioletowa ++ mocna łuska,  
do przechowywania

Cebula zimująca

Globe Yellow Danvers 300 kulista jasnobrązowa - duża odporność na mróz,  
wysoki plon

Balstar F1 300 kulista jasnobrązowa - dobrze zimuje, wysoki,  
wyrównany plon

Tinasa F1 300 kulista jasnobrązowa - dobrze zimuje, wysoki,  
wyrównany plon

Cebula szczypiorowa

Green Banner 55 biała cebula szczypiorowa  
do zbioru pęczkowego

GREEN BANNER

GREEN BANNER

Cebula szczypiorowa, do zbioru pęczkowego na świeży 
rynek. Liście są sztywne, długie, nie rozkładają się na boki 
są odporne na choroby i wykazują dużą zdrowotność w 
polu. Okres wegetacji wynosi ok. 90 dni od wysiewu. 
GREEN BANNER  polecamy do najwcześniejszego wysie-
wu wiosennego pod osłony i do uprawy przez cały sezon  
w gruncie.  

CEBULA SZCZYPIOROWA • • •
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BIlBO f1

INVICTA f1

INVICTA f1 

Bardzo wczesna odmiana typu nantejskiego, przeznaczo-
na głównie do uprawy na marchew pęczkową. Dojrzałość 
zbiorczą osiąga już po około 85 dniach od siewu uzyskując 
wyrównane korzenie o długości około 18 cm oraz 2-3 cm 
grubości szyjki. INVICTA F1 wykształca nać silną i jak na 
tak wczesną odmianę stosunkowo dużą, pozwalającą 
łatwo formować pęczki. Kształt korzeni jest zbliżony do 
nantejskiego z lekko zwężonymi, ale tępo zakończonymi 
czubkami. Korzenie INVICTY F1 posiadają bardzo gładką 
skórkę oraz wybarwiają się jednolicie w kolorze ciem-
nopomarańczowym. INVICTA F1 jest bardzo smaczną 
marchewką, wyśmienitą do świeżej konsumpcji. Posiada 
lekko słodki smak i sprawia wrażenie kruchości. W porów-
naniu do standardowych, populacyjnych odmian marchwi
INVICTA F1 odznacza się lepszym wyrównaniem i jakością.

BIlBO f1 

Bardzo wczesna odmiana z grupy marchwi nantejskich 
przeznaczona zarówno do sprzedaży pęczkowej jak i bez 
naci, w tym jako myta, pakowana w tacki lub woreczki fo-
liowe. Dzięki dobrej tolerancji na wytwarzanie pośpiechów 
BILBO F1 nadaje się do najwcześniejszych wysiewów. 
Może być wysiewana w kilku terminach, do końca czerw-
ca. Nać, jak na marchew z grupy odmian wczesnych, jest 
silna, zdrowa, wzniesiona, mało wrażliwa na alternariozę 
liści. Po 90 dniach od siewu uzyskujemy gładkie, wyrów-
nane, cylindryczne korzenie z dobrze wypełnionymi wierz-
chołkami o długości około 20 cm. Posiadają one zarówno 
wewnątrz jak i z zewnątrz bardzo ładny, jednolity poma-
rańczowy kolor. Korzenie BILBO F1 są odporne na pękanie 
i łamanie, a po umyciu prezentują się bardzo atrakcyjnie, 
mają gładką i błyszczącą skórkę. BILBO F1 posiada wybor-
ny smak oraz wysoką zawartość soków. Podczas prób w 
Polsce wyróżniała się bardzo niską zawartością azotanów.

1 gram zawiera: 500 - 800 szt. nasion
Optymalna temp. kiełkowania: 17 - 20°c 
Zagęszczenie: 0,7 - 2 mln szt. / ha
Opakowania: nasiona kalibrowane  
10 tys. szt., 100 tys. szt.

NOWOŚĆ

ODMIANY NANTEJSKIE • • •
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fRODO f1

NEBUlA f1

fRODO f1 

Odmiana średnio późna, typu nantejskiego o okresie wege-
tacji około 120 dni, polecana przede wszystkim na bezpo-
średnie zaopatrzenie świeżego rynku. FRODO F1 osiągająca 
dojrzałość zbiorczą w październiku może być przechowywa-
na do końca maja. Nać jest silna i zdrowa, posiada umiar-
kowaną odporność na alternariozę liści (Alternaria Dauci)  
i mączniaka prawdziwego (powdery mlidew) oraz choroby 
bakteryjne. Odmiana wykazuje wysoką tolerancję na jarowi-
zację. FRODO F1 posiada również umiarkowaną odporność 
na czarną zgniliznę (Alternaria Radicina) i daje wysoki plon 
zdrowych korzeni o cylindrycznym kształcie, tępo zakoń-
czonych, osiągających około 18 cm długości. Korzenie ce-
chuje bardzo duże wyrównanie oraz odporność na pękanie  
i łamanie podczas zbioru mechanicznego. Charakteryzują 
się wysoką zawartością suchej masy oraz brakiem tendencji 
do gromadzenia azotanów. Kolor skórki i miąższu jest inten-
sywnie pomarańczowy, a smak dzięki wysokiej zawartości 
cukrów bardzo dobry. FRODO F1 to wymarzony produkt do 
zaopatrzenia supermarketów!

NEBUlA f1 

Niezwykle atrakcyjna, średnio późna odmiana z grupy 
nantejskich, o okresie wegetacji około 130 dni. Wykształ-
ca wysoką, wzniesioną, silną i zdrową nać umożliwiającą 
łatwy zbiór mechaniczny. NEBULA F1 wykazuje tolerancję 
polową na alternariozę liści (Alternaria dauci) oraz czarną 
zgniliznę korzeni marchwi (Alternarię radici). Korzenie są 
mocne, bardzo wyrównane, gładkie, dobrze wypełnione na 
wierzchołku, odporne na pękanie podczas zbioru i mycia. 
Miąższ długo zachowuje piękną, ciemno pomarańczową 
barwę, o nie różniącym się odcieniu rdzenia i kory. Dobry 
smak i wysoka zawartość suchej masy to bezsporne zalety 
tej marchwi. Najbardziej cenione cechy NEBULI F1 to bardzo 
dobra tolerancja na tworzenie pośpiechów, wysoka plenność 
oraz wierność plonowania na różnych stanowiskach glebo-
wych, a także wyjątkowa zdolność do długotrwałego prze-
chowywania. Przechowuje się bez strat do czerwca nawet  
w tradycyjnych kopcach i przechowalniach, utrzymując 
jednocześnie swoje parametry użytkowe. NEBULA F1 jest 
szczególnie rekomendowana jako surowiec do produkcji 
soków, zwłaszcza po przechowaniu w miesiącach wiosen-
nych.

NOWOŚĆ
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ABlEDO f1

CARBETA f1

CARBETA f1 

Bardzo plenna odmiana z grupy Flakkee, o wyraźnie  
lepszym wybarwieniu korzenia niż inne odmiany, osiągają-
ca dojrzałość zbiorczą po około 145 dniach od wysiewu.
Wykazuje dużą odporność na tworzenie pośpiechów  
i posiada bardzo silną, zdrową nać umożliwiającą łatwy 
zbiór mechaniczny. Korzenie są gładkie, stożkowe o dłu-
gości 22-26 cm i średnicy od 3 do 4,5 cm w zależności 
od gęstości wysiewu oraz rodzaju stanowiska. U CARBETY 
występuje brak tendencji do zazielenienia główki zarówno 
zewnątrz jak i wewnątrz korzenia. Z pośród wszystkich 
odmian występujących w oficjalnych próbach CARBETA F1 
wykazała się najwyższą zawartością beta-karotenu, który 
przekłada się na jej intensywne wybarwienie wnętrza ko-
rzeni. Znakomita tekstura oraz jednolita czerwona barwa 
miąższu korzeni sprawiają, że CARBETA F1 jest odmianą 
zapewniającą najwyższej jakości surowiec dla przetwór-
stwa. Dzięki wysokiej zawartości suchej masy odmiana 
ta idealnie nadaje się do produkcji mrożonek oraz suszu, 
zapewniając uzyskanie wysokiej wydajności z surowca. 
CARBETA F1 wykazała się znacznie niższym poziomem 
azotanów niż porównywalne przemysłowe odmiany upra-
wiane w tych samych warunkach.

ABlEDO f1 

Jest nową odmianą mieszańcową z grupy Chantenay 
przeznaczoną dla przemysłu. Jak na odmianę w typie 
Chantenay osiąga dojrzałość stosunkowo wcześnie bo już 
około 110 dni od wysiewu. Wykształca mocną, ciemnozie-
loną nać krępo osadzoną na nasadzie korzenia. Wykazuje 
dobrą odporność na tworzenie pośpiechów. Wytwarza 
korzenie o kształcie lekko stożkowym, tępo zakończone 
osiągające w zależności od gęstości wysiewu i typu ziemi 
długość 16-18 cm i grubość 4-5 cm. Istotne parametry 
będące charakterystyczne dla tej odmiany to wysoki po-
ziom beta-karotenu, wysoki procent uzyskiwanego soku 
charakteryzującego się jednocześnie wysokim Brix’em oraz 
wysoką zawartością witaminy A.  ABLEDO F1 jest odmianą 
praktycznie w ogóle nie kumulującą azotanów, co zostało 
potwierdzone w różnych warunkach uprawowych.

ODMIANY CHANTENAY • • •

ODMIANY TYPU FLAKKEE • • •

NOWOŚĆ
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Odmiana
Okres  

wegetacji  
(w dniach)

Kształt
Długość 
korzenia 
(w cm)

Wysokość 
naci  

(w cm)

Zalecana 
gęstość 
siewu  

(w mln/ha)

Przeznaczenie

Odmiany nantejskie

Invicta F1 85 N-nantejski 18-20 45 1,2-1,8 pęczki, świeży rynek

Bilbo F1 90 N-nantejski 18-20 40 1,2-1,8 pęczki, świeży rynek, przechowanie, 
soki

Frodo F1 120 N-nantejski 17-19 45 1,2-1,8 świeży rynek, przechowanie, plastry

RS 4420206 F1 120 N-nantejski 20-22 40 1,2-1,8 świeży rynek, przechowanie, plastry

Carrazzo F1
(RS 04472211) 120 N-nantejski 19-20 45 1,2-1,8 świeży rynek, przechowanie, plastry

Nebula F1 125 N-nantejski 20-24 45 1,1-1,5 świeży rynek, przechowanie, plastry, 
soki

Odmiany typu Flakkee

Carbeta F1 145 F-flakkee 22-28 55 0,7-0,9 susz, mrożenie, soki

Flakkese 2-Flacoro 130 F-flakkee 22-25 55 0,7-0,9 susz, mrożenie, soki

Odmiany typu Chantenay

Abledo F1 115 C-chantenay 16-20 50 0,6-0,8 soki

Odmiany cut & peel

Tastypeel F1 120 I-imperator 25-30 45 1,4-2,0 cięcie i pocieranie tzw. cut & peel

Odmiana
Terminy:    — siewu     — zbioru     — przechowywania

III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II

Odmiany nantejskie

Invicta F1

Bilbo F1

Frodo F1

RS 4420206 F1

Carrazzo F1
(RS 04472211)

Nebula F1

Odmiany typu Flakkee

Carbeta F1

Flakkese 2-Flacoro

Odmiany typu Chantenay

Abledo F1

Odmiany cut & peel

Tastypeel F1

Kształt: I B F N C



13

zWITSERSE REUzEN - VERMONT

BUlGAARSE REUzEN - VARNA

zWITSERSE REUzEN - VERMONT

Szybko rosnąca odmiana o bardzo długiej łodydze rzeko-
mej i sterczących ku górze, ściśle przylegających do siebie 
liściach. Ze względu na szybki przyrost masy przeznaczona 
jest do uprawy nie tylko na zaopatrzenie świeżego rynku, 
ale przede wszystkim na potrzeby przemysłu (susz, mroże-
nie). Bardzo wysoki plon łodyg rzekomych bez tendencji 
do tworzenia cebulowych zgrubień przy piętce. VERMONT 
ma wysoką tolerancją na tworzenie pędów kwiatowych  
i choroby plamistości liści.  

1 gram zawiera: 250 - 300 szt. nasion
Optymalna temp. kiełkowania: 18 - 20°c 
Zagęszczenie: 140 000 - 250 000 szt. / ha
Opakowania:  
- odmiany ustalone: 50 g i 1 kg
- odmiany heterozyjne: 10 000 szt.

BlAUWGROENE WINTER - ARkANSAS

BlAUWGROENE WINTER - ARkANSAS

Dobrze znana w Polsce i wciąż popularna w Europie, plen-
na odmiana. Jej sprawdzona mrozoodporność umożliwia
zbiór nawet do końca kwietnia. Łodygi rzekome są dość 
długie ze wzniesionymi ku górze, ciemno zielonymi liść-
mi z niebieskim nalotem. ARKANSAS długo zachowuje 
w gruncie zdrowy wygląd i łatwo rozpoczyna wegetację 
wiosną po zimowaniu w gruncie. Późno, bo dopiero pod 
koniec maja rozpoczyna tworzenie pędów nasiennych. 
Odmiana polecana do zbioru późną jesienią, zimą lub 
wczesną wiosną. Ze względu na pokrój liści może być 
zbierana mechanicznie.

BUlGAARSE REUzEN - VARNA

Bardzo popularna odmiana o bardzo długiej łodydze rze-
komej, dorastającej nawet do 70 cm długości. Chociaż nie 
jest ona czysto biała, to jednak dzięki szybkiemu wzrostowi 
i wysokiemu plonowaniu od dawna stanowi podstawową 
odmianę do produkcji suszu bądź składnik mieszanek mro-
żonych warzyw. Szybkie przyrosty powodują, że używana 
jest również do produkcji przyśpieszonej, np. młodych 
porów wiązanych w pęczki. Dobry surowiec dla potrzeb 
przemysłu uzyskać można z siewu wprost do gruntu. 
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VOlTA f1

EINSTEIN f1

VOlTA f1

Najwcześniejsza odmiana o genetycznie dużych nasio-
nach i bardzo szybkich wschodach polecana do uprawy 
przyspieszonej. Dzięki bardzo szybkim i wyrównanym 
wschodom można znacznie skrócić okres produkcji rozsa-
dy. Wzrost roślin jest bardzo szybki co powoduje, że zbiór 
można przeprowadzać wcześniej niż w przypadku innych 
odmian. Liście są wzniesione do góry, silne i ciemno zielo-
ne, a część wybielona osiąga długość powyżej 30 cm.

EINSTEIN f1

Bardzo wczesna odmiana heterozyjna w naszej ofercie. 
Polecana do uprawy przyspieszonej w tunelach, pod 
włókniną i w gruncie oraz do sprzedaży na świeżym rynku. 
EINSTEN F1 wykazuje bardzo wysoką tolerancję na jarowi-
zację. Wyróżnia się szybkim wzrostem, wysokim plonem
i długo zachowuje zdrowy wygląd w polu. Kolor liści jest 
atrakcyjnie ciemno zielony, łodyga biała osiąga długość 
27-30 cm.

DAVINCI f1

DAVINCI f1

Najlepsza odmiana mieszańcowa z grupy jesiennych. Daje 
rekordowe plony. Łodyga jest biała i bardzo długa, nawet 
do 35 cm części wybielonej. Granica pomiędzy częścią bia-
łą a ciemnozielonymi liśćmi jest bardzo wyraźna i krótka. 
DAVINCI F1 polecamy na świeży rynek z myślą o exporcie 
jako produkt najwyższej klasy. W krajach zachodniej Europy  
z powodzeniem uprawiana jest z przeznaczeniem na za-
opatrzenie przemysłu (mrożenie, suszenie itp.) ze względu 
na uzyskiwane wyższe i bardziej wyrównane plony niż 
z odmian ustalonych. Ta rewelacyjna odmiana bardzo 
dobrze się przechowuje nawet w prymitywnych kopcach 
ziemnych i ma wysoką tolerancję na mróz.

NOWOŚĆ
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fAHRENHEIT f1

fAHRENHEIT f1

Późna odmiana heterozyjna, zimująca w gruncie. Polecamy 
wysadzanie rozsady w czerwcu. Dzięki dużej tolerancji na 
wybijanie w pędy kwiatowe zbiór możliwy jest do końca 
maja. FAHRENHEIT F1 ma długą część wybieloną łodygi, 
mocne, zdrowe, z grubym nalotem woskowym liście  
i brak skłonności do tworzenia zgrubienia cebulowego. 
Wykazuje wysoką tolerancję polową na alternariozę ce-
buli /alternaria porri/ oraz na rdzę pora /Puccinia porri/. 
Cechuje ją najwyższa mrozoodporność tak jak u odmiany
ARKANSAS. 

Odmiana zimotrwałość kolor

Odmiany  o cechach  ustalonych

Bulgarese Reuzen - Varna - zielony

Zwitserse Reuzen - Vermont + zielony

Blauwgroene Winter - Arkansas +++ niebieskozielony

Odmiany heterozyjne

Volta F1 - zielony

Einstein F1 ciemnozielony

Nobel F1 - zielony

Davinci F1 - ciemnozielony

Pasteur F1 ++ ciemnozielony

Galvani F1 +++ niebieskozielony

Fahrenheit F1 +++ niebieskozielony

Cousteau F1 +++ niebieskozielony

GAlVANI f1

GAlVANI f1 

Odmiana na zbiór jesienny i późnojesienny o grubej  
i długiej łodydze do 27 cm. Pokrój roślin ze sterczącymi 
ku górze liśćmi, ich barwa i wyrównanie są wzorcowe. 
GALVANI F1 charakteryzuje się dużą zdrowotnością, wy-
kazuje wysoką tolerancję polową na alternariozę cebuli 
/alternaria porri/  i zachowuje długo trwałość w polu oraz 
świeżość po zbiorze. Przygotowanie porów do sprzedaży 
jest szybkie i łatwe zaś sam produkt końcowy prezentuje 
się doskonale. GALVANI F1 ma genetycznie duże nasiona
i szybciej wschodzi od odmian standardowych.

NOWOŚĆ
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Odmiany o cechach  ustalonych

Bulgarese Reuzen 
- Varna

bardzo 
wczesna 9 5 50-70 7 7 + +++ +++ długa łodyga  

rzekoma, duża sucha masa

Zwitserse Reuzen  
- Vermont

bardzo 
wczesna 6 6 26-32 7 8 +++ +++ +++

bardzo wysoki plon,
do wczesnych upraw, również 

do siewu wprost do gruntu

Blauwgroene 
Winter - Arkansas późna 7 8 20-25 7 9 +++ + +

wysoki plon i mrozoodporność
zbiór do maja,  

szybki wzrost zimą

Odmiany heterozyjne

Volta F1 bardzo 
wczesna 7 8 26-32 7 6 +++ ++ + genetycznie duże nasiona  

i szybkie wschody

Einstein F1 bardzo 
wczesna 6 8 26-28 7 6 +++ ++ +

do upraw  
przyśpieszonych, tolerancja  
na pośpiechy, wysoki plon

Nobel F1 bardzo 
wczesna 6 8 26-28 7 6 +++ ++ +

do upraw  
przyśpieszonych, tolerancja  
na pośpiechy, wysoki plon

Davinci F1 wczesna 8 8 26-30 7 9 +++ +++ ++
długo w polu, bardzo  
wysoki plon, również  

do siewu wprost do gruntu

Pasteur F1 średnio
wczesna 7 8 26-28 8 8 +++ ++ + znakomity produkt  

na świeży rynek

Galvani F1 średnio
wczesna 8 8 26-28 7 8 +++ ++ +

bardzo szybkie wschody,
bardzo wyrównany plon, 

świeży rynek

Fahrenheit F1 późna 7 9 22-25 7 9 +++ + +

wysoka  
mrozoodporność,  

zbiór w maju, tolerancja 
na wybijanie w pędy

Cousteau F1 późna 7 8 24-27 7 9 +++ + + wysoka mrozoodporność,  
bardzo długa część wybielona

OBJAŚNIENIA:
- wyższa liczba oznacza bardziej wzniesione liście, większą tolerancję polową na choroby, mniejszą cebulę, większą odporność 
na starzenie się w gruncie.
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w cm 10 15 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100 125 150

10 100,00 66,66 50,00 40,00 33,33 25,00 20,00 16,66 14,28 12,50 11,11 10,00 8,00 6,66

15 66,66 44,44 33,33 26,66 22,22 16,66 13,33 11,11 9,42 8,33 7,40 6,66 5,33 4,44

20 50,00 33,33 25,00 20,00 16,66 12,50 10,00 8,33 7,14 6,25 5,55 5,00 4,00 3,33

25 40,00 26,66 20,00 16,00 13,33 10,00 8,00 6,66 5,71 5,00 4,44 4,00 3,19 2,66

30 33,33 22,22 16,66 13,33 11,11 8,33 6,66 5,55 4,76 4,16 3,70 3,33 2,66 2,22

35 28,57 19,05 14,28 11,43 9,52 7,14 5,71 4,76 4,08 3,57 3,17 2,86 2,28 1,90

40 25,00 16,66 12,50 10,00 8,33 6,25 5,00 4,16 3,57 3,12 2,77 2,50 2,00 1,66

45 22,22 14,81 11,11 8,89 7,40 5,56 4,44 3,70 3,17 2,78 2,47 2,22 1,78 1,48

50 20,00 13,33 10,00 8,00 6,66 5,00 4,00 3,33 2,85 2,50 2,22 2,00 1,60 1,33

55 18,18 12,12 9,09 7,27 6,06 4,54 3,63 3,03 2,59 2,27 2,02 1,82 1,45 1,21

60 16,66 11,11 8,33 6,66 5,55 4,16 3,33 2,77 2,38 2,08 1,85 1,66 1,33 1,11

65 15,38 10,26 7,69 6,15 5,13 5,85 3,08 2,56 2,20 1,92 1,71 1,54 1,24 1,03

70 14,28 9,42 7,14 5,71 4,76 3,57 2,85 2,38 2,04 1,78 1,58 1,42 1,14 0,95

75 13,33 8,89 6,67 5,48 4,44 3,33 2,67 2,22 1,90 1,67 1,48 1,33 1,07 0,89

80 12,50 8,33 6,25 5,00 4,16 3,12 2,50 2,08 1,78 1,56 1,38 1,25 1,00 0,83

90 11,11 7,40 5,55 4,44 3,70 2,77 2,22 1,85 1,58 1,38 1,23 1,11 0,88 0,74

100 10,00 6,66 5,00 4,00 3,33 2,50 2,00 1,66 1,42 1,25 1,11 1,00 0,80 0,66

120 8,33 5,56 4,17 3,33 2,78 2,08 1,67 1,36 1,19 1,04 0,92 0,83 0,67 0,56

125 8,00 5,33 4,00 3,19 2,66 2,00 1,60 1,33 1,14 1,00 0,88 0,80 0,64 0,53

150 6,66 4,44 3,33 2,66 2,22 1,66 1,33 1,11 0,95 0,83 0,74 0,66 0,53 0,44

LICZBA ROŚLIN NA 1 M2 PRZY RÓŻNYM ZAGęSZCZENIU
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TRANSPORT MATERIAŁU SIEWNEGO

Podczas transportu należy zapewnić warunki identyczne jak przy 
normalnym magazynowaniu nasion, szczególnie jeśli chodzi  
o temperaturę oraz wilgotność powietrza. Również przy załadun-
ku i rozładunku należy unikać sytuacji, w których materiał siewny 
mógłby zostać narażony na bezpośrednie nasłonecznienie lub 
znaleźć się w pobliżu źródeł ciepła.

POSTęPUJ Z NASIONAMI OSTROŻNIE 

Przez niewłaściwe postępowanie materiał siewny może zostać 
uszkodzony. Nasiona posiadają twardą, lecz jednocześnie kruchą 
zewnętrzną okrywę nasienną, która bezpośrednio chroni żywy 
organizm nasiona. Nasiona kukurydzy, grochu i fasoli są szcze-
gólnie wrażliwe na uszkodzenie przy niewłaściwym traktowaniu. 
Worki z tym materiałem siewnym nie powinny być rzucane, 
ponieważ w osłonie i zarodku nasiona może powstać pęknięcie,  
w wyniku którego nie będzie się ono rozwijać prawidłowo.

BADANIE ZDOLNOŚCI KIEŁKOWANIA 

Seminis zaleca, aby każda partia nasion była poddana co  
6 miesięcy badaniu na zdolność kiełkowania (co trzy miesiące 
nasiona pobudzone - patrz wyżej). Badanie takie powinno być 
wykonane w laboratorium stosującym procedury ISTA lub innym 
przestrzegającym regulacje obowiązujące w danym kraju bądź 
uznane na świecie.

Nasiona, jako organizmy żywe, muszą być przechowywane  
i traktowane w odpowiedni sposób, w przeciwnym wypadku 
znacznie obniża się ich żywotność. Seminis zaleca wysiew mate-
riału siewnego przed datą ważności podaną na opakowaniach, 
poniższe informacje dodatkowo pomogą zapewnić jak najdłuż-
szy okres przydatności do siewu.

TEMPERATURA 

Wysoka temperatura i wilgotność mogą przyczynić się do re-
dukcji wigoru i zdolności kiełkowania nasion, dlatego materiał 
siewny powinien być przechowywany w chłodnych i suchych 
pomieszczeniach oraz w hermetycznych opakowaniach, z dala 
od promieni słonecznych. Seminis zapewnia pakowanie nasion  
w sposób umożliwiający zachowanie znormalizowanej, optymal-
nej wilgotności materiału, dlatego też należy utrzymać szczelność 
przechowywanych opakowań, aby uchronić nasiona przed ich 
zawilgoceniem, co skutkuje ich uszkodzeniem. Nasiona nieza-
prawiane lub zaprawiane fungicydem zaleca się przechowywać 
w temperaturze nie wyższej niż 15ºC, natomiast materiał zapra-
wiany insektycydem lub podkiełkowany powinien być przecho-
wywany w temperaturze 5ºC lub niższej. Zazwyczaj obniżenie 
temperatury średnio o 5ºC pozwala dwukrotnie przedłużyć okres 
przydatności nasion do siewu.

NASIONA POBUDZONE DO KIEŁKOWANIA

Materiał siewny może być oferowany również w postaci nasion 
pobudzonych do kiełkowania. Proces pobudzania nasion przy-
spiesza właściwy moment kiełkowania nasion i pomaga w uzy-
skaniu wyrównanych wschodów, zwłaszcza w mniej korzystnych, 
stresowych warunkach. Nasiona pobudzone powinny zostać 
wysiane w tym samym roku, w którym poddano je procesowi 
pobudzania, ponieważ proces ten skraca okres ich przydatności 
do siewu. Seminis zaleca przechowywanie nasion pobudzonych 
w temperaturze 5ºC. W przypadku przechowywania tych nasion 
przez okres dłuższy niż 6 miesięcy od momentu ich pobudzenia, 
należy przed siewem wykonać badanie zdolności kiełkowania, 
które następnie należy powtarzać co 3 miesiące, każdorazowo 
przed ich wysiewem. 

zASADy  
PRzECHOWyWANIA  
I POSTęPOWANIA  
Z MATERIAŁEM SIEWNYM
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POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży nasion, zwane dalej warunkami sprzedaży, mają zastosowanie  
do każdej oferty (zamówienia) lub umowy sprzedaży nasion zawartej pomiędzy Monsanto Polska Sp. 
z o.o. lub jej upoważnionego przedstawiciela, zwanych dalej Monstanto, a kontrahentami w Polsce 
(Kupujący), o ile strony transakcji inaczej nie postanowiły.

2. Warunki sprzedaży regulują zakupy w Monsanto nasion dla celów związanych z działalnością gospo-
darczą, jak również dla celów z tą działalnością niezwiązanych.

3. Nasiona zakupione w Monsanto są przeznaczone do uprawy roślin na konsumpcję lub paszę albo  
na inne cele gospodarcze. Nie mogą być jednak używane do pozyskiwania nowego materiału siewnego. 

OfERTA NASION

1. Wykaz nasion oferowanych przez Monsanto do sprzedaży zawarty jest każdorazowo w aktualnym 
cenniku nasion, ustalanym odrębnie na każdy sezon sprzedaży (od 1 września do 31 sierpnia następnego 
roku). Monsanto zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w cenniku w okresie jego obowiązywa-
nia, jeżeli będzie to podyktowane nadzwyczajnymi zdarzeniami nie zależnymi od Monsanto, których nie 
można było przewidzieć przy ustalaniu cennika.

2. Cennik nasion zawiera podstawową specyfikację oferowanych nasion oraz ich cenę za opakowanie 
jednostkowe lub jednostkę wagi. Cena nasion obowiązuje w miejscu siedziby Monsanto i zawiera koszt 
oryginalnego opakowania standardowego.

SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEń

1. Sprzedaż nasion odbywa się na podstawie złożonego zamówienia, z zastrzeżeniem odrębności regulacji 
przy sprzedaży bezpośredniej i pośredniej.

2. Zamówienie zawierać powinno specyfikację nasion, zgodnie z ich cennikiem (4) oraz ilość zamawianych 
nasion w poszczególnych asortymentach.
 

§6. Monsanto może zastrzec, że zamówienie będzie przyjęte do realizacji pod warunkiem przedłożenia odpo-
wiedniego dokumentu potwierdzającego tożsamość Kupującego lub fakt prowadzenia działalności gospo-
darczej (od pis z rejestru, wypis z ewidencji działalności gospodarczej, NIP, REGON, Nr konta bankowego itp.) 

§7. Potwierdzeniem otrzymania przez Kupującego nasion jest odpowiedni dokument wydania lub wysyłki 
nasion albo pisemne potwierdzenie na rachunku.

§8. Zamówienia nasion realizowane są niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia. Monsanto jest upoważ-
niona do odstąpienia od niezwłocznej realizacji zamówienia, gdy nie będzie dysponowała odpowiednią 
ilością nasion do jego realizacji. Monsanto poinformuje Kupującego o wystąpieniu takiej sytuacji w formie 
ogólnodostępnej dla stron (telefonicznie, telefaksem itp.) oraz wyznaczy przybliżony termin realizacji 
zamówienia.

§9. W przypadku uzyskania informacji o takim pogorszeniu się sytuacji finansowej Kupującego, że jego 
wypłacalność jest osłabiona, Monsanto jest uprawniona do bezzwłocznego wstrzymania realizacji zamó-
wień w systemie kredytowania. 

SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA 

§10.1. Sprzedaż bezpośrednia nasion odbywa się w siedzibie Monsanto oraz innych miejscach wskaza-
nych jako placówki Monsanto, w godzinach ich normalnego funkcjonowania.

2. Kupujący przy sprzedaży bezpośredniej może składać zamówienie ustnie lub pisemnie. W przypadku, 
gdy łączna cena zamówionych nasion wyklucza rozliczenie gotówkowe, Kupujący zobowiązany jest złożyć 
zamówienie w formie pisemnej lub dokonać 100% przedpłaty na konto bankowe Monsanto.

3. Jeżeli zamówie nie obejmuje większą ilość nasion, jego realizacja może być przez Monsanto wyznaczo-
na na pierwszy dzień roboczy następujący po dniu złożenia zamówienia. Strony transakcji mogą uzgodnić 
również inny termin realizacji zamówienia. 

SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA

§11.1. Zamówienia do realizacji sprzedaży wysyłkowej składane są na piśmie (w formie listownej,  
telefaksowej, telegraficznej).

2. Monsanto zobowiązuje się do dostarczania nasion do miejsca wskazanego przez Kupującego  
w zamówieniu. Koszty dostarczenia nasion obciążają Kupującego.

3. Dostawa nasion następować będzie pocztą, w formie przesyłek kurierskich, posłańcem bezpośrednio  
do rąk Kupującego lub w inny sposób uwzględniony przez strony na piśmie.

ROzlICzENIA fINANSOWE

§12.1. Monsanto zastrzega sobie możliwość wprowadzenia każdorazowo różnych form płatności  
za nasiona. W szczególności Monsanto może udzielać kredytu kupieckiego, pobierać zaliczki, zadatki,  
a także ustalać wszelkie dopuszczalne prawnie zabezpieczenia płatności. 
 

2. Należności za nasiona są płatne bez pośrednio w kasie siedzi by Monsanto lub zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami na konto Monsanto w Banku Handlowym w Warszawie S.A. III Oddział Warszawa  
Nr konta 10301032-08739301.

3. Szczegółowe warunki płatności są każdorazowo zawarte w rachunku, a w razie żądania przez Monsan-
to przedpłaty - w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji.

§13. W przypadku zwłoki w płatnościach należności Monsanto ma prawo naliczyć odsetki ustawowe, 
które Kupujący jest zobowiązany zapłacić.

§14. Zastrzeżenia do rachunków wystawionych przez Monsanto Kupujący zobowiązany jest zgłosić 
niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty ich otrzymania. 

REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Kupujący jest zobowiązany każdorazowo sprawdzić prawidłowość realizacji zamówienia, a w szczegól-
ności czy ilość i asortyment nasion odpowiadają zamówieniu Kupującego.

2. Reklamacje co do niezgodności ilościowych realizacji zamówienia przy sprzedaży w siedzibie Monsanto 
powinny być składane przez Kupującego wyłącznie bezpośrednio przy odbiorze nasion.

3. Reklamacje co do niezgodności ilościowych oraz ewentualne widoczne wady nasion przy sprzedaży 
pośredniej (wysyłkowej) Kupujący jest zobowiązany zgłosić Monsanto niezwłocznie po ich stwierdzeniu 
nie później jednak niż w ciągu 5 dni od daty odbioru.

§16.1. Zgłaszając wady ukryte nasion Kupujący jest zobowiązany podać ustnie i pisemnie datę realizacji 
zamówienia i numer dowodu sprzedaży. Do zgłoszenia będzie dołączone każdorazowo oryginalne opako-
wanie reklamowanych nasion z widocznymi numerami ewidencyjnymi.

2. Do reklamacji na piśmie dołączyć należy dowody potwierdzające wady ukryte nasion (np. oświadczenia 
świadków) oraz szczegółowy opis postępowania z nasionami w okresie od ich zakupu do ujawnienia 
wady i zgłoszenia reklamacji. Reklamacja powinna być udokumentowana w sposób nie budzący zastrze-
żeń Sprzedającego lub niezależnego rzeczoznawcy.

§17. Monsanto odpowiada wyłącznie za wady ukryte nasion sprzedane w oryginalnych opakowaniach, 
jeśli zostały zgłoszone w okresie 30 dni od daty ich wykrycia.

§18.1 W razie uznania reklamacji Monsanto ponosi odpowiedzialność materialną do wysokości wartości 
reklamowanych nasion.

2. Odpowiedzialność Monsanto nie obejmuje poniesionych nakładów i utraconych korzyści przez  
Kupującego.
 

§19.1. Monsanto nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli:

a) Kupujący postępował z nasionami niezgodnie z odpowiednimi zaleceniami;

b) nasiona były przepakowane bez wiedzy Monsanto;

c) nasiona były przechowywane w nieodpowiednich warunkach;

d) wystąpiła siła wyższa.

§20. W przypadku wniesienia reklamacji i braku jej bezzwłocznego przyjęcia przez Monsanto każda ze 
stron ma prawo powołać się na wynik badania jakości reklamowanych nasion. Badania przeprowadzi 
wskazana przez Monsanto Stacja Oceny Nasion, zrzeszona w organizacji I.S.T.A. Wynik tego badania 
jest wiążący dla stron. Monsanto obciążają koszty badania wyłącznie w przypadku wykrycia wad nasion.  
W pozostałych przypadkach koszty badań pokrywa składający reklamację. 

SPRZEDAŻ NASION DLA CELÓW NIEZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ

Do sprzedaży nasion dla celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą stosu je się warunki sprzedaży, 
chyba że obowiązujące przepisy, a w szczególności Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1995 
r. w sprawie szczegółowych warunków zawierania i wykonywania umów sprzedaży rzeczy ruchomych  
z udziałem konsumentów (Dz. U. z1995 r. Nr 64. poz. 328. ze zmianami) stanowią inaczej. 

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

1. Strony powinny dążyć, aby wszelkie spory między nimi rozstrzygane były polubownie.

2. Monsanto przysługuje prawo poddania sporu do rozstrzygnięcia przez Międzynarodową Organizację 
Nasienną - F.I.S.

3. W przypadku nie możliwości znalezienia ugodowego rozwiązania, spór taki będzie rozstrzygnięty przez 
sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla Monsanto. 

POSTANOWIENIA KOńCOWE

§23. Wszelkie znaki towarowe umieszczone na opakowaniach, katalogach, instrukcjach, materiałach 
reklamowych itp. pozostają własnością Monsanto i nie mogą być użyte bez jej zgody.

§24. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami ogólnymi warunków sprzedaży zastosowanie 
mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy.

OGÓLNE WARUNKI  
SPRZEDAŻY NASION 
MONSANTO POLSKA Sp. z o.o.  
z siedzibą w Warszawie 



BIURO HANDLOWE SEMINIS


