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Excellence  in the seed we breed

Seminţele sunt baza unei culturi legumicole de succes. Fiecare 
sămânţă contează, fiind înconjurată de speranţe şi aşteptări pe 
măsură ce planta se dezvoltă. Alegând varietatea potrivită nevoilor, 
cultivatorii îşi pot planifica culturile, astfel devenind mult mai 
competitivi pe piaţă. În condiţii diferite de creştere cum ar fi 
producţiile în câmp deschis sau solarii, alegerea corectă a varietăţii 
duce la o producţie sigură şi uşoară. Pentru culturi produse de 
cultivatori profesionişti sau pentru industria de procesare, 
Nickerson-Zwaan oferă hibrizi buni împreună cu sfaturi calificate din 
partea echipelor noastre localizate în ţara Dumneavoastră şi Olanda. 
Seminţele de înaltă calitate din Olanda s-au dovedit deja a fi baza 
unei producţii vegetale de succes atât în respectata Dumneavoastră 
ţară cât şi în întreaga lume!

Arie Huygen



Nickerson-Zwaan, excelenţă mondială în 
seminţe legumicole

Grupul Nickerson-Zwaan, cu sediul în Olanda, este o companie cu 
experienţă ridicată în producţia, procesarea şi comercializarea unei 
varietăţi largi de seminţe legumicole. 
Produsele şi serviciile noastre reprezintă baza activităţilor 
cultivatorilor profesionişti din toată lumea. Abilităţile acestora de 
cultivare, în combinaţie cu seminţele noastre de calitate, reprezintă 
o garanţie pentru legume excelente, care vin în întâmpinarea 
nevoilor consumatorilor. 

Nickerson-Zwaan, fondată iniţial în 1925, este parte a Limagrain Group 
(Franţa), un grup cooperativ internaţional guvernat de fermierii săi. 
Limagrain este una din cele mai mari companii de seminţe din lume 
şi cel de-al doilea furnizor ca mărime de seminţe vegetale pentru uz 
profesional. 
Nickerson-Zwaan are sedii în Olanda (în Made, cu staţii de cercetare în 
Tuitjenhorn şi Rilland), Germania, Marea Britanie, Polonia, India, Africa 
de Sud şi Ucraina. Şi suntem prezenţi în mult mai multe ţări la nivel 
mondial unde am selectat parteneri de încredere care cunosc bine 
produsele noastre. Cu aceşti parteneri menţinem în permanenţă 
contacte strânse pentru a inspira inovaţia şi pentru a rămâne aproape 
de piaţă.

Pentru informaţii detaliate privind Nickerson-Zwaan şi oferta completă 
de produse şi varietăţi, vizitaţi: www.nickerson-zwaan.com.

La Nickerson-Zwaan avem mai mult decât 
varietăţi   

CERCETARE
Nickerson-Zwaan a făcut investiţii majore în dezvoltarea varietăţilor 
de legume. 
Aceste investiţii au dus deja la varietăţi de varză, conopidă, castraveţi, 
praz, ceapă şi ridichi. Procesul de dezvoltare a unor varietăţi 
îmbunătăţite este de lungă durată şi necesită multe cunoştinţe. În 
acest proces folosim tehnologie de ultimă generaţie în laboratoare 
moderne în conformitate cu standarde stricte. 

CULTIVARE PENTRU SUCCES
Folosind tehnologii moderne alături de o bună înţelegere a modului în 
care acţionează plantele, face ca rasele noastre să fie foarte eficiente. 
Cultivatorii noştri pot să reacţioneze rapid cu noi varietăţi pentru a 
îndeplini cererile unor pieţe în schimbare. Ei iau în considerare multe 
cerinţe specifice, ale cultivatorilor, procesatorilor industriali, 
distribuitorilor sau consumatorilor săi. Varietăţile de astăzi şi cele 
viitoare incorporează caracteristici care fac recoltele mai sigure, mai 
puţin costisitoare şi mai uşor de procesat, îmbunătăţind produsele 
recoltate, calitatea, gustul, durata de stocare şi valoare nutriţională. 
Filozofia noastră este că produsele excelente încep cu seminţe 
excelente.
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DEZVOLTARE PRODUSE COMUNE
O parte importantă a cultivării moderne de legume are loc pe 
teren, în ţări de peste tot în lume. Există specialiştii noştri locali pentru 
dezvoltarea produselor, susţinuţi de echipele de service din Olanda, 
care evaluează noile soiuri prin teste extinse. Acestea sunt efectuate 
împreună cu partenerii noştri. 
Nu vom uita niciodată că datorită acestor parteneri putem crea 
succesul.

PRODUCŢIE MONDIALĂ DE SEMINŢE
Avem de asemenea parteneriate de succes în producţia de seminţe 
pe toate continentele lumii. Zonele sunt selectate cu atenţie pentru a 
asigura calitatea şi siguranţa fiecărui soi. Echipa noastră de specialişti 
de producţie controlează fiecare etapă de producţie pentru a maximiza 
siguranţa, calitatea şi disponibilitatea. Ele sunt susţinute de colegii 
din Limagrain Group, ceea ce face ca într-adevăr scopul lor să fie unul 
mondial. 
În facilităţile noastre moderne de producţie, sunt folosite diferite 
tehnici pentru a curăţa şi sorta seminţele. Un proces special implică 
calibrare, în care aceste seminţe sunt sortate conform mărimii pentru 
însămânţare mecanică şi uniformitate mai mare a recoltei. Seminţele 
pot fi de asemenea peletizate sau filmate cu agenţi de protecţie a 
recoltelor. Un alt tratament este accelerarea, care face germinarea mai 
rapidă. Dar, bineînţeles, sunt disponibile şi seminţe netratate pentru 
ferme organice.

CALITATE CONTROLATĂ
Procesăm şi testăm toate seminţele pentru a maximiza puritatea, 
sănătatea, uniformitatea germinării şi eficienţa însămânţării. 
Aceste elemente sunt vitale pentru un bun început pentru toate 
recoltele. 
Nickerson-Zwaan a obţinut acreditare NAL pentru laboratorul său 
de control al calităţii, cu sediul în Made (Olanda). NAL (Nakt 
Accredited Laboratory) reprezintă standardul laboratoarelor 
companiilor de producţie seminţe, dezvoltate de Nakt, Serviciul 
naţional olandez pentru inspecţii în agricultură. 
Acreditarea incorporează germinare şi detectarea bolilor, teste de 
puritate genetică în laboratorul de cercetare, activităţile de etichetare, 
dar şi anumite activităţi suport ale departamentelor HR şi ICT.
Acreditarea NAL este un beneficiu pentru clienţii noştri: permiţându-le 
să reducă timp şi bani prin eficientizarea logisticii şi procedurilor. 

CONSULTANŢĂ ŞI SERVICE 
La Nickerson-Zwaan, procesele scurte de comunicare, accesibilitatea 
excelentă şi consultările mutuale asigură servicii şi experienţă extinsă 
pentru beneficiul total al clienţilor. ADN-ul nostru conţine îmbunătăţire 
continuă.  

În tot ceea ce facem încercăm să oferim soiuri excelente, calitate a 
seminţelor, serviciilor şi consultanţei. În acest fel susţinem clienţii zilnic 
pentru a menţine sănătatea în companiile lor. Şi nu în ultimul rând 
sănătatea tuturor celor care consumă aceste produse legumicole 
colorate şi gustoase.

Naktuinbouw 
Accredited Laboratories
December 2007

Training

World-wide Quality

Proficiency
Testing

Annual Audits

Quality Assurance System

NAL Certificate
Naktuinbouw Accredited Laboratory

Approved 
Protocols
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Stimate Client,

Vă prezentăm catalogul nostru pentru 
sezonul 2008/2010 care conţine 
segmentul de varietăţi legumicole de 
primă importanţă şi noi introduceri de 
produse captivante şi cuprinzătoare.

Nickerson-Zwaan este o companie cu o 
înaltă experienţă în cercetarea, producerea, 
procesarea şi vânzarea seminţelor 
profesionale de legume. Din anul 1990 
Nickerson-Zwaan face parte din Grupul 
Francez Limagrain, una din cele mai mari 
organizaţii din lume implicată în furnizarea 
de seminţe şi a produselor ce derivă din 
acestea.

Nickerson-Zwaan urmăreşte continuu 
să imprime caracteristici genetice de 
calitate şi adaptabilitate climatică zonei 
Dumneavoastră, pentru a răspunde 
cerinţelor cultivatorilor profesionişti şi a 
consumatorilor.
Introducem doar acele varietăţi care au fost 
testate şi selectate în condiţiile locale din 
România, de aceea pot fi considerate ca o 
îmbunătăţire a principalelor aspecte cum 
sunt recolta, calitatea şi rezistenţa la boli.
Vă putem oferi cunoştinţe şi experienţe 
prin reţeaua noastră de Directori Zonali de 
Dezvoltare.
Distribuitorii noştri exclusivi şi specialiştii 
lor din producţie vă stau la dispoziţie 
pentru a vă ajuta în obţinerea unor recolte 
de succes.

Vă mulţumim pentru încrederea acordată şi 
vă dorim un sezon de culturi de succes. 

Thom Schepers
Director Zonal de Vânzări
Tel. direct: +31(0)162 690 917
Mobil: +31(0)6 557 818 09
thom.schepers@nickerson-zwaan.com

Jeroen Iprenburg
Director de Dezvoltare pentru Export
Tel. direct: +31(0)162 690 918
Mobil: +31(0)6 553 339 27
jeroen.iprenburg@nickerson-zwaan.com

Miroslav Bedov
Director Zonal de Dezvoltare
Tel. +38 1653 667 050
miroslav.bedov@nickerson-zwaan.com
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Condiţiile climatice din regiune permit obţinerea de recolte însem-
nate şi de bună calitate de pepeni verzi. Pentru a construi o bază 
solidă şi o producţie sigură sunt folosite în mod deosebit seminţele 
hibride, rareori fiind folosite varietăţile cu autopolenizare. Marea 
majoritate a cultivatorilor folosesc mulcirea. De asemenea, mulţi 
practică altoirea şi folosesc tunele mici. În ultimul timp s-a 
intensivizat producerea de pepeni verzi în condiţii de irigare 
prin picurare şi fertilizare cu îngrăşăminte hidrosolubile, având ca 
rezultat o protecţie mai bună a culturilor. Observând acestea, am 
realizat că cultivatorii de pepeni verzi sunt cei mai avansaţi şi 
deschişi la nou dintre toţi cultivatorii de legume, în condiţiile în care 
aplică tehnologii moderne şi acceptă varietăţi noi. Din moment ce 
input-urile sunt considerabile, alegerea varietăţii potrivite 
de-a lungul sezonului este cel mai important lucru. 

Mark van der Zouwen
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NiZ 64-56 F1
•  Tip Crimson Sweet. 
•  Plantă cu creştere rapidă, cu deschidere mare şi bună acoperire a fructelor.
•  Foarte timpurie (78 zile).
•  Pulpă roşie atractivă cu textură crocantă şi puţine seminţe.
•  Formă rotundă către rotund-ovală, greutăţi de 6-8 kg.
•  Coajă de culoare verde deschis cu dungi verde închis.
•  Conţinut ridicat de zahăr, foarte gustos (Brix 10,5-11%).
•  Pretabil pentru transport îndelungat (coaja groasă).
•  Pretabil pentru producţii în sere, tunele mici şi câmp deschis.
•  Se recomandă altoire când este cultivat pe soluri sărace.

Vasko F1

Suntem bucuroşi că sortimentul de pepeni verzi Nickerson-Zwaan a devenit o parte  
importantă a producţiei comerciale în România. În continuare efectuăm teste locale chiar 
şi după succesul cu Vasko şi Varda, de aceea avem şi câteva varietăţi noi interesante de 
pepeni verzi, portaltoi şi pepeni galbeni de oferit. 

Diploizi, de tip Crimson

•  Hibrid de tip Crimson Sweet, foarte viguros şi foarte timpuriu. 
•   Fructe de calitate excelentă, coajă foarte strălucitoare, pulpă dulce, crocantă, de culoare roşu 

intens.
•   Fructe rotunde puţin alungite, cu greutăţi cuprinse între 10 şi 12 kg, străbătute de dungi 

verde mediu închis.  
•  Rezistenţă intermediară la antracnoză.
•   Pe solurile infectate, sărace în elemente nutritive, umede (grele) vă recomandăm să efectuaţi 

altoirea pe portaltoii nostri specifici.
•  Aspect extern excelent.

Varda F1
•  Diploid tip Crimson Sweet, foarte timpuriu, viguros şi productiv.
•  Fructe alungite, de culoare verde mediu cu pulpă roşie foarte dulce. 
•   Oval, tip blocky, 10-15 kg, culoarea de bază verde mediu cu dungi late de culoare verde 

negricios.
•  Rezistenţă intermediară la fusarium oxysporum f.sp. melonis (Fom) şi antracnoză.
•  Fructe grele, viguroase, calitate internă bună, dezvoltarea masei foliare puternică.

NOU



Kodak F1
•  Diploid tip Crimson Sweet, semitimpuriu, alungit.
•  Greutăţi medii de 10-20 kg, dungi închise late, pe fond de culoare verde deschis.
•  Conţinut ridicat de zahăr, pulpă crocantă şi gustoasă, conţinut redus de seminţe.
•  Folosind K2O şi irigarea se obţin fructe de dimensiuni mari.
•  Rezultate bune în combinaţie cu portaltoii NiZ.
•  Viguros, acoperire bună, rezistenţă mare.

Zodiak F1
•  Hibrid cu rezistenţă la Fusarium oxysporum rasele 0-1 (Fon).
•  85 zile de la semănare, alungit, greutaţi de peste 12 kg.
•  Coajă verde cu dungi de culoare verde închis, foarte late.
•  Foarte dulce (11-12%), pulpă de culoare roşu intens.
•  Varietate care se adaptează bine.
•  Planta creşte viguroasă, rezultând o acoperire bună a fructelor, prevenind arsurile solare.
•  Rezistent la Fusarium rasa 1 şi rezistenţă medie la Fusarium rasa 0.
•  Consum în stare proaspătă, excelent pentru transport pe distanţe lungi.
•  Unul dintre cei mai uniformi şi selecţionaţi de pe piaţă.

Diploizi, de tip Allsweet
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Portaltoi
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Galia F1
•  Varietate timpurie pentru producţii în solar sau camp deschis.
•  Fructe rotunde cu greutăţi medii de 1,1 kg.
•  Coajă galben-verzuie şi pulpă verde. 
•  Rezistent la Fom 0,1,2, Sf 1.

Tip Galia

NiZ 52-130
•  Fructe atractive de calitate ridicată.
•  Hibrid timpuriu-semitimpuriu cu fructe de 2-2,5 kg.
•  Camera seminţelor este foarte redusă.
•  Pulpa este foarte gustoasă.
•  Plantă foarte productivă şi viguroasă.
•  Combinaţia perfectă între calitate şi producţii ridicate.

NiZ 52-131   
•  Cel mai timpuriu hibrid de tip Galia din segmentul NiZ.
•  Poate susţine foarte multe fructe.
•  Fructe cu greutăţi medii de 1,5-2 kg.
•  Plantă viguroasă; pierderi minime de fructe.
•  Fructe rotunde, frumoase, cu rezistenţă bună la transport.
•  Cea mai bună alegere pentru prima recoltă.

Hibrizi de portaltoi utilizaţi la altoirea pepenilor verzi.
Avantajul hibrizilor de portaltoi (Cucurbita maxima x C.mochata) în comparaţie cu folosirea 
tradiţionalului dovlecel (Lagenaria) este în mărimea masei foliare atât la suprafaţă cât şi 
a sistemului radicular. Plantele mai puternice produc mai multe fructe, implicit o recoltă 
mai bogată. Frunzele adiţionale mai puternice şi mai înalte duc la o acoperire mai bună a 
fructelor, evitând astfel distrugerile aspectului exterior de către soare. În zonele unde am 
efectuat loturi demonstrative, ambii hibrizi de portaltoi menţionaţi mai jos au dat rezultate 
exceptionale comparativ cu standardul. 
Cele mai importante caracteristici ale varietăţilor:
Cirrus F1- Reprezintă o combinaţie bună între timpurietate şi productivitate Nimbus F1– 
Foarte viguros, are capacitatea de a da o mulţime de fructe şi implicit producţii ridicate 
de-a lungul întregului sezon.

Pepeni galbeni

NOU

NOU
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Tempesta F1
•  Varietate cu ţepi, foarte timpurie: 40-45 zile de la semănare.
•  Cilindrici, bine umpluţi, rotunzi în secţiune, consistenţi, nu sunt amari.
•  Excelenţi pentru procesare (incl. murat).
•  Culoare verde-verde închis, fără dungi, lucioşi.
•  2-3 flori pe nod, predominant femele.
•  Creştere cu vigoare medie şi bună adaptabilitate, chiar şi în zonele călduroase.
•  Frunze mici, de culoare verde mediu.
•  Rezistent la rugină şi făinare, tolerant la CMV.
•  Producţii foarte ridicate şi timpurii, poate fi plantat la densităţi mari.

Parsifal F1
•  Semitimpuriu (55-60 zile), varietate cu ţepi, adaptat la condiţii de căldură şi semiaride.
•  Vigoare bună şi cârcei puternici.
•  Potenţial de producţie ridicat şi rezistenţă bună.
•  Formă cilindrică până la uşor conică.
•  Foarte consistent, calitate bună pentru murat.
•  Calitate excelentă, crocant, culoare verde deschis spre verde închis.
•  Rezistent la rugină(S), făinare (Sf ) şi virusul mozaic al castravetelui (CMV).

Palmira F1
•  Varietate semitârzie, cu vigoare bună; 90 - 100 zile de la plantare. 
•  Fructe ovale (19 x 14 cm), cu coajă galben portocaliu.
•  Pulpă foarte aromată, de culoare alb-roz.
•  Coajă portocaliu închis, mediu fină.
•  Alb crem, nuanţă portocalie în cavitatea seminală.
•  Durată lungă de păstrare, 8.000 / 14.000 plante la hectar.
•  160 cm între rânduri, 40 cm pe rând, 2-3 seminţe la cuib. 
•  Greutatea medie a fructelor 1.5-3.0 kg.
•  Rezistent la fuzarioză.

Tip Ananas 

Castraveciori

Viruşi:

Virusul  Mozaic al Tutunului 

Virusul îngălbenirea nervurilor din frunze 

Micoze- fungi

CMV

CVYV

Cucumber Mosaic Virus

Cucumber Vein Yellowing Virus

Mykosis (fungal diseases):

Cladosporioza Ccu

Cca

Sf

Cladosporium cucumerinum

Tăciune, mălură, pătare

Făinarea

Corynespora cassiicola

Sphaerotheca fuliginea 
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Dovlecei

Ezra F1
•  Dovlecel de vară, foarte timpuriu, semiconic până la cilindric.
•  Nu prezintă striaţii, foarte uşor de cultivat, culoare verde crem stralucitor.
•  Fructe foarte netede, lungi de 10-14 cm.
•  Echilibru stabil între, flori mascule/femele, acoperire bună.
•  Viguros, cu toleranţă bună la temperaturi scăzute.
•   Recomandat pentru culturi timpurii de primăvară şi târzii de toamnă în tunele mici sau câmp 

deschis, iarna în sere reci sau tunele.
•  Rezistenţă bună la rupere.

NiZ 53-138 F1
•  Dovlecel de vară, tip cilindric, foarte timpuriu, uşor striat.
•  Culoare crem strălucitor, foarte neted, lungi de 10-13 cm.
•  Echilibru stabil între flori mascule/femele, acoperire bună.
•  Plantă laxă, viguroasă, cu internodii scurte.
•  Recomandat pentru culturi timpurii de primăvară şi târzii de toamnă.
•  Toleranţă în cultură la viruşii WMV2 şi ZYMV.
•  Producţii foarte ridicate.

NOU
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Cu o multitudine de subspecii şi diferite perioade de vegetaţie, genul 
Crucifere face parte constant din meniul nostru zilnic. De-a lungul 
secolelor, Nickerson-Zwaan a adunat cunoştinţe şi experienţă despre 
familia Crucifere. Suntem mândri că avem o tradiţie de renume în 
înmulţirea cruciferelor. Preferinţele consumatorilor sunt într-o 
schimbare continuă şi noi le urmărim în permanenţă. Printre tendinţe, 
am observat o cerere în creştere de varză roşie, varză de Bruxelles 
şi varză creaţă. Încă mai sunt prezente tradiţii tipice locale în proce-
sarea verzei albe. Se acordă o atenţie sporită verzelor de păstrare 
iar bolile specifice sunt în continuă creştere. Ţinând cont de toate 
acestea, NiZ vine cu o diversitate de noi produse. Scopul nostru este 
de a oferi în mod sistematic soluţii complete atât pentru cultivare 
cât şi pentru consum. Echipa noastră de cercetători, directori de 
dezvoltare şi distribuitori sunt dedicaţi identificării celor mai bune 
posibilităţi în alegerea varietăţii ideale. În acest catalog, am încercat 
să clasificăm varietăţile tinând cont de condiţiile locale de creştere şi 
consum. Datele sunt rezultatul vizitelor noastre pe teren la numeroşi 
cultivatori şi sperăm ca în viitor, pe lângă binecunoscutele varietăţi 
Nickerson-Zwaan Speedon, Bourbon, Borodin, Otorino, Sarmash, 
Lion, Amsterdam, Barcelona şi Lisabona, vom introduce şi unele 
noi cum ar fi Patron, Castello, Brilliant, Tourmaline şi Romanov. Vă 
recomandăm să cereţi date şi recomandări cu privire la rezultatele 
experienţelor locale.

Wim Snijders
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Varză albă

Speedon F1
•   Varietate cu perioadă de vegetaţie foarte scurtă (50 zile de la plantare), pentru culturi timpurii 

în sere/solarii.
•  Căpăţâna este ovală şi cântăreşte aproximativ 1.0 kg.
•  Uniformitate bună în cultură, fără emiterea tijei florale. 
•  Căpăţâni atractive, de culoare verde deschis.

Borodin F1

Observaţii: CMS înseamnă că linia mamă a hibridului nu produce polen. Aceste plante 
nu sunt modificate genetic. Această caracteristică a fost descoperită în natură şi este 
foarte folositoare în înmulţirea şi producerea seminţelor. Avantajul cultivatorilor este 
acela că vor avea o uniformitate excepţională a plantelor.

Consum în stare proaspătă

•  Varietate timpurie, 60 zile de la plantare până la maturitate.
•  Căpăţâni de culoare verde deschis, cu greutăţi cuprinse între 1 şi 2 kg.
•  Tulpină înaltă ce conferă părţii bazale o calitate excelentă.
•  Se menţine bine în cultură.

Campra F1
•   Varietate timpurie, cu perioadă de vegetaţie scurtă, pentru culturi în sere, solarii şi câmp 

deschis. 
•  Căpăţâna este rotundă, cu greutăţi medii de 1-2,5 kg.
•  Capacitate bună de păstrare, fără a crăpa. 
•   Structura internă excelentă face această varietate să fie foarte potrivită pe lângă consum în 

stare proaspătă şi în procesare.
•   Pentru o varietate aşa de timpurie, Campra se menţine foarte bine în condiţii de căldură.

15
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Sarmash F1
•  Căpăţâni turtite cu frunze subţiri şi structură internă fină.
•  Recoltare vara sau toamna devreme, consum în stare proaspătă în zone temperate.
•  Semitimpurie, 70 zile de la plantare, aproximativ 2 kg, culoare verde deschis.
•  Se păstrează bine în cultură.
•   Foarte viguroasă, circumferinţă de aproximativ 75 cm, rezistă bine la căldurile din vară şi la 

secetă.
•  Rezistentă la arsura bacteriană, tolerantă la putregaiul rădăcinilor.

Landini F1

•  Destinată consumului în stare proaspătă, dar şi pentru murat.
•  85-90 zile de la plantare, formă rotundă, 3,0-5,0 kg.
•  Rezistentă la fuzarioză.
•  Densitatea recomandată este de 25-33.000 plante la ha.
•  Recoltare după 15 August.
•  Se păstrează bine în cultură.

Bourbon F1
•  Varietate foarte potrivită pentru recoltări timpurii. 
•  Recomandată pentru cultivare în câmp deschis şi consum proaspăt.
•  Căpăţână mare, rotundă, cu structură internă fină.  
•  Sistem radicular foarte bine dezvoltat, ce garantează o recoltă bună în toate condiţiile. 
•  Cea mai productivă varză din segmentul ei.
•  Toleranţă bună la emitere tijei florale şi rezistentă la crăpare.
•  Varietate extrem de uniformă pentru consum în stare proaspătă. 
•  Varză foarte productivă, cu căpăţâni rotunde şi mari (2.0-3.0 kg) şi structură internă fină.
•  Sistemul ei radicular garantează o recoltă bună chiar şi în condiţii grele.

Otorino F1
•  Pentru consum proaspăt şi industrializare.
•  Perioada de vegetaţie 100 zile de la plantare.
•  Formă rotundă, 3,0-7,0 kg, culoare verde deschis.
•  Se păstrează bine în cultură.
•  Tolerantă la emiterea tijei florale, rezistentă la fuzarioză.
•  25-35.000 plante la ha.
•  Recoltare începând cu sfârşitul verii.

Consum în stare proaspătă şi procesare



Puccini F1
•  110 zile de la plantare, pentru procesare/industrializare.
•  Tulpină înaltă, formă rotundă.
•  3,0-5,0 kg, calitate internă bună, miez scurt.
•  Se păstrează bine în cultură, recoltare Septembrie/Octombrie.
•  25-33.000 plante la ha.
•  Rezistentă la fuzarioză şi Xanthomonas.

Burton F1
•  Varietate semitârzie, recomandată pentru procesare (murat).
•  Căpăţâni rotunde-uşor turtite, cu greutăţi de 3.0 - 7.0 kg.
•  Structură internă bună, frunze subţiri şi miez redus. 
•  Recomandată în special pentru murat.
•  Plantă foarte puternică şi productivă, indicată pentru diferite climate şi regiuni.
•  Rezistentă la fuzarioză.
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Mozart/Castello F1
•  Varietate cultivată în toată lumea, pentru consum în stare proaspătă.  
•  Căpăţână rotundă, atractivă, cu structură internă excelentă.
•  Căpăţână grea şi fermă, cu greutăţi cuprinse între 1.0 şi 2.5 kg. 
•  Varietate foarte adaptabilă şi productivă, cu capacitate bună de păstrare în câmp.
•  Rezistă bine la condiţii de stress. 
•  Calitate excelentă după recoltare.
•  Toleranţă ridicată la crăpare.
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Lion F1
•  Varză de culoare verde deschis, foarte atractivă, pentru păstrare îndelungată.
•  Căpăţâni rotunde, mari şi uniforme, cu miez redus şi frunze subţiri.
•  Rezistenţă sporită la diverse boli şi dăunători. 
•  Toleranţă ridicată la boli de depozitare
•  Frunze exterioare de culoare verde deschis iar cele interioare alb gălbui pe timpul păstrării. 
•  Rezistentă la fuzarioză.

Attraction F1
•  Varietate timpurie de varză albă, cu potenţial bun de păstrare.
•  Căpăţâni foarte uniforme, rotunde şi grele (2.0-3.0 kg). 
•  Toleranţă bună la emiterea tijei florale şi capacitate bună de păstrare în câmp.
•  Gust excelent. Recomandată pentru plantarea după cartofi.
•  Recomandată pentru recoltările timpurii.

Busoni F1
•  Varietate cu potenţial ridicat de producţie.
•  Recoltare în Octombrie, 120 -130 zile de la plantare.
•  Păstrare îndelungată, consum proaspăt.
•  Plantă de dimensiuni mari, rotund-ovală, 2 - 3 kg, culoare verde deschis.
•  25-40.000 plante la ha.
•  Rezistentă la fuzarioză.

NOU

Pastrare
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timpurie, consum proaspăt. 
consum proaspăt şi procesare. 
păstrare.

plantare
recoltare
păstrare

plantare
recoltare
păstrare
plantare
recoltare
păstrare
plantare
recoltare
păstrare
plantare
recoltare
păstrare
plantare
recoltare
păstrare
plantare
recoltare
păstrare
plantare
recoltare
păstrare
plantare
recoltare
păstrare
plantare
recoltare
păstrare
plantare
recoltare
păstrare
plantare
recoltare
păstrare
plantare
recoltare
păstrare
plantare
recoltare
păstrare

Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie

Speedon F1 50 40 - 70         0,5 - 1,2

Tabel varză albă

În aceste tabele sunt descrise perioadele ce trebuie respectate în 
tehnologia verzei albe. Linia verde reprezintă perioada optimă de 
plantare, linia galbenă reprezintă perioada optimă de recoltare iar linia 
gri reprezintă intervalul de depozitare. Unele varietăţi au două cicluri de 
plantare/recoltare.

Borodin F1 60 40 - 70        1 - 2

Campra F1 60 40 - 70        1 - 2,5

Sarmash F1 70 35 - 50        1,8 - 2

Landini F1 85 - 90 35 - 50        3 - 5

Otorino F1 95 35 - 50        3 - 7

Puccini F1 100 25 - 33        3 - 5

Burton F1 100 25 - 33        3 - 7

Attraction F1 100 - 110 40 - 60        1 - 3

Busoni F1 110 - 120 25 - 50        2 - 3

Lion F1 130 25 - 50        2 - 4

Castello/
Mozart F1 80 40 - 80        1 - 2,5

Bourbon F1
(2 cicluri) 65-70 40 - 50        2 - 3

Hibridul Perioada
Zile de matu-

ritate de 
la plantare

Densitate 
plante/ha

x1000

Greutatea
căpăţânii

kg
plantare
recoltare
păstrarep

Speedon F1 50 40 - 70         0,5 - 1,2 

p
plantare
recoltare
păstrarep

Campra F1 60 40 - 70        1 - 2,5

p
plantare
recoltare
păstrarep

Sarmash F1 70 35 - 50        1,8 - 2

p
plantare
recoltare
păstrarep

Castello/
Mozart F1 80 40 - 80        1 - 2,5

pp
plantare
recoltare
păstrarep

Puccini F1 100 25 - 33        3 - 5

p
plantare
recoltare
păstrarep

Attraction F1 100 - 110 40 - 60        1 - 3

p
plantare
recoltare
păstrarep

Lion F1 130 25 - 50        2 - 4

În aceste tabele sunt descrise perioadele ce trebuie respectate în
tehnologia verzei albe. Linia verde reprezintă perioada optimă de 
plantare, linia galbenă reprezintă perioada optimă de recoltare iar linia 
gri reprezintă intervalul de depozitare. Unele varietăţi au două cicluri de 
plantare/recoltare.
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Romanov F1
•  Varietate timpurie, destinată consumului în stare proaspătă
•  Căpăţâni rotunde, de culoare roşu intens. 
•  Plantă medie, cu frunze externe medii. 
•  Se păstrează bine în cultură. 
•  Toleranţă bună la emiterea tijei florale şi crăpare.

Rodeo F1

•  Varietate timpurie şi adaptabilă, pentru consum în stare proaspătă.
•  Căpăţâni mici-medii, dense, cu formă rotund-ovală.
•  Miez redus şi frunze subţiri, de culoare atractivă.
•  Toleranţă ridicată la emiterea tijei florale şi crăpare
•  Puternică în condiţii dificile de creştere.
•  Se păstrează excelent în cultură.

Royale F1 / CMS: Rondale F1
•  Varietate timpurie, destinată consumului în stare proaspătă.
•  Căpăţâni rotunde, de culoare roşu intens. 
•  Plantă medie, cu frunze externe medii. 
•  Se păstrează bine în cultură. 
•  Toleranţă bună la emiterea tijei florale şi crăpare.

Varză roşie
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Rodon F1 / CMS: Rococo F1
•  Varietate tardivă pentru culturi neprotejate, recomandată pentru procesare.
•  Perioadă medie de păstrare.
•  Căpăţâni mari, rotund-ovale, colorate intens.
•  Frunze externe mari şi căpăţână acoperită de un strat protector de pruină; miez redus.
•  Toleranţă deosebită în condiţii dificile de creştere. 
•  Rezistenţă sporită la arsura vârfurilor.
•  Sistem radicular puternic şi uniformitate bună a culturii.

plantare
recoltare
păstrare
plantare
recoltare
păstrare
plantare
recoltare
păstrare
plantare
recoltare
păstrare

Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie DecembrieHibridul Perioada
Zile de matu-

ritate de 
la plantare

Densitate 
plante/ha

x1000

Greutatea
căpăţânii

kg

plantare
recoltare
păstrare

Rodeo F1 67 50 - 70         0,75 - 1,5

Tabel pentru varză roşie

Royale F1 /
CMS: Rondale F1 90 40 - 60        1 - 2          

Romanov F1 90 40 - 60        1 - 2

Rodon F1
CMS: Rococo F1 130 25 - 40        4 - 5

plantare
recoltare
păstrarep

Rodeo F1 67 50 - 70         0,75 - 1,5 

p
plantare
recoltare
păstrarep

Romanov F1 90 40 - 60        1 - 2



Varză creaţă

NiZ 14-355 F1
•  Timpurie (80-90 zile), pentru consum în stare proaspătă.
•  Căpăţâni compacte, cu greutăţi medii de 1-2 kg.
•  Miez redus.
•  Rezistenţă medie la Xantomonas.
•  Varietate uşor adaptabilă, cu perioadă mare de recoltare.

Emerald F1
•  Hibrid timpuriu de calitate premium, cultivabilă şi în spaţiu protejat.
•  Indicată pentru recoltări în mijlocul sezonului.
•  Căpăţâni rotunde, dense, cu greutăţi medii de 1.0-2.0 kg.
•  Culoare verde închis strălucitor; cultură foarte uniformă 
•  Capacitate foarte bună de păstrare în câmp.

Cornalyn F1

Tourmaline F1

•  Hibrid tardiv, aprox. 130 zile de la plantare.
•  Recoltare toamna, consum în stare proaspătă.
•  Căpăţâni de formă rotundă, 1,0-2,5 kg, culoare verde închis.
•  Frunze fin gofrate.
•  Capacitate foarte bună de păstrare în câmp.
•  35.000 plante la ha.
•  Plantă sănătoasă, rezistentă la Xanthomonas.
•  Aspect comercial deosebit.

•  Varietate cu recoltare toamna/iarna.
•  Semitardivă, 145 zile de la plantare.
•  Mărime medie, consum în stare proaspătă.
•  Formă rotundă, 1,0-2,5 kg, frunze fin gofrate.
•  35.000 plante la ha.
•  Varietate compactă, foarte sănătoasă.
•  Rezistentă la Xanthomonas.

22

NOU



Tundra F1
•  Varietate cu semănare în Aprilie-Iunie.
•  Recoltare Octombrie-Martie.
•  Consum în stare proaspătă, 165 zile de la plantare.
•  Plantă mare, formă rotund-ovală, 1,0 kg, culoare verde închis.
•  Se păstrează bine în cultură.
•  40-50.000 plante la ha.
•  Varză creaţă încrucişată cu varza albă.
•  Rezistă bine la temperaturi scăzute.
•  Recolte scăzute în cazul plantărilor târzii.
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plantare
recoltare
păstrare
plantare
recoltare
păstrare
plantare
recoltare
păstrare
plantare
recoltare
păstrare
plantare
recoltare
păstrare

Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie DecembrieHibridul Perioada
Zile de matu-

ritate de 
la plantare

Densitate 
plante/ha

x1000

Greutatea
căpăţânii

kg

NIZ 14-355 F1  80 - 90  35 - 45          1 - 2

Tabel pentru varză creaţă

Emerald F1  80  35 - 45         1 - 2

Cornalyn F1  130  35         1 - 2,5

Tourmaline F1  145  35         1 - 2,5

Tundra F1  165  40 - 50         1

plantare
recoltare
păstrarep

NIZ 14-355 F1  80 - 90  35 - 45          1 - 2

p
plantare
recoltare
păstrarep

Cornalyn F1  130  35         1 - 2,5

p
plantare
recoltare
păstrarep

Tundra F1  165  40 - 50         1

plantare
recoltare
păstrare
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Brilliant F1
•  Varietate foarte timpurie, productivă, recomandată pentru consum în stare proaspătă.
•  Verzişoare rotunde, uniforme.
•   Plante semi-înalte ce susţin bine întreaga încărcătură de verzişoare grele colorate verde 

închis.
•  Rezistenţă medie la făinare şi băşicarea albă. 
•  Toleranţă bună la emiterea tijei florale.

Content F1
•  Varietate semi-timpurie pentru consum în stare proaspătă şi procesare. 
•  Verzişoare de formă rotund-ovală, uniforme. 
•  Păstrare bună în cultură; rezistentă la boli. 
•  Pretabilă la recoltări manuale şi mecanizate.

Varză de Bruxelles

Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie

plantare
recoltareBriliant F1    130
plantare
recoltareContent F1    150

Tabel pentru varză de Bruxelles

plantare
recoltareBriliant F1    130

plantare
recoltare

Hibridul Perioada
Zile de matu-

ritate de 
la plantare



Helsinki F1
•   Varietate foarte timpurie, recomandată special pentru culturi extratimpurii în solarii dar şi 

pentru câmp deschis.
•  Inflorescenţe uniforme, mari şi îndesate, foarte albe.
•  Autoacoperire foarte bună; vigoare bună.
•  Alegerea cea mai potrivită pentru producţiile din Iunie!

Conopidă
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Barcelona F1
•  Varietate destinată producţiilor timpurii;sfârşit de Iunie şi Iulie.
•  Inflorescenţe compacte, bine protejate, albe, de calitate excepţională.
•  Nu este sensibilă la colorarea în roşu.
•   Performanţele ei consecvente fac din această varietate un standard al recoltelor timpurii în 

sezon.

Lisabona F1
•  Varietate destinată producţiilor vara târziu şi toamna devreme.
•   Semănare în primăvară(Aprilie/Mai), recoltare la jumătatea  lui Septembrie/sfârşitul lui Oc-

tombrie.
•   85/90 zile de la plantare, tulpină puternică, plantă foarte viguroasă, autoacoperire foarte 

bună, cu multe frunze interioare.
•  Formă uşor rotund-turtită, foarte bine îndesată.
•  Hibrid îmbunătăţit prin tehnologia CMS.

Amsterdam F1
•  Varietate semitardivă, recomandată în special recoltelor târzii de toamnă.
•  Înflorescenţe albe, dense, uniforme, de formă rotundă. 
•  Foarte mari şi grele la sfârşitul perioadei de vegetaţie.
•  Autoacoperire excelentă a inflorescenţelor mari şi de calitate.
•  Perioadă mare de păstrare în câmp.
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Floriade
•  Varietate semitimpurie (85-95 zile de maturitate).
•  Inflorescenţe grele, îndesate şi foarte albe, de calitate bună.
•  Indicată pentru consum proaspăt şi procesare.
•  Inflorescenţă susţinută de o tulpină puternică.
•  Nu răspunde bine la fertilizări excesive cu azot !

Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie

plantare
recoltareHelsinki F1    72
plantare
recoltareBarcelona F1    70 - 80

Table pentru conopidă

plantare
recoltareLisabona F1    85 - 90
plantare
recoltareAmsterdam F1    85 - 95

85 - 95 plantare
recoltareFloriade (soi)

Hibridul Perioada
Zile de matu-

ritate de 
la plantare

plantare
recoltareHelsinki F1 72

plantare
recoltareLisabona F1    85 - 90

85 - 95 plantare
recoltareFloriade (soi)

plantare
recoltare
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Ceapa este cultura care are ceasul solar, pentru că este sensibilă la 
lungimea zilei. De aceea nu sunt foarte multe companii capabile 
să producă varietăţi potrivite condiţiilor şi circumstanţelor locale 
de creştere. Multe varietăţi de zi foarte lungă nu dau rezultate 
bune în condiţiile ţării noastre. Separat de importanţa mărimii 
producţiei, pretabilitatea la păstrare îndelungată este de aseme-
nea foarte importantă pentru cultivatori. O perioadă mai mare de 
vânzare măreşte şansele unui profit mai mare. Din acest punct de 
vedere, oferta de varietăţi cu ambele caracteristici (producţii mari 
şi păstrare îndelungată) este încă destul de limitată. Coaja externă 
groasă care protejează bulbul este de asemenea foarte importantă 
pentru maşina de sortat. Codiţa subţire reduce pierderile de 
umiditate şi împiedică pătrunderea bolilor în bulbi. Unul din cei 
mai performanţi hibrizi din gama Nickerson-Zwaan este Dacapo. 
Cu noul hibrid Taresco am reuşit să pătrundem în rândul varietăţilor 
adaptate cerinţelor locale. De asemenea ne mândrim cu 
performanţele locale a varietăţilor de ceapă roşie şi ceapă de iarnă. 
Nickerson-Zwaan are standarde foarte severe în controlul 
producerii seminţelor şi condiţionarea acestora, deci cu seminţele 
Nickerson-Zwaan  veţi avea o germinaţie sigură, dezvoltare 
uniformă a plantelor şi densitate optimă.

Wim van der Heijden

Excellence  in the seed we breed



Ceapă
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Taresco F1
•  Varietate nouă, cu productivitate ridicată; pentru consum în stare proaspătă şi industrializare.
•  Bulbi globulari uşor turtiţi.
•  Coajă de grosime medie, de culoare maroniu deschis.
•  Masă foliară semi-verticală, foarte viguroasă şi cerată.
•  Sistem radicular foarte puternic; rădăcini groase.
•  Toleranţă ridicată la încolţire.

Dacapo F1
•  Varietate frumoasă de zi lungă cu bulbi mari şi grei; varietate de tipul US.
•  Dacapo are bulbi fini şi foarte uniformi, de formă globulară (65-85 mm). 
•  Foarte indicată pentru depozitare îndelungată, până la sfârşitul lunii Martie. 
•   Înzestrată cu un sistem foliar foarte viguros, Dacapo este rezistentă la emiterea tijei florale şi dă 

producţii foarte mari.

Franzisco

Red Pearl F1

•  Ceapă de zi lungă ( ONL), indicată pentru păstrare pe termen scurt (până la sfârşitul lunii 
   Decembrie).
•  Semitimpurie, masă foliară foarte viguroasă, semi verticală, de culoare verde deschis.
•  Bulbi rotunzi cu coaja subțire şi guler de grosime medie.
•  Culoare galben maronie. Varietate foarte productivă, bulbi de 55-95mm.
•  Sistem radicular foarte bine dezvoltat; se dezvoltă foarte bine pe soluri fără sisteme de irigare.
•  Pretabilă pe majoritatea tipurilor de sol.

•  Hibrid de ceapă roşie, semitimpuriu. 
•  Bulbii au formă rotundă - uşor ovală şi gât subţire. 
•  Frunzele exterioare sunt de culoare roşu închis iar cele interioare sunt monocentrice.
•  Poate fi păstrată până în Februarie.
•  Foarte rezistentă la emiterea tijei florale.
•   Bulbi cu diametrul de 55 - 75 mm de calitate superioară, cu un conţinut ridicat de 

antioxidanţi.
•  Densitatea recomandată este de 3,5-3,8 unităţi de seminţe (o unitate = 250.000 seminţe). 

Ceapă – de zi lungă 
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Ceapă de iarnă 

Wolf F1
•  Varietate semitimpurie de iarnă, cu pornire rapidă în vegetaţie primăvara. 
•  Destinată atât consumului în stare proaspătă sub formă de legatură cât şi ca ceapă uscată la 
   maturitate.
•  Bulbi uniformi de formă rotundă şi culoare galben-aurie; creştere rapidă.
•  Frunze de culoare verde închis, verticale, acoperite de un strat protector de pruină.
•  Rezistenţă excelentă în condiţii de iarnă; rezistentă la emiterea tijei florale.

Panther F1
•  Ceapă de iarnă cu bulbi mari, fermi şi globuloşi.
•  Coajă de culoare maroniu închis, cu gât semi subţire.
•  Frunze verticale şi viguroase, de culoare verde închis.
•  Productivitate mare, în funcţie de condiţiile de temperatură.
•  Foarte rezistentă la îngheţ; rezistenţă medie la emiterea tijei florale.
•   Recomandată pentru păstrare pe termen scurt şi chiar pentru a fi comercializată ca ceapă de 

legătură în primăvară.

Savel
•  Recomandată pentru producţii timpurii în sere sau în solarii vara şi toamna devreme.
•   Tulpina lungă şi de calitate denotă un contrast bun între partea albă a tulpinii şi frunzele 

atrăgătoare de culoare verde închis.
•  Foarte uşor de curăţat.
•  Rezistentă la boli, dăunători şi condiţii de climă vitrege. 
•  Cantitatea de sămânţă recomandată la hectar este de 6–8 milioane seminţe.

Ceapă de legătură



Pancho
•  Varietate foarte timpurie, cu performanţe ridicate, destinată recoltelor timpurii din sezon.
•   Perioada ei scurtă de maturitate dă posibilitatea de a fi folosită mai târziu, către sfârşitul 

sezonului. 
•   Frunze de lăţime medie, relativ verticale, de un verde atrăgător sunt acoperite de un strat 

protector de pruină.
•  Partea albă este lungă, fără tendinţe de a forma bulb. 
•  Potenţial ridicat de producţie; varietate uşor de curăţat.
•  Se recomandă semănarea directă şi recoltarea mecanizată. 
•  Toleranţă ridicată la emiterea tijei florale.

Praz

Culturi de vară

Culturi târzii de toamnă

Porvite

Porbella

•   Varietate semi timpurie de tipul Gigant de Toamnă, destinată producţiilor timpurii din 
toamnă. 

•   Frunze de culoare verde închis, relativ late şi verticale, acoperite de un strat protector de 
pruină.

•  Partea bazală este lungă şi foarte uniformă, fără tendinţe de a forma bulb. 
•  Poate fi recoltată şi mecanizat.
•  Toleranţă ridicată la emiterea tijei florale şi rezistenţă medie la putregaiul cepei.

•  Varietate semi tardivă de toamnă, cu creştere rapidă, de tipul Autumn Blue.
•  Frunze înguste şi verticale de culoare verde închis, acoperite de un strat protector de pruină.
•  Partea albă este lungă, fără tendinţe de a forma bulb.
•  Varietate foarte productivă şi uniformă ce poate fi curăţată cu uşurinţă.   
•  Poate fi recoltată şi mecanizat.
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Tito
•  Varietate unică de tipul Nantes foarte uşor de cultivat, cu perioadă scurtă de vegetaţie.
•   Tito poate fi comercializat în stare proaspătă sub formă de legătură, rezistă bine la spălare sub 

presiune şi poate fi păstrat/depozitat pe termen mediu.
•  Rădăcini cilindrice groase şi cu aspect comercial deosebit, de culoare portocaliu intens.  
•  Frunze puternice care ajută la recoltarea mecanizată.
•  Varietate foarte productivă; recolte comerciale.
•  Tito este perfect adaptat pentru a fi cultivat pe soluri grele. 
•  Alegerea perfectă pentru a fi cultivat în condiţii dificile. 

DP 44

Nanda F1

•  DP 44 este o varietate uşor adaptabilă destinată consumului în stare proaspătă. 
•  Rădăcini cilindrice şi fine, cu dimensiuni medii de 15-17 cm. 
•  Prezintă culoare portocalie şi cilindrul central redus. 
•  DP 44 este rezistent la rupere.  
•  Sistem foliar puternic şi colet redus.

•  Hibrid de tip Nantes foarte timpuriu; destinat producţiilor timpurii.
•  Rădăcini cilindrice şi uniforme, cu lungimi medii de 18 cm.
•   Nanda este ideal pentru a fi comercializat în legături şi nu îşi pierde culoarea la spălarea cu 

presiune. 
•  Foarte asemănător cu Nansen F1, dar ceva mai timpuriu şi cu rădăcini puţin mai scurte.
•  Varietate ideală pentru cultivare pe soluri grele. Rezistent la emiterea tijei florale.
•  Varietatea etalon pentru timpurietate!
•   Uniformitate şi productivitate excelentă pe soluri nisipoase la care se aplică un nivel ridicat de 

îngrăşăminte.

Nansen F1
•   Varietate de tipul Nantes foarte timpurie, ce poate fi produsă de-a lungul întregului an în 

zonele cu climate diferite.
•   Nansen F1 se pretează la comercializarea în legătură şi la spălare sub presiune; poate fi 

semănat mai târziu şi are o perioadă lungă de păstrare. 
•  Rădăcini foarte uniforme, lungi de aproximativ 20 de cm, de culoare portocaliu închis. 
•  Nansen F1 nu despică şi nu se rupe cu uşurinţă.
•  Frunzele puternice ajută la recoltarea mecanizată.

Morcovi

Tipul Nantes 
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Rosal

Flam

•  Varietate semi timpurie de tip Berlicum. 
•  Recomandat pentru cultura de bază şi păstrare. 
•  Potenţial ridicat de producţie. 
•  Rădăcini groase, cilindrice şi uniforme, colorate portocaliu intens. 
•  Frunze mari şi puternice care ajută la recoltarea mecanizată.

•  Flam este o varietate foarte productivă de tipul Flakee.
•  Potrivit pentru consum în stare proaspătă şi procesare. 
•  Rădăcini mari şi conice, lungi de 22-24 de cm, de culoare portocaliu intens. 
•  Sistem foliar viguros. 
•  Rezistent la crăpare şi despicare.

Tipul Berlicum 

Tipul Flakee 

Comet
•  Destinat consumului în stare proaspătă, procesare, deshidratare.
•  90-110 zile de la semănare, formă conică, 16-18 cm lungime.
•  Portocaliu intens, extern şi intern, colet turtit.
•  Rădăcini groase, cu rezistenţă bună la rupere.
•  Rezistent la pătarea internă.
•  Densitatea mare duce la producerea de rădăcini de calitate superioară.
•  Conţinut ridicat de substanţă uscată.

Tipul Chantenay 
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Printo F1
•   Hibrid foarte timpuriu, indicat pentru producţii în spaţii protejate primăvara, dar şi cu 

semănare la începutul toamnei.
•  Bulbi rotunzi, de culoare roşu strălucitor, cu codiţe mici şi scurte; masă foliară viguroasă.
•  Varietate deosebit de viguroasă, cu uniformitate excelentă a bulbilor ce depăşesc 30 mm.
•  Este recomandată semănarea de precizie. 
•  Poate fi comecializată sub formă de legături şi/sau ambalată în pungi mici conice.
•  Toleranţă ridicată la crăpare şi îngroşare.

Charito F1
•   Varietate pentru câmp deschis de culoare roşie, formă rotundă, ce poate fi comercializată sub 

formă de legături. Se seamănă în intervalul aprilie – august. Poate fi cultivată cu succes şi în 
spaţii protejate primăvara, toamna şi iarna (temperaturi mai mari de 5 oC). 

•   Varietate cu creştere rapidă şi uniformă, ce formează bulbi mari / sferici  de culoare roşu 
strălucitor. 

•   Recomandată pentru comercializarea atât la legătură cât şi ambalată în pungi mici conice. 
Mărimea bulbilor depăşeşte 35 mm.

•  Colet redus, bine legat de partea foliară de culoare verde închis.
•  Toleranţă ridicată la crăpare şi rezistenţă medie la fuzarioză.

Ricardo F1
•  Foliaj mare de culoare verde mediu; colet puternic, bine legat de partea foliară.
•  Bulbi mari şi bine definiţi, foarte uniformi, de culoare roşu aprins.
•  Toleranţă ridicată la îngroşare.
•  Varietate cu potenţial ridicat de producţie; mărimea optimă de recoltare este de 40-55mm.
•  Rezistenţă moderată la făinarea frunzelor, fuzarioză, ciuperci de sol şi fungi.
•  Rezistenţă ridicată la făinarea bulbilor.
•  Recomandări de semănare: 1.5-1.8 milioane sem./ha.
•  Deosebit de gustoase, interior deosebit de alb, durată lungă de păstrare.
•  Perioada de semănare în intervalul 15 Februarie - 15 Aprilie.

Ridichi de lună

Marabelle
•   Varietate cu perioadă de vegetaţie scurtă pentru tot sezonul de producţie în spaţii neprote-

jate primăvara târziu şi vara iar toamna devreme în spaţii protejate.
•   Bulbi rotunzi, de culoare roşu carmin strălucitor, cu codiţa subţire. Îşi păstrează atât culoarea 

cât şi gustul fin pentru o perioadă lungă de timp. Diametrul bulbilor depăşeşte cu uşurinţă 
   30 mm.
•  Se păstrează bine în câmp, fără a crăpa sau a seca.
•  Masă foliară redusă, bine prinsă de bulb.
•  Varietate indicată pentru comercializarea la legătură.
•  Marabelle este de calitate ridicată, prea bună pentru a fi soi.



Bonel
•  Varietate semi timpurie, pentru producţii de-a lungul întregului sezon. Rezistenţă ridicată la 
   emiterea tijei florale. 
•  Recomandată atât pentru consum în stare proaspătă cât şi pentru procesare.
•  Rădăcini rotunde, de mărimi medii, de culoare roşu închis fără cercuri vizibile.
•  Coajă netedă, fină şi subţire; frunze de mărime medie, bine legate de coletul mic.
•  Pretabilă pentru diferite condiţii de creştere. 
•  Gust deosebit.

3535

Sfeclă roşie



36

Excellence  in the seed we breed



Salată
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Sunny
•   Varietate timpurie cu creştere rapidă pentru producţii în spaţii protejate/neprotejate 

primăvara, vara şi toamna devreme.
•  Căpăţână mare, bine umplută, cu frunze catifelate de culoare verde deschis.
•  Se păstrează bine în câmp, se taie uşor, iar partea bazală este bine constituită.
•  Structura căpăţânii şi performanţele ei dovedite fac din Sunny o varietate unică.
•  Rezistentă la Bremia Bl 1-16, 21 şi 23. Tolerantă la virusul mozaicul salatei.

Plenty

Cu toţii am observat că salata devine o cultură din ce în ce mai importantă pentru că 
consumatorii caută hrană sănătoasă şi săracă în grăsimi. Viaţa agitată din zilele noastre 
ce ne face să fim mereu în mişcare, adeseori ne duce cu gândul la aspectul practice şi 
valoarea intrinsecă a unei salate asortate. În lume diferite tipuri de salate sunt create, de 
diferite culori şi arome. Deasemenea, oferim o gamă largă din acest sortiment. Din acest 
punct de vedere, cercetătorii noştri au fost foarte creativi şi inovatori. 
Privind în viitor, dorim să introducem toate aceste tipuri de salate şi culori în culturile 
şi pieţele dumneavoastră. Acesta este motivul pentru care salata ocupă un spaţiu atât 
de generos în noul nostru catalog. Contăm pe dumneavoastră să satisfaceţi cerinţele  
consumatorilor cu varietăţile Nickerson-Zwaan foarte interesante şi deasemenea  
tindem să fim un jucător important pe piaţa de legume din România!

Tipul Butterhead

•   Varietate recomandată pentru producţiile târzii de vară şi toamnă, cu recoltare în spaţiile 
    protejate până în decembrie. 
•  Căpăţânile sunt bine închise, au structură compactă şi se păstrează bine.
•  Frunzele sunt ceva mai groase decât Sunny, de culoare verde deschis.
•   Performanţe bune pe diferite tipuri de sol şi în condiţii dificile de temperatură din 
    toamnă – tolerantă la îngheţ.
•  Rezistentă la Bremia Bl 1-16, 21 şi 23. Tolerantă la virusul mozaic al salatei. 

Sunstar
•  Salată tip butterhead (pentru producţii în spaţii neprotejate).
•  Perioada de plantare recomandată: saptămânile 18-31.
•  Turtită la bază, semi deschisă la partea superioară.
•  Căpăţâni mari, cu greutăţi medii de 450-550 gr.
•  Culoare verde atrăgător, strălucitor; frunze de grosime medie, bine adunate la bază.
•  Rezistenţă ridicată la Bremia Bl 1-16,21,23 şi arsura bacteriană, intermediară la LMVO.
•  Margine îngustă de tăiere, durată lungă de păstrare.
•  Varietate foarte atrăgătoare, de culoare verde strălucitor.



Nelly
•  Salată de căpăţână de tip butterhead ( pentru producţii în spaţii neprotejate).
•  Perioada indicată de plantare:  săptămânile 13-27.
•  Bază plată, bine închisă, de formă rotundă, căpăţână cu structură atrăgătoare.
•  Greutate medie-mare: 450-550 gr, culoare verde atrăgător, strălucitor.
•  Frunze de grosime medie.
•  Rezistenţă ridicată la Bremia Bl 1-20,22-24 ,rezistenţă intermediară la LMV0.
•  Toleranţă bună la arsura bacteriană.
•  Producţii ridicate în primăvară/începutul verii/toamna.
•  Formează căpăţâna repede.

Nizzi
•  Salată de căpăţână, pentru producţii în spaţii protejate.
•  Cultivabilă toamna târziu, iarna şi primăvara devreme.
•  Timpurie, greutăţi de 250-400 gr, culoare verde deschis - verde proaspăt.
•  Rezistenţă ridicată la Bremia Bl 1-25, la arsura bacteriană şi îngheţ; parte bazală viguroasă.
•  Sortiment intermediar, pentru densităţi de 14-19 plante/mp.
•  Varietate demnă de încredere.

Robinson
•  Varietate cu creştere rapidă şi păstrare bună în cultură.
•  Căpăţâni rotunde atractive, bine formate, semi închise.
•  Frunze colorate în galben deschis, uşor încreţite pe margini.
•  Sistem radicular puternic şi toleranţă bună la emiterea tijei florale în condiţii de stress.
•   Varietate uşor de cultivat - probabil cea mai uniformă şi aspectuoasă salată de tip iceberg 

care există !
•  Rezultate foarte bune în condiţii vitrege de climă, în special în toamnele reci. 
•  Maniera olandeză de a face o selectie bună a salatei tip iceberg ! 
•  Rezistentă la Bremia Bl 1-7, 11, 13-15 şi 17. Tolerantă la purecii de rădăcină.

Salată de căpăţână, de zi scurtă

Salată tip Iceberg
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Jefferson
•  Varietate cultivabilă în câmp deschis, primăvara devreme.
•  Bază plată, bine rotunjită, 600-800 gr, culoare verde intens.
•  Rezistenţă ridicată la Bremia Bl 1-16, 21,23.
•  Foarte rezistentă la arsura bacteriană.
•  Plantă viguroasă, acoperire bună a frunzelor, uşor de recoltat şi curăţat.
•  Frunze externe de culoare verde închis, 65.000 - 75.000 pl/ha.
•  Perioada optimă de plantare: săptămânile 9-20.
•  Perioada optimă de recoltare: săptămânile 19-28.
•  Nu cultivaţi pe soluri cu eliberare rapidă a azotului !



Viernes
•  Varietate cultivabilă în câmp deschis, toamna / primăvara devreme.
•  Bază plată, bine rotunjită, gofraj fin, 600-800 gr.
•  Culoare intensă atât la interior cât şi la exterior.
•  Rezistenţă ridicată la Bremia Bl 1-6,13-15,17.
•  Rezistenţă intermediară la purecii de rădăcină.
•  Toleranţă bună la emiterea tijei florale.
•  72.000-77.000 pl/ha, se păstrează bine în cultură.
•  Maturitate mediu timpurie; varietate foarte flexibilă.

Anabela
•  Tip batavia, verde, pentru câmp deschis, primăvara, vara şi toamna.
•  Căpăţâni mari, rotunde, structură mare, 700-800 gr, verde deschis, foarte strălucitor.
•  Pustule grele, frunze groase, căpăţâni semi deschise/închise, miez de mărime medie.
•  Bază plată, foarte bine închisă.
•  Rezistenţă ridicată la Bremia Bl 1- 23, 25.
•  Rezistenţă intermediară la LMVO.
•  Rezistentă la arsura bacteriană şi la emiterea tijei florale.

Salată tip Batavia

Salată creaţă
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Cancan
•  Salată de frunze (formă asemănătoare cu andivele).
•  Cultivabilă de-a lungul întregului an, protejat şi neprotejat.
•  Frunze de grosime medie, crocante, formă semi turtită, peţiol fin serat până la bază.
•  Căpăţâni mari, cu frunze foarte fin serate, 450-800 gr.
•  Culoare verde proaspăt, strălucitor, foarte atrăgător, bază plată, fără miez.
•  Rezistenţă ridicată la Bremia Bl 5,15,16,18,20-21, 23-25.
•  Toleranţă ridicată la emiterea tijei florale şi la arsura bacteriană.
•  Durată foarte mare de păstrare, chiar şi după procesare.
•  Producţii ridicate de frunze, foarte uniforme.

Fristina
•  Salată de tipul "Frisby" (creaţă).
•  Cultivabilă tot timpul anului, în spaţii protejate şi neprotejate.
•  Frunze de grosime medie, crocante.
•  Căpăţâni mari, cu frunze serate şi semi gofrate, formă rotund turtită, tulpină semi erectă.
•  450-700 gr, culoare verde proaspăt, strălucitor.
•  Rezistenţă ridicată la Bremia Bl 1-16,18-20,22-24.
•  Rezistenţă intermediară la LMVO.
•  Tolerantă la emiterea tijei florale şi la arsura bacteriană.
•  Durată lungă de păstrare şi după procesare.
•  Varietate demnă de încredere, uşor de cultivat şi gustoasă.
•  Poate fi folosită ca garnitură sau în amestecurile de salate.
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Este o decizie grea pe care din aceste două culturi să le punem pe 
primul loc: tomatele sau ardeiul? Merg foarte bine împreună. 
Amândouă sunt de aceeaşi importanţă ca şi suprafaţă cultivată. 
Varietăţile cerute pe piaţa din România sunt diferite de cele tipice 
cultivate în Olanda, în culturi hidroponice şi suntem conştienţi de 
asta. Din aceste motive, multe teste locale atât în solarii cât şi în 
câmp deschis sunt într-o continuă dezvoltare. Sunt foarte multe 
caractere pe care tomatele / ardeii ideale trebuie să le îndeplinească. 
Alături de productivitate, mărime şi formă, timpurietatea este foarte 
importantă. De asemenea capacitatea de transport şi durata de 
păstrare nu trebuie să afecteze gustul. Şi apoi, o împachetare lejeră 
ar trebui să protejeze efectiv legumele. Vă recomandăm să încercaţi 
atât ardeiul nostru Darovita F1 gustos şi sănătos, cât şi tomatele 
Odessa F1 mari şi timpurii la care avem rezultate excelente. Sunt deja 
în comercializare şi în multe ţări din jur. Sunt mult mai multe varietăţi 
care vor apare şi aşteaptă să fie introduse în gama dumneavoastră 
de culturi. În catalog sunt încă trecute sub nume de cod ( număr ) dar 
dumneavoastă ne puteţi ajuta să le dăm nume, foarte curând.

Marcel Raats

Excellence  in the seed we breed
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Tomate

Rio Grande
•  Varietate standard foarte productivă.
•  Pentru culturi semănate direct în câmp.
•  Fructe de tip prunişoară.
•  Greutate medie de 90 grame.
•  Foarte ferme şi dulci.

Cu creştere determinată

NiZ 63-233 F1
•  Varietate timpurie, cu formă rotund turtită.
•  200 gr, foarte ferme, cu durată lungă de păstrare.
•  Culoare roşu strălucitor.
•  Plantă viguroasă, cu acoperire foarte bună.
•  Cultivabilă în câmp deschis, toamna şi primăvara.
•  Producţii foarte ridicate.

NiZ 63-250 F1
•  Varietate cu formă alungită, cu scop dublu: salată/procesare.
•  Varianta îmbunătăţită a soiului Rio Grande.
•  100 gr, foarte ferme, mediu timpurie.
•  Producţii ridicate, cu durată lungă de păstrare.
•  Pentru consum în stare proaspătă şi procesare (7% S.U.).

NOU
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Odessa F1
•  Varietate timpurie, pentru câmp deschis şi consum proaspăt. 
•  Plantă cu fructe rotunde, de cca 260 g.
•  Fructe uniforme şi ferme, cu durată lungă de păstrare
•  Rezistentă la Fol:0,1, ToMV, Mi.

Majestic F1
•  Tomate timpurii, cu rezistenţă la nematozi.
•  Fructe rotund turtite de un verde uniform. 
•  Greutatea medie: 160-190 grame.
•  Plantă sanătoasă, cultivabilă atât în spaţii protejate cât şi neprotejate.
•  Durată foarte lungă de păstrare.
•  Rezistentă la Vd, Fol:0,1, ToMV, Mi. 

Manera F1

Indalo F1

•  Tomate de mărime medie, pentru producţii în spaţii protejate.
•  Varietate semitimpurie cu vigoare bună, păstrare excelentă şi internodii scurte.
•  Fructe rotund turtite de culoare roşu închis uniform.
•  Greutatea medie a fructelor, 130-150 grame. 
•  Toleranţă ridicată la crăpare şi rezistentă la Vd, Fol:0,1, ToMV.

•  Varietate pentru spaţii protejate şi câmp deschis ( pe araci ). 
•  Foarte timpurie pentru dimensiunile ei, 250 gr.
•  În faza de coacere capacul verde nu este evident. 
•  Deosebit de dulce.
•  Varietatea pentru sezonul principal.

Cu creştere semi-determinată

Cu creştere nedeterminată
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NiZ 63-457 F1
•  Plantă viguroasă şi timpurie, cu rezultate foarte bune chiar în condiţii de temperaturi ridicate.
•  Fructe uniforme şi ferme, cu durată lungă de păstrare.
•  Roşu profund strălucitor, fără capac verde, fără pete şi cu caliciu puternic.
•  Fructe de calitate excelentă, 120-140 gr.
•  Rezistentă la ToMV, Fol:0,1, Vd.

NiZ 63-303 F1
•  Varietate semitimpurie, cu fructe rotunde.
•  160-180 gr, uniforme şi foarte ferme.
•  Păstrare îndelungată, verde uniform şi fără capac verde.
•  Aranjare foarte bună a fructelor în etajele superioare.
•  Plantă foarte viguroasă, rezistentă la TMV, N, V1, F1, F2.
•  Pentru producţii protejate de toamnă şi primăvară.

NOU
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Vinete

Valeria
•  Varietate de tipul semilung, mediu timpurie.
•  Fructe alungite, 20-25 cm, foarte ferme, cu durată lungă de păstrare.
•  Negru profund strălucitor; capacitate bună de menţinere a culorii.
•  Fructe netede, de calitate premium.
•  Rezultate excelente în condiţii scăzute de temperatură.
•  Plantă erectă, înaltă şi foarte viguroasă.

Black Beauty
•  Varietate standard, cu perioadă medie de vegetaţie – 80 zile.
•  Fructe oval alungite, de culoare mov negricios.
•  Greutăţi medii de 300 gr.
•  Foarte gustoase.
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Darovita F1
•  Varietate dulce, de tip kapia, foarte timpurie.
•  Fructe conice, 140 gr, roşu aprins – strălucitor la maturitate.
•  Mărime 5 cm x 10 cm, pulpă foarte groasă, 2 lobi.
•  Foarte dulce, peste 8,5 % substanţă uscată.
•  Plantă deschisă, sănătoasă, viguroasă, cu uniformitate bună.
•  Rezistentă la TMVP0, TSWV.
•  Cultivabilă în spaţiu protejat, dar cu rezistenţe excelente şi în spaţiu neprotejat.

Cornus (NiZ 62-439 F1)

NiZ 62-438 F1

•  Varietate dulce, de tip sweet banana/Charleston.
•  Timpuriu, pentru culturi protejate, poate fi condus pe unul sau două braţe.
•  Formă alungită, conică; culoare verde foarte deschis apoi portocaliu şi roşu.
•  Mărime 21 cm x 3,5 cm, pulpă de grosime medie.
•  2 lobi, foarte dulce.
•  Plantă viguroasă, bine aranjată, producţii ridicate.

•  Varietate dulce de tipul blocky, timpurie.
•  Fructe cu greutăţi de 115-140 gr.
•  Culoare verde foarte deschis, apoi portocaliu.
•  Pulpă de grosime medie, 3 lobi.
•  Plantă cu vigurozitate bună.
•  Pentru culturi în spaţii protejate şi neprotejate.

Ardei

NOU



46

NiZ 62-456 F1

NiZ 62-417 F1

•  Varietate tip blocky, de culoare crem fildeş.
•  Coloraţie: galben crem – roşu portocaliu.
•  Greutăţi 100 – 200 gr.
•  Dimensiuni 10 x 7,5 cm, 4 lobi.
•  Etajare foarte bună a fructelor.
•  Foarte timpuriu, recomandat producţiilor de solar.
•  Vigoare bună, masă foliară bogată.

•  Varietate mediu timpurie, de tipul semilung.
•  Fructe de 240 gr, colorate în verde apoi în roşu la maturitate.
•  Mărime 16 cm x 8 cm, pulpă de grosime medie, 3 lobi.
•  Fructe mari, atârnate.
•  Rezistent la TMV P(0).
•  Pentru culturi protejate şi neprotejate.

NiZ 62-458 F1
•  Varietate tip blocky, de culoare crem fildeş.
•  Coloraţie: galben crem – roşu portocaliu.
•  Greutăţi 130 – 150 gr.
•  Dimensiuni 7,5 x 7,5 cm, 4 lobi.
•  Pulpă foarte groasă, productivitate excelentă.
•  Durată lungă de păstrare.
•  Vigoare bună, masă foliară bogată.
•  Poate fi cultivat cu succes şi în spaţii neprotejate.

NOU

NOU
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Termeni şi condiţii de vânzare şi livrare ale NICKERSON-ZWAAN B.V., 
Made, Olanda

Emise de Nickerson-Zwaan B.V., Schanseind 27, 4921 PM Made, Olanda, pe baza Termenilor şi condiţiilor generale de vânzare şi livrare, conform 
secţiunii “Voedingstuinbouw” of Plantum NL, Gouda, Olanda. Termenii şi condiţiile de vânzare şi livrare ai Nickerson-Zwaan B.V. 2004, sunt 
înregistraţi la Camera de Comerţ Tilburg, Olanda, sub nr. 3717. Aceşti termeni şi condiţii vor înlocui orice versiuni publicate anterior.

Articolul 1. Sfera de aplicabilitate a Termenilor şi condiţiilor generale
1.  Aceşti termeni şi condiţii generale se aplică tuturor ofertelor încheiate între Nickerson-Zwaan B.V., denumit în continuare Vânzător, şi 

Cumpărător, cu excepţia cazurilor menţionate diferit în scris.
2. Aplicarea Termenilor şi condiţiilor generale ale Cumpărătorului este respinsă în mod expres.

Articolul 2. Definiţii. 
1. Produsul: seminţe, plante şi/sau alte bunuri şi/sau servicii convenite. 
2.  Procesare: tratamentul produselor, dar nu exclusiv, în scopul îmbunătăţirii însămânţării, emergenţei şi/sau prevenirea şi/sau răspândirea de 

dăunători şi/sau boli.   

Articolul 3. Oferte şi preţuri 
1. Ofertele Vânzătorului nu reprezintă o obligaţie şi pot fi retrase în orice moment. 
2.  Oferta va fi acceptată numai dacă este efectuată în scris; Vânzătorul are totuşi dreptul de a accepta un acord verbal, ca şi cum ar fi fost făcut în 

scris.
3.  În cazul în care Cumpărătorul acceptă oferta, Vânzătorul mai are dreptul de a o retrage în termen de 3 zile lucrătoare de la acceptare (verbală 

sau în scris), ceea ce înseamnă că între ambele părţi nu există niciun acord încheiat.
4. Ofertele verbale expiră automat în cazul în care nu sunt confirmate de Cumpărător în scris în 5 zile.      
5. Ofertele scrise expiră automat în cazul în care nu sunt confirmate de Cumpărător în scris în 30 zile.
6.  Vânzătorul îşi rezervă dreptul de a modifica preţurile. Orice listă nouă de preţuri o anulează pe precedenta în ceea ce priveşte toate comenzile 

efectuate după emiterea noii liste de preţuri.

Articolul 4. Recoltare şi Rezerve de procesare
1.  Toate livrările sunt supuse recoltării obişnuite a seminţelor şi rezervelor de procesare. Dacă Vânzătorul invocă recoltarea sau rezervele de 

procesare, Vânzătorul nu este obligat să livreze, dar, dacă este posibil va încerca să livreze proporţional cantitatea comandată sau alternative 
echivalente.

2. Cumpărătorul nu are dreptul la daune, dacă Vânzătorul invocă rezervele.

Articolul 5. Comanda şi livrarea
1.  În cazul în care cantitatea comandată diferă de cantitatea standard aplicată de Vânzător sau un multiplu al acesteia, Vânzătorul este liber să 

livreze cantitatea cea mai mare.
2. Vânzătorul va acţiona întotdeauna de bună credinţă în îndeplinirea obligaţiilor de livrare.
3.  Îndeplinirea corectă de către Vânzător a obligaţiei de livrare va permite livrarea unei diferenţe minore în ceea ce priveşte cantitatea, ambalajul 

sau greutatea.
4.  Vânzătorul are dreptul să efectueze livrări separate ale produselor vândute. Dacă produsele sunt livrate separat, Vânzătorul are dreptul să 

factureze fiecare livrare separat.
5.  Livrarea se va face ex-works la Vânzător conform Incoterms 2000. Transportul, documentele şi asigurarea de transport pot fi efectuate de 

Vânzător la cererea Cumpărătorului.
6.  Vânzătorul îşi asumă responsabilitatea de a livra într-o perioadă rezonabilă de timp, în conformitate cu sezonul de însămânţare sau plantare, 

după încheierea contractului de achiziţie.
7.  Nu se poate stabili o perioadă de livrare. În cazul unei livrări întârziate, Cumpărătorul trebuie să informeze Vânzătorul în acest sens  în scris şi 

să-i acorde o perioadă rezonabilă de timp în care Vânzătorul să poată respecta contractul.
8. Pentru comenzi cu o valoare mai mică de 200 EUR, Vânzătorul îşi rezervă dreptul să perceapă o taxă administrativă şi de manipulare.
9.  Cumpărătorul trebuie să specifice în scris, la prima solicitare a Vânzătorului, datele, specificaţiile şi documentele necesare conform legilor 

ţării în care se face livrarea, cum ar fi cele legate de factură, norme fitosanitare, certificate internaţionale şi alte documente sau declaraţii de 
import.

 Neîndeplinirea acestei prevederi nu va supune Vânzătorul la plata unor daune dacă se întârzie sau nu se efectuează comanda.

Articolul 6. Suspendare
1.  În cazul în care Cumpărătorul nu-şi îndeplineşte una sau mai multe obligaţii la timp obligaţiile Vânzătorului vor fi suspendate automat şi 
  imediat, până când Cumpărătorul a achitat toate sumele scadente (inclusiv plata oricăror cheltuieli de rezolvare a litigiului în afara 
  tribunalului). Vânzătorul poate solicita plata totală şi/sau garanţii suficiente din partea Cumpărătorului, de exemplu sub forma unei garanţii 

bancare ce va fi emisă de o instituţie bancară de prestigiu din Olanda, în ceea ce priveşte executarea de către Cumpărător a obligaţiilor.
2.  Vânzătorul are dreptul să solicite plata totală şi/sau garanţie suficientă pentru executare de către Cumpărător înaintea executării obligaţiilor 

sale, dacă existe motive să considere că acesta nu va putea sau nu-şi va îndeplini corect şi/sau la timp obligaţiile.
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Articolul 7. Rezervarea titlului de proprietate
1.  Produsele vor rămâne proprietatea Vânzătorului până când Cumpărătorul a achitat preţul total. Rezervarea dreptului de proprietate se aplică 

oricăror pretenţii pe care Vânzătorul le poate avea împotriva Cumpărătorului datorită neîndeplinirii de către Cumpărător a obligaţiilor sale 
faţă de Vânzător.

2.  Produsele livrate de către Vânzător, la care se aplică rezervarea dreptului de proprietate conform art. 7, paragraf 1, pot fi revândute sau 
folosite numai în cadrul operaţiunilor comerciale normale. Dacă sunt revândute, Cumpărătorul este obligat să solicite reţinerea dreptului de 
proprietate de la proprii săi Cumpărători.

3. Cumpărătorul nu are dreptul să ridice pretenţii asupra produselor sau să solicite orice alt drept privitor la produse.

Articolul 8. Plata
1.  Plata se va efectua către Vânzător în termen de 30 de zile de la emiterea facturii, cu excepţia cazului în care se stabileşte diferit în scris. La 

finalul acelei perioade, Cumpărătorul se va afla în întârziere de plata; acesta va fi obligat să achite o dobândă de penalitate de 1% (unu) lunar 
din suma datorată, calculată de la data scadenţei.

2.  În cazul în care Cumpărătorul este lichidat, declarat în faliment sau în suspendare de plăţi, obligaţiile de plată ale Cumpărătorului vor fi 
scadente imediat, iar Cumpărătorul va avea dreptul să suspende executarea contractului, sau să-l rezilieze, fără a aduce prejudicii dreptului 
Vânzătorului să reclame daune. 

3.  Dacă s-a stabilit plata în rate, întreaga sumă rămasă va fi scadentă imediat, fără preaviz în cazul întârzierii plăţii unei rate. Prevederile ultimei 
propoziţii a articolului 8, paragraf 1 se aplică în consecinţă.

Articolul 9. Costuri de colectare
Dacă Cumpărătorul nu-şi îndeplineşte una sau mai multe obligaţii de plată, toate costurile pentru obţinerea plăţii, în sau în afara tribunalului, vor 
intra în responsabilitatea Cumpărătorului.

Articolul 10. Folosire şi garanţie
1.  Vânzătorul garantează pe proprie răspundere că livrarea va respecta specificaţiile relevante ale produsului. Totuşi, specificaţiile produsului nu 

se vor aplica drept garanţie. Dacă produsele livrate nu respectă specificaţiile produsului, Cumpărătorul va fi informat în acest sens. Mai mult, 
Vânzătorul nu garantează că serviciile prestate vor respecta scopul produselor la Cumpărător.

2.  Toate informaţiile privind calitatea, furnizate de Vânzător se vor baza exclusiv pe teste reproductibile. Nu se poate presupune o relaţie directă 
între informaţiile furnizate şi rezultatele obţinute de Cumpărător. Informaţiile furnizate indică doar rezultatul în momentul şi în circumstanţele 
efectuării testului. Rezultatul depinde, printre altele, de locaţie, măsurile de cultivare, condiţiile climatice la Cumpărător.

3.  Oricare şi toate garanţiile din partea Vânzătorului vor fi anulate în cazul în care Cumpărătorul procesează produsele, re-ambalează sau solicită 
re-ambalarea produselor sau foloseşte produsele incorect.

Articolul 11. Notificarea defectelor şi deficienţelor
1.  Cumpărătorul trebuie să verifice la livrare produsele achiziţionate, sau imediat după livrare.  Astfel, Cumpărătorul trebuie să verifice dacă 

produsele livrate respectă contractul, adică:
  -  au fost livrate produsele corecte; cantitatea de produse livrate corespunde contractului; dacă produsele livrate îndeplinesc cerinţele de 

calitate convenite – dacă nu s-au convenit niciun fel de condiţii
 - cerinţele care sunt stipulate în cazul utilizării normale şi/sau scopuri comerciale.
2.  Dacă se stabilesc defecte sau deficienţe, Cumpărătorul trebuie să informeze Vânzătorul în acest sens în scris în termen de 3 zile lucrătoare 

după livrare, specificând numărul de lot, nota de livrare şi/sau detaliile de facturare.
3.  Cumpărătorul trebuie să raporteze orice defecte invizibile Vânzătorului în scris termen de 3 zile lucrătoare după descoperire, specificând 

numărul de lot, nota de livrare şi/sau detaliile de facturare, inclusiv rezultatele testelor, acolo unde sunt relevante.
4.  Plângerile trebuie descrise în aşa mod încât Cumpărătorul sau o terţă parte să le poată verifica. În acest sens, Cumpărătorul trebuie 

să păstreze de asemenea o evidenţă în ceea ce priveşte folosirea produselor şi, în cazul re-vânzării produselor, în ceea ce priveşte 
cumpărătorul(rii) săi. În cazul în care Cumpărătorul nu face plângerea în termenul menţionat, aceasta nu va fi luată în considerare şi drepturile 
aferente vor expira.

5.  În cazul unui litigiu permanent între părţi privind capacitatea de germinare, veridicitatea soiurilor, puritatea acestora sau puritatea şi 
sănătatea tehnică, la solicitarea oricărei părţi, Naktuinbouw (Serviciul olandez de inspecţii în agricultură), cu sediul social în Roelofarends-
veen, Olanda) poate efectua o inspecţie în acest sens. Această solicitare se va face în decurs de 6 luni de la primul anunţ oficial al plângerii 
[conform articolului 1-4]. Costurile acestei investigaţii vor fi acoperite de partea care a fost identificată a fi acţionat greşit. Inspecţia va fi 
efectuată pe baza mostrei reţinute de Vânzător din vânzarea anterioară. Acest lucru se va face sub supravegherea şi controlul Naktuinbouw. 
Rezultatul acestei inspecţii va avea caracter obligatoriu asupra ambelor părţi, fără a prejudicia dreptul părţilor să deschidă plângeri asupra 
consecinţelor acestui rezultat la instituţiile menţionate în articolul 18.
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Articolul 12. Furnizarea informaţiilor
1.  Informaţiile furnizate de Vânzător, sub orice formă, nu au caracter obligatoriu. Descrierile, recomandările şi ilustraţiile din broşuri, prospecte şi 

pe situri web, se bazează cât de mult posibil pe experienţele testelor şi pe cele practice. În niciun caz Vânzătorul nu-şi asumă responsabilitate, 
totuşi, pe baza acestor informaţii pentru rezultate diferite obţinute în urma produsului cultivat. Cumpărătorul trebuie să stabilească dacă 
produsele sunt potrivite pentru cultura horticolă şi/sau pot fi folosite în condiţii locale.

2. În informaţiile furnizate de Cumpărător, definiţiile terminologiei folosite sunt cele de urmează:

 a) ‘Imunitate’: nu este supusă unor atacuri sau infecţii din partea unui dăunător sau unui patogen; 
 b)  ‘Rezistenţă’: abilitatea unui soi de plante să restricţioneze dezvoltarea şi creşterea unui dăunător sau unui patogen specific şi/sau daunele 

pe care le provoacă în comparaţie cu soiurile de plante susceptibile în condiţii de mediu similare şi presiunea dăunătorilor sau a 
   patogenilor. Soiurile rezistente pot prezenta anumite simptome de boală sau daune sub o presiune ridicată a dăunătorilor sau germenilor 

patogeni.

Sunt definite două niveluri de rezistenţă:
 I.  Rezistenţă ridicată (HR): soiuri de plante care restricţionează creşterea şi dezvoltarea unui dăunător sau patogen specific în cazul unei 

presiuni normale a dăunătorului sau patogenului în comparaţie cu soiurile sensibile. Aceste soiuri pot prezenta, totuşi, anumite simptome 
de boală sau daune sub o presiune ridicată de dăunători sau patogeni.

 II.  Rezistenţă intermediară (IR): soiuri de plante care restricţionează creşterea şi dezvoltarea unui dăunător sau patogen specific, dar pot 
prezenta o varietate mai mare de simptome sau daune în comparaţie cu soiurile sensibile. Soiurile de plante cu rezistenţă intermediară 
vor prezenta simptome sau daune mai puţin severe decât cele sensibile, atunci când cresc în condiţii de mediu similar şi/sau presiune de 
dăunători sau patogeni. 

  Abrevierile standard HR (rezistenţă ridicată/standard) şi IR (rezistenţă moderată/intermediară) vor fi folosite în toate limbile.

 c) ‘Sensibilitate’: Incapacitatea unui soi de plante de a restricţiona creşterea sau dezvoltarea unui dăunător sau patogen specific.
 
 Toleranţa este abilitatea unui soi de plante să suporte stres abiotic fără consecinţe grave asupra creşterii, aspectului şi recoltei.

Articolul 13. Forţa majoră
1.  Forţa majoră cuprinde toate circumstanţele, care nu pot fi atribuite Vânzătorului şi care împiedică îndeplinirea rezonabilă a obligaţiilor 
  acestuia. Aceste circumstanţe pot fi greve, incendii, condiţii climatice extreme, măsuri guvernamentale, boli, dăunători şi defecte ale 
 produselor furnizate Vânzătorului.
2. Vânzătorul va informa Cumpărătorul de îndată ce află că nu poate livra sau nu poate livra în timp util datorită unui caz de forţă majoră.
3.  În cazul în care forţa majoră durează mai mult de 60 de zile, ambele părţi vor avea dreptul să rezilieze contractul.  În acest caz Vânzătorului nu 

i se va solicita să plătească daune.

Articolul 14. Responsabilitate
1.  Vânzătorul nu este responsabil pentru daune rezultând din defecţiuni ale produsului(elor), cu excepţia cazului în care acest lucru a fost 

intenţionat şi/sau datorat neglijenţei din partea Vânzătorului şi/sau angajaţilor săi.
2.  Vânzătorului nu i se va solicita să achite daune, în cazuri de forţă majoră, descrise în articolul 13.
3.  Vânzătorul nu-şi asumă responsabilitatea pentru daune ca rezultat al nelivrării sau livrării întârziate sau pentru nespecificarea corectă a 

cerinţelor, conform articolului 5, paragraf 7, dacă, drept rezultat, comanda nu poate fi livrată la timp.
4.  Cumpărătorul trebuie să limiteze daunele pe cât posibil în ceea ce priveşte îndeplinirea obligaţiilor pentru care s-a depus o plângere la 

Vânzător.
5.  Vânzătorul nu este responsabil pentru daune cauzate de seminţe ale unor materiale care nu au fost multiplicate şi/sau reproduse de către sau 

în numele Vânzătorului.
6.  Dacă Vânzătorul este responsabil pe baza uneia sau a mai multor condiţii, această responsabilitate va fi limitată la valoarea facturii pentru 

livrarea în cauză; în niciun caz Vânzătorul nu va fi responsabil pentru alte daune care rezultă.
7.  În cazul în care Cumpărătorul nu este utilizator final şi/sau revinde sau redistribuie produsele, acesta este obligat să comunice părţilor 
 ulterioare toţi termenii şi condiţiile limitative, inclusiv cele legate de specificaţiile produselor.
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Articolul 15. Folosirea mărcilor comerciale şi a însemnelor
Cumpărătorul nu poate folosi mărcile comerciale şi semnele folosite de Vânzător pentru a distinge produsele sale de cele ale altor companii/
entităţi legale şi nu poate folosi mărci comerciale şi semne care nu pot distinse clar de cele ale Vânzătorului. O excepţie se aplică comerţului cu 
produse în ambalaje originale ale Vânzătorului care conţin mărci comerciale şi semne aplicate de Vânzător.

Articolul 16. Restricţii privind reproducerea şi propagarea 
1. Cumpărătorul nu va folosi produsele livrate şi/sau componentele şi/sau materialele recoltate pentru multiplicare ulterioară şi/sau 
 reproducere. Acest lucru este de asemenea interzis pentru produse şi/sau componente şi/sau materiale recoltate. 

 I) nu se vor folosi pentru multiplicare, 
 II) nu vor fi oferite spre vânzare, 
 III) nu vor fi vândute 
 IV) nu vor fi importate şi/sau exportate, şi/sau 
 V) nu va deţine materiale în stoc pentru oricare din aceste scopuri. 

 Această restricţie se aplică pentru soiuri derivate sau indirect derivate dintr-un soi livrat.
2.  În cazul re-vânzării produselor livrate, Cumpărătorul va impune clauza de mai sus cumpărătorilor săi, cu o penalitate strică pentru fiecare 

încălcare. Valoarea amenzii nu va fi mai mică decât beneficiul obţinut de către cumpărător.
3.  Cumpărătorul este obligat să permită deţinătorului drepturilor asupra plantelor, sau părţii care-l reprezintă, acces direct la afacerea sa, 
  inclusiv, în special la sere, pentru a permite Vânzătorului sau părţii care-l reprezintă să controleze, în caz că are suspiciuni privind multipli-

carea şi/sau reproducerea materialului de bază. În afacerea Cumpărătorului sunt incluse şi activităţile companiei desfăşurate de terţe părţi în 
numele Cumpărătorului. Cumpărătorul va asigura acces imediat, la prima solicitare, la toate actele administrative relevante legate de produs 
şi material reproductiv.

Articolul 17. Responsabilitate
1. Dacă o prevedere a acestor Termeni şi condiţii generale devine nulă, prevederea respectivă va fi înlocuită automat (prin exercitarea 
 prevederilor legale) cu o prevedere valabilă care să corespundă cât mai mult posibil scopului prevederii nule. Dacă este necesar, părţile 
 trebuie să deschidă consultări rezonabile privind textul noii prevederi.
2. În acest caz, celelalte prevederi ale Termenilor şi condiţiilor generale vor rămâne valabile, în măsura în care acest lucru este posibil.

Articolul 18. Rezolvarea litigiilor
1.  Cu excepţia cazului în care părţile nu au stabilit arbitrarea în consultări, orice litigii vor fi rezolvate de către un tribunal civil, cu competenţă de 

primă instanţă, în localitatea în care Vânzătorul îşi are sediul, cu excepţia cazului în care litigiul intră sub competenţa unui alt tribunal conform 
legilor aplicabile, specificate în art. 19. 2. În cazul unor litigii, părţile vor încerca întâi să ajungă la o soluţie prin consultări sau prin mediere, 
înainte de a înainta litigiul unui tribunal de arbitraj sau unui tribunal civil.

Articolul 19. Dreptul aplicabil şi alte condiţii
1. Toate contractele între Vânzător şi Cumpărător sunt guvernate de legislaţia ţării Vânzătorului.
2.  Normele Federaţiei Internaţionale a Seminţelor şi Uzanţele în comerţul cu seminţe pentru cultivare se vor aplica pentru toate contractele şi/

sau ofertele pentru vânzare adresate Cumpărătorilor aflaţi în afara ţării Vânzătorului, cu excepţia cazului în care s-a indicat diferit în aceşti 
Termeni şi condiţii de vânzare şi livrare.

3.  În cazul în care Vânzătorul şi Cumpărătorul nu au sediul în aceeaşi ţară se vor aplica prevederile Convenţiei Naţiunilor Unite privind Comerţul 
Internaţional cu Bunuri (Convenţia de Vânzări de la Viena), în măsura în care nu diferă faţă de prezenţii Termeni şi condiţii generale şi dacă nu 
intră în conflict cu normele legislative din ţara Vânzătorului.

4.  În cazul în care există dubii privind interpretarea acestor Termeni şi condiţii de vânzare şi livrare în limba engleză, versiunea în limba olandeză 
a termenilor şi condiţiilor Nickerson-Zwaan B.V., înregistrată la Camera de Comerţ Tilburg, Olanda, va prevala.

Mai multe informaţii despre Nickerson-Zwaan, soiuri, specificaţii produs sau preţuri găsiţi în listele noastre de preţuri, broşuri şi pe pagina noastră 
web www.nickerson-zwaan.com. 
Declaraţiile la paginile 60-67 ale catalogului se aplică pentru toate soiurile vândute sau care vor fi vândute de Nickerson-Zwaan.
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Specificaţii produs şi terminologie

Informaţii tehnice

Acest catalog Nickerson-Zwaan a fost creat cu cea mai mare grijă. Totuşi, Nickerson-Zwaan B.V şi/sau reprezentanţii săi nu garantează în nici un 
fel că informaţiile furnizate, inclusiv, dar nu limitat la, descrierile soiurilor şi sfaturile tehnice sunt complete, precise şi adecvate tuturor scopurilor 
pe care un utilizator le-ar alege. 
Datele şi recomandările tehnice cuprinse în acest catalog sunt bazate pe teste ale Nickerson-Zwaan şi experienţa generală. O parte considerabilă 
din informaţie este bazată pe emisfera nordică sau din nord-vestul Europei. 
Informaţiile sunt furnizate pentru a asista crescătorii profesionali şi utilizatorii care trebuie să ia în considerare condiţiile locale sau situaţiile 
specifice, care pot fi diferite. 
De aceea, aceste recomandări nu asigură garanţia unei recolte cu succes. De aceea, Nickerson-Zwaan nu-şi asumă nicio responsabilitate pentru 
daune sau pierderea profitului, cauzate de utilizarea acestui catalog. 

Categorii de seminţe şi tratamente
Creşterea legumelor a devenit o activitatea specializată şi intensivă. Drept rezultat al cererii crescânde pentru o calitate mai bună, cultivatorii de 
legume şi plante au nevoie de o calitate mai bună a materialului de bază. Cererea pentru forme specifice de seminţe şi informaţii privind calitatea 
seminţelor a crescut masiv în sensul unui control mai bun asupra emergenţei şi a numărului necesar de plante. 
Seminţele sunt un produs natural. Condiţiile de mediu, adesea variate, influenţează aşadar rezultatele finale. De aceea, de multe ori nu este 
posibil să oferim informaţii detaliate privind emergenţa şi alte caracteristici fizice ale seminţelor. Pentru a veni în întâmpinarea dorinţelor 
clienţilor, pe cât posibil, Nickerson-Zwaan a dezvoltat standarde de calitate pentru diferite categorii de seminţe.

Definiţii generale

Seminţe normale:
În general, seminţele normale nu o fost supuse unor procese speciale. Ele sunt vândute la cantitate şi/sau la număr, în funcţie de produs. 
Seminţele normale respectă standardele naţionale.

Seminţe de precizie:
Seminţele de precizie au fost supuse unor procese suplimentare. Ele au o formă uniformă şi o rată ridicată de germinare. Seminţele de precizie se 
vând la număr.

Seminţe de accelerare:
Sunt definite ca o activare a procesului de germinare în scopul obţinerii unei emergenţe mai rapide sau mai uniforme după cultivare. Seminţele 
de accelerare se vând la număr.

Peletizare:
Peletizarea este definită ca procesul de modificare a formei seminţei prin acoperirea ei cu un material, scopul principal fiind de a îmbunătăţi 
uniformitatea mărimii şi formei, ducând la o capacitate mai mare de cultivare. Pot fi adăugate şi ingrediente suplimentare. Seminţele de 
peletizare se vând la număr.

Filmare:
Filmarea este acoperirea în întregime, de obicei cu un strat pigmentat, în jurul seminţei. Forma originală a seminţei rămâne intactă. Pot fi 
adăugate şi ingrediente suplimentare. Tratamentele de filmare care conţin insecticide sunt identificabile normal prin codarea culorii. Seminţele 
filmate se vând la număr.

Lipirea:
Lipirea este un proces care fixează produsele pentru protecţia recoltei aproape fără praf de seminţe. Poate fi adăugat şi pigment.
Germinarea: Procentajele de germinare menţionate mai jos reprezintă cifrele minime ale Nickerson-Zwaan. Ele sunt calculate conform metodelor 
ISTA şi sunt valabile în momentul desfacerii.
Drept rezultat al cererii crescânde pentru o calitate mai bună, cultivatorii de legume şi de plante au nevoie de o calitate mai bună a calităţii 
seminţelor. Nickerson-Zwaan furnizează următoarele forme de produse, care respectă normele GLOBALGAP.

	 •	 	Filmarea	sau	lipirea	(culoare	verde):
  În filmare sau lipire se adaugă una sau mai multe fungicide. Acestea protejează seminţele în timpul germinării împotriva tuturor 
  patogenilor din sol. Filmarea sau lipirea sunt aproape lipsite de praf şi reprezintă tratamentul standard al seminţelor Nickerson-Zwaan.
	 •	 Precisa	cu	acoperire	cu	insecticide	(culoare	roşie):
   Acoperirea cu insecticide este o filmare în care se adaugă una sau mai multe insecticide. Prin folosirea acoperirii cu insecticide se poate 

reduce considerabil folosirea agenţilor chimici. Acoperirea cu insecticide este permisă pentru varză, morcovi, ceapă şi praz.  Aceste 
acoperiri cu insecticide s-au dovedit instrumente de încredere în protecţia împotriva dăunătorilor la varză, morcovi şi ceapă la începutul 
sezonului. Ele limitează sau împiedică dezvoltarea unei populaţii de insecte.



53

Specificaţii de calitate la seminţe de precizie în funcţie de cultura

Cultura Specificaţie Seminţe de precizie Seminţe de peletizare

Varză 
Varză, varză de China,  germinare 90%
varză de Bruxelles puritate soiuri 93%

Conopidă 
 germinare  90% 
 puritate soiuri 90%
 calibrări 0.20 / 0.25 mm
 
Sfeclă (monogerm)  germinare 80%

Sfeclă (multigerm) germinare 90%
 calibrări 0.50 mm
 
Morcovi germinare 85%
 calibrări 0.20 / 0.25 mm
 
Castraveţi germinare 92%
-  interior puritate soiuri 99%
-  exterior puritate soiuri 98%
-  mici (pentru murături)  puritate soiuri 98%

Vinete germinare 90%

Castraveciori germinare 88%

Praz
- OP (Soi) germinare 90% 90%
- F1 Hibrid germinare 85% 85%
 calibrări 0.20 / 0.25 mm
 
Salată verde germinare 93% 95%
- butterhead, batavia, iceberg, cos  puritate soiuri 98% 98%
- alte tipuri germinare 93% 95%
 puritate soiuri 95% 95%

Pepene germinare 95% 
- tip Charentais puritate soiuri 98%
- alte tipuri germinare 90%
 puritate soiuri 98%

Ceapă germinare 90%
 mărime seminţe 2.0 / 2.75 mm

Păstârnac germinare 85%
 mărime seminţe 0.25 mm

Ridichi germinare 92%
 calibrări 0.20 / 0.25 mm
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Cultura Specificaţie Seminţe de precizie Seminţe de peletizare

Ardei dulce/iute germinare 90%
 puritate soiuri 97%

Dovleac germinare 92%
 puritate soiuri 97%

Roşii germinare 92% 
-  proaspete puritate soiuri 98%
-  procesare puritate soiuri 95%

Pepene verde germinare 90%
-  normal germinare 85%
-  fără seminţe puritate soiuri 98%

Calitatea şi sănătatea seminţelor

Nickerson-Zwaan respectă toate cerinţele legislaţiei aplicabile privind comercializarea şi vânzarea seminţelor standard pentru legume de recoltă.  
Pentru a asigura cel mai mare nivel posibil al calităţii serviciilor şi seminţelor, Nickerson-Zwaan lucrează conform unei serii de sisteme de calitate 
pentru gestionarea şi verificarea activităţilor. Sistemele de control al calităţii aplicate de Nickerson-Zwaan sunt controlate de serviciile de 
verificare ale autorităţilor olandeze pentru horticultură, Naktuinbouw.
Laboratoarele Nickerson-Zwaan aflate în Made (NL) au fost acreditate conform standardului NAL pentru efectuarea testelor de rutină pentru 
germinare, puritatea seminţelor şi boli specifice.

Mai mult, Nickerson-Zwaan a obţinut permisiunea Skal, organul de inspecţie pentru producţie organică din Olanda, să comercializeze seminţe 
organice cu etichetă de calitate EKO. 

Sistemele de calitate sunt verificate regulat atât intern cât şi extern.

Nickerson-Zwaan acordă cea mai mare grijă producţiei de seminţe. Totuşi, nu putem garanta că aceste seminţe vor îndeplini întotdeauna 
aşteptările puse şi/sau sunt în totalitate lipsite de boli. Aşadar, nu ne asumăm nicio responsabilitate privind aceste posibile boli. Mai mult, orice 
daune rezultate din folosirea acestor seminţe se limitează la preţul acestor seminţe, iar utilizatorii acestor seminţe nu pot ridica nici un fel de 
pretenţii împotriva Nickerson-Zwaan sau a distribuitorilor săi pentru orice alte daune.

Cercetările la Nickerson-Zwaan se concentrează asupra rezistenţei împotriva bolilor şi dăunătorilor. Codurile de rezistenţă aplicate de Nickerson-
Zwaan se bazează pe normele de rezistenţă stabilite de Federaţia Internaţională a Seminţelor. În general, este important să se sublinieze că 
importanţa specificităţii dăunătorilor sau patogenilor poate varia periodic în funcţie de locaţie, care depinde de factori de mediu şi că pot apărea 
noi biotipuri de dăunători sau rase patogene care pot depăşi rezistenţa. 

Declaraţie GMO

Soiurile de produse oferite Nickerson-Zwaan sunt obţinute fără a folosi tehnici de modificare genetică, ce duc la organisme modificate genetic 
(OMG) la care se aplică Directiva 2001/18 a Parlamentului European şi a Consiliului Comunităţilor Europene din 12 martie 2001 privind eliberarea 
în mediu a OMG. Această declaraţie se aplică soiurilor Nickerson-Zwaan care au fost sau vor fi comercializate în perioada 2008-2010. După 
expirarea acestei perioade, Nickerson-Zwaan îşi va actualiza această declaraţie.

Nickerson-Zwaan consideră că riscul prezenţei OMG în propagarea soiurilor sale este mic. La crearea materialului de propagare a soiurilor 
Nickerson-Zwaan se depune toată grija pe baza normelor legislative existente privind introducerea pe piaţă a soiurilor.  Mai mult, metodele 
folosite în crearea şi producerea acestor materiale de propagare include proceduri cu scopul de a preveni prezenţa OMG. 

Specificaţii de calitate la seminţe de precizie în funcţie de cultura
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