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Cena PLN Cena PLN 

do  10 000 

szt.

pow. 10 000 

szt.

10-15 12-18

10-15 12-18

10-15 12-18

10-15 12-18

Cena PLN Cena PLN 

do  10 000 

szt.

pow. 10 000 

szt.

10-15 12-18

10-15 12-18

10-15 12-18

10-15 12-18

**odmiany dostępne na jesień 2022

Cena nie zawiera kosztów transportu.

Żurawina

Borówka brusznica

6,25

Corallium**

Macro Hoves**

Pilgrim**

Red Star**

Stevens**

Odmiana

4,90 4,45 -

Wys.                 

[cm]

Pojemnik P9

Sadzonka z 2 lub więcej pędami 

głównymi.

Sadzonka z 2 lub więcej pędami 

głównymi.

6,25

Sadzonka z 2 lub więcej pędami 

głównymi.

Cena PLN 

do                

5 000szt.

Aurora ®

Cena PLN 

pow.              

5 000szt.

Draper ®**

Pojemnik P9

-

BORÓWKA TARASOWA W MULTIPLACIE 

Odmiana

Multiplat 40 oczek.

LICENCYJNE ODMIANY BORÓWKI
Materiał w odmianach Aurora, Draper, Liberty jest oferowany wyłącznie do nasadzeń na plantację.                                                           

Odmiany te są objęte licencją hodowlaną Michigan State University (Aurora - CPVR 23937, Calypso - CPVR 2014/2700,                       

Draper - CPVR 23938, Liberty - CPVR 23939). Wysokość opłaty licencyjnej wynosi 2,00 PLN. 

Odmiana
Cena PLN 

pow.              

5 000szt.

Wys.                 

[cm]

Arto
PBR

**

Wys.                 

[cm]

Multiplat 40 oczek. Pojemnik P9

Sadzonka z 2 lub więcej pędami 

głównymi.

Zamówienia należy składać do końca listopada. 

Pojemnik P9 dostępny na zamówienie. 

Liberty ®**/***

Wys.                 

[cm]

Cena PLN 

do                

5 000szt.

INNE ROŚLINY WRZOSOWATE

Nazwa
Cena PLN 

do                     

5 000szt.

Cena PLN 

pow.                  

5 000szt.

8,05

Calypso ®       NOWOŚĆ!

Jorma
PBR

**

Red Pearl'**

Runo Bielawskie'**

6,10

7,656,75

Aino
PBR

**

Alvar
PBR

**

Sadzonka z 2 lub więcej 

pędami głównymi.
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Cena PLN Cena PLN 

do  10 000 

szt.

pow. 10 000 

szt.

Bluecrop 10-15 12-18 15-20

Bluegold** 10-15 12-18 15-20

Bluejay** 10-15 12-18 15-20

Bluetta** 10-15 12-18 15-20

Bonifacy** 10-15 12-18 15-20

Bonus** 10-15 12-18 15-20

Brigitta** 10-15 12-18 15-20

Chandler** 10-15 12-18 15-20

Chanticleer          10-15 12-18 15-20

Darrow** 10-15 12-18 15-20

Duke** 10-15 12-18 15-20

Earliblue** 10-15 12-18 15-20

Elizabeth 10-15 12-18 15-20

Elliot** 10-15 12-18 15-20

Goldtraube** 10-15 12-18 15-20

Hardyblue** 10-15 12-18 15-20

Legacy** 10-15 12-18 15-20

Meader                          10-15 12-18 15-20

Nelson                    10-15 12-18 15-20

North Country 10-15 12-18 15-20

Northblue** 10-15 12-18 15-20

Northland** 10-15 12-18 15-20

Patriot 10-15 12-18 15-20

Putte** 10-16 12-18 15,20

Sierra** 10-15 12-18 15-20

Spartan 10-15 12-18 15-20

Toro 10-15 12-18 15-20

Zamówienia należy składać do końca listopada. 

**odmiany dostępne na jesień 2022

Cena nie zawiera kosztów transportu.

Odmiana

Multiplat 40 oczek.

6,20 5,75

BORÓWKA AMERYKAŃSKA

Pojemnik P9 dostępny na zamówienie. 

Pojemnik C1

Sadzonka z 2 lub więcej 

pędami głównymi.

Wys.                 

[cm]

Cena PLN 

do                

5 000szt.

4,90 4,45

Pojemnik P9

Sadzonka z 2 lub więcej pędami 

głównymi.

Sadzonka z 2 lub więcej 

pędami głównymi.

Wys.                 

[cm]

Cena PLN 

pow.              

5 000szt.

8,90 8,20

Wys.                 

[cm]

Cena PLN 

do                

5 000szt.

Cena PLN 

pow.              

5 000szt.



GOSPODARSTWO SZKÓŁKARSKIE  CIEPŁUCHA                                   

www.cieplucha.com.pl     e-mail: jan@cieplucha.com.pl

95-050 Konstantynów Ł., ul. Górna 50, tel. 42 2111800

78-125 Rymań, Rzesznikowo 42, tel. 94 3583247

2000-5000 zł 5000-10000 zł pow. 10000 zł

rabat 5% rabat 10% rabat 15%

13,00 12,35 11,70 11,05

14,00 13,30 12,60 11,90

16,00 10,50 9,98 9,45 8,93

14,00 13,30 12,60 11,90

13,00 12,35 11,70 11,05

24,00 22,80 21,60 20,40

23,00 21,85 20,70 19,55

90,00 74,00 70,30 66,60 62,90

138,00 98,00 93,10 88,20 83,30

30,50 28,98 27,45 25,93

28,00 26,60 25,20 23,80

15,00 12,00 11,40 10,80 10,20

23,00 18,50 17,58 16,65 15,73

17,00 11,50 10,93 10,35 9,78

31,00 22,00 20,90 19,80 18,70

14,00 7,50 7,13 6,75 6,38

17,00 11,00 10,45 9,90 9,35

21,00 14,00 13,30 12,60 11,90

14,00 10,50 9,98 9,45 8,93

20,00 13,00 12,35 11,70 11,05

24,00 16,50 15,68 14,85 14,03

26,00 24,70 23,40 22,10

24,00 22,80 21,60 20,40

33,00 25,00 23,75 22,50 21,25

37,00 28,00 26,60 25,20 23,80

41,00 33,00 31,35 29,70 28,05

44,00 35,00 33,25 31,50 29,75

46,00 37,00 35,15 33,30 31,45

Borówka amerykańska 1

Borówka półwysoka i niska 4

Borówka tarasowa 4

Borówka brusznica 5

Żurawina 5

Jagoda goji 6

Agrest 6

Jeżyna bezkolcowa 6

Jagoda kamczacka 7

Świdośliwa 10

1

2,5

5

ŚWIDOŚLIWA -  w odmianach

2,5 32,00

5 100-120 cm

120-140 cm

140-160 cm

40,00

B. BRUSZNICA, ŻURAWINA 

  JAGODA GOJI
KRZEWY 

OWOCOWE

JEŻYNA BEZKOLCOWA 2

BORÓWKA AMERYKAŃSKA

2,5 20,00

5 33,00

BORÓWKA TARASOWA

40-60 cm

60-80 cm

40-50 cm

JAG. KAMCZ. 'Wojtek', 'Zojka'

SPIS TREŚCI:

2,5

5

JAGODA KAMCZACKA                        

w odmianach

5

1

5

AGREST 2,5 18,00

2,5/I

2,5/I

1/I

5/I

15

5/I

35

30-40 cm

5/II

CENNIK MATERIAŁU SZKÓŁKARSKIEGO - WIOSNA 2022

Rodzaj - gatunek                                
Pojemnik     

w litrach 
Symbol

Cena 

detaliczna do 2000 zł

PODANE CENY HURTOWE ZAWIERAJĄ KOSZTY TRANSPORTU NA TERENIE POLSKI

Cena hurtowan przy zakupie w kwocie

2,5 2,5/I

1

2,5/II

2,5

35/I

2,5/I

5/I

1/I

5/I

15/l

5/I

Pa 60

Pa 80

40-50 cm

1/I

2,5/I

5/II



WARUNKI SPRZEDAŻY HURTOWEJ 
 

Sprzedaż hurtowa to zakup za kwotę co najmniej 500 zł oraz minimum 5 sztuk z jednej odmiany.  
 

Sprzedaż hurtowa roślin w szkółce odbywa się: 
w dni powszednie: 
     w miesiącach: marzec, kwiecień, maj, wrzesień, październik w godzinach 7-16 
     w pozostałych miesiącach: w godzinach 7-15  
w soboty: w godzinach 7-13. 

 
RABATY:  

Rabaty dotyczą tylko dorosłego materiału szkółkarskiego. Wysokość rabatu obliczana jest na 
podstawie wartości zamówień z roku bieżącego lub poprzedniego. 

Wysokość rabatu:  
5% - przy zakupie za kwotę 2000-5000 zł 
10% - przy zakupie za kwotę 5000-10000 zł 
15% - przy zakupie za powyżej 10000 zł  
oraz dodatkowo 
2% - za płatność gotówką lub przedpłatę przelewem  
5% - za własny transport 
Maksymalny upust cenowy to 22% od ceny hurtowej. 

 

SPOSÓB PŁATNOŚCI: 
 - gotówka lub przedpłata 
 - przelewem w terminie do 30 dni od daty zakupu materiału szkółkarskiego  
 
W przypadku pierwszej transakcji obowiązuje wyłącznie płatność gotówką lub przedpłata przelewem.  
 
Firmy wystawiające faktury VAT RR otrzymują dowód dostawy. Ceny podane w dowodzie dostawy są 
cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT (Zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r.  
o podatku od towarów i usług). 
 

SPOSÓB TRANSPORTU: 
Transport roślin organizowany jest przez Sprzedawcę lub Odbiorcę. Sprzedawca transportuje 

rośliny na wózkach CC.  
 

Ilość wybranego materiału szkółkarskiego na wózkach CC 

Asortyment Pojemnik 
Ilość roślin 

na półce 
Ilość półek na 

wózku CC 
Ilość roślin na 

wózku CC 

Rododendron  C1 45 6 270 

C2,5 28 4 112 

C5 17 3 51 

C10 10 3 30 

C15 8 2 16 

C35 3 2 6 

Rododendron na pniu C5 17 1 17 

Azalia wielkokwiatowa P9 84 5 420 

C5 17 3 51 

C15 8 2 16 

Borówka amerykańska P9 84 5 420 

C1 45 5 225 

C2,5 28 3 84 

C5 17 2 34 

Inne rośliny wrzosowate C1 45 6 270 

C2,5 28 5 140 

Iglaki C5 17 3 51 
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Symbol
Wysokość 

[cm]

Pojemnik 

[l]

Cena                

PLN

2,5/I 16,00

2,5/II 15,00

5/I 26,00

5/II 25,00

Calypso

Symbol / Wiek Wysokość [cm]

2,5/I        2-letnia

2,5/II       2-letnia

5/I+        3-letnia

5/I          3-letnia

5/II         3-letnia

15/I        4-letnia

15/II        4-letnia

35/I        5-letnia

35/II        5-letnia

Chanticleer      

Bluetta                     

Earliblue

25,00

NOWOŚĆ!

2,5

35

2,5

24,00

23,00

14,00

60-80

91,00

74,00

2-letnie

Pojemik [l]

560-80

Wzrost krzewu średnio silny, rozłożysty. Owoce dojrzewają bardzo wcześnie - 10 dni przed 'Bluecropem'. Owoce pokryte silnym,

niebieskim nalotem, aromatyczne, smaczne, bardzo słodkie, dużej i średniej wielkości. Dojrzewają sukcesywnie.

Z ostatnich zbiorów mogą być drobne. Wyłącznie do bezpośredniego spożycia. Zaletą tej odmiany jest duża plenność,

wczesne owocowanie oraz wysoka odporność na mróz. Opinie plantatorów są rozbieżne: jedni ganią za słaby smak

i nierównomierne owocowanie, inni chwalą za osiąganie wysokich cen z powodu wczesnego zbioru.

80-100

110-130

68,00
15

Odmiany zostały uszeregowane wg kolejności dojrzewania.

45-65

Bardzo plenna odmiana o średniej sile wzrostu i wyprostowanym pokroju. Owoce średniej wielkości, słodko-kwaśne. Jedna

z najwcześniej dojrzewających odmian borówki amerykańskiej o długim okresie owocowania. Kwitnie późno, po ustąpieniu

wiosennych przymrozków. 

Cena PLN

Odmiana bardzo wczesna, plenna. Owoce średniej wielkości, ciemnofioletowe, bardzo słodkie. Krzewy średniej wielkości, zwarte,

dorastają do 1,5 m. Bardzo odporna na mróz, jednak z powodu wczesnego owocowania młode zawiązki kwiatów mogą

przemarzać.

98,00

Materiał macierzysty borówki amerykańskiej w naszej szkółce jest wolny od wirusów, co potwierdziły testy 

laboratoryjne. Prowadzimy również porównawcze testy genetyczne na autentyczność odmian.

13,00

5

Odmiany Aurora, Draper, Liberty są objęte licencją hodowlaną Michigan State University (Aurora - CPVR 23937,

Calypso CPVR 2014/2700, Draper - CPVR 23938, Liberty - CPVR 23939). Ich rozmnażanie jest zabronione.

Wysokość opłaty licencyjnej wynosi 2,00 PLN. 

LICENCYJNE ODMIANY BORÓWKI

Borówki amerykańskie dostępne w następujących wariantach

BORÓWKA AMERYKAŃSKA (wysoka)

Jedna z najnowszych odmian borówki amerykańskiej. Pora owocowania późna, tak jak ‘Legacy’. Owoce duże, o średnicy ponad

2 cm, wyrównane w gronie, lekko spłaszczone, o dużej trwałości, jasnoniebieskim nalocie i niskiej kwasowości. Można

je transportować na duże odległości. Mała blizna poszypułkowa. Jedna z najlepszych odmian do uprawy towarowej.

Odmiana

45-65

Aurora, Draper, Liberty                                                

Calypso NOWOŚĆ!
3-letnie

Owocowy krzew o sile wzrostu od 0,6 m do 2 m w zależności od odmiany. Owoce niebieskie, słodkie, czasem lekko kwaśne,

bardzo smaczne. W owocach borówki stwierdzono antocyjany, które posiadają naturalne właściwości antyoksydantów, kwas

egalowy, foliowy i przeciwutleniacze. Te właściwości borówki przyczyniają się do usuwania z organizmu człowieka wolnych

rodników, które są przyczyną powstawania chorób cywilizacyjnych, w tym chorób nowotworowych. Pod tym względem owoce

borówki przewyższają wszystkie inne. Te dobroczynne cechy spowodowały, że borówka została uznana za owoc XXI w. Krzewy

należy uprawiać w kwaśnym podłożu np. torfie lub w rozłożonych trocinach. Oferowane przez nas rośliny są bardzo dobrze

ukorzenione, zahartowane i silnie rozkrzewione od samej podstawy rośliny. Krzewy produkowane są metodą mikrosadzonki

opracowaną w naszej szkółce.

(Vaccinium corymbosum)

* odmiany dostępne na Jesień 2022 1
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Duke

Spartan *

Puru 
PBR *

Patriot

Bluejay

Goldtraube 

Bonifacy

Sierra *

Bluegold

Chandler

Toro

Bluecrop

Legacy *

Hardyblue                 

Ogromne, smaczne, jasnoniebieskie owoce o średnicy ok. 2 cm. Odmiana bardzo plenna. Owoce dojrzewają sukcesywnie. Okres

owocowania trwa od 4 do 6 tygodni. Rozpoczyna się w połowie lipca, a kończy w drugiej połowie sierpnia. Niektóre źródła podają

znacznie późniejszy okres owocowania – do połowy września. Nie nadaje się do długiego przechowywania. Łatwo ulega

uszkodzeniu w transporcie. Krzewy wyprostowane, właściwie ugałęzione. Wzrost średnio silny, ok. 150 cm.

Odmiana wczesna, zaliczana do słabo rosnących. Bardzo plenna, owoce duże, spłaszczone, z niebieskim nalotem woskowym.

Polecana do uprawy amatorskiej.

Krzewy 160-200 cm wysokości. Wzrost średnio silny, pokrój kulisty, luźny, u obficie owocujących roślin z tendencją do rozchylania

się. Ulistnienie ciemnozielone. Bardzo plenna odmiana. Owoce duże (65 jagód / 0,25 l), wyrównanej wielkości w gronach, pokryte

bardzo intensywnym nalotem woskowym. Nadają się do zbioru ręcznego i mechanicznego. Miąższ zielonkawy, zwarty, średnio

aromatyczny. Owoce dojrzewają około połowy lipca. Zaletą tej odmiany jest mała wrażliwość na suszę i dostateczna odporność

na mróz od -28ºC do -34ºC. Jej wadą jest tendencja do bardzo obfitego owocowania, co wpływa na drobnienie owoców. Aby temu

zapobiec, wymagane jest intensywne cięcie w pełni owocujących roślin.

Owoce dojrzewają o kilka dni wcześniej od odmiany 'Bluecrop'. Odmiana plenna. Wzrost roślin średnio silny, pokrój luźny, kulisty.

Do dobrego owocowania należy regularnie prześwietlać. Owoce zróżnicowanej wielkości zebrane w grona, jędrne, bardzo

smaczne, pokryte intensywnym nalotem woskowym. Nadaje się zarówno do przetwórstwa, jak i do bezpośredniego spożycia.

Według danych amerykańskich porównywalna do odmiany 'Bluecrop'. W krajach Europy Zachodniej uznawana obecnie

za najlepszą wcześnie owocującą odmianę.

Krzewy dorastają do wysokości 120-180 cm, pokrój krzewu wzniesiony. Owoce zaczynają dojrzewać na początku lipca. Odmiana

bardzo plenna, jagody duże (49 jagód/0,25 l), smaczne, o mocnej skórce i wysokiej jakości. Zbiór pierwszych jagód ręczny.

Późniejszą część plonu można zbierać mechanicznie. Owoce z późniejszych zbiorów są nieco drobniejsze (65 jagód / 0,25 l).

Odmiana lepiej rośnie na słonecznych i ciepłych stanowiskach – daje wtedy wyższe plony. Dobrze owocuje również na glebach

cięższych. Polecana do uprawy amatorskiej i na plantację. Odporność na mróz -34ºC. Uznana za odporną

na Phytophtora cinnamomi .                                                                                                                                                                             

Odmiana o bardzo aromatycznych, dużych, smacznych owocach dojrzewających jednocześnie, o kilka dni wcześniej

niż 'Bluecrop'. Owoce rozmieszczone luźno w długich gronach, wyglądem przypominające kiście winogron. Owoce uznawane

za najlepsze do bezpośredniego spożycia. Polecana na plantacje towarowe i do mechanicznego zbioru.

Odmiana polskiej hodowli. Owocuje od początku sierpnia. Owoce bardzo smaczne, średniej wielkości. Krzewy odporne

na choroby.

To odmiana borówki o wyśmienitym smaku, która dojrzewa w połowie lata. Świetnie nadaje się do mrożenia, nie tracąc przy tym

na  smaku. Owoce nie brudzą ust. Lepiej rośnie jeśli jest ich kilka w pobliżu. Jest to szybko rosnąca odmiana                                                 

NOWOŚĆ!

Odmiana o dużych, smacznych owocach. Spośród innych nowych odmian wyróżnia się obfitym owocowaniem. Krzew rośnie

silnie. Owoce jasnoniebieskie, nadają się do bezpośredniego spożycia i do przetwórstwa.

Odmiana bardzo plenna, dojrzewająca w tym samym terminie co 'Bluecrop', lecz owoce można zebrać w krótszym czasie. Krzewy

wysokie, wyprostowane, rozłożyste, przystosowane do bardziej zróżnicowanych gleb. Owoce średniej wielkości, bardzo smaczne,

słodko-kwaśne. Odmiana polecana do zbioru mechanicznego. 

Nowozelandzka odmiana wyhodowana z udziałem odmian 'Earliblue' i 'Bluecrop', o zwartym pokroju, owocach większych

i twardszych od 'Earliblue'. Średnio silnie rosnąca odmiana, o wczesnej porze owocowania. Jest znana ze swojej wysokiej

plenności (6-9 kg z krzewu). Wymaga słonecznego stanowiska. Odmiana całkowicie mrozoodporna. 

Silnie rosnąca odmiana. Starsze krzewy mają budowę rozłożystą. Owoce w luźnych gronach, średniej wielkości, jasnoniebieskie,

aromatyczne. Idealne na przetwory. Dojrzewają w podobnej porze co 'Bluecrop'. Jedną z większych zalet tej odmiany jest

przydatność do mechanicznego zbioru. Zaliczana do odpornych na mróz i choroby. Niewrażliwa na antraknozę. Wymaga

intensywnego cięcia i dobrego podlewania.

Odmiana ta rodzi duże i smaczne owoce. Spośród innych nowych odmian wyróżnia się obfitym owocowaniem, które terminem

wyprzedza 'Bluecrop' o kilka dni.

Owocuje wcześnie, kilka dni po odmianie 'Earliblue', ale kwitnie późno, co zmniejsza ryzyko uszkodzenia kwiatów

przez przymrozki. Owoce duże, nieco spłaszczone, ciemnoniebieskie z popielatym nalotem, słodkie, lekko kwaskowe, bardzo

smaczne, aromatyczne. Krzewy rosną średnio silnie, są dostatecznie wytrzymałe na mróz. Aby odmiana dobrze owocowała

wymaga gleb lekkich, odpowiedniego pH oraz właściwego nawożenia.

* odmiany dostępne na Jesień 2022 2



GOSPODARSTWO SZKÓŁKARSKIE  CIEPŁUCHA                                   

www.cieplucha.com.pl     e-mail: jan@cieplucha.com.pl

95-050 Konstantynów Ł., ul. Górna 50, tel. 42 2111800

78-125 Rymań, Rzesznikowo 42, tel. 94 3583247

OFERTA WIOSNA 2022

Symbol / Wiek Wysokość [cm]

2,5/I        2-letnia

2,5/II       2-letnia

5/I+        3-letnia

5/I          3-letnia

5/II         3-letnia

15/I        4-letnia

15/II        4-letnia

35/I        5-letnia

35/II        5-letnia

Bonus              

Nelson                  

Meader                     

Brigitta

Darrow

Elizabeth

Elliott

Pink Lemonade *

Star
PBR 

*

35

25,00

74,00

Bardzo plenna odmiana. Wzrost krzewów silny i zwarty. Owoce średniej wielkości, silnie woskowane. Owocuje bardzo późno,

od połowy sierpnia. Część owoców może nie zdążyć dojrzeć. W chłodni przechowuje się do dwóch miesięcy! Po długim

schładzaniu owoce tracą jednak smak. Mimo tej wady, bardzo chętnie sadzona w krajach Europy Zachodniej.

W warunkach polskich do testowania w najlepszych warunkach klimatycznych. 

15

24,00

98,00

Bardzo plenna, późno dojrzewająca odmiana - ok. 1-2 tygodnie po odmianie 'Bluecrop'. Wzrost krzewu silny, pokrój zwarty.

Owoce bardzo duże, jasne, lekko spłaszczone, o intensywnym aromacie, dobrze znoszące transport. Odmiana wyróżnia

się bardzo wysoką odpornością na mróz do -34ºC.

68,00

5

Odmiana ceniona na zachodzie Europy za późne owocowanie. Uznawana za najsmaczniejszą z odmian. Owocuje bardzo obficie.

Owoce ciemne. Polecana szczególnie na plantacje towarowe. W warunkach polskich część owoców może nie osiągać dojrzałości

przed przymrozkami. Krzewy rosną silnie i szeroko.

14,00

13,00

60-80

23,00

80-100

Borówka typu południowego, doskonale sprawdzająca się w cieplejszym klimacie (wymaga minimum 400 godzin chłodu rocznie).

Mrozoodporność do -18°C. Rośnie średnio silnie. Jej zaletą jest jednoczesne dojrzewanie wszystkich owoców, pozwalające

na ograniczenie liczby zbiorów. Owoce duże, okrągłe, o dobrej twardości. Pora owocowanie wczesna. Star jest jedną

z najlepszych i najpopularniejszych odmian uprawianych w południowych rejonach Europy i na stanowiskach nie narażonych

na silne mrozy. 

Dojrzewa znaczniej później od odmiany 'Bluecrop' (koniec lipca – I połowa sierpnia). Wzrost średnio silny, często nawet słaby.

Pokrój wzniesiony, a w starszym wieku kulisty do rozłożystego. Owoce bardzo duże, spłaszczone, pokryte słabym nalotem

woskowym. Miąższ zwarty, winno–słodki, aromatyczny, smaczny dopiero po uzyskaniu przez owoce pełnej dojrzałości. Zaletą

tej odmiany jest duża plenność. Owoce dojrzewają sukcesywnie przez długi czas, dlatego jest szczególnie polecana

do uprawy amatorskiej. W chłodne lata istnieje niebezpieczeństwo, że pewien procent owoców może nie osiągnąć pełnej

dojrzałości przed jesiennymi przymrozkami.

Odmiana plenna. Owoce bardzo duże o średnicy ok. 2 cm, jasnoniebieskie, słodkie, smaczne. Owocuje w I połowie sierpnia.

Charakteryzuje się wysoką mrozoodpornością (-34ºC). 

Odmiana australijska. Krzewy rosną silnie, szybko, wcześnie wchodzą w okres pełnego owocowania. Owoce duże, smaczne,

jędrne, doskonałej jakości. Dojrzewają poźno i jednocześnie dają się długo przechowywać w warunkach kontrolowanych. Dobrze

znosi schładzanie, nie tracąc smaku. W chłodni można przechowywać do jednego miesiąca. Możliwość mechanicznego zbioru.

Bardzo cenna odmiana, polecana na plantacje towarowe. Niezupełnie odporna na mróz. W surowe zimy może przemarzać,

szczególnie na glebach organicznych. 

Borówki amerykańskie dostępne w następujących wariantach

Odmiany typu południowego

110-130

Bardzo plenna odmiana o dużej sile wzrostu, rozłożystym pokroju i sztywnych pędach. Owoce bardzo duże, smaczne, nadające

się do przetwórstwa. Owocuje na przełomie lipca i sierpnia. Odmiana wyróżnia się bardzo wysoką mrozoodpornością do -34ºC. 

2,5

NOWOŚĆ!

91,00

Pojemik [l] Cena PLN

45-65

Odmiana niespotykana wśród borówki wysokiej, różowa barwa owoców! Krzew rośnie wolno, dorasta do 1,5 m wysokości. Pokrój

zwarty, bardzo gęsty. Liście podłużne, błyszczące. Owoce niewielkie, słodkie, aromatyczne, w fazie dojrzałości wybarwiają

się na ciemnoróżowo. Odmiana późno owocująca - na przełomie sierpnia i września, bardzo plenna. Jesienią liście przebarwiają

się na kolor od złotego do czerwonego. Nasze doświadczenia wskazują, że w owocowanie wchodzi dopiero po kilku latach. 

* odmiany dostępne na Jesień 2022 3
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Northblue *

Northland           

North Country *

Putte *

Odmiany licencyjne: Aino
PBR

, Alvar
PBR

, Arto
PBR

, Jorma
PBR                   

Symbol / Wiek Wysokość [cm]

  5/I      3-letnia  

5/II     3-letnia

Aino
PBR                                  

Alvar
PBR                    

Arto
PBR 

*                    

Jorma
PBR                 

Borówka półwysoka o wysokiej mrozoodporności. Pokrój krzewu gęsty, krępy. Owoce o łagodnym, słodkim smaku, aromatyczne,

bogate w antocyjany. Obiecująca nowość zalecana do uprawy amatorskiej.

28,00

Odmiana półkarłowa. Mieszaniec borówki niskiej i wysokiej, dorasta do 60-120 cm. Owoce ciemnoniebieskie, niezbyt duże,

ale bardzo słodkie. Rośnie dobrze nawet w nie najlepszych warunkach glebowych. Ze względu na małe wymagania i niewielkie

rozmiary krzewu, szczególnie przydatna do sadzenia na działkach. Polecana do uprawy w surowych warunkach klimatycznych.

Bardzo wysoka mrozoodporność.

BORÓWKA PÓŁWYSOKA I NISKA

Borówka półwysoka o wysokiej mrozoodporności. Zbiory 2-3 razy w sezonie! Pokrój krzewu wyprostowany, wzrost silny. Owoce

o łagodnym, słodko kwaskowym smaku, bogate w antocyjany. Obiecująca nowość polecana do uprawy amatorskiej.

Krzewy osiągają najmniejsze rozmiary ze wszystkich borówek. Wysokośc 45-60 cm. Owoce średnicy około 1 cm, ciemne.

Odporna na niskie temperatury. Wyłącznie do uprawy amatorskiej. 

40-50

BORÓWKA TARASOWA

Pojemik [l] Cena PLN

5

Nowe licencyjne odmiany borówki amerykańskiej fińskiej hodowli. Ich najważniejszą cechą jest wysoka mrozoodporność - można

je polecić do uprawy na tarasach i balkonach. Borówki te mogą zimować w pojemniku po odpowiednim zabezpieczeniu, jednak

najlepiej przechować je w zimnym garażu lub piwnicy. Wyróżnia je bardzo obfite owocowanie i zwarty pokrój - dorastają

do ok. 1,3 m wysokości. Wielkość owoców różni się w zależności od odmiany i wynosi od 1 do 1,3 cm. Krzewy odmian Aino,

Alvar, Arto, Jorma są oferowane w pojemnikach C5 i chronione licencją hodowlaną przez fiński instytut MTT Laukaa.

Cena zawiera opłatę licencyjną. 

30,50

Borówka półwysoka o wysokiej mrozoodporności. Wzrost szybki, pokrój porównywalna do borówki wysokiej. Owoce

o intensywnym, słodkim smaku, lekko kwaskowe, aromatyczne, bogate w antocyjany. Obiecująca nowość polecana do uprawy

amatorskiej.

Borówka półwysoka o wysokiej mrozoodporności. Wczesna pora owocowania. Pokrój krzewu gęsty, niski. Owoce o łagodnym,

słodkim smaku, bardzo smaczne, bogate w antocyjany. Bardzo plenna. Obiecująca nowość polecana do uprawy amatorskiej.

Naturalny mieszaniec borówki niskiej i wysokiej. Bardzo karłowa odmiana, dorasta do wysokości 50-70 cm. Tworzy krzewy gęste

i zwarte. Owoce raczej drobne, słodkie i bardzo smaczne. Idealna do małych ogródków, może być również uprawiana

w pojemnikach.

Borówki tarasowe dostępne w następujących wariantach

Średnio wczesna odmiana borówki półwysokiej, dorasta do 1,2 m. Krzewy szerokie, gęste, wytwarzają wiele pędów. Bardzo

plenna. Owoce średniej wielkości, bardzo polecane na przetwory i wypieki ze względu na dużą zawartość cukrów.

Odmiana bardzo odporna na mróz.

(Vaccinium angustifolium x Vaccinium corymbosum)

(Vaccinium angustifolium x Vaccinium corymbosum)

* odmiany dostępne na Jesień 2022 4



GOSPODARSTWO SZKÓŁKARSKIE  CIEPŁUCHA                                   

www.cieplucha.com.pl     e-mail: jan@cieplucha.com.pl

95-050 Konstantynów Ł., ul. Górna 50, tel. 42 2111800

78-125 Rymań, Rzesznikowo 42, tel. 94 3583247

OFERTA WIOSNA 2022

Symbol Wysokość [cm]

1/I 10-12

 2,5/I 10-15

Red Pearl *

Sanna *

Symbol Wysokość [cm]

1/I 20-30

2,5/I 30-40

Corallium *

Macro Hoves *

Pilgrim *

Red Star *

Stevens *

2,5

Odmiana późna o szybkiej sile wzrostu. Na długopędach wytwarza dużą ilość sztywnych krótkopędów skierowanych ku górze,

dzięki czemu pokrój krzewinki jest zwarty i wyprostowany. Kwiaty w  kolorze  jasnoróżowym, owoce błyszczące, czerwone.

Pojemik [l]

Pojemik [l]

18,50

Cena PLN

(Vaccinium macrocarpon)

NOWOŚĆ!

Runo Bielawskie *
Mała krzewinka występująca w lasach o jadalnych, czerwonych owocach. Dostępna u nas odmiana zdecydowanie przewyższa

plennością gatunek leśny.

Szybko rosnąca krzewinka, tworząca długie płożące pędy. Obficie owocująca. Owoce jadalne, czerwone o średnicy 1-1,5 cm.

Listki drobne. Posiada właściwości lecznicze: antybakteryjne, probiotyczne. Wymaga wilgotnego, kwaśnego podłoża. Stosowana

również w celach dekoracyjnych jako roślina okrywowa.

12,001

Średniopóźna odmiana, bardzo plenna o dużych owocach i intensywnie czerwonej skórce. Wytwarza dużą liczbę pędów

owoconośnych. 

Odmiana wolno rosnąca o sztywnych pędach i małych liściach. Owoce  średniej  wielkości, ciemnoczerwone.

ŻURAWINA WIELKOOWOCOWA

Odmiana silnie rosnąca o luźnym pokroju. Owoce bardzo duże, do 2 cm średnicy, jasnoczerwone, żółte przy szypułce, pokryte

woskowym nalotem. Odmiana plenna, późno owocująca.

12,00

18,50

Odmiana o jasnoróżowych kwiatach i kulistych, czerwonych owocach. Pokrój płożący, pędy w formie rozłogowej dorastające

w ciągu roku do 1 m długości.

Cena PLN

Borówka brusznica dostępna w następujących wariantach

BORÓWKA BRUSZNICA

Odmiana holenderskiej hodowli o wzniesionym pokroju, wyższa od większości odmian borówki brusznicy - osiąga do 40 cm

wysokości. Tworzy zwartą, wyprostowaną krzewinkę. Wytwarza atrakcyjne, czerwone owoce.

INNE ROŚLINY OWOCUJĄCE

Żurawina dostępna w następujących wariantach

2,5

1

Zimozielona krzewinka, której największą ozdobą są bardzo liczne, czerwone, jadalne owoce.

(Vaccinium vitis-idaea)

* odmiany dostępne na Jesień 2022 5
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Symbol Wysokość [cm]

2,5/I 30-40

5/I 35-45

Symbol Wysokość pnia [cm]

Pa 60

Pa 80

Pojemnik 

[l]
Cena PLN

Black Satin * 2 10,50

Thornfree * 2 10,50

Odmiana o bardzo dużych, podłużnych, czerwonych owocach, osiągających ponad 2 cm długości. Można je spożywać na surowo

lub po wysuszeniu, aby utraciły gorzki posmak. Liście owalne, jasnozielone o długości 6-12 cm. Owoce tego krzewu znane

są ze swoich leczniczych właściwości. Dojrzewają od sierpnia do października.   

Agrest dostępny w następujących wariantach

Cena PLN

Korean Big

Cena PLNPojemik [l]

2,5

  (Lycium barbarum)

Kolcowój szkarłatny, popularnie nazywany jagodą Goji, to owocujący krzew z rodziny psiankowatych, wytwarzający niewielkie,

podłużne, czerwone, jadalne owoce o długości ok. 2 cm, które w stanie surowym są często gorzkie. Po wysuszeniu są lekko

słodkie i tracą gorzki smak. Obecnie jagody Goji ze względu na swoje wyjątkowo dobroczynne działanie podbijają rynki

amerykańskie i europejskie i zostały uznane za jeden z najzdrowszych owoców świata. Od tysiącleci ich właściwości lecznicze

wykorzystywane były w tradycyjnej medycynie chińskiej i japońskiej. Krzew owocuje latem (sierpień-wrzesień), pędy ma pokryte

kolcami i dorasta do ok. 1-3 m wysokości. Wymaga gleby przepuszczalnej o pH obojętnym do lekko zasadowego. Bardzo wysoka

mrozoodporność -30ºC.

Zwarty krzew o średniej sile wzrostu. Obficie plonuje każdego roku. Owoce średniej wielkości, kuliste, czerwone,

słodko-kwaskowate, smaczne, dojrzewają w połowie lipca. Odmiana mało podatna na amerykańskiego mączniaka agrestu.

Odmiana o dużych, podłużnych, czerwonopomarańczowych owocach, słodszych niż u gatunku. Można je spożywać na surowo

lub po wysuszeniu. Osiągają długość do 2 cm, dojrzewają od sierpnia do października. Owoce tego krzewu posiadają lecznicze

właściwości. Liście są jasnozielone, podłużne i wąskie. 

Owoce tej odmiany są średniej wielkości, smaczne, soczyste. Uważane za najsłodsze ze wszystkich odmian. 

AGREST

Pojemik [l]

14,00

Jagoda Goji dostępna w następujących wariantach

Odmiana jagody Goji o leczniczych właściwościach. Owoce nieduże, podłużne, czerwone. Najlepiej spożywać je w stanie

wysuszonym. Są wtedy w smaku słodkie z lekką goryczką. Dojrzewają od sierpnia do października.  

JAGODA GOJI

Big Berry 

22,00

11,50

13,00

New Big

Ribes uva-crispa  HINNONMÄKI RÖD - agrest *

Odmiana rosyjska, dorastająca do 1 m wysokości. Owocuje w lipcu, owoce okrągłe, żółto-zielone, smaczne. Stanowisko

słoneczne. Umiarkowane wymagania glebowe - wilgotne o lekko kwaśnym odczynie. Odmiana mrozoodporna.

Ribes uva-crispa  'Mucurines' - agrest biały *

Sweet Berry

Odmiana
Wysokość -                   

szerokość [cm]

40-50 cm

40-50 cm

Odmiana bezkolcowa, kwitnie po wiosennych przymrozkach. Owocuje bardzo długo, od sierpnia do początku października.

Owoce duże, soczyste, bardzo smaczne. Rośnie silnie. Po zbiorach stare pędy należy wycinać.

JEŻYNA BEZKOLCOWA

(Rubus fruticosus)

Jedna z najwcześniej dojrzewających odmian bezkolcowych o dużych, czarnych, bardzo smacznych owocach. Wyróżnia się

wysoką plennością. Owocuje w połowie sierpnia. Pokrój krzewu gęsty, osiąga ok. 2 m wysokości. Liście ciemnozielone, część

z nich pozostaje na krzewie przez cały rok.

2,52,5/I

(Ribes)

5
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Symbol Wysokość [cm]

1/I 25-30

2,5/I 30-35

Wojtek, Zojka 1/I 25-30

Wojtek, Zojka 2,5/I 30-35

Wojtek, Zojka 5/I 30-40

5/I 30-40

1-17-59 *

Aurora *                     

Borealis K3 *             

Docz' Velikana *   

Honeybee *                 

Indigo Gem *               

11,002,5

JAGODA KAMCZACKA
(Lonicera caerulea var. kamtschatica)

14,00

1

Jagoda kamczacka to owocowy krzew pochodzący z Azji północno-wschodniej, który cieszy się rosnącą popularnością

ze względu na bardzo wczesne owocowanie oraz walory zdrowotne i smakowe, którymi przewyższają wiele znanych na rynku

owoców. Charakteryzuje się wysoką plennością - uzyskuje się 2-3 kg owoców z jednego krzewu. Do dobrego owocowania

powinno się sadzić co najmniej 2 odmiany obok siebie. Pierwsze owoce można spożywać już w maju! Gatunek ten wytwarza

niebieskie, podłużne, słodko-kwaśne owoce o długości 2-4 cm, pokryte nalotem woskowym. Krzew charakteryzuje się wysoką

odpornością na suszę i niezwykle wysoką mrozoodpornością - wytrzymuje ponad 40-stopniowe mrozy. Dzięki temu może być

uprawiany na terenie całej Polski. 

Doskonały zapylacz do odmian 'Borealis', 'Tundra' i 'Indigo Gem'. Odmiana kanadyjska bardzo plenna, owocująca już w bardzo

młodym wieku. Owoce cylindryczne, bardzo duże, osiągają ponad 2,5 cm długości i do 2 g masy. Nie osypują się. Owocuje

na przełomie czerwca i lipca, ale owoce mogą utrzymywać się na krzewach nawet do sierpnia! Nieprzydatna do zbioru

mechanicznego. Owoce smaczne o charakterystycznym, winnym posmaku i delikatnej goryczce (zdecydowanie mniej

wyczuwalnej niż u większości starszych odmian rosyjskich). Odmiana niewrażliwa na mączniaka. Plenność: 4 kg/krzew.

Plenna odmiana kanadyjska o jędrnych owocach średniej wielkości, osiągających do 2,5 cm długości i około 1,3 g masy. Kształt

owoców owalny, lekko wydłużony. W smaku słodkie z delikatną goryczką, aromatyczne. Owocuje w czerwcu. Dobrze sprawdzi

się sadzona razem z odmianą 'Aurora' i 'Honeybee'. Plenność: 4 kg/krzew.

Pojemik [l] Cena PLN

Odmiana rosyjska o bardzo dużych, niebieskawych owocach osiągających 2 g masy i ponad 3 cm długości. Owoce wydłużone,

w kształcie odwróconego przecinka, grubsze na dole, z silnym nalotem woskowym. Twardość średnia - odmiana nieprzydatna

do zbioru mechanicznego. Dobrze nadaje się do mrożenia. Smak słodko-kwaśny. Pora owocowania średnio późna (na przełomie

czerwca i lipca). Dojrzewa sukcesywnie. Owoce nie osypują się. Owocuje już w młodym wieku. Pokrój gęsty, wzrost średnio silny

(krzewy osiągają do 1,7 m wysokości). Dobrze plonuje sadzona razem z odmianą 'Vostorg'. Plenność: 3,1 kg/krzew.

11,00

Jagoda kamczacka dostępna w następujących wariantach

13,00

7,50

5

Gordost Bakczara *    

Bakczarskaja Jubilejnaja *           

Rosyjska odmiana o bardzo dużych, osiągających ponad 2 cm długości, słodko-kwaśnych, długo utrzymujących się na krzewie

owocach. Odmiana o wysokiej mrozoodporności. Dojrzewa wcześnie w maju. Plenność: 2 kg/krzew.

1

Odmiana rosyjska o dość dużych owocach o średniej masie 1,4 g i długości do 2 cm. Smak delikatny, słodko-kwaśny,

odświeżający. Owoce owalne, wydłużone, z zaokrągloną końcówką. Zebrane w bardzo obfite grona, łatwe w zbiorze. Nie osypują

się. Pora owocowania średnia (połowa czerwca). Zaletą odmiany jest owocowanie w bardzo młodym wieku i zbliżona wielkość

wszystkich owoców. Plenność: 3,5 kg/krzew.

Bardzo plenna odmiana kanadyjska o bardzo dużych owocach, osiągających ponad 2 g masy i 3 cm długości. Owoce słodkie,

aromatyczne, o kształcie wydłużonej gruszki. Łatwo odchodzą od szypułki. Pora owocowania średnio późna (przełom czerwca

i lipca). Pokrój krzewu wyprostowany, wzrost silny. Doskonale sprawdza się jako zapylacz uprawiana razem z odmianą 'Borealis',

'Tundra' i 'Indigo Gem'. Możliwy zbiór mechaniczny. Plenność: 5 kg/krzew.

Odmiana rosyjska o bardzo wydłużonych, wrzecionowatych owocach, osiągających nawet 4,5 cm długości i 1,3 g masy. Smak

słodko-kwaśny, bez goryczki. Nadaje się do spożycia deserowego. Owoce posiadają silny nalot woskowy. Dobrze znoszą

transport. Termin owocowania średnio-późny (przełom czerwca i lipca). Osypywanie niewielkie. Siła wzrostu średnia - osiąga

do 1,6 m wysokości. Pokrój szeroki. Plenność: 3,2 kg/krzew.

Bardzo plenna odmiana kanadyjska o dość dużych, pękatych, owalnych owocach osiągających do 2,5 cm długości i 1,6 g masy.

Owoce słodkie, wyjątkowo smaczne (w Kanadzie i Japonii uznana za najsmaczniejszą odmianę jagody kamczackiej). Owoce nie

osypują się, jednak nie nadają się do zbioru mechanicznego ze względu na swoją miękkość. Pora owocowania średnio późna

(przełom czerwca i lipca). Pokrój krzewu szeroki, rozłożysty. Doskonale sprawdza się uprawiana razem z odmianą 'Aurora'

i 'Honeybee'. Plenność: 4,5 kg/krzew.

16,50

2,5

5
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Jugana *                   

Klon 44 *                     

KRZ3 Watra *

Rebeka *

Silginka *                    

Siniczka *

T3 *

T5 *

Tundra K3 *            

Vostorg *               

Wojtek *

Odmiana rosyjska o bardzo smacznych, słodkich, soczystych i aromatycznych owocach. Kształt owoców owalny, ostro

zakończony. Silny nalot woskowy. Owoce dość duże, osiągają 1,4 g masy i ok. 3 cm długości i 1,5 cm szerokości. Wszystkie

owoce podobnej wielkości. Pora owocowania średnia. Ze względu na osypywanie przydatna do zbioru poprzez strząsanie

owoców. Wzrost średnio-silny, pokrój gęsty. Plenność: 2,5 kg/krzew.

Bardzo plenna rosyjska odmiana jagody kamczackiej. Pokrój wyprostowany, gęsty, wzrost średnio silny. Owoce bardzo duże,

owalne, pokryte nalotem woskowym, o słodko-kwaśnym smaku i niebieskim kolorze. Owocuje w maju. Plenność: 2,5 kg/krzew.

Dość silnie rosnąca odmiana. Owoce duże, podłużne, lekko kwaskowe, smaczne. Pokrój luźny, silny. Pędy sztywne,

wyprostowane. Liście intensywnie zielone, owalne. Plenność: 4,5 kg/krzew.

Silnie rosnąca odmiana jagody kamczackiej o dużych, smacznych owocach pokrytych delikatnym nalotem woskowym. Wyróżnia

się gęstym, wyprostowanym pokrojem. Liście lancetowate, lekko podwinięte ku górze. Plenność: 4 kg/krzew.

Średnio silnie rosnąca odmiana jagody kamczackiej o dużych, smacznych owocach, pokrytych delikatnym nalotem woskowym.

Wyróżnia się gęstym, wyprostowanym pokrojem. Liście lancetowate, lekko podwinięte ku górze. Plenność: 4,5 kg/krzew.

Odmiana o średniej sile wzrostu i wzniesionym pokroju, dorastająca do 1,5 m wysokości. Owoce duże, słodko-kwaśne, bardzo

aromatyczne, pokryte woskowym nalotem. Dojrzewa bardzo wcześnie. Plenność: 4,5 kg/krzew.

Odmiana rosyjska o dość dużych owocach, osiągających 1,8 g masy i około 2,5-3 cm długości. Wszystkie owoce zbliżonej

wielkości, niebieskawe z silnym nalotem woskowym. Kształt owoców owalny, z zaokrąglonym końcem. Smak słodko-kwaśny.

Dobrze nadaje się do mrożenia. Pora owocowania średnia (połowa czerwca). Nie osypuje się, owoce długo utrzymują

się na krzewie. Dobrze znosi transport. Pokrój krzewu rozłożysty, szeroki, gęsty. Osiąga wysokość 1,5 m i szerokość 1,9 m.

Dobrze plonuje sadzona razem z odmianą 'Docz' Velikana' i 'Vostorg'. Plenność: 3,5 kg/krzew.

Odmiana o niebieskich owocach o średnicy ok. 1 cm i długości ok. 2 cm. Owocuje późno. Owoce słodkie, lekko kwaśne, bardzo

smaczne. Krzewy dorastają do 1,5 m wysokości. W celu lepszego owocowania dobrze posadzić obok siebie dwie odmiany.

Plenność: 4 kg/krzew.

Morena - jeden z najlepszych zapylaczy *

Odmiana o granatowych, pękatych, beczułkowatych owocach o długości około 1,5 cm. Ceniona ze względu na bardzo smaczne

i bardzo zdrowe owoce. Plenność: 4 kg/krzew. Dobry zapylacz dla odmiany 'Wojtek' i innych odmian.

Wyselekcjonowana w Skierniewicach odmiana jagody kamczackiej o dużej przydatności na plantacjach towarowych. Wyróżnia się

bardzo wysoką plennością. Owoce duże, jasnoniebieskie, o masie około 1,6 g i długości 2,5 cm. Kształt owoców wrzecionowaty,

pękaty. Owoce nieco większe i ciemniejsze od odmiany 'Wojtek', smaczne, słodko-kwaśne. Dobrze znoszą transport. Łatwo

odchodzą od szypułki. Nadają się do zbioru mechanicznego. Poziom Brix w tej odmianie wynosi 13°-18° (zdecydowanie powyżej

średniej wśród jagody kamczackiej). Dobrze sprawdza się uprawiana razem z odmianami 'Wojtek' i 'Zojka'. Owocuje w połowie

czerwca. Plenność: 4,5 kg/krzew.

Zojka - jeden z najlepszych zapylaczy *

Odmiana o średniej sile wzrostu i wzniesionym pokroju, dorastająca do 1,5 m wysokości. Owoce duże, słodko-kwaśne, bardzo

aromatyczne, pokryte woskowym nalotem. Dojrzewa bardzo wcześnie. Plenność: 4,5 kg/krzew.

Odmiana kanadyjska polecana na plantacje towarowe- nadaje się do zbioru mechanicznego. Owoce jędrne, twarde. Jedna

z najsmaczniejszych odmian jagody kamczackiej - w smaku słodka, lekko cierpka. Owoce średniej wielkości, owalne, pękate,

osiągające do 2,5 cm długości i 1,5 g masy. Owocuje w drugiej połowie czerwca. Jeżeli w polskich warunkach potwierdzi

się jej wysoka plenność - będzie to czołowa odmiana na plantacje towarowe. Plenność: 4 kg/krzew.

Odmiana rosyjska o bardzo dużych owocach (1,6-2,8 g) w kształcie szerokiego wrzeciona, z silnym nalotem woskowym. Smak

bardzo delikatny, słodko-kwaśny. Owoce jędrne, dobrze znoszą transport. Pora owocowania wczesna (pierwsza połowa czerwca).

Zaletą tej odmiany jest wysoka plenność. Wzrost silny, krzewy osiągają do 1,8 m wysokości, pokrój luźny. Dobrze plonuje

sadzona razem z odmianą 'Jugana', 'Docz Velikana'. Plenność: 2,5 kg/krzew.

* odmiany dostępne na Jesień 2022 8
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Nazwa Smak owoców
Wielkość 

owoców
Kształt owoców

Pora 

owocowania
Wzrost Osypywanie

Średni plon 

(kg/krzew)

Twardość 

owoców

1-17-59 słodkie lekka goryczka 2 cm owalne wczesna krępy, niski bardzo małe 2 miękkie

Aurora słodki 3 cm butelkowate późna
silny, 

wyprostowany
brak 5 twarde

Bakczarskaja 

Jubilejnaja

słodko-kwaśny, 

odświeżający
2,5 cm

owalne, 

wydłużone
średnia

silny, 

rozłożysty
brak 3,5 średnie

Borealis K3
słodki, bardzo 

smaczny
2,5 cm owalne, pękate średnio-późna

szeroki, 

rozłożysty
brak 4,5

średnio 

miękkie

Docz Velikana słodko-kwaśny 3-4 cm
bardzo długie, 

wygięte
średnia

średnio-silny, 

gęsty
brak 3,1

średnio-

miękkie

Gordost 

Bakczara

słodko-kwaśny, bez 

goryczki
4,5 cm

wrzecionowate, 

wydłużone
średnio-późna średno-silny niewielkie 3,2

średnio-

twarde

Honeybee
winny posmak, lekka 

goryczka
2,5 cm cylindryczne późna średni brak 4 średnie

Indigo Gem
słodki z delikatną 

goryczką
2,5 cm

owalne, 

wydłużone
średnio-późna zwarty niski brak 4 twarde

Jugana
słodki, lekko 

kwaskowy
3 cm owalne średnia silny brak 3

średnio-

twarde

Klon 44
smaczny, słodko-

kwaśny
2,5 cm

wrzecionowate, 

pękate
wczesna średni, gęsty brak 4,5 twarde

KRZ 3 WATRA kwaskowe, smaczne 2 cm
butelkowate, 

pękate
wczesna luźny, silny średnie 4,5 twarde

Morena
kwaskowe bez 

goryczki
2 cm podłużne wczesna średni lekkie 2,5

średnio 

twarde

Rebeka
lekka goryczka, lekko 

kwaskowe
2 cm

bardzo duże, 

owalne, pękate
późna niski, krępy

brak, owoce 

bardzo mocno 

się trzymają

4 twarde

Silginka
słodki, soczysty, 

bardzo smaczny
3 cm

owalne, ostro 

zakończone
wczesna

średnio-silny, 

gęsty
średnie 4

średnio-

miękkie

Siniczka
słodko-kwaskowe bez 

goryczki
2 cm butelkowate bardzo wczesna średni lekkie 4,5

średnio 

twarde

T3
kwaskowe, bez 

goryczki
2,5 cm

butelkowate, 

pękate
wczesna silny, gęsty lekkie 4,5

średnio 

twarde

T5 kwaskowe, smaczne 2 cm butelkowate wczesna średni bardzo małe 4
średnio 

twarde

Tundra K3
słodko-kwaśny, lekko 

cierpki
2,5 cm owalne, pękate średnio-późna średni bardzo małe 4 twarde

Vostorg 
delikatny, słodko-

kwaśny, bez goryczki
3-3,5 cm

wrzecionowate, 

szerkoie
średnio-wczesna silny, luźny średnie 5 twarde

Wojtek
słodko-kwaśne bez 

goryczki, smaczne
2 cm butelkowate wczesna średni bardzo małe 4

średnio 

twarde

Zojka
bardzo słodkie bez 

goryczki
1,5 cm

beczułkowate, 

pękate
wczesna luźny, silny brak 4 miękkie

Charakterystyka odmian jagody kamczackiej

  9



GOSPODARSTWO SZKÓŁKARSKIE  CIEPŁUCHA                                   

www.cieplucha.com.pl     e-mail: jan@cieplucha.com.pl

95-050 Konstantynów Ł., ul. Górna 50, tel. 42 2111800

78-125 Rymań, Rzesznikowo 42, tel. 94 3583247

OFERTA WIOSNA 2022

Symbol Wysokość [cm]

2,5/I 40-50

2,5/II 30-40

40-60

60-80

100-120

120-140

140-160

Bardzo smaczna, lekko kwaskowa odmiana, polecana do spożycia deserowego. Owoce ciemnogranatowe z nalotem woskowym.

Charakteryzuje się wysoką plennością, późnym terminem owocowania i dużą siłą wzrostu - osiąga 4-5 m wysokości.

Bardzo plenna i regularnie owocująca kanadyjska odmiana świdośliwy. Owoce duże, do 16 mm, ciemnogranatowe, zebrane

w grona, wyjątkowo smaczne. Odmiana ta jest polecana do spożycia deserowego. Dojrzewa równomiernie.

28,00

Amelanchier alnifolia  'Krasnojarskaja' - świdośliwa olcholistna *

Rodzaj krzewów owocujących, należący do rodziny różowatych, naturalnie występujący na terenach Ameryki Północnej. Wiosną

świdośliwa obficie obsypuje się delikatnymi białymi kwiatami, a latem wytwarza łagodne w smaku, słodkie, fioletowo-granatowe

owoce. Odporna na szkodniki i choroby. Ma niskie wymagania uprawowe, preferuje gleby przepuszczalne o pH lekko kwaśnym do

obojętnego.  

Amelanchier alnifolia  'Honeywood' - świdośliwa olcholistna *

Amelanchier alnifolia  'Northline' - świdośliwa olcholistna *
Bardzo plenna, kanadyjska odmiana świdośliwy o dużych, ciemnogranatowych, kulistych owocach, osiągających nawet 16 mm

średnicy. Jedna z najsmaczniejszych odmian, polecana do uprawy amatorskiej i towarowej. Krzewy wcześnie wchodzą w okres

owocowania i owocują równomiernie. Owoce są odporne na pękanie. Przydatna do zbioru maszynowego.

Amelanchier alnifolia  'Martin' - świdośliwa olcholistna *

Cena PLN

Amelanchier alnifolia  'Smoky' - świdośliwa olcholistna *

Bardzo wczesna odmiana świdośliwy o granatowych, słodkich, soczystych owocach. Uprawiana ze względu na walory krzewu

owocowego jak i dekoracyjnego. Owoce nadają się do spożycia deserowego oraz na przetwory. Owocuje w czerwcu,

sukcesywnie. 'Thiessen' jest odmianą silnie rosnącą - dorasta do 5 m wysokości. Średni plon z ha plasuje tę odmianę w czołówce

odmian świdośliny.

Odmiana kanadyjskiej hodowli, zdecydowanie polecana do uprawy wielkotowarowej. Kwitnie obficie na wiosnę białymi

samopylnymi kwiatami. Owoce zebrane w grona, pokryte są woskowym nalotem, fioletowoniebieskie, duże ok. 1,3 cm, słodkie,

soczyste, deserowe. Duża plenność - zbiory do 8 kg z krzewu.

Amelanchier alnifolia  'Thiessen' - świdośliwa olcholistna *

2,5

Wczesna odmiana świdośliwy o fioletowych owocach z woskowym nalotem. Ze względu na dobry smak nadaje się do spożycia

deserowego oraz na przetwory. Owocuje w czerwcu. Jest odmianą wolno rosnącą - osiąga do 2,5 m wysokości. Kwitnie na biało

w kwietniu i maju, buduje dekoracyjną, gęstą koronę.

(Amelanchier)

Jest to wyselekcjonowana siewka kanadyjskiej odmiany 'Thiessen', odróżniająca się od niej bardziej równomiernym

owocowaniem. Owoce duże, ciemnogranatowe, bardzo samczne, zebrane w lużne grona. Odmiana polecana do uprawy

towarowej oraz amatorskiej. Może być zbierana maszynowo.

24,00

Niewysokie drzewo lub duży krzew. Naturalnie występuje na terenach Ameryki Północnej. Wiosną świdośliwa niezwykle obficie

obsypuje się delikatnymi, białymi kwiatami, zebranymi w grona, a latem wytwarza łagodne w smaku, słodkie, fioletowo-granatowe

owoce, przypominające owoce aronii. Niektóre są wyjątkowo duże i bardzo smaczne. Można spożywać je świeże, jak również

nadają się do wyrobu soków czy konfitur. Osiąga od 2 do 5 m wysokości, w zależności od gatunku czy odmiany. Wszystkie

są odporne na szkodniki i choroby. Wymagania siedliskowe są niewielkie. Preferuje gleby przepuszczalne o pH lekko kwaśnym

do obojętnego. Równie dobrze rośnie na każdej glebie z wyjątkiem terenów podmokłych i suchych. Bardzo wysoka

mrozoodporność do -40ºC.

26,00

Świdośliwa dostępna w następujących wariantach

37,00

Amelanchier alnifolia  'Mandam' - świdośliwa olcholistna *

Amelanchier lamarckii  - świdośliwa Lamarcka *

Amelanchier alnifolia  'Sleyt' - świdośliwa olcholistna *

Pojemik [l]

35,00

33,00

ŚWIDOŚLIWA 

Rosyjska odmiana świdośliwy o wysokiej mrozoodporności i bardzo smacznych, soczystych i słodkich owocach, polecanych

do spożycia deserowego. Owocuje na przełomie czerwca i lipca. Dorasta do 2,5-3 m wysokości.

25,00

5/I 5
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Ogólne warunki handlowe Sprzedawcy obowiązujące w : 

 

Gospodarstwie Szkółkarskim Jan Ciepłucha 

Gospodarstwie Szkółkarskim Anna Ciepłucha-Kowalska 

Gospodarstwie Szkółkarskim Ciepłucha – Krzysztof Kowalski 

 

Zasady ogólne: 

1. Niniejsze warunki są integralną częścią wszystkich umów zawieranych przez Sprzedawcę, w tym umów sprzedaży, dostaw, kontraktów, uzgodnień 
i ofert. Obowiązują z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę zamówienia Kupującego lub wystawienia rachunku, co podpisem na zamówieniu 

lub fakturze potwierdza Kupujący. 

2. Wszelkie zmiany do niniejszych warunków wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
3. Zamówienia materiału szkółkarskiego mogą być składane osobiście, pocztą, faksem lub za pomocą poczty e-mail. Zamówienia są realizowane                 

w kolejności daty wpływu. 
 

Oferty i zawieranie umów: 

1. Oferta Sprzedawcy nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. 
2. Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów. 

3. Zamówienia składane Sprzedawcy nabierają mocy prawnej z chwilą ich pisemnego potwierdzenia przez Sprzedawcę.  

4. W celu zakupu materiału szkółkarskiego dopuszcza się: 
    - zawieranie umów, w których będą określone zasady współpracy, 

       - przedpłatę, 

 

Warunki składania zamówień: 

1. Tylko ZAMÓWIENIE podpisane i przesłane skanem, faxem  lub pocztą tradycyjną do Sprzedającego wiązać będzie obie strony umowy. 

2. Każdy klient składający w danym sezonie zamówienia na łączną kwotę przekraczającą:  
- 30 000,00 zł na materiał szkółkarski, 

- 10 000,00 zł na borówkę amerykańską, 

zobowiązuje się do zapłaty zadatku w wysokości 30 % wartości zamówionego towaru. Zadatek płatny jest gotówką lub na rachunek bankowy  
podany przez Sprzedającego na druku zamówienia w ciągu 7 dni  roboczych od daty złożenia zamówienia. 

3. Zadatek ulega zarachowaniu na poczet ceny sprzedaży. W przypadku rezygnacji z zamówienia lub nie wykonania umowy przez Kupującego                   

(brak zapłaty za zamówiony towar), zadatek nie podlega zwrotowi (art. 394 k.c.), chyba że Sprzedawca wyraził zgodę na rezygnację Kupującego           
ze złożonego zamówienia towaru. 

4. Klęski żywiołowe tj. susza, mróz, grad lub też inne nieprzewidziane  i niezawinione okoliczności (siła wyższa) nie stanowią niewykonania umowy 

przez Sprzedającego, który nie będzie zobowiązany do zwrotu zadatku  w podwójnej wysokości. 
5. Zmiana ilości lub rodzaju zamówionego towaru, wymaga pisemnej lub e-mailowej zgody Sprzedającego. 

6. Zmiana ilości lub rodzaju zamówionego towaru bez wymaganej zgody Sprzedającego nie wywołuje skutków zmiany umowy, tj. Kupujący 

zobowiązany jest do odebrania całego zamówienia w umówionym terminie   i zapłaty ceny. 
7. Zmiana ilości lub rodzaju zamówionego towaru, za zgodą Sprzedającego powoduje zmianę umowy w zakresie ilości, rodzaju i ceny,  a uiszczony 

zadatek podlega zarachowaniu na poczet ceny. 

8. Nieodebranie towaru w umówionym terminie i brak zapłaty, upoważnia Sprzedawcę wg jego wyboru do żądania zapłaty i odbioru towaru przez 
Kupującego albo do skorzystania  z uprawnień przewidzianych w Ogólnych Warunkach Sprzedaży tj. wykonanie umowy - pkt.6.  

 

Ceny: 

1. Ceny za sprzedawane towary podane są w Cenniku. 

2. Podane w Cenniku ceny są cenami netto. 

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen w trakcie sezonu. 
4. Ceny materiału szkółkarskiego nie zawierają w sobie kosztów transportu,  w przypadku sprzedaży poza teren Polski. 

5. Cennik ma moc obowiązującą do chwili wydania nowego Cennika. 

6. Ceny hurtowe obowiązują przy zakupie materiału szkółkarskiego za kwotę co najmniej 500,00 zł oraz minimum 5 sztuk z jednej odmiany. 
7. Klienci wystawiający faktury VAT RR otrzymują dowód dostawy.  Ceny podane w dowodzie dostawy są cenami netto, do których należy doliczyć 

podatek VAT (zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów  i usług).  

 

Rabaty: 

1. Rabaty dotyczą tylko dorosłego materiału szkółkarskiego. Wysokość rabatu obliczana jest na podstawie wartości zamówień z roku bieżącego               

lub poprzedniego. 
2. Wysokość rabatu:  

5%   - przy zakupie za kwotę 2000-5000 zł 

10% - przy zakupie za kwotę 5000-10000 zł 
15% - przy zakupie za powyżej 10000 zł 

oraz dodatkowo 

2%   - za płatność gotówką lub przedpłatę przelewem  
5%   - za własny transport dla zamówień krajowych 

 

Zapłata: 

1. Przed realizacją zamówienia wymagana jest przedpłata w wysokości 100% wartości zamówionego towaru. 

2. W przypadku sprzedaży na terenie Polski dopuszcza się zapłatę:    
         - gotówką w chwili dostarczenia lub odebrania towaru.      

              - przelewem w ciągu 30 dni od dnia wystawienia rachunku. W przypadku pierwszej transakcji obowiązuje wyłącznie płatność gotówką                      

w  chwili dostarczenia lub odebrania towaru. 
3. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, jak również osoby fizyczne 

nie posiadające wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, chcące uzyskać zwłokę w płatności, przedstawiają do wglądu  następujące 

dokumenty: 
- dowód osobisty, 

- wypis z ewidencji działalności gospodarczej, (jeżeli prowadzą działalność na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej) 

4. Klienci będący spółkami prawa handlowego, w celu uzyskania zwłoki w płatności, przedstawiają do wglądu następujące dokumenty: 
- odpis z Krajowego Rejestru Sądowego 

- numer NIP 

- REGON,  
5. W przypadku uchybienia terminowi płatności, Sprzedawcy przysługuje prawo do naliczania odsetek  ustawowych za opóźnienie.  

6. Niedotrzymanie warunków płatności lub zaistnienie okoliczności, które budzą wątpliwość co do wypłacalności i rzetelności Kupującego, skutkują 

natychmiastową wymagalnością wszystkich należności. W takim przypadku Sprzedawca może odstąpić od nie zrealizowanych jeszcze umów. 
 

 

 



 

Wykonanie umowy: 

1. W przypadku klęsk żywiołowych, jak np. susza, mróz, grad  lub też innych nieprzewidzianych i niezawinionych okoliczności (siła wyższa), termin 
dostawy zostaje przedłużony  o czas trwania utrudnienia. Jeżeli w wyniku wyżej wymienionych okoliczności dostawa stanie się niemożliwa, 

wówczas Sprzedawca zostaje zwolniony z obowiązku dostawy. Kupujący nie może dochodzić z tego tytułu odszkodowania.  

2. Uzgodnione umownie terminy dostawy obowiązują jako przybliżone.  
3. W przypadku wyczerpania towaru danej odmiany, wykonanie zlecenia przez Sprzedawcę dokonane będzie także poprzez zastąpienie brakujących 

odmian i sortowań, innymi  o podobnych parametrach, o ile Kupujący w formie pisemnej tego wyraźnie nie zabroni. 

4. W przypadku zamówienia towaru z dostawą, którego ilość nie powoduje całkowitego obłożenia samochodu dostawczego,  
Sprzedawca połączy zamówienia pochodzące od różnych kupujących i wyśle je łącznie w momencie uzyskania całkowitego obłożenia samochodu 

dostawczego, co może skutkować pewnym opóźnieniem dostawy. 

5. Jeżeli Kupujący, który nie zapłacił ceny, nie odbierze towaru w umówionym terminie, Sprzedawca bez wcześniejszego wzywania 
do odbioru, może sprzedać towar osobie trzeciej po dowolnie ustalonej cenie. 

6. Jeżeli Kupujący, który zapłacił cenę, nie odebrał towaru w umówionym terminie, zobowiązany jest do zapłaty kosztów przechowywania towaru. 
Sprzedawca może również sprzedać rzecz zamówioną przez Kupującego, powinien jednak uprzednio wyznaczyć Kupującemu dodatkowy termin    

do odebrania, chyba że wyznaczenie terminu nie jest możliwe albo, że rzecz jest narażona na zepsucie, albo że z innych względów groziłaby 

szkoda. O dokonaniu sprzedaży Sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Kupującego (art. 551 § 2 k.c.) 
 

Zastrzeżenie własności: 

1. Sprzedawca zastrzega sobie własność przedmiotu sprzedaży, aż do momentu uiszczenia ceny przez Kupującego.  
2. Od momentu wydania towaru na Kupującym ciąży niebezpieczeństwo utraty lub uszkodzenia przedmiotu sprzedaży. 

3. Sprzedawca nie traci prawa własności do zastrzeżonego towaru poprzez fakt, że Kupujący po dokonanej sprzedaży dołuje lub posadzi dostarczone 

rośliny (towar) na swoim lub obcym terenie. Zastrzeżony towar należy magazynować, dołować lub posadzić oddzielnie od pozostałych roślin                  
i oznaczyć go przy tym w taki sposób, by był on rozpoznawalny jako pochodzący od Sprzedawcy. Kupujący ma obowiązek nieodpłatnie 

pielęgnować zastrzeżony towar. Należą do tego zwłaszcza: poprawne magazynowanie, sadzenie, nawożenie  i nawadnianie. 

4. Jeżeli Kupujący sprzeda zastrzeżony towar po obróbce, połączeniu lub wymieszaniu z innym, nie należącym do Sprzedawcy towarem, wówczas 
przysługuje Sprzedawcy udział we współwłasności nowej rzeczy w stosunku wartości zastrzeżonego towaru do pozostałego towaru poddanego 

obróbce w momencie obróbki, połączenia lub wymieszania. (art. 193 § 1 k.c.) 

5. W razie braku zapłaty ceny w umówionym terminie Sprzedawca ma prawo żądać niezwłocznego wydania przedmiotu sprzedaży. 
6. W razie odebrania przedmiotu sprzedaży od Kupującego (z uwagi na niezapłacenie ceny), Sprzedawca może domagać się stosownego 

wynagrodzenia za obniżenie wartości lub uszkodzenia. 

 

Wzory i wymiary: 

1. Wzory towarów pokazują przeciętne właściwości. Podane wymiary towarów są podawane w przybliżeniu. Dopuszczalne są odchylenia                          

od zaprezentowanych wzorów.  
2. Sprzedawca jest odpowiedzialny za żywotność i zdrowotność roślin w momencie sprzedaży. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak 

owocowania. 

3. Sprzedawca w wyniku braku wpływu na czynniki przyrodnicze oraz niezwiązane z nimi predyspozycje Kupującego tj. brak umiejętności uprawy  
i pielęgnacji zakupionego materiału roślinnego, nie ponosi odpowiedzialności za przyjęcie się rośliny, a także jej wzrost, rozwój i owocowanie.  

 

Dostawa: 

1. Dostawa zostaje uznana za dokonaną w momencie, gdy towar opuści teren Gospodarstwa Sprzedawcy lub zostanie załadowany na środek 

transportu Kupującego. 

2. Ubezpieczenie transportowe jest zawierane wyłącznie na wyraźne życzenie Kupującego i na jego koszt. 

 

Gwarancja: 

1. Sprzedawca udziela gwarancji jakości na okres roku od dnia dostawy, tj. odpowiada za żywotność  i zdrowotność roślin w momencie sprzedaży. 
2. Gwarancja nie obowiązuje w przypadku niewłaściwego postępowania z roślinami. Za niewłaściwe postępowanie przyjmuje się w szczególności , 

nieodpowiedni dobór podłoża, niewłaściwe podlewanie, źle dobrane stanowisko sprzeczne z wymaganiami uprawowymi dla danej rośliny. 

3. Gwarancja nie obejmuje roślin, które zostały uszkodzone, zniszczone na skutek niesprzyjających warunków atmosferycznych mających wpływ         
na żywotność roślin, typu: mróz, susza, grad, powódź i inne.  

4. Zapis pkt 2 Wzorów i wymiarów stosuje się odpowiednio. 

 

Reklamacje: 

1. Ewentualne wady sprzedanego towaru objęte gwarancją należy reklamować niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 21 dni od dnia dostawy. 

Zauważone wady należy podać Sprzedawcy w formie pisemnej załączając dokumentację zdjęciową.  
2. W razie stwierdzenia wady Kupujący ma prawo według własnego wyboru, domagać się wymiany rzeczy na wolną od wady lub inną 

w tej samej cenie, a gdy żądanie to nie jest możliwe do spełnienia zwrotu zapłaconej ceny. 

3. Wykonując uprawnienia wynikające z gwarancji, Kupujący powinien dostarczyć rzecz na koszt gwaranta do miejsca wskazanego w gwarancji           
lub do miejsca, w którym rzecz została wydana przy udzieleniu gwarancji, chyba że z okoliczności wynika, iż wada powinna być usunięta w 

miejscu, w którym rzecz znajduje się w chwili ujawnienia wady. (art. 580 § 1 k.c.). 

4. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili wydania towaru, jak również jeżeli Kupujący towar 
wyrzucił bądź zutylizował - w takim przypadku reklamacja nie zostanie uwzględniona. 

5. Nie dopuszcza się przyjęcia towaru przez Kupującego z tzw. „zastrzeżeniem”. 

6. Z chwilą dokonania dalszej sprzedaży towaru przez Kupującego traci on  prawo zgłaszania reklamacji względem Sprzedawcy, a Sprzedawca 
zwolniony jest z odpowiedzialności za sprzedany towar.  Złożenie reklamacji nie unieważnia odbioru, ani obowiązku zapłaty za zakupiony towar, 

zgodnie z warunkami zawartymi w dokumencie sprzedaży. 
7. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi. Przepisu tego nie stosuje się, gdy Klientem jest konsument. 

8. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Sprzedawca ponosi, wobec Kupującego odpowiedzialność w zakresie 

poniesionej przez Klienta straty z wyłączeniem utraconych korzyści i przy uwzględnieniu zasad określonych w postanowieniach dotyczących 
GWARANCJI. 

9. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkodę wyrządzoną umyślnie. 

 

Miejsce wykonania zobowiązania i właściwość miejscowa sądu: 

1. Miejscem  wykonania  zobowiązania jest  Konstantynów  Łódzki lub Rzesznikowo gmina Rymań. 

2. Strony dążyć będą do polubownego rozwiązania zaistniałych sporów, w razie braku porozumienia sądem właściwym do ich rozpoznania  będzie  
sąd właściwy dla  siedziby Sprzedawcy. 

3. Ogólne warunki handlowe zostały sporządzone w języku polskim, angielskim i rosyjskim . W kwestiach spornych wiążącą jest polska wersja 

językowa. 
4. Pierwszeństwo polskiej wersji językowej obowiązuje również przy sporządzanych umowach, kontraktach i zamówieniach, chyba że strony 

zadecydują inaczej.  

5. Prawem właściwym jest prawo polskie. 


