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Bästa odlare!

INNEHÅLL

N

u är det dags! 2023 börjar snart och Du måste fundera på vad Du ska
odla. Omvärlden är orolig med krig, inflation och höga energikostnader. Men, vi måste äta och äta gott och sunt. Därför finns det plats
för den gröna näringen. Framför allt om vi anpassar oss efter den nya världsbilden. Vi ska kanske använda sorter som kräver mindre energi, utan att för
den skull odla i kallhus osv.
Vi har samlat vårt sortiment av tomat- och gurksorter i detta blad. Alla sorter är avsedda för yrkesodling. Är Du intresserad av att producera hobbyplantor av gurka, tomat, paprika eller chili kontakta oss.
Titta igenom sidorna och se om det är någon sort som känns extra lockande
i form eller färg. Se på resistensen och fundera på vilka problem som finns i
Din odling. Sedan kan du beställa frö av oss eller plantor av Din plantuppdrivare.
Förutom fröer har vi ett stort sortiment av tillbehör. Vill Du ha information
om detta, kontakta oss så hjälper vi Dig gärna!
Med hopp om en bra odlingssäsong.
Per Andersson
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Växthusgurka
VÄXTHUSGURKA (Cucumis sativus L.)
Fröstorlek: 1 000 frön = 25–35 g
Minimumgrobarhet: 90%
Groningstemperatur: Min +20°C, opt +24°C
Toleransen mot mjöldagg styrs av flera gener. Det
fanns tidigare en direkt koppling mellan mjöldaggstolerans och ljuskrav. Ju bättre tolerans, desto mer
ljus krävdes för att få en frisk planta och bra skörd.
De nya sorter som kommer nu har alla någon grad
av mjöldaggstolerans, och ger ändå bra skördar.
Under senare år har grönmosaikvirus blivit ett
växande problem i gurkodlingen och det är först nu
som dessa resistenta sorter ger tillräckligt bra
skörd.
Förklaring av resistensbegrepp:
HR
IR
Foc

Hög resistens
Medelhög resistens
Fusarium oxysporum f.sp.
cucumerinum
Px
Podosphaera xanthii, mjöldagg
CGMMV Cucumber Green Mottle Mosaic
Virus, grönmosaikvirus
CMV
Cucumber Mosaic Virus
CVYV
Cucumber Vein Yellowing Virus
Cca
Corynespora cassiicola
Ccu
Cladosporium cucumerinum

SORTIMENT 2023
Jadeo F1(DR) (IR:Px) Har gett högst skörd i försök 2020,

kan planteras från v 1. Attraktiva, mörkgröna klass
1‐frukter med god hållbarhet. Snygg, öppen, lättarbetad
planta. Längd i genomsnitt 28–31 cm, fruktvikt ca 400 g.
Medelhög mjöldaggstolerans.

Shakira F1(DR) (HR:Px) Vår, sommar och höstsort med ett

högt utbyte av frukter med mycket hög kvalité. Sorten är
lätt att arbeta med eftersom plantan är öppen i växtsättet
och generativ. Den är lämplig att plantera från
1 apr–20 juli. Genomsnittsvikten på frukterna är ca 430 g.
Shakira är även lämplig i kallhus eller att odla med
reducerad energianvändning och ger även då ett gott
resultat. Hög tolerans mot mjöldagg.

Fitness F1(DR) (HR:Px) Högtolerant sort för odling under

tuﬀare betingelser, t ex kallhus under hela säsongen.
Även lämplig för hobbyplantor.

OF 32200 F1 (HR: CGMMV/Ccu/CVYV/Px IR: Pcu/CYSDV/
CMV) Fungerar både i uppvärmda växthus och i kallhus.
Lämplig att plantera april–juli. Kraftigväxande, öppen
planta. Inte arbetskrävande, då det är lite beskärnings‐
arbete. Hög mjöldaggstolerans.

OF 32200
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VIRUSTOLERANTA SORTER

Garpo
Garpo F1(DR) (HR:CVYV/Cca/Ccu IR:CGMMV /CMV/Px)

Utmärkt fruktkvalitet och hållbarhet. Lämplig för plantering
1 april–ca 20 juli. Kräver generativ styrning för att få en
öppen kultur och snabb utveckling. Mycket hög tolerans
mot grönmosaikvirus.

Georgia

Georgia F1(DR)

(HR:CVYV/Ccu/Px, IR:CGMMV/CMV/Cca) Sorten med den
högsta avkastningen och med mycket goda betingelser mot
CGMMV. Plantan är kompakt i växtsättet och passar därför
mycket väl till High Wire odling. Fruktlängden är 30–33 cm.

Darwin F1 Sort med hög tolerans mot CGMMV. Hög‐
avkastande med mörkgröna, snygga gurkor som är ca 32–34
cm långa. Lämplig att plantera från 1 april–20 juli. Kraftig‐
växande, öppen planta när den styrs generativt. Darwin
fungerar i både uppvärmda växthus, till reducerad energi‐
användning och kallhus. Mycket hög mjöldaggs‐
tolerans.

MINIGURKA

Jawell

Jawell F1(DR) (IR:CMV/CVYV/Px) Hög produktion av 10–15 cm
långa frukter, vikt 90–110 g. Lämplig för odling hela året.
Medelkraftigt växtsätt. Bra hållbarhet efter skörd. Ska
styras generativt för att få 2 frukter/nod.
Datis F1 (HR:Ccu/Px/CVYV IR:Gc/CMV) Skolgurka med hög
mjöldaggstolerans. Snygga, välformade gurkor, 16–17 cm
långa. Kraftigväxande plantor som ger flera frukter/nod.
Klarar växlande temperaturer i hobbyväxthus.

Ministars F1(DR)

(IR:Px) Naturgodis
eller ”snackgurka”.
10–11 cm långa.
Medeltolerant
mot mjöldagg.

Ministars

Brisbane
Brisbane F1 (HR:CGMMV IR:Px) Ger många mörkgröna

frukter av hög kvalitet. Kraftigväxande, öppen planta. Kan
planteras från början av mars till början av aug. Längd 30–32
cm. Medelhög mjöldaggstolerans och hög tolerans mot
grönmosaikvirus.

GRUNDSTAM GURKA
Routpower F1(S) (HR:Foc:0,1,2) Kraftigväxande grundstam
som ger en bättre och friskare tillväxt. Hög tolerans mot
fusarium, vilket framför allt märks vid odling i jord.
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Completo

Flavance

NYHET

Tomat
TOMAT (Solanum lycopersicum L.)
Fröstorlek: 1 000 frö = 2,7–3,5 g
Minimumgrobarhet: Normalfrö 85%
Groningstemperatur: Min +15°C, opt +26ºC
Efter sortnamnet anges med en förkortning sortens
resistens:
HR
IR
ToMV
ToTV
TSWV
TYLCV
Ff
Fol
For
On
Pl
Va
Vd
Ma
Mi
Mj
Pst
Sl
Ss

Hög resistens
Medelhög resistens
Tomatmosaikvirus
Tomato torrado virus
Tomato spotted wilt virus
Tomato yellow leaf curl virus
Fulvia fulva (tid.Cladosporium)
– sammetsfläcksjuka
Fusarium
Fusarium rotröta
Mjöldagg
Korkrot
Verticillum alboatrum
Verticillum dahliae
Nematod‐typ Meloidogyne arenaria
Nematod‐typ Meloidogyne incognita
Nematod‐typ Meloidogyne javanica
Pseudomonas syringae pv. tomato
Stemphylium lycopersici Silverring (tolerans)
Stemphylium solani

Damaress

SORTIMENT 2023
Completo F1(DR) (HR:ToMV:0–2/TSWV/Pf:A–E/Fol:0,1/

For/Va:0/Vd:0 IR:On) Röd tomat med hög skörd trots stor
leken. Starkväxande planta som ger 9–11 frukter/klase.
Avsedd för lös skörd. Plockas utan fluga (jointless).
Mjöldaggstolerant. Fruktvikt 90–100 g.

Damaress F1(DR) (HR:ToMV:0–2/Pf:A–E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0
IR:TSWV:0/On) NYHET En väl genomfärgad och välsmakande
tomat med brix på >5 hela säsongen. Medelstor frukt med en
intensiv röd färg både ut och invändigt. Dessa kan skördas
både på kvist och plockas lösa. Mycket bra fruktsättning hela
säsongen. Kraftigväxande planta som ger ett högt utbyte. Den
har visat sig tåla höga temperaturer under 2022. Fungerar
både i gamla och nya växthus. Mjöldaggstolerant. Fruktvikt
100 – 110 g. Bör provas 2023.

Flavance F1(DR) (HR:ToMV:0–2/Pf:A–E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0

IR:On) Röd tomat med riktigt god smak och kraftig invändig
färg. Hög lycopenhalt. Kan odlas både på kvist och för lös
skörd. Bör pinceras till 6 frukter vid skörd på kvist. Ersätter
Maranello som smaktomat, men är något mer svårodlad.
Mjöldaggstolerant. Fruktvikt 90 g.
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Marinice F1(DR) (HR:ToMV:0–2/ToTV/Pf:A–E/Fol:0,1/For/

Va:0/Vd:0 IR:On/Ma/Mi/Mj) Röd. En vidareförädling av
Merlice, med bättre smak och högre Brix. Samma skördenivå
eller högre jämfört med Merlice. Kan plockas både löst och i
klasar. Medellång planta. Fruktvikt 140–165 g.

Merlice F1(DR) (HR:ToMV:0–2/Pf:A–E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0

IR:On) Ger mycket hög avkastning av stora, högbyggda (57–67
mm) röda frukter med tjocka väggar. Avsedd för lös skörd eller
på kvist. Mjöldaggstolerant. Fruktvikt 130–160 g.

Presence F1(DR) (HR:ToMV:02/Pf:AE:/Fol:0,1/For/Va:0/
Vd:0 IR:TSWV:0/On/Ma/Mi/Mj) NYHET Röd tomat med hög

stresstolerans. Går att skörda både som kvist och till lös plock.
Genomsnittsvikten ligger på 130–140 g och brixtalet på 5,0–
5,3. Mjöldaggstolerant. Bör provas 2023.

Merlice

Sevance
Crimson Star

Sevance F1(DR) (HR:ToMV:0–2/ToTV/TSWV/Pf:A–E/Fol:0,1/

For/Va:0/Vd:0 IR:On) Högavkastande sort för skörd av röda
frukter på kvist eller i lösvikt, för Dig som vill producera
maximalt. Fungerar i både nya och gamla växthus. 8–9
blommor/klase. Frukten måste plockas utan fluga (jointless).
Mjöldaggstolerant. Fruktvikt 100–110 g.

Övriga sorter
Encore F1
KÖRSBÄRSTOMATER
Caprese F1(DR) (HR:ToMV:0–2 IR:Ma/Mi/Mj) Liten, röd tomat

av San Marzanotyp med god smak. Fruktvikt 20–25 g.

Conchita

Chocostar F1(S) (HR:ToMV:0–2/Fol:0,1 IR:Ss) Chokladbrun

miniplommontomat med fantastisk smak. Ger bra skörd och
spricker inte så lätt. Passar att plocka löst. Bra växtkraft i plan
tan som bör ympas för att ge fullt utbyte. Fruktvikt 12–14 g.

NYHET

Conchita F1(DR) (HR:ToMV:0–2/Pf:A–E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0)
Röd körsbärstomat med syrlig smak och krispig konsistens.
Plantan är frodig och frukterna kan både skördas på kvist och
som lösa tomater. Fruktvikt 15–20 g.

Crimson Star F1(S) (HR:ToMV:0,1/ Pf:A–E/Fol:0 IR:Mi/Ss) Röd

babyplommon med fantastiskt söt smak. Mycket högt brixtal.
Bra växtkraft i plantan, men bör ympas för maximal skörd.
Klasarna delar sig (multisplitting) vilket ger högre skörd, men
de bör beskäras för att hålla fruktstorleken. Fruktvikt 10–12 g.
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Dasher F1(DR) (HR:ToMW/Va/Vd/Ma/Mi/Mj) Röd plommon

körsbärstomat med god hållbarhet. Kraftig, stark planta med
korta klasar och internoder. Lämplig för lös skörd. Fruktvikt
15–22 g.

Delicacy F1(S) (HR:ToMV:0–2/Fol:0,1/Pf:AE IR:Ss) Baby

plommontomat med mörkt röd färg och mycket söt smak.
Högt utbyte i kombination med resistens mot sammetsfläck
sjuka. Fruktvikt 20–25 g.

Lemonstar

Delisher F1(DR) (HR:ToMV:0–2/ToTV/Pf:A–E/Fol:0 IR:Ma/Mi/
Mj) Röd plommonkörsbärstomat lämplig att skörda antingen
löst eller på klase. Söta, goda och snyggt glänsande frukter.
Fruktvikt 12–18 g.

DRC 564 F1(DR) (HR:ToMV:0–2/TSWV/Fol:0/Va:0/Vd:0 IR:Ma/

Mi/Mj) En mörkröd körsbärstomat som påminner om
Conchita, men frukterna är större, har sötare smak, djupare
färg och spricker inte så lätt. Skördas lös eller på kvist.
Fruktvikt ca 18 g.

Favorita F1(DR) (HR:ToMV:0–2/Pf:A–E/Fol:0,1 IR:Ma/Mi/Mj)
Röd greenback, utmärkt fruktform och oöverträﬀad smak.
Långa och dubbla klasar. Fruktvikt 13–17 g.

Juanita F1(DR) (HR:ToMV:0–2/Fol:0,1 IR:Ma/Mi/Mj). Röd, liten

körsbärstomat för skörd av klasar. Mycket goda, snygga frukter
med fin färg och hög glans. Spricker inte och har bra håll
barhet. Plantan är generativ och kompakt, med belysning kan
den producera året om. Juanita ger en exklusiv produkt.
Fruktvikt 11–14 g.

Lemonstar F1(S) (HR: ToMV: 02/Pf: AE/ Fol: 1 IR: Sbl/Sl /Ss)
Citronfärgad/gul babyplommontomat med söt smak. Lite
kantiga frukter. Kraftigväxande planta, men bör ändå ympas.
Fruktvikt 12–14 g.

Juanita

Delicacy

NYHET

Orangita F1(DR) (HR: ToMV:02/ToTV/Pf:AE/Fol:01 IR:
Pst:0/Lt/On/Ma/Mi/Mj) NYHET Attraktiv orange körsbärs

tomat med krispig och god smak. Mjöldaggstolerant. Genom
snittsvikt 11 – 16 g. Bör provas 2023.

Orangita

Oranjestar F1 (HR:ToMV:0,1/Pf:A–
(S)

E/Fol:12 IR:For/Mi/Ss) Orange körsbärs
tomat med intensiv smak. Ska plockas
färgad. Ger hög skörd och är tålig mot
sprickor. Avsedd för både kvist och lös
skörd. Bör ympas på en stark grundstam.
Fruktvikt 15 g.

Oranjestar

Royalstar F1(S) (HR:ToMV:0–1/Pf:A–E/Fol:0/For/Ss IR:Mi)

Riktigt orange, fantastiskt god körsbärstomat. Lyser klart bland
övriga sorter. Går bra att hantera, spricker inte så lätt.
Fruktvikt 15–20 g.

Rozestar F1(S) (HR:ToMV:0–1/Pf:A–E/Fol:0/For IR:Mi) Rosa

babyplommontomat med utmärkt smak. Brix 8,1. Hög skörd
och tålig mot sprickor. Fruktvikt 15 g.
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Santorange F1(DR) (HR:ToMV:0–2/Fol:0,1/Va:0/Vd:0) Orange

plommonkörsbärstomat med mycket fin och hållbar frukt.
Starkväxande planta, lämplig för skörd på kvist. Fruktvikt 15 g.

Sharmita F1(DR) (HR: ToMV:0–2/ToTV/TSWV/Pf:A–E/Fol:0,1/

For/Va:0/Vd:0 IR: Pst:0/On/Ma/Mi/Mj) Körsbärstomat med
mycket högt brixtal (9,2) och god smak. Krispig. Fruktfärgen är
orange till röd. Skördas på klase. Generativ och kompakt
planta. Fruktvikt 12–14 g.

Strabena

Strabena F1(DR) (HR:ToMV:0–2/ToTV/Pf:A–E/Fol:0,1 IR:

SV 0948 TS

Ma/Mi/Mj) Jordgubbsliknande tomat med fantastisk smak och
snygga klasar. Mörkröd, snygg färg in och utvändigt. Lämplig
att odla året runt, även under belysning. Fruktvikt 18–24 g.

Strabini F1(DR) (HR: ToMV:02/ToTV/Pf:AE/Fol:0,1/Sbl/Sl/Ss
IR: ToBRFV/Ma/Mi/Mj) NYHET Mörkröd jordgubbsliknande

tomat som är medeltolerant mot ToBRFV (Rugosavirus).
Smaken är helt fantastisk och klasarna presenterar sig mycket
fint. Strabini är lämpad även till belyst odling.

Bör provas 2023.

SV 0948 TS F1(DR) (HR:ToMV:0–2/ToTV/Pf:A–E/Fol:0,1/Va:0/

Vd:0 IR:TYLCV) Körsbärstomat från De Ruiter med vacker gul
färg och sötsyrlig smak. Stark planta. Ger många dubbelklasar
och är lämplig både för lös skörd och på kvist. Fruktvikt 15 g.

Yelorita

Yelorita F1(DR) (HR:ToMV:0–2/Va/Vd/Fol:0/Va:0/Vd:0

IR:ToTV/TYLCV/Pst:0/Ma/MI/MJ) Mycket god gul körsbärs
tomat med bra hållbarhet. Brix 8,5. Kan skördas både lös och
på klase. Spricker inte så lätt. Kompakt planta som ger stor
skörd. Kraftigväxande. Fruktvikt 14–22 g.

COCKTAILTOMATER
Flavorino F1(DR) (HR:ToMV:0–2/Fol:0,1/Va:0/Vd:0 IR:Pst:0/

Ma/Mi/Mj) Röd plommontomat som ger långa klasar med
goda frukter. Stark växt som måste kontrolleras. Tidig skörde
start. Fruktvikt 35–40 g.

Nightshades F1 (HR:ToMV/Pf IR:Fol:2/On/ Mi) Svart, något

avlång frukt med röd stjärna vid stjälkfästet. God och krispig,
brix 8,0. Stark planta med god fruktsättning och snygga klasar.
Fruktvikt 25–30 g.

SV 0946 TS F1(DR) (HR:ToMV:0–2/ToTV/Pf:A–E/Fol:0,1/Va:0/
Vd:0 IR:TYLCV) Röd/grön randig Zebrinoplommontomat i
cocktailstorlek. Fruktvikt 40–45 g.

Torelino F1

(HR:ToMV:0–2/ToTV/Pf:A–E/For/Va:0/Vd:0
IR:On) Röd cocktailtomat med ypperlig smak. Avsedd att
plockas lös. Bättre hållbarhet efter skörd än andra cocktail
sorter. Högt brixtal (ca 7,5) Kraftigväxande planta. Klasen
beskärs till maximalt 9 frukter. Fruktvikt 25–35 g.

NYHET
Strabini

(DR)

Zebrino F1(DR) (HR:ToMV:0–2/Va:0/Vd:0 IR:Ma/Mi/Mj) Röd

/grön randig frukt med mörkt röd inre färg. Söt smak och
mycket omtyckt. Högre lycopenhalt än vanliga tomater men
kort hållbarhet. Fruktvikt 35–40 g.

VÄXTHUSSPECIAL • tomat

SV 0946 TS

2023

OLSSONS FRÖ AB • Tel 042‐250 450 • info@olssonsfro.se • www.olssonsfro.se

9

STORA SPECIALTOMATER
Bolzano F1(DR) (HR:ToMV:0–2/Pf:A–E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0)
Orange tomat med intensiv färg. Kan odlas både som kvist
tomat och för lös skörd, t ex för att packas tillsammans med
andra färger. God, fast och fin frukt. Fruktvikt 100–110 g.

DRK 936 F1(DR) (HR:ToMV:0–2/Pf:A–E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0
IR:Ma/Mi/Mj) Rosa plommontomat med söt smak. Odlas på
kvist med jämna klasar, pinceras till 8 frukter. Fruktvikt 70 g.

Ebeno F1(G) (HR:ToMV/Fol:0/Vd/For) Chokladbrun tomat.

Enhetliga klasar med 6–8 frukter av bra kvalitet.
Fruktvikt 90–110 g.

Gourmansun F1(CT) (HR:Fol:0,1,2/Va:0/ToMV:02 IR:Pi/

TSWV) Stora hjärtformade frukter som är gul/röda. Goda, med
saftigt kött. Fruktvikt ca 200 g.

Portento

Lorenzo F1(DR) (HR:ToMV:0–2/Fol:1,2/For/Va:1/Vd:1) Vacker
citrongul, rund tomat. Skördas på kvist. Fruktvikt 100–130 g.

Organza F1(DR) (HR:ToMV:0–2/Pf:A–E/Fol: 0,1/For/Va:0/Vd:0

IR:On/Ma/Mi/Mj) Orange plommontomat. Kraftigväxande
planta med mycket välsmakande och vackra frukter. Lämplig
både som kvisttomat och för lös skörd. Mjöldaggstolerant.
Fruktvikt 80 g.

Portento F1(DR) (HR:ToMV:0–2/TSWV/Fol:0,1/Va:0/Vd:0

IR:Ma/Mi/Mj) Avlång, röd tomat av italiensk San Marzanotyp,
avsedd för matlagning. Innehåller mycket fruktkött och lite
kärnor. Hög skörd och god tolerans mot pistillröta. Skördas lös
utan fluga. Fruktvikt 120–140 g.

Prunus F1(DR) (HR:ToMV:02/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0 IR:On) Röd
plommontomat. Högre skörd än äldre sorter, både av klasar
och lösa tomater. Lång hållbarhet. Mjöldaggstolerant.
Fruktvikt 90–110 g.

Timenta F1(G) (HR:ToMV:0–2/For) Tigerrandig med röd

bottenfärg och gröna ränder. God smak. Fruktvikt 110–130 g.

Tirouge F1(G) (HR:ToMV:0–2/For) Tigerrandig, med röd grund

färg och gula ränder. Odlas för utseendet. Fruktvikt 110–130 g.

Tiverta F1(G) (HR:ToMV:0–2/For) Tigerrandig med gul botten

färg och gröna ränder. Syrlig smak. Fruktvikt 110–130 g.

Volantis F1(DR) (HR:ToMV:0–2/Pf:A–E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0

IR:On) Förbättrad röd plommontomat som ger hög och tidig
skörd. Skördas lös utan fluga eller på kvist. Lång hållbarhet
efter skörd. Resistens mot både sammetsfläcksjuka och
mjöldagg. Fruktvikt 100–120 g vid lös skörd.

VÄXTHUSSPECIAL • tomat
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BIFFTOMATER
Beorange F1(DR) (HR:ToMV:0–2/Pf:A–E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0)

Orange bifftomat med mycket god smak. Kompakt växtsätt.
Fruktvikt 180 g.

Tomimaro Mucho F1(DR) (HR:ToMV:0–2/Pf:A–E/Fol:0,1/For

IR:Mi/Mj) Rosa bifftomat med grön nacke som odlas i
Asien. Hög skörd av frukter med god smak. En generativ
och lång planta. Fruktvikt 160–180 g.

Torero F1(DR) (HR:ToMV:0–2/ToTV/

Pf:A–E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0) Röd bifftomat med
fina, fasta frukter. Tålig mot sprickor och mycket
god hållbarhet. Passar för lös skörd. Balanserat
generativt växtsätt. Fruktvikt 250–300 g.

Beorange

GRUNDSTAM
Idag ympas många tomatplantor. Detta görs för att få
en starkare och friskare planta så att den blir tolerant
mot olika sjukdomar såsom korkrot och virus mm.
Vissa tomatsorter kan behöva en mer vegetativ eller
generativ grundstam beroende på plantans växtsätt.
Ofta kan en grundstam klara flera toppar. Grundstammarna finns enbart pelleterade.
DR 0141TX F1(DR) (HR:ToMV:0–2/Fol:0–1/For/Pl/Va:0/Vd:0

IR:Ma/Mi/Mj) Den starkaste grundstammen för ympning av
tomat. God växtkraft och högre skördepotential. Lämplig för
svagväxande tomatsorter.

Equifort F1(DR) (HR:ToMV:0–2/Fol:0.1/For/Pl/Va:0/Vd:0

IR:Ma/Mi/Mj) Grundstam till tomat. Generativ växt, men med
samma växtkraft som Maxifort. Detta ger högre fruktvikt och
möjlighet till fler klasar/planta. Ger mindre bladmängd än
Maxifort och DR 0141TX.

Maxifort F1(DR) (HR:ToMV:0–2/Fol:0,1/For/Pl/Va:0/Vd:0

IR:Ma/Mi/Mj) Kraftigväxande och vegetativ grundstam.
Maxifort är den marknadsledande grundstammen. Den har
genom åren skyddat många odlingar mot sjukdomar, vilket
inneburit högre skörd.

VÄXTHUSSPECIAL • tomat
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Paprika
PAPRIKA (Capsicum annuum L.)
Fröstorlek: 1 000 frön = 5–7 g
Minimumgrobarhet:
Normalfrö 75%
Jordtemperatur: Min +15°C
opt +25°C
Plantavstånd: Ca 3 pl/m

Paprika är en stor växthuskultur i
Holland. De paprikor som vi oftast ser i
butiken är av blocktyp. De röda, gula och
orange sorterna är samtliga gröna i omoget
stadium och mognar sedan till önskad färg.
De vita och purpurfärgade sorterna däremot måste
skördas i omoget stadium, eftersom de senare övergår
till gult respektive rött. Förutom blocktyp finns det
sorter som är mer eller mindre starka i smaken och
med mycket varierande utseende.
Efter sortnamnet anges med en förkortning sortens resistens:
HR
Hög resistens
IR
Medelhög resistens
TSWV Tomato spotted wilt virus
Tm
Enhet för följande virus:
ToMV Tomatmosaikvirus
TMV
Tobacco mosaic virus
PMMoV Pepper mild mottle virus
PVY
Potato Y virus

Dexter

SORTIMENT 2023
VANLIG = BLOCKTYP
Dexter F1(DR) (HR:Tm:0–3) För yrkesodling. Grön/röd tidig

och högavkastande sort med utomordentlig kvalitet på
frukterna. Generativ planta som är öppen och lättarbetad.
Fruktstorlek ca 200 g.

Raptor F1(DR) (HR:Tm:0–3) För yrkesodling. Grön/orange
blockpaprika. Stor sort i Holland. Ett mer vegetativt växtsätt än
t ex Dexter, men ger hög skörd av fina paprikor. Fruktvikt ca
200 g.

Raptor

San Siro F1(DR) (HR:Tm:0–3) För yrkesodling. Grön/gulblock
paprika som klarar sig bra när det är mycket ljus, dvs vår/
sommar. Fina frukter. Generativt växtsätt. Ger mycket hög
skörd. Fruktvikt 180–200 g.

San Siro

VÄXTHUSSPECIAL • paprika
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SNACKPAPRIKA

Ny serie snackpaprika i sex färger med utsökt söt och krispig
smak. Bra paprika i matsäcken eller skolväskan. Lite invändigt
frö, vilket gör att det går att äta nästan hela frukten, till
skillnad från vanlig paprika. Passar både till kommersiell odling
och som hobbyplantor. Frukterna i samtliga färger är 6–9 x 3
cm, fruktvikt 40–50 g.

Snacking Red

Går från grönt till rött som mogen.

Snacking Yellow

Går från grönt till gult som mogen.

Snacking Orange

Går från grönt till orange som mogen.

Snacking Purple

Är purpurfärgad och smakar äpple som omogen. Blir rödare
som mogen.

Snacking Brown

Går från grön till brun som mogen.

Snacking Olive

Går från grön till olivgrön som mogen.

HORNTYP
Cleor F1(CT) Gul spetspaprika med frukter som är 20 cm långa
och har en diameter på ca 6 cm. Lättodlad, trevlig sort för
hobbyförhållanden. Mild smak. Fruktvikt 200 g.

Rivato F1(DR) (HR:Tm:0–2) För yrkesodling. Grön/röd spets

Snacking Olive

Snacking Yellow

paprika med söt, fin smak, hög skörd och bra hållbarhet på
frukterna. Generativ planta med öppet växtsätt, vilket gör den
lättarbetad. Marknadens godaste paprika.
Fruktvikt 100–150 g.

Vi tillhandahåller även ett brett
sortiment av olika typer av chili.

Snacking Brown

Snacking Purple

VÄXTHUSSPECIAL • paprika
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Allmänna bestämmelser för leverans av varor
från Olssons Frö AB
Parter

Parter i dessa bestämmelser är Olssons Frö
AB (här säljaren) och köparen.

Tillämplighet

Dessa bestämmelser gäller för säljarens
samtliga leveranser.
Avvikelse från bestämmelserna måste avtalas skriftlig för att bli gällande.

Leverans

Leverans sker fritt säljarens lager i Helsingborg. Vid
leverans övergår faran för godsets förstörande på
köparen. Säljaren har således därefter inget
ansvar för skada på godset.

Frakt

Frakt sker på köparens bekostnad och risk.
Köparen har således att arrangera eventuell
transportförsäkring. Säljaren åtar sig att på
köparens uppdrag och för dennes räkning
arrangera frakt och transportförsäkring till
köparen.

Priser

Säljarens priser anges exklusive mervärdesskatt och andra avgifter. Priserna avser endast lägsta i katalog prissatta kvantiteter.
Vid beställning av lägre kvantiteter prissätts
dessa från fall till fall av säljaren.
Priser angivna i katalog och prislista gäller till den 1 september katalogens år. Sälja‐
ren reserverar sig dock för justeringar på
grund av förändringar i leverantörpriser,
nya eller höjda avgifter eller valutakursförändringar vilka tillkommit efter det att katalogen tryckts.

Betalningsvillkor

Betalningsvillkor är 30 dagar netto för kreditgodkända kunder. Vid utebliven betalning tillkommer dröjsmålsränta med en (1)
procent per månad. Lagstadgad avgift för
påminnelse debiteras. Säljaren förbehåller
sig rätten att stoppa vidare leveranser om
betalning inte sker i rätt tid.

Analys och kvalitetskrav

Allt utsäde levereras med krav enligt EU:s
direktiv för handel med standardfrö.

Leveransskyldighet

Vid slutförsäljning eller brist på viss vara
äger säljaren rätt att frita sig från leveransplikt.
Vid slutförsäljning av vara äger säljaren
dock rätt att leverera likvärdig vara. Köpa‐
ren ska skriftligen underrättas härom så
snart säljaren befarar att leverans inte kan
ske. I fall av för-senad leverans ska köparen
omedelbart på säljarens förfrågan uppge
om han vill kvarbli vid köpet med förlängd
leveranstid eller frånträda detsamma.

Returer

Varor tas inte i retur. Skulle ex gratie så ske
utgår en returavgift på 20 procent av sälja‐
rens pris till köparen.

Reklamationer

Det åligger köparen att noga besiktiga levererade varor på sätt som anges i Köplagen
(1990:931). Anmärkningar måste – för att
beaktas – vara säljaren tillhanda inom åtta
dagar från det att köparen mottog varan.
Originalemballage ska i förekommande fall
kunna uppvisas.
Eventuell anmärkning efter sådd och
plantering ska – för att beaktas – ske omgående till säljaren efter det att felet upptäcktes. I inget fall svarar säljaren för fel som
upptäckts eller borde ha blivit upptäckta senare än ett år från det att köparen mottog
varan.

Säljarens ansvar för skada vid fel,
brist, eller dröjsmål

Säljaren ansvarar inte för fel, brist eller
dröjsmål som uppkommit på grund av omständigheter över vilka säljaren inte råder.
Säljaren ansvarar i inget fall för produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan
ekonomisk följdförlust.
Därutöver gäller att säljaren i inget fall
svarar för
ersättning för direkt eller indirekt skada
med belopp som överstiger köpeskillingen
för den aktuella varan.
Vad gäller frö har säljaren ingen ersättningsskyldighet för vara som levererats föregående kalenderår eller tidigare.
Säljaren äger rätt att i stället för kontant
ersättning för skada lämna ersättningsleverans.
Köparen har bevisbördan för att uppkommen skada inte beror på felaktig hantering, odlingsmetod, sjukdoms- eller
insektsangrepp eller annat förhållande
utanför säljarens kontroll.

VÄXTHUSSPECIAL

Tvist

Tvist skall lösas vid Helsingborgs Tingsrätt.

Tillämplig lag

Svensk lag skall tillämpas vid tolkning och
tillämpning av detta avtal.

Personuppgiftspolicy

Vi behöver kunna behandla dina personuppgifter för att du ska kunna handla hos
oss. Detta gör vi i enlighet med svensk lag
och enbart efter att du samtyckt till det, om
det krävs för att kunna leva upp till vårt
avtal med dig eller om det krävs för att vi
ska kunna fullgöra våra lagstadgade skyldigheter. Detta utgör också den rättsliga grund
med vilken vi behandlar dina personuppgifter. Dina uppgifter lagras hos oss så länge
det behövs för att vi ska kunna uppfylla
ovanstående. Om behandlingen av dina personuppgifter grundar sig i ditt samtycke och
du drar tillbaka det kommer vi snarast att
radera dina uppgifter.
De personuppgifter vi hanterar är främst
namn, adress,
telefonnummer, e-postadress och personnummer. Personuppgifterna används för att
vi ska kunna hålla vårt avtal med dig, men
också för att kunna skicka vår katalog och
andra utskick till dig. Den rättsliga grunden
för detta utgörs av intresseavvägning. Om
du inte längre vill få katalogen eller andra
utskick från oss vänligen maila eller ring
042-250450. Annars sparas
personuppgifterna så länge som vi anser att
vår katalog och våra utskick är intressanta
för dig. Du kan alltid kontakta oss för att få
reda på vilka uppgifter vi har sparade om
dig eller för att få felaktiga uppgifter rättade.
Personuppgifter kan lämnas ut för transport av varor eller till myndighet om vi blir
tvingade enligt lag. Uppgifterna kan också
komma att lämnas ut till myndighet eller
domstol vid tvist eller utebliven betalning.
Har du ytterligare frågor om hur vi
hanterar dina personuppgifter vänligen
kontakta oss.
Ansvarig för behandlingen av personuppgifter är Olssons Frö AB, 556480-3624,
Mogatan 6, 254 64 Helsingborg
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