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PREFAŢĂ

Au trecut aproape 40 de an� de la înfi�nţarea compan�e� Agr�s în Grec�a. În toţ� aceșt� an� 

scopul pr�nc�pal al compan�e� noastre a rămas nesch�mbat. Să promoveze hort�cultura 

pr�n dezvoltare ech�l�brată ș� cercetare cont�nuă, pentru a putea acoper� nevo�a de 

cultur� de înaltă cal�tate, recolte bogate, pr�etenoase cu med�ul. Ded�carea noastră în 

hort�cultură este o alegere strateg�că de bus�ness ș� un act�v valoros de know-how pentru 

asoc�aţ�� noștr�, un avantaj �mportant care face ca produsele ș� serv�c��le noastre să �asă 

în ev�denţă. Astăz� suntem mândr� că Agr�s păstrează o poz�ţ�e de l�der în p�aţă ș� o 

prezenţă �mportantă în Europa. D�n 1987, HM Clause, una d�ntre cele ma� mar� compan�� 

de hort�cultură d�n lume, a încred�nţat Agr�s d�str�buţ�a un�că în sud-estul Europe�. Pentru 

cl�enţ�� noștr� asta se traduce în: h�br�z� excepţ�onal�, testaţ� în d�fer�te zone, având garanţ�a 

�nternaţ�onală a cal�tăţ�� ș� product�v�tăţ�� crescute. În ult�m�� an� am �mplementat un plan 

d�nam�c de �nvest�ţ�� pentru a putea modern�za structura organ�zaţ�onală a compan�e� ș� 

focusarea pe programul de cercetare.
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ROTUNDE

CRISTAL F1 OASIS F1

T�mpur�etate: 88889 T�mpur�etate: 88889

H�br�d t�mpur�u, recomandat 
pentru producţ�a în spaţ�� 
protejate, dest�nat consu-
mulu� în stare proaspătă. 
Fructul are un gust excelent 
ș� rez�stență la păstrare.

H�br�d dest�nat cult�văr�� pe 
c�clu �ntermed�ar ș� c�clu II. 
Plantă v�guroasă cu �nter-
nod�� med��. Leagă un�form 
în cond�ț�� de stres. Produce 
5-6 fructe pe c�orch�ne. Cu-
loare roșu apr�ns, gust foarte 
bun ș� rez�stență la păstrare.

Rez�stențe:
HR: Fol:0,1 ; Pf:A,B,C,D,E ; 
ToMV:0,1,2 ; Va:0,Vd:0
IR: Ss

Rez�stențe:
HR: Fol:0,1 ; Pf:A,B,C,D,E ; 
ToMV:0,1,2 ; Va:0,Vd:0
IR: Ma,M�,Mj ; TSWV:T0 ; 
TYLCV

Rez�stență la păstrare:
88889

Rez�stență la păstrare:
88889

Greutate med�e (gr.)
150-160

Greutate med�e (gr.)
220-230

Formă: Rotundă Formă: Rotundă

TAMARIS F1

T�mpur�etate: 88889

H�br�d dest�nat cult�văr�� pe 
c�clu �ntermed�ar ș� c�clu 
II. Plantă cu v�goare bună, 
culoare roșu �ntens. Rez�stă 
b�ne în cond�ț�� de stres

Rez�stențe:
HR: Fol:0,1 ; ToMV:0,1,2 ; 

Va:0,Vd:0

Rez�stență la păstrare:
88889

Greutate med�e (gr.)
180-200

Formă: Rotundă

TOMATE
NEDETERMINATE ROȘII
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MIRELY F1

T�mpur�etate: 88899

Recomandată pentru cult�va-
re în spaț�� protejate ș� câmp 
desch�s. Fructele sunt mar�, 
alung�te, cu mucron accentu-
at. Recomandat pentru c�clu 
II ș� c�clu prelung�t

Rez�stențe:
HR: Fol:0,1 ; ToMV:0,1,2 ; 
Va:0,Vd:0
IR: Ma,M�,Mj ; Ss ; 
TSWV:T0 ; TYLCV

Rez�stență la păstrare: 88899

Greutate med�e (gr.) 150-170

Formă: Prun�șoară

COLIBRI F1

T�mpur�etate: 88889

H�br�d t�mpur�u, recomandat 
pentru producţ�a în spaţ�� 
protejate, dest�nat consumulu� 
în stare proaspătă. Fructul are 
un gust excelent ș� rez�stență la 
păstrare.

Rez�stențe:
HR: Fol:0,1 ; For ; ToMV:0,1,2 ; 

Va:0,Vd:0 IR: Ma,M�,Mj ; Ss

Rez�stență la păstrare: 88889

Greutate med�e (gr.) 140-160

Formă: Prun�șoară

PRUNIȘOARĂ

MIRELY F1

COLIBRI F1
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TOMATE ROZ

HONEY MOON F1

Rez�stențe:
HR: Fol:0,1 ; ToMV:0,1,2 ; 
Va:0,Vd:0 IR: P� ; TYLCV

Rez�stență la păstrare:
88999

Caracter�st�c acestu� h�br�d 
este gustul deoseb�t. 
Recomandat pentru toate 
c�clur�le de producț�e. 
Fructe un�forme de culoare 
roz �ntens.

Greutate med�e (gr.)
250-300

Formă: Rotundă, ușor 
aplat�zată

T�mpur�etate: 88889

HONEYLILI F1

HONEYLILI F1

Rez�stențe:
HR: Fol 0,1/Ff 5 
IR: TYLCV

Rez�stență la păstrare:
88899

H�br�d t�mpur�u de tomată 
roz cu creştere 
nedeterm�nată recomandat 
pentru cult�varea în pr�mul 
c�clu de cultură ş� c�clu 
prelung�t. Plantă compactă, 
fructe mar�, 250-270 gr. 
Tomată gustoasă, culoare 
roz �ntens cu un luc�u deoseb�t 

Greutate med�e (gr.)
250-270

T�mpur�etate: 

Culoare: Roz 

88889

Rez�stențe:
HR: Fol:0,1 ; Va:0,Vd:0 IR: 
Ma,M�,Mj ; TYLCV

Rez�stență la păstrare:
88899

H�br�d extra-t�mpur�u, com-
pact, cu �nternod�� scurte. 
Cunoscut pentru gustul 
deoseb�t, pulpa cărnoasă ș� 
fructele mar�. Se pretează 
foarte b�ne cult�văr�� în solar, 
leagă 4-5 fructe pe c�or-
ch�ne.

Greutate med�e (gr.)
250-300

Formă: Rotundă, ușor 
aplat�zată

T�mpur�etate: 88889

APHEN F1

CLAROSA F1*

CLAROSA F1*

(CLX 37944)

Rez�stențe:
HR:  Fol:0,1 ; For ; ToMV:0,1,2 
; Va:0,Vd:0 IR: Ma,M�,Mj ; 
TSWV:T0 ; TYLCV

Rez�stență la păstrare:
88888

Plantă v�guroasă ș� puter-
n�că, dest�nată cult�văr�� 
pe c�clu II ș� c�clu prelun-
g�t. Fructe de cal�tate cu 
rez�stență la transport ș� 
depoz�tare.

Greutate med�e (gr.)
220-250

Formă: Rotundă, ușor 
aplat�zată

T�mpur�etate: 88899

(HMC 44312)
Nou
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BUFFALOPINK F1*
(HMC 44169)

Rez�stențe:
HR:  ToMV: 0,1,2 ; Va:0,Vd:0 ; 
Fol:0 ; For ; Pf:A,B,C,D,E IR: 
Ma,M�,Mj ; Ss

Rez�stență la păstrare:
88899

H�br�d de tomată creață ex-
tra-t�mpur�e, cu fructe un�-
forme, mar� ș� gust deoseb�t.

Greutate med�e (gr.)
250-300

Formă: Creață, ușor apla-
t�zată

T�mpur�etate: 88888

LOARA F1*
(HMC 44235)

Rez�stențe:
HR: Fol:0,1 ;Pf:A,B,C,D,E ; 
ToMV:0,1,2 ; Va:0,Vd:0 IR: 
Ma,M�,Mj

Rez�stență la păstrare:
88899

Plantă compactă cu �nterno-
d�� scurte ș� port sem�-deter-
m�nat. Pretab�lă pentru c�clu 
I, h�br�d extra-t�mpur�u cu 
fructe de culoare roz �ntens.

Greutate med�e (gr.)
220-250

Formă: Rotundă, ușor 
aplat�zată

T�mpur�etate: 88888

KONGO F1*
(CLX 37898)

Rez�stențe:
HR: Fol:0,1,2 ; Lt ; 
Pf:A,B,C,D,E  ; ToMV:0,1,2 ; 
Va:0,Vd:0 IR: Ma,M�,Mj ; Ss ; 
TSWV:T0

Rez�stență la păstrare:
88888

Plantă v�guroasă ș� puter-
n�că, dest�nată cult�văr�� 
pe c�clu II ș� c�clu prelun-
g�t. Fructe de cal�tate cu 
rez�stență la transport ș� 
depoz�tare.

Greutate med�e (gr.)
160-180

Formă: Prun�șoară

T�mpur�etate: 88889

KONGO F1*
(CLX 37898)

BUFFALOPINK F1*
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BUFFALOSTEAK F1

BUFFALOSTEAK F1

Rez�stențe:
HR: ToMV:0,1,2 ;Va: 0 ; Vd: 0 ; 
Fol: 0 IR: Ma,M�,Mj

Rez�stență la păstrare:
88899

H�br�d cu creștere nede-
term�nată, fructele sunt de 
t�p marmande, aplat�zate, 
costate, de d�mens�un� 
foarte mar�. Pulpa este 
cărnoasă ș� are un număr 
scăzut de sem�nțe. 

Greutate med�e (gr.)
350-700

T�mpur�etate: 88888

Culoare: Roș�e

GOURMANDIA F1

GOURMANDIA F1

Rez�stențe:
HR: ToMV:0,1,2 ; Va:0 ; Vd:0 ; 
Fol:0 ; IR: Ma,M�,Mj

Rez�stență la păstrare:
88899

H�br�d t�p “�n�mă de Alben-
ga” cu creştere nedeter-
m�nată, sem�-t�mpur�u, cu 
v�goare ş� product�v�tate 
bună. Fructele sunt roșu 
grena la matur�tatea de-
pl�nă, cărnoase ș� au un gust 
excelent.

Greutate med�e (gr.)
250-300

T�mpur�etate: 88889

Culoare: Roș�e

MARMANDE INIMĂ DE BOU

Rez�stențe:
HR: Va: 0 ; Vd: 0 

Rez�stență la păstrare:
88899

H�br�d t�p “�n�mă de Alben-
ga” cu creştere nedeter-
m�nată, sem�-t�mpur�u, cu 
v�goare ş� product�v�tate 
bună. Fructele sunt roșu 
grena la matur�tatea de-
pl�nă, cărnoase ș� au un gust 
excelent.

Greutate med�e (gr.)
230-280

T�mpur�etate: 88899

Culoare: Roș�e

CORAZON F1

Nou
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GALBENE

TUTTI FRUTTI F1

TUTTI FRUTTI F1

Rez�stențe:
HR:  Fol:0,1 ; ToMV:0,1,2
IR: TYLCV

Rez�stență la păstrare:
88889

H�br�d de tomate cherry prun�soară, cu 
potenț�al de producț�e r�d�cat ș� recoltare 
pe c�orch�ne sau �nd�v�dual (fruct cu fruct). 
Fructe de culoare roșu luc�os, cu un gust 
excelent (Br�x 9 - 10°)

Greutate med�e (gr.)
20-25

T�mpur�etate: 88889

Culoare: Roș�e

MINI-PRUNIȘOARE

BUFFALOSUN F1 

Rez�stențe:
HR: Fol:0,1,2 ; Va:0 ; Vd:0 IR: 
P� ; TSWV:T0

Rez�stență la păstrare:
88899

H�br�d de t�p “marmande 
ananas” cu creștere nede-
term�nată, cu fructe foarte 
mar� de până la 750 gr.
H�br�d extra-t�mpur�u pentru 
categor�a sa de tomate.
Fructele sunt crețe, de 
culoare galben-oranj, cu 
dung� roş�at�ce, rezultând un 
�nter�or frumos marmorat.

Greutate med�e (gr.)
750

T�mpur�etate: 88888

Culoare: Galben cu flăcăr� 
portocal��

GOURMANSUN F1 

GOURMANSUN F1 

Rez�stențe:
HR: Fol:0,1,2 ; Va:0 ; Vd:0 IR: 
P� ; TSWV:T0

Rez�stență la păstrare:
88899

H�br�d de tomată cu creştere 
nedeterm�nată, de t�p ananas, 
�n�mă galbenă. Fructe mar�, 250-300 gr., 
în formă de �n�mă. La coacere depl�nă, 
culoarea galbenă este marmorată 
cu str�aţ�� roş�� portocal��. Fructe 
cărnoase ş� suculente cu un gust 
foarte bun.

Greutate med�e (gr.)
250-300

T�mpur�etate: 88888

Culoare: Galben cu flăcăr� 
portocal��

(HMC44171)
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MOJITOS F1
Nou

Rez�stențe:
HR: Fol:1 ; ToMV:0,1,2
IR: TSWV: T0/ TYLCV

Rez�stență la păstrare:
88889

H�br�d de tomate cherry 
prun�şoară cu formă un�că, 
culoare roşu �ntens ş� gust 
deoseb�t. Recoltare rap�dă 
ş� uşoară. H�br�d t�mpur�u 
ce păstrează măr�mea pe 
parcursul cultur��. Potenţ�al 
de producţ�e foarte r�d�cat.

Greutate med�e (gr.)
20-25

T�mpur�etate: 88889

Culoare: Roș�e

Rez�stențe: 
ToMV:0,1,2 / Va:0, Vd:0 / Fol:0,1 / For / 
Pf (A,B,C,D,E) / TSWV:0 / Ma, M�, Mj / TYLCV / OI

Var�etate comerc�ala nouă pentru cult�varea 
pe c�clu �ntermed�ar ş� c�clul do� în spaţ�� 
protejate. H�br�d sem�-t�mpur�u cu greutate 
med�e a fructulu� de 200-250 gr., legare 
foarte bună, fructe un�forme cu o culoare 
roş�e �ntensă. Ferm�tate foarte bună ş� 
rez�stenţă la crăpare. Prez�ntă pachet 
complet de rez�stenţe genet�ce.

TOMATE NEDETERMINATE

CANOVA F1

DOLCETINI F1

Rez�stențe:
HR: Fol:0,1 ; ToMV:0,1,2 
IR: TYLCV

Rez�stență la păstrare:
88888

Tomată cherry ovală, recomandată pentru cultura de 
toamnă, �arnă ş� pr�măvară în spaţ�� protejate. H�br�d pro-
duct�v, cu v�goare foarte bună. Fructele sunt de foarte bună 
cal�tate, foarte un�forme ca formă ş� măr�me (20-25 gr), cu o 
culoare atrăgătoare roşu-apr�ns. Dolcet�n� F1 este cunoscut 
pentru gustul ş� aroma deoseb�tă (Br�x 9-10°).

Greutate med�e (gr.)
20-25

T�mpur�etate: 88889

Culoare: Roș�e
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SPECIALITĂŢI
CHERRY

TIP SAN MARZANO

CREATIVO F1 MINOPRIO F1*
 (CLX 37835)

GOLDWIN F1*
(CLX 37687)

Res�stances (HR/IR):
HR: Fol:0,1 ; Pf:A,B,C,D,E ; ToMV:0,1,2

IR: Ma,M�,Mj ; TYLCV

Rez�stențe (HR/IR):
HR: Fol:0,1 ; For ; Pf:A,B,C,D,E 

; ToMV:0,1,2 ; Va:0,Vd:0

IR: Ma,M�,Mj ; TYLCV

Res�stances (HR/IR):
HR: Fol:0,1 ; ToMV:0,1,2 ; 

Va:0,Vd:0

Rez�stență la păstrare:
88888

Rez�stență la păstrare:
88889

Rez�stență la păstrare: 
88889

Tomată cherry,  t�mpur�e, plantă 
v�guroasă, rust�că, cu legare 
un�formă. 
Fructele au culoarea roşu �ntens 
ş� un gust deoseb�t (Br�x 7-8°). 
Ideală pentru recoltarea 
pe c�orch�ne (14-18 fructe).

H�br�d de tomate cherry, cu 
fructe rotunde, de culoare 
roșu �ntens, cu rez�stență la 
crăpare. Foarte product�vă, 
cu un pachet mare de 
rez�stențe. Gust dulce ș� 
bun.

H�br�d de tomate cherry cu fruct galben. Plantă 
v�guroasă cu legare foarte bună, pretab�lă 
pentru cult�vare în toate c�clur�le de cultură. 
Gust bun, dator�tă ech�l�brulu� d�ntre ac�d�tate 
ș� zahăr.

Greutate med�e (gr):
24-28

Greutate med�e (gr):
20-25

Greutate med�e (gr):
15-20

T�mpur�etate: 88899 T�mpur�etate: 88889 T�mpur�etate: 88889

Culoare: Roș�e Culoare: Roș�e Culoare: Galbenă

GIULIETTA F1

Rez�stențe (HR/IR):
HR: Fol:0,1 ; For ; Pf:A,B,C,D,E ; ToMV:0,1,2 ; Va:0,Vd:0

IR: Ma,M�,Mj ; TYLCV

Rez�stență la păstrare:
88889

H�br�d de tomată t�mpur�u de t�p San Marzano. 
Plantă cu creştere nedeterm�nată, putern�că 
ş� b�ne ech�l�brată. Fructele sunt de culoare roşu 
apr�ns, alung�te cu o greuatate de 180-200 g. 
Gust ş� aromă deoseb�te, textură super�oară. 
Legare bună, 6-8 fructe pe ch�orch�ne. 

Greutate med�e (gr): 180-200 

T�mpur�etate: 88888

Culoare: Roș�e

GIULIETTA F1

Nou
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FRESH/PROCESARE

PIETRAROSSA F1*
(CLX38286)

Ut�l�zare: Procesare Ut�l�zare: Proaspăt

T�mpur�etate: 88899 T�mpur�etate: 88889

H�br�d cu cal�tate excelentă 
a fructelor. Potenț�al de 
producț�e r�d�cat. Adaptab-
�l�tate notab�lă.

H�br�d t�mpur�u, ușor ad-
aptab�l. Cult�vare în câmp 
desch�s. Recomandat 
pentru consum în stare 
proaspătă ș� procesare.

Res�stances (HR/IR):
HR: Fol:0,1 ; Pst ; Va:0,Vd:0 
IR: Ma,M�,Mj

Res�stances (HR/IR):
HR: Fol:0,1,2 ; Pst ; ToMV:0,1,2 ;

Va:0,Vd:0IR: Μa, M�, Mj

Rez�stență la păstrare:  
88889

Rez�stență la păstrare: 
88889

Greutate fruct (gr.):
60-70

Greutate fruct (gr.):
120-160

DYNO F1

TOMATE DETERMINATE 

RED BOUNTY F1*
(CLX38271)

Formă fruct: Prun�șoară

RED BOUNTY F1*
(CLX38271)

Ut�l�zare: Proaspăt

T�mpur�etate: 88899

Plantă v�guroasă, cu fol�aj foarte bun. 
Legare bună în cond�ț�� de stres. Potenț�al 
de producț�e r�d�cat. H�br�d cu coacere 
eșalonată.

Res�stances (HR/IR):
HR: Fol:0,1 ; Va:0,Vd:0
IR: Ma,M�,Mj ; Ss ; TSWV:T0

Rez�stență la păstrare: 
88899

Greutate fruct (gr.):
230-250

Formă fruct: Rotundă
Formă fruct: Prun�șoară
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Ut�l�zare: Proaspăt

T�mpur�etate: 88889

H�br�d t�mpur�u, cu ad-
aptab�l�tate r�d�cată la 
cond�ț��le de med�u ș� de 
tehnolog�e, cu coacere 
concentrată

Res�stances (HR/IR):
HR: Fol:0,1 ; ToMV:0,1,2 ;

Va:0,Vd:0
IR: TSWV:T0

Rez�stență la păstrare: 
88889

Greutate fruct (gr.):
250-280

RED MORNING F1*
(CLX38286)

RED MORNING F1*
(CLX38286)

Ut�l�zare: Proaspăt

T�mpur�etate: 88899

H�br�d cu cal�tate excelentă 
a fructelor. Potenț�al de 
producț�e r�d�cat. Adaptab-
�l�tate notab�lă.

Res�stances (HR/IR):
HR:  Fol:0,1 ; Va:0,Vd:0
IR: Ma,M�,Mj ; Ss

Rez�stență la păstrare: 
88899

Greutate fruct (gr.):
250-280

HECTOR F1

HECTOR F1

Formă fruct: RotundăFormă fruct: Rotundă
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CLASSIC F1

T�mpur�etate: 88899

Cult�vare: Câmp desch�s

H�br�d versat�l, potr�v�t 
pentru cult�varea în câmp 
desch�s. 

Lung�me (cm): 18-22

Culoare: Negru străluc�tor

Formă fruct: Oval, alung�t

T�mpur�etate: 88899

Cult�vare: Câmp desch�s,
Solar

Potr�v�t pentru cult�varea 
în câmp desch�s dar ș� în 
solar. H�br�d versat�l.

Lung�me (cm): 15

Culoare: Negru străluc�tor

Formă fruct: Oval

T�mpur�etate: 88889

Cult�vare: Câmp desch�s,
Solar

Plantă ech�l�brată, cu po-
tenț�al de producț�e r�d�-
cat. Pulpă albă ș� sem�nțe 
puț�ne. Rezultate foarte 
bune în cultura alto�tă.

Lung�me (cm): 20-25cm

Culoare: Negru străluc�tor

Formă fruct: Oval, alung�t

GALINE F1

OCTAVIA F1*
(CLX 1405)

OCTAVIA F1*
(CLX 1405)

VINETE



*Această var�etate este în proces de înreg�strare. Perm�s�une temporară de vânzare obț�nută.

PORTALTOI TOMATE

PROTECTOR F1

Rez�stențe (HR/IR):
HR:  Fol:0,1,2 ; For ; ToMV:0,1,2 ; Va:0,Vd:0 
IR: Ma,M�,Mj ; Pl

Rez�stențe (HR/IR):
HR: Fol:0,1,2 ; For ; ToMV:0,1,2 ; Va:0,Vd:0 
ΙR: Ma,M�,Mj ; Pl

C�clu de producț�e: Scurt - Med�u - Lung 
(6-12 lun�)

C�clu de producț�e: Med�u - Lung (9-12 lun�) 

Portalto� recomandat pentru alto�rea 
tomatelor ş� a v�netelor, cu creştere nede-
term�nată. Germ�naţ�e ş� un�form�tate foarte 
bune. Foarte uşor de alto�t, cu un pachet 
complet de rez�stenţe la toate bol�le �nclus�v 
Fusar�um 3. S�stemul rad�cular este putern�c, 
ma� puţ�ne frunze ş� ma� multe fructe sunt 
produse. Planta este ech�l�brată, as�gurând 
o producţ�e spor�tă ş� de cal�tate o per�oadă 
ma� îndelungată de t�mp. 

Portalto� de tomate, care susț�ne producț�a 
de fructe ș� cer�nțele de cal�tate ch�ar ș� în 
cond�ț�� de stres. Planta b�ne aer�s�tă, fără 
fol�aj exces�v. Recomandat pentru c�clur� 
med�� ș� lung� de cultură cu performanțe 
foarte bune în producț�� exces�ve. Rezul-
tate excelente au fost obț�nute în cultur�le 
h�dropon�ce

V�goare: Mare V�goare: Foarte mare

Compat�b�l�tate de alto�re: Tomate, V�nete Compat�b�l�tate de alto�re: Tomate

DEFENSOR F1*
Nou

15
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CALIFORNIA
GRAS VERDE-ROȘU

GRAS
VERDE-GALBEN

DESEO F1

SALOMON F1

SALOMON F1

Lăț�me (cm): 9-10 Lăț�me (cm): 9 Lăț�me (cm): 9-10

V�goarea plante�: 88889 V�goarea plante�: 88889 V�goarea plante�: 88889 

T�mpur�etate: 88899 T�mpur�etate: 88899 T�mpur�etate:  88899 

Lung�me (cm): 11-12
Lung�me (cm): 11 Lung�me (cm): 11-12

Culoare: Verde - Roşu
Culoare: Verde-Galben Culoare: Verde-Galben 

l�mon�u

Număr de lob�: 3-4

Număr de lob�: 4
Număr de lob�: 4

Cult�vare: Solar

Cult�vare: Câmp/Solar
Cult�vare: Solar

Rez�stențe (HR/IR): 
HR: Tm:0
IR: TSWV:P0

Rez�stențe (HR/IR): 
HR: Tm:0 Rez�stențe (HR/IR): 

HR: Tm:0-3
IR: TSWV:P0

Fructe cal�tat�ve, luc�oase 
ș� un�forme. Rez�stență la 
păstrare

H�br�d cu v�goare mare 
recomandat pentru cult�-
varea în câmp sau în spaţ�� 
protejate neîncălz�te. Fructe 
de culoare verde �ntens 
care trec în portocal�u la 
matur�tate, pot fi recoltate la 
culoare verde sau galbenă. 
H�br�d cu potenţ�al mare de 
producţ�e.

H�br�d cu potenţ�al mare de 
producţ�e, legare bună pe 
tot parcursul cultur��. Cal�tate 
excelentă a fructelor, foarte 
un�forme Fructe cu pereţ� 
groş� (7mm), 180-210 gr. 
Fruct foarte ferm ş� rez�stent 
la păstrare. 

TWINGO F1 DESEO F1

ARDEI
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Lăț�me (cm): 9 Lăț�me (cm): 3-4

V�goarea plante�: 88889 V�goarea plante�: 88899 

T�mpur�etate: 88899 T�mpur�etate: 88889 

Lung�me (cm): 11 Lung�me (cm): 20-22

Culoare: Verde - Galben Culoare: Galben Pa�

Număr de lob�: 1 Număr de lob�: 1

Cult�vare: Câmp desch�s
Solar

Rez�stențe (HR/IR):
Tm:0

Rez�stențe (HR/IR):
Tm:0

Cult�vare: Câmp/Solar

IMPALA F1 SOFIANE F1

IMPALA F1

IUTE

H�br�d de arde� �ute cu po-
tenț�al de producț�e r�d�cat. 
Plantă erectă, v�guroasă, 
cu rez�stență la temperatur� 
scăzute. Fructele se pot 
recolta în stad�� t�mpur�� 
(culoare verde înch�s) sau 
la matur�tatea fiz�olog�că 
(culoare roș�e)..

H�br�d foarte t�mpur�u de 
arde� �ute cu potenț�al de 
producț�e r�d�cat. Plantă 
v�guroasă, cu rez�stență la 
temperatur� scăzute. Fructe 
mar� foarte �uţ�.
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3 TAM TAM

D�ametru (mm): 20-40

Formă: C�l�ndr�că

T�mpur�etate: 88899 

Lung�me (cm): 18-20

Culoare: Portocal�u

Var�etate t�mpur�e cu o 
bună capac�tate de păstrare 
în câmp. Fol�aj v�guros ș� 
rez�stență bună la bol�.

HEKLA F1

D�ametru (mm): 20-40

Formă: C�l�ndr�că

T�mpur�etate: 88899 

Lung�me (cm): 18-20

Culoare: Dark orange

Rez�stențe (HR/IR):
IR: Ad, Eh

Var�etate t�mpur�e cu o 
bună capac�tate de păstrare 
în câmp. Fol�aj v�guros ș� 
rez�stență bună la bol�.

NANTES ÎMBUNĂTĂŢ IT, RASA

MORCOVI 

*Această var�etate este în proces de înreg�strare. Perm�s�une temporară de vânzare obț�nută.

Notă : Informaț��le generale ș� tabelul cu abrev�er�le HR/IR sunt d�spon�b�le la pag�na 40 d�n prezentul catalog.
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LEONARDO F1

Formă rotundă: 88899 

Greutate (kg): 0.6 - 0.7

C�clu b�olog�c (z�le): 85-95

Per�oada de cult�vare:
Toamnă, Iarnă

Planta: Foarte v�guroasă cu 
creştere erectă ş� acoper�re 
foarte bună. Rez�stă b�ne la 
temperatur� scăzute. Bulb: 
formă rotundă excelentă, 
cal�bru mare. Culoare albă 
omogenă, constantă.

TAURO F1

Formă rotundă: 88899 

Greutate (kg): 0.4 - 0.5

C�clu b�olog�c (z�le): 70-80

Per�oada de cult�vare:
Pr�mavară, Vară

Planta: V�goare med�e, fol�aj 
verde sănătos. Bulb: măr�me 
med�e, tolerant la crăpare, 
cu o culoare albă excelentă. 

FENICUL
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AVISO F1

RAFT F1

V�goare plantă: 88889 

V�goare plantă: 88899

T�mpur�etate (nr. z�le): 80-85

T�mpur�etate (nr. z�le): 80-85

NAUTILUS F1 LITTORAL F1

Naut�lus este un h�br�d 
foarte popular, dator�tă 
caracter�st�c�lor d�st�ncte. 
Plantele sunt v�guroase, 
foarte un�forme, cu o aco-
per�re  efic�entă a căpățân��. 
Căpătân�le sunt de culoare 
albă,  formă rotundă ș� sunt 
netede.

H�br�d nou, potr�v�t pentru 
cultura de vară ș� început 
de toamnă. Plantele sunt 
v�guroase, foarte un�forme, 
cu fol�aj erect care prote-
jează căpățân�le.

Acest h�br�d este po-
tr�v�t pentru cutura de 
vara-toamna. Pr�nc�palul său 
avantaj este că este foarte 
adaptab�l la d�fer�te cond�ț�� 
de med�u. Planta este 
sănătoasă ș� are o capac�-
tate excelentă de acoper�re 
a căpățân��.

Un h�br�d sem�-tard�v, 
potr�v�t pentru cultura de  
toamnă. Prez�ntă adaptab-
�l�tate la d�verse cond�ț�� de 
med�u. Plante v�guroase cu 
fol�aj putern�c de culoare 
verde �ntens care as�gură o 
auto-învel�re r�d�cată.

T�mpur�etate (nr. z�le): 70-75 T�mpur�etate (nr. z�le): 75-80

CLIPPER F1

Floretă:
Acoper�re: 88899

Culoare: 88889

Dens�tate: 88889 

Floretă:
Acoper�re: 88999

Culoare: 88999

Dens�tate: 88889 

Floretă:
Acoper�re: 88889

Culoare: 88889

Dens�tate: 88889 

Floretă:
Acoper�re: 88899

Culoare: 88899

Dens�tate: 88899 

Floretă:
Acoper�re: 88889

Culoare: 88889

Dens�tate: 88889 

H�br�d foarte t�mpur�u. 
Foarte un�form, ch�ar ș� 
pr�măvara în cond�ț�� de 
med�u fluctuante. Căpățâna 
este grea, compactă, de o 
culoare albă foarte bună.

V�goare plantă: 88889 V�goare plantă: 88899 V�goare plantă: 88889

T�mpur�etate (nr. z�le): 60-65

Formă: Rotundă
Măr�me med�e (kg.): 1.2-2

Formă: Rotundă
Măr�me med�e (kg.): 1.5 - 2.5

Formă: Rotundă
Măr�me med�e (kg.): 1.5-2.5

Formă: Rotundă
Măr�me med�e (kg.): 2-3

Formă: Rotundă
Măr�me med�e (kg.): 2-3.5

CONOPIDĂ
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V�goare plantă: 88999

Floretă:
Acoper�re:
Culoare: 88889

Dens�tate 88899 

Formă: P�ram�dală
Măr�me med�e (kg.): 1.0-1.4

TREVI F1

TREVI F1

CORNELIO F1

Fol�aj foarte sănătos. 
Căpățâna prez�ntă o cal�tate 
bună. Recoltare concen-
trată.

T�mpur�etate (nr. z�le): 85-90

VERDE ROMANESCO

V�goare plantă: 88999

Floretă:
Acoper�re:
Culoare: 88999

Dens�tate 88999 

Formă: Rotundă
Măr�me med�e (kg.): 0.8-1.2

Fol�aj foarte sănătos. 
Căpățâna prez�ntă o cal�tate 
bună. Recoltare concen-
trată.

T�mpur�etate (nr. z�le): 90-95

CONOPIDĂ

V�goare plantă: 88889

Floretă:
Acoper�re:
Culoare: 88889

88889

Dens�tate 88889 

Formă: Rotundă
Măr�me med�e (kg.): 2-3.5

CORSARO F1 

CORSARO F1 

H�br�d nou de vară - toamnă cu per�oada de vegetaţ�e 
de 80-90 de z�le. Var�etate cu adaptab�l�tate r�d�cată, 
leagă b�ne în d�verse cond�ţ�� cl�mat�ce, auto-învel�re 
foarte bună. Căpăţână densă cu o greutate med�e 
de 2-3,5 kg, de culoare alb spumos. 

T�mpur�etate (nr. z�le): 80-90

Nou
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POTOMAK F1CONSTABLE F1

VICEROY F1

Formă: Rotundă Formă: RotundăFormă: Rotundă

Formă: Rotundă

V�goarea plante�: 88889 V�goarea plante�: 88889 V�goarea plante�: 88899 

V�goarea plante�: 88889 

T�mpur�etate (nr. z�le): 70-80 T�mpur�etate (nr. z�le): 70-80T�mpur�etate (nr. z�le): 45-50

T�mpur�etate (nr. z�le): 
80-90

Culoare: Verde Culoare: Roș�eCuloare: Verde

Culoare: Verde

H�br�d rust�c ce se poate 
cult�va d�n pr�măvară 
până în toamnă. Plantele 
sunt v�guroase, formează 
căpățân� mar�, rotunde, ușor 
aplat�zate, de culoare verde 
albăstru�. Cotorul este scurt, 
frunzele subț�r�. Se poate 
consuma în stare proaspătă 
dar se pretează ș� pentru 
murat

H�br�d foarte un�form, 
dest�nat cultur�lor de vară-
toamnă. Căpăţân�le sunt ro-
tunde, uşor aplat�zate, cotor 
scurt, frunze de culoare 
roşu �ntens

Cel ma� t�mpur�u h�br�d de 
varză. Se poate recolta 
la 45 de z�le de la trans-
plantare. Pretab�l pentru 
cultura în spaț�� protejate ș� 
câmp desch�s. Plantele sunt 
v�guroase, căpățân�le sunt 
un�forme,de formă rotundă 
ș� culoare verde.

H�br�d un�form, pentru cultu-
ra de vară-toamnă. Păstrare 
bună în câmp ș� structură 
�nternă bună. Căpățân� ro-
tunde de culoare verde spre 
verde-albăstru�.

Greutate med�e (kg): 1,2-2 Greutate med�e (kg): 2-3 Greutate med�e (kg): 1.5-2

Greutate med�e (kg): 2-3

Rez�stențe (HR/IR):
IR: Foc:1 IR: Xcc

Rez�stențe (HR/IR):
IR: Xcc

Rez�stențe (HR/IR):
IR: Xcc

Rez�stențe (HR/IR):
HR: Foc:1

VICEROY F1

REDSKY F1

VARZĂ
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POTOMAK F1

CONSTABLE F1
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JUSTINE

Culoare: Verde desch�s Culoare: Verde desch�s

Măr�me: 88999 Măr�me: 88899 

Per�oadă de cult�vare:
Pr�măvară: 9
Vară: 8
Toamnă: 9
Iarnă: 9

Per�oadă de cult�vare:
Pr�măvară: 8
Vară: 9
Toamnă: 8
Iarnă: 8

Rez�stență bună la em�terea 
t�je� florale. Măr�me med�e, 
căpățână densă, de culoare 
verde străluc�tor.

Salată de t�p Butterhead, 
pentru cultur�le de toamnă 
ș� �arnă. Frunzele de culoare 
verde desch�s ș� groase 
formează capațân� 
volum�noase ș� grele.  
Are spectru larg de rez�stențe. 

Rez�stență la înflor�re: 
8888

Rez�stență la înflor�re: 
8888

Rez�stențe (HR/IR):
HR: Bl:16-18,22,24,25,28-
30,33-35
IR: LMV

Rez�stențe (HR/IR):
HR:  Bl:16-24,27,28,30,31,32; 
Nr:0 IR: LMV

DELIANE

DELIANE

SALATĂ
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TURBINE F1* DRIVER F1 SENTINEL F1

T�mpur�etate (nr. z�le): 68-70

T�p: SH2 (Extra-zaharat)

Lung�me șt�ulete (cm): 20-22

Rez�stențe (HR/IR):

Var�etate t�mpur�e. Culoare 
galbenă atract�vă ș� aromă 
deoseb�tă. Păstrare îndelun-
gată.

Număr de rândur�: 16-18

T�mpur�etate (nr. z�le): 78-80 T�mpur�etate (nr. z�le): 82-83

T�p: SH2 (Extra-zaharat) T�p: SH2 (Extra-zaharat)

Lung�me șt�ulete (cm): 24-26 Lung�me șt�ulete (cm): 22-24

Rez�stențe (HR/IR):
HR: Ps(Rp1-E) IR: MDMV 

Rez�stențe (HR/IR):
HR: Ps IR: MDMV, Et, Ps(RP1-D)

H�br�d putern�c ș� versat�l de 
porumb extra zaharat  de 
o cal�tate notab�lă. Pachet 
foarte bun de rez�stențe. 
Pretab�l pentru consum în 
stare proaspătă ș� pentru 
�ndustr�al�zare.

H�br�d versat�l, putern�c, 
extra-zaharat de o cal�tate 
deoseb�tă. Pachet foarte 
bun de rez�stențe. Ideal 
pentru consum în stare 
proaspătă ş� pentru 
�ndustr�al�zare.

Număr de rândur�: 18-20 Număr de rândur�: 16-18

PORUMB ZAHARAT

*Această var�etate este în proces de înreg�strare. Perm�s�une temporară de vânzare obț�nută.
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LOREA F1

V�goarea plante�: 88889 

T�mpur�etate: 88899 

Formă: C�l�ndr�că

H�br�d de refer�nță pentru 
culoarea sa desch�să. 
Product�v�tate r�d�cată.

Culoare: Verde desch�s

Rez�stențe (HR/IR):

Rez�stențe (HR/IR):
IR: Px ; ZYMV ; WMV ; 
PRSV

DIANA F1* 
(CLX 29073)§

V�goarea plante�: 88889 

T�mpur�etate: 88899 

Formă: C�l�ndr�că

Planta este compactă 
ş� desch�să. Fol�ajul este 
erect, lucru ce ajută la o 
recoltare foarte uşoară a 
fructelor. Pachet foarte 
bun de rez�stenţe la bol�. 
Fructele sunt med�u lung�, 
foarte un�forme în formă ş� 
măr�me, cu o culoare ş� luc�u 
foarte atract�ve. Potenţ�al 
de producţ�e foarte r�d�cat.

Culoare: Verde desch�s

MEHIATA F1

V�goarea plante�: 88899 

T�mpur�etate: 88889 

Formă: C�l�ndr�că

H�br�d v�guros, fol�aj erect, 
rez�stență la v�rusur�. 
Dest�nat cultur�lor de vară-
toamnă.

Color: Culoare

Rez�stențe (HR/IR):
IR: CMV ; PRSV ; Px ;
WMV ; ZYMV

LOREA F1

MEHIATA F1

DIANA F1

DOVLECEL

Nou
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REGAL F1

REGAL F1

COLUMBIA F1 CROSS COUNTRY F1

Inflor�re: FemeleInflor�re: Partenocarp�c Inflor�re: Femele

T�mpur�etate: 88899T�mpur�etate 88899 T�mpur�etate: 88899

Culoare: VerdeCuloare: Verde înch�s Culoare: Verde

Var�etate sem�-t�mpur�e. 
Pretab�l pentru cult�varea în 
spaţ�� protejate pe c�clu de 
toamnă/�arnă ş� pr�mavară/
vară. H�br�d foarte versat�l 
cu o cal�tate excelentă a 
fructelor.

Var�etate sem�-t�mpur�e 
de castravete t�p Fab�o. 
Pretab�l pentru cult�varea în 
spaţ�� protejate pe c�clu de 
toamnă/�arnă ş� pr�mavară/
vară. H�br�d foarte versat�l 
cu o cal�tate excelentă a 
fructelor.

H�br�d t�mpur�u, poate fi 
folos�t atât pentru p�ața de 
produse proaspete dar ș� 
pentru �ndustr�a de proce-
sare. Se poate cult�va atât în 
câmp desch�s dar ș� în spaț�� 
protejate. Product�v�tate 
r�d�cată.

Formă: C�l�ndr�căFormă: C�l�ndr�că Formă: C�l�ndr�că

Raport L/D: 3.2Raport L/D: 35-38 Raport L/D: 3.2

Rez�stențe (HR/IR):
IR: Ccu ; CMV ; Co:1 ; Pcu ; 
Psl ; Px

Rez�stențe (HR/IR):
IR: Px ; CVYV

Rez�stențe (HR/IR):
IR: Ccu ; CMV ; Co:1 ; 
Pcu ; Psl ; Pxt

CASTRAVETE 
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ESPARTAN F1

T�mpur�etate: 88899  

V�goare: 88899 

Formă: Rotund

Plantă v�guroasă, cu 
product�v�tate crescută. 
Fructe un�forme.

Cal�tate excelentă a 
fructulu�, plasă foarte 
frumoasă. Culoarea pulpe� 
foarte �ntensă.

Plasă: 88889 

Măr�me: 88889

Culoarea pulpe�: Alb-verzu�

Rez�stență la păstrare: 
88899

Gust: 88899

Rez�stențe (HR/IR):
HR: Fom:0,1 ; MNSV:0
IR: Gc:1 ; Px:1,2,5

MACIGNO F1

MACIGNO F1

T�mpur�etate: 88889 

V�goare: 88999 

Formă: Oval

Plasă: 88899 

Măr�me: 88899

Culoarea pulpe�: Portocal�e

Rez�stență la păstrare: 
88889

Gust: 88889

Rez�stențe (HR/IR):
HR: Fom:0,1,2 ; MNSV:0
IR: Gc:1 ; Px:1,2,5

VALIENTE F1

T�mpur�etate: 88889

V�goare: 88889

Formă: Oval

H�br�d v�guros. Potenţ�al 
r�d�cat de producţ�e 
concentrată. Conţ�nut 
r�d�cat de zaharur� ş� 
aromă excelentă. H�br�d cu 
rust�c�tate r�d�cată

Plasă: -

Măr�me: 88899

Culoarea pulpe�: Albă

Rez�stență la păstrare: 
88888

Gust: 88889

Rez�stențe (HR/IR):
HR: Fom:0,1 ; MNSV
IR: Gc:1 ; Px:1,2,5

 

  

VALIENTE F1ESPARTAN F1

PEPENE GALBEN
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Nou

CELINE F1 LIVIA F1 CRESCENDO F1

T�mpur�etate: 88889 T�mpur�etate:  88889 T�mpur�etate: 88889

V�goare: 88899 V�goare: 88889 V�goare: 88889

Formă: Rotund-ovală Măr�me (kg): Ovală Formă: Ovală

H�br�d t�mpur�u, 
product�v�tate r�d�cată. 
Un�form ș� cal�tat�v.

H�br�d t�mpur�u. Gust foarte 
bun. Fructe un�forme.

Performanțe stab�le.Foarte 
bun pentru transport. 
Adaptab�l în d�fer�te 
cond�ț��.

Măr�me (kg): 8-10 Rez�stență la păstrare: 8-11 Măr�me (kg): 12 -14

Rez�stență la păstrare: 
88889

Rez�stență la păstrare: 
88999

Rez�stență la păstrare: 
88899

Gust: 88899 Gust: 88889 Gust: 88899

Rez�stențe (HR/IR):
IR: Co:1 ; Fon:0,1

Rez�stențe (HR/IR):

PEPENE VERDE

*Această var�etate este în proces de înreg�strare. Perm�s�une temporară de vânzare obț�nută.
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Nou

CESAREA F1

T�mpur�etate: 88999

V�goare: 88889

Formă: Alung�ta

Plantă v�guroasă, foarte 
product�vă. Fructe 
un�forme. Cal�tăț� �nterne 
deoseb�te.

Măr�me (kg): 10-12

Rez�stență la păstrare: 
88889

Gust: 88889

Rez�stențe (HR/IR):
IR: Co:1 ; Fon:0,1

MINI LOVE F1 SUGAR BABY

T�mpur�etate: 88889 T�mpur�etate: 88889

V�goare: 88999 V�goare: 88999

Formă: Round Formă: Rotundă

Segment prem�um. Cal�tate 
super�oară

T�p standard, cu coajă 
subţ�re, rez�stent la secetă. 
Fruct rotund, cu pulpa de 
culoare roş�e ş� exter�or 
verde înch�s

Măr�me (kg): 2-4 Măr�me (kg): 4-5

Rez�stență la păstrare: 
88889

Rez�stență la păstrare: 
88899

Gust: 88889 Gust: 88889

Rez�stențe (HR/IR):
IR: Co:1

Rez�stențe (HR/IR):

PEPENE VERDE



*Această var�etate este în proces de înreg�strare. Perm�s�une temporară de vânzare obț�nută.
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MAGNUS F1 THUNDER F1TZ148 F1

Rez�stențe (HR/IR):
HR: Fom:0,1,2
IR: Fom:1-2

Portalto� pentru pepen� 
galben�.

V�goare: 88899

Compat�b�l�tate de alto�re:
Pepene galben

Rez�stențe (HR/IR):

Portalto� de t�p Lagenar�a, 
spec�al pentru t�mpur�etate. 
Capac�tate excelentă 
de alto�re, ofer�nd o 
cal�tate înaltă a fructelor 
ș� îmbunătăț�nd notab�l 
un�form�tatea acestora.
Recomandat pentru c�clu 
t�mpur�u.

V�goare: 88899

Compat�b�l�tate de alto�re: 
Pepene Verde

Rez�stențe (HR/IR):
HR: Fom:0,1,2; Fon:0,1,2; Vd
IR: Fom:1-2

Portalto� �nterspec�fic 
(Cucurbita maxima 

x C. moschata). Se 
folosește pentru alto�rea 
cucurb�taceelor (pepene 
verde, pepene galben 
ș� castraveț�). Are un 
s�stem de înrădăc�nare 
putern�c ș� v�guros, TZ 148 
îmbunătățește v�goarea, 
randamentul ș� rez�stența 
la bol�.

V�goare: 88888

Compat�b�l�tate de alto�re:
Pepene galben, castraveț�, 
pepene verde

PORTALTOI

VIGUS F1

Rez�stențe (HR/IR):
HR: Fom:0,1,2
IR: Fom 1-2 Px:1,2,3,5 ; Ag 

Compat�b�l cu toţ� h�br�z�� 
comerc�al� de pepene galben.
Impr�mă extra v�goare, în 
spec�al în cultur�le t�mpur�� 
ş�/sau sem�-t�mpur��. Pachet 
excelent de rez�stenţe la bol�. 
Păstrează caracter�st�c�le
ş� cal�tatea h�br�dulu� de 
pepene galben alto�t.

V�goare: 88889

Compat�b�l�tate de alto�re:
Pepene galben

Nou
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New

TZ148 F1

MAGNUS F1



*Această var�etate este în proces de înreg�strare. Perm�s�une temporară de vânzare obț�nută.
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FLAMBO

Rez�stențe (HR/IR):
HR: BCMV

T�p: Oloagă

Flambo este o var�etate 
un�că de fasole t�p Borlotto, 
plantă erectă cu flor� roz, 
păstă� b�colore roşu cu alb, 
cu o lung�me de până la 
14 cm. Sem�nţele au pete 
roş�� apr�nse pe un fond 
alb cremos 1,7 sem�nţe/g. 
Se recomandă semănarea 
d�rect în câmp în ma� �un�e. 
Per�oada de recoltare 
este �ul�e-octombr�e, la 
80 de z�le de la semănat. 
Recoltare concentrată.

Nou

FRUIDOR 

T�p: Oloagă

Fru�dor este o var�etate 
populară, �deală pentru 
consum în stare proaspătă 
dator�tă gustulu� excelent. 
Păstă�le sunt drepte având 
o culoare galben �ntens, 
15-18 cm lung�me ş� 0,9-1 
cm gros�me (d�ametru). 
Este o var�etate t�mpur�e, 
foarte product�vă, pretab�lă 
une� recoltăr� îndelungate. 
Recoltarea poate fi real�zată 
doar manual. 

Rez�stențe (HR/IR):
HR: BCMV ; CI

FASOLE

SERPEDOR

SERPEDOR

T�p: Oloagă

Serpedor este o var�etate de 
fasole oloagă cu păsta�e lată 
de culoare galbenă aur�e cu 
fol�aj putern�c de culoare 
verde înch�s ce se pretează 
tuturor spaţ��lor de cultură. 
Păsta�e dreaptă de aprox�mat�v 
14-16 cm. lung�me cu bob alb 
de aprox�mat�v 8 mm. în d�ametru, 
fără aţe. Recomandată pentru 
consum în stare proaspătă 
�ndustr�al�zare sau congelare.

Rez�stențe (HR/IR):
HR: BCMV; CI

FASOLE

LATĂ

Nou

FRUIDOR 
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TROPHY
Măr�me: 88999 

Per�oadă de cult�vare:
Pr�măvară:  9

Vară:   9

Toamnă:  8

Iarnă:   8

Var�etate t�mpur�e cu potenţ�al mare de producţ�e.

Forma frunze�: Rotundă mare

T�pul plante�: Sem�-erect

T�mpur�etate: 88889

NOVAS GIGANT 
DE ITALIA
Var�etate foarte populară în Roman�a. Product�v�tate 
mare, cu putere de crestere rap�dă după tă�ere. 
Rez�stență r�d�cată la em�terea t�je� florale. 
Culoare �ntensă s� aromă putern�că.

DETROIT 2
Îmbunătăţit

Var�etate cunoscută de sfeclă roş�e, �deală pentru consumul în 
stare proaspătă dar ş� pentru procesare, cu o culoare roşu-apr�ns, 
cu un conţ�nut r�d�cat de zahăr. Este cunoscută pentru rez�stenţa 
spor�tă la em�terea t�je� florale.SFECLĂ

VALERIANĂ PĂTRUNJEL
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ATAL

LAGOS F1

Per�oadă de semănare:
Pr�mavară:  8

Vară:   8

Toamnă:  9

Iarnă:   9

Rez�stență la fr�g: 89999

Rez�stenţă la em�terea t�je� 
florale: 88889

Rez�stențe (HR/IR):
HR: Pfs:0,1
IR: CMV

Potenț�al de producț�e r�d�-
cat, cal�tate foarte bună.

Culoare: Verde-înch�s

Luc�u: 88899

T�mpur�etate: 88899

SAMOS F1

Per�oadă de semănare:
Pr�mavară:  9

Vară:   9

Toamnă:  8

Iarnă:   8

Rez�stență la fr�g: 88899

Rez�stenţă la em�terea t�je� 
florale: 89999

Rez�stențe (HR/IR):
HR: Pfs:0,1
IR: CMV

Toleranță bună la temper-
atur� scăzute, regenerare 
rap�dă.

Culoare: Verde-înch�s

Luc�u: 88899

T�mpur�etate: 88899

Pretab�l pentru consum în 
stare proaspătă ş� pentru 
procesare. Ideal pentru 
cl�mat cald

T�mpur�etate: T�mpur�u

Hab�tusul plante�: Erect

Culoarea: Verde

Antoc�an�: Nu

Lăţ�me: Foarte mare

Lung�mea tulp�n�� (cm): 30-40

SPANAC

PRAZ
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STANDARDE
Pentru a întâmp�na nevo�le d�verse, în concordaţă cu cer�nţele dumneavoastră ş� cu tehn�c�le de cult�vare, Agr�s Seeds 
Plants oferă sem�nţe cu un n�vel de cal�tate adecvat:

• ELISEM® -  Sem�nţe profes�onale de cal�tate caracter�zate pr�n:
• cal�tate germ�nat�vă bună ma� mare ca standardul European
• cal�bru un�form
• protecţ�e san�tară adecvată

• ELITOP® - Cal�tate înaltă, număr prec�s de sem�nţe, caracter�zate pr�n:
• cal�tate înaltă a germ�naţ�e�
• germ�naţ�e un�formă
• cal�bru un�form
• protecţ�e san�tară adecvată

• PRECITOP®  - Cal�tate foarte înaltă, număr prec�s de sem�nţe, caracter�zate pr�n:
• cal�tate foarte  înaltă a germ�naţ�e�
• energ�e foarte mare
• germ�naţ�e un�formă
• cal�bru un�form
• protecţ�e san�tară adecvată

În fincţ�e de spec�e, aceste sem�nţe sunt d�spon�b�le în formă pregerm�nată.

El�Sem® El�Top® Prec�Top®

Cal�tatea germ�naţ�e� 888 8888 88888

Energ�a 888 8888 88888

Un�form�tatea 888 8888 88888

Un�form�tatea cal�brulu� Da Da Da

Protecţ�a san�tară adecvată Da Da Da

Pregerm�naţ�a Nu Nu În funcţ�e de spec�e

SPECIFICAŢIILE PRODUCERII SEMINŢELOR DE LEGUME
Spec�ficaţ��le produsulu� pentru germ�naţ�a sem�nţelor de pre-
c�z�e, pur�tatea var�etală ş� cer�nţele pr�v�nd protecţ�a san�tară 
a sem�nţelor sunt bazate pe standardele recomandate de ESA. 
Cult�varea legumelor a deven�t o act�v�tate �ntens�vă ş� înalt 
spec�al�zată. Ca rezultat al creşter�� cont�nue a cerer�� pentru o 
cal�tate ma� bună a produselor, cult�vator�� au nevo�e de o cal�tate 
îmbunătăţ�tă a mater�alulu� de bază.

Cererea spec�fică pentru anum�te forme de sem�nţe, ş� ma� multe 
�nformaţ�� despre cal�tatea sem�nţelor, au crescut putern�c �nflu-
enţând apar�ţ�a ş� numărul dor�t de plante.

Sem�nţele sunt un produs natural. Cond�ţ��le de med�u ce var�ază 
adesea �nfluenţează rezultatul final. Astfel, deseor� nu este pos�b�l 
să ofer�m �nformaţ�� detal�ate despre apar�ţ�a ş� alte caracter�st�c� 
fiz�ce ale sem�nţelor. Pentru a sat�sface pe cât pos�b�l nevo�le cl�-
enţ�lor HM.CLAUSE a real�zat standarde de cal�tate pentru var�ate 
categor�� de sem�nţe.

Procentajele de germ�naţ�e menţ�onate sunt c�frele m�n�me 
cerute ale HM. CLAUSE ş� sunt real�zate în concordanţă cu 
metodele ş� toleranţele ISTA*.

DEFINIŢII GENERALE
Sem�nţe normale: În general sem�nţele normale nu au trecut 
pr�ntr-un proces spec�al. Sunt vândute la cant�tate ş�/sau număr, 
dep�nzând de produs. Sem�nţele normale respectă standardele 
EC.
Sem�nţe de prec�z�e: Sem�nţele de prec�z�e au trecut pr�ntr-un 
proces supl�mentar. Au o măr�me un�formă ş� o germ�naţ�e r�d�-
cată. Sem�nţele de prec�z�e sunt vândute la număr.

Preîncolţ�re: Este defin�tă ca un proces de act�vare a procesulu� 
de germ�naţ�e cu scopul de a obţ�ne o răsăr�re ma� rap�dă ş� ma� 
un�formă după semănat. Sem�nţele preîncolţ�te sunt vândute la 
număr.

Pelet�zare: Este defin�t ca procesul de sch�mbare a forme� 
sem�nţelor pr�n acoper�rea cu un mater�al, pr�nc�palul scop fi�nd 
de a îmbunătăţ� un�form�tatea măr�m�� ş� a forme� sem�nţelor, 
rezultatul fi�nd o capac�tate îmbunătăţ�tă de semănare. Pot fi 
adăugate ş� alte �ngred�ente. Sem�nţele pelet�zate sunt vândute 
la număr.

F�lmare: Reprez�ntă acoper�rea totală, cu un strat de p�gment, 
în jurul sem�nţelor. Forma or�g�nală a sem�nţelor rămâne �ntactă.
Pot fi adăugate ş� alte �ngred�ente. F�lmarea pr�n care se apl�că 
�nsect�c�d este �dent�ficab�lă în mod normal pr�n codul de culoare. 
Sem�nţele acoper�te cu strat de film se vând la număr.

Acoper�rea cu adez�v: Este procesul pr�n care se fixează pro-
dusele de protecţ�e a plantelor într-un strat fin pe suprafaţa 
sem�nţelor. Un  p�gment poate fi adăugat.

Germ�naţ�a: Valor�le germ�naţ�e� sunt corelate cu procedur�le   
ISTA* ş� sunt valab�le în momentul exped�er��.

Pur�tatea var�etală: Rata aceste�a este defin�tă ca procentul de 
plante d�ntr-un lot de sem�nţe ce prez�ntă descr�erea var�etăţ��.
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Spec�a

Pur�tatea var�-
etală m�n�mă % 
pentru sem�nţe 

de prec�z�e

Germ�naţ�a 
Sem�nţelor de 

prec�z�e

Germ�naţ�a 
sem�nţelor 
pelet�zate

Sfeclă (mult�germ) - 90% -

Varză(mult�germ) 93% 90% -

Morcov - 85% -

Conop�dă 90% 90% -

Ţel�nă - 90% 90%

Fasole urcătoare - 95% -

Salată de porumb - 85% -

Castravete (câmp) 98% 92% -

Castravete (protejat) 99% 92% -

And�ve - 90% 92%

Fasole urcătoare - 85% -

Vânătă 98% 90% -

Fen�cul - 90% 90%

Tomate h�br�de  
(proaspete)

98% 92% -

Tomate h�br�de (proc-
esare)

95% 92% -

Praz so�ur� - 90% 90%

Salată (butterhead, 
batav�a, �ceberg, cos)

98% 93% 95%

Spec�e

Pur�tatea var�-
etală m�n�mă % 
pentru sem�nţe 

de prec�z�e

Germ�naţ�a 
Sem�nţelor de 

prec�z�e

Germ�naţ�a
Sem�nţelor 
pelet�zate

Salată (alte t�pur�) 95% 93% 95%

Pepene galben (t�p 
charenta�s)

98% 95% -

(alte t�pur�) 98% 90% -

Ceapă - 90% -

Pătrunjel - 87% -

Mazăre - 85-88% -

Castravete corn�chon 
(protejat)

98% 92% -

Castravete corn�chon 
(câmp)

98% 88%

C�coare - 88% 88%

R�d�ch� - 92% -

Spanac - 85% -

Dovlecel 97% 92% -

Porumb zaharat - 85% -

Arde� dulce & �ute 97% 90% -

Pepene verde 98% 90% -

And�ve - 85% -

Dovlecel t�p zuch�nn� - 97% 92%

SPECIFICAŢIILE DE PRODUS ESA PENTRU PURITATEA 
VARIETALĂ A SEMINŢELOR EXACTE ŞI PELETIZATE.

NB: valor�le sunt corelate cu procedur�le ISTA* ş� sunt valab�le în momentul 
exped�er��. * ISTA: Internat�onal Seed Test�ng Assoc�at�on.

NB: valor�le sunt corelate cu procedur�le ISTA* ş� sunt valab�le în momentul 
exped�er��. * ISTA: Internat�onal Seed Test�ng  Assoc�at�on.

RECOMANDĂRILE ESA ÎN PRIVINŢA CERINŢELOR SANITARE 
Pentru a putea as�gura sufic�ente sem�nţe sănătoase, ş� pentru 
a sat�sface cer�nţele D�rect�ve� Cons�l�ulu� EU  2002/55/
EC, HM.CLAUSE,  HM.CLAUSE foloseşte d�verse strateg�� de 
management al r�sculu� pentru a preven� ş� controla bol�le ce se 
transm�t pr�n sem�nţe. Acestea pot �nclude ş� nu sunt l�m�tate 
la programele de testare a stăr�� fitosan�tare a sem�nţelor, 
producţ�a protejată a sem�nţelor, �nspecţ�� în câmp, tratamente ale 
sem�nţelor ş� alte metode efect�ve de dez�nfecţ�e a sem�nţelor.

ISHI-VEG a dezvoltat Manualul cu Metode de Testare a Sănătăţ�� 
Sem�nţelor, ce �nclude protocoale de ult�mă generaţ�e pentru 
testarea sănătăţ�� sem�nţelor, recomandă cant�tăţ�le m�n�me 
pentru o mostră reprezentat�vă de testare. HM.CLAUSE urmează 
protocoalele  ISHI-VEG

Informaţ�� în legătură cu protocoalele de testare a stăr�� san�tare ş� 
cant�tăţ�le m�n�me pentru mostre pot fi găs�te la:

http://www.worldseed.org/�sf/�sh�_vegetable.html
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ABREVIEREA TIPUL BOLII HR SAU IR NUMELE BOLII

Tm V�rus HR
V�rusul moza�cul tutunulu� (ToMV, TMV, TMGMV, PMMoV, PaMMV) races P0, P1, 
P1.2, P1.2.3

TSWV:P0 V�rus IR V�rusul petelor de bronz race P0

Xcv Bacter�e HR Xanthomonas campestr�s pv. ves�cator�a races 1, 2, 3 Pătarea bacter�ană

Ccu C�upercă HR/IR Cladospor�um cucumer�num - Nu�le gr�se (Scab) Pătarea cafen�e

CMV V�rus IR V�rusul moza�cul castraveţ�lor

Co:1 C�upercă HR/IR Colletotr�chum orb�culare race 1 Antracnoza la castraveţ�

Gc C�upercă IR Golov�nomyces c�choracearum Mucega�ul pulverulent al castraveţ�lor

Pcu C�upercă IR Pseudoperonospora cubens�s Mana cucurb�taceelor

Psl Bacter�e HR/IR Pseudomonas syr�ngae pv. lachrymans Pătarea ungh�ulară

Px C�upercă IR
Podosphaera xanth�� (ex Sphaerotheca ful�g�nea) Mucega�ul pulverulent al 
castraveţ�lor

CMV V�rus IR V�rusul moza�cul castraveţ�lor

Px C�upercă IR Podosphaera xanth�� (ex Spha) Mucega�ul pulverulent al cucurb�taceelor

WMV V�rus IR V�rusul moza�cul pepen�lor verz�

ZYMV V�rus IR V�rusul moza�cul galben al dovlece�lor

BCMV V�rus HR/IR V�rusul moza�cul comun al fasole�

Cl C�upercă HR/IR Colletotr�chum l�ndemuth�anum Antracnoza la fasole

Ad C�upercă HR/IR Alternar�a dauc� Alternar�oza morcovulu�

Eh C�upercă IR Erys�phe heracle� Fă�narea la morcov

Co:1 C�upercă IR
Colletotr�chum orb�culare race 1 (ex Colletotr�chum lagenar�um) Antracnoza 
cucurb�taceelor

Fon:0,1,2 C�upercă IR Fusar�um oxysporum f.sp. n�veum races 0, 1, 2 Fuzar�oza pepenelu� verde

Fom: 0,1,2 C�upercă HR Fusar�um oxysporum f.sp. Melon� races 0, 1, 2 Fuzar�oza pepenelu� galben

Fom: 1-2 C�upercă IR Fusar�um oxysporum f.sp. Melon�s race 1-2 Fuazr�oza pepenelu� galben

Fon: 0,1.2 C�upercă HR Fusar�um oxysporum f.sp. n�veum races 0, 1, 2 Fuzar�oză

Gc C�upercă IR
Golov�nomyces c�choracear um (ex Erys�phe c�choracearum race 1) Fă�narea 
pepenelu� galben

MNSV V�rus HR 1,2,3,3-5,5 (ex Sphaerotheca ful�g�nea races 1,2,5 V�rusul necroze� frunzelor

Px C�upercă IR Podosphaera xanth�� races Fă�narea la pepen�� galben�

Vd C�upercă HR
Vert�c�ll�um dahl�ae �nthospor�um mayd�s - Helm�nthospor�um turc�cum)  
Vert�c�ll�ose

Et C�upercă IR Exseroh�lum turc�cum (ex Helm Pătarea cenuş�e a frunzelor

ABREVIEREA TIPUL BOLII HR SAU IR NUMELE BOLII

Bl C�upercă HR
Brem�a Lectucae (races 16=>32)
Mana salate�

LMV V�rus IR V�rusul moza�cul salate�

CMV V�rus IR V�rusul moza�cul cucurb�taceelor

Pfs:0,1 C�upercă HR Peronospora far�nosa f.sp. sp�nac�ae races 0,1. Mana spanaculu�

Ff C�upercă HR
Fulv�a Fulva (races A, B, C, D, E) - (ex Cladospor�um fulvum) Pătarea cafen�e a 
frunzelor

Fol:0,1,2
(US:1,2,3)

C�upercă HR
Fusar�um oxysporum f.sp. lycopers�c� races 0,1,2 (US: races 1,2,3)
Fuzar�oza tomatelor

For C�upercă HR Fusar�um oxysporum f.sp. rad�c�s-lycopers�c� Fuzar�oza rădăc�n�� tomatelor

Ma/M�/Mj * Nematoz� IR
Meloïdogyne arenar�a - Meloïdogyne �ncogn�ta - Meloïdogyne javan�ca
Nematoz�

P� C�upercă IR Phytophthora �nfestans Mana tomatelor

Pl C�upercă IR Pyrenochaeta lycopers�c� Mana de sol

Pst Bacter�e HR Pseudomonas synr�ngae pv. tomato Pătarea ungh�ulară

Ss C�upercă IR Stemphyl�um solan� Stemphyl�um

ToMV V�rus HR V�rusul moza�cul tomatelor races 0,1

TSWV:T0 V�rus IR V�rusul petelor de bronz race T0

TYLCV V�rus IR V�rusul răsuc�rea galbenă a frunzelor

Va:0 / Vd:0 C�upercă HR
Vert�c�ll�um albo-atrum race 0 - Vert�c�ll�um dahl�ae race
0 Vert�c�l�oza tomatelor

Foc:1 C�upercă HR
Fusar�um oxysporum f.sp. conglut�nans race 1
Fuzar�oza vărzoaselor

Xcc Bacter�e IR
Xanthomonas campestr�s pv. campestr�s
Pătarea bacter�ană

ABBREVIATIONS HR/IR

DEFINIŢII

ARDEI

CASTRAVETI

DOVLECEI

FASOLE

MORCOVI 

PEPENE VERDE

PEPENE 
GALBEN 

PORTALTOI 
(PEPENE GALBEN 
PEPENE VERDE 
CASTRAVETE)

SALATĂ

SPANAC

TOMATE
PORTALTOI

(TOMATE - VINETE)

VARZĂ

* Ma/M�/Mj: Gena, care controlează rez�stenţa la atacul nematoz�lor este în momentul de faţă s�ngura ut�l�zată în var�etăţ�le noastre comerc�ale. Această genăare efect 
împotr�va următoarelor spec�� de nematoz�: Meloïdogyne �ncogn�ta - Meloïdogyne arenar�a - Meloïdogyne javan�ca. N�velul de rez�stenţă a aceste� gene este redus, ș� 
poate fi complet anulat de temperatur� egale sau ma� mar� de 28°C, în mod spec�al în solur�le putern�c �nfestate de nematoz�.



*Această var�etate este în proces de înreg�strare. Perm�s�une temporară de vânzare obț�nută.
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INFORMAŢII GENERALE

CONDIŢII DE VÂNZARE

Descr�er�le, �lustraţ��le, fotografi�le, sfatur�le, sugest��le, ș� c�clur�le de vegetaţ�e ce sunt prezentate, v�zează exper�enţele profes�onale ce der�vă d�n observaţ��le 
facute �n cond�t�� defin�te �n d�fer�te teste. Ele sunt prezentate în scop pur �nformat�v, pr�n urmare , sub n�c� o formă nu trebu�e sa fie cons�derate exhaust�ve 
sau să fie cons�derate ca o garanţ�e a performanţe� recolte�, asta d�n cauza d�fer�ţ�lor factor� ș� a cond�ţ��lor (actuale sau v��toare), de aceea trebu�e cons�derate 
ca fi�nd generale ș� în n�c� un fel contractuale. Cult�vatorul trebu�e în pr�mul rând să se as�gure de faptul că per�oada de plantare, cond�ţ��le de exploatare, 
cond�ţ��le geografice, solul, m�jloacele de care d�spune (cum ar fi cunoșt�nţele tehn�ce, exper�enţa ș� tehn�c�le de cult�vare), resursele sale (cum ar fi metode 
de control ș� testare), ech�pamentul ș� ma� general contextual agronom�c, cl�mat�c, san�tar, econom�c ș� de med�u este potr�v�t pentru cultur�le, tehn�c�le s� 
var�etăţ�le prezentate a�c� (vez� “Termen�� ș� Cond�ţ��le de Vânzare”).

Toate var�etăţ�le �lustrate în acest catalog, au fost fotografiate în cond�ţ�� favorab�le ș� nu se poate ofer�� garanţ�a că rezultatele vor fi �dent�ce �n cond�ţ�� d�fer�-
te. Or�ce reproducere, parţ�ală sau totală a aceste� publ�cat�� ( a catalogulu� ș�/sau a conţ�nutulu�), sub or�ce formă, este str�sct �nterz�să, cu excepţ�a cazulu� �n 
care se acordă o perm�s�une spec�fică în prealab�l.

No� as�gurăm cl�entul că sem�nţele conţ�nute în ambalajul or�g�nal corespund spec�e� înscr�să pe et�chetă �ar germ�naţ�a este stab�l�tă în concordanţă cu testele 
de laborator ș� este excelentă. Nu ofer�m alte garanţ�� sau prom�s�un�, în spec�al pentru rezultatele obţ�nute în cultură, deoarece perfor- manţa fiecăre� var�etăţ� 
poate fi �nfluenţată în mare măsură  de către cond�ţ��le de med�u ș� de tehn�c�le de cult�vare folos�te.

Responsab�l�tatea noastră în cazul une� defic�enţe a produselor se l�m�tează la preţul de ach�z�ţ�e al acestora sau la înlocu�rea lor cu o cant�tate egală. Cumpă-
rătorul, în cazul în care care nu este de acord cu termen�� prezentaţ� ma� sus trebu�e să anunţe furn�zorul ( pr�ntr-un document care să dovedească conţ�nutul 
s� l�vrarea mărfi� ), în legătură cu acest dezacord în max�m tre� z�le de la pr�m�rea mărfi�. Pentru or�ce d�ferend sunt desemnate să se ocupe de acest aspect 
�nstanţele judecătoreșt� competente d�n Bucureșt�.

DEFINIŢIILE TERMENILOR CE DESCRIU REACŢIA PLANTELOR 
LA BOLI ŞI DĂUNĂTORI
• SENSIBILITATEA este �ncapac�tatea une� var�etăţ� de plantă de a opr� creşterea ş� dezvoltarea anum�te� bol�.

• REZISTENŢA reprez�ntă capac�tatea une� var�etăţ� de a opr� creşterea ş� dezvoltarea anum�te� bol� ş�/sau daunele produse, în  
comparaţ�e cu var�etăţ�le de plante sens�b�le în cond�ţ�� s�m�lare de med�u ş� pres�une a bol��. Var�etăţ�le rez�stente pot prezenta  
unele s�mptome sau daune în cond�ţ�� de pres�une r�d�cată a agentulu� patogen.

DISTINGEM 2 NIVELURI DE REZISTENŢĂ:

•Rez�stenţă înaltă (HR):
Var�etăţ� care �nh�bă putern�c creşterea ş� dezvoltarea anum�tor bol� sau dăunător� în cond�ţ�� normale de pres�une a patogenulu�, în
comparaţ�e cu var�etăţ�le sens�b�le. Aceste var�etăţ�, pot prezenta, cu toate acestea, anum�te s�mptome sau daune, în cond�ţ�� de  
pres�une mare a ataculu�.

•Rez�stenţa �ntermed�ară (IR):
Var�etăţ� care �nh�bă creşterea ş� dezvoltarea anum�tor bol� sau dăunător�, dar care pot prezenta multe s�mptome ale bol��, sau pot sufer�
p�erder� comparat�v cu var�etăţ�le rez�stente. Var�etăţ�le cu rez�stenţă �ntermed�ară vor man�festa ma� puţ�ne s�mptome severe sau pagu-
be, comparat�v cu var�etăţ�le de plante sens�b�le, când sunt cult�vate în cond�ţ�� s�m�lare de med�u, ş�/sau pres�une a dăunătorulu�.
Este de reţ�nut că rez�stenţa cunoscută a une� var�etăţ� este l�m�tată la b�ot�pur�le, patot�pur�le, rasele ş� tulp�n�le spec�ficate. În cazul în 
care n�c� un b�ot�p, patot�p, rasă sau tulp�nă nu este spec�ficată în cadrul rez�stenţelor var�etăţ�� respect�ve, în catalog, se datorează  
faptulu� că n�c� o clas�ficare general acceptată a patogenulu� respect�v ca b�ot�p patot�p rasă sau tulp�nă ex�stă. No�le b�ot�pur�, patot�-
pur�, rase sau tulp�n�, care ar putea apărea nu sunt acoper�te de rez�stenţele ex�stente, menţ�onate în catalog.

• IMUNITATEA este spec�fică var�etăţ�lor care nu pot fi sub�ectul unu� atac sau a une� �nfecţ�� cauzate de un anum�t agent patogen.


