


Eva F1

Mae F1

Livia F1

Credo F1
Maziane F1

Amal F1

Stetson F1
Hibrid extratimpuriu. Maturitatea 52-55 zile de la 
plantarea răsadului. Planta puternică, ce susţine 
3 fructe uniforme si de formă oval - rotundă. 
Acestea sunt netede, strălucitoare. Pulpa este de 
culoare roșu intens, dulce și cu o textură fină. Eva 
F1 reprezintă cea mai bună alegere pentru piaţa 
timpurie. Se recomandă pentru cultura protejată 
sau în cîmp deschis.

Crimson Sweet este un tip standard de pepeni 
verzi cu coaja subţire și rezistent la secetă, ide-
al pentru Republica Moldova. Produce fructe cu 
greutatea de 8-10 kg, de formă rotund-ovală și 
culoare verde, dungată. Miezul este roșu, gustos. 
Maturitatea - 80 zile.

Pepene galben de tip ananas. Planta este viguroa-
să și fructifică masiv, producînd fructe iniţial de 
culoare verde închis, iar la coacere galben porto-
calie. Remarcabil prin productivitate și calitatea 
excepţională a pulpei, o adevărată delicatesă. 
Rezistenţă ridicată la Fuzarioza pepenelui galben 
(Fom: 0,1) și rezistenţă intermediară la Făinarea 
pepenelui galben (Ec / Sf : 1,2). Recomandat pen-
tru depozitare pe termen scurt și mediu.

Tip Ananas, extra-timpuriu, destinat cultivării 
în spaţii protejate și tunele. Planta este să-
nătoasă, bine echilibrată, cu adaptabilitate 
excelentă la condiţiile de cultivare din spaţiile 
protejate. Fructele sunt acoperite cu o reţea 
densă, avînd un aspect tradiţional. Pulpa de 
culoare galbenă și camera seminceră mică. 
Are un conţinut ridicat de zahăr și un gust ex-
celent. Hibridul prezintă rezistenţă ridicată la: 
Fom:0,1,2 și intermediară la: Gc / Px:1,2,5.

Hibrid nou, extra-timpuriu, de tip Ananas, su-
per-productiv și rezistent la boli. Perioada de 
maturizare – 60 zile de la plantare. Planta 
este compactă, avînd o putere bună de legare. 
Fructele au o greutate de 2-3 kg, cu o reţea 
bine formată, ușor alungite. Pulpa este albă, 
cu o aromă și un gust excepţional. Tolerant la 
secetă și stresurile de primăvară. Recomandat 
pentru cultivare în sere, tunele, și în cîmp 
liber. Rezistenţe: HR: Fom: 0,1,2. IR: Gc / Px: 
1,2,5.

Hibrid mediu-timpuriu tip Ananas. Forma ovală, 
greutatea 3,5-5 kg (deseori pînă la 7 kg), cu o re-
ţea medie, pronunţată, uniformă. Pulpa de culoare 
albă, densă cu o aromă puternică. Camera semin-
cieră medie. Planta este foarte puternică, leagă 
uniform fructele. Bine transportabil la distanţe 
mari. Rezistent la Putregaiul uscat, Fuzarioză, to-
lerant la Mană.

Hibrid foarte timpuriu (60 zile). Tip Crimson 
Sweet. Fructele sunt mari (25x30 cm), rotun-
jite. Culoarea Verde-închis cu dungi deschise 
la culoare. Greutatea medie 8-10 kg. Coaja de 
grosime medie. Miezul de culoare roșu-aprins 
cu o cantitate ridicată de zahăr și calităţi gus-
tative excepţionale. Seminţele sunt mărunte, 
de culoare cafeniu-închis. Se recomandă a se 
cultiva pe teren deschis și sub peliculă pentru 
producţii ultratimpurii. Transportabil la distanţe 
mari.

Hibrid nou, foarte productiv cu maturitatea de 
62-65 zile. Plante echilibrate cu aparat radicu-
lar și foliar puternic dezvoltat ce asigură o aco-
perire foarte bună a fructelor. Fructele rotun-
gite, omogene, cu greutatea medie de 10-12 
kg foarte atrăgătoare, cu pulpa de culoare roșu 
închis, crocantă, cu structură plăcută și calităţi 
gustative excelente. Nu formează goluri. Pereţii 
puternici ajută la o transportabilitate bună pe 
distanţe mari.

Crimson Sweet



Babor F1 Citirex F1
Hibrid nou tip Yellow Canary pentru depozitare pe 
termen foarte lung.  Cel mai delicios pepene gal-
ben pentru vânzare în toamnă și iarnă. Fructe mari, 
ovale, cu greutate de până la 6 kg, nu necesită 
condiţii speciale de transportare. Pulpa albă, foarte 
gustoasă, aromată, are o textură crocantă, plăcută. 
Conţinutul de zahăr 12-13% la recoltare, crește pînă 
la 17-18% în timpul depozitării. Foarte productiv și 
rezistent la boli.

Hibrid timpuriu de castravete cornișon par-
tenocarpic destinat pentru piaţa proaspătă și 
procesare. Potrivit pentru conservare și murat. 
Prezintă un sistem radicular puternic, putere de 
creștere și capacitate de regenerare ridicată. 
Plantele sunt compacte, formează puţini lăstari 
laterali, cu fructificare abundentă și concomi-
tentă. Formează fructe omogeme, cilindrice, ţe-
poase. Raportul lungime-grosime este de 3,1:1. 
Fructele nu se îngălbenesc, menţinîndu-și o pe-
rioadă lungă culoarea verde-închisă. 

Dovleac tip Butternut cu capacitate foarte bună de păstrare îndelunga-
tă în spaţii uscate și bine aerisite. Fructe mari, cilindrice, cu extremi-
tatea mai dezvoltată, pulpa galben-portocalie plăcut aromată și coaja 
netedă de culoare crem. Prezintă un raport foarte bun între vigoare și 
producţie, adaptîndu-se foarte bine la diferite condiţii de producere.

Hibrid de dovlecel foarte timpuriu (35-40 zile), 
avînd o plantă foarte puternică și foarte produc-
tivă. Fructele sunt scurte (18 - 22 cm), cilindri-
ce, albe spre un verde pal, cu o formă dreaptă și 
foarte constantă. Este recomandat pentru cultura 
timpurie de primăvară, din solarii și tunele sau în 
cîmp liber. De asemenea este recomandat și pen-
tru plantările mai tîrzii, din luna august. Schema 
de plantare recomandată este de 1 m x 0,7 m, 
realizînd o densitate de 1.400 - 1.500 plante/ha.

Regal F1 este un hibrid foarte timpuriu (45-48 
zile de la transplantare) de castravete cu flori 
predominant femele, de la HM.Clause, foarte 
productiv. Fructele au culoarea verde-închis, 
sunt uniforme ca formă și dimensiuni, cilin-
drice, păstrînd, chiar și în condiţii adverse de 
cultură, un bun raport între lungime și diame-
tru (3,2:1). Fructele se pretează foarte bine la 
industrializare și conservare. Are o lungă peri-
oadă de fructificare (peste 3 luni). Recomandat 
pentru solar și cîmp. Rezistenţă medie: Pc/Ec/
Sf/Psl/Co/Ccu/CMV.

CITIREX F1 este un hibrid mediu timpuriu de tip 
Galia, recomandat pentru cultura în cîmp des-
chis. Planta cu rezistenţă la Făinare și Fuzarioză 
(0,1,2), Virusul necrozei frunzelor, rezistenţă in-
termediară la Mucegaiul Pulverulent al cucurbi-
taceelor. Planta viguroasă, are un foliaj ce aco-
peră foarte bine fructele, este foarte productivă. 
Fructele sunt uniforme, rotunde, uşor ovale, fără 
nervuri, acoperite de o reţea foarte bine pronun-
ţată, sunt medii ca mărime (2 - 2,5 kg) și de o 
culoare foarte plăcută. Pulpa este verde, are o 
aromă foarte dulce, avînd un procent ridicat de 
zahăr. Fructele rezistă foarte bine după recoltare.

Hibrid nou de dovlecel cu rezistenţă ridicată la viruși 
și foarte productiv. Perioada de maturizare – 40 zile. 
Fructifică o perioadă îndelungată menţinînd în același 
timp calităţile la un nivel înalt. Fructele sunt cilindrice, 
cu o îngroșare ușoară la vîrf, culoarea verde-deschis, 
se culeg ușor de pe tufă. Potenţial ridicat de producţie 
chiar și în condiţii de stres. Pulpa albă, gust fin, dulce. 
Rezistenţe: HR: Рх.IR: ZYMV / CMV / WMV.

Un soi delicios, cu miez dulce și aromat. Fructele au o culoare exteri-
oară portocaliu deschis și maro, pulpa fiind puternic nuanţată în culori 
de roșu-portocaliu, avînd o consistenţă durabilă. Planta crește puternic 
producînd fructe mari.Dovleac cu capacitate de depozitare lungă. Își 
schimbă culoarea și după depozitare în roșu-portocaliu.

Dragan F1

Regal F1

Super donia F1

Muscat de provenceSibelle F1

Asma F1



Legat F1

Sir F1
Potomak F1

Constable

Kaporal F1

Centurion F1

Oracle F1

Bravo F1

Hibrid ultratimpuriu (45-48 zile). Formează căpă-
ţini rotunde, dense, de culoare verde deschis, cu 
o greutate de 0,8-1,5 kg. Se caracterizează prin 
uniformitate ridicată la maturizare, 80% din că-
păţini pot fi recoltate simultan. Rezistent la cră-
pare. Are piciorul înalt ceea ce permite evitarea 
contactului cu solul. Se recomandă cultivarea pe 
teren protejat pentru a obţine producţii extratim-
purii. Posedă rezistenţă ridicată la fuzarioză.

Hibrid timpuriu cu căpăţîna de formă sferică, den-
să, recomandat pentru consumul în stare proas-
pătă. Produce căpăţîni uniforme și grele (1-2 kg), 
de culoare verde închis cu structura fină și gust 
plăcut. Prezintă o bună rezistenţă la bolile speci-
fice. Perioada de vegetaţie: 60 zile de la plantare. 
Recomandat pentru cultivarea pe cîmp protejat 
pentru obţinerea recoltelor timpurii.

Hibrid mediu cu maturitatea 90 zile. Formează 
căpăţini dense cu o greutate de 4-6 kg, albe de 
la începutul coacerii, omogene după mărime și 
formă. Conţinut ridicat de zahăr și vitamina C. 
Cotorul este mic. Destinat pentru piaţa proaspă-
tă și prelucrare. Potrivit pentru plantare, până la 
sfârșitul lunii iunie.

Hibrid mediu cu o foarte bună adaptabilitate. 
Recoltarea se face la 70-75 zile după trans-
plantare. Planta are căpăţîni frumoase, de 
culoare verde închis-albăstrui, cu greutatea 
medie 2,6-3,0 kg, forma rotund-turtită, nu 
sunt dense și au frunze subţiri, ceea ce le face 
potrivite pentru murare. Cotorul este scurt. 
Este foarte gustoasă. Tolerantă la temperaturi 
ridicate și la Bacterioză.

Hibrid nou de varză albă extra-timpurie. Re-
comandat pentru cultivarea în spaţii protejate 
pentru producţii extra-timpurii. Se maturizează 
în decurs de 48-50 zile. Căpăţîni rotunde, 1-1,5 
kg, 18x18 cm, cotor mic, omogene, compacte, 
de culoare verde deschisă. Se caracterizează 
prin rezultate excelente la o densitate mai 
mare la ha. Maturizare comcomitentă, capa-
citate de păstrare în cîmp fără a se observa 
pierderi. Se transportă excelent. 

Oracle F1 este un hibrid de varză albă, ex-
tra-timpuriu (maturitatea – 50-55 zile de la 
plantare), de la Clause Vegetable Seeds, care 
produce căpăţîni uniforme, de formă rotundă, 
de culoare verde închis, cu o greutate de 1,2-
1,7 kg, cu cotorul mic. Uniformitatea, structura 
fină și densă, gustul deosebit este garanţia 
succesului pe piaţa legumelor timpurii. Bună 
comportare în cîmp. Densitatea recomandată: 
40.000-60.000 plante/ha.

Hibrid mediu cu maturitatea de recoltare 85-90 
zile de la transplantare. Are căpăţîna rotundă 
ușor turtită, de culoare verde-albăstrui, struc-
tura internă foarte bună, nervuri fine, cîntărind 
în medie 2,7-3,5 kg, așezate pe un picior înalt, 
oferindu-i protecţie suplimentară împotriva 
putregaiului. Este un hibrid universal, putînd fi 
cultivat și pentru toamnă, pentru a fi păstrat o 
perioadă scurtă de timp (2 luni), și pentru murat.

Cel mai popular și stabil hibrid de varză. Pe-
rioada de vegetaţie 100-110 zile. Hibrid me-
diu-târziu pentru piaţa proaspătă, prelucrare 
și depozitare. Căpăţîni rotunjite, de culoare 
verde, albe la interior. Structura internă densă, 
inima scurtă, frunzele subţiri și netede. Aspect 
sănătos pe teren și în depozit. Greutatea me-
die de 3-5 kg. Se păstrează fără pierderi pînă 
în primăvară. Rezistenţă înaltă la Fuzarioză, 
tolerant la Tripși.



Brigadier F1 Maybach F1

Rumba F1

Farama F1

Aviso F1
Hibrid de varză mediu-tîrziu pentru ciclul de 
creștere vară-toamnă. Ajunge la maturitate pes-
te 100-110 zile. Se păstrează excelent timp de 
4-5 luni. Căpăţina are o structură excelentă, albă 
ca zăpada. Culoarea este de un verde-deschis. 
Tolerant la temperaturi ridicate. Poate fi lăsat în 
cîmp pentru 4-6 săptămâni fără a se observa 
pierderi.

Maybach F1 este un hibrid de conopidă ul-
tratimpurie cea mai de încredere.Structura 
inflorescenţei este compactă, rotundă, bine 
acoperită, de o calitate superioară. Rezistă 
foarte bine la condiţii de stres. Frunze sănă-
toase, erecte, viguroase. Inflorescenţele rămîn 
albe și în condiţiile unor temperaturi ridicate. 
Frunzele sunt cerate și de culoare albăstruie. 
Perioada medie de vegetatie este 50-55 zile.

Hibrid de BROCCOLI ce atinge maturitatea tehno-
logică în 85-90 zile de la plantare. Planta este 
viguroasă și produce căpăţîni aproape rotunde, 
cu bună toleranţă la emiterea tijei florale. Căpă-
ţînile sunt calitative, cu o greutate de 500 gr de 
culoare verde albăstrui închis. Densitatea reco-
mandată la hectar: 30.000 - 50.000 plante. Re-
zistenţă intermediară la Pătarea Bacteriană (Xcc)

Hibrid timpuriu. Se recomandă pentru culturile 
în spaţii protejate, dar și cele în cîmp deschis. 
Planta este de înălţime medie, aerisită, viguroa-
să. Fructele sunt de culoare indigo-închis stră-
lucitor. Ajung la o lungime de 20-25 cm. Perioa-
da de vegetaţie este de aproximativ 70 zile de la 
transplantare.Se recomandă pentru consumul în 
stare proaspătă și procesare.

Salată tip Batavia. Recomandată pentru cultiva-
re în perioada de primăvară-vară și vară-toam-
nă. Plante de tip deschis, frumoase la exterior și 
cu calităţi gustative excelente. Produce căpăţîni 
mari și înalte. Rezistentă la apariţia arsurilor 
marginale a frunzelor și la emiterea tijei florare. 
Prezintă rezistenţă ridicată la Mana salatei și la 
Păduchele frunzelor de salată.

Hibrid de vînătă caracterizat prin forma ideală 
lung-ovală a fructului, dar și prin producţia de-
osebit de ridicată. Planta de tip erect, viguroasă, 
talie medie, bine adaptată culturilor timpurii din 
cîmp. Produce în medie 6-8 fructe simultan. 
Fructele de culoare indigo-închis strălucitor, 
cîntărind în medie 250-300 g, cu o lungime 
de 18-22 cm. Pulpa albă, compactă, cu puţine 
seminţe mici. Se recomandă atît pentru piaţa 
proaspătă cît și pentru prelucrare.

Hibrid bine adaptat diferitor condiţii de producţie. 
Prezintă capacitate mare de autoînvelire. Produce 
căpăţîni mari, dense, ușor aplatizate, ferme și de 
un alb intens, cu greutatea de 1 -1.5 kg. Prezin-
tă rezistenţă la bolile foliare. Utilizările hibridului 
Aviso F1 sunt multiple: pentru consum în stare 
proaspătă, pentru industrializare, dar și pentru 
păstrarea prin congelare.

Classic F1

Galine F1

Hibrid foarte timpuriu, avînd maturitatea la 60-65 
zile. Fructe de formă rotundă-ovală, cu lungimea 
de 15-18 cm, diametrul 8-10 cm, culoare indigo-
închis strălucitor, cu aspect deosebit, greutatea 
medie fiind de 300-400 grame. Pulpa este albă, 
fină, fermă și nu este amară. Seminţele sunt mici 
și puţine. Bună capacitate de păstrare și transport 
pe distanţe lungi. Planta este aerisită, compactă, 
cu foliaj puternic, facilitînd recoltarea. Hibridul este 
destinat pentru culturi în seră, solarii și în cîmp. 
Este un hibrid foarte fertil producînd în medie cel 
puţin 15 fructe pe plantă.

Florine



Cristal F1

Aphen F1
Ajdar F1 Colibri F1

Malike F1 Tamaris F1
Cel mai cunoscut tomat din gama Clause. 
Maturitatea - 70 zile. Fructele sunt rotunde, 
uniform colorate, cu o aromă deosebită. Pulpa 
este cărnoasă, fără nervuri, cu 3 camere interne. 
Greutatea medie a fructelor - 140 grame. Planta 
este viguroasă, tulpina groasă, cu creștere pu-
ternică și rezistenţă bună. Fructele maturate sunt 
de aceeași mărime și culoare, dense, transporta-
bile, gustoase.

Tomat indeterminat timpuriu. Maturitatea – 65 
zile. Plante puternice, rezistente la stres. Pe 
ciorchin formează 6-8 fructe dense și omogene 
cu masa de 160 g. Colorare roșie aprinsă. Coa-
cere concomitentă. E posibilă culegerea cior-
chinelor întregi. Rezistent la crăpare. Se poate 
cultiva în ciclul II. Transportabil, se păstrează 
fără a pierde calităţile gustative și comerciale. 
Rezistent la Mozaicul tomatelor, Verticilioză, 
Fuzarioză, Cladosporioză și Nematode.

Hibrid foarte timpuriu de tomate roz pentru culti-
varea în sere. Fructele sunt mari, în jur de 250-
300 grame, tari, fără nervuri interne, rotunde, nu 
crapă, cu un gust foarte bun și armonios, tipic 
pentru tomatele roz. Planta are aspect deschis, 
permite creșterea a 6-8 legături a cîte 4-5 to-
mate constant. Rezistent la Ofilirea verticiliană, 
Ofilirea fuzariană, Nematode și Virusul încreţirii 
galbene a frunzelor de tomate.

Hibrid nou tip „San Marzano’’ original. Planta 
este viguroasă, foarte productivă, cu un ciclu 
de vegetaţie timpuriu și adaptabilitate de culti-
vare într-un ciclu îndelungat. Fructe de formă 
cilindrică-alungită cu exteriorul neted și lucios. 
Mărimea fructelor 180-200 g cu pulpa densă și 
consistentă cu capacitate excelentă de păstra-
re după recoltare. Poate fi recoltat atît în ma-
turitatea biologică, cît și tehnică (vîrful roșu). 
Prezintă rezistenţă ridicată la Virusul Mozai-
cului tomatelor, Verticilioză, Fuzarium: 1,2 și 
Nematode.

Hibrid foarte timpuriu - 60 zile. Planta are o adaptabilitate foarte mare, cu 
un foliaj puternic, bun, ce protejează foarte bine fructele de arsuri solare. Are 
internoduri scurte, leagă foarte bine chiar și în condiţii dificile. Produce fructe 
mari, rotunde, ușor turtite, ce cîntăresc în medie 230-250 grame, uniform 
colorate în roz strălucitor, cu o bună capacitate de păstrare după recoltare. 
Prezintă o foarte bună rezistenţă la majoritatea bolilor tomatelor.

Tomat roz indeterminat. Plante puternic dezvoltate, de tip 
deschis. Formează fructe uniforme, dense pe toată perioa-
da de fructificare. Greutatea medie – 200-220 grame. Nu 
formează umărul verde. Rezistent la crăpare. Colorare roză 
intensă a fructelor. Calităţi gustative și comerciale exce-
lente. Rezistenţă ridicată la Viruși, Verticilioză, Fuzarium: 
1,2, Fitoftoroză. 

Hibrid de tomate cu creștere nedeterminată, 
viguros, cu fructe mari și pachet mare de re-
zistenţe. Maturitatea semitimpurie, cu greuta-
tea medie de 140 g și dimensiunea fructelor de 
60-70 mm. Forma este ovală, iar culoarea de 
un roșu aprins. Colibri F1 are o capacitate de 
păstrare după recoltare foarte bună.

Hibrid semitimpuriu, 160-180g. Produce fruc-
te de calitate chiar și în condiţii dificile de sol 
și climă, producţie mare în special pe etajele 
superioare, roșii mari strălucitoare apreciate 
pentru gustul și textura lor. Fructele se recol-
tează în pîrg, pentru o păstrare post-recoltă 
cît mai indelungată, fără a face capac verde.
Se recomandă atît pentru sere și solarii cît și 
palisat în cîmp. Rezistenţe: HR: Virusul mozai-
cul tomatelor, Verticilioza tomatelor, Fuzarioza 
tomatelor: 1,2

Fenda F1 Honey moon F1



Alliance F1

Dyno F1

FruidorCrockett 

Stella Red F1Pietra Rossa F1

Baghera F1 Supernova F1
Hibrid nou de tomate cu creștere semi-deter-
minată. Hibrid semi-timpuriu, avînd maturita-
tea de recoltare la 65 zile de la transplantare. 
Planta are un foliaj bogat ce acoperă foarte 
bine fructele. Fructele sunt rotunde, ușor apla-
tizate, greutatea medie 200-220 grame, cu o 
capacitate bună de păstrare după recoltare, 
foarte gustoase. Pe ciorchine se dezvoltă 4-5 
fructe și are o perioadă lungă de fructificare.
Rezistenţe: HR: Verticilioza tomatelor, Fuzario-
za tomatelor: 1,2 IR: Nematozi, Stemphylium, 
Virusul ofilirii frunzelor tomatelor

Hibrid cu creştere determinată, timpuriu (65 
zile) și recomandat pentru cultivarea în cîmp. 
Fructele au formă de prunișoară, cu greu-
tatea de 140-160 g, ferme de culoare roşie. 
Recomandat pentru comercializarea în stare 
proaspătă cît și pentru industrializare. Poate fi 
transportat la distanţe mari fără pierderi. Pre-
zintă rezistenţă ridicată la Virusul Mozaicului 
Tomatelor, Fuzarioză și Nematode.

Hibrid mediu timpuriu - 105-110 zile. Planta 
compactă, acoperă fructele împotriva arsurilor 
solare. Foarte productiv. Fructele de culoare 
roșie aprinsă, dense, masa – 70 g. Destinat 
pentru procesare. Ideal pentru prelucrarea în 
suc, pastă. Cantitate ridicată a substanţelor 
uscate. O perioadă îndelungată își menţime 
calităţile în cîmp.

Fasole de grădină de culoare verde cu perioada de vegetaţie 58 de zile de la 
răsărit. Plantele au frunze de culoare verde închis iar păstăile își păstrează 
culoarea verde, forma dreaptă a păstăii, uniformitatea execelentă în lungi-
me de-a lungul întregului ciclu de producţie. Lungimea păstăii - 13-15 cm, 
diametrul - 6-8 mm. Recomandat pentru procesare sau consum în stare 
proaspătă. Posedă rezistenţă ridicată împotriva principalelor boli a fasolei.

Fasole pentru păstăi ideală pentru consum în stare proaspătă. Fruidor 
se prezintă ca o fasole pitică cu păstaia dreaptă, rotundă în secţiune, de 
culoare galben aprins. Este foarte productivă. Culoarea boabelor este 
maro. Dimensiunile păstăilor sunt: 17 cm lungime și 9-10,5 mm în 
diametru. Planta este tolerantă la căldură. Se pretează la recoltarea 
manuală. Prezintă rezistenţă ridicată la Virusul Mozaicului Comun al 
fasolei și rezistenţă medie la Antracnoză.

Tomat mediu timpuriu. Plante puternice. Frun-
zele acoperă bine fructele și le apără de arsuri 
solare. Sistem radicular puternic dezvoltat. Po-
tenţial mare de producţie (100 t/ha). Masa fruc-
telor – 60 g, culoarea roșie aprinsă. Maturizare 
concomitentă. Transportare excelentă. Conţinut 
ridicat de zahăr și substanţă uscată (>6%). For-
mează aproximativ 100 fructe pe o plantă.

Hibrid timpuriu - 65 zile, destinat cultivă-
rii în cîmp deschis. Foliaj bine dezvoltat și o 
creștere foarte puternică, avînd performanţe 
mari chiar și la temperaturi scăzute. Fructele 
mari, rotunde, cu o greutate medie de 200-220 
grame, fără umăr verde. Interiorul frucelor este 
foarte cărnos cu o aromă deosebită. Adaptabilă 
condiţiilor de cultivare din perioadele reci de 
primavară. Irigarea prin picurare a culturii poa-
te aduce o producţie de 100 t/ha.

Hibrid cu creștere determinată destinat culti-
vării in cîmp deschis. Ajunge la maturitate după 
58-60 zile de la plantare. Fructe de foarte bună 
calitate, mari - 220-240 g, uniforme ca formă, 
culoare și gust, rotund-aplatizate, de culoare 
roșie strălucitoare. Planta este tufoasă, cu un 
foliaj foarte bine dezvoltat, ce protejează fruc-
tele de arsura solară. Hibridul este caracterizat 
prin productivitate înaltă, rezistenţă ridicată la 
Viruși și toleranţă la Verticilioză și Fuzarioză.



Boltex

Jolly

Miraflores F1

Bolivar F1

Match F1

Espagnol

Lorette

Saturno F1
Soi mediu tardiv, de tip Chantanay, foarte pro-
ductiv. Maturitatea 100-110 zile. Calităţi gusta-
tive excelente. Rădăcinile sunt conice și netede. 
Diametrul 3,5-5,0 cm, lungimea 10-15 cm. Re-
zistent la înflorire. Se păstrează bine. Crește și 
se dezvoltă foarte bine pe solurile grele.

Hibrid nou, mediu (110 zile) de morcov tip 
Chantanay de la HM.Clause. Are o uniformitate 
foarte înaltă a producţiei de rădăcini. Inima este 
subţire și nu se deosebește după culoare. For-
mează rădăcini de 15-17 cm lungime, 4-5 cm în 
diametru. Producţia de rădăcini este de calitate 
superioară chiar și în condiţii de stres. Rezistent 
la înflorire.

Ridiche de lună timpurie pentru producţia de 
primavară și toamnă în sistem protejat. Rădăci-
nile sunt de calitate superioară, de culoare rosu 
aprins-cărămiziu, avînd forma rotundă, diame-
trul 2,5-4 cm cu aspect foarte atractiv. Varietate 
cu port scurt și viguros, ce tolerează foarte bine 
insuficenţa luminii de primavară. Are un aspect 
atractiv, aromă excelentă, nu este amară, nu 
crapă, este densă și grea. Se păstrează foarte 
bine după recoltare. Se recomandă semănatul 
eșalonat.

Hibrid timpuriu tip Nantes pentru spălat indus-
trial. Nu este pretenţios la condiţiile de creștere. 
Aparat foliar puternic dezvoltat, atașat bine de 
rădăcină. Rădăcini frumoase, uniforme, nete-
de, cu conţinut ridicat în caroten și substanţe 
uscate. Lungimea medie - 22 cm, diametrul  
- 3,5-4 cm. Rezultate excelente la recoltarea 
mecanizată. Adaptat la depozitarea pe termen 
lung. Rezistenţă ridicată la Alternaria. Plastic, 
stabil, productiv și de încredere!

Soi ideal pentru consum în stare proaspătă 
cît și pentru prelucrare. Lorette este un soi 
imbunătăţit de sfeclă roșie tip Detroit, de la 
HM.Clause. Este un soi timpuriu, talia plantei 
este scurtă, portul erect, vigoare bună, rădă-
cina globuloasă, de culoare roșu închis. Are o 
toleranţă bună la boltire în cazul însămînţări-
lor timpurii. Este destinată atît pieţei proaspete 
cît și în îndustria procesatoare, datorită culorii 
sale foarte intense.

Hibrid nou tip Chantanay cu maturitatea de 110 
zile. Aparat foliar bine dezvoltat, atașat puternic 
de rădăcină. Formează rădăcini uniforme, ne-
tede, fără ochiuri. Are o formă tipic conică cu 
vîrful rotungit. Lungimea - 14-16 cm, diametrul 
părţii superioare - 4-5 cm, a părţii inferioare - 
2,5-3 cm. Posedă o culoare oranj aprinsă atît la 
exterior, cît și la interiorul rădăcinii. 
Calitate excepţională a rădăcinilor. Nu crapă la 
recoltare. Alegerea optimă pentru diferite con-
diţii de creștere. Adaptat la diferite tipuri de sol.

Hibrid extra-timpuriu tip Nantes. Maturitatea 
- 55 zile (sub agryl). Foliaj viguros de culoare 
verde inchis. Morcovii sunt de formă cilindrică, 
rotunjiţi în vîrf, au lungimea de 18-20 cm și 
diametrul de 30-40 mm. Culoare oranj intens 
atît la interior cît și la exterior. Nu dezvoltă ra-
mificaţii. Rezistenţă bună la crăpare și rupere. 
Recomandat pentru culturile extra-timpurii de 
morcovi pentru consum în stare proaspătă.

Ceapă de culoare galbenă de zi mediu lungă. 
Bulbii de formă rotund-alungită, compacte, 
omogene după formă și mărime, de culoare 
aurie. Recomandată pentru toate tipurile de 
sol. Rezistentă la seceta de scurtă durată (sol/
aer). Bulbul este foarte bine apărat de solzi, 
ceea ce permite recoltarea mecanizată a cul-
turii. Caracterizat printr-o perioadă foarte lun-
gă de păstrare (5-6 luni). Concurentul principal 
al multor hibrizi.



Hibrid de ardei gras de tip blocky, foarte timpuriu, 
avînd maturitatea de recoltare la 60 zile de la 
plantare. Fructele sunt mari, ajungînd chiar și la 
180 - 200 g, pulpa cărnoasă, groasă, de culoare 
galben-cerat, formă cilindrică-ușor conică. Hibrid 
viguros, cu capacitate foarte ridicată de fructi-
ficare, pretabil pentru cultura în cîmp, solarii și 
sere. Recomandat atît pentru consum în stare 
proaspătă cît și pentru umplere.

Hibrid timpuriu de ardei tip Capia, de la 
HM.Clause, cu port semi-deschis. Produce fruc-
te lungi de aproximativ 15 cm lungime, 6 cm la 
umăr, cu greutate medie de 90 g, de culoare 
roșu intens la maturitate, cu aspect comercial 
deosebit. Se pretează foarte bine la toate tipuri-
le de cultură (solar, cîmp) și are un potenţial de 
producţie ridicat. Schema de plantare este: 80 
cm x 40 cm. Hibridul prezintă rezistenţă la: TMV.

Redkan F1 este un hibrid de ardei kapia de la 
Clause Vegetable Seeds, ce aduce cultivatori-
lor un plus de culoare pentru această varietate 
și un spor de producţie ridicat. Plantă compac-
tă, cu vigoare bună și internoduri scurte, leagă 
excelent și în condiţii de stres. Fructele au o 
culoare roșu închis, perete gros de 8-12 mm, 
cu greutate medie de 140-160 g. Se poate cul-
tiva atît în solarii și sere, cît și în cîmp deschis
Rezistenţă bună la nivel genetic împotriva pu-
tregaiului apical. Poate fi cultivat la o densitate 
mai mare la ha.

Hibrid nou tip Blocky de culoare galbenă. 
Destinat pentru cultivarea în sere, tunele de 
peliculă și în cîmp deschis. Poate fi întrebu-
inţat în stare proaspătă, sau poate fi procesat, 
îngheţat. Fructele sunt atrăgătoare, lucioase, 
la maturitatea tehnică – verzi, la maturitatea 
biologică – galben-aprins. Dimensiuni: 10-
11x11-12 cm, 240-260 g. Plante viguroase, cu 
ramuri de schelet puternice, sistem radicular 
bine dezvoltat și aparat foliar ce acoperă foarte 
bine fructele. Productivitate înaltă cu o peri-
oadă lungă de fructificare. Rezistent la tempe-
raturi scăzute pe termen scurt. Rezistenţe: HR: 
TMV, PMMoV: 1,2,3 /. IR: TSWV

Hibrid timpuriu (70-75 zile de la plantare) de 
ardei gras, cu fructe de tip Blocky, de la Clause 
Vegetable Seeds, cu pulpa groasă (6-8 mm), 
culoare verde-închis, la maturitate roșu, uni-
forme. Planta este viguroasă, fructifică masiv 
încă de la bază (8-12 fructe/plantă), permiţînd 
conducerea pe ramificaţii. Remarcabil prin ca-
litatea fructelor. Dimensiunile fructelor sunt: 
8,5x10,5 cm, avînd o greutate medie de 170-
200 g. Recomandat pentru cîmp dar și pentru 
spaţii protejate, acolo unde producţa este și 
mai mare. Este destinat pentru piaţa proaspă-
tă, procesare, salate, umplere.

Hibrid productiv de Ardei Blocky destinat culti-
vării în sere înalte. Plante compacte, puternice 
cu aparat foiar bine dezvoltat. La maturitatea 
tehnică – verde, la cea biologică – roșu aprins. 
Formează fructe omogene cu dimensiunile 9x10 
cm, masa 200-250 g. Calităţi gustative excelen-
te, peretele gros, turgescenţă ridicată a fructe-
lor o perioadă îndelungată. Lipsește tendinţa de 
a forma microcrăpături la suprafaţa fructului. 
Capacitate bună de a lega chiar și la temperaturi 
mai ridicate în seră. Trece repede de la culoarea 
verde la cea roșie. Rezistenţe: HR: TMV, PMMoV: 
1,2,3 /. IR: TSWV

Flamingo F1 Hercules F1

Kapello F1
Redkan F1

Springbok F1

Pictor F1

Impala F1

Hibrid de ardei iute, recomandat pentru seră, 
solar și cîmp deschis. Are fructele lungi (15-
17 cm lungime și 2,5-3,5 cm diametru), cu 
pulpa groasa. Greutatea fructului este de 35 
g, culoare verde închis în vegetaţie, verde-
roșu la maturitate. Rezistent la temperaturi 
ridicate și are o bună dezvoltare în condiţii 
de temperaturi scăzute. Hibrid productiv, se 
poate recolta pe toată perioada de vegetaţie.



Genesys F1

Kokanee F1 Megaton F1

Landmark F1

Hibrid timpuriu (73 zile), de tip Super Dulce cu 
o foarte bună capacitate de germinare în sol 
rece. Calitatea știuletelui, conţinutul ridicat 
de zahăr, capacitatea foarte bună de păstra-
re după recoltare îl fac ideal pentru consum. 
Înălţimea plantei este de 195 cm, știuletele 
are formă cilindrică, lungime de 21 cm avînd 
12-14 rînduri de boabe. Este recomandat atît 
pentru procesare cît și pentru piaţa proaspătă. 
Are rezistenţă ridicată la Tăciunele porumbului 
și rezistenţă medie la Pătarea cenușie a frun-
zelor.

Hibrid nou de porumb zaharat tip Super Dulce 
(SH2) destinat atît pentru piaţa proaspătă, cît 
și pentru procesare. Perioada de vegetaţie este 
de 78-80 zile. Prezintă o creștere viguroasă a 
plantei ce atinge înălţimea de 2,1-2,2 m și for-
mează 2 știuleţi măscaţi care se maturizează 
concomitent. Știuletele lung de 24-26 cm cu 
18-20 rînduri de boabe frumos aranjate, fără 
goluri. Rezistenţe: HR - MDMV, Ps (Rp1-e)

Hibrid nou timpuriu (70 zile) de porum zaha-
rat de tip Super Dulce (SH2). Știuleţi calitativi, 
drepţi, cu vîrful complet format și boabe fru-
mos aranjate. Plantele sunt echilibrate, vigu-
roase, formînd 2 știuleţi. Înălţimea plantelor 
– 1,8 m. Lungimea știuletelui – 20-22 cm, 16 
rînduri de boabe. Prezintă gust și culoare ex-
celentă pentru producţia timpurie.

Hibrid mediu de porumb zaharat tip Super 
Dulce cu conţinut ridicat de zahăr. Ajunge la 
maturitate la 78-82 zile de la răsărire. Plan-
te viguroase, cu rădăcină puternic dezvoltată. 
Formează 1-2 știuleţi cilindrici, omogeni, la 
70 cm înălţime de la sol cu lungimea de 24-
26 cm, diametrul de 5 cm, 18-20 rînduri de 
grăunţe calitative. Prezintă toleranţă la Rugina 
Comună și Putregaiul Bacterian.

Hibrid nou exclusiv de porumb zaharat Bicolor tip 
Super Dulce (SH2). Culoare exclusivă a boabelor 
bicolore alb și galben care se succed pînă la vîrful 
știuletelui. 
Plante puternice, echilibrate, cu înălţimea de 2 m. 
Formează 2 știuleţi. Știuleţi mari, uniformi, calita-
tivi, complet formaţi pînă la vîrf cu lungimea de 22-
24 cm și 16-18 rînduri de boabe. Foarte dulce, cu un 
gust specific și aromă excelentă. 

Hibrid mediu timpuriu de porumb zaharat. Se 
maturizează la 74 zile de la răsărire. Formează 
plante puternice de 200 cm înălţime. Primul 
știulete se formează la înălţimea de 60 cm, cu 
lungimea de 20-22 cm și diametrul de 4.8 cm, 
cu 18-20 rînduri de boabe. Hibridul se carac-
terizează prin calităţi gustative și industriale 
excelente. Recomandat pentru industrializare 
- conservare și îngheţare.

Hibrid timpuriu de porumb zaharat, cu matu-
ritatea de 67-69 zile de la răsărire. Formează 
plante viguroase cu înălţimea de 2m. Primul 
știulete îl formează la 60 cm de la pămînt. 
Formează știuleţi omogeni, de culoare galbenă 
aprinsă, bine împănușaţi, cu lungimea de 20-
22 cm, cu 14-16 rînduri bine formate. Este re-
comandat pentru producerea atît pentru piaţa 
proaspătă, cît și pentru procesare.

Driver F1

HMX 4351 F1 

HMX 4370BS F1



Fertilizanţi foliari solubili de înaltă calitate, sub formă de emulsie concentrată cu un amestec echilibrat 
de macro și microelemente în proporţii echilibrate, convenind sută la sută cerinţelor de nutriţie ale 
plantelor.
Proprietăţi: 
• Complex unical de elemente nutritive. 
• Contribuie la o mai bună dezvoltare a plantelor în fazele iniţiale. 
• Ridică rezistenţa plantelor la stres cauzat de temperaturi scăzute sau ridicate, regimul hidric, condiţiile 

de sol și boli. 
• Contribuie la creșteri semnificative a recoltei și calităţii acesteia. 
• Conţine adeziv siliconic cu efect de hidratare și reactivare a umidităţii atmosferice. 
• Acţiune inofensivă asupra mediului ambiant. 
• Perioadă minimă de asimilare de către plante. 
• Compatibil cu pesticide și fertilizanţi. 

Fertilizanţi foliari

Sisteme de irigare

Omex Agrifluids

Metzerplas
Sisteme de irigare prin picurare a companiei Metzerplas (Israel), confecţionate din materiale de calitate supe-
rioară avînd un control permanent al calităţii la producţie. 
• Tub de picurare necompensat cu emiter din plastic cu labirint larg, stabilizat, care în corelaţie cu filtrul 

asigură liniei de picurare un lucru stabil pe toată perioada de exploatare. 
Rata nominală de scurgere, l/h  0,8   1,2   1,6   2,0   4,0
Distanţa dintre picurători, cm   20   25    33   40
Grosimea peretelui, mils   6   8   10
• Tub de picurare multianual compensat (16-46 mils / 0,4-1,15 mm) 
Rata nominală de scurgere, l/h  0,8   1,2   2,0   4,0
Distanţa dintre picurători, cm   20 - 200 
Grosimea peretelui, mils   12 - 45
• Furtun Plat LayFlat Sunny Hose
Diametru, „     2     3      4       6       8
Presiunea de lucru, bar  3 – 8
• Sisteme de filtrare: filtomate, filtre cu sită, filtre cu disc, cartușe filtrante, accesorii. 
Capacitate de filtrare, m3/h  3 - 300
Diametru, mm   25 - 250
Presiune de lucru   max. 10 bar (în funcţie de model)
• Regulatoare de presiune 

Regulatoarele de presiune protejează instalaţiile de irigare contra presiunii de alimentare prea ridicate. 
Datorită construcţiei lor compacte, ele sunt adecvate mai ales pentru instalare în spatii restrînse, de exemplu 
pe conducte, layflat. Prin utilizarea unui regulator de presiune se evită avariile datorate presiunii prea mari și 
se reduce consumul de apă. Presiunea reglată se menţne constantă și în cazul unor fluctuaţii în limite largi 
ale presiunii de intrare.
• Contoare de apă metalice
Diametrul flanșei, mm   50   75   100   150
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