






Hibrid timpuriu cu căpăţîna de formă 
sferică, densă, recomandat pentru 
consumul în stare proaspătă. Produce 
căpățîni uniforme și grele (1-2 kg), de 
culoare verde închis cu structura fină și 
gust plăcut. Prezintă o bună rezistenţă la 
bolile specifice.
Perioada de vegetaţie: 60 zile de la plantare
Recomandat pentru cultivarea pe cîmp 
protejat pentru abținerea recoltelor 
timpurii.

Hibrid mediu cu o foarte bună 
adaptabilitate. Recoltarea se face la 
70-75 zile după transplantare. Planta 
are căpățîni 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 mediu cu maturitatea 90 zile. 
Formează căpățini dense cu o 
greutate de 4-6 kg, albe de la 
începutul coacerii, omogene după 
mărime și formă. Conținut ridicat de 
zahăr și vitamina C.  Cotorul este 
mic. Destinat pentru piața proaspătă 
și  prelucrare. Potrivit pentru 
plantare, până la sfârșitul lunii iunie.

Hibrid ultratimpuriu (45-48 zile). 
Formează căpățini rotunde, dense, 
de culoare verde deschis, cu o 
g r e u t a t e  d e  0 , 8 - 1 , 5  k g .  S e 
caracterizează prin uniformitate 
ridicată la maturizare, 80% din 
căpățini pot fi recoltate simultan. 
Rezistent la crăpare. Are piciorul 
înalt ceea ce permite evitarea 
contactului cu solul. Se recomandă 
cultivarea pe teren protejat pentru a 
obține producții extratimpurii. 
Posedă rezistență ridicată la 
fuzarioză. 

Oracle F1 este un hibrid de varză albă, 
extra-timpuriu (maturitatea - 50-55 zile de 
la plantare), de la Clause Vegetable Seeds, 
care produce căpățîni 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 garanția succesului pe 
p i a ț a  l e g u m e l o r  t i m p u r i i .  B u n ă 
c o m p o r t a re  î n  c î m p .  D e n s i t a t e a 
recomandată: 40.000-60.000 plante/ha.

Hibrid mediu cu maturitatea de 
r e c o l t a r e  8 5 - 9 0  z i l e  d e  l a 
transplantare. Are căpățîna rotundă 
ușor turtită, de culoare verde-
albăstrui, structura internă foarte 
bună, nervuri fine, cîntărind în medie 
2,7-3,5 kg, așezate pe un picior înalt, 
oferindu-i protecție 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. 



Hibrid de varză mediu-tîrziu pentru 
ciclul de creștere vară-toamnă . Ajunge 
la maturitate peste 110-120 zile. Se 
păstrează excelent timp de 4-5 luni. 
Căpățina 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.



Tomat nou roz indeterminat. Plante puternic 
dezvoltate, de tip deschis. Formează fructe uniforme, 
dense pe toată perioada de fructificare. Greutatea 
medie – 200-220g. Nu formează umărul verde. Nu 
crapă. Colorare roză intensă a fructelor. 
Calități gustative și comerciale excelente. 
Rezistență ridicată la Viruși, Verticilioză, 
Fuzarium: 1,2, Fitoftoroză. 

Honey Moon F1

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 .  Co lorare  roș i e  apr insă .  Coacere 
concomitentă. E posibilă culegerea ciorchinelor 
întregi. Rezistent la crăpare. Se poate cultiva în 
ciclul II. Transportabil, se păstrează fără a pierde 
calitățile gustative și comerciale. Rezistent la 
Mozaicul tomatelor, Verticilioză, Fuzarioză, 
Cladosporioză și Nematode. 



/ Ajdar

Hibrid nou tip "San  Marzano'' original. Planta este 
viguroasă, foarte productivă, cu un ciclu de vegetație 
timpuriu și adaptabilitate de cultivare 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 
păstrare după recoltare. Poate fi recoltat atît în maturitatea 
biologică, cît și tehnică (vîrful roșu). 
Prezintă rezistență ridicată la Virusul Mozaicului 
tomatelor, Verticilioză, Fuzarium: 1,2 și Nematode. 

Hibrid nou de tomate cu creștere 
semi-determinată. Hibrid semi-
timpuriu, avînd maturitatea de 
reco l tare  la  65  z i l e  de  la 
transplantare. Planta are un 
foliaj bogat ce acoperă foarte 
bine fructele. Fructele sunt 
ro t u n d e ,  u ș o r  a p l a t i z a t e , 
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.





Impala F1, semințe 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 
vegetație, verde-roșu la maturitate. Rezistent la 
temperaturi ridicate și are o bună dezvoltare în condiții 
de temperaturi scăzute  Hibrid productiv, se poate .
recolta pe toată perioada de vegetație. 

Impala F1
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