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HM.CLAUSE a creat și implementat o gamă largă de semințe de legume 
pentru piața din România. Produsele noastre sunt rezultatul cercetărilor în 
teren, resurselor genetice existente și al unei mai bune cunoașteri a condițiilor 
agricole locale.

Combinația potrivită de tehnologie modernă, împreună cu experiența vastă, 
permite HM.CLAUSE să își adapteze programul de cercetare la schimbarea 
tehnologiilor și a cerințelor consumatorilor. Producția semințelor se face 
conform tehnologiilor moderne, care respectă cele mai înalte standarde de 
calitate și garantează că oferă condiții bune posibile pentru începerea 
producției. HM.CLAUSE oferă pentru cultivatorii români soiuri și hibrizi de 
tomate, ardei, morcovi, dovlecei, varză și altele. În paginile următoare veți 
găsi cea mai actuală selecție, inclusiv cele mai populare produse de pe piața 
dvs.

Reprezentantul HM.CLAUSE, AGRIS SEEDS PLANTS SRL, va încerca să ofere 
producătorilor un pachet complet de recomandări în ceea ce privește 
produsele HM.CLAUSE în acest sezon.
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Notă Informațiile generale și tabelul cu abreviațiilor HR/IR sunt valabile pe paginile 24 și 25 ale acestui catalog.

VARIETATE Timpurietate Rezistența 
la păstrare

Greutate 
medie (gr.) Formă Rezistențe (HR/IR) Comentarii

ROTUNDE

CRISTAL F1 ★★★★✩ ★★★★✩ 150-160 Rotundă
HR: Fol:0,1 ; Pf:A,B,C,D,E ; 

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

Hibrid timpuriu, recomandat pentru producţia în spaţii 
protejate, destinat consumului in stare proaspătă. Fructul 
are un gust excelent și rezistență la păstrare.

TAMARIS F1 ★★★★✩ ★★★★✩ 180-200 Rotundă HR: Fol:0,1 ; ToMV:0,1,2 ; 
Va:0,Vd:0 

Hibrid destinat cultivării pe ciclu intermediar și ciclu II. 
Plantă cu vigoare bună, culoare roșu intens. Rezistă bine 
în condiții de stres

LORELY F1 ★★★★✩ ★★★★✩ 200-220 Rotundă
HR: Fol:0,1 ; For ; Pf:A,B,C,D,E ; 

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

Hibrid timpuriu, plantă viguroasă, cu producţie ridicată 
și uniformă. Fructe rotunde, de culoare roşu intens cu 
rezistență la păstrare.

OASIS F1 ★★★★✩ ★★★★✩ 220-230 Rotundă
HR: Fol:0,1 ; For ; Pf:A,B,C,D,E ; 

ToMV:0,1,2 ; Va:0,Vd:0
IR: Ma,Mi,Mj ; TSWV:T0 ; TYLCV

Hibrid destinat cultivării pe ciclu intermediar și ciclu II. 
Plantă viguroasă cu internodii medii. Leagă uniform în 
condiții de stres. Produce 5-6 fructe pe ciorchine, culoare 
roșu aprins, gust foarte bun și rezistență la păstrare.

KARTIER F1 ★★★✩✩ ★★★★✩ 230-270
Rotundă, 

ușor 
aplatizată

HR: Fol:0,1 ; Pf:A,B,C,D,E ; 
ToMV:0,1,2 ; Va:0,Vd:0 

IR: Ma,Mi,Mj

Hibrid semi-timpuriu, recomandat pentru producția în 
spații protejate. Plantă viguroasă, rezistentă în condiții 
de stres. Produce fructe uniforme, de culoare roșu aprins 
cu rezistență la păstrare.

LEONORA F1 ★★★✩✩ ★★★✩✩  250-280 Rotundă
HR: Fol:0,1 ; ToMV:0,1,2 ; 

Va:0,Vd:0
IR: Ma,Mi,Mj ; TSWV:T0

Hibrid semi-timpuriu pentru cultivarea în spaţii protejate 
şi câmp deschis, cu rezistenţă la TSWV. Recomandat 
pentru cultivarea pe ciclu lung şi pe ciclul II. Plantă 
viguroasă, cu legare uniformă în condiţii de temperaturi 
ridicate. 

 ARIANNA F1*
(CLX 44048)

★★★★✩ ★★★★✩ 250-280
Rotundă, 

ușor 
aplatizată

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

IR: Ma,Mi,Mj ; TSWV:T0 ; TYLCV 

Plantă viguroasă cu pachet excelent de rezistențe. 
Prezintă uniformitate pe toată perioada vegetației. 
Legare foarte bună în condiții de stres.

    

VARIETATE Timpurietate Rezistență 
la păstrare

Greutate 
medie (gr.) Formă Rezistențe (HR/IR) Comentarii

PRUNIȘOARĂ

MIRELY F1 ★★★★✩ ★★★★✩ 140-160 Prunișoară

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

IR: Ma,Mi,Mj ; Ss ; TSWV:T0 ; 
TYLCV

Recomandată pentru cultivare în spații protejate și 
câmp deschis. Fructele sunt mari, alungite cu mucron 
accentuat. Recomandat pentru ciclu II și ciclu prelungit.

COLIBRI F1 ★★★✩✩ ★★★★✩ 140-160 Prunișoară
HR: Fol:0,1 ; For ; ToMV:0,1,2 ; 

Va:0,Vd:0
IR: Ma,Mi,Mj ; Ss

Hibrid foarte popular în România. Plantă viguroasă, 
fructele prezintă rezistență la păstrare. Recomandat 
pentru cultivarea în spații protejate și câmp deschis.

    

ROȘII

ARIANNA F1* 
(CLX 44048) 

MIRELY F1 

TOMATE NEDETERMINATE

* Această varietate este in proces de înregistrare. Permisie temporară de vânzare

TSWV
(IR)
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VARIETATE Timpurietate Rezistență 
la păstrare

Greutate 
medie (gr.) Formă Rezistențe (HR/IR) Comentarii

ROTUNDE

CLAROSA F1*
(CLX 37944)

★★★✩✩ ★★★★★ 220-250
Rotundă, 

ușor 
aplatizată

HR: Fol:0,1 ; For ; ToMV:0,1,2 ; 
Va:0,Vd:0

IR: Ma,Mi,Mj ; TSWV:T0 ; TYLCV

Plantă viguroasă și puternică, destinată cultivării 
pe ciclu II și ciclu prelungit. Fructe de calitate cu 
rezistență la transport și depozitate.

APHEN F1  ★★★★✩ ★★★✩✩ 250-300
Rotundă, 

ușor 
aplatizată

HR: Fol:0,1 ; Va:0,Vd:0
IR: Ma,Mi,Mj ; TYLCV

Hibrid extra-timpuriu, compact, cu internodii scurte. 
Cunoscut pentru gustul deosebit, pulpa cărnoasă 
și fructele mari. Se pretează foarte bine cultivării în 
solar, leagă 4-5 fructe pe ciorchine.

HONEY MOON F1 ★★★★✩ ★★✩✩✩ 250-300
Rotundă, 

ușor 
aplatizată

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

IR: Pi ; TYLCV

Caracteristic acestui hibrid este gustul deosebit. 
Recomandat pentru toate ciclurile de producție. 
Fructe uniforme de culoare roz intens.

HMC 44235 F1* ★★★★★ ★★★★✩ 250-300
Rotundă, 

ușor 
aplatizată

HR: Fol:0,1 ; Pf:A,B,C,D,E ; 
ToMV:0,1,2 ; Va:0,Vd:0

Plantă compactă cu internodii scurte și port semi-
determinat. Pretabila pentru ciclu I, hibrid extra-
timpuriu cu fructe de culoare roz intens.

VARIETATE Timpurietate Rezistență 
la păstrare

Greutate 
medie (gr.) Formă Rezistențe (HR/IR) Comentarii

SALADETTE

KONGO F1*
(CLX 37898)

★★★★✩ ★★★★★ 140-160 Prunișoară 
HR: Fol:0,1,2 ; Lt ; Pf:A,B,C,D,E ; 

ToMV:0,1,2 ; Va:0,Vd:0 
IR: Ma,Mi,Mj ; Ss ; TSWV:T0

Hibrid de tomată roz de tip prunișoară cu gust 
exceptional. Plantă viguroasă, cu randament ridicat 
și legare foarte bună în condiții de stres. Destinat 
cultivării în spații protejate, pretabil pentru toate 
ciclurile de producție.

CLAROSA F1* 
(CLX 37944) 

HMC 44235 F1* 

KONGO F1* 
(CLX 37898) 

ROZ

* Această varietate este in proces de înregistrare. Permisie temporară de vânzare

TSWV
(IR)

TSWV
(IR)

A1
Sticky Note
To be add also the hybrid 44169



Notă Informațiile generale și tabelul cu abreviațiilor HR/IR sunt valabile pe paginile 24 și 25 ale acestui catalog.

VARIETATE Culoare Timpurietate Rezistență 
la păstrare

Greutate 
medie (gr.) Rezistențe (HR/IR) Comentarii

GENIO F1 Roșie ★★★★✩ ★★★★★ 20-25
HR: Fol:0,1 ; ToMV:0,1,2
 IR: Ma,Mi,Mj ; TYLCV

Hibrid de tomată cherry timpuriu, plantă viguroasă 
cu adaptabilitate ridicată la condiţiile de mediu, 
legare uniformă și rezistență la crăpare. Culoarea 
fructelor roşu intens, având un gust excelent (Brix 
7-8°). Ideal pentru recoltarea pe ciorchine (12-16 
fructe).

CREATIVO F1 Roșie ★★★★✩ ★★★★★ 24-28
HR: Fol:0,1 ; Pf:A,B,C,D,E ; 

ToMV:0,1,2 
IR: Ma,Mi,Mj ; TYLCV

Tomată cherry  timpurie, plantă viguroasă, rustică, 
cu legare uniformă. Fructele au culoarea roşu 
intens şi un gust deosebit (Brix 7-8°). Ideală pentru 
recoltarea pe ciorchine (14-18 fructe).

MINOPRIO F1*
(CLX 37835)

Roșie ★★★★✩ ★★★★✩ 20-25
HR: Fol:0,1 ; For ; Pf:A,B,C,D,E ; 

ToMV:0,1,2 ; Va:0,Vd:0
IR: Ma,Mi,Mj ; TYLCV

Hibrid de tomate cherry, cu fructe rotunde, de 
culoare roșu intens, cu rezistența la crăpare. Foarte 
productivă, cu un pachet mare de rezistențe. Gust 
dulce și bun.

GOLDWIN F1*
(CLX 37687)

Galbenă ★★★★✩ ★★★★✩ 15-20 HR: Fol:0,1 ; ToMV:0,1,2 ; 
Va:0,Vd:0 

Hibrid de tomate cherry cu fruct galben. Planta 
viguroasă cu legare foarte bună, pretabilă pentru 
cultivare în toate ciclurile de cultură. Gust bun, 
datorită echilibrului dintre aciditate si zahăr.

  

VARIETATE Culoare Timpurietate Rezistență 
la păstrare

Greutate 
medie (gr.) Rezistențe (HR/IR) Comentarii

DELIZIA F1 Roșie ★★★★✩ ★★★✩✩ 200-250 HR: Fol:0 ; ToMV:0,1,2

Tomate tip Marmande, cu aspect rustic, legare 
bună, rezistența la crăpare și fructe de culoare roșu 
intens. Hibrid cu producție ridicată, destinat culturii 
în spații protejate.

           

SPECIALITĂȚI
CHERRY ROTUNDE

MARMANDE INIMĂ DE BOU

MINOPRIO F1* (CLX 37835) 

DELIZIA F1 

* Această varietate este in proces de înregistrare. Permisie temporară de vânzare
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VARIETATE Culoare Timpurietate Rezistență 
la păstrare

Greutate 
medie (gr.) Rezistențe (HR/IR) Comentarii

GENIO F1 Roșie ★★★★✩ ★★★★★ 20-25
HR: Fol:0,1 ; ToMV:0,1,2
 IR: Ma,Mi,Mj ; TYLCV

Hibrid de tomată cherry timpuriu, plantă viguroasă 
cu adaptabilitate ridicată la condiţiile de mediu, 
legare uniformă și rezistență la crăpare. Culoarea 
fructelor roşu intens, având un gust excelent (Brix 
7-8°). Ideal pentru recoltarea pe ciorchine (12-16 
fructe).

CREATIVO F1 Roșie ★★★★✩ ★★★★★ 24-28
HR: Fol:0,1 ; Pf:A,B,C,D,E ; 

ToMV:0,1,2 
IR: Ma,Mi,Mj ; TYLCV

Tomată cherry  timpurie, plantă viguroasă, rustică, 
cu legare uniformă. Fructele au culoarea roşu 
intens şi un gust deosebit (Brix 7-8°). Ideală pentru 
recoltarea pe ciorchine (14-18 fructe).

MINOPRIO F1*
(CLX 37835)

Roșie ★★★★✩ ★★★★✩ 20-25
HR: Fol:0,1 ; For ; Pf:A,B,C,D,E ; 

ToMV:0,1,2 ; Va:0,Vd:0
IR: Ma,Mi,Mj ; TYLCV

Hibrid de tomate cherry, cu fructe rotunde, de 
culoare roșu intens, cu rezistența la crăpare. Foarte 
productivă, cu un pachet mare de rezistențe. Gust 
dulce și bun.

GOLDWIN F1*
(CLX 37687)

Galbenă ★★★★✩ ★★★★✩ 15-20 HR: Fol:0,1 ; ToMV:0,1,2 ; 
Va:0,Vd:0 

Hibrid de tomate cherry cu fruct galben. Planta 
viguroasă cu legare foarte bună, pretabilă pentru 
cultivare în toate ciclurile de cultură. Gust bun, 
datorită echilibrului dintre aciditate si zahăr.

  

VARIETATE Culoare Timpurietate Rezistență 
la păstrare

Greutate 
medie (gr.) Rezistențe (HR/IR) Comentarii

TUTTI FRUTTI F1 Roșie ★★★★✩ ★★★★✩ 20-25
HR: Fol:0,1 ; ToMV:0,1,2  

IR: TYLCV

Hibrid de tomate cherry prunisoară, cu potențial de 
producție ridicat și recoltare pe ciorchine sau individual 
(fruct cu fruct). Fructe de culoare roșu lucios, cu un gust 
excelent (Brix 9 - 10°).

LIPSO F1 Roșie ★★★★✩ ★★★★✩ 20-25
HR: Fol:0 ; ToMV:0,1,2

IR: Ss

Hibrid de tomată mini prunişoară, timpuriu. Plantă 
viguroasă ce performează an de an în condiţiile de mediu 
din România. Lipso poate fi recoltat atât fruct cu fruct cât 
şi sub formă de ciorchine. Leagă uniform, fructele având o 
greutate de  20-25 gr, culoare roşu intens si gust excelent 
(Brix 9-10°).

DOLCETINI F1 Roșie ★★★★✩ ★★★★★ 20-25
HR: Fol:0 ; ToMV:0,1,2 

IR: TYLCV

Tomată cherry ovală, recomandată pentru cultura de 
toamnă, iarnă şi primavara în spaţii protejate. Hibrid 
productiv, cu vigoare foarte bună. Fructele sunt de foarte 
bună calitate, foarte uniforme ca formă şi mărime (20-25 
gr), cu o culoare atrăgătoare roşu-aprins. Dolcetini F1 
este cunoscut pentru gustul şi aroma deosebită (Brix 
9-10°).

  

VARIETATE Culoare Timpurietate Rezistență 
la păstrare

Greutate 
medie (gr.) Rezistențe (HR/IR) Comentarii

DELIZIA F1 Roșie ★★★★✩ ★★★✩✩ 200-250 HR: Fol:0 ; ToMV:0,1,2

Tomate tip Marmande, cu aspect rustic, legare 
bună, rezistența la crăpare și fructe de culoare roșu 
intens. Hibrid cu producție ridicată, destinat culturii 
în spații protejate.

           

VARIETATE Culoare Timpurietate Rezistență 
la păstrare

Greutate 
medie (gr.) Rezistențe (HR/IR) Comentarii

BRONSON F1*
(CLX 37869)

Maro ★★✩✩✩ ★★★✩✩ 160-180
HR: Fol:0 ; ToMV:0,1,2 ; 

Va:0,Vd:0 
IR: Ma,Mi,Mj ; TYLCV

Tomate de culoare roșu-maroniu, cu gust specific. 
Legare bună, 5-6 fructe pe ciorchine. Hibrid de 
tomate semitardiv.

  

MINI-PRUNIȘOARE

TOMATĂ MARO ROTUNDĂ

BRONSON F1* (CLX 37869) 

TUTTI FRUTTI F1 

* Această varietate este in proces de înregistrare. Permisie temporară de vânzare



Notă Informațiile generale și tabelul cu abreviațiilor HR/IR sunt valabile pe paginile 24 și 25 ale acestui catalog.

FRESH/PROCESARE

VARIETATE Utilizare Timpurietate Rezistența 
la păstrare

Greutate 
fruct (gr)

Forma 
fruct Rezistențe (HR/IR) Comentarii 

PIETRAROSSA F1* Procesare ★★★✩✩ ★★★★✩ 60-70 Prunișoară 
HR: Fol:0,1 ; Pst ; 

Va:0,Vd:0
IR: Ma,Mi,Mj

Fruct calitativ. Potențial de producție
ridicat.
Adaptabilitate notabilă.

DYNO F1 Proaspăt ★★★★✩ ★★★★✩ 120-160 Prunișoară 

HR: Fol:0,1,2 ; 
Pst ; ToMV:0,1,2 ; 

Va:0,Vd:0
IR: Ma,Mi,Mj

Hibrid timpuriu, ușor adaptabil.
Cultivare in câmp deschis. 
Recomandat pentru consum in stare 
proaspătă și procesare.

RED BOUNTY F1* Proaspăt ★★★✩✩ ★★★★✩ 230-250  Rotundă

HR: Fol:0,1 ; 
Va:0,Vd:0

IR: Ma,Mi,Mj ; Ss ; 
TSWV:T0

Plantă viguroasă cu foliaj foarte bun.
Legare bună în condiții de stres.
Potențial de producție ridicat.

RED MORNING F1* Proaspăt ★★★★✩ ★★★★✩ 250-280  Rotundă 

HR: Fol:0,1 ; 
ToMV:0,1,2 ; 

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

Hibrid timpuriu, adaptabil în orice
condiții.

HECTOR F1 Proaspăt ★★★✩✩ ★★★✩✩ 250-280  Rotundă 
HR: Fol:0,1 ; 

Va:0,Vd:0
IR: Ma,Mi,Mj ; Ss

Hibrid viguros și versatil.
Potențial de productivitate ridicat.
Fructe uniforme.

  

RED MORNING F1* 

RED BOUNTY F1* 

TOMATE DETERMINATE 

* Această varietate este in proces de înregistrare. Permisie temporară de vânzare
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VARIETATE Specie 
Altoită Vigoare Ciclu de  

producție
Rezistențe  

(HR/IR) Comentarii

PROTECTOR F1
Tomate, 
Vinete Mare Scurt - mediu - 

Lung (6-12 luni)

HR: Fol:0,1,2 ; 
For ; ToMV:0,1,2 ; 

Va:0,Vd:0

IR: Ma,Mi,Mj ; Pl

Portaltoi recomandat pentru altoirea tomatelor şi a 
vinetelor, cu creştere nedeterminată. 
Germinaţie şi uniformitate foarte bune. 
Foarte uşor de altoit, cu un pachet complet de 
rezistenţe la toate bolile inclusiv Fusarium 3. 
Sistem radicular puternic. Planta echilibrată, asigurând 
o producţie sporită şi de calitate o perioadă mai 
îndelungată de timp. 

DEFENSOR F1*
(CLX TPG12)

Tomate Foarte 
mare

Mediu - Lung 
(9-12 luni) 

HR: Fol:0,1,2 ; 
For ; ToMV:0,1,2 ; 

Va:0,Vd:0

IR: Ma,Mi,Mj ; Pl

Portaltoi de tomate, care susține producția de fructe  
și cerințele de calitate chiar și în condiții de stres. 
Plantă bine aerisită, fără foliaj excesiv. 
Recomandat pentru cicluri medii și lungi de cultură cu 
performanțe foarte bune in producții excesive
Rezultate excelente au fost obținute în culturile 
hidroponice

 

VARIETATE Utilizare Timpurietate Rezistența 
la păstrare

Greutate 
fruct (gr)

Forma 
fruct Rezistențe (HR/IR) Comentarii 

PIETRAROSSA F1* Procesare ★★★✩✩ ★★★★✩ 60-70 Prunișoară 
HR: Fol:0,1 ; Pst ; 

Va:0,Vd:0
IR: Ma,Mi,Mj

Fruct calitativ. Potențial de producție
ridicat.
Adaptabilitate notabilă.

DYNO F1 Proaspăt ★★★★✩ ★★★★✩ 120-160 Prunișoară 

HR: Fol:0,1,2 ; 
Pst ; ToMV:0,1,2 ; 

Va:0,Vd:0
IR: Ma,Mi,Mj

Hibrid timpuriu, ușor adaptabil.
Cultivare in câmp deschis. 
Recomandat pentru consum in stare 
proaspătă și procesare.

RED BOUNTY F1* Proaspăt ★★★✩✩ ★★★★✩ 230-250  Rotundă

HR: Fol:0,1 ; 
Va:0,Vd:0

IR: Ma,Mi,Mj ; Ss ; 
TSWV:T0

Plantă viguroasă cu foliaj foarte bun.
Legare bună în condiții de stres.
Potențial de producție ridicat.

RED MORNING F1* Proaspăt ★★★★✩ ★★★★✩ 250-280  Rotundă 

HR: Fol:0,1 ; 
ToMV:0,1,2 ; 

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

Hibrid timpuriu, adaptabil în orice
condiții.

HECTOR F1 Proaspăt ★★★✩✩ ★★★✩✩ 250-280  Rotundă 
HR: Fol:0,1 ; 

Va:0,Vd:0
IR: Ma,Mi,Mj ; Ss

Hibrid viguros și versatil.
Potențial de productivitate ridicat.
Fructe uniforme.

  

OCTAVIA F1* 
(CLX 1405) 

VARIETATE Timpurietate Cultivare Culoare Formă 
fruct

Lungime 
(cm) Comentarii

CLASSIC F1 ★★★✩✩
Câmp 

deschis Mov strălucitor
Oval 

Alungit 
15-17

Hibrid versatil, potrivit pentru cultivarea în 
câmp deschis.

GALINE F1 ★★★✩✩
Câmp 

deschis, 
Solar

Mov strălucitor Oval 15
Potrivit pentru cultivarea în câmp deschis dar 
și în solar.
Hibrid versatil.

OCTAVIA F1*
(CLX 1405)

★★★✩✩
Câmp 

deschis, 
Solar

Mov strălucitor Oval 
Alungit 15-17

Plantă echilibrată cu potențial de producție 
ridicat.
Pulpă albă și semințe puține.
Rezultate foarte bune în cultura altoită.

  

  VINETE

   PORTALTOI 
 TOMATE

* Această varietate este in proces de înregistrare. Permisie temporară de vânzare

PROTECTOR F1 



Notă Informațiile generale și tabelul cu abreviațiilor HR/IR sunt valabile pe paginile 24 și 25 ale acestui catalog.

VARIETATE Timpurietate Vigoarea 
plantei Grosime Lungime 

(cm) Culoare Număr   
de lobi Cultivare Rezistențe   

(HR/IR) Comentarii

MADONNA F1 ★★★✩✩ ★★★★✩ 8 10 Galben 3-4
Câmp 

deschis / 
Solar

-

Plantă viguroasă, cu foliaj 
puternic.
Fructe uniforme, potențial de
producție ridicat.

SILBA F1 ★★★✩✩ ★★★✩✩ 8.0-9.0 10.0-11.0 Galben 4
Câmp 

deschis /
Solar

-
Plantă viguroasă.
Potențial de producție ridicat.
Fruct atractiv cu 4 lobi.

OIDA F1 ★★✩✩✩ ★★★★✩ 8.0-9.0 10.0-11.0 Verde - 
Galben 3-4

Câmp 
deschis / 

Solar
HR: Xcv:1,2,3 Fructe mari, (170-200gr), 

uniforme, pereti grosi.

    

VARIETATE Timpurietate Vigoarea 
plantei Grosime Lungime 

(cm) Culoare Număr  
de lobi Cultivare Rezistențe  

(HR/IR) Comentarii

SALOMON  F1 ★★★✩✩ ★★★★✩ 9 - 10 11 - 12 Verde - 
Roșu 3-4 Solar

HR: Tm:0
IR: TSWV:P0

Fructe calitative, lucioase și 
uniforme.
Rezistența la păstrare.

    

ARDEI
GRAS GALBEN

VERDE - ROȘU 

MADONNA F1 

SALOMON F1 



11

VARIETATE Timpurietate Vigoarea 
plantei Grosime Lungime 

(cm) Culoare Număr   
de lobi Cultivare Rezistențe   

(HR/IR) Comentarii

MADONNA F1 ★★★✩✩ ★★★★✩ 8 10 Galben 3-4
Câmp 

deschis / 
Solar

-

Plantă viguroasă, cu foliaj 
puternic.
Fructe uniforme, potențial de
producție ridicat.

SILBA F1 ★★★✩✩ ★★★✩✩ 8.0-9.0 10.0-11.0 Galben 4
Câmp 

deschis /
Solar

-
Plantă viguroasă.
Potențial de producție ridicat.
Fruct atractiv cu 4 lobi.

OIDA F1 ★★✩✩✩ ★★★★✩ 8.0-9.0 10.0-11.0 Verde - 
Galben 3-4

Câmp 
deschis / 

Solar
HR: Xcv:1,2,3 Fructe mari, (170-200gr), 

uniforme, pereti grosi.

    

VARIETATE Timpurietate Vigoarea 
plantei Grosime Lungime 

(cm) Culoare Număr  
de lobi Cultivare Rezistențe  

(IR) Comentarii

REDKAN F1 ★★✩✩✩ ★★✩✩✩ 5-6 15-17 Roșu 
închis 3-4

Câmp 
deschis / 

Solar
IR: TSWV:P0

Plantă compactă, cu internodii 
scurte.
Legare bună în condiții de stres.
Fructele pot ajunge la 240 gr.

       

VARIETATE Timpurietate Vigoarea 
plantei Grosime Lungime 

(cm) Culoare Număr  
de lobi Cultivare Rezistențe  

(HR) Comentarii

IMPALA F1 ★★★✩✩ ★★★★✩ 2,5-3 15-17
Verde 
inchis 
-rosu

2-3
Câmp 

deschis /
Solar. 

HR: Tm:0

Hibrid de ardei iute, potential 
de productivitate ridicat. Planta 
erecta, viguroasa, cu rezistenta la 
temperaturi scazute. Fructele pot 
fi recoltate la maturitate (rosu) 
sau mai devreme (verde inchis).

        

VARIETATE Timpurietate Vigoarea 
plantei Grosime Lungime 

(cm) Culoare Număr  
de lobi Cultivare Rezistențe  

(HR/IR) Comentarii

SALOMON  F1 ★★★✩✩ ★★★★✩ 9 - 10 11 - 12 Verde - 
Roșu 3-4 Solar

HR: Tm:0
IR: TSWV:P0

Fructe calitative, lucioase și 
uniforme.
Rezistența la păstrare.

    

KAPIA

IUTE

IMPALA F1 

REDKAN F1 



Notă Informațiile generale și tabelul cu abreviațiilor HR/IR sunt valabile pe paginile 24 și 25 ale acestui catalog.

VARIETATE Vigoare Timpurietate Formă Mărime
 (kg)

Rezistență la 
păstrare Gust Rezistențe  (IR) Comentarii

CELINE F1 ★★★✩✩ ★★★★✩
Rotund - 

Ovală 8-10 ★★★✩✩ ★★★✩✩ -
Hibrid timpuriu, productivitate 
ridicată.
Uniform și calitativ. 

LIVIA F1 ★★★★✩ ★★★★✩ Ovală 8-11 ★★✩✩✩ ★★★★✩ IR: Co:1 ; Fon:0,1
Hibrid timpuriu.
Gust foarte bun. Fructe uniforme.

MELLINA F1 ★★★★✩ ★★★✩✩ Alungită 8-10 ★★★✩✩ ★★★✩✩ IR: Co:1 ; Fon:0,1
Performanțe stabile.
Foarte bun pentru transport.
Adaptabil în diferite condiții.

CESAREA F1 ★★★★✩ ★★✩✩✩ Alungită 10-12 ★★★✩✩ ★★★★✩ IR: Co:1, Fon:0,1
Plantă viguroasă, foarte productivă.
Fructe uniforme.
Calități interne deosebite.

MINI LOVE F1 ★★✩✩✩ ★★★★✩ Rotundă 2-4 ★★★★✩ ★★★★✩ IR: Co:1
Segment premium. 
Calitate superioară.

CASILDA F1*
(CLX 3062)

★★✩✩✩ ★★✩✩✩ Rotundă 5-7 ★★★★★ ★★★★✩ -

Pepene verde fără semințe.
Calitate superioară.
Gust foarte bun.
Ideal pentru transport.

        

LIVIA F1 

CASILDA F1* (CLX 3062) 

PEPENI VERZI

* Această varietate este in proces de înregistrare. Permisie temporară de vânzare
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VARIETATE Vigoare Timpurietate Formă Mărime
 (kg)

Rezistență la 
păstrare Gust Rezistențe  (IR) Comentarii

CELINE F1 ★★★✩✩ ★★★★✩
Rotund - 

Ovală 8-10 ★★★✩✩ ★★★✩✩ -
Hibrid timpuriu, productivitate 
ridicată.
Uniform și calitativ. 

LIVIA F1 ★★★★✩ ★★★★✩ Ovală 8-11 ★★✩✩✩ ★★★★✩ IR: Co:1 ; Fon:0,1
Hibrid timpuriu.
Gust foarte bun. Fructe uniforme.

MELLINA F1 ★★★★✩ ★★★✩✩ Alungită 8-10 ★★★✩✩ ★★★✩✩ IR: Co:1 ; Fon:0,1
Performanțe stabile.
Foarte bun pentru transport.
Adaptabil în diferite condiții.

CESAREA F1 ★★★★✩ ★★✩✩✩ Alungită 10-12 ★★★✩✩ ★★★★✩ IR: Co:1, Fon:0,1
Plantă viguroasă, foarte productivă.
Fructe uniforme.
Calități interne deosebite.

MINI LOVE F1 ★★✩✩✩ ★★★★✩ Rotundă 2-4 ★★★★✩ ★★★★✩ IR: Co:1
Segment premium. 
Calitate superioară.

CASILDA F1*
(CLX 3062)

★★✩✩✩ ★★✩✩✩ Rotundă 5-7 ★★★★★ ★★★★✩ -

Pepene verde fără semințe.
Calitate superioară.
Gust foarte bun.
Ideal pentru transport.

        

LAMBADA F1 

AMAL F1 

VARIETATE Vigoare Timpurietate Plasa Mărime Culoarea 
pulpei

Rezistență 
la păstrare Gust Rezistențe  

(HR/IR) Comentarii 

ESPARTAN F1 ★★★★✩ ★★★✩✩ ★★★★✩ ★★★✩✩ Alb-verzui ★★★✩✩ ★★★✩✩

HR: Fom:0,1 ; 
MNSV:0
IR: Gc:1 ; 
Px:1,2,5

Plantă viguroasă, productivitate 
crescută.
Fructe uniforme.

LAMBADA F1 ★★★★✩ ★★★✩✩ ★★★★★ ★★★✩✩ Alb-verzui ★★★★★ ★★★★✩

HR: Fom:0,1,2 ; 
MNSV:0
IR: Gc:1 ; 
Px:1,2,5

Plantă robustă, cu potențial
de producție ridicat.
Calitatea fructelor excelentă 
(aspect atractiv, brix ridicat)  
cu rezistență la păstrare.

       

VARIETATE Vigoare Timpurietate Plasa Mărime Culoarea 
pulpei

Rezistență 
la păstrare Gust Rezistente 

(HR/IR) Comentarii 

AMAL F1 ★★★✩✩ ★★★✩✩ ★★★★✩ ★★★★✩ Crem ★★★✩✩ ★★★★★
HR: Fom:0,1

IR: Px:1,2

Hibrid tip ananas, productiv. 
Foarte dulce, o referinta  
pentru gustul excelent.    

       

PEPENI GALBENI
GALIA

ANANAS 



Notă Informațiile generale și tabelul cu abreviațiilor HR/IR sunt valabile pe paginile 24 și 25 ale acestui catalog.

VARIETATE Rezistențe (IR) Comentarii 

REGAL F1 IR: Ccu ; CMV ; Co:1 ; Pcu ; Psl ; Px

Hibrid foarte popular, poate fi folosit atât pentru utilizare în stare proaspătă cat și pentru 
procesare.
Se poate cultiva în câmp deschis sau în spații protejate.
Productivitate ridicată.
Fructe lungi, culoare atractivă.

CROSS COUNTRY F1 IR: Ccu ; CMV ; Co:1 ; Psl ; Px

Hibrid timpuriu, poate fi folosit atât pentru piața de produse proaspete dar și pentru industria 
de procesare.
Se poate cultiva atât în câmp deschis dar și în spațiu protejat.
Productivitate ridicată.

   

CASTRAVEȚI

DOVLECEL

REGAL F1 

MEHIATA F1* 
(CLX 29298) 

VARIETATE Timpurietate Vigoarea 
plantei Formă Culoare  Rezistențe Comentarii 

LOREA F1 ★★★✩✩ ★★★★✩
Cilindrică Verde 

deschis -
Hibrid de referință pentru culoarea sa deschisă.
Productivitate ridicată.

MEHIATA F1* 
(CLX 29298)

★★★✩✩ ★★★★✩
Cilindrică Verde 

deschis
IR: CMV ; PRSV ; Px ;  

WMV ; ZYMV 
Hibrid viguros, foliaj erect, rezistență la virusuri.
Destinat culturilor de vară - toamnă.

OPAL F1 ★★★★✩ ★★★✩✩ Cilindrică Verde 
deschis -

Hibrid timpuriu, potrivit pentru cultura în câmp și solar.
Adaptabil în orice condiții, productivitate crescută.
Plantă compactă, recoltare ușoară.

  

* Această varietate este in proces de înregistrare. Permisie temporară de vânzare
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VARIETATE Rezistențe (IR) Comentarii 

REGAL F1 IR: Ccu ; CMV ; Co:1 ; Pcu ; Psl ; Px

Hibrid foarte popular, poate fi folosit atât pentru utilizare în stare proaspătă cat și pentru 
procesare.
Se poate cultiva în câmp deschis sau în spații protejate.
Productivitate ridicată.
Fructe lungi, culoare atractivă.

CROSS COUNTRY F1 IR: Ccu ; CMV ; Co:1 ; Psl ; Px

Hibrid timpuriu, poate fi folosit atât pentru piața de produse proaspete dar și pentru industria 
de procesare.
Se poate cultiva atât în câmp deschis dar și în spațiu protejat.
Productivitate ridicată.

   

VARIETATE Timpurietate Vigoarea 
plantei Formă Culoare  Rezistențe Comentarii 

LOREA F1 ★★★✩✩ ★★★★✩
Cilindrică Verde 

deschis -
Hibrid de referință pentru culoarea sa deschisă.
Productivitate ridicată.

MEHIATA F1* 
(CLX 29298)

★★★✩✩ ★★★★✩
Cilindrică Verde 

deschis
IR: CMV ; PRSV ; Px ;  

WMV ; ZYMV 
Hibrid viguros, foliaj erect, rezistență la virusuri.
Destinat culturilor de vară - toamnă.

OPAL F1 ★★★★✩ ★★★✩✩ Cilindrică Verde 
deschis -

Hibrid timpuriu, potrivit pentru cultura în câmp și solar.
Adaptabil în orice condiții, productivitate crescută.
Plantă compactă, recoltare ușoară.

  

TZ148 F1 

THUNDER F1 

PORTALTOI PEPENI

VARIETATE Utilizare Vigoare Rezistențe (HR/IR) Comentarii 

MAGNUS F1 Pepene galben ★★★✩✩
HR: Fom:0,1,2

IR: Fom:1-2
Portaltoi pentru pepeni galbeni.

TZ148 F1
Pepene galben, 

dovlecel, pepene 
verde

★★★★★

HR: Fom:0,1,2 ; 
Fon:0,1,2 ; Vd              

IR: Fom:1-2

TZ 148 este un portaltoi interspecific (Cucurbita 
maxima x C. moschata). Se foloseste pentru altoirea 
cucurbitaceelor (pepene verde, pepene galben și 
castraveți). Are un sistem de inrădăcinare puternic și 
viguros, TZ 148 îmbunătățește vigoarea, randamentul și 
rezistența la boli.

THUNDER F1 Pepene verde ★★★✩✩ -

Portaltoi de tip Lagenaria,  special pentru timpurietate. 
Capacitate excelentă de altoire, oferind o calitate 
înaltă a fructelor și îmbunătățind notabil uniformitatea 
fructelor.

 



Notă Informațiile generale și tabelul cu abreviațiilor HR/IR sunt valabile pe paginile 24 și 25 ale acestui catalog.

VARIETATE Timpurietate 
(nr zile)

Vigoare 
plantă

FLORETĂ Mărime 
medie (kg) Comentarii 

Acoperire Culoare Densitate Formă

CLIPPER F1 60-65 ★★★★✩ ★★★✩✩ ★★★★✩ ★★★★✩ Rotundă 1.1-2

Hibrid foarte timpuriu. Foarte uniform, chiar 
și primăvara  în condiții de mediu fluctuante. 
Căpățâna este grea, compactă, de o culoare 
albă foarte bună.

NAUTILUS F1 70-75 ★★★✩✩ ★★✩✩✩ ★★✩✩✩ ★★★★✩ Rotundă 1.5-2.5

Nautilus este un hibrid foarte popular, datorită 
caracteristicilor distincte. Plantele sunt 
viguroase, foarte uniforme, cu o acoperire a 
căpățânii foarte eficientă. Căpătânile sunt de 
culoare albă,  formă rotundă și sunt netede.

LITTORAL F1 75-80 ★★★★✩ ★★★★✩ ★★★★✩ ★★★★✩ Rotundă 1.5-2.5

Hibrid nou, potrivit pentru cultura de vară și 
început de toamnă. Plantele sunt viguroase, 
foarte uniforme, cu foliaj erect care protejează 
căpățânile.

AVISO F1 80-85 ★★★✩✩ ★★★★✩ ★★★✩✩ ★★★✩✩ Rotundă 2-3

Acest hibrid este potrivit pentru cutura de 
vara-toamna. Principalul său avantaj este 
adaptabilitatea la diferite condiții de mediu. 
Planta este sănătoasă și are o capacitate 
excelentă de acoperire a căpățânii.

RAFT F1 85-90 ★★★✩✩ ★★★✩✩ ★★★★✩ ★★★★✩ Rotundă 2-3.5

Un hibrid semi-tardiv, potrivit pentru cultura 
de  toamna. Prezinta adaptabilitate la diverse 
condiții de mediu. Plante viguroase cu foliaj 
puternic de culoare verde intens care asigura o 
autoînvelire ridicata

  

CLIPPER F1 

LITTORAL F1 

NAUTILUS F1 

CONOPIDĂ
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VARIETATE Timpurietate 
(nr zile)

Vigoare 
plantă

FLORETĂ Mărime 
medie (kg) Comentarii 

Acoperire Culoare Densitate Formă

CLIPPER F1 60-65 ★★★★✩ ★★★✩✩ ★★★★✩ ★★★★✩ Rotundă 1.1-2

Hibrid foarte timpuriu. Foarte uniform, chiar 
și primăvara  în condiții de mediu fluctuante. 
Căpățâna este grea, compactă, de o culoare 
albă foarte bună.

NAUTILUS F1 70-75 ★★★✩✩ ★★✩✩✩ ★★✩✩✩ ★★★★✩ Rotundă 1.5-2.5

Nautilus este un hibrid foarte popular, datorită 
caracteristicilor distincte. Plantele sunt 
viguroase, foarte uniforme, cu o acoperire a 
căpățânii foarte eficientă. Căpătânile sunt de 
culoare albă,  formă rotundă și sunt netede.

LITTORAL F1 75-80 ★★★★✩ ★★★★✩ ★★★★✩ ★★★★✩ Rotundă 1.5-2.5

Hibrid nou, potrivit pentru cultura de vară și 
început de toamnă. Plantele sunt viguroase, 
foarte uniforme, cu foliaj erect care protejează 
căpățânile.

AVISO F1 80-85 ★★★✩✩ ★★★★✩ ★★★✩✩ ★★★✩✩ Rotundă 2-3

Acest hibrid este potrivit pentru cutura de 
vara-toamna. Principalul său avantaj este 
adaptabilitatea la diferite condiții de mediu. 
Planta este sănătoasă și are o capacitate 
excelentă de acoperire a căpățânii.

RAFT F1 85-90 ★★★✩✩ ★★★✩✩ ★★★★✩ ★★★★✩ Rotundă 2-3.5

Un hibrid semi-tardiv, potrivit pentru cultura 
de  toamna. Prezinta adaptabilitate la diverse 
condiții de mediu. Plante viguroase cu foliaj 
puternic de culoare verde intens care asigura o 
autoînvelire ridicata

  

VARZĂ

VARIETATE Timpurietate 
(zile)

Vigoarea 
plantei Formă Culoare

Greutate 
medie 
(kg)

Rezistențe 
(HR/IR) Comentarii

CONSTABLE F1 45-50 ★★★✩✩
Rotundă

Verde 2-3 - 

Cel mai timpuriu hibrid de varză, se poate recolta la 45 zile 
după plantare.
Pretabil pentru cultura în spații protejate și câmp deschis.
Plantele sunt viguroase, căpățânile sunt uniforme, formă 
rotundă de un verde frumos.

POTOMAK F1 70-80 ★★★★✩
Rotundă

Verde 2-3 IR: Xcc

Hibrid rustic ce se poate cultiva din primăvara până în 
toamnă.
Plantele sunt viguroase, formează căpățâni mari rotunde 
ușor aplatizate, de culoare verde albăstrui.
Cotorul este scurt, frunzele subțiri, se poate consuma în 
stare proaspătă dar este pretabil și pentru murat.

VICEROY F1* 80-90 ★★★★✩
Rotundă

Verde 2-3
HR: Foc:1

IR: Xcc

Hibrid uniform, pentru cultura de vară - toamnă.
Păstrare bună în câmp și structură internă bună.
Căpățâni rotunde de culoare verde spre verde-albăstrui.

REDSKY F1 70-80 ★★★✩✩ Rotundă Roșie 1.5-2
HR: Foc:1 Hibrid foarte uniform, destinat culturilor de vară-toamnă. 

Căpăţânile sunt rotunde uşor aplatizate, cotor scurt, frunze 
roşu intens.

  

VICEROY F1* 

* Această varietate este in proces de înregistrare. Permisie temporară de vânzare



Notă Informațiile generale și tabelul cu abreviațiilor HR/IR sunt valabile pe paginile 24 și 25 ale acestui catalog.

SALATĂ

PORUMB ZAHARAT

VARIETATE Tipul Timpurietate 
(zile)

Lungime 
știulete 

(cm)

Număr de
rânduri

Rezistențe  
(HR/IR) Comentarii

LEGEND F1 SU 70-72 20-22 16-18 IR: Ps
Hibrid timpuriu.
Calitate foarte bună.
Recomandat pentru consum în stare proaspătă.

TURBINE F1 * SH2 68-70 20-22 16-18 - 
Varietate cu ciclu scurt.
Culoare galbenă atractivă și aromă deosebită.
Păstrare îndelungata.

SENTINEL F1 SH2 82-83 22-24 16-18
HR: Ps

IR: Et ; MDMV

Hibrid versatil, puternic, extra-zaharat de o calitate notabilă.
Pachet foarte bun de rezistențe la boli.
Ideal pentru consum în stare proaspătă şi pentru industrializare.

  

VARIETATE Mărime Culoare
Perioadă cultivare Rezistență

Înflorire
Rezistențe 

(HR/IR) Comentarii
Primavara Vara Toamna Iarna

CAPATANA

JUSTINE ★★✩✩✩
verde 

deschis ✩ ★ ✩ ✩ ★★★★

HR: Bl:16-18,22,24,25, 
28-30,33-35

IR: LMV

Rezistență bună la emiterea tijei florale.
Mărime medie, căpățâna densă de culoare
verde strălucitor.

SANDRINE ★★★✩✩
verde 

deschis ★ ✩ ★ ★ ★★★★

HR: Bl:16-24,27,28, 
30,31,32
IR: LMV

Salată tip Butterhead, recomandată pentru 
cultura de toamnă/iarnă, manifestă o 
rezistenţă foarte mare la temperaturi scăzute
Prezintă frunze groase, de culoare verde-
deschis, căpăţânile sunt mari şi grele. Are o 
rezistenţă bună la emiterea tijei florale.

DELIANE ★★★✩✩
verde 

deschis ★ ✩ ★ ★ ★★★★

HR: Bl:16-
24,27,28,30,31,32 ; 

Nr:0
IR: LMV

Salată de tip Butterhead, pentru culturile 
de toamnă și iarnă. Frunzele de culoare 
verde deschis și groase formează capațâni 
voluminoase și grele.  Are spectru larg de 
rezistențe. 

LOLLO ROSSA

SANGUINE  ★★✩✩✩ Roșu-închis ✩ ✩ ★ ★ ★★★✩ HR: Bl:16,21,23,32
Varietate rustică.
Se pretează pentru cultivarea în câmp 
deschis, sere și solarii.

SU: Zaharat
SH2: Extra Zaharat

TURBINE F1* 

* Această varietate este in proces de înregistrare. Permisie temporară de vânzare
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SPANAC

VARIETATE Tipul Timpurietate 
(zile)

Lungime 
știulete 

(cm)

Număr de
rânduri

Rezistențe  
(HR/IR) Comentarii

LEGEND F1 SU 70-72 20-22 16-18 IR: Ps
Hibrid timpuriu.
Calitate foarte bună.
Recomandat pentru consum în stare proaspătă.

TURBINE F1 * SH2 68-70 20-22 16-18 - 
Varietate cu ciclu scurt.
Culoare galbenă atractivă și aromă deosebită.
Păstrare îndelungata.

SENTINEL F1 SH2 82-83 22-24 16-18
HR: Ps

IR: Et ; MDMV

Hibrid versatil, puternic, extra-zaharat de o calitate notabilă.
Pachet foarte bun de rezistențe la boli.
Ideal pentru consum în stare proaspătă şi pentru industrializare.

  

VARIETATE Mărime Culoare
Perioadă cultivare Rezistență

Înflorire
Rezistențe 

(HR/IR) Comentarii
Primavara Vara Toamna Iarna

CAPATANA

JUSTINE ★★✩✩✩
verde 

deschis ✩ ★ ✩ ✩ ★★★★

HR: Bl:16-18,22,24,25, 
28-30,33-35

IR: LMV

Rezistență bună la emiterea tijei florale.
Mărime medie, căpățâna densă de culoare
verde strălucitor.

SANDRINE ★★★✩✩
verde 

deschis ★ ✩ ★ ★ ★★★★

HR: Bl:16-24,27,28, 
30,31,32
IR: LMV

Salată tip Butterhead, recomandată pentru 
cultura de toamnă/iarnă, manifestă o 
rezistenţă foarte mare la temperaturi scăzute
Prezintă frunze groase, de culoare verde-
deschis, căpăţânile sunt mari şi grele. Are o 
rezistenţă bună la emiterea tijei florale.

DELIANE ★★★✩✩
verde 

deschis ★ ✩ ★ ★ ★★★★

HR: Bl:16-
24,27,28,30,31,32 ; 

Nr:0
IR: LMV

Salată de tip Butterhead, pentru culturile 
de toamnă și iarnă. Frunzele de culoare 
verde deschis și groase formează capațâni 
voluminoase și grele.  Are spectru larg de 
rezistențe. 

LOLLO ROSSA

SANGUINE  ★★✩✩✩ Roșu-închis ✩ ✩ ★ ★ ★★★✩ HR: Bl:16,21,23,32
Varietate rustică.
Se pretează pentru cultivarea în câmp 
deschis, sere și solarii.

VARIETATE
Perioadă de semănare

Culoare Grosime Timpurietate Rezistență
 la frig

Rezistență
Înflorire Rezistențe Comentarii

Primavara Vara Toamna Iarna

LAGOS F1 ★ ★ ✩ ✩
Verde 
închis ★★★✩✩ ★★★✩✩ ★✩✩✩✩ ★★★★✩

IR: CMV ;  
Pfs:0,1

Potențial de producție 
Ridicat. 
Calitate foarte bună.

SAMOS F1 ✩ ✩ ★ ★
Verde 
închis ★★★✩✩ ★★★✩✩ ★★★✩✩ ★✩✩✩✩

IR: CMV ;  
 Pfs:0,1

Rezistență ridicată la 
temperaturi scăzute și 
regenerare rapidă după 
recoltare.

               

HEKLA F1 

VARIETATE Timpurietate Formă Diametru 
(mm)

Lungime 
(cm) Culoare Rezistență

Înflorire Rezistențe Comentarii

Nantes 
înbunătățit, 

rasa 3 TAM TAM
★★★✩✩ Cilindric 35-40 17-20 Portocaliu ★★★★✩ -

Varietate timpurie de morcov cu potențial 
ridicat de producție.
Culoare intensă și aspect comercial plăcut.

SENATOR F1 ★★★✩✩ Cilindric 30-45 18-22 Portocaliu ★★★★✩ IR: Ad Hibrid cu potențial ridicat de producție și un 
pachet de rezistențe genetice bun.

HEKLA F1 ★★★✩✩ Cilindric 20-40 18-20 Portocaliu 
închis ★★★★✩ IR: Ad ; Eh

Hibrid timpuriu, foarte uniform. 
Foliaj puternic și rezistență sporită la boli. 

 

MORCOVI

SAMOS F1 



Notă Informațiile generale și tabelul cu abreviațiilor HR/IR sunt valabile pe paginile 24 și 25 ale acestui catalog.

FASOLE

VARIETATE Tip Rezistențe  
(HR) Comentarii 

FRUIDOR  Oloaga HR: BCMV ; CI

Fruidor este o varietate populară, ideală pentru 
consum în stare proaspătă datorită gustului excelent. 
Păstăile sunt drepte având o culoare galben intens, 
15-18 cm lungime şi 0,9-1 cm grosime (diametru). 
Este o varietate timpurie, foarte productivă, pretabilă 
unei recoltări îndelungate. Recoltare poate fi realizată 
doar manual. 

 

VARIETATE Comentarii 

DETROIT 2 
Îmbunătățit

Varietate cunoscută de sfeclă roşie, ideală pentru 
consumul în stare proaspătă dar şi pentru procesare, 
cu o culoare roşu-aprins, și un conţinut ridicat de 
zahăr. Este cunoscută pentru rezistenţa sporită la 
emiterea tijei florale.

 

VARIETATE Comentarii 

MONARCH

Ţelină de rădăcină recomandată pentru 
recoltare toamna. Produce căpăţâni mari, 
netede,  fără fibre şi formează un număr 
mic de rădăcini secundare. Partea aeriană 
de culoare verde închis atrăgător. Pretabilă 
consumului în stare proaspătă şi păstrării. 
Monarch manifestă rezistenţă la emitera tijei 
florale. 

 

SFECLĂ

ȚELINĂ DE RĂDĂCINĂ 
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VARIETATE Comentarii 

JOLLY
Soi timpuriu cu foliaj scurt și puternic. 
Rădăcinile sunt rotunde, au diametrul de 
3-4 cm, de culoare roşu închis. Păstrare 
îndelungată după recoltare. 

 

VARIETATE Comentarii 

ERIKA F1

Erika este un hibrid de gulie 
cunoscut pentru calitățile sale. 
Pulpa este albă iar frunzișul 
aerisit. Rădăcina are forma 
rotundă ușor aplatizată și 
cântărește 400-600 gr. Densitate 
recomandată:  80.000 plante/ha.

 

PĂTRUNJEL

GULIOARE

RIDICHI

VARIETATE Comentarii 

Géant d’Italie 
rasa NOVAS

Varietate foarte populară în Romania. 
Productivitate mare cu putere de crestere 
rapidă după tăiere. Rezistență ridicată la 
emiterea tijei florale. Culoare intensă și  
aromă puternică.

 



Notă Informațiile generale și tabelul cu abreviațiilor HR/IR sunt valabile pe paginile 24 și 25 ale acestui catalog.

                                                                                                                    
   

DEFINITII SI STANDARDE       

• ELISEM® - Seminţe profesionale de calitate 
caracterizate prin:
• calitate germinativă bună mai mare ca 

standardul European
• calibru uniform
• protecţie sanitară adecvată

• ELITOP® - Calitate înaltă, număr precis de 
seminţe, caracterizate prin:  
• calitate înaltă a germinaţiei
• germinaţie uniformă
• calibru uniform
• protecţie sanitară adecvată

• PRECITOP® - Calitate foarte înaltă, număr precis 
de seminţe, caracterizate prin:  
• calitate foarte  înaltă a germinaţiei
• energie foarte mare
• germinaţie uniformă
• calibru uniform
• protecţie sanitară adecvată

În fincţie de specie, aceste seminţe sunt disponibile 
în formă pregerminată.

SPECIFICAŢIILE PRODUCERII SEMINŢELOR DE 
LEGUME

Specificaţiile produsului pentru germinaţia seminţelor 
de precizie, puritatea varietală şi cerinţele privind 
protecţia sanitară a seminţelor sunt bazate pe 
standardele recomandate de ESA. Cultivarea legumelor 
a devenit o activitate intensivă şi înalt specializată. Ca 
rezultat al creşterii continue a cererii pentru o calitate 
mai bună a produselor, cultivatorii au nevoie de o 
calitate îmbunătăţită a materialului de bază.

Cererea specifică pentru anumite forme de seminţe, 
şi mai multe informaţii despre calitatea seminţelor, au 
crescut puternic influenţând apariţia şi numărul dorit 
de plante.

Seminţele sunt un produs natural. Condiţiile de mediu 
ce variază adesea influenţează rezultatul final. Astfel, 
deseori nu este posibil să oferim informaţii detaliate 
despre apariţia şi alte caracteristici fizice ale seminţelor. 
Pentru a satisface pe cât posibil nevoile clienţilor 
HM.CLAUSE a realizat standarde de calitate pentru 
variate categorii de seminţe.

Procentajele de germinaţie menţionate sunt cifrele 
minime cerute ale HM. CLAUSE şi sunt realizate în 
concordanţă cu metodele şi toleranţele ISTA*.

DEFINIŢII GENERALE

Seminţe normale
În general seminţele normale nu au trecut printr-un 
proces special. Sunt vândute la cantitate şi/sau număr, 
depinzând de produs. Seminţele normale respectă 
standardele EC.

Seminţe de precizie 
Seminţele de precizie au trecut printr-un proces 
suplimentar. Au o mărime uniformă şi o germinaţie 
ridicată. Seminţele de precizie sunt vândute la număr.

Preîncolţire
Este definită ca un proces de activare a procesului de 
germinaţie cu scopul de a obţine o răsărire mai rapidă 
şi mai uniformă după semănat. Seminţele preîncolţite 
sunt vândute la număr.

Peletizare
Este definit ca procesul de schimbare a formei seminţelor 
prin acoperirea cu un material, principalul scop fiind 
de a îmbunătăţi uniformitatea mărimii şi a formei 
seminţelor, rezultatul fiind o capacitate îmbunătăţită 
de semănare. Pot fi adăugate şi alte ingrediente. 
Seminţele peletizate sunt vândute la număr. 

Filmare
Reprezintă acoperirea totală, cu un strat de pigment, 
în jurul seminţelor. Forma originală a seminţelor rămâne 
intactă.Pot fi adăugate şi alte ingrediente. Filmarea 
prin care se aplică insecticid este identificabilă în mod 
normal prin codul de culoare. Seminţele acoperite cu 
strat de film se vând la număr.

Acoperirea cu adeziv
Este procesul prin care se fixează produsele de protecţie 
a plantelor într-un strat fin pe suprafaţa seminţelor. 
Un  pigment poate fi adăugat.

Germinaţia 
Valorile germinaţiei sunt corelate cu procedurile   ISTA* 
şi sunt valabile în momentul expedierii.

Puritatea varietală
Rata acesteia  este definită ca procentul de plante 
dintr-un lot de seminţe  ce prezintă descrierea varietăţii.

EliSem® EliTop® PreciTop®

Calitatea germinaţiei *** **** *****

Energia *** **** *****

Uniformitatea *** **** *****

Uniformitatea calibrului Da Da Da

Protecţia sanitară 
adecvată Da Da Da

Pregerminaţia Nu Nu În funcţie 
de specie 

Specificaţiile de produs ESA pentru puritatea varietală a seminţelor exacte şi peletizate. 

Specia

Puritatea varietală 
minimă % pentru 

seminţe de 
precizie

Germinaţia 
seminţelor de 

precizie

Germinaţia 
seminţelor 
peletizate

Sfeclă (plurigermă)   - 90 % -

Varză      93 % 90 % -

Morcov   - 85 % -

Conopidă   90 % 90 % -

Ţelină - 90 % 90 %

Fasole urcătoare - 95 % -

Valeriană - 85 % -

Castravete (câmp) 98 % 92 % -

Castravete (protejat) 99 % 92 % -

Andive - 90 % 92 %

Fasole oloagă - 85 % -

Vânătă 98 % 90 % -

Fenicul - 90 % 90 %

Tomate hibride (proaspete) 98 % 92 % -

Tomate hibride (procesare) 95 % 92 % - 

Praz soiuri - 90 % 90 %

Salată  (butterhead, batavia, iceberg, 98 % 93 % 95 %

Specia

Puritatea varietală 
minimă % pentru 

seminţe de 
precizie

Germinaţia 
seminţelor de 

precizie

Germinaţia 
seminţelor 
peletizate

Salată (alte tipuri) 95 % 93 % 95 %

Pepene galben (tip charentais) 98 % 95 % -

Pepene galben (alte tipuri) 98 % 90 % -

Ceapă - 90 % -

Pătrunjel - 87 % -

Mazăre - 85 - 88 % -

Castravete cornichon (protejat) 98 % 92 % -

Castravete cornichon (câmp) 98 % 88 % -

Cicoare - 88 % 88 %

Ridichi - 92 % -

Spanac - 85 % -

Dovlecel 97 % 92 % -

Porumb zaharat - 85 % -

Ardei dulce & iute 97 % 90 % -

Pepene verde 98 % 90 % -

Andive - 85 % -

Dovlecel tip zuchinni 97 % 92 % -

NB: valorile sunt corelate cu procedurile ISTA* şi sunt valabile în momentul expedierii. 
* ISTA: International Seed Testing  Association.

RECOMANDĂRILE ESA ÎN PRIVINŢA CERINŢELOR  SANITARE 
Pentru a putea asigura suficiente seminţe sănătoase, şi pentru a satisface cerinţele Directivei Consiliului EU  2002/55/EC, HM.CLAUSE foloseşte diverse strategii de 
management al riscului pentru a preveni şi controla bolile ce se transmit prin seminţe. Acestea pot include şi nu sunt limitate la programele de testare a stării fitosanitare 
a seminţelor, producţia protejată a seminţelor, inspecţii în câmp, tratamente ale seminţelor şi alte metode efective de dezinfecţie a seminţelor.
ISHI-VEG a dezvoltat Manualul cu Metode de Testare a Sănătăţii Seminţelor, ce include protocoale de ultimă generaţie pentru testarea sănătăţii seminţelor, recomandă 
cantităţile minime pentru o mostră reprezentativă de testare. HM.CLAUSE urmează protocoalele  ISHI-VEG
Informaţii în legătură cu protocoalele de testare a stării sanitare şi cantităţile minime pentru mostre pot fi găsite la: http://www.worldseed.org/isf/ishi_vegetable.html

Pentru a întâmpina nevoile diverse, în concordaţă cu cerinţele dumneavoastră şi cu tehnicile de cultivare, Agris Seeds 
Plants oferă seminţe cu un nivel de calitate adecvat:
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Sensibilitatea reprezintă incapacitatea unei varietăţi a plantei de a limita creşterea şi/sau dezvoltarea unui anumit dăunător.
Rezistenţa reprezintă capacitatea unei varietăţi a plantei de a limita creşterea şi/sau dezvoltarea unui anumit dăunător şi/sau degradările 
pe care le cauzează, în comparaţie cu varietăţile sensibile şi în condiţii de mediu şi presiune patologică similare.
Totuşi, varietăţile rezistente pot prezenta unele simptome sau degradări, sub presiunea puternică a dăunătorului.

SUNT DEFINITE 2 NIVELE DE REZISTENŢĂ:

• Rezistenţă înaltă (HR):  
Varietăţile plantei care limitează puternic creşterea şi/sau dezvoltarea unui anumit dăunător şi/sau degradările pe care le cauzează, în 
comparaţie cu varietăţile sensibile şi sub presiune patologică normală. Totuşi, aceste varietăţi de plante pot prezenta unele simptome 
sau degradări, sub presiunea puternică a dăunătorului.

• Rezistenţă intermediară (IR):
Varietăţile plantei care limitează creşterea şi/sau dezvoltarea dăunătorului respectiv şi/sau degradările pe care le cauzează, dar pot 
prezenta o gamă mai largă de simptome sau degradări, comparativ cu cele cu rezistenţă înaltă. Cu toate acestea, varietăţile cu rezistenţă 
intermediară vor prezenta simptome şi degradări mai puţin grave decât varietăţile sensibile, atunci când sunt crescute în condiţii de 
mediu similare şi/sau sub presiunea similară a dăunătorilor.
Varietăţile pentru care se declară acelaşi nivel de rezistenţă împotriva unui anumit dăunător, pot prezenta o rezistenţă diferită datorită 
alcătuirii genetice diferite a varietăţii respective.
Trebuie remarcat că, dacă o varietate este declarată ca rezistentă, această rezistenţă este limitată la biotipurile, patotipurile, rasele sau 
tulpinile specificate pentru dăunător.
O rezistenţă obţinută fără a se specifica niciun biotip, patotip, rasă sau tulpină înseamnă că nu există nicio clasificare general recunoscută 
după biotip, patotip, rasă sau tulpină a dăunătorului respectiv. În acest caz, rezistenţa este declarată doar împotriva anumitor tulpini 
izolate, nespecificate precis, ale patogenului respectiv. Noile biotipuri, patotipuri, rase sau tulpini care ar putea apărea nu sunt acoperite 
de rezistenţa obţinută iniţial. 
Imunitatea este prezentă atunci când o plantă nu este supusă atacării sau infectării de către un anumit dăunător.



Notă Informațiile generale și tabelul cu abreviațiilor HR/IR sunt valabile pe paginile 24 și 25 ale acestui catalog.

                                                        

  

HR/IR DEFINITII & ABREVIERI 

Specia HR/IR Tipul Numele bolii
Fasole
BCMV HR Virus Virusul Mozaicului Comun al Fasolei- Mozaicul Comun al Fasolei

Cl HR Fung Colletotrichum lindemuthiatum- Antracnoza

Varză 
Foc:1 HR Fung Fusarium oxysporum f.sp. Conglutinans [race 1] - Fuzarioza vărzoaselor

Xcc IR Bacterie Xanthomonas campestris pv. Campestris - Pătarea bacteriană

Morcovi
Ad IR Fung Alternaria dauci - Alternarioza

Eh IR Fung Erysiphe heraclei - Fainare

Castraveți & Dovlecel
Ccu IR Fung Cladosporium cucumerinum - Pătarea cafenie

CMV IR Virus Cucumber Mosaic Virus - Virusul mozaicul castraveţilor

Co:1 IR Fung Colletotrichum orbiculare [race 1] (ex Colletotrichum lagenarium) - Antracnoza la castraveţi

Pcu IR Fung  Pseudoperonospora cubensis - Mana cucurbitaceelor

PRSV IR Virus Papaya Ringspot Virus - Papaya ringspot 

Psl IR Bacterie Pseudomonas syringae pv. lachrymans

Px IR Fung Podosphaera xanthii - Făinarea castraveţilor

WMV IR Virus Watermelon Mosaic Virus - Virusul mozaicul pepenilor verzi

ZYMV IR Virus Zucchini Yellow Mosaic Virus - Virusul mozaicul galben al dovleceilor

Salată
Bl HR Fung Bremia lactucae [races 16 => 35] - Mana salatei

LMV IR Virus Lettuce Mosaic Virus [race 1] - Mozaicul salatei

Nr:0 HR Insect Nasonovia ribin nigri [Biotype -<<0>>] - Afida salatei 

Pepene galben
Fom:0,1,2 HR Fung Fusarium oxysporum f.sp. meloni [races 0,1,2] - Fuzarioza pepenelui galben

Gc:1 IR Fung Golovinomyces cichoracearum [race 1] - Făinarea pepenelui galben

MNSV:0 HR Virus Melon Necrotic Spot Virus - Virusul necrozei frunzelor

Px:1,2,5 IR Fung Podosphaeria xanthii [races 1,2,5] - Făinarea la pepenii galbeni

Ardei
Tm:0 HR Virus Tobacco Mosaic Virus - Virusul mozaicul tutunului

TSWV: P0 IR Virus Tomato Spotted Wilt Virus [race P0] - Virusul petelor de bronz

Xcv:1,2,3 HR Bacterie Xanthomonas vesicatoria [races 1,2,3] -Patarea frunzelor si basicarea fructelor de ardei

Portaltoi pepeni
Fom:0,1,2 HR Fung Fusarium oxysporum f.sp. melonis [races 0,1,2] - Fuzarioza pepenelui galben

Fon:0,1,2 HR Fung Fusarium oxysporum f.sp. Niveum [races 0,1,2] - Fuzarioza ofilirii

Vd HR Fung Verticilium dahliae - Verticilioza 

Fom:1-2 IR Fung Fusarium oxysporum f.sp. melonis [races 1-2]

Spanac
CMV IR Virus Cucumber Mosaic Virus - Virusul mozaicul cucurbitaceelor

Pfs:0,1 IR Fung Peronospora farisona f.sp. Spinaciae [races 0,1] (ex Peronospora effusa) - Mana spanacului

Porumb zaharat
Et IR Fung Exserohilum turcicum - Pătarea cenuşie a frunzelor

MDMV IR Virus Maize Dwarf Mosaic Virus - Virusul mozaicul Dwarf al porumbului

Ps HR Fung Puccinia sorghi - Rugina comună

Tomate / Portaltoi tomate
Fol:0,1,2 HR Fung Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici [races 0,1,2] - Fuzarioza tomatelor

For HR Fung Fusarium oxysporum f.sp. radicis-lycopersici - Fuzarioza rădăcinii tomatelor

Lt HR Fung Leveillula taurica (anamorph : Oidiopsis sicula) - Fainarea tomatelor

Ma, Mi, Mj* IR Nematodes  Meloidogyne arenaria, Meloidogyne incognita, Meloidogyne javanica - Nematozi

Pf HR Fung Passalora fulva [races A,B,C,D,E] 

Pi IR Fung Phytophthora infestans - Mana tomatelor

Pl IR Fung Pyrenochaeta lycopersici 

Pst HR Bacterie Pseudomonas syringae pv. Tomato - Pătarea unghiulară

Ss IR Fung Stemphylium solani - Stemphylium

ToMV:0,1,2 HR Virus Tomato mosaic virus [races 0,1,2] -Virusul mozaicului tomatelor

TSWV:T0 IR Virus Tomato Spotted Wilt Virus [race T0] - Virusul petelor de bronz

TYLCV IR Virus Tomato Yellow Leaf Curl Virus - Virusul răsucirii galbene a frunzelor

Va:0, Vd:0 HR Fung  Verticillium albo-atrom [race 0], Verticillium dahliae [race 0] - Verticilioza tomatelor

Pepeni verzi 
Co:1 IR Fung Colletotrichum orbiculare [race 1] (ex Colletotrichum lagenarium) - Antracnoza 

Fon:0,1 IR Fung Fusarium oxysporum f.sp.niveum [races 0,1] - Fuzarioza

 
*Gena responsabila de rezistenta la atacul Nematozilor, este la momentul actual singura folosita in cadrul varietatilor noastre comerciale. Aceasta gena are efect impotriva urmatoarelor 
specii de Nematozi: Meloidogyne arenaria- Meloidogyne incognita- Meloidogyne javanica. Nivelul de rezistenta conferit de aceasta gena este redus, si poate fi complet anulat de  
temperaturi egale sau mai mari de 28°C, in mod special in solurile infestate puternic de Nematozi.
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INFORMAŢII GENERALE

Descrierile, ilustraţiile, fotografiile, sfaturile, sugestiile şi ciclurile de vegetaţie prezentate eventual se adresează 
profesioniştilor cunoscători şi rezultă din observaţiile efectuate în condiţii controlate, în cadrul diverselor teste. Sunt 
propuse cu bună-credinţă, exclusiv cu titlu orientativ şi, prin urmare, nu vor fi considerate în niciun caz ca exhaustive, 
asigurând vreo garanţie pentru recoltă sau performanţe, aducând atingere unor factori sau circumstanţe specifice (actuale 
sau viitoare) şi în general, ca reprezentând un angajament contractual, indiferent care ar fi acesta.Înainte de orice, utilizatorul 
trebuie să se asigure în special că sunt adecvate condiţiile de exploatare, condiţiile geografice locale, perioada de cultură 
avută în vedere, solul, mijloacele (atât cunoştinţe, cât şi experienţă tehnică, tehnici şi operaţiuni culturale), utilajele (atât 
cele de testare, cât şi metodele de control) şi echipamentele şi, mai general, contextul agronomic, climatic, sanitar, de 
mediu şi economic, pentru culturile, tehnicile şi varietăţile prezentate (în cazul acesta, consultaţi şi Condiţiile generale 
de vânzare). Toate varietăţile ilustrate în această publicaţie au fost fotografiate în condiţii favorabile şi nu garantează un 
rezultat identic în condiţii diferite. Orice reproducere, parţială sau integrală, a acestei publicaţii (suport şi/sau conţinut), 
prin orice procedeu, este interzisă oficial, în absenţa unei autorizaţii specifice prealabile. 

AVERTIZARE: Toate drepturile de proprietate intelectuală sunt rezervate. Orice reproducere şi/sau exploatare sunt 
interzise. Orice nerespectare a acestor drepturi poate constitui un act juridic inacceptabil, pasibil de urmărire judiciară. 
Pentru mai multe informaţii, consultaţi site-ul Internet următor: www.hmclause.com  

CONDIŢII DE VÂNZARE
Noi asigurăm clientul că seminţele conţinute în ambalajul original corespund speciei înscrisă pe etichetă iar germinaţia 
este stabilită în concordanţă cu testele de laborator şi este excelentă. Nu oferim alte garanţii sau promisiuni, în special 
pentru rezultatele obţinute în cultură, deoarece perfor- manţa fiecărei varietăţi poate fi influenţată în mare măsură  de 
către condiţiile de mediu şi de tehnicile de cultivare folosite.

Responsabilitatea noastră în cazul unei deficienţe a produselor se limitează la preţul de achiziţie al acestora sau la înlocuirea 
lor cu o cantitate egală. Cumpărătorul, în cazul în care care nu este de acord cu termenii prezentaţi mai sus trebuie să 
anunţe furnizorul ( printr-un document care să dovedească conţinutul si livrarea mărfii ), în legătură cu acest dezacord 
în maxim trei zile de la primirea mărfii. Pentru orice diferend sunt desemnate să se ocupe de acest aspect instanţele 
judecătoreşti competente  din Bucureşti.



Notă Informațiile generale și tabelul cu abreviațiilor HR/IR sunt valabile pe paginile 24 și 25 ale acestui catalog.
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AGRIS SEEDS PLANTS   

075100 Otopeni Romania  
Strada Drumul Garii Odai, Nr.1A  
Incinta Airport Plaza, parter  
Camera G05  
Tel.+4 021 315 1567  
Fax +4 021 315 1569
www.agrishorticulture.com/ro

Mobil:

+4 0762 251 871 Dan Tataru / Zona Moldova
+4 0762 251 872 Ionut Mototolea / Zona Muntenia
+4 0762 251 873 Dan Ile / Zona Ardeal
+4 0753 123 033 Vlad Pavelescu / Zona Oltenia
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