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ARDEI

Syn. Cecei

Fehérözön

Ardei cu creştere nedeterminată, cu plante aprox.
de 40-50 cm înălţime, tolerantă la condiţiile de luminozitate slabă. Fructele sunt conice, albe, dulci.
Poate fi cultivat atât în solarii cât şi în câmp liber.
Excelent pentru consum în stare proaspătă cât şi
pentru prelucrare. Este rezistent la virusul mozaic
al tutunului (Tm2).

Soi foarte răspândit, recomandat pentru toate tipurile de cultură. Plantă cu creştere determinată,
tufă densă, de 25-40 cm înălţime. Fructele sunt conice de culoare albă, cu greutatea medie cuprinsă
între 88-90 g, cu pulpă dulce şi pieliţă subţire.

categoria:

Boni

4

categoria:

4

COD: 2

COD: 1

Brill F1

Rapires F1

Gigant F1
Fructul este de culoare verde închis, mare, pendul de 150-200 g. Pulpa este groasă cu punctul pistilar adâncit, la maturitate biologică roşu
aprins. Este foarte productiv. Se recomandă atât pentru culturi protejate cât şi pentru câmp deschis.

categoria:

1

COD: 2

Boni1

Brill F1

Rapires F1

Hibrid tip blocky, cu creştere nedeterminată, recomandat pentru culturi în câmp liber. Fructul
este de 10-12 cm lungime şi 8-10 cm lăţime, prismatic, de culoare albă, la maturitate devine roşu.
Greutatea fructului este de 120-150 g. Rezistene
la VMT (Tm2). Se pretează pentru consum în stare
proaspătă şi pentru prelucrare. (Plicul conţine 5565 seminţe.)

Hibrid tip Blocky cu creştere nedeterminată, cultivat atât în sere, solarii, cât şi în câmp deschis.
Plantele sunt de 130-150 cm înălţime. Este mijlociu sensibil la insuficienţa luminii. Fructele sunt
prismatice de culoare albă, dulci, cu 3-4 muchii şi
greutate de 120-130 g. Excelent atât pentru consum în stare proaspătă cât şi pentru prelucrare.
Este rezistent la virusul mozaic al tutunului (Tm2).

Ardei cu creştere nedeterminată. Plantă cu putere
de creştere mare, tolerantă la condiţiile de luminozitate slabă. Fructe lungi, de culoare verde deschis,
cu gust iute. Se cultivă palisat. Este rezistent la virusul mozaic al tutunului (Tm2).

categoria:

1

COD: 2

categoria:

1

COD: 2

categoria:

1

COD: 2

ARDEI

Almapaprika

Édesalma

Ardei cu creştere nedeterminată, recomandată
pentru culturi în câmp liber. Fructele au forma
unui măr, sunt albe, cu greutatea medie de 40-45
g. Pulpa este groasă, cu gust iute. Este potrivit atât
pentru consum în stare proaspătă cât şi pentru
prelucrare.

Plantă cu creştere rapidă, nedeterminată, cu înălţime de 35- 40 cm. Fructele au forma unui măr, sunt
alb-gălbui, dulci, cu greutate medie de 55-60 g. Se
pretează pentru conservare la borcan, murături.

categoria:

3

categoria:

3

COD: 2

Javított bogyiszlói
Folytonnövő, elterülő bokrú, 40 cm magas. Termése fehér, szabályos
kúp alakú, felálló, kellemesen csípős. 50-55 g tömegű, kiváló ízű paprika. Fejlődési sebessége gyors. A szárazságot jól tűri. Szabadföldi
termesztésre ajánljuk. Friss fogyasztásra és savanyított feldolgozásra
alkalmas.

categoria:

3

COD: 2

COD: 2

Kurtovszka kápia
Este un ardei tip capia, recomandat pentru culturi în sere şi în câmp liber. Are fructe mari de 120-180 g, conic alungite cu suprafaţă netedă, de culoare la început
verde închis, apoi roşu aprins. Pulpa este groasă, dulce. Excelent pentru consum.

categoria:

3

COD: 2

Greygo
Ardei tip gogoşar, cu creştere nedeterminată, cultivată în câmp liber sau
forţat cu sistem de susţinere. Fructele au un gust dulce, cu greutatea
de 130-140 g, cu coacere din verde
închis în roşu. Nu au tendinţa de a se
mucegăi în interior. Rezistent la virusul mozaic al tutunului se pretează
atât pentru consum in stare proaspătă cât şi pentru prelucrare.

categoria:

4

COD: 2

ARDEI

Szegedi 178

Szegedi 80

Soi cu creştere nedeterminată. Plantele sunt mari,
viguroase, cu fructe lungi de 10- 14 cm, cu greutate medie de 17-20 g, cu gust iute. Este tolerant faţă
de viroze. Este un soi timpuriu, care face posibil
cultura în câmp prin semănat direct.

Datorită conţinutului ridicat în pigmenţi, coloranţi
şi substanţă uscată este un soi răspândit. Este timpuriu, cu creştere nedeterminată. Fructele sunt
dulci, lungi de 10-12 cm. Se poate cultiva atât prin
semănat direct cât și prin răsaduri.

categoria:

categoria:

3

3

Kecskeszarv
Ardei cu creştere nedeterminată, tolerant la condiţiile de luminozitate slabă, cultivat atât în sere
şi solarii cât şi în câmp liber. Fructele sunt lungi,
subţiri, iuţi, de culoare verde deschisă, cu greutate
între 20-25 g. Se pretează pentru consum în stare
proaspătă şi pentru murături (ardei iuţi în oţet).

categoria:

3

COD: 2

Macska piros
Soi cu creştere nedeterminată, recomandat pentru culturile în câmp liber. Fructele sunt mici, lungi,
ascuţite, cu coacere din verde închis în roşu, cu
gust picant. Potrivit pentru înfirare, condimentare.

categoria:

3

COD: 2

Elefántormány
Ardei deosebit, cu creştere nedeterminată, cu productivitate ridicată. Fructele sunt decorative, mari, lungi, dulci,
de culoare verde deschisă, cu greutate
între 40-45 g. Recomandat pentru cultivare în sere, solarii şi în câmp liber. E potrivit pentru consum în stare proaspătă
pe tot parcursul anului.
categoria:

3

COD: 2

TOMATE

Lugas F1

Cherrola F1

Hibrid cu creştere nedeterminată, recomandat
pentru cultivare palisată în câmp liber şi solare neîncălzite. Fructele sunt rotund-alungite, de 60- 70
g, ferme, tari, delicioase. Rezistă la transport şi manipulare. Se poate recolta până la apariţia primului
ger. Este tolerant la viroze, verticilioză, fuzarioză.

Caracteristicile acestui hibrid prezintă o noutate
pentru diversificarea producţiei de tomate destinate
pieţei. Acestea ar fi: mărimea fructelor de 15-20 g,
gustul deosebit al acestora, culoarea plăcută şi numărul mare de fructe pe ciorchine (20). Este excelent
pentru salate, decoraţii. Se cultivă atât în câmp liber
cât şi în sere, solarii. Plantele sunt de creştere nedeterminată, cu vigoare de creştere medie. Frunziş
aerat şi cu rezistenţă bună faţă de bolile vasculare.

categoria:

2

categoria:

2

Korall
Tomate cu creştere determinată, recomandată pentru culturi în câmp liber. Perioada de vegetaţie este medie (125-130 zile).Plantă cu productivitate ridicată. Fructele sunt
deosebit de gustoase, de culoare roşu atractiv, se desprind uşor, cu rezistenţă ridicată la transport. Se cultivă mai ales pentru consum în stare proaspătă. Este rezistent la

categoria:

4

Manó
Soi timpuriu, cu creştere determinată, recomandat
pentru culturile în câmp deschis. Are tulpini groase, cu o înălţime de 34-45 cm. Fructele sunt rotunde, gustoase, uniform colorate, cu greutate medie
de 50-60 g. Se pretează pentru consum current.

categoria:

4

TOMATE

Kecskeméti 549
Soi semitimpuriu, cu creştere determinată, recomandat pentru culturi în câmp liber. Fructele rotund turtite sunt mari, gustoase, cu loji seminale, uniform
colorate, cu greutatea medie între 110-120 g. Producţia este destinată consumului în stare proaspătă şi obţinerii pastei concentrate.

categoria:

4

Vilma
Tomate timpurie destinată pentru cultivarea în
ghivece şi grădini. Plantele sunt mici. Fructele sunt
gustoase, rotunde, de culoare roşu aprins, cu greutate medie de 15-20 g. Plantele au şi o valoare
decorativă.

categoria:

3

Mobil

Kecskeméti jubileum

Tomate cu creştere determinată, recomandat pentru culturi în câmp liber. Perioada de vegetaţie este
cuprinsă între 130-135 zile. Fructele se desprind
uşor, sunt rotund turtite, frumos colorate, cu greutate între 120-140 g, potrivite atât pentru consum
în stare proaspătă cât şi pentru conservare.Este
rezistent la fusarium şi verticilium.

Soi semitimpuriu, cu creştere determinată, recomandat pentru culturi în câmp liber. Fructele rotund turtite sunt mari, gustoase, cu loji seminale,
uniform colorate, cu greutatea medie între 110120 g. Producţia este destinată consumului în stare
proaspătă şi obţinerii pastei concentrate.

categoria:

4

San Marzano
Soi semitimpuriu, cu creştere determinată, tip lucullus, foarte productiv. Forma fructului este alungită, cu greutatea medie de 80-100 g. Coapte fructele au culoarea roşu aprins şi un gust excelent.
Este potrivit pentru consum în stare proaspătă și
pentru pregătirea sucurilor.

categoria:

4

categoria:

4

CASTRAVETE
Soi semitimpuriu cu vigoare de creştere medie, cu flori predominant femele. Fructele sunt mici, de culoare verde deschisă, fără gust amar. Se recomandă recoltarea fructelor la dimensiuni mici, pentru conservare. Este tolerant faţă de făinare şi virusul mozaic al castraveţilor. Cel mai rezistent hibrid faţă de mana castraveţilor.

categoria:

2

Ritmo F1

Perez F1

Kecskeméti livmé

Hibrid partenocarpic timpuriu, adaptat pentru
condiţii din sere şi solarii încălzite. Este productiv,
cu fructe lungi de 32-35 cm, de culoare verde închis, cu inervaţii longitudinale, lipsite de gust amar.
Este tolerant la Cladosporium.

Hibrid cu vigoare de creştere mare, frunziş verde
închis. Are flori predominant femele, cu creştere
eşalonată. Fructul este verde închis, cu o formă
fină, fără gust amar. Se recoltează pentru industrializare. Se culege la mărimi mici. Rezistent faţă de
mană, tolerant faţă de făinare şi virusul mozaic al
castraveţilor. Se pretează atât pentru cultură palisată cât şi nepalisat.

Castravete timpuriu, cu flori predominant femele
potrivit pentru conservare. Fructele sunt fără gust
amar, cu broboane, cilindrice. Planta este tolerantă
la septorioză, mană şi făinare. Se pretează pentru
culturi în câmp liber.

categoria:

1

categoria:

2

categoria:

2

CASTRAVETE

Barbara F1

Zentai F1

Hibrid cu capacitate de creştere şi producţie ridicată, cu flori predominant femele. Se poate cultiva atât palisat cât şi nepalisat. Fructele sunt cu
broboane rare, de culoare verde închisă, fără gust
amar. Este tolerant la septorioză, mană, făinare şi
virusul mozaic al castraveţii.

Hibrid timpuriu de castraveti, cu creştere semiintensivă, cu flori predominant femele. Fructul este
crocant, cu broboane, fără gust amar, de proporţie
3,0-3,2:1, pentru conservare. Se pretează pentru
culturi palisate şi nepalisate şi în condiţii extensive.
Este rezistent la cladosporiu, făinare, mană, VMT.

categoria:

4

categoria:

4

Jóker F1
Zita F1

Jóker F1

Hibrid rezistent la septorioză şi tolerant faţă de
mană, făinare şi virusul mozaic al castraveţii. Este
recomandat pentru culturi în câmp liber. Fructul
este crocant fără gust amar, cu broboane. Excelent
pentru conservare.

Hibrid cu capacitate de producţie ridicată, recomandat pentru culturi în câmp liber. Plantele prezintă o dezvoltare rapidă, sunt viguroase. Fructele
sunt de 15-18 cm lungi, fără gust amar, corespunzătoare pentru consum. Datorită rezistenţei faţă de
boli se poate recolta până la primul ger. Este rezistent la septorioză şi tolerant faţă de mană, făinare
şi virusul mozaic al castraveţii. Se poate cultiva atât
palisat cât şi nepalisat.

categoria:

3

categoria:

3

Zengő F1

Sugar baby

Hibrid timpuriu recomandat
pentru cultivarea în câmp
deschis. Coaja este subţire
de culoare verde deschisă, cu
dungi largi mai închise. Fructele sunt rotunde, cu greutate
de 7-10 kg. Pulpa este dulce,
de culoare roşu aprins, cu
structură fermă. Rezistent la
fusarium (rasele 0 şi 1.)

Se pretează în cultură protejată (tunel) şi în câmp deschis. Soi timpuriu cu fructe
rotunde, cu greutate de 3-4
kg. Coaja este de culoare verde închisă. Miezul este dulce,
ferm, de culoare roşu aprins.

4

1

PEPENE

categoria:

categoria:

Crimson sweet
Pepene cu capacitate de producţie ridicată. Fructele sunt rotund-alungite, cu greutate de 12-14 kg. Coaja este de culoare verde deschisă cu dungi largi mai închise. Pulpa este
roşu strălucitor, crocant, dulce. Este un soi rustic, se acomodează uşor condiţiilor diferite de climă, tolerant la fusarium şi cladosporium.

categoria:

4

Topáz
Pepene galben foarte timpuriu. Fructele sunt rotunde, de 1,2-1,5 kg. Coaja este acoperită cu reţea de striaţii, este de culoare verde, iar la maturitatea fiziologică devine galbenă. Pulpa este
dulce, suculentă, de culoare alb-verzuie. Se cultivă atât în câmp liber, cât şi sub folie.

categoria:

2

Muskotály

Tétényi csereshéjú

Soi cu aromă deosebită. Fructul este
rotund turtit, de culoare galbenă, cu
dungi verzi, cu greutate medie de 1
kg. Coaja este subţire iar pulpa este
dulce, foarte suculentă, cu conţinut
ridicat de zahăr, de culoare verde
deschisă. Este cultivat mai ales în
grădini.

Soi semitimpuriu recomandat pentru cultivarea în solarii şi în câmp
deschis. Fructul este rotund, cu masa
de 0,8-1 kg. Coaja este galben-verzuie cu reţea de striaţii, uşor brăzdat, iar
pulpa este portocalie, zemoasă, aromată. Se pretează pentru consum în
stare proaspătă şi pentru prelucrare.

categoria:

4

categoria:

4

Albatök
Dovlecel timpuriu, cu productivitate
ridicată, rezistent la secetă. Plantele
sunt în formă de tufă. Fructele sunt
cilindrice, cu greutate de 4-5 kg.
Coaja este de culoare crem, la maturitate galbenă. Miezul este de culoare alb-verzui. Se recomandă pentru
consum în stare proaspătă şi pentru
prelucrare.

categoria:

4

Orange

DOVLEAC

Dovleac cu conţinut ridicat de carotină, bogat în vitamina A. Fructul are
forma unui păr, cu greutate medie
de 2-4 kg. Coaja şi miezul au o culoare portocalie. Se recomandă consumul în stare proaspătă. Se cultivă şi
în câmp deschis, mai ales în grădini.

categoria:

2

Óvári fehér
Dovlecel tip patison, cu perioada de
vegetaţie 90-100 zile. Plantele sunt
în formă de tufă. Fructele au formă
de disc, cu coajă alb-crem, greutate
de 0,15-1,5 kg, cu miez alb. Răspunde pozitiv la aplicarea fertilizanţilor.

categoria:

4

Connecticut field
Tip special de dovleac folosit în bucătărie sau pentru decor cu ocazia
sărbătorii de Halloween. Planta are o
creştere viguroasă. Fructele sunt sferice, crestate, cu pulpă portocalie, de
4-8 kg .Se cultivă în câmp liber.

categoria:

3

Black beauty

Nagydobosi
Soi cu creştere viguroasă, recomandat pentru culturi în câmp. Fructele
sunt rotund turtite, cu coaja cenuşiu
deschisă şi greutate de 4-8 kg. Pulpa
este portocalie. După ce e pişcat de
brumă fructul este şi mai gustos, mai
dulce. Este potrivit pentru păstrare.

categoria:

4

Soi productiv, recomandat pentru
culturi în câmp liber. Tufa este scundă. Fructele sunt cilindrice, de culoare verde închisă. Perioada optimă de
recoltare este la dimensiuni de 10-12
cm. E potrivit ca şi cultură succesivă.
Se pretează pentru consum în stare
proaspătă şi pentru conservare.

categoria:

4

Sonkahagyma
Ceapă cu calităţi deosebite, destinat
pentru consum curent, mai ales pentru salate. Bulbul are formă cilindrică
de culoare galben-auriu, pulpa este
consistentă, albă. Rezistenţa la păstrare este medie.

CEAPĂ

categoria:

4

Long white
Tokyo
Ceapă verde cu perioada de recoltare
pe tot parcursul anului. Plantă perenă,
prin semănatul de primăvară valorifică terenul timp de 3-4 ani. Bulbul
este cilindric, de grosimea degetului.
Se recomandă cultivarea în grădini
familiale.

categoria:

4

Tétényi áttelelő
Praz cu capacitate ridicată de producţie, recomandat pentru consum curent. Planta este de 60-70 cm înaltă, de
culoare verde -albăstruie. Poate ierna
şi în camp.

categoria:

4

Vitéz
Soi tardiv, productiv. Bulbii sunt fermi, de formă sferică. În exterior sunt aurii, iar pulpa este albă. Are o capacitate îndelungată de păstrare. Rezistă bine la secetă. Foloseşte
bine potenţialul productiv al solului.

categoria:

4

Danwers 126

Rekord

Fertődi vörös

Morcov de calitate superioară, cu perioadă de
vegetaţie lungă, 180-200 zile, recomandat pentru
culturi în câmp liber. Rădăcinile sunt de calitate superioară, lungi, rotunjite la vârf. Recomandat atât
pentru consum în stare proaspătă, cât şi pentru
păstrare.

Morcov tip Flakker destinat pentru păstrare. Perioada de vegetaţie este lungă, 160-180 zile. Este un soi
productiv, cu rădăcini netede, de culoare orange, cu
conţinut ridicat de caroten şi substanţe uscate. Se
pretează pentru păstrare şi prelucrare.

Soi cu perioadă lungă de vegetaţie 180-200 zile, cu
foliaj abundent. Rădăcinile au un conţinut ridicat
de caroten, sunt conice, lungi, de culoare orange
şi au un gust excelent. Este potrivit pentru păstrare
lungă.

MORCOV

categoria:

4

categoria:

4

Vörös óriás
Morcov tip Flakker, cu perioadă de vegetaţie de
180-200 zile. Frunzişul este bogat. Rădăcinile sunt
mari, lungi, dulci, de o culoare excelentă, au un
conţinut bogat de vitamina B1, B2, B6, C. Datorită
conţinutului ridicat de caroten, zahăr şi substanţe
uscate este recomandat în special pentru prelucrare.

categoria:

4

categoria:

4

Karotela
Morcov tip Nanti, cu lungime medie, formă cilindrică, cu capătul aplatizat. Perioada de vegetație este de 100-110 zile. Se pretează în cultură liberă, dar şi în solarii. Perioada de semănat: cât
mai devreme, posibil şi pănă la jumătatea lunii iulie, astfel asigură o prospețime pe un timp îndelungat. Gustul este dulce, plăcut, se depozitează pe o perioadă scurtă sau în congelator.

categoria:

4

Nanti
Morcov semitimpuriu, cu perioadă de vegetaţie
120-130 zile. Rădăcina este gustoasă, netedă, cilindrică, cu vârful rotunjit, cu lungime de 16-18 cm.
Este destinat pentru consum în stare proaspătă. Se
poate cultiva ca şi cultură succesivă.

categoria:

4

Korai cukor
Soi zaharat pentru rădăcină timpurie, cu perioadă de vegetaţie de 140150 zile. Rădăcinile au formă conică,
sunt albe, de calitate superioară, de
12-15 cm lungime şi diametru maxim de 5-6 cm. Necesită soluri aerate, bine administrate cu elemente
nutritive. Este recomandat în special
pentru consum în stare proaspătă.

4

PĂTRUNJEL,
ȚELINĂ

categoria:

Félhosszú
Félhosszú

Hegykői

Pătrunjel cu productivitate ridicată, cu perioadă de
vegetaţie 180-200 zile. Rădăcina este albă, conică,
cu lungime între 20-24 cm şi diametru maxim de
3-4 cm. Frunzişul este bogat, de culoare verde închis. Se recomandă pentru consum în stare proaspătă şi pentru păstrare.

Soi cu perioadă de vegetaţie de 180- 220 zile
Frunzişul este bogat, erect, de culoare verde
închis. Tuberculul are formă sferică, cu suprafaţă netedă, de mărime mijlocie, cu miez alb.
Rădăcinile sunt plasate numai la baza căpăţânei. Potrivit pentru consum curent şi pentru
congelare, se poate depozita îndelungat.

categoria:

4

categoria:

4

Hanácká

Hosszú

Soi semilung rezistent la făinare.
Perioada de vegetaţie 180-200 zile.
Rădăcina de culoare albă, formă conică, lungime de 14-17cm, mărime
medie. Frunze puternice de culoare
verde închis. Se pretează pentru
consum imediat, dar şi pentru păstrare mai îndelungată.

Soi cu perioadă de vegetaţie 200220 zile. Rădăcinile sunt albe, lungi,
de 20-24 cm, cu diametrul maxim de
2-3 cm. Frunzişul este bogat. Necesită sol lucrat în adâncime. Este destinat consumului în stare proaspătă şi
pentru păstrare.

categoria:

4

categoria:

4

Fertődi félhosszú
Păstărnac semilung, cu perioadă de vegetaţie 160-180 zile. Rădăcina este de culoare crem. Diametrul maxim este de 6-8 cm, lungimea de 25-35 cm. Necesită sol lucrat în adăncime. Se recoltează toamna târziu, rezistă la ger, poate ierna şi în câmp.

categoria:

4

Jánosnapi

Nero Tondo D’Inverno

Ridichi de vară cu perioadă de vegetaţie 50-70
zile. Rădăcina este conică de 10 -15 cm lungime,
cu coajă galben-brună şi miez alb consistent. Nu
se lemnifică. Se recomandă pentru producţia în
câmp.

Ridichi negre de toamnă cu rădăcini mari (200-250
g) rotund turtite, cu coajă neagră şi interiorul alb.
Are o rezistenţă bună la păstrare. Nu se lemnifică.

RIDICHI

categoria:

4

categoria:

4

Jégcsap

Müncheni sör

Soi timpuriu, potrivit pentru culturi în câmp deschis. Rădăcini lungi şi ascuţite de culoare albă, gust
excelent. Nu se lemnifică.

Ridichi cu perioadă de vegetație lungă, potrivit și
pentru păstrare. Rădăcina este de formă conică,
albă atât în exterior cât și în interior, cu un gust
delicios. Nu se lemnifică.

categoria:

4

categoria:

4

Slovana
Este un soi timpuriu cu un aspect deosebit. Forma ridichilor este cilindrică, au culoare roşu aprins cu alb în zona vârfului. Rădăcina are o lungime
de 10 cm. Perioada de vegetaţie este de 32- 35 zile, se recomandă pentru culturi în câmp şi în spaţii protejate.

categoria:

4

Róza
Ridichi cu maturitate de 30-40 zile, recomandat
atât pentru cultură în sere cât şi pentru câmp liber.
Frunzişul este bogat. Rădăcinile sunt mari, rotunde, cu un diametru de 4,5-5 cm. Coaja este roşie,
subţire, miezul este alb, nu se lemnifică.

categoria:

4

VARZĂ

Vertus
Vertus

Rufus

Varza creaţă, tardivă, cultivată mai ales în câmp liber ca şi cultură succesivă. Capacitatea de producţie este ridicată. Căpăţânile sunt rotunde, semitari,
cu greutate de 1,3-1,6 kg. Potrivit pentru păstrare şi
pentru consum în stare proaspătă.

Varză roşie timpurie, cu perioada de vegetaţie 100120 zile. Căpăţâna este rotund alungită, uniformă,
de culoare violet închisă, cu greutate medie de 1,32 kg. Are capacitatea de producţie ridicată. Potrivit
pentru consum curent şi pentru păstrare.

categoria:

4

categoria:

4

Júniusi óriás
Varză albă recomandată pentru culturi timpurii în
câmp sau ca şi cultură succesivă. Căpăţâna este
rotundă, compactă, cu greutate de 0,6-1,2 kg. Perioada de vegetaţie este de 60-70 zile. Este destinat
consumului în stare proaspătă.

categoria:

4

Polár
Varză semitârzie, ajungând la maturitate la 145155 zile după semănare. Căpăţâna este rotundă,
puţin turtită de culoare gri-verzui, în greutate de
3-4 kg. Este rezistent la crăpare. Se recomandă atât
pentru consum curent cât şi pentru stocarea pe
timpul iernii.

categoria:

4

Violeta

Gigant

Soi tardiv, recomandat pentru culturi în câmp liber, cu capacitate de
producţie ridicată. Gulioarele sunt
rotund turtite, albastru-violete, cu
diametru între 15-20 cm de calitate
superioară. Se recomandă pentru
consum curent şi pentru păstrare.

Gulie albă, tardivă, corespunzătoare cultivării în teren deschis. Bulbii
sunt mari de 3-5 kg, nu se lemnifică. Potrivit pentru consum în stare
proaspătă.

categoria:

categoria:

4

4

Beta
Conopidă timpurie, potrivit pentru
culturi în spaţii protejate sau în câmp
liber. Perioada de vegetaţie este de
54-59 zile. Căpăţâna este mare, albă.
Frunzele acoperă în mare parte inflorescenţa.

4

GULIE

categoria:

Brüsszeli félmagas

Calabrese

Varza de Bruxelles cu perioadă de
vegetaţie medie. Planta are vigoare
de creştere ridicată. Verzişoarele sunt
rotunde, de culoare verde închise.
Se recomandă recoltarea după primul ger, deoarece frigul are un efect
pozitiv asupra gustului. Se pretează
pentru consum curent şi congelare.

Broccoli cu perioada de vegetaţie
medie. Căpăţânile sunt mari cu granule florale fine de culoare gri-verzuie. Dă rezultate bune pe soluri afânate, bogate în azot. Se recomandă
irigarea culturii. Producţia este destinată consumului în stare proaspătă
şi pentru congelare.

categoria:

4

categoria:

4

Szentesi fóliás kék
Szentesi fehér

Szentesi fóliás kék

Gulie recomandată pentru culturi în câmp deschis
şi în solarii neîncălzite. Gulioarele sunt atractive, rotund-turtite, de culoare alb-verzui. Este rezistent la
crăpare. Potrivit pentru consum în stare proaspătă.

Soi timpuriu, recomandat pentru culturi în spaţii
protejate neîncălzite. Gulioarele au formă sferică,
cu diametrul între 6-10 cm, de culoare albastru-violet. Este rezistent la crăpare, nu se lemnifică. Corespunzător pentru consum curent.

categoria:

4

categoria:

3

SALATĂ

Téli vajfej
Téli vajfej

Great lakes

Varietate de salată de iarnă. Se seamănă toamna şi
se recoltează pimăvara. Căpăţâna este de mărime
medie, compactă, bine îndesată. Rezistă bine la
temperaturile scăzute.

Salată semitimpurie de tip „Iceberg”, ce se poate
cultiva pe tot parcursul anului în câmp liber. Căpăţânile sunt mari, tari, crocante. Nu emite tije florale.

categoria:

4

categoria:

4

Kobak

Május királya

Salată cu perioadă de vegetaţie scurtă, recomandată pentru spaţii protejate. Frunzele sunt fine, de
culoare galben-verzui, crocante. Căpăţâna este
bine îndesată, mare de 250-300 g. Emite foarte
greu tije florale. Se pretează pentru consum curent.

Soi timpuriu pentru culturi în câmp deschis, spaţii
protejate. Emite greu tije florale. Căpăţânile sunt
de mărime mijlocie, îndesate.

categoria:

categoria:

4

4

Lolla rossa
Salată tip „Lollo”, recomandată pentru culturi în
câmp liber. Rozeta este mare de 200-250 g, bogată
în frunze de culoare bordo. Frunzele sunt creţe fără
gust amar. Sunt potrivite pentru consum în stare
proaspătă.

categoria:

4

VINETE, SFECLĂ ROȘIE,
PLANTE AROMATE

Kecskeméti lila
Kecskeméti lila

Simalevelű

Soi semitimpuriu recomandat pentru culturi în solarii şi în câmp liber. Primele fructe se culeg la 130135 zile după semănare. Plantele sunt viguroase,
dense. Fructele sunt lungi, ovale, cu greutate peste
250 g, de culoare vânăt aprins. Pulpa este albă. Se
pretează pentru consum în stare proaspătă şi pentru conservare.

Soi pentru frunze. Soi foarte productiv. Frunzele
sunt netede, viguroase, de culoare verde închis.
Este tolerant la frig. Se foloseşte pentru o gamă
largă de preparate culinare.

categoria:

4

categoria:

4

Bíborhenger

Rubin

Sfecla roşie cu perioadă de vegetaţie 90-110 zile, recomandată pentru
cultură principală timpurie sau succesivă. Rădăcinile au formă cilindrică
cu pulpă roşie închisă strălucitoare.
Se preteză pentru prelucrare.)

categoria:

Soi cu perioadă de vegetaţie 90-110
zile. Se poate cultiva atât ca şi cultură
principală cât ca şi cultură succesivă.
Rădăcinile sunt globuloase de mărime medie, de culoare roşu închis. Se
recomandă pentru prelucrare.

4

categoria:

Mohafodrozatú
Pătrunjel frunze. Plantă cu creştere viguroasă, cu
capacitate de producţie ridicată. Frunzişul este
bogat, creţ, de culoare verde închis. Se reface
foarte rapid.

categoria:

4

4

Cimbru de cultură
Cimbrul de cultură este un arbust sensibil la insuficiența luminii și a căldurii, dar rezistent la secetă. Planta
se dezvoltă încet astfel trebuie cultivat prin răsad. Cele mai aromate frunze se recoltează atunci când plantele au început să înflorească. E un condiment potrivit pentru fripturi, mâncăruri de legume. Este un bun
calmant pentru tuse, are efect antiseptic, antibacterial, fungicid.

categoria:

4

Măgheran
Este o plantă anuală exigentă
la căldură, lumină și apă. Perioada de vegetație este de 3-4
săptămâni, astfel recomandăm
cultivarea prin răsaduri. Se
poate planta și în ghiveci. Este
un condiment potrivit pentru
supe, fripturi, mâncăruri de legume. Este recomandat pentru
tratarea afecțiunilor aparatului
digestiv.

categoria:

4

Coriandru
Este o plantă anuală cu germinație lungă și perioadă de vegetașie scurtă. Fructele recoltăm la maturitate totală, cănd
au culoarea de galben-brun închis, de 2-3 ori pe an. Este potrivit pentru mâncăruri cu varză,
fripturi, umpluturi. Calmează
durerile abdominale, reducând
spasmele digestive, balonările
și usurând evacuarea gazelor
intestinale.

Mărar
Este o plantă anuală, erbacee,
care preferă locurile însorite,
calde. Mărarul este de neînlocuit, conferind salatelor de crudități (mai ales acelui de castraveți), precum și preparatelor
de carne o aromă deosebită.
Are efect antispasmodic, protejează contra unor probleme
digestive precum indigestia,
balonarea.

PLANTE AROMATE

categoria:
categoria:

4

Roiniță
Roinița este o plantă perenă.
Crește în tufe dense, este exigentă la lumină, dar rezistentă
la secetă. Se poate semăna și
toamna. Este posibil înmulțirea prin divizarea tufelor. Prima
iarnă planta trebuie acoperită.
Din cauza gustului proaspăt
de lămâie este excelent pentru
salate, tocănițe și prăjituri. Are
efect calmant, liniștește crampele, combate insomnia.

categoria:

4

4

Leuștean
Este o plantă pernă, care nu
este deloc pretențioasă, rezistă atât la călduri excesive cât
și la înghețuri. Se înmulțește
prin divizarea tufei. Leușteanul
este mai mult decât un simplu
zarzavat pentru supe și ciorbe
(nici o ciorbă fără leuștean),
poate fi folosit și în tratamentul
bolilor infecțioase.

categoria:

4

Oregano
Este o plantă perenă exigentă la căldură și lumină, rezistentă la secetă. Se cultivă prin răsad, cu plantare vara.
Se poate planta și în ghiveci. Felul de mâncare cel mai
bine asociat cu oregano este pizza, o combinație bună
și cu roșii, legume fierte și fripte, carne. Consumul de
oregano ajută la digestie și are efect antiseptic.

categoria:

4

Creson
Cresonul este o plantă erbacee legumicolă anuală cu flori albe mici. Se poate
cultiva și în ghivece pe pervazul bucătăriei. Perioada de germinațe este foarte
scurtă, la 10 zile după semânarea, la înălțime de 6-8 cm, deja se poate recolta.
Frunzele se folosesc în stare proaspătă,
au gust interesant, iute. E o sursă suplimentară de vitamine. Frunzele cresonului sunt întrebuințate ca salată sau
condiment pentru mâncăruri cu carne.

categoria:

Tarhon
Este o plantă erbăcee, perenă.
Pentru a cultiva tarhonul în grădină, alegeți un loc însorit, și udați
destul de des. Se înmulțumește
prin butaș sau prin despărțirea
tufei. Parfumul bogat și plăcut al
tarhonului își face să fie un adaos
minunat la felurile delicate cu pui,
la sosurile de smântână, maioneză sau ciuperci. Cel mai des însă
se folosește la salate. În farmacia
naturistă este utilizat îndeosebi în
tratarea unor afecțiuni ale rinichilor, ficatului și stomacului.

categoria:

Busuioc cu
frunze mici
Este o plantă anuală, exigentă
la căldură, lumină și apă. Se
poate cultiva și în ghivece pe
pervazul din bucătărie. Este
folosit de minune la mâncărurile cu roșii, salate, proaspăt sau
congelat. Busuiocul liniștește
crampele, este antiseptic și
tonic.

categoria:

4

4

Busuioc cu
frunze de
salată
Este o plantă anuală, exigentă
la căldură, lumină și apă. Se
poate cultiva și în ghivece pe
pervazul din bucătărie. Este
folosit de minune la măncărurile cu roșii, salate, proaspăt sau
congelat. Busuiocul liniștește
crampele, este antiseptic și
tonic.

categoria:

4

4

Busuioc cu
frunze roșii
Este o plantă anuală, exigentă
la căldură, lumină și apă. Se
poate cultiva și în ghivece pe
pervazul din bucătărie. Este
folosit de minune la măncărurile cu roșii, salate, proaspăt sau
congelat. Busuiocul liniștește
crampele, este antiseptic și
tonic.

categoria:

4

Popey
Spanac timpuriu cu productivitatea ridicată, recomandat pentru culturi în câmp liber. Frunzele sunt
groase, netede, crocante, de culoare verde închisă.
Este potrivit pentru consum curent şi pentru congelare.

SALATĂ, SPANAC,
MĂCRIȘ, PORUMB

categoria:

4

Rukkola

Pallagi nagylevelű

Este o plantă ierboasă, cu frunze crestate, asemănătoare cu cele de
păpădie. Are un conținut bogat de vitamina C și multe alte substanțe minerale. Are o aromă puternică, tăria ei crește odată cu
vârsta frunzei. Gustul frunzelor este greu de descris, deoarece pare
a împrumuta în egală măsură aroma frunzelor verzi de usturoi, creson și a arahidelor. Planta verde are gust puternic, un pic piperat. În
general rucola e folosită în stare crudă, în salate, ea poate fi și fiartă.
Frunzele se pot rupe de 4-6 ori într-un sezon.

Plantă perenă cu frunze groase, ovale, lanceolate.
Fiindcă seminţele sunt mici şi germinează greu,
necesită un sol bine pregătit. Pe parcursul unui sezon frunzele se pot recolta de 2-3 ori. Prin fertilizări
faziale cultura se poate menţine 2-3 ani într-un loc.
Recomandăm pentru culturi în spaţii protejate şi în
câmp liber.

categoria:

4

categoria:

4

MV Július
Este un hibrid timpuriu de porumb zaharat,
rezistent la temperaturi scăzute în perioada semănării. Are o creştere rapidă. Ştiuleţii au lungimea de 20-22 cm, sunt groşi, cilindrici, cu boabe
dulci. Se poate semăna treptat, începând din 20
aprilie până în 20 iunie.

categoria:

Kecskeméti gyöngy
Soi semitardiv, viguros, cu înălţime de 170-180
cm. Se obţin 1-2 ştiuleţi pe plantă. Ştiuleţii au 16
rânduri de seminţe, sunt lungi de 19-20 cm, de
culoare galbenă. Este rezistent împotriva bolilor şi
dăunătorilor.

categoria:

4

1

Rege
Soi recomandat pentru culturi timpurii în câmp.
Tufa de 45-50 cm înălţime, este puternic ramificată
cu frunze de culoare verde deschisă. Păstăile sunt
galben aurii, cu secţiunea rotundă, dimensiunea
fiind de 130x8 mm, fără aţă. Boabele sunt albe.
Este rezistent la arsură bacteriană. Potrivit pentru
consum în stare proaspătă şi congelare.

categoria:

FASOLE

Cerka
Este un soi de fasole cu păstaia cilindrică, de culoare galben-auriu. Tufa are o înălţime de 30-40 cm,
cu vigoare de creştere mare, de culoare verde închisă. Păstăile sunt subţiri, fără aţă, au un diametru
de 7 mm şi lungime de 10-12 cm. Boabele sunt
mici, albe. Producţia este destinată consumului în
stare proaspătă şi în special pentru congelare.

categoria:

2

2

Budai piaci
Budai piaci

Odir

Fasole de grădină timpurie. Tufele sunt de cca. 5055 cm înălţime. Păstăile de formă lată au o culoare
de galben auriu, cu mărime de 160x15x9 mm.
Boabele sunt albe, gustoase. Sunt lipsite de aţă. Perioada optimă de recoltare este când păstăile sunt
fragede, cu boabele puţin dezvoltate. La maturitate boabele au culoare albă. Corespunzător pentru
consum curent, congelare, prelucrare.

Fasole de grădină semitimpurie, oloagă, Păstăile
de formă lată sunt de culoare galbenă, lungi de 16
cm, fără ață. Boabele sunt albe, gustoase de mărime medie. Este potrivit pentru consum curent și
pentru congelare.

categoria:

2

categoria:

2

FASOLE

Carioca
Carioca

Babilon

Fasole uscată de culoare roşu-maro, marmorată.
Este foarte productiv cu tufe de 45-50 cm. Păstăile
sunt late, cu lungime de 14-15 cm. Boabele sunt
mari, rotunde.

Ceruza típusú, szabadföldi termesztésre alkalmas,
felálló hajtásrendszerű, szilárd szárú, mely megdőlésre nem hajlamos. Termése sötétzöld, édes,
egyenes hüvelyű, kerek keresztmetszettel. A hüvely hossza 120–140 mm, átmérője 7–8 mm. Felálló
hajtásrendszere és a magasan képződő hüvelyek
miatt könnyen szedhető.

categoria:

2

categoria:

2

Borlotto
Soi tardiv de fasole urcătoare foarte viguroasă.
Planta poate ajubge până la 250-300 cm. Păstaia
este de culoare galben-verzui, cu dungi de un roșu
mai închis, semilung, cu 6-8 boabe în interior. Boabele sunt ovale de culoare roz cu marmorații roșii.
Este folosit ca fasole uscată. Perioada de vegetație
este de 85 zile.

categoria:

2

Saxa
Soi semitimpuriu, recomandat pentru culturi în
câmp deschis. Este foarte productiv, cu tufe viguroase de 45-55 cm înălţime. Păstăile sunt verzi,
fragede de 120 x 8 mm dimensiune, fără aţă. Este
rezistent la arsura bacteriană şi la atacul virusului
de mozaic al fasolei. Se pretează pentru consum
curent şi congelare.

categoria:

2

Velox
Fasole urcătoare cu păstăi galbene, semitimpurie,
recomandată pentru grădini. Planta poate ajunge
la 200- 250 cm. Păstăile sunt plate de 18-20 cm
lungime, fără aţă. Boabele sunt de mărime medie,
albe. Potrivit pentru consum curent şi pentru congelare.

categoria:

2

Carmen
Fasole oloagă, pitică, semitimpurie, cu capacitate
de producţie ridicată. Planta are o înălţime de 40
cm, păstăi de 15-20 cm conţin 6-7 boabe frumos
colorate, de culoare vişinie. Este ideală în salate,
reţete chili. Corespunzător pentru consum curent
şi prelucrare.

categoria:

2

Inka
Fasole oloagă cu capacitate de producţie ridicată.
Păstăile cu coacere, din verde închis în galben,
sunt 7-10 cm lungi, cu 4-6 boabe în interior. Boabele sunt de culoare bej, cu marmoraţii brune.
Perioada de vegetaţie este de 115 zile. Este folosit
ca fasole uscată.

categoria:

2

Euréka
Fasole oloagă cu tulpină de 35-40 cm înălțime.
Este productiv, are o rezistență față de boli. Boabele sunt albe, mari, se fierb ușor, au un gust plăcut.
Recomandăm pentru consum în stare proaspătă
cât și pentru industrializare.

FASOLE

categoria:

2

Zenit
Fasole oloagă cu perioadă de vegetaţie scurtă 100-110 zile. Tufa este rigidă, prezentând etaje de fructificare. Păstăii sunt de 7-8 cm lungi, cu 5-6 seminţe albe. Boabele se fierb uşor şi
au un gust superior. Nu este sensibil la boli.

categoria:

2

Kelvedon
csodája
Kelvedon csodája

MAZĂRE

Soi semitimpuriu de calitate superioară. Păstăii conţin 6-8 boabe mari,
cu gust foarte plăcut. Corespunzător
pentru consum în stare proaspătă şi
pentru prelucrare.

Rajnai törpe
Soi timpuriu, rezistent la condiţii nefavorabile. Planta este de 35-40 cm
înălţime, cu păstăi de 7-8 cm lungi,
cu 9 boabe în interior. Se pretează
pentru consum curent şi pentru
prelucrare.

Nimród
Soi timpuriu de calitate superioară.
Tufa este de culoare verde închisă
de 50-60 cm înălţime. Păstăile sunt
mari, cu 5-6 boabe fragede în interior, de culoare verde închisă. Mărimea medie a boabelor este de 9-10
mm. Este destinat atât pentru consum curent cât şi pentru congelare.
Este tolerant împotriva fuzariozei.

Korvin
Soi semitimpuriu, cu capacitate de
producţie superioară. Este rezistent
la secetă. Se pretează pentru recoltarea în două etape.

Villő
Sio tardiv cu păstăi lungi și boabe
mari. Este rezistent la făinare și fuzarioză (fuzarium oxisporum). Această
trăsătură este esențială la soiurile
tardive, fiindcă zilele călduroase
crează un mediu optim pentru ciuperci, cauzând pierderi însemnate
de producție.

CIUPERCI,
PORUMB

Păstrăv de fag

Shii-take

Specia se găseşte des toamna în pădurile de
fag şi în iernile mai calde pe buşteni şi arbori
bolnavi. Pălăria este sub formă de evantai, de
culoare cenuşiu-negricioasă. Este o specie
foarte gustoasă, ce se pretează pentru ciuperci pane, supe, tocăniţe, chiftele. Se pretează pentru congelare îndelungată. Se poate
cultiva în grădinile de lângă casă, are un efect
ornamental deosebit.

Buşteanul tăiat se însămânţează cu miceliu. Perioada de împânzire este de 12 (18)luni, când apar primele pălării. Buştenii
rodesc periodic, 3-6 ani. Între perioadele de rodire se lasă în repaus, după care se trec în condiţii de rodire. Ciuperca shii take se
pretează pentru toate mâncărurile calde. Valoarea gastronomică
este mărită de efectul terapeutic. Are efect anticelerotic, antiviral
şi antitumoral, întăreşte sistemul imunitar şi are efect de scăderea colesterolului.A se pastra la 5˚ C!

Gazda MTC

1kg

A GAZDA a legkedveltebb hibridkukorica a kis területen, ház
körül
termelő
gazdák
körében.
A fajta neve ma már fogalom, ezt a kiváló
alkalmazkodóképességének köszönheti. Jól hasznosítja a rendelkezésre álló
tápanyagokat, a szárazságot jól tűri. Kiváló alkalmazkodóképessége révén a
közepes vagy gyengébb területeken is a
lehető legnagyobb termést adja. Középkései (FAO 450) fajta, nedvesebb években
górés szárítást igényel. Csövei mindig
vastagok, kedvező feltételek között igen
nagyok. Javasolt tőállomány 60–70 ezer
tő/ha, tehát 607 tő/m2. Vetési idő április hónapban, ahogy az időjárás engedi.
A GAZDA MTC jellemzője a nagy cső, nagy
termés és kiemelkedő termésbiztonság!

MVNK 333

1kg

Hibrid cu FAO390, cu creştere intensivă.
După maturare pierde apa foarte repede.
Este recomandat şi pentru silozare şi consum de masă verde. Este rezistent la secetă
şi valorifică foarte eficient resursele solului.
Asigură o producţie bună şi pe soluri de
calitate slabă. Datorită timpurietăţii şi capacităţii de pierdere a apei nu necesită uscare.

GAZON

Amestec de
gazon rezistent
la umbră

Amestec de
gazon rezistent
la trafic intens

Conţine: 30% Festuca heterophylla,
70% Festuca rubra Preferat pentru
zone umbroase, sub copaci. Speciile
din amestec rezistă la insuficienţa
luminii şi precipitaţii scăzute, astfel
un gazon dens, bogat, şi în zone mai
umbroase.

Compoziţie: 10% Poa pratensis,
20% Festuca heterophylla, 35%
Lolium perene, 35% Festuca rubra.
Se pretează pentru curţi şi grădini
cu folosinţă mai intensă. Se poate
folosi pentru completarea golurilor.
Amestecul este alcătuit din specii cu
rădăcini puternice şi cu o capacitate mare de regenerare. În perioada
după răsărire trebuie protejat, până
la dezvoltarea radiculaţiei.

Pázsit
Conţine: 5% Agrostis capillaris,
25% Lolium perenne 30% Festuca
heterophylla, 40% Festuca rubra .
Amestec de gazon pentru parcuri
şi grădini. Acest amestec de calitate
conţine specii de iarbă cu firul subţire şi cu o creştere încetată, care creează un covor compact, dacă peluza
a fost instalată şi întreţinută corect.
Perioada optimă pentru însămânţare este primăvara devreme până
toamna târziu.

Amestec de
gazon rezistent
la secetă
Conţine: 20% Lolium perene, 20%
Festuca ovina, 20% Festuca arundinacea, 20% Festuca rubra. Aclimatizat la clima României rezistă la
temperaturi ridicate de vară. Menţine un gazon frumos şi în condiţii
nefavorabile. Dă rezultate excelente
în cazul irigării periodice, dar rezistă
şi în cazul irigării ocazionale. Datorită
amestecului potrivit avem de a face
şi la sfârşitul verii cu un gazon verde
plăcut.

Amestec de gazon cu lucrări minime
Conţine: 25% Agrostis capillaris, 25% Poa
pratensis, 50% Festuca rubra. Amestecul
asigură un gazon dens, plăcut. Necesită
o irigare periodică. Datorită speciilor din
amestec creşte mult în densitate şi puţin în
înălţime. Datorită creşterii reduse necesită
o întreţinere mai rară.

Sport
Conţine: 25% Lolium perenne, 30% Festuca
heterophylla, 45% Festuca rubra. Amestec
de gazon pentru terenuri de sport şi locuri
cu trafic intens. Acest amestec de calitate
conţine specii de iarbă cu firul subţire şi
rezistent la călcat, care creează un covor
foarte bun şi rezistent, dacă peluza a fost
instalată şi întreţinută corect. Perioada optimă pentru însămânţare este primăvara
devreme până toamna târziu.
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