
România

Ambalaj Preț fără TVA

500 g 33.00

500 g 33.00

1 kg 50.00

1 kg 80.00

100 g 18.00

25 kg 225.00

25 kg 300.00

25 kg 300.00

50000 sem. 60.00

50000 sem. 75.00

100 g 80.00

500 g 200.00

500 g 100.00

150 g 120.00

500 g 75.00

300 g 120.00

LISTĂ DE PREȚURI RECOMANDATE 2019

SEMO SEEDS

Produs Scurtă descriere

FASOLE FIDELUȚĂ 

AIDAGOLD
Fasole fideluță de grădină 70 zile, cu păstaie GALBENĂ rotundă, lungă de 12 

cm, foarte productivă.

GAMA 
Fasole fidelută de grădina de 75 zile, cu păstaie VERDE rotundă, lungă de 

13 cm, foarte productivă.

PETRONILA
Fasole albă pitică pentru bob, foarte productivă cu boabe mediu-mari de 

culoare albă, recoltare mecanizată.

FASOLE URCĂTOARE

ANITA

Fasole urcătoare cu păstaie lată de culoare galbenă, fără ațe, cu o lungime 

de 20-23 cm.Este un soi productiv recomandat pentru cultură în spații 

protejate și în câmp, se consumă atât în stare proaspătă cât și pentru 

industrializare.

ANITA

Fasole urcătoare cu păstaie lată de culoare galbenă, fără ațe, cu o lungime 

de 20-23 cm.Este un soi productiv recomandat pentru cultură în spații 

protejate și în câmp, se consumă atât în stare proaspătă cât și pentru 

industrializare.

MAZĂRE DE GRĂDINĂ

KELVEDON WONDER Mazăre de grădină timpurie cu bob mare pentru consum în stare proaspătă.

JUNOS
Mazăre de grădină extratimpurie cu păstăi lungi și bob mare pentru consum 

în stare proaspătă și procesare.

OSKAR
Mazăre de grădină extratimpurie cu păstăi lungi și bob mare pentru consum 

în stare proaspătă, rezistent la Foc.1.2.

CEAPĂ VERDE DE LEGĂTURĂ

GERDA 
Ceapă de legătură, extratimpurie, aproximativ 75 zile. Toleranță bună la 

temperaturi scăzute. Recomandată pentru cultura în câmp deschis sau solar.

KAJ 
Ceapă de legătură de talie înaltă, timpurie, aproximativ 85 zile. Recomandată 

pentru cultura în câmp deschis sau solar pe tot parcursul anului.

KARMINKA
Ceapă roșie de apă din sămânță cu forma bulbilor alungită, extratimpurie, 

recomandată pentru cultura în câmp.

RANILA
Ceapă de legătură albă cu bulb, extratimpurie. Recomandată la cultura în 

câmp și solar pentru consumul de ceapă verde.

MORCOVI

MARQUETTE

Soi de morcov tip nantes, timpuriu 120 zile, culoare portocaliu închis, fără 

inima lemnoasă, mărime 22 cm, perioadă lungă de depozitare, recomandat 

pentru comercializarea în stare proaspătă.

JOLANA F1

Hibrid de morcov tip nantes, timpuriu 125 zile, foarte uniform,  mărime 22 cm, 

rezistent la Alternaria, perioadă lungă de depozitare. Se poate comercializa 

în stare proaspătă, la legătură sau procesat. 

NANTES 5

Soi de morcov tip nantes, timpuriu 125 zile, culoare portocalie, mărime 18 

cm, perioadă scurtă de depozitare. Recomandat pentru comercializarea în 

stare proaspătă.

NANTES 3 (TIP-POP)

Soi de morcov tip nantes, timpuriu 120 zile, culoare portocalie, mărime 20  

cm, perioadă scurtă de depozitare. Recomandat pentru comercializarea în 

stare proaspătă.
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România

Ambalaj Preț fără TVA

1 kg 90.00

1 kg 85.00

100 g 30.00

100 g 35.00

10000 sem. 35.00

10000 sem. 20.00

500 sem. 100.00

500 sem. 100.00

200 g 140.00

50 g 100.00

400 g 140.00

100 g 140.00

100 g 140.00

100 g 30.00

10 g 220.00

20 g 30.00

20 g 30.00

20 g 30.00

20 g 30.00

20 g 30.00

20 g 30.00

10 g 42.00

10 g 23.00

Produs Scurtă descriere

PĂSTÂRNAC 

BIELAS 

Păstârnac timpuriu 180 zile, cu rădăcini albe și lungi  25- 30 cm, fără inimă 

lemnoasă, foarte aromat, perioadă lungă de păstrare. Recomandat pentru 

consum în stare proaspătă sau procesare.

DOUHY BILY

Păstârnac timpuriu 200 zile, cu rădăcini albe și lungi, 30 cm, fără inimă 

lemnoasă, foarte aromat, perioadă lungă de păstrare. Recomandat pentru 

consum în stare proaspătă sau procesare.

PĂTRUNJEL DE RĂDĂCINĂ  Și ȚELINĂ 

ATIKA
Pătrunjel de rădăcină timpuriu, 170 zile, cu rădăcină albă și netedă, 18-20 

cm, foarte aromat.

EFEZ 
Pătrunjel de rădăcină semitimpuriu, 180 zile, cu rădăcină mare, albă și 

netedă, 22 cm, rezistent la făinare.

NEON 
Țelină de rădăcină timpurie, 135 zile, cu rădăcină mare, albă și netedă, fără 

anthocyan. 

RIDICHI DE LUNĂ

KVARTA Ridiche de lună timpurie pentru solarii și câmp.

DOVLECEL COMESTIBIL

GAMBIT F1 Hibrid de dovlecel zucchini verde închis, cu fruct cilindric, rezistent la ZYMV.

GOLDLINE F1
Hibrid de dovlecel zucchini galben ‘lămâie’, cu fruct cilindric și conținut ridicat 

de beta-caroten. 

LISCIA
Dovleac plăcintar tipul BUTTERNUT, cu pulpă portocalie și dulce, greutate 2-

4 kg, foarte productiv.

GREY QUEEN
Dovleac de copt rotund cu coajă albă, pulpă portocalie și conținut ridicat de 

zahăr, greutate 2-3 kg, foarte productiv.

APETIT
Dovleac pentru semințe, conține semințe fără coajă, special pentru 

producerea de ulei sau semințe prăjite cu sare.

DOVLECI ORNAMENTALI

YELLOW GIRLS F1
Hibrid de dovleac special pentru HALLOWEEN, greutate 6-8 kg, foarte 

uniform și productiv.

YELLOW BOYS F1
Hibrid de dovleac special pentru HALLOWEEN, greutate 9-12 kg, foarte 

uniform și productiv.

GOLYAS 
Dovleac cu fructe foarte mari, 20-50 kg și pulpă dulce portocalie, recomandat 

pentru procesare.

GALAXY of STARS F1
Mixt ornamental, hibrid de tărtăcuțe multi-colore și diferite forme de stea, 

rezistente la clocire.

KACENKY
Dovleac ornamental de culoare galbenă, în formă de pară cu gât de cârlig, 

18-25 cm lungime.

BABY BOO Dovleac ornamental cu fruct rotund turtit, diametru de 8-10 cm.

PEAR BICOLOR
Dovlecel ornamental în formă de pară, bicolor, 10-12 cm lungime 

(TĂRTĂCUȚE).

Z BRADAVIC - BRADOVICI Dovleac ornamental multicolor, 15-20 cm lungime.

TRNOVA KORUNA - 

CROWN OF THORNS
Dovleac ornamental  multicolor, coroană de spini, diametru 8-10 cm.

SWEET DUMPLING Dovleac ornamental  comestibil, rotund turtit cu dungi albe și verzi.

ANGEL WINGS SMALL Dovleac ornamental cu fructe de forma aripilor de înger, multicolore.

MINI TURBAN Dovleac ornamental de forma unui turban TURCESC, multicolor.
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Ambalaj Preț fără TVA

1000 sem. 35.00

1000 sem. 35.00

10000 sem. 40.00

10000 sem. 40.00

10000 sem. 40.00

10000 sem. 40.00

1000 sem. 35.00

1000 sem. 20.00

1000 sem. 180.00

1000 sem. 150.00

1000 sem. 150.00

1000 sem. 140.00

100 sem. 23.00

100 sem. 20.00

1000 sem. 30.00

1000 sem. 32.00

Produs Scurtă descriere

TOMATE DE CÂMP

MARIENKA F1

Hibrid  tomate de câmp extratimpuriu, cu fruct rotund 120 grame, plantă 

viguroasă, foarte productivă. Recomandat pentru procesare sau consum în 

stare proaspătă.

TEREZA F1 

Hibrid  tomate de câmp timpuriu, cu fructe mari rotunde, 150-170 grame, 

plantă viguroasă și productivă. Se recomandă recoltarea manuală, ideal 

pentru procesare sau consum în stare proaspătă.

TRITONEX 

Soi tomate de câmp timpuriu, cu fructe medii 100 grame, uniforme și coacere 

concentrată, plantă compactă și foarte productivă. Se recomandă recoltarea 

mecanizată, ideal pentru procesare.

PROTON

Soi tomate de câmp timpuriu, cu fructe rotund-ovale, 80 grame, uniforme și 

coacere concentrată, plantă compactă și productivă. Se recomandă 

recoltarea mecanizată, ideal pentru procesare sau consum în stare 

proaspătă.

ORANGE 

Soi tomate de câmp timpuriu, cu fructe de culoare portocalie, mari, rotunde, 

120 grame, plantă viguroasă și productivă. Se recomandă recoltarea 

manuală, ideal pentru consum în stare proaspătă.

SEJK

Soi tomate de câmp extratimpuriu, cu fructe ovale, 90 grame, uniforme și 

coacere concentrată, plantă compactă și productivă. Se recomandă 

recoltarea mecanizată, ideal pentru procesare sau consum în stare  

proaspătă.

SEMAPEEL F1

Hibrid tomate de câmp timpuriu, cu fructe ovale, 100 grame, uniforme și 

coacere concentrată, plantă compactă și productivă. Se recomandă 

recoltarea mecanizată, ideal pentru procesare (BULION).

SEMAKING F1

Hibrid tomate de câmp timpuriu, cu fructe alungite, 100 grame, uniforme și 

coacere concentrată, plantă compactă și productivă. Se recomandă 

recoltarea mecanizată, ideal pentru procesare.

ARDEI

GELBY F1

Hibrid ardei gras bloky, timpuriu, culoare alb crem cu maturare în roșu 

portocaliu, dimensiune 11x8 cm, 3-4 lobi, greutate 150 grame, recomandat 

pentru cultura în solar.

KVADRY F1

Hibrid ardei gras bloky, timpuriu, culoare alb crem cu maturare în roșu 

deschis, dimensiune 11x8 cm, 3-4 lobi, greutate 150 grame, recomandat 

pentru cultura în câmp deschis.

SLAVY F1

Hibrid ardei gras comic, timpuriu, tip “POTOP”, culoare verde deschis cu 

maturare în roșu, dimensiune  15x8 cm, 3 lobi, greutate 160 grame, 

recomandat pentru cultura în câmp deschis sau solar.

RAFAYELA F1 

Hibrid ardei Kapia, timpuriu, tip “URECHE DE ELEFANT”, culoare verde 

închis cu maturare în roșu închis, 2 lobi, dimensiune 17x8 cm, uniform, 

greutate 140 grame, recomandat pentru cultura în câmp deschis.

JABLINA F1

Hibrid ardei gogoșar, timpuriu, culoare alb crem, cu maturare în roșu 

deschis, diametru 5-6 cm, 4-5 lobi, greutate 80 grame, recomandat pentru 

cultura în câmp deschis și solar.

HAMIK

Varietate de ardei dulce “SNACK PEPPER”, fără semințe, de culoare verde 

cu maturare în portocaliu, dimensiune  6x3 cm, 2-3 lobi, greutate 30 grame. 

Recomandat pentru cultura în câmp deschis sau solar.

SPIRALUS

Varietate de ardei dulce, tip “BULGARESC”, în formă de spirală, de culoare 

alb-crem, cu maturare în roșu, dimensiune  22 x1 cm, greutate 50 grame. 

Recomandat pentru cultura în câmp deschis sau solar.

PALIVEC

Varietate de ardei iute, tip corn, de culoare verde, cu maturare în roșu, 

dimensiune 18 x2 cm, greutate 60 grame. Recomandat pentru cultura în 

câmp deschis sau solar.
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Ambalaj Preț fără TVA

1000 sem. 100.00

1000 sem. 100.00

1000 sem. 60.00

100 g 50.00

100 sem. 70.00

100 sem. 70.00

100 sem. 21.00

100 sem. 21.00

1 kg 156.00

1 kg 185.00

1 kg 185.00

Produs Scurtă descriere

CASTRAVEȚI

DAFNE F1 
Hibrid de castraveți tip cornișon, extratimpuriu, dimensiune 3.3:1, 

recomandat pentru solar sau câmp deschis. Rezistență CMV, CC, DM, PM.

ANYA F1
Hibrid  de castraveți tip cornișon, extratimpuriu, dimensiune 3.2:1, 

recomandat pentru  solar sau câmp deschis. Rezistență CMV, CC, DM, PM.

CHARLOTE F1 

Hibrid  de castraveți tip cornișon țepoși, extratimpuriu, multi fruct (3-4), 

dimensiune 3.6:1, recomandat pentru cultura în câmp deschis la sol sau 

sistem vertical pe plase. Rezitență la CMV, CC, DM, PM. Procesare. 

BERTA F1
Hibrid  de castraveți tip cornișon, timpuriu, dimensiune 3.4:1, recomandat 

pentru câmp deschis. Rezistență CMV, CC, ALS, DM, PM.

PEPENI

PRIMA GOLD  F1 
Pepene verde vărgat cu miez galben, formă rotundă, 4-5 kg, timpurietate 85 

zile. Rezistență F0.1, PM.

PRIMA ORANGE  
Pepene verde vărgat cu miez  portocaliu, formă rotundă, 3-4 kg, timpurietate 

85 zile. Rezistență F0.1, PM.

SPRINTER F1 
Portaltoi pentru pepeni și castraveți, rezistent la fuzarium și stres termic. 

Tipul Cu. maxima x Cu. Moscheta.

ATLAS F1 
Portaltoi pentru pepeni, rezistent la fuzarium și temperaturi mari. Tipul   

Lagenaria siceralia.

PORUMB ZAHARAT 

ELAN F1
Porumb dulce, 70 zile de la răsărire, lungime știulete 18-20 cm, 16 rânduri, 

greutate 250-300 grame. Rezistență MDMV. 

ARANKA F1 
Porumb Super Dulce, 80 zile de la răsărire, lungime știulete 20-22 cm, 18 

rânduri, greutate 260-320 grame. Rezistență DM.

LONGA F1
Porumb Super Dulce, 90 zile de la răsărire, lungime știulete 20-25 cm, 18 

rânduri, greutate 270-350 grame. Rezistență MDMV.

Director zonal BZ, IL, PH 
ing. Violeta BUCIU

0722.589.024
violeta.buciu@agrimatco.ro

Director zonal TR, GR, CL 
ing. Andreea ENE

0734.489.499
andreea.ene@agrimatco.ro

Director vânzări și dezvoltare semințe legume
ing. Marius LIA
0724.339.859

marius.lia@agrimatco.ro

Notă:  Prețurile nu includ TVA. Prezenta ofertă nu constituie angajament ferm de vânzare.

          Produsele se livrează în limita stocurilor disponibile din depozitul AGRIMATCO SRL.

          Recomandările de utilizare a produselor sunt informative, înainte de utilizare citiți cu atenție eticheta de pe ambalajul produsului.

ECHIPA DE VÂNZĂRI AGRIMATCO ROMÂNIA

Director zonal AG, VL, OT, DJ
ing. Dumitru VINEREANU

0728.247.035
dumitru.vinereanu@agrimatco.ro

Director zonal TR, OT, DJ 
ing. Sorin SPERIATU

0732.154.284
sorin.speriatu@agrimatco.ro

Director zonal BR, GL, VN
 ing. Gabi POPA
0722.589.023

gabi.popa@agrimatco.ro

Depozit Central Grivița, IL 
ing. Gabriel-Laurențiu DOBRE

0728.247.036
centru.grivita.agr@gmail.com
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