
România

Ambalaj
Preț fără 

TVA

100 g

500 g

38.00

134.00

1000 sem. 165.00

1000 sem. 175.00

1000 sem. 165.00

1000 sem. 175.00

500 sem. 80.00

500 sem. 559.00

500 sem. 559.00

LISTĂ DE PREȚURI RECOMANDATE 2022

Produs Scurtă descriere

SEMINȚE DE PEPENI GALBENI

PASSPORT F1

Cel mai timpuriu hibrid de tip Galia. Fructele sunt rotunde, pulpa este alb-

verzui, consistentă și foarte dulce.

Perioada de vegetaţie: circa 70 zile. Greutatea fructului: 2.5 – 3.2 kg. 

Rezistenţă: PM 1,2/ Fusarioză 0,1,2.  

Se recomandă în cultură protejată sau câmp deschis.

VISA F1

Pepene galben timpuriu, formă ovală, cu greutatea de 2- 2,5 kg și rezistență 

bună la transport.

Se remarcă prin recoltarea timpurie a aproximativ 70-80% din recoltă.

Toleranță la făinare.

DIPLOMAT F1

Pepene galben tip Galia, timpuriu, cu perioadă de vegetație de 70 zile, cu 

rezistență bună la transport și depozitare.

Fructe rotunde cu greutatea de 2.5-3 kg, cu pulpa alb-verzui.

Toleranță bună la făinare.

YUMA GRANDE F1

Pepene galben tip Ananas. Fructele sunt ovale cu pulpă portocalie, greutate 

de 3 - 3,5 kg, cu perioada de vegetație de 70-75 de zile. Se remarcă prin 

producție mare și rezistență la transport.

Toleranțe: Făinare 0, 2 si Fuzarioză 0, 2.

ANANAS IMPROVED

Soi îmbunătățit de tip Ananas cu forma ovală (20x15 cm), coajă portocalie  la 

maturitate și pulpă parfumată de culoare galben deschis.

Perioada de vegetație este de circa 80 zile, greutate fruct 2.5- 3 kg. Tolerană 

PM.

SEMINȚE DE DOVLECEI

ALEXANDRIA F1

Dovlecel tip tufă cu perioadă de vegetație foarte scurtă, cu fructe uniforme de 

culoare verde deschis. Este tolerant la schimbările de temperatură, iar 

fructele sunt cilindrice și nu se deformează. Toleranțe la: ZYMV,WMV și 

făinare.

SEMINȚE DE PEPENI VERZI- HIBRID

RUBY F1

Pepene tip Crimson Sweet, timpuriu, fără semințe, de generație nouă. 

Fructe uniforme, ușor ovale,  aspect proaspăt cu greutatea de 7-8 kg. Pulpa 

este de culoare roșu deschis, cu brix ridicat. 

Toleranță bună la fuzarioză și antracnoză.

HOLLAR SEED

LAMAR F1

Pepene foarte timpuriu de tip Sugar Baby fără semințe. 

Plantă viguroasă cu rezistență bună la pătarea solară, fructe uniforme cu 

greutatea de 6- 6,5 kg, iar la interior se remarcă prin culoarea roșu aprins. 

Toleranță bună la fuzarioză.
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România

Ambalaj
Preț fără 

TVA

 250 g

500 g

2 Kg

85.00

175.00

630.00

500 g 155.00

1000 sem. 235.00

1000 sem. 235.00

1000 sem. 235.00

Produs Scurtă descriere

Hibrid timpuriu de pepene verde, de tip Sugar Baby. 

Greutate medie de 7-9 kg. 

Coaja este de culoare verde închis spre negru.

Pulpa are culoare roșie, cu sâmburi mici.

Hibrid de pepene verde semitimpuriu, de tipul Sugar Baby, cu o formă ușor 

ovală.

Hibridul oferă randament ridicat, datorită fructelor cu greutăți considerabile, 

ce ating aproximativ 10 - 12 kilograme.

Hibridul Romeria F1 este rezistent la transport și depozitare, având calități 

organoleptice deosebite, textură fermă și crocantă.

PRISMATICA F1

Hibrid de pepene verde semi-timpuriu, de tip Crimson Sweet, vărgat.

Perioada de vegetație: 80 - 85 de zile.

Forma fructului este ovală, cu coajă subțire și miez roșu.

Greutatea medie a fructului este de 12 kg.

Se remarcă prin calitatea foarte bună a fructelor.

Rezistență foarte bună la arsurile solare, în caz de stres termic.

MAGIA NEGRA F1

ROMERIA F1

UNITED GENETICS

SEMINȚE DE PEPENI VERZI- SOI

AU-PRODUCER 

Selecţie profesională de tip Crimson Sweet cu productivitate ridicată.

Greutatea fructelor 15 – 20 kg. 

Recomandare: producătorul seminţelor recomandă repetarea culturii pe 

acelaşi teren. 

Perioade de vegetatie: circa 85 zile. 

Toleranţă la următoarele boli: Fusarioză, Mucegai, Antracnoză 1-2 şi 

Peronospera 1.

CRIMSON SWEET

Soi timpuriu de pepene verde Crimson Sweet cu fructe mari și rezistente la 

transport. 

Pulpă crocantă, colorată în roșu intens. 

Greutate fruct: 12–14 kg. Perioada de vegetatie: 85 zile.

Toleranţă: Fusarioză şi Antracnoză. Recomandare: cultură protejată şi câmp.

SEMINȚE DE PEPENI VERZI - HIBRID
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România

Ambalaj
Preț fără 

TVA

250 sem.

1000 sem.

50.00

190.00

250 sem.

1000 sem.

50.00

190.00

250 sem.

1000 sem.

55.00

207.00

250 sem.

1000 sem.

55.00

207.00

250 sem.

1000 sem.

55.00

207.00

250 sem.

1000 sem.

64.00

245.00

SEMINȚE DE ARDEI

Produs Scurtă descriere

BIBIC F1

Hibrid timpuriu de ardei gras, de tip „blocky”, cu creștere nedeterminată, 

pentru cultivarea în sere, solarii și câmp.

Se plantează în perioada martie până la jumătatea lunii iulie. 

Fructele sunt de dimensiuni medii, netede, cu pulpă groasă, uniforme și cu o 

greutate medie de 120 - 160 grame.

Fructele sunt de culoare alb-gălbuie, iar la maturitatea biologică sunt de 

culoare roșie.

Fructele au o bună rezistență la transport și depozitare.

KARPAT F1

Ardei tip kapia, verde- roșu, 160-200 grame.

Poate fi plantat începând cu luna martie până în iulie.

HIbrid timpuriu, foarte productiv, cu legare continuă.

Fructele verzi se transformă în roșu în mod uniform, fără microfisuri.

Tulpină și sistem radicular puternic.

Rezistență la HR Tm2, IR TSWV.

Recomandat pentru solar și câmp deschis.

LISENKA F1

Hibrid timpuriu de ardei gras, de tip blocky. Poate fi cultivat în orice perioadă 

a anului.

Culoarea fructelor la coacere se schimbă de la alb la roșu și au gust dulce. 

La maturitate, fructele sunt mari, cu o greutate medie de 160-200 grame.

Hibridul este destinat producțiilor în sere și solarii, dar și în câmp, pe diferite 

medii de cultură.

Prezintă rezistență ridicată la virusul ardeiului.

BERNITA F1

Ardei gras timpuriu de tip blocky, galben cu coacere în roșu, 130-170 grame.

Se plantează în perioada martie- mijlocul lui iulie.

Fructe cu forma blocky, alungite, de culoare galbenă.

Rezistență la stres ridicat, toleranță bună la diferențele de temperatură.

Genotip foarte uniform.

Recomandat atât pentru culturile în câmp deschis și mediu protejat, cât și 

pentru hidroculturi.

GOGOREZ F1

DUNA-R

Ardei gogoșar, fruct mare 180-200 grame, coacere în roșu.

Se plantează în perioada martie- mijloc iunie.

Dimensiuni extra, pulpă groasă.

Foarte dulce cu conținut ridicat de zahăr.

Foarte productiv, cu legare continuă.

Rădăcină și tulpină puternică, astfel susține și fructele mari în câmp deschis.

Rezistent la bacterioză (Xanthomonas vesicatoria).

Recomandat pentru culturile în câmp deschis și mediu protejat neîncălzit.

ARCHIVARIUS F1

Ardei tip kapia, verde- rosu, dulce. 

Poate fi plantat incepand cu luna martie pana la jumatatea lunii iunie.

Hibrid foarte productiv, cu o greutate de 150-200 grame.

Fructele verzi se transforma in rosu in mod uniform, fara microfisuri.

Tulpina si sistem radicular puternic. 

Rezistenta la HR Tm2, IR TSWV.

Recomandat pentru solar si camp deschis.
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România

Ambalaj
Preț fără 

TVA

25 kg 800.00

25 kg 800.00

500 g 127.00

10 g 6.00

1 kg 89.00

10 g 9.00

100g 37.00

10 g 9.00

100 g 37.00

10000 sem. 38.00

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

netedă, 22 cm, rezistent la făinare.

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

cm, foarte aromat.

SEMINȚE DE MORCOV

SEMINȚE DE PLANTE RĂDĂCINOASE

SEMINȚE DE ȚELINĂ 

DLOUHY 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.

Fasole fideluță de grădina de 75 zile, cu păstaie VERDE rotundă, lungă de 

13 cm, foarte productivă.

MAXIDOR

Soi timpuriu, port pitic. Perioadă de vegetație- 75 zile, cu păstaie OVALĂ, 

galbenă, lungime 14 cm, foarte productiv.

Consum în stare proaspătă sau conservare.

SEMINȚE DE FASOLE - FIDELUȚĂ

Produs Scurtă descriere

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.

GAMA 

SEMO

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

anthocyan. 

EFEZ 
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România

Ambalaj
Preț fără 

TVA

100 g 14.00

1 kg 75.00

100 g 12.00

10000 sem. 23.00

50 g 22.00

10 g 9.00

100 g 148.00

20 g 37.00

20 g 37.00

20 g 37.00

20 g 37.00

20 g 37.00

10 g 45.00

10 g 26.00MINI TURBAN Dovleac ornamental de forma unui turban TURCESC, multicolor.

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

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

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

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

uniform și productiv.

SEMINȚE DE DOVLEAC ORNAMENTAL

JAROLA F1 
Ridiche albă cu 25-30 cm lungime. Se recomandă pentru însămânțarea de 

primăvară. Se pretează atât în spații protejate cât și în câmp.

KVARTA

Ridichi de luna cu maturitate timpurie. Rădăcina este rotundă de culoare 

roşie intensă. Prezintă o productivitate ridicată şi o rezistenţă excelentă la 

temperaturi scăzute. Se poate semăna atât în spaţii protejate cât şi în câmp 

deschis.

GIGANTE D'ITALIA

Pătrunjel de frunză, cu frunze mari, de culoare verde închis și miros excelent. 

Tufă foarte bogată cu producție mare.

Recomandat atât pentru consumul în stare proaspătă cât și pentru procesat.

SEMINȚE DE PLANTE AROMATICE & CONDIMENTARE

Produs Scurtă descriere

SEMINȚE DE RIDICHI

COMPACT
Soi de mărar cu frunze de un verde închis. 

Recoltare la aproximativ 70 de zile de la însămânțare.

Str. Gheorghe Moceanu, nr. 2-4, etaj 3, ap. 10, Sector 1, Bucuresti

tel.: 021. 230.22.42/43; fax: 021.230.22.47; e-mail: agrimatco.romania@agrimatco-eu.com 



România

Ambalaj
Preț fără 

TVA

1000 sem. 38.00

1000 sem. 38.00

1000 sem. 38.00

3 g 45.00

1000 sem. 190.00

1000 sem. 185.00

1000 sem. 185.00

1000 sem. 37.00

10 g 64.00

1 kg 160.00

SEMINȚE DE PORUMB ZAHARAT 

MARIENKA F1

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

viguroasă, foarte productivă. Recomandat pentru procesare sau consum în 

stare proaspătă.

SEMINȚE DE TOMATE DE CÂMP

SEMINȚE DE ARDEI

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

greutate 250-300 grame. Rezistență MDMV. 

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.

KILIAN 
Varietate de ardei foarte iute de culoare verde cu maturare in portocaliu, 

lungime 8 cm, recomandat pentru cultura in camp deschis sau solar. 

Produs Scurtă descriere

SLAVY F1

Hibrid ardei gras conic, 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.

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.

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.

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.

JERGUS F1

Hibrid  tomate de câmp timpuriu, cu fructe mari rotunde, 400-500 grame, 

plantă viguroasă și productivă. Se recomandă recoltarea manuală, ideal 

pentru procesare sau consum în stare proaspătă.
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România

Ambalaj
Preț fără 

TVA

1000 sem. 50.00

1000 sem. 50.00

1000 sem. 56.00

SEMINȚE DE VARZĂ

QUANTUM F1

Hibrid extratimpuriu de varză albă.

Maturitate: 55–60 zile de la plantare.

Căpățână rotundă, de culoare verde proaspăt. 

Greutate medie: 2 kg.

Se remarcă prin: uniformitate, excelentă adaptabilitate și rezistență la 

crăpare, precum și rezistență intermediară la putregai.

Mediu de creștere: spații protejate și în câmp. 

Se recomandă a fi plantat atunci când temperaturile exterioare sunt deja mai 

ridicate.

Frunze crocante cu gust dulce, potrivite pentru consum proaspăt.

Recomandăm evitarea fertilizărilor cu azot în perioada pre-recoltării.

FRESHBY F1 

Hibrid de varza albă.

Maturitate: 85- 90 zile. 

Căpățână rotundă, uniformă, fermă.

Greutate medie: 2,5-3 kg.

Mediu de creștere: câmp. 

Se remarcă prin: uniformitate, excelentă adaptabilitate și rezistență la 

crăpare, calitate excelentă.

Potrivit pentru culturile de vară – toamnă.

 Sorin SPERIATU

 Manager Produs Fertilizanți & Director Vânzări

0732.154.284

sorin.speriatu@agrimatco.ro

Gabi POPA 

Director Vânzări (BR, GL, VN, TL)

0722.589.023

gabi.popa@agrimatco.ro

Gabriel DOBRE

Director Vânzări (IL, CL, BZ)

0728.247.036

centru.grivita.agr@gmail.com

Marius LIA 

 Manager Produs Legume & Director Vânzări

0724.339.859

marius.lia@agrimatco.ro

Dumitru VINEREANU 

Director Vânzări (AG, VL, OT, DJ)

0728.247.035

dumitru.vinereanu@agrimatco.ro

Oprișan NICULA

Director Vânzări Fitofarmacii

0722 589 024

nicula.oprisan@agrimatco.ro

CAESAR F1

Hibrid de varză roșie. 

Maturitate: 70-75 zile.

Plantă viguroasă.

Portul plantei ușor vertical.

Textură bună a frunzelor, cu o culoare roșie atractivă. 

Căpățână de formă rotundă, fermă și compactă.

Hibrid tolerant la crăpare și temperaturi oscilante. 

Mediu de creștere: câmp. 

Recomandat atât pentru piața proaspătă, cât și pentru procesare. 

Produs Scurtă descriere

ECHIPA DE VÂNZĂRI AGRIMATCO ROMÂNIA

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.

HYBRID HELLAS ABEE
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