
Descriere soiuri de legume HORTITOPS 

 

 

2435 Ardei gras YOLO WONDER   

Soi semitardiv, de ardei gras tip Blocky. Fructe de culoare roșu intens la maturitate 

greutate cuprinsă între 140-170 g. Consum în stare proaspătă, conservare și 

industrializare. Schemă de plantat: 35/70 cm. 

 

24382 Ardei KAPYA  

Soi semitimpuriu, de ardei lung tip Kapya. Plantă viguroasă cu fructe cu lungime de 

13-15 cm și diametru de 3-4 cm. Culoare verde închis, iar la maturitate roșu închis 

pulpă suculentă, cu gust foarte plăcut. Productivitate foarte ridicată. Consum în 

stare proaspătă și industrializare. Schemă de plantat: 35/70 cm. 

 

2450 Ardei iute DE CAYENNE  

soi timpuriu, de vigoare medie. Fructe de formă alungită, având lungimea de 10-14 

cm și diametrul de 1,5-1,7 cm. Culoare verde închis care trece în roșu intens la 

maturitate. Consum în stare proaspătă și conservare. Schemă de plantat: 35/70 

cm 

 

24471 Ardei gogosar CORNEL Improved 

Soi de gogoşar semitardiv, pentru cultura in camp. Prezinta vigoare mare, port 

echilibrat, cu fructificare concentrata. Fructele de culoare rosu intens la 

maturitatea fiziologica prezinta pulpa groasa, gust specific, foarte placut. Forma 

fructului rotund aplatizata, costata. Greutatea  medie este cuprinsa intre 140 - 200 

g/fruct. Recomandat atat pentru consum in stare proaspata, cat si pentru 

conservare sau industrializare. 

 

1012 Busuioc verde GENOVESE 

Varietate de busuioc cu frunze mari, de culoare verde. Gust si miros specific. 

 

1015 Busuioc Rosu DARK OPAL 

Varietate de busuioc cu frunze mari, de culoare rosu intens. Gust si miros specific. 

 

2235 Broccoli CALABRESE  

Soi tardiv, inflorecență fină, rotundă, de mărime medie (maxim 1kg), de culoare 

verde închis-albăstrui. Gust specific, caracteristici terapeutice deosebite. Consum 

în stare proaspătă, procesare sau congelare. Schemă de plantare 25/45 cm  

 

2080 Castraveți CORNICHON DE PARIS  

Soi timpuriu - castraveți tip cornichon. Recomandat atât culturilor timpurii de 

primăvară cât și culturilor de toamnă. Planta fructifică foarte bine atât pe tulpina 

de bază cât și pe copili, înflorire mixtă. Fructele ferme, de culoare verde mediu, cu 

caneluri și țepi negri. Fructele au gust deosebit și nu sunt amari. Consum în stare 

proaspătă și conservare. Schemă de plantare 30/150 cm  

 

2813 Castraveți MARKETMORE  

Soi semitardiv de tip semilung ( 20-22cm )   destinat atat culturilor protejate cat si 

celor de camp, cu fructe de culoare verde inchis, foarte gustoase  destinat  



consumului in stare proaspata. Fructele au lungimea de  20-22 cm și diametrul de 

6 cm. Schemă de plantare: 25/100 cm. 

 

2895 Ceapă albă NOORDHOLANDSE  

Soi semitimpuriu. Bulbi mari, de formă rotunda și de culoare auriu închis. 

Fermitate foarte bună, iuțeală medie. Destinat culturilor prin semănare directă pe 

câmp, primăvara devreme. Consum în stare proaspătă și depozitare pe timpul 

iernii 

 

2890 Ceapă roșie BRUNSWICK  

Soi semitimpuriu. Bulbii de formă rotund aplatizată și de culoare roșu închis sunt 

foarte aromați și gustoși. Iuțeală medie, cultivat prin semănare directă. Potențial 

de producție foarte ridicat. Consum in stare proaspata și depozitare pe timpul 

iernii. 

 

2885 Ceapă verde WHITE LISBON  

Soi timpuriu, ceapă cu bulb mic și foliaj erect de culoare verde închis, iuțeală  

medie. Cultivat prin semănare directă, schemă de semănat 5/10 cm. Recomandat 

pentru cultura în spații protejate și în câmp. Destinat consumului în stare 

proaspătă 

 

1035 Cimbru 

Varietate de cimbru cu frunze placut aromate. 

 

1225 Cimbrisor 

Varietate de cimbru cu frunze placut aromate. 

 

2220 Conopidă AUTUMN GIANT  

Soi semitardiv, 85-95 zile de la planare. Destinat culturilor de toamnă în câmp, cu 

un foarte bun randament. Inflorescențe uniforme, de culoare alb intens, greutate 

între 1,8-2,2 kg. Consum în stare proaspătă și industrializare. Schemă de plantare 

40/45 cm  

 

1120 CORIANDRU 

Varietate de corinadru cu frunze placut aromate. 

 

2669 Dovlecel LONG WHITE BUSH  

Soi timpuriu (50-55 zile), fara vrej cu fructe cilindrice ( 5x18cm ), de culoare crem-

verzui, usor marmorat cu un potential de productie foarte ridicat, destinat atat 

consumului in stare proaspata cat si procesarii, se recomanda o densitate de o 

planta / m². 

 

2480 Dovleac de copt YELLOW PARIS 

Soi semitardiv. Fruct rotund aplatizat, ușor costat, de culoare galben la exterior și 

miez portocaliu. Conținutul mare de zahăr și substanță uscată face ca acest soi să 

fie căutat pentru consum casnic și diverse rețete de patiserie. Schemă de plantare: 

100/100 cm - densitate de 1plantă/mp 

 

3225 Fasole GONDOLA 



Soi semitimpuriu de fasole pitica cu pastaie subtire si de culoare galben auriu. 

Lungime 11-12 cm, grosime 8-10 mm. Coacere concentrata. Consum in stare 

proaspata si industrializare. 

 

3172 Fasole PRELUDE 

Soi semitimpuriu de fasole pitica cu pastaie subtire si de culoare verde placut. 

Lungime 11-12 cm, grosime 8-10 mm. Coacere concentrata. Consum in stare 

proaspata si industrializare. 

 

3084 FASOLE AGATATOARE Galbena NECKARGOLD 

Soi semitimpuriu de fasole urcatoare cu pastaie subtire si de culoare galben auriu. 

Lungime 18-20 cm, grosime 8-10 mm. Consum in stare proaspata si industrializare. 

 

3000 FASOLE AGATATOARE verde EMERGO 

Soi semitimpuriu de fasole urcatoare cu pastaie lata si de culoare verde inchis. 

Lungime 18-20 cm, grosime 1,2-1,5 cm. Consum in stare proaspata si 

industrializare. 

 

3270 FASOLE USCATA de boabe WHITE EGG 

Soi semitimpuriu de fasole pitica care se cultiva pentru productia de boabe. Boabe 

oval aplatizate, de culoare alba. Destinatie: procesare si depozitare. 

 

2397 Gulioare WHITE  DELIKATESS 

Soi semitimpuriu, cu înaltime de 35 cm, bulb rotund ușor aplatizat, de culoare 

verde foarte deschis. Pulpă albă, crocantă și suculentă, gust specific deosebit. 

Consum în stare proaspătă, în salate sau amestecuri de legume. Schemă de 

plantare 20/40 cm  

 

1130 Leuștean COMUN 

Plantă perenă, rustică de plantă aromatică, destinată culturilor în spații protejate 

și în câmp. Frunzele și tulpinile sunt de culoare verde și foarte aromate. Consum în 

stare proaspătă și conservare. Schemă de semănat 5/15 cm 

 

1055 Marar Comun 

Varietate puternic aromată. Se însămânțează primăvara, vara și toamna. Planta 

prezintă un foliaj dens, înălțime de 20-30 cm. Foliaj de culoare verde închis 

specific. Consum în stare proaspătă și pentru păstrare (uscat sau congelat). 

Schemă de semănat 5/15 cm. 

 

3360 Mazare KELVEDON WONDER 

Soi timpuriu de vigoare medie, cu o inaltime a plantei intre 44 si 55 cm. Pastaia are 

lungimea de 7-8  cm si un diametru de 9-10 mm. Formeaza intre 6 si 8 boabe de 

marime mijlocie, de culoare verde inchis. Se recomanda consumul in stare 

proaspata. 

 

1170 MENTA 

Varietate de menta cu frunze placut aromate. 

 

2935 Morcov NANTES 



Soi timpuriu care se insamanteaza incepand din luna martie pana la sfarsitul lunii 

iunie, radacina cilindrica cu varf rotunjit, culoare portocaliu deschis, diametru 

radacinii 2-3 cm, lungimea 16-18 cm, destinat in special consumului in stare 

proaspata. 

 

2951 Morcov CHANTENAY RED CORED 3  

Soi semitardiv. Perioadă de semănat martie - mai, în special pentru a fi recoltat 

toamna. Rădăcini conice cu vârf rotunjit, având lungimea de 15-18 cm și diametrul 

la colet de 3-4 cm. Culoarea rădăcinii portocaliu roșcat. Consum în stare 

proaspătă, industrializare și conservare. Rrezistență la depozitare pe timpul iernii. 

Schemă de semănat: 8/15 cm 

 

1100 MUSETEL 

Varietate de musetel cu flori si frunze placut aromate. 

 

1155 OREGANO 

Varietate de oregano cu frunze placut aromate. 

 

2445 Pastarnac GUERNSEY 

Soi cu radacina fusiforma lunga,(20-25cm) de culoare alba-galbuie cu un potential 

de productie foarte ridicat, greutatea unei radacini fiind de 200-250gr, destinat 

atat consumului in stare proaspata cat si procesarii, rezistenta foarte buna la 

pastrare pe timpul iernii. 

 

2474   Pătrunjel de rădăcină HALFLANGE  

Soi cu radacina semilunga,(15-20cm) de culoare alba cu un potential de productie 

foarte ridicat, greutatea unei radacini fiind de 150-200gr, destinat atat consumului 

in stare proaspata cat si procesarii, rezistenta foarte buna la pastrare pe timpul 

iernii. 

 

2460 Patrunjel de frunze COMMUN 

Soi rustic de planta aromatica, se cultiva primavera devreme, pana toamna tarziu 

(iarna in solarii). Crestere viguroasa cu frunze netede verde inchis, foarte aromate. 

Destinatie: consum in stare proaspata, conservare si industrializare. 

 

2465 Pătrunjel de frunze creațe MOSS CURLED  

Varietate semitimpurie, se cultivă primăvara devreme până toamna târziu și iarna 

în solarii. Frunze crețe, de culoare verde închis, cu gust și miros specific foarte 

pronunțat. Consum în stare proaspătă la diverse salate sau conservat pentru 

consum în bucătărie și medicină naturistă. Schemă de semănat 5/15 cm. 

 

2428  Pepene galben ANANAS 

Soi semitimpuriu de pepene galben, destinat atât culturilor protejate cât și celor în 

câmp. Fructele rotunde, coajă portocalie cu striații fine. Pulpa de culoare 

portocaliu deschis, are un gust excepțional și este plăcut aromată și zemoasă. 

Greutate cuprinsă între 1,8-2,2 kg. Schemă de plantare: 60/140 cm. Rezistență la 

fuzarioză rasa 0 și făinare rasa 1 

 

2429 Pepene verde CRIMSON SWEET 



Soi cumun de pepene vargat, mediu timpuriu (80-85 zile), rezistent la seceta si 

diferite tipuri de sol, potential de productie foarte ridicat. Fructe rotunde, usor 

ovale.  Greutate: 7-10 kg. Pulpa suculenta, rosu aprins, cu continut ridicat de 

zahar. Rezistenta la transport. Destinatie: consum in stare proaspata. 

 

2434 Pepene verde SUGAR BABY 

Soi Timpuriu (75-80 zile), apreciat si cunoscut, rezistent la seceta, potential de 

productie ridicat. Fructe rotunde, pulpa suculenta, rosu briliant, cu continut ridicat 

de zahar. Greutate: 4-6 kg. Rezistent buna la transport. Destinatie:consum in stare 

proaspata. 

 

2420 Porumb GOLDEN BANTAM 

Varietate de porumb semitimpurie cu perioada de vegetaţie: 85-90 zile. Greutatea 

ştiuletelui 330-430 g, 1-2 ştiuleţi/plantă 

 

2424 Porumb Floricele 

Varietate de porumb semitimpurie cu perioada de semanat in camp incepand cu 

luna Mai. Se cultiva pentru boabele de porumb din care se produc floricele ’pop-

corn’. 

 

2496 Praz BULGARIAN GIANT  

Soi semitimpuriu, tulpină de lungime 40 cm înălțime, de formă cilindrica și 

diametru de 5 cm. Culoare verde foarte deschis și interior alb. Tulpină crocantă și 

suculentă cu gust specific, ușor picant. Perioadă de semănat: primăvara - vara, 

schemă de semănat 10/30 cm. Consum în stare proaspătă (salate sau amestecuri 

de legume proaspete) cât și pentru diverse rețete în bucătărie. 

 

2545 RABARBAR 

Varietate de rabarbar de la care se consuma petiolul in diverse retete din 

bucatarie. Gust placut, acrisor. 

 

2558 Ridichi de lună GAUDRY   

Soi de ridichi de lună, semitimpuriu, perioadă de semănat februarie-martie (solar) 

și martie-aprilie (câmp). Rădăcini rotunde, crocante, având diametrul rădăcinii 2,5-

3 cm. Culoarea rădăcinii roșu intens cu vârful alb. NU lemnifică. Consum în stare 

proaspătă. Schemă de semănat: 5/5 cm 

 

2567 Ridichi de lună  FRENCH BREAKFAST 

Soi de ridichi de lună, semitimpuriu, perioadă de semănat februarie-martie (solar) 

și martie-aprilie (câmp). Rădăcini cilindrice, crocante, având diametrul rădăcinii 

1,5-2 cm. Culoarea rădăcinii roșu intens cu vârful alb. NU lemnifică. Consum în 

stare proaspătă. Schemă de semănat: 5/5 cm 

 

2556 Ridichi de luna CHERRY BELLE 

Soi extratimpuriu (21-25 de zile) pentru cultura protejata si de camp, diametru 

radacinii 2-3 cm, de culoare rosu intens, crocanta, destinata consumului in stare 

proaspata. 

 

2565 Ridichi de vara WHITE ICICLE 



Soi pentru cultura de camp, cultura de vara, radacini cilindrice de culoare alba si 

lungime de 10-15 cm, crocante, destinate consumului in stare proaspata. 

 

2580  Ridichi negre RONDE ZWARTE  

Soi rustic pentru cultura de toamna in camp, cu radacini rotunde, diametru 6-8 

cm, greutate 150-200 gr, de culoare neagra, cu pulpa alba, crocanta, fara iuteala, 

destinata consumului in stare proaspata, pretabila la depozitare pe timpul iernii 

 

2575 Ridichi negre BLACK SPANISH LONG 

Soi de ridichi de iarnă, semitardiv, perioadă de semănat aprilie-mai, pentru cultura 

de toamnă în câmp. Rădacini cilindrice, culoarea rădăcinii neagră, pulpă albă, 

crocantă, fără iuțeală, greutate 150 - 200 g. Consum în stare proaspată și 

depozitare pe timpul iernii. Schemă de semănat: 10/20 cm 

 

1185 ROZMARIN 

Varietate de rozmarin cu frunze placut aromate. 

 

2599 RUCOLA 

Varietate de rucola cu frunze placut aromate. 

 

2615 Salata HILDE 

Soi timpuriu de tip “BUTTERHEAD” destinat atat culturilor protejate cat si celor de 

camp, rozeta formeaza o capatana de culoare verde inchis cu o greutate medie de 

300gr, destinat  consumului in stare proaspata. 

 

2669 Salata LOLLO ROSSA 

Soi timpuriu de tip “LOLLO” destinat atat culturilor protejate cat si celor de camp, 

rozeta formeaza o capatana de culoare rosu intens cu frunze fine si crocante,  cu o 

greutate medie de 300gr. 

 

2668 Salata LOLLO BIONDA 

Soi timpuriu de tip “LOLLO” destinat atat culturilor protejate cat si celor de camp, 

rozeta formeaza o capatana de culoare verde deschis cu frunze fine si crocante,  cu 

o greutate medie de 300gr. 

 

2645 Salata ICEBERG 

 

2099 Sfeclă roșie CYLINDRA   

Soi semitardiv, perioadă de semănat aprilie-iunie. Rădăcini cilindric-alungite, 

netede cu foliaj mediu, de culoarea rădăcinii roșu intens. Pulpă crocantă, de 

culoare roșie și cu gust specific deosebit. Conținut ridicat de zahăr. Consum în 

stare proaspătă și conservare. Recoltare ușoară datorită rădăcinii care se dezvoltă 

cca. 2/3 la suprafața solului. Schemă de semănat: 8/25 cm 

 

2105 Sfeclă roșie DETROIT  

Soi semitimpuriu, perioadă de semănat aprilie-iunie. Rădăcini globulare, netede cu 

foliaj redus, de culoarea rădăcinii roșu intens. Pulpă crocantă, de culoare roșie și 

cu gust specific deosebit. Conținut ridicat de zahăr. Consum în stare proaspătă și 

conservare. Schemă de semănat: 8/25 cm 



 

3578 Spanac NORES  

Soi semitimpuriu, destinat culturilor de primăvară și toamnă atât în spații 

protejate cât și în câmp. Frunzele mari, rotunde, ușor gofrate, de culoare verde 

intens. Capacitate de producție foarte mare. Consum în stare proaspătă și 

industrializare. Schemă de semănat 7/15 cm 

 

1200 Sunatoare 

Varietate de sunatoare cu frunze si flori placut aromate. 

 

1060 TARHON 

Varietate de tarhon cu frunze placut aromate. 

 

2740 Telina petiol PASCAL GREEN 

Varietate de telina care se cultiva pentru petiol. Gust si miros specific de telina.  

 

2730 Telina frunze Amsterdamse 

Varietate de telina cu frunze placut aromate. 

 

2720 Țelină de rădăcină DOLVI 

Soi recomandat atat pentru culturile timpurii cat si pentru cele de toamna cu o 

capacitate de productie foarte ridicata, radacinile sunt rotunde cu pulpa alba, 

aromata avand o greutate de 300-400gr, destinat atat consumului in stare 

proaspata cat si procesarii. 

 

2854 Tomate cherry TINY TIM 

Soi cu crestere semideterminata, semitimpuriu pentru cultura din camp si din 

spatii protejate. Fructe rotunde, de tip cireasa, cu greutate intre 10-20 g, de 

culoare rosie. Destinat consumului in stare proaspata si conservarii.  

 

2830 Tomate YELLOW PEARSHAPE 

Soi cu crestere semideterminata, semitimpuriu pentru cultura din camp si din 

spatii protejate. Fructe oval alungite, de tip pare, cu greutate intre 10-20 g, de 

culoare galbena. Destinat consumului in stare proaspata si conservarii.  

 

2850 Tomate MARMANDE 

Soi cu crestere semideterminata, timpuriu pentru cultura de camp, fructe rotunde 

pronuntat costate, cu greutate intre 150-180gr, continut mare de zahar, destinat 

consumului in stare proaspata si conservarii.  

 

2840 Tomate ST PIERRE  

Soi cu crestere semideterminata, semitimpuriu pentru. cultura de camp, fructe 

rotunde, coacere uniforma, cu greutate intre 120-150gr, continut mare de zahar, 

destinat consumului in stare proaspata, conservarii si industrializarii. 

 

28241 Tomate RIO GRANDE 

Soi cu crestere determinata, semitimpuriu pentru cultura de camp, fructe oval 

alungite, cu greutate intre 90-120gr, foarte ferme, continut mare de substanta 

uscata si zahar, destinat conservarii si industrializarii. 



 

2377 Varza alba GLORY OF ENKHUIZEN     

Soi semitimpuriu ( 75-80zile) pt. cultura de vara in camp, rezistent la emitera tijei 

florale, cu capatani uniforme rotunde, avand o greutate de 3-3,5kg, cu frunze 

subtiri, destinat atat consumului in stare proaspata cat procesarii.  

 

2275 Varza rosie RED HEAD 

Soi semitimpuriu ( 70-75zile) destinat  culturilor de camp, cu capatani sferice usor 

ovale, frunze subtiri si dense, avand o greutate de 2-2,5kg, de un rosu atractiv, 

destinat  consumului in stare proaspata . 

 

2070 Vinete HALF LANGE VIOLET 

Soi  timpuriu pentru cultura de camp, fructe oval alungite, de culoare violet inchis, 

200-300gr., destinat consumului in stare proaspata, conservarii si industrializarii. 

 


