
 
 

Catalog de semințe (anii de recoltă 2019+2018+2017) 
 
Semințele disponibile în acest catalog, o dată epuizate, nu vor mai fi disponibile timp de 3-5 ani, doar după 

acest timp le vom multiplica din nou. Vă mulțumim pentru înțelegere și vă recomandăm să alegeți bine 
semințele dorite! 

LEGENDA PREȚURILOR 
# : stoc limitat 

“A” : 15 lei/buc 
“B” : 10 lei/buc 

Pentru a face comandă de semințe, puneți direct între rânduri un semn în dreptul varietăților 
alese și specificați cantitățile dorite. Apoi, trimiteți-ne catalogul înapoi. Simplu ! 

1. Tomate și alte legume pentru ghiveci  
(Toate aceste plante cresc foarte bine în grădină dar, datorită siluetei lor compacte și necesităților reduse, 
ele se dezvoltă bine în ghiveci. Ideale pentru cei care nu au grădină sau au un spațiu restrâns) 
TOMATE DE GHIVECI 

 

#A - “Betalux” 
(Polonia) 
Fructe roșii, 
sferice, 70-150 gr, 
suculente. Plantă 
foarte productivă, 
cu frunze de 
cartof, timpurie, 
det 0.7 m (25 
semințe)  

#A - “Desperado” 
(SUA-Croația) 
Fructe roz, 80-150 
gr, tip inimă de 
bou, cremoasă, 
foarte puține 
semințe, câte 3-6 
fructe/legătură, 
det 0.6 m (10 
semințe) 

 

#A - “Faelan’s First 
Snow” (SUA) 
Fructe purpurii, 
150-300 gr, 
suculente și 
delicioase. Plantă 
cu frunze striate 
cu alb, mi-sezon, 
det 0.6 m (15 
semințe)  

B - “Gelbe 
Topftomate” 
(Germania) 
Fructe galbene, 5-
7 gr, dulci, 
suculente, 
păstrare și 
producție 
îndelungată, det 
0.25 m (10 
semințe) 

Contact : 

+373 (0) 79237925 

S. Cigîrleni Rn. Ialoveni 

gradinamoldovei@gmail.com 



 

#A - “Jackass 
Green Dwarf” 
(SUA) 
Fructe verzi cu 
umeri arămii, 150-
350 gr suculente și 
cărnoase. Plantă 
de mi-sezon, det 
1.0 m (12 semințe) 

 

#B - “Koralik” 
(Rusia) 
Fructe roșii, 5-10 
gr, sferice, până la 
8 în legătură dar 
se coc în același 
timp, dulci, pieliță 
fină. Plantă 
ramificată, det 0.7 
m (15 semințe) 

 

#A - “Minibel” 
(Olanda) 
Fructe roșii, 10-15 
gr, câte 8-10 în 
legătură, dulci. 
Plantă foarte 
productivă, 
timpurie, det 0.4 
m (5 semințe) 

 

#A - “Piersic” (?) 
Fructe galbene 
sferice, acoperite 
cu puf, 120 gr, 
foarte dulci șI 
tandre. Pentru 
ghiveci, târzie, det 
0.8 m (10 
semințe) 

 

#A - “Pixie 
Striped” (?) 
Fructe roșii cu 
striații aurii, 30-60 
gr, sferice, câte 4-5 
fructe/legătură. 
Plantă târzie, det 
0.4-0,6 m (25 
semințe) 

 

A - “Roza Vetrov” 
(Rusia) 
Fructe roz, 
sferice, 100-150 
gr, cărnoase și 
delicioase. Plantă 
cu frunze 
rugoase, timpurie, 
det 0.5 m (10 
semințe) 

 

#A - “Siberian” 
(Rusia) 
Fructe roșii, 
sferice, 50-150 gr, 
câte 20-30 
fructe/legătură. 
Plantă productivă, 
timpurie, det 0.6 
m (15 semințe) 

 

#A - “Siniy” 
(Estonia) 
Fructe negre, 
150-400 gr, 
suculente, cu gust 
intens. Plantă cu 
frunze  de cartof, 
mi-sezon, det 0.9 
m (15 semințe)  

 

#A - “Snow Fairy” 
(Rusia) 
Fructe roșii, 
sferice, 80-120 gr, 
cremoase. Plantă 
cu frunze de 
cartof, foarte 
timpurie, det 0.5 
m (25 semințe) 

 

B - “Tatar of 
Mongolistan” 
(Mongolia) 
Fructe roșii-
carmin, 60 gr, 
sferice, excelente 
la gust. Plantă 
productivă, mi-
sezon, det 0.8 m 
(15 semințe) 



 

A - “Tumbling 
Tom Yellow” (?) 
Fructe galbene, 
15-20 gr, sferice, 
10-12 
fructe/legătură 
dulci. Plantă 
curgătoare, mi-
sezon, det 0.5 m 
(12 semințe)  

#A - “Tennessee 
Suited” 
(Australia) 
Fructe purpurii cu 
striații verzi și 
aurii, 180-300 gr. 
Plantă productivă, 
mi-sezon, det 1 m 
(25 semințe) 

 

#B - “Velmozha” 
(Rusia) 
Fructe roșii, 120-
350 gr, textură 
densă și cărnoasă, 
dulci, de tip inimă 
de bou. Plantă 
compactă, mi-
sezon, det 0.7 m 
(15 semințe)  

A - “Yellow 
Canary” (SUA) 
Fructe galbene, 
20 gr, sferice, 
dulci și cremoase. 
Plantă productivă 
în continuu, mi-
sezon, det 0.25 m 
(12 semințe) 

VINETE ȘI ALTELE DE GHIVECI 

 

B - “Cannibal 
Tomato” (Fiji-
Tahiti) 
Vănătă cu fructe 
roșii de circa 8 cm, 
sferice, parfumate 
și amărui. Plantă 
cu flori albe, 
pentru ghiveci det 
0.8 m (25 semințe)  

A - “Japanese 
White Egg” 
(Japonia) 
Vânătă cu fructe 
cât oul, 5-8 cm 
diametru, gust de 
ciupercă. Plantă 
compactă det 1 
m, timpurie (25 
semințe) 

 

A - “Slim Jim” 
(SUA) 
Vânătă cu fructe 
mov, mici, pieliță 
tandră, câte 3-8 
fructe/legătură. 
Plantă tufă, mi-
sezon, det 0.5-0.8 
m (25 semințe) 

 

#A - “Thai Long 
Green” (Tailanda) 
Vânătă cu fructe 
verzi lungi 25-30 
cm, fără 
amăreală. Plantă 
de mi-sezon, 
pentru ghiveci, 
det 1.0 m (10 
semințe) 

 

A - “Thai Round 
Green” (Tailanda) 
Vânătă cu fructe 
verzi pistruiate cu 
alb, sferice 5 cm, 
40-80 gr. Plantă 
târzie, pentru 
ghiveci , det 0.70 
m (25 semințe) 
 
 
 
 
 
 

 

 

#A – Fizalis 
“Zolotija Rossip” 
(SUA) 
Fizalis pitic, fructe 
galben-palid, 0.6-
0.8 cm, foarte 
dulci. Plantă 
productive până 
iarna, det 0.25 m 
(25 semințe) 



2. Tomate cherry+berry 

 

#B - “Alba ca 
Zăpada” 
(România) 
Fructe albe-aurii, 
foarte dulci, 
suculente, 5-10 gr, 
rotunde. Plantă 
productivă, mi-
sezon, ind. 1.8 m 
(25 seminte)  

#A - “Antho 
White” (SUA) 
Fructe galbene cu 
albastru, 10 gr, 
rotunde, savoare 
echilibrată. Plantă 
productivă, mi-
sezon, ind. 1.8 m 
(25 seminte) 

 

#A - “Barbaniaka” 
(Ungaria) 
Fructe de tip berry 
(pomușoare), roșii, 
dulci, 5-10 gr, 
multe fructe în 
legătură. Plantă 
foarte productivă, 
mi-sezon, ind. 1.5 
m (25 seminte)  

#A - “Barry’s 
Crazy Cherry” 
(SUA) 
Fructe galbene, 
cu sfârc în vârf, 
rotunde, foarte 
dulci, până la 100 
fructe/legătură 
mi-sezon, ind. 1.8 
m (25 seminte) 

 

B - “Bianca” (?) 
Fructe de tip berry 
(pomușoare), alb-
fildeș, 5-10 gr. 
Plantă foarte 
productivă, mi-
sezon, ind. 1.8 m 
(25 seminte) 

 

#A - “Black 
Cherry” (SUA) 
Fructe cherry 
negre, 20-25 gr, 
gust dulciu, 
textură cremoasă. 
Plantă productivă, 
timpurie, ind. 1.6-
2 m (25 seminte) 

 

A - “Black Maur” 
(Rusia) 
Fructe cherry 
maronii, 15-20 gr, 
pruniforme, 
textură cremoasă. 
Plantă productivă, 
timpurie, ind. 1.7 
m (25 seminte) 

 

A - “Black Zebra 
Cherry” (SUA) 
Fructe cherry roz 
cu striații verzi și 
aurii, 30 gr, gust 
excelent, 
suculente. Plantă 
productivă, mi-
sezon, ind. 1.7 m 
(25 seminte) 

 

#A - “Blue 
Chocolate” (SUA) 
Fructe cherry roșii 
cu umeri albaștri, 
interior roșu 
Producere 
abundentă și 
îndelungată, 
târzie, ind 2 m (25 
seminte)  

A - “Blush Tiger” 
(SUA) 
Fructe aurii cu 
dungi roșii, 
țuguiate, foarte 
dulci. Plantă 
productivă până 
târziu, mi-sezon, 
1.2-2 m (25 
seminte) 



 

#B - “Brandywine 
Cherry” (SUA) 
Fructe roz, sferice, 
dulci-acidulate, 
suculente. Plantă 
de mi-sezon, 1.2-2 
m (25 semințe) 

 

B - “Ema de 
Buzău” 
(România) 
Fructe roșii, 6-10 
gr, până la 80 
fructe/legătură. 
Plantă productivă, 
timpurie, 2 m (25 
semințe) 

 

B - “Extra Early” 
(SUA) 
Fructe roșii, 10 gr, 
sferice, dulci, 
cremoase, pieliță 
fină. Plantă 
productivă, foarte 
timpurie, ind 1.7 
m (25 semințe) 

 

B - “Gnoccia di 
Limone” (Italia) 
Fructe alb-fildeș 
devenind oranj-
roz la maturitate, 
15-20 gr. Plantă 
rezistentă la 
secetă, mi-sezon, 
ind 1.8 m (25 
semințe) 

 

A - “Lemon Drop” 
(SUA) 
Fructe aurii, câte 
10 în legătură, 
dulci și suculente. 
Una dintre cele 
mai târzii tomate 
cherry, ind  2 m 
(25 seminte) 

 

#A - “Lucky Tiger” 
(SUA) 
Fructe țuguiate, 
galbene cu striații 
verde și roz, 
foarte dulci și 
decorative în 
salate. Plantă 
timpurie, ind 1.8 
m (25 seminte) 

 

B - “Orange 
Bourgoin” 
(Franța) 
Fructe oranj, 50 gr, 
sferice, câte 20 în 
legătură, dulci. 
Plantă productivă, 
mi-sezon, ind 1.2-2 
m (25 semințe) 

 

#A - “Maglia 
Rosa” (SUA) 
Fructe roz cu 
striații aurii, 
țuguiațe, dulci, 
25-60 gr. Plantă 
productivă, mi-
sezon, semi-det. 1 
m (15 seminte) 

 

#A - “Matt’s 
Hornet” (SUA) 
Fructe roșii striate 
cu auriu, 
pruniforme, dulci., 
cărnoase. Plantă 
viguroasă, mi-
sezon, ind 1.8 m 
(15 seminte) 

 

A - “Miel du 
Mexique” (Mexic) 
Fructe roșii, 25-35 
gr, cremoase, 5-
20 
fructe/legătură. 
Plantă viguroasă 
abundentă, 
rezistentă la 
secetă, ind 1.4 m 
(25 seminte) 



 

A - “Negro 
Azteca” (Mexic) 
Fructe negre, 
sferice, câte 10-12 
în legătură, 
delicioase. Plantă 
viguroasă cu o 
productivitate 
abundentă, ind 1.8 
m (25 seminte)  

A - “Pink Plum” 
(SUA) 
Fructe roz, în 
formă de prună, 
40-50 gr, 
suculente. Plantă 
foarte viguroasă, 
mi-sezon, ind 1.8 
m (25 seminte) 

 

A - “Pink 
Vernissage” 
(Ucraina) 
Fructe roz cu 
striații verzi și 
aurii, 45-100 gr, 
dulci. Plantă 
productivă, 
timpurie, ind 1.8 
m (25 seminte)  

#A - “Poire 
Lumiere 
Merveilleuse” 
(Franța) 
Fructe galben-
palid, în formă de 
pară, 80-120 gr, 
excelentă. Plantă 
rezistentă, mi-
sezon, ind. 1.7 m 
(25 seminte) 

 #A - “Poire Jaune” 
(Franța) 
Fructe galbene, 
formă de pară, 
dulci, decorative în 
salate. Plantă 
foarte productivă, 
ind 1.8 m (25 
seminte) 

 

A - “Purple 
Bumblebee” 
(SUA) 
Fructe mov cu 
striații verzi, 20-
40 gr, excellente. 
Plantă viguroasă 
și rezistentă la 
temperaturi 
extreme, 
timpurie, ind. 1.8 
m (15 seminte) 

 

#A - “Raisin Vert” 
(SUA) 
Fructe verzi spre 
arămiu, 15-30 gr, 
sferice, foarte 
suculente și dulci. 
Plantă cu o 
productivitate 
abundentă, mi-
sezon, ind 2 m (25 
seminte) 

 

B - 
“Riesentraube” 
(Germania) 
Fructe roșii 
sferice cu sfârc, 
20 gr, câte 30 
fructe în legătură. 
Plantă foarte 
rezistentă, 
fructele nu crapă, 
mi-sezon, ind 1.5 
m (25 seminte) 

 

A- “Snowberry” 
(SUA) 
Fructe albe-fildeș, 
15-20 gr, dulci și 
parfumate.  Plantă 
viguroasă și 
productivă, 
timpurie, ind 1.4 
m (25 seminte) 

 

#A - “Sunrise 
Bumblebee” 
(SUA) 
Fructe galbene cu 
striații roșii-
portocalii, 20-25 
gr, dulci. Plantă 
de mi-sezon, , ind 
1.5 m (25 
seminte) 

EPUIZAT 



 

#A - “Thai Pink 
Egg” (Tailanda) 
Fructe roz, ovoide, 
20-30 gr, 
cărnoase, ideale 
pentru salată. 
Plantă viguroasă, 
ind 1.5-2.2 m (25 
seminte) 

 

A - “Violaceum” 
(?) 
Fructe negre, 
formă de prună, 
50-70 gr, 
suculente și 
delicioase. Plantă 
viguroasă și 
productivă, mi-
sezon, ind. 1.7 m 
(25 seminte) 

 

B - “Yellow 
Centiflor 
Hypertress 
Cherry” (SUA) 
Fructe aurii 
sferice, 25-40 gr, 
câte 100 fructe în 
legătură. Plantă 
foarte rezistentă, 
compactă, mi-
sezon, ind 1.3 m 
(25 seminte) 

 

A - “Blue Berries” 
(SUA) 
Fructe roz cu 
indigo, sferice, 20 
gr, câte 8-10 
fructe în legătură, 
foarte frumoase 
dar și gustoase. 
Plantă productivă, 
mi-sezon, ind 1.8 
m (25 seminte) 

3. Tomate mari    

 

A - “Amerikanskiy 
Sladkiy” (Ucraina) 
Fructe roz, 
pruniforme, 60-
100 gr, cărnoase, 
dulci, perfecte 
pentru uscat și 
gătit. Plantă foarte 
productivă, mi-
sezon, ind 2.2 m 
(25 seminte) 

 

A -“Ananas Noir” 
(Belgia) 
Fructe 
multicolore 
(verde-roz-maro), 
savuroase, 300 gr, 
gust excelent. 
Plantă de vigoare 
medie, mi-sezon, 
ind 1.1-1.4 m (25 
seminte) 

 

A - “Aunt Ruby’s 
German Green” 
(Germania) 
Fructe verzi cu 
umeri arămii la 
maturitate, 200-
400 gr, cărnoase. 
Plantă târzie, ind 2 
m (25 seminte) 

 

B - “Azoychka” 
(Rusia) 
Fructe galbene, 
200-300 gr până 
la 1 kg, câte 3-5 
fructe/legătură, 
nuanțe citrice. 
Plantă foarte 
productivă, mi-
sezon, semi-det 
1.8 m (25 
seminte) 

 

A - “Black Sea 
Man” (Rusia) 
Fructe negre-
purpurii cu umeri 
verzi, 200-300 gr, 
cărnoase, cu mult 
suc, gust delicios. 
Plantă mi-sezon, 
ind 1.8-2 m (25 
seminte)  

#A - “Brad’s Black 
Heart” (SUA) 
Fructe negre, 
inimă de bou, 
350-800 gr, 
cărnoase. Plantă 
rezistentă la boli, 
mi-sezon, ind. 
1.2-2 m (15 
seminte) 



 

#A - “Bread and 
Salt” (Rusia) 
Fructe roz, de tip 
inimă de bou, 300-
400 gr până la 800 
gr, cărnoase și 
dulci. Plantă  
pentru climă 
răcoroasă, mi-
sezon, ind 2 m (15 
seminte) 

 

#A - “Brown Flesh 
Jumbo” (Canada) 
Fructe maronii cu 
striații 
verde+oranj, 180-
300 gr, sferice. 
Plantă viguroasă, 
producție 
abundentă de mi-
sezon, ind. 2 m 
(15 seminte) 

 

#A - “Butter and 
Bull Heart” 
(Letonia) 
Fructe roz de tip 
inimă de bou, 180-
450 gr, textură 
fină și delicioasă, 
puține semințe. 
Plantă medie, 
târzie, ind. 1.7 m. 
(15 seminte) 

 

A - “Carbon” 
(SUA) 
Fructe purpurii, 
250-600 gr, una 
dintre cele mai 
gustoase tomate 
negre. Plantă 
productivă, mi-
sezon, ind 1.2-2 m 
(25 seminte) 

 

A - “Caspian Pink” 
(Rusia) 
Fructe roz, 
cărnoase cu puține 
semințe, un pic 
acidulate, 300-
1000 gr. Plantă 
semi productivă, 
mi-sezon, ind. 1.7-
2 m (25 seminte)  

#A - “Chalilis” 
(SUA) 
Fructe bicolore 
galben cu roșu, 
300-500 gr, câte 
2-3 fructe în 
legătură, 
suculente. Plantă 
voluminoasă și 
productivă, târzie, 
ind 2 m (15 
seminte) 

 

#A - “Cherokee 
Black Heart” 
(SUA) 
Fructe purpurii, tip 
inimă de bou, 
suculente și dulci, 
200-300 gr. Plantă 
abundentă, târzie, 
ind  2 m (15 
seminte)  

#A - “Cherokee 
Purple” (SUA) 
Fructe purpurii, 
200-500 gr, 
cărnoase, gust 
intens. Plantă 
productivă, 
rezistentă, mi-
sezon, ind. 1.7-2 
m (25 seminte) 

 

A - “Cherokee 
White” (SUA) 
Fructe alb-fildeș, 
200-500 gr, 
aplatizate, gust 
subtil de citrice, 
suculente. Plantă 
voluminoasă, 
târzie, productivă, 
ind 2 m  (25 
seminte) 

 

B - “Chihlimbar” 
(România) 
Fructe portocalii, 
rotunde, 225 gr, 
dulci. Plantă tufă, 
semi-târzie, semi-
det 0.85-1.2 m, 
(25 seminte) 



 

#B - “Chyornyi 
Tarasenko” 
(Ucraina) 
Fructe maronii, 
300-500 gr, câte 5-
6 fructe/legătură, 
savuroase. Plantă 
foarte productivă, 
mi-sezon, ind 1.8 
m (15 seminte)  

#B - “Colosso di 
Rodi” (Italia) 
Fructe roșii, 300-
500 gr pînă la 1 
kg, crestate, 
cărnoase cu 
textură densă. 
Plantă cu frunze 
de cartof, mi-
sezon, ind 2 m (15 
seminte) 

 

A - “Crème 
Brulee” (URSS) 
Fructe maroniu-
caramel, 120-180 
gr, rotunde, 
cremoase cu 
pieliță fină. Plantă 
productivă, mi-
sezon, ind 2 m (25 
seminte)  

#A - “Crushed 
Heart” (SUA) 
Fructe roz striate 
cu auriu și verde, 
formă inimă de 
bou, 120-180 gr, 
gust delicious. 
Plantă de mi-
sezon, ind 2 m (15 
seminte) 

 

#B - “Cuba Giant” 
(Cuba) 
Fructe roșii, 
aplatizate, 
cărnoase, 400-800 
gr, suculente. 
Plantă 
voluminoasă, 
târzie, ind 2.2 m 
(15 semințe)  

A - “Cuban Black” 
(Cuba) 
Fructe negre-
acaju, 120-300 gr, 
câte 2-3 
fructe/legătură, 
conțin de 2 ori 
mai multă Vit C. 
Producție 
abundentă, mi-
sezon, ind 1.5 m 
(25 semințe) 

 

“Dad’s Sunset” 
(SUA) 
Fructe galben-
oranj, 300 gr, 
sferice, cărnoase, 
aromatice, pieliță 
groasă. Plantă 
târzie, rezistentă la 
boli, ind 1.6 m (15 
semințe)  

#B - “Darcirus” 
(România) 
Fructe roșii, de tip 
pomușoară mare, 
peste 80 gr, dulci. 
Plantă pentru 
câmp, nu se 
copilește, mi-
sezon, semi-det 1 
m (25 semințe) 

 

#A - “Dolenjski” 
(Cehia) 
Fructe roșii, 100-
150 gr, sferice, 
fărăr lemn la 
codiță. Plantă 
productivă,  mi-
sezon, ind 1.6 m 
(25 semințe) 

 

#A - “Dorina” 
(Ucraina) 
Fructe alb-fildeș, 
de tip inimă de 
bou, 250 gr, 
foarte puține 
semințe, 
cremoase. Plantă 
târzie, ind 1.6 m 
(5 semințe) 



 

#A - “Douchova 
Pepper” (Ucraina) 
Fructe alb-fildeș, 
tip gogoșar, 120-
200 gr, puțin suc, 
pentru umplut. 
Plantă productivă, 
mi-sezon, ind 1.8 
m (25 semințe) 

 

#A - “Emmy” 
(România) 
Fructe auriu-
oranj, sferice, 80 
gr, cărnoase și 
cremoase. Plantă 
productivă, târzie, 
ind 1.6 m (15 
semințe) 

 

B - “Florina” 
(România) 
Fructe roșii, 80-
100 gr, rotunde 
spre pruniforme, 
foarte gustoase și 
aromate. Plantă, 
mi-sezon, ind 1.4 
m (25 semințe) 

 

#A - “Ganti” 
(Ungaria) 
Fructe roșii, 150-
300 gr, gust 
plăcut pentru 
sosuri și salate, 
conserve. Plantă 
de mi-sezon, ind 
1.6 m (25 
semințe) 

 

#A - “Gargamel” 
(SUA) 
Fructe roșii cu 
striații albastre și 
aurii, 60-90 gr, 
gust deosebit de 
delicios, se pot 
păstra până la 2 
luni. Plantă  de mi-
sezon, ind 1.5 m 
(15 semințe) 

 

A - “German Red 
Strawberry” 
(Germania) 
Fructe roșii, inimă 
de bou, 200-800 
gr, cărnoase și 
suculente cu 
puține semințe. 
Plantă productivă, 
târzie, ind 1.7 m 
(25 semințe) 

 

#A - “Gezhante” 
(Italia) 
Fructe roz, 
profund crestate, 
120-300 gr, tip 
gogoșar, puțin suc. 
Plantă productivă 
și rezistentă, mi-
sezon, ind 1.6 m 
(25 semințe)  

#A - “Golden King 
of Siberia” (Rusia) 
Fructe galbene, 
de tip inimă de 
bou, 250-600 gr, 
foarte puține 
semințe, 
cremoase. Plantă 
timpurie, ind 1.6 
m (25 semințe) 

 

#A - “Golden 
Stripes” (SUA) 
Fructe verzi cu 
striații roz, 120-
300 gr, suculente, 
savoare 
fumurie.Plantă 
productive până 
târziu, mi-sezon, 
ind 1.8 m (15 
semințe) 

 

#A - “Green 
Bombs” 
(Germania) 
Fructe verzi, 60-
150 gr, 
pruniforme, 
cărnoase cu puțin 
suc, gust agreabil. 
Plantă 
voluminoasă, mi-
sezon, ind 1.8 m 
(15 semințe) 



 

A - “Green Copia” 
(SUA) 
Fructe verzi striate 
de roz și auriu, 
180-350 gr, gust 
dulciu plăcut, 
Plantă productivă, 
mi-sezon, ind 1.2-2 
m (25 semințe) 

 

#A - “Grub’s 
Mystery Green” 
(Australia) 
Fructe verzi cu 
piele arămie, 200-
300 gr, cremoase, 
suculente. Plantă 
mi-sezon, ind 1.5 
m (25 semințe) 

 

A - “Gypsy” 
(Rusia) 
Fructe negre cu 
umeri verzi, 
sferice, 150-175 
gr, dulci cu gust 
parfumat. Plantă 
productivă, mi-
sezon, ind 1.8 m 
(15 semințe)  

#A - “Hugh’s 
Black” (SUA) 
Fructe negre, 
cărnoase, savoare 
de muscat, până 
la 1 kg, aplatizate, 
3-4 
fructe/legătură. 
Plantă productivă, 
mi-sezon, ind 1.5-
2 m (15 semințe) 

 

#A - “Joe’s Pink 
Heart” (SUA) 
Fructe roz, inimă 
de bou, 500 gr-1 
kg, cărnoase, 
perfecte pentru 
supe. Plantă 
productivă, mi-
sezon, ind 1.8 m 
(15 semințe)  

A - “Jumbo Jim 
Orange” (SUA) 
Fructe oranj, 300-
600 gr până la 1 
kg, cărnoase cu 
textură fermă și 
fină. Plantă foarte 
productivă, mi-
sezon, ind 1.6 m 
(25 semințe) 

 

B - “Kristinica” 
(România) 
Fructe roșii, 
rotunde, peste 
120 gr, gust 
deosebit. Plantă 
productivă, 
timpurie, semi-det 
1.2 m (25 semințe) 

 

#A - “Lithium 
Sunset” (SUA) 
Fructe galbene 
zebrate cu roșu, 
80-300 gr, 
delicioasă. Plantă 
foarte productivă, 
târzie, ind 2 m (15 
semințe) 

 

A - “Lucid Gem” 
(SUA) 
Fructe albastre cu 
oranj și interior 
roșu, 120-150 gr, 
gust intens, se 
păstrează bine. 
Plantă productivă, 
târzie, ind 1.8 m 
(25 semințe)  

A - 
“Malakhitovaya 
Shkatulka” 
(Rusia) 
Fructe verzi spre 
auriu la 
maturitate, 200-
400 gr, aplatizate, 
savuroase. Plantă 
productivă, mi-
sezon, ind 1.2-1.8 
m (25 semințe) 



 

B - “Mamy 
Brown’s Pink” 
(SUA) 
Fructe roz, 250-
500 gr, cărnoase, 
gust dulce cu 
puțină aciditate. 
Plantă productivă, 
mi-sezon, ind 1.8 
m (25 semințe)  

A - “Mary 
Robinson’s 
German Bicolor” 
(Germania) 
Fructe bicolore 
galben+roz, 300-
900 gr, suculente 
Plantă productivă, 
târzie, ind 1.5 m 
(25 semințe) 

 

#B - “Mariuca” 
(România) 
Fructe roșii, 
ovoide, 80 gr, 
rezistente la 
crăpare. Plantă 
productivă, mi-
sezon, semi-det 
0.8 m (25 semințe) 

 

B - “Marmande 
Ancienne” 
(Franța) 
Fructe roșii, 150-
300 gr, suculente 
și dulci. Plantă 
foarte productivă 
și rezistentă la 
boli, mi-sezon, ind 
1.3 m (25 
semințe) 

 

#B - “Mihaela” 
(România) 
Fructe roșii, 
rotunde, 100-140 
gr, câte 3-5 
fructe/legătură. 
Plantă productivă, 
mi-sezon, ind 1.8 
m (25 semințe) 

 

“Monomakh’s 
Hat” (Rusia) 
Fructe roz, tip 
inimă de bou, 
cremoase, 
perfecte pentru 
salate sau feliate. 
Plantă productivă, 
mi-sezon, ind 1.7 
m (15 semințe) 

 

A - “Mortgage 
Lifter Estler’s” 
(SUA) 
Fructe roz, 300-
600 gr, cărnoasă, 
suclentă, gust 
excelent. Plantă 
productivă, târzie, 
ind 1.8 m (25 
semințe)  

#B - “Moscow” 
(Rusia) 
Fructe roșii, 80-
150 gr, sferice, 
textură cremoasă. 
Plantă productivă, 
timpurie, semi-
det 0.8 m (25 
semințe) 

 

A - “Nature’s 
Riddle” (Rusia) 
Fructe bicolore 
oranj+roz, 300 gr, 
cărnoase, foarte 
parfumate și dulci. 
Plantă productivă, 
mi-sezon, ind 1.6 
m (25 semințe) 

 

A - “Oaxacan 
Jewel” (Mexic) 
Fructe galbene cu 
oranj și roșu, 250-
450 gr, suculente 
cu gust excellent. 
Plantă cu frunze 
de cartof, mi-
sezon, ind 1.2-1.6 
m (25 semințe) 



 

A - “Orange 
Bleue” (Franța) 
Fructe oranj cu 
umeri albaștri, 
suculentă și 
delicioasă, 100-
200 gr. Plantă 
foarte rezistentă și 
productivă, mi-
sezon, ind 1.6 m 
(25 semințe) 

 

#A - “Orange 
Jubilee” (Franța) 
Fructe oranj, 
rotunde, 100-200 
gr, cu gust dulce 
și textură 
cremoasă. Plantă 
productivă, mi-
sezon, ind 2 m (25 
semințe) 

 

B - “Pilcer Vesy” 
(Rusia) 
Fructe galbene cu 
umeri verzi, 300 
gr, cărnoasă, 
suculentă. Plantă 
rezistentă, mi-
sezon, ind 1.8 m 
(25 semințe) 

 

A - “Poire 
Blanche” (Franța) 
Fructe alb-crem, 
ovoide, 70-120 gr, 
gust foarte 
tandru. Plantă 
productivă,  mi-
sezon, ind 1.6 m 
(25 semințe) 

 

#B - “Ponderosa 
Golden” (SUA) 
Fructe galbene, 
300-500 gr, 
suculente și dulci. 
Plantă productivă 
dar un pic 
sensibilă, târzie, 
ind 1.2 m (15 
semințe)  

#A - “Purple 
Calabash” 
(Armenia) 
Fructe purpurii, 
foarte crestate, 
100-200 gr, dulci, 
parfumate. Plantă 
rezistentă la 
secetă, târzie, ind 
1.5 m (25 
semințe) 

 

#A - “Purple 
Passion” (SUA) 
Fructe roz-
purpurii, 240-500 
gr, cărnoase, 
aplatizate. Plantă 
cu frunze de 
cartof, târzie, ind 
1.8 m (25 semințe) 

 

A - “Rainbow 
Siberian” (USA) 
Fructe 
multicolore 
(albastru+galben+ 
roșu) 120-180 gr, 
cărnoase și dulci. 
Plantă 
voluminoasă, mi-
sezon, ind 1.8 m 
(25 semințe) 

 

#A - “Raspberry 
Lyanna” (Rusia) 
Fructe roz, 120-
200 gr, cărnoase, 
dulci și savuroase. 
Plantă compactă 
productivă, mi-
sezon, ind 1.2 m 
(15 semințe) 

 

#A - “Reinhard’s 
Chocolate Heart” 
(Germania) 
Fructe maronii, 
200-400 gr, gust 
intens șI fumuriu. 
Plantă extrem de 
voluminoasă, 
târzie, ind 1.8-2.2 
m (10 semințe) 



 

#A - “Riccio di 
Parma” (Italia) 
Fructe roșii, 
profund crestate, 
250-900 gr, 
textură fermă, 
cărnoasă. Plantă, 
productivă și 
rezistentă, mi-
sezon, ind 2 m (25 
semințe) 

 

#A - “Royale des 
Guineaux” 
(Franța) 
Fructe roșii, 
rotunde, 250-450 
gr, suculente. 
Plantă viguroasă, 
productivă, 
rezistentă, mi-
sezon, ind 2 m (25 
semințe) 

 

B - “Rose de 
Berne” (Franța) 
Fructe roz, 120-
180 gr, câte 4-6 
fructe în legătură, 
suculente, dulci și 
parfumate cu piele 
fină. Plantă medie, 
mi-sezon, ind 1.2-
1.6 m (25 semințe)  

A - “Russian Big 
Roma” (Rusia) 
Fructe roșii, 200-
300 gr, țuguiate, 
dulci-acidulate. 
Plantă productivă 
și rezistentă la 
boli, târzie, ind 
1.8 m (25 
semințe) 

 

#A - “Sasha Altai” 
(Rusia) 
Fructe roșii, 150-
220 gr, câte 3-6 
fructe/legătură, 
foarte suculente. 
Plantă foarte 
timpurie-
siberiană, ind 1.2-
2 m (25 semințe)  

#A - 
“Serendipity” 
(SUA) 
Fructe bicolore 
galben+oranj, 
200-400 gr, 
cremoase, 
suculente. Plantă 
mi-sezon, ind 1.6 
m (25 semințe) 

 

A - “Sgt Pepper’s” 
(SUA) 
Fructe roz cu 
umeri indigo, 150 
gr, tip inimă de 
bou, se păstrează 
mult timp. Plantă 
foarte productivă 
până la înghețuri, 
mi-sezon, ind 1.8 
m (25 semințe) 

 

A - “Stump of the 
World” (SUA) 
Fructe roz, 300-
500 gr până la 1 
kg, dulci, 
cărnoase. Plantă 
cu frunze de 
cartof, 
productivă, târzie, 
ind 1.8 m (25 
semințe) 

 

A - “Stupice” 
(Cehia) 
Fructe roșii, 
sferice, 70-120 gr, 
suculente, multe 
fructe în legătură. 
Plantă foarte 
productivă, 
timpurie, ind 1.2 
m (25 semințe)  

B - “Tigerella” 
(Anglia) 
Fructe roșii cu 
straiții aurii, cât o 
caisă, rotunde, 
dulce-acidulate. 
Plantă foarte 
productivă, , 
timpurie, ind 1.5-
1.7 m (25 
semințe) 



 

A - “Tsar’s Rpayl 
Gift” (Rusia) 
Fructe roz cu 
umeri cremă, până 
la 500 gr, 
cremoase, 
suculente, dulci. 
Plantă robustă, mi-
sezon, ind 1.2 m 
(25 semințe)  

B - “Vedmezha 
Lapa” (Ucraina) 
Fructe roșii, 
sferice-
cordiforme, 300 
gr până la 800, 
textură densă și 
cărnoasă. Plantă, 
târzie, ind 2 m (15 
semințe) 

 

B - “Verte de Huy” 
(Belgia) 
Fructe verzi, 150-
300 gr, textură 
suculentă, dulci. 
Plantă foarte 
productivă, mi-
sezon, ind 1.3-1.8 
m (25 semințe) 

 

A - “Verde de 
Moldova” 
(Moldova) 
Fructe verzi, 150-
300 gr, suculente 
și cărnoase, gust 
delicios. Plantă 
târzie, ind 1.8-2 m 
(25 semințe) 

 

A - “Vorlon” (SUA) 
Fructe purpurii, 
250-500 gr, 
cărnoase cu gust 
excellent, dulci. 
Plantă cu frunze 
de cartof, mi-
sezon, ind 1.6 m 
(25 semințe) 

 

#A - “Wessel’s 
Purple Pride” 
(SUA) 
Fructe purpurii, 
cilindrice-
țuguiate, 200 gr, 
foarte dulci și 
cremoase. Plantă 
abundentă, târzie, 
ind 2 m (15 
semințe) 

 

A - “White 
Beauty” (SUA) 
Fructe alb-fildeș, 
100-450 gr, foarte 
dulci, suculene. 
Plantă productivă, 
târzie, ind 0.8-1.2 
m (25 semințe) 

 

#A - “Wildthyme 
GWR” (SUA) 
Fructe verzi cu 
marmurare și 
interior roz, 200-
400 gr, suculente. 
Plantăcu cu 
frunze de cartof, 
târzie, ind 1.8 m 
(15 semințe) 

 

B - “Wins All” 
(SUA) 
Fructe roz, 300-
800 gr, cărnoase, 
dulci și aromate, 
foarte bine se 
păstrează. Plantă 
viguroasă, târzie, 
ind 1.8 m (15 
semințe)  

#A - “Wooly Kate 
Yellow” (Frața) 
Fructe indigo cu 
galben, acoperite 
cu puf, 50-80 gr, 
dulci-acidulate. 
Plantă cu Frunze 
cu puf gri, mi-
sezon, ind 1.8 (10 
semințe) 



 

A - “Yasha 
Yougoslavian” (ex-
Iugoslavia) 
Fructe roz, 300-
900 gr, tip inimă 
de bou, suculente. 
Plantă foarte 
productivă, mi-
sezon, ind 2 m (25 
semințe)  

#A - “Yellow Bell” 
(SUA) 
Fructe galbene, 
formă de pară, 
100 gr, dulci. 
Plantă foarte 
productivă, 5-12 
fructe/legătură, 
mi-sezon, ind 1.8 
m (15 semințe) 

 

B - “Yellow 
Brandywine” 
(SUA) 
Fructe oranj, 350-
500 gr, cărnoase, 
suculente. Plantă 
foarte productivă, 
cu frunze de 
cartof, târzie, ind 2 
m (25 semințe) 

 #A - “Yellow 
Zebra” (SUA) 
Fructe galbene cu 
striații oranj, 250-
400 gr, dulci, 
aromate. Plantă 
productivă, 
rezistentă la 
secetă, mi-sezon, 
ind 1.8 m (25 
semințe) 

 

@B - “Zloty 
Ozarowski” 
(Polonia) 
Fructe oranj-aurii, 
100-120 gr, dulci și 
savuroase. Plantă 
rezistentă la boli, 
mi-sezon, ind 1.2 
m (15 semințe) 

  

4. Alte legume 

 

#B - Patison 
“Panache Jaune et 
Vert” (Franța) 
Fructe galbene cu 
dungi verzi, 
textură cremoasă, 
plantă tufă 
productivă (12 
semințe) 

 

 #A - Dovlecel 
“Black Beauty” 
(Franța) 
Fructe lungi, 
verde închis, 
crocante, se 
păstrează mult 
timp. Plantă 
viguroasă, tufă  
(12 semințe) 

 

#A - Dovlecel 
“Genovese” 
(Italia) 
Dovlecel zucchini, 
lung, textură 
tandră, foarte 
productiv, plantă 
tufă (12 semințe) 

 

#A - Dovlecel 
“Nimba” 
(Polonia) 
Dovlecel semi-
lung, tandru chiar 
și la maturitate, 
timpuriu, 
rezistent la frig, 
plantă tufă (12 
semințe) 

EPUIZAT 



 

#B - Dovlecel 
“Verte Petite 
d’Alger” (Algeria) 
Dovlecel extrem 
de productiv, 
numeroase fructe 
dar care trebuiesc 
culese de mici, 
produce până 
târziu (12 semințe)  

#B - Dovlecel 
“Ronde de Nice” 
(Franța) 
Dovlecel cu fructe 
sferice, 1-2 kg, 
ideale pentru a fi 
umplute sau 
consumate 
proaspete, plantă 
tufă (12 semințe) 

 

#A - Harbuz 
“Golden Russian” 
(Rusia) 
Harbuz cu miez 
galben, extrem de 
dulce cu textură 
suculentă, fructe 
de 3-5 kg, plantă 
productivă (12 
semințe)  

#B - Harbuz 
“Georgia 
Rattlesnake” 
(Georgia) 
Harbuz cu miez 
roșu, crocant, 
dulce, fructe de 
10-25 kg, coajă 
groasă, se 
păstrează bine 
(12 semințe) 

 

#B - Dovlecel-
spaghetti 
“Makaronowa 
Warszawska” 
(Polonia) 
Fructe cu textură 
bună și gustoasă. 
Plantă tufă, 
rezistentă la boli 
(12 semințe)  

#A - Castravecior 
“Fin de Meaux” 
(Franța) 
Castravecior 
crocant, savuros, 
cu puțini 
spini,foarte 
productiv, 
timpuriu, (12 
semințe) 

 

#A – Dovleac 
“Tromba 
d’Albenga” (Italia) 
Dovleac cu textură 
cremoasă, dulce, 
semințe doar în 
vârf. Plantă 
târâtoare sau 
cățărătoare (12 
semințe)  

#A – Dovleac 
“Greek Sweet 
Red” (Grecia) 
Dovleac în formă 
de sticlă, pulpă 
oranj, bogat în 
beta-caroten, 
dulce, bun de 
păstrare (12 
semințe) 

 

#A - Dovleac 
“Musquee du 
Maroc” (Maroc) 
Dovleac crestat și 
bubos, foarte 
decorativ, textură 
cremoasă, gust de 
alune verzi. Plantă 
târâtoare (12 
semințe) 

 #A – Dovleac 
“Butternut 
Ponca” (SUA) 
Dovleac în formă 
de sticlă, cremos, 
semințe în vârf. 
Se păstrează 4-8 
luni. Plantă 
târâtoare, 
productivă (12 
semințe) 

EPUIZAT 



 

#A – Zămos -
castravete 
“Armenian” 
(Armenia) 
Fructe de 50-70 
cm, tinere au gust 
de castravete la 
maturitate de 
zămos. Plantă 
urcătoare, (12 
semințe) 

 

A - Kiwano 
(Africa) 
Castravete cu 
corn, fructe 
bogate în Vit C, 
proprietăți 
mucilaginoase ca 
pectina, dulce 
acidulate. Plantă 
cățărătoare (12 
semințe) 

 

B – Castravete 
african (Africa) 
Castravete 
comestibil când e 
foarte mic, devine 
repede amar. 
Plantă urcătoare și 
foarte decorativă 
(25 semințe) 

 

B - Luffa (Egipt) 
Burete vegetal, 
fructele tinere 
sunt comestibile 
apoi devin 
fibroase. Plantă 
cățărătoare 
viguroasă (12 
semințe) 

 

B - Momordica (?) 
Castravete amar, 
insulină vegetală, 
fructele devin 
oranj la 
maturitate. Plantă 
cățărătoare, 
necesită suport, 
foarte productivă 
(12 semințe)  

#A - Caiuga (Asia) 
Castravete asiatic, 
multe fructe de 5-
10 cm, se 
consumă crude 
sau marinate. 
Plantă elegantă, 
decorativă, 
cățărătoare (12 
semințe) 

 

#B - Ciufă (Egipt) 
Migdal de pământ, 
plantă erbacee, 
produce tuberculi 
comestibili 1-2 cm, 
delicioși, nutritivi. 
Se potrivește 
pentru ghiveci (1 
tubercul) 

 

A - Vânătă 
“Tsakoniki” 
(Grecia) 
Fructe cilindrice, 
15 cm lungime, 
roz cu striații albe, 
tandră, piele fină 
Plantă productivă, 
mi-sezon, 1 m (25 
semințe) 

 

B - Vânătă “De 
Barbentane” 
(Franța) 
Fructe cilindrice, 
mov, 200-300 gr. 
Plantă timpurie, 
productivă până 
târziu, 1-5 m (25 
semințe) 

 

A - Vânătă “Rosa 
Bianca” (Italia) 
Fructe sferice, 
mari, albe cu 
marmurare roz, 
textură 
crempoasă fără 
amăreală. Plantă 
de mi-sezon (25 
semințe) 



 

A - Varză de 
Bruxelles 
“Darkmar” 
(Franța) 
Varză de Bruxelles 
verde, rezistentă 
la îngheț iarna, 
verzi tandre și fără 
ațe (1 gram=350 
semințe)  

A - Fetică 
“Trophy” (?) 
Legumă-frunze de 
iarnă, gust foarte 
tandru și delicat, 
rezistent la îngheț 
(2 grame=500 
semințe) 

 

A - Mangold 
galben “Dorat” 
(Franța) 
Mangold cu frunze 
galbene, micuțe și 
tandre, gust 
dulciu, fără ațe. 
Pentru recoltă de 
vară (2 grame=100 
semințe)  

B - Lobodă “Red” 
(?) 
Frunze roșii 
comestibile, 
înlocuiesc 
spanacul vara, 
bogate în fier, 
1.5-2 m (1 
gram=300 
semințe) 

 A - Spanac “Geant 
d’Hiver” (Franța) 
Spanac de iarnă, 
cu frunze uriașe, 
foarte rezistent la 
îngheț, productiv, 
bogat în Vit C și 
fier (20 grame) 

 

A - Busuioc “Mir” 
(Europa) 
Busuioc foarte 
aromat, frunze 
mici, extremități 
purpurii, tufă 
compactă, 
productiv și 
rezistent (0.25 
grame=200 
semințe) 

 

A – Spanac 
Malabar “Rubra” 
(India) 
Plantă cățărătoare 
până la 10 m cu 
frunze, lăstari și 
flori roșii, 
comestibile, 
bogate în Vit A și 
C, fier și calciu și 
antioxidanți (12 
semințe) 

 

A – Spanac 
Malabar “Alba” 
(India) 
Plantă 
cățărătoare până 
la 10 m cu frunze, 
lăstari și flori 
comestibile, 
bogate în Vit A și 
C, fier și calciu (12 
semințe) 

 

B – Rubarbă 
“Victoria”  
(Anglia) 
Plantă perenă, se 
folosește bățul de 
la frucze în tarte și 
gemuri. Plantă de 
umbră și umezeală 
(1.5 gr=30 
semințe)  

#A - Porumb 
“Japonica 
Striped” 
(Japonia) 
Porumb decorativ 
cu bob bordo, 
frunze striate cu 
roz, alb și bordo 
(50 semințe) 

EPUIZAT 



 

A - Porumb 
“Seneca Red 
Stalker” (SUA) 
Porumb pentru 
făină cu floarea, 
pănușa și tulpina 
bordo, grăunte 
multicolor. Plantă 
foarte frumoasă 
(50 semințe)  

A - Mazăre 
“Carouby de 
Maussane” 
(Franța) 
Mazăre pentru 
păstaie, foarte 
lată și crocantă. 
Producție 
abundentă (25 
semințe) 

 

A - Mazăre 
“Golden Sweet” 
(India) 
Mazăre pentru  
păstaie, aurie, 
dulce și fără ațe. 
Plantă cu flori mov 
decorative, foarte 
productivă până la 
sfârșitul verii (25 
semințe) 

 

A - Fizalis “Early” 
(America Latină) 
Fizalis cu fructe 
galben-oranj, 1.5-
2 cm, foarte dulci 
și parfumate, se 
păstrează iarna. 
Plantă productivă 
până la ger, foarte 
timpurie, 1.5 m 
(25 semințe) 

 #A - Fizalis 
“Schonbrunner 
Gold” (America 
Latină) 
Fizalis cu fructe 
galben-oranj, 1.5-2 
cm, cei mai dulci și 
parfumați, se 
păstrează iarna. 
Plantă productivă 
până la ger, 1.5 m 
(25 semințe) 

 

A - Tomatillo 
“Verde” (America 
Latină) 
Cireașă de 
pământ verde la 
maturitate, fructe 
de 3-5 cm, dulci-
acidulate. Perfect 
crud sau in sosuri 
și sucuri, tufă 1-
1.2 m  (40 
semințe) 

 

A – Tomată 
sălbatică - Morella 
(America Latină) 
Tomată Litchi, 
fructe roșii 2-3 cm, 
dulci, fără 
aciditate, cu 
nuanțe exotice. 
Plantă cu spini, 1.5 
m (25 semințe)  

A – Naut “Desi” 
(Europa) 
Naut cu grăuntele 
de culoare 
maronie, 
dimensiune 
medie, foarte 
nutritivi (50 
semințe) 

5. Flori decorative și comestibile 

 

B – Zorele albe 
Plantă cățărătoare 
cu flori albe și 
semințe albe-
crem, foarte 
decorativă, 
viguroasă, 
benefică insectelor 
(50 semințe) 

 

B – Zorele 
albastre  
Plantă 
cățărătoare cu 
flori mov și 
semințe negre, 
foarte decorativă, 
viguroasă, 
benefică 
insectelor (50 
semințe) 

EPUIZAT 



 

#A – Barba 
împăratului 
Regina nopții în 
amestec de culori. 
Plantă bogată cu 
flori pe parcursul 
verii până toamna 
târziu, tufă 1.2 m 
(25 semințe) 

 

#A – Floarea 
soarelui 
“Sunspot”  
Floarea soarelui 
decorativă, pitică 
de circa 0.8-1 m, 
petale galbene, 
multe flori 
ramificate (25 
semințe) 

 

B - Isop (Europa) 
Arbust de 0.5-0.7 
m, flori albastre 
parfumate, 
melifere. Frunze și 
flori comestibile, 
medicinale (0.5 
grame=500 
semințe) 

 

#A – Viță cu 
baloane 
Plantă 
cățărătoare, 
elegantă, cu 
fructe umflate ca 
lampioanele, 
foarte decorative, 
necesită support 
(20 semințe) 

 

B - Mărăriță “Mix”  
Flori alb, mov, roz 
și albastre, 
comestibile 
proaspete sau 
uscate în ceai și 
salate. Plantă de 1-
1.5 m (1 gram=400 
semințe) 
  

#A – Gălbenele 
“Antares 
Flashback Mix”  
Gărlbenele cu 
flori bătute și 
culori originale : 
roz, somon, 
ruginii, altele (2 
grame) 
 

 

#B - Nalbă “Mix” 
Nalbă de grădină 
cu flori simple în 
amestec de culori 
alb, roz, mov și 
roșu. Flori 
comestibile în 
salate sau în ceai 
uscate, spic 1.5-2 
m (20 semințe) 

  

 


