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 TOP SEEDS și-a început activitatea în anul 2010 cu distribuția de semințe și pesticide când şi-a propus ca 
fermierii români să aibă acces la servicii și produse de calitate, livrate la timp.

 În anii care au urmat, pas cu pas,  a diversificat activitățile și a adăugat comercializarea de  îngrășăminte în 
2012, distribuția de motorină în 2014 și achiziția de recolte în 2015. În 2018 a înființat Departamentul Transporturi care 
prin flota proprie contribuie major la îmbunătăţirea livrărilor de cereale și îngrășăminte.

 Pentru a fi cât mai aproape de clienți și de nevoile acestora, compania a deschis puncte de lucru cu rol multiplu 
ce oferă soluții logistice complete și complexe pentru fermieri, anume 4 depozite in: Timişoara, Alexandria, Slobozia și 
Bacău.  În prezent, pentru dezvoltarea activității de trading sunt pe rol investiții în trei baze de recepție destinate exclusiv 
cerealelor, în localitățile Bărăganul și Viziru din județul Brăila si Salonta din judeţul Bihor.

 Provocările pentru TOP SEEDS în 2021 sunt legate de identificarea unor noi spații de depozitare şi a unor noi 
soluții logistice de eficientizare a livrărilor. Se urmăreşte consolidarea relațiilor încheiate cu partenerii tradiționali și se 
acordă prioritate pentru dezvoltarea de noi parteneriate în regiunile deschise recent și cu furnizori de produse cu 
plusvaloare in fermă.

 Întreaga strategie TOP SEEDS, de a fi alături de fermieri de la înfiinţarea culturilor până la valorificarea 
recoltelor, se orientează către performanţa, eficienţă și se măsoara in recolte profitabile.
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TOP AminoVIT
Îngrăşământ si biostimulator foliar

Ce face TOP AminoVIT un produs special ?

Dolomita, componentul principal, este mărunţită foarte fin si 
activată tribodinamic, lucru care permite absorbţia imediată după 
ce ajunge pe suprafaţa frunzelor. 
Reacţiile ce au loc în prezenţa carbonaţilor duc la creșterea 
concentrației de CO2 în interiorul și la suprafața frunzelor, cea ce 
accelerează procesele. 
În plus, siliciu, magneziul și oligoelementele contribuie la creșterea 
optima a plantelor.

Compoziţie

CaCO3                  34,4    g/l carbonat de calciu

CaO                       20,8    g/l oxid de calciu

MgO                      2,3   g/l  oxid de magneziu

SiO2                      2,8    g/l dioxid de siliciu

N                           2,0    g/l  azot organic

Aminoacizi          16,2  g/l  16 tipuri de aminoacizi 

SO4,Fe, K2O, Mn, Cu, Zn

Majoritatea particulelor din TOP AminoVIT sunt atât de fine (dimensiuni micronice < 10 μm), 
încât pot fi absorbite direct prin stomate în interiorul frunzei.

Particulele energizate de TOP AminoVIT sunt asimilate foarte rapid prin stomată si transformate în dioxid de carbon. 
Prin aceasta planta respiră mai rar, consumul de apă scade cu până la 50%, procesul de fotosinteză se accelerează și 
toată energia plantei se focalizează pe creștere si dezvoltare. În plus, cele 16 tipuri de aminoacizi asigură o asimilare mai 
rapidă și mai ușoară a microelementelor și contribuie la sinteza proteinelor din planta. 

Beneficii

► Nivel ridicat al fotosintezei care duce la accelerarea 

     creșterii și intensificarea culorii verzi;

► Creșterea toleranței la condiții de îngheț și de secetă;

► Creșterea rezistenței și a vitalității, mai ales în condiții 

     de stres fiziologic;

► Îmbunătățirea activităților metabolice și asigurarea 

     furnizării către plante a unor oligoelemente ce pot fi 

     in deficit.

Toate acestea contribuie la creșterea randamentului culturilor 

și  a calității recoltelor. 

Dozaj minim

2,0 litri pe hectar sub forma de suspensie apoasă de 
0,6-1,0% (0,6 -1,0 litri TOP AminoVIT la 100 litri apă). 
Cantitate de apă necesară poate fi cuprinsă între 
150 litri/ha și 300 litri/ha. 
Se recomandă ca produsul  să fie ultimul introdus în 
bazinul instalației de pulverizare, cu agitatorul pornit.

TOP AminoVIT este un produs BIO. 
Se degradează în termen scurt în natură și nu lasă urme 
de reziduuri toxice.
Inofensiv pentru oameni si animale, nepericulos pentru apă.

Aplicare

În principiu există trei momente diferite în care se poate 
aplica TOP AminoVIT:
1  ►La începutul fazei vegetative/la plantare
2  ►Înaintea și în timpul înfloritului
3  ►La momentul formării, creșterii și acumulării de substanță 
uscată în boabe și fructe.

Recomandăm repetarea aplicarii la interval de minim 2 săptămâni, 
separat sau in combinație cu un agent de protecție a plantelor.
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Gama produse de nutritie    "TOP"

TOP AminoVIT
36,4 g/l CaCO3; 2,3 g/l MgCO3; 2,8 g/l SiO2; 16,2 g/l aminoacizi

So4; Fe; K2O; Mn;Cu, Zn

2 - 3 l/ha culturi de camp 10 L 59.0 68

TOPSEEDS AUXINA
12,5% auxină

biostimulator ASFAC BCO-4 

1 l/ha
culturi de camp, 
horticultură

1 L 155.0 93

5 L 150.0 90

Top Seeds / SDP France

56

TOP CompleX

20-20-20 + microelemente chelatate

Top Seeds

2,5 l/ha culturi de camp 10 L 38.0 55

TOP GreenVIT

48,1 g/l CaCO3 ; 3,2 g/l MgCO3; 2,8g/l SiO2;

So4; Fe; K2O; Mn;Cu, Zn

Top Seeds

Top Seeds

2 -3 l/ha culturi de camp 10 L 49.0 57

340 g/l Azot, 200 g/l SO3, 2,2 g/l Cu 5 -10 l/ha culturi de camp

19.0

22.0

110

128

30% Azot  + 15% Sulf + 7% Carbon

Top Seeds / Romchim Protect
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TOP N&S
Îngrăşământ foliar

TOP N&S este o formulare lichidă special concepută pentru a 
furniza culturilor necesarul de Azot și Sulf într-o formulă usor 
asimilabilă prin aplicare foliară, sol și fertirigare.

TOP N&S  este soluţia optimă pentru a acoperii necesarul de azot si 
sulf pentru culturile de câmp.

Compoziţie

340 g/l   -   AZOT

                  275 g/l -  azot amidic

                    52 g/l  - azot amoniacal

                    13 g/l -  azot nitric

200 g/l   -   SO3 -trioxid de sulf

 2,2 g/l   -   Cu

Formularea conține Cupru pentru a stimula dezvoltarea meristematică a mugurilor și rădăcinilor.

În special in partea a doua a ciclului de vegetație plantele resimt scăderea diponibilului de azot ce poate fi  absorbit prin 
rădacini. Fie că substanțele adăugate la fertilizarea de bază s-au terminat, fie că umiditatea din stratul de sol este insuficientă 
din cauza temperaturilor ridicate, a secetei, fie că plantele sunt in faza de consum maxim, AZOTUL necesar  este in deficit. 
Este momentul când trebuie să se intervină cu ajutor prin fertilizare foliară. Îngrăşământul TOP N&S este produsul cu 
conținut  ridicat de azot care poate înlocui in această perioadă lipsa de azot din fertilizarea de bază – un litru Top N&S fiind mai 
eficient  decât 7 kg de azotat de amoniu.

Beneficii

► Efect imediat - 50% din azot este absorbit in 2 ore.

► Asigură un aport de azot care este valorificat in 

     conditii de stres abiotic. 

► Completeză necesarul de sulf care nu este disponibil 

     in sol.

► Contribuie la creșterea calitatii grâului prin obținerea 

     unui conținut mai ridicat de proteină.

►Ușor de aplicat - compatibil cu majoritatea produselor 

    de protecție a plantelor

Dozaj 

5 - 10 litri pe hectar, pe aplicare.
Se recomandă să nu se depașească concentratia de 5 % 
din total volum apa utilizată.Sulful este un element important ce intra in formarea 

aminoacizilor și a clorofilei. 
În cazul carentei de sulf cresterile plantelor sunt întarziate, 
iar plantele sunt slab dezvoltate. 

Aplicare

TOP N&S se poate aplica :
1  ►La începutul fazei de vegetație;
2  ►Înainte și după înflorit;
3  ►Şi cu efect maxim la momentul formării, creșterii și 
acumulării de substanță uscată în boabe și fructe.

Recomandăm 2 aplicări  cu repetare la interval de 10-14 zile.
A se evita aplicarea  produsului când temperaturile sunt 
ridicate (peste 24°C).
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1611 pachet / 8 ha
10L HENIK +
10L TEMSA

1682,690.0
15L HENIK +
20L TOP 
GREENVIT

PACHET HENIK + TOP GREENVIT

 Top Seeds ofera GRATIS 10L TOP GREENVIT

Top Seeds ofera GRATIS 5L TURBO FLO
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340 g/l Azot, 200 g/l SO3, 2,2 g/l Cu
5 -10 l/ha culturi de camp

19.0

22.0

110

128

TOP GreenVIT
48,1 g/l CaCO3 ; 3,2 g/l MgCO3; 2,8g/l SiO2;

So4; Fe; K2O; Mn;Cu, Zn
Top Seeds

2 -3 l/ha culturi de camp 10 L 49.0 57

56

TOP CompleX
20-20-20 + microelemente chelatate

Top Seeds

2,5 l/ha culturi de camp 10 L 38.0 55

TOPSEEDS AUXINA
12,5% auxină

biostimulator ASFAC BCO-4 
1 l/ha

culturi de camp, 
horticultură

1 L 155.0 93

5 L 150.0 90Top Seeds

TOP AminoVIT
36,4 g/l CaCO3; 2,3 g/l MgCO3; 2,8 g/l SiO2; 16,2 g/l aminoacizi

So4; Fe; K2O; Mn;Cu, Zn

2 - 3 l/ha culturi de camp 10 L 59.0 68

Top Seeds / SDP France

Gama produse de nutritie    "TOP"
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Unde-s multi, puterea de negociere creste si costurile scad!!!

Top Seeds si  Renomia SRBA broker de asigurare -  prin Departamentul special izat Renomia Agro, 
au decis sa construiasca acest parteneriat care vine in sprijinul fermierilor si cu solutii de asigurare 
clasice si prime preferentiale negociate in mod expres. Totodata, ofera consiliere de specialitate si 
consultanta in instrumentarea dosarelor de dauna cu ajutorul ingineri lor agronomi cu experienta 
relevanta in industria asigurarilor agricole.

Asigurarea Parametrica  

Renomia propune ca noutate absoluta, pentru fermele mari, Asigurarea Parametrica  - o solutie inovatoare 
pentru a proteja asiguratul impotriva riscurilor climaterice si catastrofice. Asigurarea riscurilor parametrice 
se bazeaza pe utilizarea unui parametru corelat cu daunele sau pierderile financiare ale clientului, pentru a 
crea cea mai relevanta acoperire. Exemple de parametri care pot fi utilizati in agricultura : temperatura, 
cantitatea de precipitatii, umiditatea solului, diversi indecsi de vegetatie, etc.
Este un concept nou de asigurare, diferit de asigurarea clasica a culturilor agricole si a vitei de vie, care 
foloseste date agregate furnizate de statii meteo si senzori de la sol corelati cu  sateliti specializati in 
monitorizarea solului si a vremii.





S.C. TOP SEEDS S.R.L.
Aviatorilor 63, Sector 1, Bucuresti

E.mail: office@topseeds.ro, Tel.: 0243 221 005


