
 

 

MORAMI 
 

SUSȚINEM CREȘTEREA ÎN HORTICULTURĂ 
 

MORAMI este o companie tânără, în plină dezvoltare, înființată în 2009, având ca principală 

activitate distribuția și comercializarea de inputuri pentru agricultură, cu precădere in horticultură.  

În momentul de față, MORAMI deține două magazine tip showroom (unul în Salonta și unul 

în Oradea), precum și un depozit de peste 3200 metri pătrati în Salonta.  

Ca și game de produse, MORAMI este în momentul de față unic importator și distribuitor în 

Romania a zece producători externi.  

Acestia sunt:  

• ADFERT – Emiratele Arabe Unite – îngrășăminte chimice  

• AGARIS – Belgia - substraturi pentru agricultură 

• ARCA SPA – Italia – ghivece, pahare și alveole pentru plante 

• ARRIGONI – Italia – plase de protecție urbane și pentru agricultură  

• BEAULIEU TECHNICAL TEXTILES – Belgia – agrotextile pentru agricultură/ amenajări 

• FERTICO – Serbia – îngășăminte chimice 

• FRANCHI SEMENTI – Italia -  semințe și bulbi de plante 

• PFNonwovens – Cehia – folie microporoasă anti-îngheț pentru agricultură 

• POLITIV – Israel – folie polietilenă pentru sere, solarii și câmp 

• STOCKER – Italia – scule, unelte și accesorii pentru agricultură 

• VIGORPLANT – Italia – substraturi pentru plante 
 

 
 
 
 

ADFERT – Abu Dhabi Fertilizer, este un renumit producător de îngrășăminte chimice 
din Emiratele Arabe Unite. O treime din capitalul companiei este deținută de SQM (cel mai 
mare producător de îngrășăminte chimice la nivel mondial). Drept urmare, tot procedeul de 
fabricare este bazat pe Know-how-ul SQM. O foarte mare atenție este acordată 
departamentului de control al calității, pentru a se asigura astfel că toate produsele care ies 
pe poarta fabricii îndeplinesc cele mai stricte cerințe.  

 
Dintre produsele ADFERT, cele mai importante sunt:  

-        îngrășămintele N-P-K, 100% hidrosolubile, pentru utilizarea prin fertirigare 
-        îngrășămintele N-P-K, speciale pentru aplicarea foliara 
-        îngrășămintele 100% hidrosolubile, monoelemente 
-        îngrășămintele lichide, dedicate anumitor fenofaze ale plantelor 
-        microelementele speciale (Fier, Bor, Magneziu, Zinc, etc) 

 
 



 

 

AGARIS – BELGIA. Este unul dintre cei mai importanți producători de 

substraturi pentru agricultură, având câmpuri de exploatare în Lituania, 

Letonia și Ucraina. În momentul de față, Greenyard exportă în peste 60 

țări aproximativ 3 milioane de metri cubi de substraturi. 

În momentul actual, Greenyard aduce în România, prin intermediul MORAMI, o gamă foarte largă 
de substraturi profesionale, dedicată horticultorilor, principalele produse fiind reprezentate de: 

-        Turbă fină pentru semănat 
-        Turbă standard pentru plantat 
-        Turbă dedicată pentru îmbunătățirea calității solului, pentru plantațiile de afini 
-        Turbă dedicată pentru replantarea confierelor (thuja, brazi, molizi, etc).  

 
 

ARCA SPA – Italia - Înființată în 1970 ca un adevărat pionier în Italia în sectorul său special, Arca 
este o afacere de familie care este specializată în fabricarea unei game largi de 
ghivece pentru plante, containere, gazon artificial și accesorii din plastic, atât 
pentru profesioniști cât și pentru hobbysti entuziaști. Propunerea Arca 
include produse pentru cultivare, grădinărit, feronerie / articole de casă, 
mobilier interior / exterior / stradal, articole pentru hoteluri, comunități, organisme publice, canale 
de distribuție specializate și de masă. 

Numărul unu jucător în Italia și prezent în peste 20 de țări, Arca are 90 de angajați și acoperă o 
suprafață de aproximativ 70.000 mp cu 27 de linii pentru termoformare, injecție și turnare. 
Producția anuală se ridică la peste 250 de milioane de articole, toate certificate la standardele ISO 
50001, ISO 14001, ISO 9001, BS OHSAS 18001. 

ARCA investește în cercetare și îmbunătățirea continuă a proceselor de producție de peste 
patruzeci de ani și propune articole moderne, practice, funcționale, care să răspundă pe deplin 
cerințelor clienților lor, cu o îngrijorare deosebită pentru mediu. 

 
 
 
 
ARRIGONI – Italia, este unul dintre cei mai mari producători de plase de protecție din Europa. 

Domeniul de activitate se împarte în plase pentru agricultură și plase tehnice. 

Din domeniul plaselor pentru agricultură, putem evidenția:  
- Plase pentru umbrire 
- Plase pentru ecranare, împrejmuire și terase 
- Plase anti-păsări 
- Plase anti-grindină 
- Plase pentru plante cățărătoare 
- Plase anti-rozătoare 
- Plase pentru melci 
- Plase pentru insecte 
- Prelate pentru acoperire 

 
Plasele tehnice se împart în:  

- Plase pentru construcții 



 

 

- Plase pentru terenuri de sport  
- Big-bag-uri 
- Plase anti-praf 
- Plase anti-zgomot 
- Plase împrejmuire și semnalizare 

 
 
 
 

BEAULIEU TECHNICAL TEXTILES (BTT), membră a BEAULIEU 

INTERNATIONAL GROUP, este un lider stabil și o forță impunătoare în 

piață globală a textilelor tehnice. Compania produce soluții textile dintr-o 

varietate mare de polimeri, iar materialele rezultate sunt folosite în 

diferite industrii, cum ar fi:  

- agricultură și horticultură (agrotextilele),  

- construcții civile (geotextilele),  

- industria ambalatoare (textile laminate sau nonlaminate)  

- industria mochetelor.  

 

 

FRANCHI SEMENTI din Italia, este printre cei mai vechi producători de semințe din Europa, care 

activează și în momentul de față. FRANCHI SEMENTI are peste 200 de ani de experiență,  iar în 

momentul de față produce, ambalează și comercializează: 

-        Semințe Hobby (legume, plante aromatice, flori) 
-        Semințe semi-profesionale  
-        Bulbi de flori de primăvară și de toamnă 
-        Semințe de plante tehnice (lucernă, plante furajere, etc) 
-        Bulbi de arpagic, usturoi 
-        Bulbi și rizomi “speciali” : usturoi elefant, cartofi, topinambur, ghimbir, etc. 

 

PFNonwovens – a fost înființată în 1990, în Cehia. Principalul obiectiv de activitate a fost 

producția de țesături nețesute, pe bază de polipropilenă și polietilenă. În momentul de față, compania 

deține fabrici în Cehia, Egipt, China și SUA. 

Principalul produs este folia microporoasă anti-îngheț, 
folosită în agricultură. Folia microporoasă HortiAgryl este o țesătură 
special creată pentru horticultură. Compoziția specială a  fibrelor contribuie la o mai mare întindere a 
țesăturii și o rezistență mai mare a acesteia și de asemenea la o mai bună permeabilitate a aerului și 
a apei. Toate țesăturile HortiAgryl sunt foarte rezistente la radiația UV și sunt permeabile pentru 
lumina.  

 



 

 

A.A. POLITIV – Israel – este unul dintre cei mai 

mari producători de folie de polietilenă din Israel. 

Compania înființată în 1999 are o capacitate de 

producție de peste 50.000 tone anual, exportând în 

peste 50 țări din întreaga lume. 

               În momentul de față compania deține fabrici în Israel și Mexic, în care sunt produse:   

-        Foliile pentru sere și solarii (cu lățimi de până la 18 metri) 
-        Foliile pentru mulcire (perforate sau neperforate) 
-        Foliile pentru siloz 
-        Plasele anti-insecte. 

 

 

STOCKER – Italia – este o companie înființată în Italia, în 1985. Inițial, 

compania a funcționat că distribuitor de foarfeci și unelte de tăiat, urmând că 

în 30 de ani să devină un jucător important în piața de scule, unelte și accesorii 

pentru agricultură. 

Cele mai importante game de produse ale companiei sunt: 
-        Foarfecile și cleștii de tăiat 
-        Foarfecile de recoltat 
-        Pompele de stropit și pulverizatoarele 
-        Furtunele de irigat, aspersoarele și conectica 
-        Sculele și uneltele manuale, pentru lucrul în grădina 

  
În momentul de față, compania publică anual un catalog cu peste 260 pagini cu scule, unelte, 

accesorii și piese de schimb. 
 

 

VIGORPLANT – Italia – a fost înființată în 1975 ca o simplă afacere de familie, 

însă, în momentul de față este cel mai important producător de substraturi din 

Italia, ocupând de asemenea un loc în fruntea producătorilor europeni. 

               Gama de substraturi Vigorplant se adresează atât profesioniștilor (prin 
ambalaje de 200, 1500 sau 5000 litri) dar și cultivatorilor Hobby, cărora le oferă 
ambalaje începând de la 7 litri și până la 80 litri.  

  

 

 

 



 

 

FERTICO – Serbia - Compania Fertico, a fost fondată în 2004, în Niš,  ca o 

companie producătoare de nutrienți solubili în apă pentru fertirigare și 

formulări lichide speciale pentru nutriția plantelor. Din 2007, compania 

face parte din grupul Agromarket Group, Kragujevac. Brandul nostru, 

FITOFERT este primul brand autohton din categoria îngrășămintelor solubile 

în apă, îngrășămintelor specializate și a amelioratorilor de sol. Prin calitatea sa și sortimentul de 

produse, FITOFERT și-a câștigat locul pe piața internă.  

Caracteristicile și gama îngrășămintelor noastre îndeplinesc pe deplin cerințele unei producții 
agricole intense, atât în câmp deschis, cât și în sere. Liniile noastre de producție sunt echipate cu 
dispozitive performanțe care permit omogenizarea maximă a componentelor și o calitate uniformă. 
O atenție deosebită se acordă numerotării și etichetării fiecărui produs și se face un control al 
calității permanent pentru a verifica fiecare lot produs. Pe lângă controalele interne, produsele 
noastre sunt supuse revizuirii externe de către laboratorul certificat relevant, astfel încât fiecare 
îngrășământ FITOFERT să aibă de mai multe ori o calitate dovedită. 

 

 

 


