КАТАЛОГ
НАСІННЯ
ТА ДОБРИВ

ОВОЧІ ТА ЯГОДИ

ОГІРКИ
АКОРД F1
огірок

КОМАХОЗАПИЛЬНІ

РОСЛИНА:
Ранній гібрид огірка, переважно жіночого типу цвітіння.
Рослина сильна, дає стабільний та високий рівень
урожайності, особливо в початковий період плодоношення.
Стійкий до борошнистої роси, вірусу огіркової мозаїки,
пероноспорозу. Має високий вихід товарної продукції

АЛЬЯНС F1
огірок

ПЛІД:
Плоди однорідні, завдовжки 6—10 см; шкірка тоненька,
темно-зелена, помірно шипована. Гібрид є транспортабельним, не втрачає своїх товарних і смакових якостей. Добре
підходить для консервування. Під час переростання не
жовтіє

ПЛІД:
Формує однорідні плоди світло-зеленого кольору з
тоненькою шкіркою. Має відмінні смакові й засолочні якості

ВИРОЩУВАННЯ:
Посів після загрози заморозків, у ґрунт 10—12°C, завглибшки 3—4 см. Можливе вирощування за умов дефіциту вологи

ВИРОЩУВАННЯ:
Посів після загрози заморозків, у ґрунт 10—12°C, завглибшки 3—4 см. Період достигання — 40—45 днів

АСТЕРІКС F1
огірок

РОСЛИНА:
Ранній гібрид огірка жіночого типу цвітіння. Має тривалий
період плодоношення завдяки високій регенерувальній
здатності рослини

АТЛАНТІС F1
огірок

ВИРОЩУВАННЯ:
Висівати після загрози заморозків, коли ґрунт прогріється до
10—12°C, завглибшки 3—4 см. Культура вибаглива до тепла,
вологи й родючості ґрунту. Добре реагує на органічні та
мінеральні добрива

ВИРОЩУВАННЯ:
Період достигання — 40—45 днів. Висівати після загрози
заморозків, коли ґрунт прогріється до 10—12°C, завглибшки
3—4 см

АЯКС F1
огірок

ПЛІД:
Плоди однорідні, темно-зелені, білошипі, завдовжки 12 см, з
відмінними смаковими й засолочними якостями, генетично
без гіркоти, з ніжною шкіркою; транспортабельні. Відмінний
для вирощування на пікуль. Добре підходить для вживання у
свіжому вигляді й переробки
ВИРОЩУВАННЯ:
Висівати після загрози заморозків, коли ґрунт прогріється до
10—12°C, завглибшки 3—4 смм

02

РОСЛИНА:
Ранньостиглий гібрид огірка для відкритого ґрунту, переважно з жіночим типом цвітіння, високоврожайний, стійкий до
хвороб
ПЛІД:
Зеленець з високими смаковими якостями, для засолювання та споживання у свіжому вигляді, без гіркоти, плід
завдовжки — 9—11 см, транспортабельний

ПЛІД:
Плоди темно-зеленого кольору, однорідні, помірно шиповані,
з тоненькою шкіркою, без гіркоти, мають однорідну
консистенцію. Призначені для соління, консервування та
вживання у свіжому вигляді

РОСЛИНА:
Надранній бджолозапильний гібрид огірка з високим і
стабільним рівнем урожайності. Міцна й відкрита рослина,
формує кілька зеленців в одному вузлі. Масовий врожай у
початковому періоді плодоношення. Стійкий до борошнистої
роси

РОСЛИНА:
Ранній гібрид огірка, переважно жіночого типу цвітіння.
Рослина з розвиненою кореневою та листковою системою

ГЕКТОР F1
огірок

РОСЛИНА:
Надранній кущовий гібрид огірка, переважно жіночого типу
цвітіння. Рослина є дуже компактною, з рясним і дружним
плодоношенням. Рекомендують для отримання надраннього
врожаю. Висока стійкість до вірусних захворювань,
борошнистої роси
ПЛІД:
Плоди однорідні, білошипі, циліндричні, темно-зелені, не
жовтіють, мають відмінний смак, щільну м'якоть. Придатний
для використання у свіжому вигляді та для соління. Гарна
транспортабельність та лежкість
ВИРОЩУВАННЯ:
Для вирощування в першому й другому оборотах у плівкових
теплицях. Витримує загущення, придатний для механізованого збирання. Відмінно витримує короткочасне зниження
температури. Висівати після загрози заморозків, коли ґрунт
прогріється до 10—12°C, завглибшки 3—4 см

КОМАХОЗАПИЛЬНІ

ЛЕВІНА F1
огірок

РОСЛИНА:
Ранній гібрид огірка, переважно жіночого типу цвітіння.
Стійкий до стресів, вірусу мозаїки огірка, кладоспоріозу та
борошнистої роси
ПЛІД:
Плоди з шипами, світло-зелені, високої якості й симетричної
форми, без гіркоти. Призначені для вживання у свіжому
вигляді та переробки

ХІ

Т

ВИРОЩУВАННЯ:
Посів після загрози заморозків, у ґрунт 10—12°C, завглибшки 3—4 см. Рекомендують для вирощування у відкритому
ґрунті вертикальним і горизонтальним способами

НАТАША F1
огірок

НАДЕЖДА F1
огірок

ОГІРКИ

РОСЛИНА:
Суперранній комахозапильний високоврожайний гібрид,
переважно жіночого типу цвітіння. Рослина середньоросла,
здорова протягом сезону вирощування. Дає більший
відсоток товарних плодів, ніж звичайні бджолозапильні
сорти
ПЛІД:
Плоди циліндричної форми, темно-зелені, за зовнішнім
виглядом не відрізняються від партенокарпічних гібридів.
Мають гарну консистенцію (однорідність), без гіркоти.
Призначені для вживання у свіжому вигляді та переробки
ВИРОЩУВАННЯ:
Посів після загрози заморозків, у ґрунт 10—12°C, завглибшки 3—4 см. Період достигання — 40—42 дні

РОСЛИНА:
Ранній комахозапильний гібрид, переважно жіночого типу
цвітіння. Дає високий та стабільний рівень урожайності
ПЛІД:
Плоди яскраві, світло-зелені, помірно шиповані, відмінної
якості та смаку, без гіркоти. Мають гарну щільність та
консистенцію. Підходять для вживання у свіжому вигляді та
переробки
ВИРОЩУВАННЯ:
Посів після загрози заморозків, у ґрунт 10—12°C, завглибшки 3—4 см. Рекомендують для вирощування у плівкових
теплицях, а також у відкритому ґрунті вертикальним і
горизонтальним
способами.
Вирізняється
високою
адаптивністю до різноманітних умов вирощування. Період
достигання — 40—45 днів

ПОТОМАК F1
огірок

РОСЛИНА:
Ранньостиглий гібрид огірка, переважно жіночого типу
цвітіння. Стійкий до багатьох хвороб огірка. Рослина
детермінантна, зі слабким розгалуженням
ПЛІД:
Плоди без гіркоти, відмінної якості. Співвідношення
довжини й діаметра — 2,9 : 1. Має високі засолочні якості
ВИРОЩУВАННЯ:
Посів після загрози заморозків, у ґрунт 10—12°C, завглибшки 3—4 см. Період від сходів до початку плодоношення —
45—55 днів

03

ОГІРКИ
РЕГАЛ F1
огірок

КОМАХОЗАПИЛЬНІ

РОСЛИНА:
Продуктивний, ранній гібрид огірка, переважно жіночого типу
цвітіння. Має тривалий період плодоношення
ПЛІД:
Плоди темно-зеленого кольору, вирівняні, із щільною
шкіркою; мають відмінні смакові якості (засолювання та
консервування), транспортабельні
ВИРОЩУВАННЯ:
Посів після загрози заморозків, у ґрунт 10—12°C, завглибшки
3—4 см. Потужна коренева система забезпечує посухостійкість

СОНАТА F1
огірок

РОСЛИНА:
Ранній гібрид огірка, переважно жіночого типу цвітіння. Має
високу стійкість до захворювань та несприятливих погодних
умов вирощування
ПЛІД:
Співвідношення довжини плоду до товщини (діаметра) –
3,1 : 1,0. Плоди великогорбкуваті, зі шкіркою світло-зеленого
кольору. Добре підходить для маринування та соління
ВИРОЩУВАННЯ:
Посів після загрози заморозків, у ґрунт 10—12°C, завглибшки
3—4 см

04

РОЯЛ F1
огірок

РОСЛИНА:
Ранній гібрид огірка, переважно жіночого типу цвітіння. Має
довготривалий період плодоношення. Стійкий до хвороб
ПЛІД:
Плоди ніжного світло-зеленого кольору, мають відмінні
смакові й засолочні якості. Навіть перезрілий плід тривалий
час зберігає свій товарний вигляд
ВИРОЩУВАННЯ:
Посів після загрози заморозків, у ґрунт 10—12°C, завглибшки 3—4 см

ХІ

АМУР F1
огірок

РОСЛИНА:
Ультраранній самозапильний гібрид огірка. Рослина сильна,
формує 6—8 плодів у вузлі. Стійкий до високих температур,
повітряної посухи, борошнистої роси, пероноспорозу.
Демонструє стабільний, високий та якісний врожай
протягом періоду вирощування

Т

САМОЗАПИЛЬНІ

АРТИСТ F1
огірок

ПЛІД:
Плоди темно-зелені, однорідні, шиповані, циліндричної
форми, з маленькою насіннєвою камерою, тонкошкірі, без
гіркоти, дуже смачні, транспортабельні

ИНК

ВИРОЩУВАННЯ:
Висівати після загрози заморозків, коли ґрунт прогріється до
10—12°C, завглибшки 3—4 см. Гібрид витримує умови
недостатнього освітлення, що робить його ідеальним для
вирощування в зимово-весняний період

А

БЙОРН F1
огірок

РОСЛИНА:
Надранній гібрид самозапильного огірка корнішонного типу.
Плодоносить рано, стабільний рівень урожайності протягом
тривалого часу. Має потужну кореневу систему й букетний
тип цвітіння

ЕКОЛЬ F1
огірок

Т

ВИРОЩУВАННЯ:
Висівати після загрози заморозків, коли ґрунт прогріється
до 10—12°C, завглибшки 3—4 см. Для вирощування в
першому та другому оборотах у плівкових теплицях

КАПРІКОРН F1
огірок

РОСЛИНА:
Новий ранній самозапильний гібрид огірка корнішонного
типу. Рослина помірно сильна, букетного типу (по 4 зав'язі у
вузлі), має короткі міжвузля та короткі бічні пагони. Стійкий
до несправжньої борошнистої роси й борошнистої роси
ПЛІД:
Корнішони темно-зелені, завдовжки 12—14 см, із відмінним
смаком та ароматом. Відмінні для консервування
ВИРОЩУВАННЯ:
Висівати після загрози заморозків, коли ґрунт прогріється
до 10—12°C, завглибшки 3—4 см. У технології вирощування
не відбувається суттєвих утрат урожаю, навіть у разі
помилок

РОСЛИНА:
Ранньостиглий огірок. Сорт самозапильний, чорношипий.
Має букетне цвітіння, до десяти зав'язей у пучку, плодоносить тривалий час. Урожайність за сезон сягає 20 кг з 1 м²
ПЛІД:
Без гіркоти, призначення є універсальним — можна
використовувати як у сирому, так і в маринованому вигляді.
Структура щільна, під час консервування не утворює пустот,
відмінний для маринування пікулів (4—6 см). Для смаку
рекомендовано додавати більше приправ. Колір огірка —
темно-зелений

ПЛІД:
Плоди однорідні, завдовжки 10—12 см, темно-зеленого
кольору, без смуг, добре шиповані, гарно тримають квіточку.
Мають відмінний товарний вигляд і смакові якості

ХІ

РОСЛИНА:
Ранній самозапильний гібрид огірка. Рослина сильна, з
розвиненою кореневою системою, формує по 6—8 плодів у
вузлі. Під час вирощування на шпалері не утворює бокові
пасинки. Швидко регенерує після стресів. Забезпечує
стабільний рівень урожайності протягом сезону вирощування. Урожайність більш ніж 20—25 кг/м² корнішонів
ПЛІД:
Плоди однорідні, вирівняні, темно-зелені, з маленькою
насіннєвою камерою, без гіркоти. Добре підходить для
маринування

ВИРОЩУВАННЯ:
Висівати після загрози заморозків, коли ґрунт прогріється
до 10—12°C, завглибшки 3—4 см. Показник урожайності
підвищується до 35—40 кг/м² за умов правильного забезпечення мінеральними добривами й достатнього поливу

НОВ

ОГІРКИ

ВИРОЩУВАННЯ:
Висівати після загрози заморозків, коли ґрунт прогріється до
10—12°C, завглибшки 3—4 см. Вегетаційний період — 42—46
днів

КАРАОКЕ F1
огірок

РОСЛИНА:
Сучасний партенокарпічний гібрид огірка-корнішона з
пучковою зав'яззю та дуже високим потенціалом
урожайності
ПЛІД:
Зеленці гарної форми, однорідні протягом періоду вирощування, темно-зеленого кольору, дуже гарного смаку й
високого рівня транспортабельності, завдовжки 10—14 см.
Призначені для споживання у свіжому вигляді, маринування
та засолювання
ВИРОЩУВАННЯ:
Рекомендують для вирощування на шпалері у плівкових
теплицях навесні та восени та в розстил із травня по
вересень у відкритому ґрунті. Дуже добре витримує спеку.
Раннього періоду достигання, урожай дає через 70—72 дні
після сходів або через 38—42 дні після висадки розсади

05

ОГІРКИ
КІБРІЯ F1
огірок

САМОЗАПИЛЬНІ

КОМПОНІСТ F1

РОСЛИНА:
Ранній партенокарпічний гібрид огірка з високим рівнем
урожайності внаслідок закладання значної кількості плодів
(по 2—5 плодів у вузлі). Рослина відкрита, генеративна

огірок

ПЛІД:
Плоди дуже однорідні. Ідеальні для засолювання та
маринування

ПЛІД:
Плоди щільної консистенції, хрусткі, співвідношення довжини
до діаметра 3,2 : 1. Придатні для консервації та засолювання.
Зберігають гарний товарний вигляд, навіть після тривалого
транспортування

ВИРОЩУВАННЯ:
Висівати після загрози заморозків, коли ґрунт прогріється до
10—12°C, завглибшки 3—4 см. Рекомендують для вирощування на шпалері у відкритому й у захищеному ґрунті

огірок

Т

РОСЛИНА:
Ранній,
високоврожайний,
білошипий
партенокарпік
корнішонного типу. Середня вага плоду — 80—110 г. Рослина
міцна, відкрита, формує по кілька зеленців в одному вузлі

ВИРОЩУВАННЯ:
Висівати після загрози заморозків, коли ґрунт прогріється до
10—12°C, завглибшки 3—4 см

ХІ

КРІСПІНА F1

ЛЮТОЯР F1
огірок

ПЛІД:
Плоди однорідні, циліндричні, темно-зелені, не жовтіють, з
гарними засолочними якостями та відмінною транспортабельністю. Підходять для вирощування на пікуль

огірок

ПЛІД:
Плоди з шипами, гарного темно-зеленого забарвлення та
гарної консистенції, без гіркоти, для маринування та квашення. Форма плоду правильна, циліндрична
ВИРОЩУВАННЯ:
Посів після загрози заморозків, у ґрунт 10—12°C, завглибшки
3—4 см. Рекомендують для вирощування у скляних і
плівкових теплицях, а також у відкритому ґрунті вертикальним і горизонтальним способами. Період достигання —
40—45 днів

06

Т

ВИРОЩУВАННЯ:
Посів після загрози заморозків, у ґрунт 10—12°C, завглибшки
3—4 см. Ідеальний для теплиць та відкритого ґрунту. В
осінньому обороті демонструє найкращі показники стійкості
до пероноспорозу

ХІ

РОСЛИНА:
Ранньостиглий партенокарпічний гібрид огірка-корнішона.
Тип рослини — генеративний. Стійкий до хвороб

РОСЛИНА:
Новий надранній самозапильний гібрид огірка корнішонного
типу з жіночим типом цвітіння. Формує до трьох зав'язей у
вузлі. Одночасно на кущі достигає від 18 до 23 зеленців. Має
найвищу стійкість до сірої та білої гнилі
ПЛІД:
Плоди темно-зеленого кольору, завдовжки 10—12 см.
Незалежно від умов вирощування рослина формує якісні та
однорідні плоди без пустот. Відмінні для консервації

ВИРОЩУВАННЯ:
Висівати після загрози заморозків, коли ґрунт прогріється до
10—12°C, завглибшки 3—4 см. Стійкий до хвороб огірка.
Гарантований урожай під час горизонтального вирощування,
на шпалері та у відкритому ґрунті, а також у другому обороті
у плівкових і скляних теплицях

МАРІНДА F1

РОСЛИНА:
Самозапильний гібрид із дуже високим потенціалом
урожайності. Має високу регенеративну здатність та
рівномірний урожай протягом періоду вегетації. За результатами незалежної експертизи серед огірків голландської
селекції гібрид визнали найурожайнішим

МАША F1
огірок

РОСЛИНА:
Найранніший з наявних гібридів самозапильного огірка-корнішона. У разі достатнього живлення формує по 6—7 плодів у
вузлі. Стійкий до вірусу мозаїки огірка, кладоспоріозу
борошнистої роси, стійкий до несправжньої борошнистої
роси
ПЛІД:
Плоди без гіркоти, достигають дуже рано та дружно.
Призначені для вживання у свіжому вигляді та переробки
ВИРОЩУВАННЯ:
Посів після загрози заморозків, у ґрунт 10—12°C, завглибшки 3—4 см. Рекомендують для вирощування у скляних і
плівкових теплицях, а також у відкритому ґрунті вертикальним і горизонтальним способами

САМОЗАПИЛЬНІ

МЕРЕНГА F1
огірок

РОСЛИНА:
Надранній самозапильний гібрид огірка. Характерний
високий ранній та загальний урожай
ПЛІД:
Плоди гарного зовнішнього вигляду, без гіркоти, відмінної
якості, смачні, однорідні, правильної циліндричної форми.
Забарвлення шкірки темно-зелене. Призначені для вживання у свіжому вигляді та переробки
ВИРОЩУВАННЯ:
Посів після загрози заморозків, у ґрунт 10—12°C, завглибшки 3—4 см. Рекомендують для вирощування у скляних і
плівкових теплицях, а також у відкритому ґрунті вертикальним і горизонтальним способами. Рекомендована густота
стояння: вертикальна культура — 20—25 рослин на 10 м²,
горизонтальна — 45—50 рослин на 10 м²

ПАСАЛІМО F1
огірок

МІРАБЕЛ F1
огірок

ОГІРКИ

РОСЛИНА:
Дуже ранній гібрид самозапильного огірка-корнішона з
відмінною врожайністю. У разі достатнього живлення
формує по 6—7 плодів у вузлі
ПЛІД:
Огірки без гіркоти, рано та дружно достигають. Гібрид
призначений для вживання у свіжому вигляді та переробки.
Відмінний для виробництва пікулів
ВИРОЩУВАННЯ:
Посів після загрози заморозків, у ґрунт 10—12°C, завглибшки
3—4 см. Рекомендують для вирощування у скляних і
плівкових теплицях, а також у відкритому ґрунті

РОСЛИНА:
Ранньостиглий гібрид партенокарпічного огірка корнішонного типу. Стійкий до хвороб. Високий вихід товарної продукції
— 96%
ПЛІД:
Плоди генетично без гіркоти, циліндричні, зелені. Не
переростають. Мають гарні смакові якості у свіжому й
консервованому вигляді; транспортабельні
ВИРОЩУВАННЯ:
Посів після загрози заморозків, у ґрунт 10—12°C, завглибшки 3—4 см

ПАСАМОНТЕ F1
огірок

РОСЛИНА:
Ранньостиглий гібрид партенокарпічного огірка корнішонного типу. Стійкий до хвороб. Високий вихід товарної продукції
— 95—97%
ПЛІД:
Плоди темно-зеленого кольору, генетично без гіркоти,
циліндричні. Призначені для реалізації у свіжому вигляді та
переробки
ВИРОЩУВАННЯ:
Посів після загрози заморозків, у ґрунт 10—12°C, завглибшки 3—4 см. Період вегетації — 40—42 дні
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ОГІРКИ
ПУЧІНІ F1
огірок

САМОЗАПИЛЬНІ
НОВ
РОСЛИНА:
Середньостиглий самозапильний кущовий гібрид огірка.
Стійкий до стресів і захворювань. Має дуже високий вихід
корнішона. Рослина середньогенеративного типу

ИНК

А

РАТНИК F1
огірок

ПЛІД:
Добре підходить для вживання у свіжому вигляді й переробки. Співвідношення довжини плоду до товщини (діаметра) —
3,4 : 1,0

ПЛІД:
Плоди якісні, без пустот, темно-зеленого кольору, завдовжки
10—12 см. Відмінні для консервації

ВИРОЩУВАННЯ:
Посів після загрози заморозків, у ґрунт 10—12°C, завглибшки
3—4 см

САТІНА F1
огірок

РОСЛИНА:
Самозапильний гібрид огірка корнішонного типу. Формує від
двох-трьох огірків в одному вузлі. Стійкий до борошнистої
роси, кладоспоріозу

ВИРОЩУВАННЯ:
Посів після загрози заморозків, у ґрунт 10—12°C, завглибшки
3—4 см. Добре підходить для теплиць та відкритого ґрунту

НОВ

ИНК

А

СЕВЕРІН F1
огірок

ПЛІД:
Плоди зеленого кольору, співвідношення довжини й
діаметра — 3,0 : 1,0. Мають хрустку м’якоть та ніжну шкірку, до
того ж зберігають транспортабельність. Гібрид універсального призначення. Добре підходить для засолювання та
консервування

ВИРОЩУВАННЯ:
Посів після загрози заморозків, у ґрунт 10—12°C, завглибшки
3—4 см. Рекомендують для вирощування в першому й
другому оборотах у плівкових теплицях

СЕДРІК F1
огірок

РОСЛИНА:
Гібрид самозапильного огірка-корнішона раннього періоду
достигання. Рослина середньогілляста, жіночого типу
цвітіння, з потужною кореневою системою. Листя зеленого
забарвлення, середнього розміру
ПЛІД:
В одному вузлі формується від 2 до 4 огірків завдовжки
12—14 см
ВИРОЩУВАННЯ:
Посів після загрози заморозків, у ґрунт 10—12°C, завглибшки 3—4 см. Підійде для першого й другого обороту, охоплюючи пізні посіви в теплицях з обігрівом. Період від сходів до
плодоношення — 40—45 днів. Оптимальна кількість одночасно достигаючих плодів на рослині — не більше ніж 3—5 шт.
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Т

А

ХІ

ИНК

РОСЛИНА:
Ранній високоврожайний гібрид самозапильного огірка-корнішона. Рослина сильна, компактна, відкрита, генеративного
типу, з короткими бічними пагонами (забезпечує
нетрудомісткий догляд і зручність у зборі врожаю). Формує
по два-три плоди в кожній пазусі. Відмінно зав'язує плоди й
не скидає зав'язь у стресових умовах
ПЛІД:
Плоди завдовжки 10—12 см, завважки 120—130 г, зеленого
кольору, без світлих смуг, циліндричної форми. Тривалий час
зберігають товарний вигляд

ВИРОЩУВАННЯ:
Посів після загрози заморозків, у ґрунт 10—12°C, завглибшки
3—4 см

НОВ

РОСЛИНА:
Надранній гібрид самозапильного огірка корнішонного типу.
Формує до трьох зав'язей у вузлі. Одночасно на кущі
достигає від 18 до 23 зеленців. Має найвищу стійкість до
сірої та білої гнилі. В осінньому обороті демонструє гарні
показники стійкості до пероноспорозу

СЕРТЕЛ F1
огірок

РОСЛИНА:
Новий ранній гібрид самозапильного кущового огірка. Має
високу стійкість до хвороб огірка
ПЛІД:
Плоди якісні, без пустот, темно-зелені, завдовжки 10—12 см.
Відмінні для консервації
ВИРОЩУВАННЯ:
Посів після загрози заморозків, у ґрунт 10—12°C, завглибшки
3—4 см. Прекрасно демонструє себе під час вирощування у
відкритому ґрунті. Незалежно від умов вирощування
рослина дає гарний урожай смачних зеленців

ХІ

Т

САМОЗАПИЛЬНІ

СОЛОН F1
огірок

РОСЛИНА:
Ранньостиглий (40—42 дні) гібрид партенокарпічного
огірка-корнішона для відкритого ґрунту. Тип рослини —
генеративний. Дуже високий рівень енергії надання
раннього врожаю пікулів (8—10 см). Стійкий до хвороб

НОВ

ИНК

А

СТРАЖ F1
огірок

ПЛІД:
Огірки гарного темно-зеленого забарвлення, дуже хрусткі та
тверді, без гіркоти. Форма плоду правильна, циліндрична.
Гібрид рекомендований для засолювання та консервування

Т
ХІ

огірок

РОСЛИНА:
Ранній гібрид салатного огірка самозапильного типу.
Рослина потужна, листя невеликого розміру, міжвузля
короткі. Дуже врожайний, добре підходить для щоденного
збору
ПЛІД:
Плід завдовжки 10—12 см. Огірок смачний та ароматний,
шкірка ніжна, гладенька, темно-зелена
ВИРОЩУВАННЯ:
Використовують для вирощування в теплицях та у відкритому ґрунті, у весняному та осінньому сезонах. Посів після
загрози заморозків, у ґрунт 10—12°C, завглибшки 3—4 см

НОВ

ИНК

РОСЛИНА:
Ранній гібрид самозапильного огірка-корнішона. Рослина
сильна, букетного типу (по 4 зав'язі у вузлі), має короткі
міжвузля. Плодоносить до листопада. Стійкий до несправжньої борошнистої роси та борошнистої роси
ПЛІД:
Корнішони темно-зелені, завдовжки 12—14 см, з відмінним
смаком та ароматом. Добре підходить для консервування
ВИРОЩУВАННЯ:
Посів після загрози заморозків, у ґрунт 10—12°C, завглибшки
3—4 см. Легко витримує спеку. Придатний для весняного та
для осіннього вирощування. У технології вирощування не
відбувається суттєвих втрат урожаю, навіть у разі помилок

ВИРОЩУВАННЯ:
Посів після загрози заморозків, у ґрунт 10—12°C, завглибшки 3—4 см. Рекомендують для вирощування у відкритому
ґрунті вертикальним і горизонтальним способами

СУПЕР БЕЙБІ F1

ОГІРКИ

ЧАЙКОВСЬКИЙ F1 Р О С Л И Н А :
огірок

Ранній партенокарпічний гібрид огірка, з високим рівнем
раннього врожаю. Рослина відкрита, компактна, генеративного типу, з потужною кореневою системою
ПЛІД:
Плоди великогорбкуваті, темно-зелені. Співвідношення
довжини плоду до товщини (діаметра) — 3,2 : 1,0. Відмінні
смакові якості. Ідеальний для вживання у свіжому вигляді й
переробки
ВИРОЩУВАННЯ:
Посів після загрози заморозків, у ґрунт 10—12°C, завглибшки
3—4 см

А

ШАКТІ F1
огірок

РОСЛИНА:
Ранній партенокарпічний гібрид огірка для вирощування у
відкритому ґрунті. Має високу стійкість до пероноспорозу
ПЛІД:
Великогорбкуваті плоди темно-зеленого кольору, однорідні.
Співвідношення довжини плоду до товщини (діаметра) —
3,1 : 1,0. Відмінна якість плодів для маринування та соління
ВИРОЩУВАННЯ:
Посів після загрози заморозків, у ґрунт 10—12°C, завглибшки 3—4 см. Стійкий до несприятливих погодних умов
вирощування
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ТОМАТИ
АЗІЯ F1
томат

ВИСОКОРОСЛІ
РОСЛИНА:
Гібрид ранньостиглого (60—65 днів) високорослого
біф-томата з дуже потужною кореневою системою, короткими міжвузлями. Високорослий гібрид містить найвищу
кількість сухих речовин і цукрів порівняно з класичними
сортами томатів. Міжвузля короткі. Утворює по 4—5 плодів
круглої форми на китиці. Має прекрасну стійкість до
захворювань

АНТАЛІЯ F1
томат

ПЛІД:
Плоди без зеленої плями, гарні, округлі, темно-червоні,
блискучі, завважки 170—190 г. Томати мають відмінні
смакові якості; транспортабельні

ПЛІД:
Середня вага помідора — 300—350 г. Плоди зберігаються
тривалий час і мають прекрасний зовнішній вигляд для
продажу. Добре підходить для приготування томатного соку
й салатів

ВИРОЩУВАННЯ:
Відмінна зав'язуваність за будь-яких погодних умов. Добре
підходить для вирощування в теплицях і у відкритому ґрунті

ВИРОЩУВАННЯ:
Висаджують саджанці у прогрітий ґрунт, температура
(завглибшки 15 см) має бути 14°C. Вирощують у теплицях,
навесні. Середньорання форма вегетації

НОВ

ИНК

А

АРОМА F1
томат

РОСЛИНА:
Гібрид ранньостиглого високорослого томата типу
Коктейль. Утворює досить довгі суцвіття, на одному
зав'язується 10—14 плодів. Стійкий до вірусів

НОВ

томат

ИНК

А

МОДА F1
томат

РОСЛИНА:
Унікальний гібрид ранньостиглого високорослого томата
типу Черрі. Характерна відмінна зав'язуваність за будь-яких
погодних умов. Утворює гарні суцвіття, на яких зав'язується
по 14—18 плодів. Генетично стійкий до вірусів

ПЛІД:
Плоди завважки 35—45 г, гарної та округлої форми,
темно-червоного кольору, з блискучою шкіркою. Мають
відмінні смакові якості, тривалий термін зберігання;
транспортабельні

ПЛІД:
Плоди завважки 30—35 г, гарної округлої форми, яскраво-помаранчевого кольору, з блискучою шкіркою. Мають високі
смакові якості; тривалий термін зберігання; транспортабельні

ВИРОЩУВАННЯ:
Характерна відмінна зав'язуваність за будь-яких погодних
умов. Добре підходить для вирощування у теплицях та у
відкритому ґрунті

ВИРОЩУВАННЯ:
Добре підходить для вирощування в теплицях і у відкритому
ґрунті. Висаджують саджанці у прогрітий ґрунт із температурою (завглибшки 15 см), не нижче ніж 14°C

НОВ

КОЛЕОС F1

РОСЛИНА:
Ранній гібрид індетермінантного томата з короткими
міжвузлями та потужною кореневою системою. Генетично
стійкий до вірусів

РОСЛИНА:
Гібрид ранньостиглого високорослого томата. Генетично
стійкий до вірусів
ПЛІД:
Плоди гарної сливовидної форми, темно-червоні, блискучі,
завважки 200—220 г. Томати мають відмінні смакові якості;
транспортабельні
ВИРОЩУВАННЯ:
Характерна відмінна зав'язуваність за будь-яких погодних
умов. Перший збір урожаю через 60—65 днів після висадки
розсади. Ідеальний для вирощування в теплицях і у
відкритому ґрунті
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ИНК

А

МАРГОЛЬ F1
томат

РОСЛИНА:
Гібрид ранньостиглого високорослого томата типу Черрі.
Утворює досить довгі суцвіття, на одному зав'язується
14—18 плодів. Генетично стійкий до вірусів
ПЛІД:
Плоди завважки 20—25 г, гарної округлої форми, темно-червоного кольору, з блискучою шкіркою. Томати мають
відмінні смакові якості; тривалий термін зберігання;
транспортабельні
ВИРОЩУВАННЯ:
Характерна відмінна зав'язуваність за будь-яких погодних
умов. Ідеальний для вирощування в теплицях і у відкритому
ґрунті

ВИСОКОРОСЛІ

БРАУН КОЙ F1
томат

РОСЛИНА:
Унікальний гібрид томата типу Марманде. Рослина міцна й
велика, з хорошим зав'язуванням плодів. Міцна коренева
система. Характерний дуже ранній урожай та високий рівень
продуктивності
ПЛІД:
Плоди вирівняні. Забарвлення темно-бордове (чорне). Один
плід завважки 280—300 г. Помідор має відмінний насичений
смак м'якоті та приємний аромат. Хороші показники
товарності; практичні у транспортуванні; підходять для
тривалого зберігання; актуальні для свіжого споживання та
переробки
ВИРОЩУВАННЯ:
Висаджують саджанці у прогрітий ґрунт, температура
(завглибшки 15 см) має бути 14°C. Період достигання —
ранній

НОВ

ИНК

НОВ

ИНК

А

ПІНК КОЙ F1
томат

ТОМАТИ
РОСЛИНА:
Унікальний гібрид томата типу Марманде. Рослина міцна й
велика, з хорошим зав'язуванням плодів. Міцна коренева
система. Характерний ранній врожай, високий рівень
продуктивності; висока стійкість до хвороб томатів
ПЛІД:
Плоди вирівняні. Забарвлення рожеве. Один плід завважки
280—300 г. Помідор має відмінний насичений смак м'якоті
та приємний аромат, хороші показники товарності, практичний у транспортуванні, актуальний для свіжого споживання
та переробки, характерний тривалий термін зберігання
ВИРОЩУВАННЯ:
Має ранній період достигання. Оптимальний для посадки у
відкритому ґрунті й теплицях. Висаджують саджанці у
прогрітий ґрунт завглибшки 15 см із температурою не нижче
ніж 14°C

А

РЕД КОЙ F1
томат

РОСЛИНА:
Унікальний гібрид томата типу Марманде. Рослина міцна й
велика, з хорошим зав'язуванням плодів. Міцна коренева
система. Характерний ранній урожай та високий рівень
продуктивності
ПЛІД:
Плоди вирівняні. Забарвлення червоне. Один плід завважки
280—300 г. Помідор має насичений смак м'якоті та
приємний аромат; хороші показники товарності; практичний
у транспортуванні; актуальний для свіжого споживання та
переробки; характерний тривалий термін зберігання
ВИРОЩУВАННЯ:
Гібрид має стійкість до складних умов вирощування та до
хвороб. Має ранній період достигання. Оптимальний для
посадки у відкритому ґрунті й теплицях
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ТОМАТИ
А

ПЕКБОЛ F1
томат

РОСЛИНА:
Гібрид ранньостиглого високорослого томата типу Черрі.
Характерна відмінна зав'язуваність за будь-яких погодних
умов. Утворює довгі й гарні суцвіття, на кожному зав'язується по 15—19 плодів. Генетично стійкий до вірусів

Т

ИНК

ХІ

НОВ

ВИСОКОРОСЛІ

ПІНК РОУЗ F1
томат

ПЛІД:
Томати високої товарної якості, щільні, округлої форми,
завважки 250—270 г. Мають дуже гарний "цукровий" смак і
не розтріскуються. Біля плодоніжки немає зеленої плями

ПЛІД:
Плоди завважки 20—25 г мають гарну округло-витягнуту
форму (лампочка) та яскраво-червоний колір. Мають
високий рівень смакових якостей; тривалий термін зберігання; транспортабельні

ВИРОЩУВАННЯ:
Вирізняється гарною зав'язуваністю плодів у стресових
умовах вирощування. Придатний для літнього та осіннього
вирощування в теплицях і у відкритому ґрунті

ХІ

Т

ВИРОЩУВАННЯ:
Добре підходить для вирощування в теплицях і у відкритому
ґрунті. Висаджують саджанці у прогрітий ґрунт із температурою (завглибшки 15 см), не нижче ніж 14°C

САШЕР F1
томат

РОСЛИНА:
Гібрид нового покоління. Ранньостиглий індетермінантний
темноплідний томат із дуже сильною кореневою системою,
короткими міжвузлями. Закладає 5—7 плодів на китиці.
Формує більш ніж 23 китиці загальною врожайністю 25 кг.
Висока стійкість до захворювань

ТАЙГЕР F1
томат

ВИРОЩУВАННЯ:
Добре підходить для вирощування у весняний та осінній
періоди у відкритому ґрунті й теплицях

ВИРОЩУВАННЯ:
Гарна зав’язуваність в екстремальних умовах вирощування.
Рекомендований до вирощування весною та восени в
теплицях

ТОЛСТОЙ F1
томат

ПЛІД:
Плоди округлої форми, яскраво-червоного кольору. Стиглі
томати (завважки 125—130 г) мають щільну шкірку,
соковиту й ніжну з вишуканим ароматом м'якоть. Добре
підходять для соління, консервування, приготування
салатів, соків і томатних паст. Легко витримують транспортування
ВИРОЩУВАННЯ:
Добре підходить для вирощування як у тепличних умовах,
так і у відкритому ґрунті. Відмінно зростає та плодоносить
навіть у напівтіні, у бочках і балконних ящиках
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РОСЛИНА:
Гібрид високорослого томата типу Коктейль. Характерний
дуже ранній вихід товарної продукції. Стійкий до характерних захворювань
ПЛІД:
Плоди однорідної структури, завважки 40—45 г, смачні та
ароматні; мають високий вміст лікопену

ПЛІД:
Плід твердий, високої якості, з тривалим періодом зберігання, має прекрасний смак та аромат. Плоди завважки
150—170 г, темного коричнево-червоного кольору

РОСЛИНА:
Універсальний гібрид із раннім періодом достигання плодів.
Стійкий до захворювань

РОСЛИНА:
Новий гібрид розовоплідного індетермінантного біф-томата.
Рослина потужна, з короткими міжвузлями й міцною
кореневою системою. Висока стійкість до хвороб томатів

НОВ

ИНК

А

ЯНІЧЕРІ F1
томат

РОСЛИНА:
Новий високорослий гібрид томата типу Черрі. Рання, із
сильним габітусом рослина
ПЛІД:
Плоди дуже високої якості, темно-червоного кольору.
Томати завважки 10—15 г. Помідори дуже смачні, солодкі й
ароматні. Характерний тривалий термін зберігання
товарних томатів
ВИРОЩУВАННЯ:
Рекомендований для весняного та осіннього вирощування в
теплицях і у відкритому ґрунті. Збір можна здійснювати
китицями

ХІ

Т

СЕРЕДНЬО-, НИЗЬКОРОСЛІ

ЛЄДА F1
томат

ТОМАТИ

РОСЛИНА:
Новий суперранній, напівдетермінантний гібрид томата.
Рослина сильна, з потужною кореневою системою. На
китиці формується від 4 до 6 плодів
ПЛІД:
Плоди завважки 200—220 г, однорідні за формою та вагою,
темно-червоного кольору; мають приємний солодкий смак і
характерний аромат; транспортабельні
ВИРОЩУВАННЯ:
Відмінно зав'язується за різних погодних умов. Придатний
для весняного та осіннього вирощування у відкритому
ґрунті й теплицях

БАГІРА F1
томат

РОСЛИНА:
Ранній гібрид кущового томата з потужною листковою
масою та високою силою росту, дуже врожайний
ПЛІД:
Плоди м'ясисті, багатокамерні, завважки 200—220 г.
Помідори
темно-червоного
кольору,
дуже
смачні.
Призначені для свіжого ринку, транспортування та переробки
ВИРОЩУВАННЯ:
Висаджують саджанці у прогрітий ґрунт (завглибшки 15 см),
температура має бути 14°C. Відмінно адаптується до умов
вирощування

БОБКАТ F1
томат

РОСЛИНА:
Середньоранній низькорослий крупноплідний
Характерний високий рівень урожайності

гібрид.

ПЛІД:
Плоди великі, завважки 250—300 г, гарної округлої форми,
однорідної структури, яскраво-червоні, без зеленої плями.
Добре зберігаються, стійкі до розтріскування; підходять для
споживання у свіжому вигляді й переробки на томатопродукти; транспортабельні
ВИРОЩУВАННЯ:
Висаджують саджанці у прогрітий ґрунт, температура
(завглибшки 15 см) має бути 14°C. Відмінно витримує спеку
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ТОМАТИ
А

ГЛАДІС F1
томат

РОСЛИНА:
Середньостиглий, дуже продуктивний та високоврожайний
гібрид. За сприятливих умов на рослині формується понад
90 плодів, майже понад 90% достигають одночасно. Плоди
легко відокремлюються від плодоніжки

Т

ИНК

ХІ

НОВ

НИЗЬКОРОСЛІ

ДЕБЮТ F1
томат

ПЛІД:
Плоди гладенькі, великі, однорідної структури, правильної
округлої форми, темного забарвлення, гарної якості. Плід
завважки 200 г

ПЛІД:
Плід перцевидної форми, розмір — 85 х 45 мм, товщина
стінки — 8 мм, середня вага — 75 г. Має високий вміст сухих
речовин (понад 6,3%)

ВИРОЩУВАННЯ:
Калійні й магнієві добрива забезпечують хороший урожай та
здатність рослин витримувати перепади температур. Період
достигання — 57—60 днів

ВИРОЩУВАННЯ:
Висаджують саджанці у прогрітий ґрунт, температура
(завглибшки 15 см) має бути 14°C. Рослина потужна, стійка
до основних захворювань томатів

НОВ

ИНК

РОСЛИНА:
Ранній великоплідний томат. Завдяки великому листковому
апарату рослина захищає плоди від сонячних променів і
налаштована на подовжений термін збору врожаю

А

ДОЛЬЧЕССІО F1
томат

РОСЛИНА:
Дуже продуктивний детермінантний гібрид томата типу
Черрі

ЕДВАЙЗОР F1
томат

ПЛІД:
Плід яскраво-червоний сливоподібної форми, середня
довжина — 35 мм, середня вага — 20 г. Має відмінний смак і
високий вміст сухих речовин. Плоди стійкі до розтріскування. Добре підходить як для переробки, так і для споживання
у свіжому вигляді. Придатний для транспортування,
тривалий час зберігається на кущі

ПЛІД:
Середня вага плоду — 75 г. Має темно-червоний колір та
овальну форму. Для споживання у свіжому вигляді та для
переробки
ВИРОЩУВАННЯ:
Висаджують саджанці у прогрітий ґрунт, температура
(завглибшки 15 см) має бути 14°C

ВИРОЩУВАННЯ:
Висаджують саджанці у прогрітий ґрунт, температура
(завглибшки 15 см) має бути 14°C. Толерантний до
кореневих нематод

ІНКАС F1
томат

50
шт

РОСЛИНА:
Ранній високоврожайний кущовий гібрид томата. Рослина
середньоросла, компактна. Стійкий до фузаріозу (раси 0, 1) і
вертицильозу
ПЛІД:
Плоди по 80—100 г, однорідної структури, яскраво-червоні,
перцевидні, м'ясисті, толерантні до сонячних опіків, дружні в
достиганні, транспортують на далекі відстані, без втрати
якості. Один із найкращих гібридів для консервації цілих
плодів без шкірки. Для будь-яких видів переробки та свіжого
вживання
ВИРОЩУВАННЯ:
Висаджують саджанці у прогрітий ґрунт, температура
(завглибшки 15 см) має бути 14°C. Адаптується до
різноманітних зон вирощування
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РОСЛИНА:
Ранній високоякісний томат. Характерні концентроване
зав'язування плодів і дуже дружне їх достигання.
Відрізняється високою стійкістю до багатьох хвороб

КЛАСІК F1
томат

50
шт

РОСЛИНА:
Ранній високоврожайний гібрид томата. Рослина середньоросла, компактна, стійка до стресових умов вирощування,
добре вкриває плоди. Для гібрида характерне концентроване зав'язування та дуже дружне достигання. Стійкий до
нематоди, вертицильозного в'янення, фузаріозу рас 0,1,
бактеріальної плямистості
ПЛІД:
Плоди овально-подовжено-сливовидні, завважки 80—110 г,
м'ясисті та однорідні за формою та вагою. Призначені для
отримання томат-пасти, цільноплідного консервування,
свіжого споживання
ВИРОЩУВАННЯ:
Висаджують саджанці у прогрітий ґрунт, температура
(завглибшки 15 см) має бути 14°C. Добре плодоносить на
ґрунтах будь-яких типів, особливо важких

ХІ

Т

НИЗЬКОРОСЛІ

МАРМАРА F1
томат

РОСЛИНА:
Середньоранній низькорослий гібрид томата. Рослина дуже
міцна, потужна листкова маса захищає плоди від сонячних
опіків. Має тривалий термін плодоношення, характерний
високий рівень урожайності. Стійкий до хвороб
ПЛІД:
Середня вага плодів — 250—280 г. Однорідні за розміром,
округло-приплюснуті, темно-червоного кольору, мають
щільну структуру м’якоті. Для вживання у свіжому вигляді й
переробки. Відзначаються довготривалим терміном
зберігання
ВИРОЩУВАННЯ:
Добре підходить для вирощування у відкритому ґрунті на
кілках і в розстил. Висаджують саджанці у прогрітий ґрунт із
температурою (завглибшки 15 см) не нижче ніж 14°C

ОЛЬГА F1
томат

МЕЙС F1
томат

ТОМАТИ
РОСЛИНА:
Ранній гібрид детермінантного томата. Компактна рослина,
захищена від сонячних опіків, із сильними стеблами. Має
тривалий термін плодоношення та високий рівень
урожайності. Стійкий до хвороб
ПЛІД:
Середня вага плодів — 220—240 г. Для вживання у свіжому
вигляді й переробки. Підходять для тривалого зберігання
ВИРОЩУВАННЯ:
Добре підходить для вирощування у відкритому ґрунті на
кілках і в розстил. Висаджують саджанці у прогрітий ґрунт із
температурою (завглибшки 15 см), не нижче ніж 14°C

РОСЛИНА:
Ранній напівдетермінантний гібрид томата (75—78 днів від
висадки розсади). Рослина середньої сили росту, укрита
листям. Характерна відмінна дружність під час достигання
плодів. Стійкий до хвороб
ПЛІД:
Плоди завважки 160—180 г, округлі, однорідні, темно-червоного кольору, багатокамерні; характерний високий вміст
сухих речовин; транспортабельні
ВИРОЩУВАННЯ:
Висаджують саджанці у прогрітий ґрунт із температурою
(завглибшки 15 см), не нижче ніж 14°C

ПОЛБІГ F1
томат

РОСЛИНА:
Ранній низькорослий гібрид томата. Рослина потужна, з
добре розвиненим темно-зеленим листям, яке захищає
плоди від сонячних опіків. На одному суцвітті формує до 6—7
плодів
ПЛІД:
Плоди великі й округлі, завважки 200—250 г. Відмінно
транспортуються на далекі відстані, не втрачаючи товарних
і смакових якостей
ВИРОЩУВАННЯ:
Достигання починається на 70-й день від появи сходів.
Гібрид невибагливий до умов вирощування, стійкий до
альтернаріозу, зав'язує плоди, навіть у разі зниження
температури. Рекомендований для вирощування у всіх
регіонах України
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ТОМАТИ
РІО ГРАНДЕ F1
томат

НИЗЬКОРОСЛІ

РОСЛИНА:
Відомий сорт томата для відкритого ґрунту. Середньоранній
період достигання плодів, з високим вмістом сухих речовин

РІЧІ F1
томат

ПЛІД:
Плоди однорідної структури, м'ясисті, яскраво-червоного
кольору. Для переробки на пасту й кетчуп, для реалізації у
свіжому вигляді, можливе механізоване збирання
ВИРОЩУВАННЯ:
Невибагливий до умов вирощування, стійкий до основних
захворювань томатів у відкритому ґрунті. Висаджують
саджанці у прогрітий ґрунт завглибшки 15 см із температурою не нижче ніж 14°C

РУФУС F1
томат

РОСЛИНА:
Ранній, потужний, з прекрасним листковим покривом.
Рослина відрізняється концентрованим зав'язуванням
плодів і дуже дружним достиганням (95% одночасно готові
до збирання). Рослина дуже продуктивна, більше ніж 100
плодів на кущі

САНРАЙЗ F1
томат

САРГАС F1

ПЛІД:
Помідори завважки 160—180 г, з гладенькою шкіркою,
мають гарну округлу форму й темно-червоний колір.
Призначений для вживання у свіжому вигляді та переробки
ВИРОЩУВАННЯ:
Придатний для вирощування у відкритому ґрунті розсадним
і безрозсадним способами. Висаджують саджанці у
прогрітий ґрунт завглибшки 15 см із температурою не нижче
ніж 14°C
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РОСЛИНА:
Надранній стабільний гібрид. Стійкий до вертицильозного й
фузаріозного в'янення, сірої плямистості листя. Рослина
низькоросла
ПЛІД:
Плоди однорідної структури, округло-плоскі, завважки
180—240 г. Мають дуже гарний зовнішній вигляд.
Призначені для переробки та вживання у свіжому вигляді
ВИРОЩУВАННЯ:
Достигає через 62—64 дні після висадки розсади. Рекомендують для вирощування у відкритому ґрунті розсадним і
безрозсадним способами на грядках і в розстил

ВИРОЩУВАННЯ:
Легко витримує стреси, стійкий до сонячних опіків. Висаджують саджанці у прогрітий ґрунт завглибшки 15 см із
температурою не нижче ніж 14°C

томат

ПЛІД:
Плоди яскраво-червоні, гарної округлої форми, дуже щільні,
м'ясисті, чудові на смак. Середня вага плоду — 110—120 г.
Дуже висока товарність та однорідність плодів (понад 95%);
відмінно транспортуються на далекі відстані завдяки
особливій внутрішній будові насіннєвих камер; плоди стійкі
до сонячних опіків, тривалий час зберігають товарний
вигляд у полі; використовують для переробки на томатпасту, для консервації, свіжого вжитку
ВИРОЩУВАННЯ:
Для відкритого ґрунту. Висаджують саджанці у прогрітий
ґрунт завглибшки 15 см із температурою не нижче ніж 14°C

ПЛІД:
Плід однорідної структури, легко відокремлюється від
плодоніжки. До 5% — нестандартні або в молочній стиглості.
За формою помідор округлий — 50 х 50 мм, яскраво-червоного кольору, середня вага — 50 г, має солодкий смак, для
свіжого ринку й переробки

РОСЛИНА:
Новий середньоранній детермінантний гібрид томата з
потужним листковим апаратом, який захищає плоди від
сонячних опіків. Рослина компактна, з тривалим періодом
плодоношення

РОСЛИНА:
Ранній (65 днів) високопродуктивний кущовий гібрид

СОЛЕРОССО F1
томат

РОСЛИНА:
Ультраранній (90—95 днів) детермінантний гібрид. Рослина
компактна, листя добре прикриває плоди. Гарне зав'язування плодів, дружнє достигання, дуже високий рівень
урожайності. Висока стійкість до захворювань
ПЛІД:
Плід круглий, завважки 55—60 г, прекрасне зовнішнє та
внутрішнє забарвлення. Поєднує унікальну ранньостиглість
з прекрасною транспортабельністю та смаковими
якостями. Використовують для цільноплідного консервування, переробки на томатопродукти, для реалізації на ринку
ВИРОЩУВАННЯ:
Гарна зав’язуваність в екстремальних умовах вирощування.
Висаджують саджанці у прогрітий ґрунт завглибшки 15 см із
температурою не нижче ніж 14°C

НИЗЬКОРОСЛІ

ЦЕРАЗО F1
томат

РОСЛИНА:
Високопродуктивний, середньорослий гібрид низькорослого томата типу Черрі. Характерна стійкість до хвороб
ПЛІД:
Плоди яскраво-червоні, округлої форми, мають безколінчасте з'єднання плодоніжки. Середня вага одного томата —
10—15 г. Дуже солодкі на смак. Добре підходять для
консервування, вживання у свіжому вигляді
ВИРОЩУВАННЯ:
Достигає через 83—87 днів після появи сходів. Висаджують
саджанці у прогрітий ґрунт завглибшки 15 см із температурою не нижче ніж 14°C

ШЕДІ ЛЕДІ F1
томат

ТОМАТИ
РОСЛИНА:
Ранньостиглий високоврожайний гібрид кущового томата.
Кущ компактний, темно-зелений
ПЛІД:
Плоди завважки 160—200 г, однорідної структури, округлі,
багатокамерні, без зеленої плями. М'якоть яскраво-червона,
соковита, з високим вмістом цукрів. Томати однорідні,
достигають майже одночасно. Для вживання у свіжому
вигляді та транспортування
ВИРОЩУВАННЯ:
Придатний для вирощування у всіх кліматичних зонах
України. Висаджують саджанці у прогрітий ґрунт завглибшки 15 см із температурою не нижче ніж 14°C
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перець

РОСЛИНА:
Ранній гібрид солодкого кубовидного перцю. Рослина з дуже
високим виходом стандартної продукції

Т

АКТОР F1

ХІ

ХІ

Т

ПЕРЕЦЬ
АРМАГЕДОН F1
перець

ПЛІД:
Плоди конічні, з двома-трьома камерами, завдовжки 22—24
см, завширшки 6—8 см. Середня вага — 150—170 г. Перчини
товстостінні, з високим вмістом сухих речовин. Ідеальні для
переробки (консервація, гриль, заморозка) і вживання у
свіжому вигляді

ПЛІД:
Плоди чотирикамерні, завдовжки 9—10 см, завширшки 6—7
см, завважки 300—330 г. Однорідні, без мікротріщин. Мають
дуже гарні смакові якості
ВИРОЩУВАННЯ:
Вирізняється стійкістю до стресових умов вирощування.
Придатний для всіх зон вирощування. Глибина загортання
насіння не більше 0,8 см. Висаджують у ґрунт розсаду віком
80—90 днів. Схема посадки перцю: 30—40 см у ряду між
рослинами й 60—70 см між рядами

ДЖЕМІНІ F1
перець

КЛАУДІО F1
перець

РОСЛИНА:
Високоврожайний гібрид солодкого перцю типу Капія з
подовженим періодом плодоношення. Рослина генеративного типу з гарною силою росту

ВИРОЩУВАННЯ:
Придатний для всіх зон вирощування. Глибина загортання
насіння не більше 0,8 см. Висаджують у ґрунт розсаду віком
80—90 днів. Схема посадки перцю: 30—40 см у ряду між
рослинами й 60—70 см між рядами

ЕЛМАС F1

РОСЛИНА:
Ранньостиглий гібрид солодкого перцю, дуже продуктивний.
Рослина міцна, прямостояча, захищає плоди від сонця,
одночасно формує 7—10 однорідних плодів

перець

РОСЛИНА:
Дуже продуктивний гібрид перцю угорського типу. Рослина
сильна, з короткими міжвузлями й високим рівнем
урожайності. Характерний дуже високий вихід товарної
продукції протягом періоду вирощування. Висока стійкість до
характерних хвороб перцю

ПЛІД:
Плоди кубовидно-видовжені, мають 4 камери, достигають з
темно-зелених в яскраво-жовті; мають гарні смакові якості.
Середня вага плоду — 320—400 г

ПЛІД:
Плоди конічні, завдовжки 16—18 см, середня вага — 189 г.
Колір плоду кремово-жовтий. Стінки завтовшки 5—6 мм.
Підходять для тривалого зберігання

ВИРОЩУВАННЯ:
Для відкритого ґрунту та плівкових теплиць. Плоди достигають на 72—78-й день після висадки розсади

ВИРОЩУВАННЯ:
Придатний для всіх зон вирощування. Глибина загортання
насіння не більше 0,8 см. Висаджують у ґрунт розсаду віком
80—90 днів. Схема посадки перцю: 30—40 см у ряду між
рослинами й 60—70 см між рядами

РОСЛИНА:
Ранньостиглий гібрид солодкого перцю. Рослина міцна,
прямостояча, захищає плоди від сонця, одночасно формує
до 12 однорідних перчин
ПЛІД:
Плоди з товстими стінками, середня вага — 200—250 г.
Однорідної структури, тривалий час зберігають товарний
вигляд, легко транспортуються на далеку відстань без
втрати товарних якостей
ВИРОЩУВАННЯ:
Для вирощування у відкритому ґрунті, плівкових і скляних
теплицях. Достигання починається на 72—80-й день після
висадки розсади
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НОВ

ИНК

А

МАГНО F1
перець

РОСЛИНА:
Гібрид перцю раннього періоду достигання. Кущі сильні,
відкритого типу. Тривалий період плодоношення
ПЛІД:
Плоди помаранчевого кольору. Однорідної структури, важкі,
у діаметрі 9—10 см; м'якоть завтовшки 0,5—0,6 см. Форма
кубовидна. Перці мають прекрасний товарний вигляд,
смакові якості й аромат
ВИРОЩУВАННЯ:
Має високі адаптаційні властивості до стресових умов
зовнішнього середовища. Добре підходить для вирощування
у відкритому ґрунті та в теплицях. Демонструє стійкість до
захворювання верхівкової гнилі

ГОСТРИЙ
НОВ

ИНК

А

ХАЙФІ F1
перець

РОСЛИНА:
Ранній гібрид дуже гострого перцю. Рослина потужна,
напіввідкритого типу, із сильною кореневою системою та
розвиненим листковим апаратом. Одночасно формує
велику кількість однорідних блискучих плодів. Гібрид має
стійкість до вірусу тютюнової мозаїки (раса 0—2)
ПЛІД:
Має подовжені, темно-зелені, вирівняні плоди завбільшки 2
х 20 см. У біологічній стиглості мають темно-червоний колір
ВИРОЩУВАННЯ:
Для вирощування у плівкових теплицях і у відкритому ґрунті.
Висаджують у ґрунт розсаду віком 80—90 днів. Схема
посадки перцю: 30—40 см у ряду між рослинами й 60—70 см
між рядами

НОВ

ИНК

ПЕРЕЦЬ

А

ШАКІРА F1
перець

РОСЛИНА:
Ранній гібрид гострого перцю з високим потенціалом
урожайності. Сильна рослина відкритого типу. Гібрид має
стійкість до вірусу тютюнової мозаїки (раса 0—2)
ПЛІД:
Привабливі, блискучі, дуже однорідні плоди завбільшки 3—4 х
16—18 см. Темно-зелені в технічній стиглості, темно-червоні в
біологічній, з гострим смаком
ВИРОЩУВАННЯ:
Добре підходить для вирощування як у відкритому ґрунті, так
і у плівкових теплицях. Висаджують у ґрунт розсаду віком
80—90 днів. Схема посадки перцю: 30—40 см у ряду між
рослинами й 60—70 см між рядами
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ИНК

А

МАТІЛЬДА F1
гарбуз

РОСЛИНА:
Середньоранній гібрид гарбуза типу Баттернат із високою
стресостійкістю. Рослина сильна, має високий рівень
потенційної врожайності
ПЛІД:
Плоди великі, злегка ребристі, жовто-гірчичного кольору, з
невеликою насіннєвою камерою та м'якоттю яскраво-оранжевого кольору. Досягають ваги 4—5 кг. Використовують
для переробки та свіжого ринку
ВИРОЩУВАННЯ:
Насіння висівають у відкритий ґрунт у кінці травня — на
початку червня, коли температура ґрунту досягне 10—12°С,
завглибшки 10 см. Спочатку в лунку кладуть перегній та
трохи присипають землею, вкладають 2 насінини та
засипають торфо-земляною сумішшю. Глибина загортання
насіння — 4—5 см. Рослина не витримує заморозків.
Оптимальна температура для розвитку й росту — 21—26°С

РУЖ ВІФ ДЕ
ТАМП
гарбуз

РОСЛИНА:
Середньостиглий, універсальний, високоврожайний сорт із
високим вмістом каротину, стійкий до захворювань
ПЛІД:
Плоди червоно-оранжевого кольору, сегментовані. М'якоть
яскраво-помаранчева, щільна, з прекрасними смаковими
якостями. Середня вага плоду 15—20 кг. Використовують
для приготування соків і пюре. Лежкість плодів є дуже
високою
ВИРОЩУВАННЯ:
Районований для всіх кліматичних зон України. Глибина
загортання насіння — 4—5 см. Рослина не витримує
заморозків. Оптимальна температура для розвитку й росту
21—26°С
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ХІ

НОВ

Т

ГАРБУЗ
МУСКАТ ДЕ
ПРОВАНС

гарбуз

РОСЛИНА:
Дуже врожайний, середньостиглий сорт гарбуза. Рослина
потужна, формує великі плоди. Призначений для свіжого
ринку й різних видів переробки. Сорт стійкий до захворювань
ПЛІД:
Плоди великі, вирівняні за розміром, червоно-оранжеві,
округло-приплюснуті, із сегментованою поверхнею. М'якоть
ароматна й дуже солодка, яскраво-оранжевого кольору.
Середня вага плоду — 8—10 кг. Зберігається понад 6 місяців
ВИРОЩУВАННЯ:
Районований для всіх кліматичних зон України. Глибина
загортання насіння — 4—5 см. Рослина не витримує
заморозків. Оптимальна температура для розвитку й росту
21—26°С

ДИНЯ
АМАЛ F1
диня

РОСЛИНА:
Дуже ранній (55—60 днів) гібрид дині типу Ананас. Рослина
потужна з рясним і дружним формуванням плодів. Гібрид
стійкий до хвороб. Особливості гібрида — дуже високоврожайний

КАРАМЕЛЬ F1
диня

ПЛІД:
Середня вага — 2,5—3 кг, іноді досягають 5 кг. М'якоть світла,
ароматна, соковита й солодка, насіннєва камера є
маленькою

ПЛІД:
Форма плоду овальна, завважки 1,8—2,5 кг. Має велику,
яскраво виражену сітку на шкірці; м'якоть білого кольору, із
сильним ароматом, насіннєва камера є маленькою

ХІ

Т

ВИРОЩУВАННЯ:
Оптимальні умови для проростання насіння — волога й
тепло. За мінімальної температури 15—18°С, а за
максимальної — 25—30°С, набухання та швидке проростання настане вже через 5—7 днів після їх посіву

РАДМІЛА F1
диня

РОСЛИНА:
Новий гібрид ранньостиглої дині типу Ананас. Рослина
вкриває плоди листям. На одній рослині формується по 5—6
плодів. Радміла F1 є надраннім гібридом дині. Має дуже
високу регенеративну здатність та гарну стійкість до
захворювань
ПЛІД:
Плоди жовтого кольору, сітчасті, вирівняні за розміром,
мають гарний солодкий смак та аромат. Плід завважки 2 кг
ВИРОЩУВАННЯ:
Оптимальні умови для проростання насіння — волога й
тепло. За мінімальної температури 15—18°С, а за
максимальної — 25—30°С, набухання та швидке проростання настане вже через 5—7 днів після їх посіву

СУПЕРСТАР F1
диня

РОСЛИНА:
Гібрид дині достигає раніше, ніж Амал F1 на 5—7 днів.
Головні переваги дині Карамель F1 — високий рівень
раннього врожаю, відмінний смак

ВИРОЩУВАННЯ:
Насіння дині дає плоди, які можуть формуватися навіть у
стресових умовах. Сорт стійкий до фузаріозу (раси 1, 2)

РАЙМОНД F1
диня

РОСЛИНА:
Раймонд F1 — це середньоранній гібрид дині типу Ананас.
Вегетаційний період становить 70—75 днів. Рослина
потужна, з добре розвиненим листковим апаратом,
стресостійка. Гібрид стійкий до фузаріозного в'янення,
борошнистої роси й пероноспорозу
ПЛІД:
Плоди овальної форми, з добре вираженою сіткою, завважки в середньому приблизно 4—6 кг. М'якоть кремово-жовтого кольору, з невеликою насіннєвою камерою. Плоди дуже
транспортабельні
ВИРОЩУВАННЯ:
Оптимальні умови для проростання насіння — волога й
тепло. За мінімальної температури — 15—18°С, а за
максимальної — 25—30°С, набухання та швидке проростання настане вже через 5—7 днів після їх посіву. Що вища
температура в гібрида, то краще в нього зав'язування плодів

РОСЛИНА:
Ранній гібрид дині типу Італійська сітчаста
ПЛІД:
Плоди овально-округлої форми, сегментовані, завважки
1,6—2,3 кг. М'якоть відмінної якості, помаранчевого
привабливого кольору, зі стійким ароматом і високим
вмістом цукру. Часто використовують у харчовій промисловості (для виробництва йогуртів, салатів)
ВИРОЩУВАННЯ:
Гібрид забезпечує високий рівень урожайності у відкритому
й закритому ґрунті. Відмінно транспортується в разі
своєчасного й регулярного збору врожаю
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КАВУН
БІАНТ F1
кавун

РОСЛИНА:
Новий гібрид скоростиглого кавуна типу Кримсон Світ.
Період достигання — 55 днів. Рослина потужна, з гарним
листковим апаратом. Гібрид є дуже врожайним завдяки
вазі, вирівняності та великій кількості плодів на рослині

КРИМСОН СВІТ
кавун

ПЛІД:
Плоди однорідні, округлі, завважки 7—10 кг; м'якоть хрустка,
соковита, темно-червона

ПЛІД:
Плід округлий, зелений зі смужками, завважки 6—10 кг;
м'якоть темно-червона, хрустка, без прожилок із високим
вмістом цукрів, транспортабельний

ВИРОЩУВАННЯ:
Вирізняється стабільним плодоношенням за різних
кліматичних умов вирощування. Оптимальна температура
для росту й розвитку 26°—35°С удень та 15°—21°С уночі
(температура ґрунту нижче 20°С сприяє зниженню схожості
насіння та енергії проростання)

КРІЗБІ F1
кавун

ВИРОЩУВАННЯ:
Цей сорт дає змогу зібрати великий урожай високотоварного кавуна з мінімальними витратами

РОСЛИНА:
Надранній гібрид кавуна. Достигання раннє — 58—62 дні,
дружнє. Рослина середня, з інтенсивною силою росту,
високопродуктивна. Адаптована до різних зон та умов
вирощування, гарно в'яже плоди, навіть у стресових умовах

ЛЕДІ F1
кавун

ПЛІД:
Плоди округлі, однорідні, смугасті, середня вага — 7—10 кг;
м'якоть червона, хрустка, солодка, приємної структури, без
волокон; мають відмінну транспортабельність

ПЛІД:
З овальними смугастими плодами. Середня вага — 9—12 кг,
але в оптимальних умовах вирощування можуть досягати
14—16 кг. М'якоть яскраво-червона, ніжної структури,
солодка, хрустка, без волокон

МАНІСА F1
кавун

РОСЛИНА:
Новий гібрид кавуна типу Шуга Бейбі. Ранній період вегетації
— 60—62 дні. Для рослини характерна відмінна динаміка
зростання. Гібрид має потужний листковий апарат, який
захищає його від негативного впливу сонячних променів

Т
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РОСЛИНА:
Надранній гібрид кавуна. Стійкий до розтріскування, з
відмінною транспортабельністю

ВИРОЩУВАННЯ:
Вирощують у відкритому ґрунті та під плівкою. Оптимальна
температура для росту й розвитку 26°—35°С удень та
15°—21°С уночі (температура ґрунту нижче 20°С сприяє
зниженню схожості насіння та енергії проростання). За
нижчих температур зростання сповільнюватиметься,
відповідно достигання плодів затримуватиметься

ВИРОЩУВАННЯ:
Гібрид можна вирощувати з використанням плівкових
укриттів "термос", а також у відкритому ґрунті через розсаду
та прямим висівом. Оптимальна густота стояння — 7—10
рослин на 10 м²

НОВ

РОСЛИНА:
Нині найвідоміший сорт кавуна, який вирощують у Європі.
Середньоранній — 80—85 днів після посіву. Кущ сильнорослий

ТРОФІ F1
кавун

РОСЛИНА:
Середньоранній гібрид (62—68 днів). Рослина з гарною
силою росту, завдяки чому формує високий та стабільний
рівень урожайності в різних ґрунтово-кліматичних умовах

ПЛІД:
Кавуни округлої форми, рівні, мають привабливий товарний
вигляд. Забарвлення шкірки зелене, завважки 4—6 кг;
мають приємну та яскраво-червону соковиту м'якоть без
волокон; практичний у транспортуванні

ПЛІД:
Плоди смугасті, округло-овальні, 8—10 кг, з високим вмістом
цукру. Кавуни мають шкірку середньої товщини та придатні
для транспортування на далекі відстані. М'якоть має
темно-червоне забарвлення, хрумка, солодка, ніжної
структури

ВИРОЩУВАННЯ:
Оптимальна температура для росту й розвитку 26°—35°С
удень та 15°—21°С уночі (температура ґрунту нижче 20°С
сприяє зниженню схожості насіння та енергії проростання).
За нижчих температур зростання сповільнюватиметься,
відповідно достигання плодів затримуватиметься

ВИРОЩУВАННЯ:
Оптимальна температура для росту й розвитку 26°—35°С
удень та 15°—21°С уночі (температура ґрунту нижче 20°С
сприяє зниженню схожості насіння та енергії проростання)
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ХІЛОН F1
кавун

РОСЛИНА:
Новий гібрид кавуна типу Кримсон Світ. Ранній період
вегетації — 60—62 дні. Для рослини характерна відмінна
динаміка зростання. Гібрид має потужний листковий
апарат, який захищає його від негативного впливу сонячних
променів. Стійкий до розтріскування та хвороб
ПЛІД:
Кавуни овальної форми, рівні, мають привабливий товарний
вигляд, завважки 8—11 кг; мають приємну соковиту м'якоть
без волокон; забарвлення шкірки зелене, з білими смужками
ВИРОЩУВАННЯ:
З високим рівнем урожайності. Практичний у транспортуванні. Оптимальна температура для росту й розвитку
26°—35°С удень та 15°—21°С уночі (температура ґрунту
нижче 20°С сприяє зниженню схожості насіння та енергії
проростання)

ЧАРЛЬСТОН
ГРЕЙ
кавун

РОСЛИНА:
Високоврожайний, середньоранній сорт кавуна. Рослина з
гарною силою росту, завдяки чому формує високі та
стабільні врожаї в різних ґрунтово-кліматичних умовах
ПЛІД:
Плоди великі, овально-видовжені, завважки 14—18 кг;
м'якоть хрустка, темно-червоного кольору, з високим
вмістом цукру; насіння темно-коричневе; шкірка сіро-зеленого кольору, щільна, оптимальної товщини, що дає змогу
транспортувати кавуни на великі відстані без втрати якості
ВИРОЩУВАННЯ:
Оптимальна температура для росту й розвитку 26—35°С
удень та 15—21°С уночі (температура ґрунту нижче 20°С
сприяє зниженню схожості насіння та енергії проростання)
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баклажан

РОСЛИНА:
Надійний гібрид ранньостиглого баклажана (60—80 днів
після висадки розсади). Рослина потужна, висока,
урожайна, з раннім і тривалим періодом плодоношення

ХІ

АНЕТ F1

Т

БАКЛАЖАН
БІБО F1
баклажан

ПЛІД:
Плоди овальні, вирівняні за розміром, оригінального білого
кольору, завважки 400—500 г. Зірвані баклажани тривалий
час зберігають свої смакові якості. Один із найсмачніших
гібридів баклажана. М'якоть ніжна, без гіркоти, добре
підходить для домашньої кулінарії

ПЛІД:
Плоди циліндричні, гладенькі, блискучі, темно-фіолетові,
завважки до 300—400 г, транспортабельні

ЕПІК F1

баклажан

Т
ХІ

ГАЛІНЕ F1
баклажан

РОСЛИНА:
Дуже ранній та потужний гібрид. Рослина відкритого типу,
компактна, з потужним листковим апаратом. Урожайність
не менше ніж 15 плодів із рослини

ПЛІД:
Плоди овально-конічні, гладенькі, привабливого темно-фіолетового кольору; тривалий час зберігають товарний
вигляд. Плід завдовжки 15—19 см, завтовшки 7—10 см. За
сприятливих умов вирощування середня вага плоду —
400—500 г. М'якоть однорідної структури, білосніжна, без
гіркоти

ПЛІД:
Плоди однорідні, видовжено-краплевидної форми, із
гладенькою глянцевою шкіркою. Завдовжки 15—18 см,
завважки 300—400 г. М'якоть однорідної структури, білого
кольору, ніжна, без гіркоти. Плід має прекрасну лежкість та
транспортабельність, добре підходить для переробки й
кулінарії

ВИРОЩУВАННЯ:
Вирощують у закритому та у відкритому ґрунті. Добре
підходить для вирощування в усіх кліматичних зонах
України

ВИРОЩУВАННЯ:
Достигає на 60—65-й день після висадки розсади. Рекомендований для вирощування у відкритому ґрунті та плівкових
теплицях

РОСЛИНА:
Ранньостиглий гібрид баклажана з відмінними адаптаційними здібностями
ПЛІД:
У разі гарного догляду плоди можуть бути завважки до
300 г. Виростають до 21 см завдовжки й до 10 см у діаметрі.
Баклажани темно-фіолетового кольору, краплеподібної
форми, придатні для всіх видів домашньої кулінарії. Щільна
біла м'якоть добре підходить для приготування, засолювання, ікри й салатів
ВИРОЩУВАННЯ:
Вирощують у закритому та у відкритому ґрунті. Добре
підходить для вирощування в усіх кліматичних зонах
України
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баклажан

РОСЛИНА:
Середньоранній, дуже потужний гібрид баклажана. Рослина
відкритого типу, компактна, з потужним листковим
апаратом

ВИРОЩУВАННЯ:
Вирізняється швидким ростом і здатністю зав’язувати
плоди в екстремальних умовах. Особливості вирощування: у
теплицях, під плівкою та у відкритому ґрунті

ХІ

ХІ
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ВИРОЩУВАННЯ:
Завдяки швидкому відновленню вегетативної маси добре
протистоїть атакам комах, кліщів. Для вирощування у
відкритому ґрунті та плівкових теплицях

ВІЗИР F1

РОСЛИНА:
Середньоранній гібрид баклажана. Рослина відкритого типу,
з короткими міжвузлями, що гарантує велику кількість
зав’язі

ЗЕБРІНО F1

баклажан

РОСЛИНА:
Середньостиглий, високоврожайний.
Невибагливий, стійкий до захворювать

Рослина

сильна.

ПЛІД:
Середня вага плоду — 200—300 г. М'якоть однорідної
структури, без гіркоти, насіння майже немає. Зірвані
баклажани тривалий час зберігають свої смакові якості
ВИРОЩУВАННЯ:
Добре підходить для вирощування в усіх кліматичних зонах
України. Схема посадки у відкритому ґрунті: між рядами
55—60 см і 40—45 см між рослинами. Висаджують у вечірній
час. Поглиблюють рослини до першої пари справжніх
листків

БАКЛАЖАН
КЛАССІК F1
баклажан

РОСЛИНА:
Ранній високопродуктивний гібрид. Рослина сильна,
середньої висоти. Зав’язує 6—8 плодів одночасно на одній
рослині. Стабільний та високий рівень ранньої врожайності
ПЛІД:
Формує однорідні, витягнуто-овальні плоди блискучого
фіолетового кольору. М'якоть світла, однорідної структури,
насіння дуже маленьке й майже непомітне. Середня
довжина плоду — 18—22 см, середня вага — 250—300 г.
Використовують як для свіжого вжитку, так і для консервування

ХІ

Т

ВИРОЩУВАННЯ:
Період достигання — 75 днів. Рекомендовано вирощувати як
у відкритому, так і в закритому ґрунті

РАУНТ F1
баклажан

ФАБІНА F1
баклажан

РОСЛИНА:
Ранній гібрид баклажана. Рослина відкритого типу, заввишки 45—60 см, формується по 6—8 плодів одночасно
ПЛІД:
Плоди видовжено-циліндричні, темно-фіолетового кольору,
у фазі технічної стиглості блискучі, завдовжки 20—23 см,
діаметром 5—6 см. Шкірка тоненька; м'якоть білувато-зелена, однорідної структури, генетично без гіркоти
ВИРОЩУВАННЯ:
Вегетаційний період — 70 днів. Схема посадки у відкритому
ґрунті: між рядами 55—60 см і 40—45 см між рослинами.
Висаджують у вечірній час. Поглиблюють рослини до
першої пари справжніх листків

РОСЛИНА:
Середньоранній гібрид баклажана. Рослина енергійна,
відкритого типу, з потужним листковим апаратом, дуже
швидко розвивається. Характерний високий вихід якісної
товарної продукції
ПЛІД:
Плоди відмінної якості, округлої форми. Шкірка фіолетового
кольору, глянцева, гладенька. М'якоть однорідної структури,
білосніжна. Середня вага плоду — 350—500 г
ВИРОЩУВАННЯ:
Рекомендують вирощувати як у відкритому, так і в закритому ґрунті. Схема посадки у відкритому ґрунті: між рядами
55—60 см і 40—45 см між рослинами. Висаджують у вечірній
час. Поглиблюють рослини до першої пари справжніх
листків
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КАБАЧОК
АЛІЯ F1
кабачок

РОСЛИНА:
Ранній стабільний високоврожайний, простий у вирощуванні гібрид. Достигає через 40—45 днів після появи сходів.
Потужна й сильна рослина, вкриває плоди від сонячних
опіків. Гібрид має гарну здатність до відростання. Зберігає
високу якість плодів під час переростання. Характерна
стійкість до хвороб

НОВ

ИНК

А

АРАЛ F1
кабачок

ПЛІД:
Плоди циліндричної форми, світло-зеленого кольору, мають
білу м’якоть

ПЛІД:
Кабачки гарної циліндричної форми, однакові за розміром,
мають білу м'якоть та ніжний смак; шкірка світло-зелена.
Гібрид успішно використовують для свіжого ринку, засолювання та консервації

ВИРОЩУВАННЯ:
Характерна висока зав’язуваність плодів, високий відсоток
товарних плодів однорідної якості. Високоврожайний гібрид
із тривалим періодом плодоношення, навіть за низьких
температур

ВИРОЩУВАННЯ:
На 10 м² необхідно всього 8—12 рослин. Для успішного
проростання насіння потрібна температура ґрунту не менше
ніж 12—15°С

ИНК

А

АРДЕНДО F1
кабачок

РОСЛИНА:
Ранній високопродуктивний гібрид. Сильна й компактна
рослина кущового типу. Добре підходить для отримання
продукції у плівкових укриттях і відкритому ґрунті. Стійкий
до борошнистої роси, жовтої мозаїки. Рослина не витримує
заморозків

АСМА F1
кабачок

ПЛІД:
Плоди дуже однорідні, циліндричної форми, рівномірного
світло-зеленого забарвлення, з блискучою глянцевою
шкіркою
ВИРОЩУВАННЯ:
Під час посадки не замочувати. Посів у кінці травня — на
початку червня, у ґрунт 10—12°C, завглибшки 10 см.
Спочатку в лунку кладуть перегній та трохи присипають
землею, вкладають дві-три насінини й засипають
торфо-земляною сумішшю. Глибина загортання насіння —
4—5 см. Оптимальна температура — 21—26°С

ПЛІД:
Плоди вирівняні, світло-зелені, циліндричної форми. Висока
стійкість до пошкоджень під час збирання врожаю та
транспортування
ВИРОЩУВАННЯ:
Придатний для вирощування в усіх ґрунтово-кліматичних
умовах України. Простий у вирощуванні. Для успішного
проростання насіння потрібна температура ґрунту не менше
ніж 12—15°С
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ВИРОЩУВАННЯ:
На 10 м² необхідно всього 8—12 рослин. Для успішного
проростання насіння потрібна температура ґрунту не менше
ніж 12—15°С

Т

ЕЗРА F1
кабачок

РОСЛИНА:
Стабільний гібрид із високими показниками врожайності.
Вегетаційний період — 40—42 дні після сходів. Рослина
відкритого типу, з потужною кореневою системою

РОСЛИНА:
Ранній гібрид кущового кабачка типу Іскандер. Плодоношення триває протягом 4—6 місяців до заморозків. Збирають
плоди кабачка безперервно — двічі на тиждень у міру
достигання
ПЛІД:
Кабачки циліндричної форми, завдовжки 18—20 см. Під час
переростання вони не втрачають своєї форми та смакових
якостей. Плоди зі світло-зеленим відтінком, білою та
щільною м'якоттю

ХІ

НОВ

РОСЛИНА:
Надранній гібрид кущового кабачка. Початок першого збору
плодів через 30 днів. Рослина компактна, кущового типу,
напіввідкрита, що полегшує збір плодів

ІСКАНДЕР F1
кабачок

РОСЛИНА:
Надранній гібрид кабачка. Рослина кущова, компактна. Сорт
має подовжений період плодоношення. Кабачки стійкі до
холоду, витримують короткотривале зниження температури
до 5°C, але заморозків не витримують
ПЛІД:
Має однорідні циліндричні плоди, завдовжки 15—20 см;
шкірка світло-зелена, воскова; м'якоть кремово-біла, ніжна,
з гарним смаком. Вживають у свіжому вигляді та для
переробки
ВИРОЩУВАННЯ:
Добре підходить для вирощування у відкритому ґрунті та
отримання ранньої продукції. Насіння проростає за температури 12—15°C. Найкращою для проростання та подальшого
розвитку є температура 22—27°C. За сприятливих умов
сходи з'являються на 7-й день після посіву

КАБАЧОК
КАВІЛІ F1
кабачок

РОСЛИНА:
Ранній партенокарпічний гібрид кабачка. Від сходів до збору
врожаю — 40-45 днів. Цей вид кабачка є кущовим. Гібрид
стійкий до борошнистої роси з тривалим (більш ніж 2 місяці)
періодом плодоношення

КОРА F1
кабачок цукіні

ПЛІД:
Плоди циліндричні, блискучі, темно-зелені, однорідні, легко
знімаються з куща. Має відмінні смакові якості й товарний
вигляд. Висока товарність, тривалий час зберігає свіжість.
Кабачок використовують як для свіжого ринку, так і для
переробки

ПЛІД:
Плоди циліндричні, прямої форми зі світло-зеленою
шкіркою, м'якоть біла. Плоди однорідні, завдовжки від 16 до
22 см, завважки від 250 до 500 г

ВИРОЩУВАННЯ:
Придатний для вирощування в усіх ґрунтово-кліматичних
умовах України. Простий у вирощуванні

А

ЛЕЙЛА F1
кабачок

РОСЛИНА:
Добре підходить для отримання продукції у плівкових
укриттях і у відкритому ґрунті. Стійкий до борошнистої роси
та жовтої мозаїки
ПЛІД:
Високий рівень урожайності та стабільна якість плодів.
Кабачки однорідні, циліндричної форми, гарного зеленого
забарвлення, з блискучою шкіркою
ВИРОЩУВАННЯ:
Під час посадки не замочувати. Насіння висівають у
відкритий ґрунт у кінці травня — на початку червня, коли
температура ґрунту досягне 10—12°С завглибшки 10 см.
Спочатку в лунку кладуть перегній та трохи присипають
землею, вкладають 2-3 насінини й засипають торфо-земляною сумішшю. Глибина загортання насіння — 4—5 см.
Рослина не витримує заморозків. Оптимальна температура
для розвитку та росту — 21—26°С

СУПЕР ДОНІЯ F1
кабачок

ХІ

ИНК

Т

ВИРОЩУВАННЯ:
Прекрасно плодоносить як у відкритому ґрунті, так і під
плівковими укриттями. Добре росте на багатих ґрунтах. На
10 м² необхідно всього 8—12 рослин

НОВ

РОСЛИНА:
Ранній продуктивний гібрид кущового кабачка (40—42 дні)

САНЛАЙТ F1
кабачок цукіні

РОСЛИНА:
Ранній гібрид кабачка. Кущовий. Рослина компактна,
відкрита, дуже продуктивна. Стійкий до борошнистої роси та
жовтої мозаїки
ПЛІД:
Має плоди завдовжки 16—18 см, діаметром 4—5 см. Плоди
циліндричної форми, вирівняні, привабливого золотисто-жовтого кольору; м'якоть біла, насіннєва камера непомітна.
Використовують у свіжому вигляді та для переробки
ВИРОЩУВАННЯ:
Добре підходить для отримання продукції у плівкових
укриттях і у відкритому ґрунті. Під час посадки не замочувати. Для успішного проростання насіння потрібна температура ґрунту не менше ніж 12—15°С

РОСЛИНА:
Гібрид для вирощування в осінньо-літній період. З них дуже
зручно збирати врожай. Рослини відкриті, вертикальні.
Високий рівень продуктивності, тривалий період плодоношення. Рослина стійка до широкого спектра захворювань
ПЛІД:
Плоди світло-зелені, правильної циліндрично-овальної
форми. Гібрид зберігає стабільну форму в разі регулярного
збирання. Переваги — однорідність форми й розміру,
привабливий колір
ВИРОЩУВАННЯ:
Для успішного проростання насіння потрібна температура
ґрунту не менше ніж 12—15°С
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КАПУСТА
АГРЕСОР F1
капуста білоголова

РОСЛИНА:
Пластичний гібрид білоголової капусти середнього періоду
достигання (110—120 днів), з високою силою росту. Стійкий
до фузаріозу та трипсів

АНКОМА F1
капуста білоголова

ПЛІД:
Середня вага головки — 3—5 кг. Термін зберігання до п'яти
місяців. Має гарні товарні та смакові якості, відповідає
вимогам, які ставлять перед гібридами для засолювання.
Також добре підходить для реалізації у свіжому вигляді

ПЛІД:
Головка капусти плоско-округлої форми, щільна, світло-зеленого кольору, вага від 2,5 до 4 кг. Листки тоненькі, білі.
Рекомендують для переробки (особливо рекомендований
для квашення), вживання у свіжому вигляді та зберігання

ВИРОЩУВАННЯ:
Гібрид витримує нестачу азотного живлення та несприятливі погодні умови. Стоїть у полі не розтріскуючись. Добре
підходить для прямого посіву. На 10 м² потрібно 30—40
рослин

АТРІЯ F1
капуста білоголова

ВИРОЩУВАННЯ:
Гібрид добре витримує посуху, має розвинену кореневу
систему. На 10 м² потрібно 30—40 рослин

БРИГАДИР F1

РОСЛИНА:
Середньопізній гібрид, толерантний до враження трипсами
та стійкий до фузаріозу. Достигає через 115—120 днів після
пересадки

капуста білоголова

ПЛІД:
Качани округло-плоскі, завважки 4—8 кг, з відмінною
внутрішньою структурою. Здатні тривалий час зберігатися
на корені

капуста білоголова

РОСЛИНА:
Рослина середньо-потужна, невибаглива. Найпластичніший
гібрид із середньостиглих капуст. Вегетаційний період —
80—85 днів після висадки розсади
ПЛІД:
Головка округла, компактна, з відмінними смаковими
якостями, завважки 2—4 кг, зеленого кольору, щільна.
Призначений для свіжого споживання, переробки та
короткотривалого зберігання
ВИРОЩУВАННЯ:
Висока стійкість до несприятливих погодних умов. Добре
зберігається в полі без розтріскування та легко транспортується
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РОСЛИНА:
Середньопізній гібрид для використання у свіжому вигляді,
переробки та зберігання (4—5 місяців). Адаптований до
різних умов вирощування. Один із найстабільніших сортів в
Україні
ПЛІД:
Капустини завважки 3,5—5 кг, з щільною та білосніжною
внутрішньою структурою. Завдяки високому вмісту цукрів
має відмінні смакові якості. Добре підходить для квашення

ВИРОЩУВАННЯ:
Рекомендований для отримання продукції в осінній період.
На 10 м² потрібно 30—40 рослин

ГРІН БОЙ F1

РОСЛИНА:
Пізній (120—135 днів) гібрид білоголової капусти. Призначений для тривалого зберігання, переробки та для використання на свіжому ринку. Лідер у сегменті пізніх капуст на ринку
України. Стійкий до хвороб, зокрема до фузаріозу

ВИРОЩУВАННЯ:
Потрібно активно поливати в період зав'язування головок.
Холодостійка культура й може витримати короткочасні
заморозки до -3°С

НОВ

ИНК

А

ДЖИНТАМА F1
капуста білоголова

РОСЛИНА:
Середньостиглий сильнорослий гібрид білокачанної
капусти. Вегетаційний період — 90—110 днів. Має здатність
до дружнього достигання; дуже розвинена коренева
система; не розтріскується, стійкий до трипсів, висока
стійкість до фузаріозу
ПЛІД:
Качани однорідні, щільні, компактні, середня вага — 2,5—4 кг.
Характерні гарне транспортування і тривалий термін
зберігання, без втрати товарних якостей — 4—5 місяців
ВИРОЩУВАННЯ:
Висока стійкість до кліматичних умов вирощування,
зокрема до ґрунтової та повітряної посухи. Висаджують зі
щільністю 40—45 рослин на 10 м²

ХІ

Т

КАПУСТА
ЄТМА F1
капуста білоголова

РОСЛИНА:
Надранній гібрид білоголової капусти. Період від висадки
розсади до збирання врожаю становить 45—50 днів. Рано
формує головки

МАНДАРИН F1
капуста білоголова

ПЛІД:
Головки капусти мають дуже щільну структуру, округлу
форму та білосніжні всередині. Середня вага капустини —
2,5—4 кг

ПЛІД:
Головка щільна, компактна, округла, привабливого
салатово-зеленого кольору. Головка завважки 0,7—1,5 кг
ВИРОЩУВАННЯ:
Можливий надранній посів. Одночасне достигання врожаю.
Густота посадки під укриттям 7—8 рослин на 1 м²

МЕГАТОН F1
капуста білоголова

РОСЛИНА:
Середньопізній гібрид капусти для використання у свіжому
вигляді та переробки. Достигає через 100 днів після висадки
розсади. Вирізняється високою стійкістю до фузаріозу
ПЛІД:
Качани округло-приплюснутої форми, завважки 4—10 кг, зі
щільною внутрішньою структурою. Гібрид №1 для квашення
ВИРОЩУВАННЯ:
Під час вирощування вимогливий до вологості ґрунту й
потребує досить високих доз добрив

НОЗОМІ F1
капуста білоголова

РОСЛИНА:
Пізній гібрид капусти для довготривалого зберігання,
використання у свіжому вигляді та переробки (особливо
квашення). Рослина добре розвинена

ВИРОЩУВАННЯ:
Гібрид стійко витримує погодні стреси. Толерантний до
різних умов вирощування та типів ґрунтів. Потрібно активно
поливати в період зав'язування головок капусти

МОНРО F1
капуста білоголова

РОСЛИНА:
Новий універсальний гібрид у сегменті пізньостиглих
капуст. Вегетаційний період — 110—120 днів після висадки
розсади. Рослина потужна, з високою силою росту, має
добре розвинену кореневу систему
ПЛІД:
Головка округла, з відмінною якістю, завважки 2,2—4,5 кг,
темно-зеленого кольору, з потужним восковим нальотом.
Призначений для свіжого споживання, переробки та
тривалого зберігання
ВИРОЩУВАННЯ:
Висока стійкість до несприятливих погодних
Толерантний до бактеріальних захворювань

умов.

РОСЛИНА:
Лідер серед гібридів раннього достигання та якості головки.
Вегетаційний період — 55—58 днів після висадки розсади.
Головка завважки 1,0—2,2 кг залежно від густоти посадки
ПЛІД:
Головка округла, зелена, глянцева, щільна. Нагороджена
європейським знаком якості за високі смакові властивості.
Висока стійкість до розтріскування й опіку верхівки, середня
стійкість до несприятливих умов вирощування, має дуже
низький відсоток деформованих або конічних головок, дуже
добре зберігається в полі
ВИРОЩУВАННЯ:
Для свіжого споживання, для отримання раннього врожаю
у відкритому ґрунті та плівкових неопалюваних теплицях,
придатний для транспортування
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КАПУСТА
ПАНДІОН F1
капуста білоголова

РОСЛИНА:
Суперранній гібрид білокачанної капусти. Рослина компактна

ПАРЕЛ F1
капуста білоголова

ПЛІД:
Качани округлі. Приємного зеленого кольору, завважки
0,8—1,5 кг, витримують транспортування. Відмінно
зберігаються на корені (не розтріскуються). Призначений
для вживання у свіжому вигляді

ПЛІД:
Гібрид формує товарні, світло-зелені, щільні качани округлої
форми, завважки 1,0—1,2 кг. Гібрид має привабливий
вигляд, користується попитом на ринку. Має відмінні
смакові якості, стійкий до цвітучості та розтріскування.
Використовують у свіжому вигляді та в домашній кулінарії

ВИРОЩУВАННЯ:
Рекомендований для вирощування у плівкових теплицях і у
відкритому ґрунті для отримання надранньої продукції.
Рекомендована густота висаджування — 42—50 рослин на
10 м². Гібрид невибагливий та стійкий до несприятливих
умов вирощування

ЦЕНТУРІОН F1
капуста білоголова

РОСЛИНА:
Середньопізній гібрид білокачанної капусти для свіжого
ринку, переробки та зберігання (до лютого). Висока
вирівняність качанів. Найвищий та стабільний рівень
урожайності

ВИРОЩУВАННЯ:
Рекомендована густота висаджування - 45—50 рослин на 10
м². Рекомендують для вирощування у всіх регіонах України.
Цей гібрид популярний завдяки своїй невибагливості й
стійкості до несприятливих умов

НОВ

ИНК

А

КОРАТО F1
капуста броколі

ПЛІД:
Капустини завважки 3,5—5 кг, із гладким листям, щільною
та білосніжною внутрішньою структурою. Короткий
внутрішній качан

капуста броколі

ПЛІД:
Відмінний високопродуктивний гібрид універсального
призначення. Використовують для заморозки, а також у
свіжому вигляді. Колір качана темно-зелений
ВИРОЩУВАННЯ:
Формує однорідні головки відмінної якості. Рекомендований
для отримання ранньої продукції, а також для вирощування
в осінньо-літній періоди
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ВИРОЩУВАННЯ:
Рекомендована густота висаджування — 45—50 рослин на
10 м²

ХІ

РОСЛИНА:
Дуже ранній гібрид. Достигає через 60—65 днів після
пересадки. Рослина середньої сили росту, з міцним стеблом

РОСЛИНА:
Новий середньоранній гібрид броколі для літнього та
осіннього вирощування. Вегетаційний період — 65—75 днів
після висадки розсади, залежно від терміну висадки.
Компактна рослина із сильною кореневою системою.
Хороша стійкість до пустотілості стебла
ПЛІД:
Має великі темно-зелені куполоподібні головки з дуже
однорідними середньозернистими суцвіттями завважки
350—650 г. Тривалий час зберігає товарний вигляд. Для
реалізації у свіжому вигляді, переробки та заморозки

ВИРОЩУВАННЯ:
Універсальний у періодах посадки на 1-й та 2-й обороти.
Рекомендована густота висаджування — 35—40 рослин на
10 м². Гібрид придатний для зберігання під час вирощування
у другому обороті

ЛОРД F1

РОСЛИНА:
Ранній (50 днів) класичний високопродуктивний гібрид
капусти білокачанної для вирощування через розсаду й
безпосереднім висівом у відкритий ґрунт

МОНАКО F1
капуста броколі

РОСЛИНА:
Дуже популярний та надійний гібрид середнього періоду
достигання. Період вегетації — 70 днів від висадки розсади.
Рослина компактна, із сильною кореневою системою, стійка
до фузаріозу
ПЛІД:
Качан завважки 1,5—2 кг. Найвища якість серед гібридів для
заморожування
ВИРОЩУВАННЯ:
Стабільний рівень урожайності за будь-яких умов вирощування. Рекомендована густота висаджування — 45—50
рослин на 10 м²

КАПУСТА
АБАКУС F1
капуста брюссельська

МАНОКО F1
капуста пекінська

РОСЛИНА:
Один з найбільш ранніх гібридів брюссельської капусти.
Період достигання — 110—115 днів

БРІЛЛІАНТ F1
капуста брюссельська

РОСЛИНА:
Вегетаційний період — 140—150 днів із моменту висадки
розсади. Рослина середньої сили зростання

ПЛІД:
Качанчики мають діаметр 2,5—3 см. Плоди прекрасно
вирівняні, темно-зеленого кольору. Добре підходить для
використання у свіжому вигляді й заморозки

ПЛІД:
Качани однакові, щільно й рівномірно розміщені на стеблі,
переважно великі, діаметром приблизно 30 мм, темно-зеленого кольору. Для споживання у свіжому вигляді та для
переробки (заморозки)

ВИРОЩУВАННЯ:
Висока стійкість до стресових умов вирощування

ВИРОЩУВАННЯ:
Винятково продуктивний гібрид, легкий у вирощуванні

РОСЛИНА:
Надранній всесезонний гібрид (45—48 днів) пекінської
капусти. У гібрида висока стійкість до цвітучості та побуріння листків
ПЛІД:
Формує короткі, компактні качани, циліндричної форми,
приємного ніжно-салатового кольору. Головка завважки
1,0—1,5 кг
ВИРОЩУВАННЯ:
Призначений для вирощування у відкритому й закритому
ґрунті

ТАБАЛУГА F1
капуста пекінська

РОСЛИНА:
Ідеальний гібрид пекінської капусти для ринків, які потребують головки невеликого розміру. Вегетаційний період —
60—70 днів після висадки розсади. Має високу стійкість до
цвітіння та чорної плямистості
ПЛІД:
Головка завважки 0,8—2,0 кг, діжкоподібна. Привабливий
зовнішній вигляд, темно-зеленого кольору зовні та
яскраво-жовтого всередині. Смак дуже приємний та
солодкий
ВИРОЩУВАННЯ:
Для отримання раннього та осіннього врожаїв
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КАПУСТА
НОВ

ИНК

А

СЕРПАНТІН F1

ХІ

Т

капуста савойська

ВІНСОН F1
капуста цвітна

РОСЛИНА:
Середньостиглий гібрид для вирощування в основному
сезоні. Вегетаційний період — 80—85 днів від висадки
розсади. Рослина сильноросла, із зеленими покривними
листками. Гібрид толерантний до бактеріозу

БОРИС F1
капуста цвітна

ПЛІД:
Головки округлі, завважки 1,0—1,5 кг. Протягом тривалого
часу може зберігатися в полі без втрати товарних і смакових
властивостей

ПЛІД:
Плоди середньою вагою 1,5—2,0 кг. Суцвіття відмінно
захищені укривним листям, білосніжні, щільні. Гібрид
універсального призначення, для свіжого ринку й переробки

ВИРОЩУВАННЯ:
Пластичність гібрида дає змогу отримувати головки різного
розміру й ваги залежно від густоти стояння рослин на
гектарі. Розсаду віком 23—25 діб висаджують у фазі
трьох-чотирьох повноцінних справжніх листочків

ВИРОЩУВАННЯ:
Стійкий до почервоніння та ворсистості суцвіть. Призначений для отримання якісної продукції в літньо-осінній період

РОСЛИНА:
Має вертикальну листкову розетку. Суцвіття відмінно
захищені укривним листям, білосніжні, щільні
ПЛІД:
Форма головки округла, середньо-бугриста. Гладенька й
досить щільна. Має ніжну текстуру. Колір капустини
сніжно-білий. Головка завважки від 1,5 до 3 кг. Гарні смакові
й товарні якості дають змогу Вінсону бути конкурентним із
багатьма гібридами й сортами цвітної капусти. Цей гібрид
добре підходить для салатів і консервування. Його можна
заморожувати

ГУДМЕН
капуста цвітна

капуста цвітна

РОСЛИНА:
Новий гібрид типу Романеско. Найкращий варіант для
свіжого ринку на осінь. Середній період достигання 85—90
днів. Рослина потужна, з гарним листковим апаратом,
чудово витримує спеку
ПЛІД:
Головки вирівняні за формою та розміром, завважки 1—1,5
кг. Зелений колір суцвіття
ВИРОЩУВАННЯ:
Ексклюзивний товар, невибагливий у вирощуванні
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РОСЛИНА:
Популярний ранньостиглий всесезонний сорт цвітної
капусти для вирощування у відкритому ґрунті. Вегетаційний
період — 75 днів
ПЛІД:
Головки білі та щільні, завважки 1,2—1,5 кг
ВИРОЩУВАННЯ:
Вирощують як розсадним способом, так і прямим висівом у
ґрунт. Сорт призначений для вирощування у весняний та
осінній періоди. Рекомендована густота посадки — 35—40
рослин на 10 м². Пластичний до умов вирощування у всіх
регіонах України

ВИРОЩУВАННЯ:
Призначений для отримання якісної продукції в літньоосінній період

ДЖИТАНО F1

РОСЛИНА:
Середньорання цвітна капуста з вегетаційним періодом
80—85 днів із моменту висадки розсади. Рослина потужна,
формує стабільний рівень урожайності якісних суцвіть

КАСПЕР F1
капуста цвітна

РОСЛИНА:
Надзвичайно витривалий гібрид цвітної капусти. Вегетаційний період — 85—95 днів
ПЛІД:
Суцвіття тверде, білосніжного кольору, без ворсистості,
завважки від 1,5 до 3 кг. Придатний для використання у
свіжому вигляді та для переробки, зокрема для заморожування
ВИРОЩУВАННЯ:
Призначений для літнього та осіннього вирощування.
Формує головки навіть за високих нічних температур.
Стійкий до низької вологості повітря на Півдні України.
Рекомендована густота посіву 28—30 рослин на 10 м²

ХІ

Т

КАПУСТА
ОПАЛ
капуста цвітна

РОСЛИНА:
Надійний сорт цвітної капусти призначений для отримання
надранньої продукції у відкритому ґрунті та теплицях. За
строками достигання не має конкурентів (у межах 55-ти днів
із моменту висадки розсади)

ФРІДОМ F1
капуста цвітна

РОСЛИНА:
Середньоранній гібрид цвітної капусти (70—75 днів після
пересадки). Головка відмінно вкрита листям

ПЛІД:
Має тверді суцвіття, компактні, сніжно-білого кольору. Вага
суцвіть від 0,6 до 1,5 кг

ПЛІД:
Головка білосніжна, не схильна до проростання зеленими
листочками, завважки до 5 кг. Гібрид придатний до всіх
видів переробки, особливо для заморожування

ВИРОЩУВАННЯ:
Рекомендована густота посіву 28—30 рослин на 10 м²

ВИРОЩУВАННЯ:
Стійкий до стресів і перепадів температур
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РОСЛИНА:
Дуже витривалий, середньоранній, високоврожайний сорт
буряка

ХІ

АКЕЛА
буряк

Т

БУРЯК
БЕБІ БІТ
буряк

ПЛІД:
Коренеплід круглий, з темно-червоним забарвленням.
Добре підходить для тривалого зберігання

ПЛІД:
Коренеплоди округлі, темно-червоні, без білих кілець.
Характерна висока однорідність плодів. Шкірка у плодів
гладенька, інтенсивне внутрішнє забарвлення

ВИРОЩУВАННЯ:
Стійкий до несприятливих погодних умов вирощування.
Рекомендують для першого й другого оборотів вирощування. Норма висіву — 5000—6000 насінин на 100 м²

ВОДАН F1
буряк

РОСЛИНА:
Ранній (90 днів) гібрид із прекрасними товарними якостями,
для реалізації пучкової продукції. Стійкий до квітучості

ВИРОЩУВАННЯ:
Норма висіву — 5000—6000 насінин на 100 м². Посів здійснювати завглибшки 2—3 см, коли ґрунт прогріється до 8—10°C

ДЕТРОЙТ
буряк

ВИРОЩУВАННЯ:
Прекрасно росте на удобрених, родючих, легких ґрунтах.
Посів здійснювати завглибшки 3—4 см, коли ґрунт
прогріється до 6—8°C. Норма висіву — 1—1,5 г/м². Особливо
потребує вологи в період проростання насіння, утворення й
росту коренеплодів

ХІ

Т

ВИРОЩУВАННЯ:
Придатний для повторного висіву й вирощування під
дугами. Висаджують за схемою: 30 х 60 см і 2 см завглибшки. Норма висіву — 5000—6000 насінин на 100 м²

буряк

РОСЛИНА:
Надранній універсальний гібрид буряка. Гарні результати
демонструє під час використання плівкового укриття та
агроволокна. Має довгу та сильну гичку з малою площею
кріплення до коренеплоду
ПЛІД:
Коренеплід округлий, темно-червоний, з гладкою поверхнею
ВИРОЩУВАННЯ:
Добре зарекомендував себе для вирощування у другому
обороті та зберіганні. Норма висіву — 5000—6000 насінин на
100 м²
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РОСЛИНА:
Середньостиглий високоврожайний сорт (105—115 днів).
Холодостійка культура. Стійкий до хвороб
ПЛІД:
Коренеплід округлий, завважки до 200 г. М’якоть темно-червона,
без
концентричних
кілець.
Універсального
використання

ПЛІД:
Коренеплоди округлої форми, гладенькі, темно-червоного
кольору, не переростають. Гарно зберігаються, мають
прекрасні смакові якості, вживають у свіжому вигляді,
добре підходить для переробки

ЗЕПО F1

РОСЛИНА:
Універсальний сорт із високою якістю коренеплодів. Місце
кріплення гички є дуже маленьким. Цей сорт не схильний до
переростання

КАРІЛОН
буряк

РОСЛИНА:
Надійний середньостиглий сорт столового буряка. Має малу
площу кріплення гички. Придатний для механізованого
збирання
ПЛІД:
Циліндричний коренеплід темно-червоного забарвлення,
завдовжки до 25 см, високої якості, однорідні, вирівняні,
гладенькі, у розрізі немає білих кілець; сорт добре
зберігається
ВИРОЩУВАННЯ:
Рекомендують для посіву з початку квітня до початку
травня. Норма висіву — 5000—6000 насінин на 100 м²

БУРЯК
ЛАРКА
буряк

РОСЛИНА:
Відомий сорт середньостиглого
коренеплодами

буряка,

з

якісними

ПЛІД:
Сорт має відмінні смакові якості. Використовують для
вживання у свіжому вигляді, зберігання та переробки.
Коренеплоди округлі, мають гарний товарний вигляд.
М'якоть усередині коренеплоду темно-червоного кольору,
без поділу на кільця; місце прикріплення гички є дуже
маленьким
ВИРОЩУВАННЯ:
Придатний для дуже ранніх періодів посіву, не стрілкується.
Норма висіву — 5000—6000 насінин на 100 м²

ЛОМАКО
буряк

НОБОЛ
буряк

РОСЛИНА:
Надійний сорт раннього столового буряка. Стійкий до
стрілкування
ПЛІД:
Коренеплоди округлі, гладенькі, однорідні за розміром, без
виражених внутрішніх кілець, завважки 250—300 г.
Використовують для свіжого ринку, переробки, а також для
виробництва барвників. За пізніших посівів добре
зберігається
ВИРОЩУВАННЯ:
Добре росте на удобрених, родючих, легких ґрунтах. Посів
здійснювати завглибшки 2—3 см, коли ґрунт прогріється до
8—10°C. Норма висіву — 1,5—2 г/м². Особливо потребує
вологи в період проростання насіння, утворення й росту
коренеплодів

РОСЛИНА:
Середньостиглий (100—110 днів) сорт циліндричного буряка
ПЛІД:
Має довгуватий коренеплід високої якості й товарності.
Коренеплоди гладенькі, довгі, рівні та однорідні; у розрізі
немає концентричних білих кілець. Завважки 125—150 г.
Добре зберігається
ВИРОЩУВАННЯ:
Норма висіву — 5000—6000 насінин на 100 м². Посів здійснювати завглибшки 3—4 см, коли ґрунт прогріється до 6—8°C
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БУРЯК
ПАБЛО F1
буряк

РОСЛИНА:
Високоврожайний середньостиглий (115 днів) гібрид
столового буряка для тривалого зберігання, переробки та
вживання у свіжому вигляді. Стійкий до стрілкування та
церкоспорозу
ПЛІД:
Коренеплоди округлі, однорідні за формою та розміром, із
гладенькою шкіркою. М'якоть рівномірного темно-червоного кольору без світлих радіальних кілець
ВИРОЩУВАННЯ:
Норма висіву — 5000—6000 насінин на 100 м². Посів здійснювати завглибшки 3—4 см, коли ґрунт прогріється до 6—8°C

ЦИЛІНДРА
буряк

РОСЛИНА:
Один з найпопулярніших сортів столового буряка. Вегетація
залежить від періодів посіву та становить 75—90 днів. Дуже
стабільний та високоврожайний (понад 100 т/га)
ПЛІД:
Плід циліндричної форми. Має ідеальне співвідношення
довжини плоду до його ширини — 3 : 1. Внутрішня структура
темно-червона, дуже солодка. Добре підходить для зберігання
ВИРОЩУВАННЯ:
Посів здійснювати завглибшки 3—4 см, коли ґрунт
прогріється до 6—8°C. Норма висіву — 1—1,5 г/м²

ШОТ ТОП
буряк

РОСЛИНА:
Столовий сорт.
115—120-й день

Отримують

перший

урожай

уже

на

ПЛІД:
Коренеплоди Шот Топ відрізняються правильною округлою
формою, однорідні за своїм розміром, рівномірного
бордового кольору, без радіальних кілець
ВИРОЩУВАННЯ:
Посів здійснювати завглибшки 3—4 см, коли ґрунт
прогріється до 6—8°C. Норма висіву — 1—1,5 г/м²
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ТАУНУС F1
буряк

РОСЛИНА:
Належить до раннього типу. Загалом вегетаційний період
становить приблизно 120 діб. Сорт стійкий до цвітучості
ПЛІД:
Коренеплоди гладкі, циліндричної форми. М'якоть плоду
темно-червона, без поділу на кільця, дуже соковита. Коренеплоди завважки 220—500 г. Гібрид Таунус відрізняється
чудовим поєднанням якісної форми коренеплоду й яскравого забарвлення; добре зберігається в різних умовах
ВИРОЩУВАННЯ:
Сорт добре підходить для використання інтенсивних
технологій. Ідеальний для продажу пучками. Норма висіву —
5000—6000 насінин на 100 м²
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ЦИБУЛЯ
БАЙА ВЕРДЕ
цибуля на перо

РОСЛИНА:
Цибуля на перо з дуже раннім періодом достигання. Листя
міцне, темно-зелене. Формує перо відмінної якості
ПЛІД:
Цибулини вирівняні, великого розміру,
темно-бронзовими покривними лусками

з

ПАРАДЕ
цибуля на перо

міцними,

ПЛІД:
Довжина зеленого пера середня, темно-зеленого кольору.
Призначений для універсального використання, тривалого
зберігання, відмінно зберігаючи товарні якості, без проблем
транспортується

ВИРОЩУВАННЯ:
Рекомендований для отримання суперраньої продукції
зеленого пера з ранньої весни до пізньої осені, а також
зимою в захищеному ґрунті. Рекомендований для вирощування на всій території України. Стійкий до фузаріозної й
рожевої гнилі

ДАЙТОНА F1
цибуля

ВИРОЩУВАННЯ:
Цей сорт не формує цибулину, має високу білу частину. Це
дає змогу зробити зріз, не ушкоджуючи точку росту, таким
чином є можливість збирати до трьох урожаїв за сезон

ЕКСІБІШН
РОСЛИНА:
Високоврожайний гібрид середньостиглої однорічної цибулі
для довготривалого зберігання
ПЛІД:
Цибулини вирівняні, великого розміру,
темно-бронзовими покривними лусками

з

цибуля

міцними,

цибуля

Т
ХІ

РОСЛИНА:
Дуже ранній гібрид однорічної цибулі
ПЛІД:
Салатний, солодкий, смачний. За смаком схожий на
Ялтинський, але соковитіший та ніжний. Цибулина округла,
золотисто-жовта, завважки до 800 г. Зберігається до 6
місяців
ВИРОЩУВАННЯ:
Під час посіву у відкритий ґрунт формує цибулину за один
сезон. Рекомендують для вирощування розсадним і
безрозсадним способами

РОСЛИНА:
Популярний пізньостиглий сорт салатної однорічної цибулі
ПЛІД:
Цибулини гарної округлої форми. Одна цибулина завважки
від 200 до 900 г. Відмінні смакові якості цього сорту
обумовлено високим вмістом вуглеводів і соку
ВИРОЩУВАННЯ:
Рекомендують вирощування розсадним способом (вік
розсади — 45—60 днів). Зберігається 4—5 місяців. Дуже
врожайний

ВИРОЩУВАННЯ:
Сильна коренева система робить цей гібрид придатним для
вирощування у посушливих районах. Стійкий до пероноспорозу, фузаріозу та кореневої гнилі

КЕНДІ F1

РОСЛИНА:
Популярний сорт цибулі на перо. Рослина високоврожайна,
рання (вегетаційний період — 70 днів). Стійкий до стресів,
ряду захворювань

КОНСТАНЗА F1
цибуля

РОСЛИНА:
Гібрид середньопізній (115—120 днів) іспанського типу.
Основне призначення — тривале зберігання. Шийка тонка,
має дві-три щільні сухі лусочки, без сторонніх плям. Сильний
восковий наліт оберігає рослину, забезпечує надійний
захист під час гербіцидних обробок
ПЛІД:
Завжди вирівняний за формою та розміром, округлий,
золотистого кольору. Середня вага — 160 г. Листковий
апарат завдовжки 80 см
ВИРОЩУВАННЯ:
Потужна коренева система дає змогу не припиняти ріст
цибулини, навіть через короткочасну посуху
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ЦИБУЛЯ
УНІВЕРСО F1
цибуля

РОСЛИНА:
Гібрид однорічної напівгострої ріпчастої цибулі середньопізнього достигання. Урожай збирають на 115—120-й день
після появи сходів. Гібрид дуже високоврожайний

СТЕРЛІНГ F1
цибуля

ПЛІД:
Цибулина ідеально округла, золотисто-коричнева, у
середньому — 110—200 г. Внутрішні луски товсті, дуже
соковиті та хрусткі. У разі дотримання умов збору й сушки
зберігається більш як 6 місяців

РОСЛИНА:
Середньопізній гібрид однорічної цибулі тривалого дня. До
складу білої цибулі належать фітонциди, які здатні знищувати хвороботворні мікроорганізми. Зберігається до січня.
Стійкий до рожевої та фузаріозної кореневої гнилі
ПЛІД:
Гібрид напівгострий, має гарний смак. Широко використовують у народній медицині. Цибулина ідеально округла,
велика, завважки до 800 г. Луска білосніжного кольору

ВИРОЩУВАННЯ:
Рекомендують для вирощування розсадним і безрозсадним
способами

ВИРОЩУВАННЯ:
Рекомендують для вирощування розсадним і безрозсадним
способами

РЕД БАРОН
цибуля

РОСЛИНА:
Відомий сорт однорічної середньоранньої
червоної цибулі салатного типу

(110

днів)

ПЛІД:
Цибулини вирівняні, середнього розміру, завважки 80—100
г, щільні. Луски хрусткі та соковиті, привабливого
бордово-червоного кольору. Має відмінні смакові якості.
Чудово зберігається
ВИРОЩУВАННЯ:
Рекомендують для вирощування розсадним і безрозсадним
способами

ЧЕРВОНИЙ
цибуля
ЦЕППЕЛІН F1

РОСЛИНА:
Високопродуктивний середньоранній гібрид однорічної
цибулі тривалого дня. Для гібрида характерна стійкість до
рожевої та фузаріозної гнилі коренів
ПЛІД:
Цибулини великого розміру, вирівняні за формою. Покривні
луски темно-червоного кольору. Одна цибулина завважки
110—250 г, максимально — 600 г. Призначений для вживання у свіжому вигляді, переробки та довготривалого зберігання
ВИРОЩУВАННЯ:
Рекомендують для вирощування розсадним і безрозсадним
способами. Сіють цибулю за схемою 20 см між рядками і 5
см між собою
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КВАСОЛЯ
НОВ

КЛАРОН
квасоля спаржева

ИНК

А

КРОКЕТ

РОСЛИНА:
Середньопізній сорт спаржевої квасолі. Високоврожайний.
Рослина сильноросла з однорідними м’ясистими вирівняними стручками. Кущ заввишки 50 см

квасоля спаржева

ПЛІД:
Гарні, округлі в діаметрі, прямі, вирівняні стручки мають
темно-зелений та рівномірний колір. Стручок завдовжки
14—15 см

ПЛІД:
Стручки прямі, завдовжки 11—12 см, діаметром 9 мм,
помірно зелені, однорідні. Використовують для свіжого
ринку, заморозки, консервації

ВИРОЩУВАННЯ:
Рослина з високим потенціалом урожайності. Висівають
квасолю за температури ґрунту 10—12°С завглибшки 5—6
см. Міжряддя — 40—50 см. Норма висіву насіння — 500—800
шт на 100 м²

ВИРОЩУВАННЯ:
Висівають квасолю за температури ґрунту 10—12°С
завглибшки 5—6 см. Міжряддя — 40—50 см. Норма висіву
насіння — 110—130 шт на 10 м²

НОВ

ПАЛОМА
квасоля спаржева

РОСЛИНА:
Кущова спаржева квасоля Палома для ультраранніх і пізніх
періодів посіву. Стручок достигає через 60—70 днів від
сходів. Сорт має польовий імунітет до антракнозу
ПЛІД:
Стручки темно-зелені, завдовжки 11—12 см. Використовують для свіжого ринку, заморозки, консервації та вирощування на суху квасолю
ВИРОЩУВАННЯ:
Норма висіву насіння — 110—130 шт на 10 м². Щонайбільше
плодоношення відбувається за температури не вище ніж
32°C

РОСЛИНА:
Дуже популярний сорт зеленої спаржевої квасолі для
свіжого ринку. Період достигання — 58 днів. Рослини
прямостоячі

ИНК

А

ФРУІДОР
квасоля спаржева, жовта

РОСЛИНА:
Ексклюзивний сорт жовтої спаржевої квасолі. Рослини
прямостоячі. Період достигання — 56 днів
ПЛІД:
Стручки привабливого жовтого кольору, однорідні, довгі —
16—17 см. Добре підходить для переробки та продажу на
свіжому ринку
ВИРОЩУВАННЯ:
Сорт має дуже високий потенціал урожайності. Висівають
квасолю за температури ґрунту 10—12°С завглибшки 5—6
см. Міжряддя — 40—50 см. Норма висіву насіння — 500—800
шт на 100 м²
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МОРКВА
АБАКО F1
морква

РОСЛИНА:
Ранній гібрид моркви типу Шантане, призначений для
виробництва ранньої продукції. Гичка гібрида темно-зелена,
заввишки 60 см

БОЛТЕКС
морква

ПЛІД:
Коренеплоди з гладенькою шкіркою, тупим кінчиком і
невеликою серцевинкою. М'якоть моркви Абако F1
соковита й солодка, щільна, з великою концентрацією сухих
речовин і каротину. Має гарні смакові якості й не
розтріскується. Забарвлення м'якоті інтенсивніше, ніж в
інших сортів. Виявляє відмінну лежкість під час літніх посівів

ПЛІД:
Коренеплоди завдовжки 15 см, радіус — 1,5—2 см. Має
конічну форму, коренеплоди однорідні, вирівняні, гладенькі,
з тупим кінчиком і невеликою серцевиною. Забарвлення
плоду темно-оранжеве. М'якоть соковита, солодка, щільна.
Має високий вміст каротину, цукрів, сухих речовин. Має
відмінні смакові якості

ВИРОЩУВАННЯ:
Висівати насіння потрібно у вологий ґрунт та унеможливити
загущення з нормою — 600—800 насінин на 10 м²
(1000—1200 для пучкової продукції). Потребує розрихлювання, поливу й удобрення під корінь

ВІКТОРІЯ F1
морква

ВИРОЩУВАННЯ:
Висівати насіння потрібно у вологий ґрунт. Сорт стійкий до
захворювань. Цінують за тривалий період зберігання та
пристосованість до вирощування в умовах важкого ґрунту

РОСЛИНА:
Суперранній гібрид моркви типу Шантане, пучкова продукція
готова на 70—75-й день. Сильнорослий сорт, має прямостоячу верхівку із середньо-тонкими листками

ВІТА ЛОНГА
морква

ПЛІД:
Гібрид із гладенькою шкіркою, коротким і тупим кінчиком,
завдовжки 18—20 см (залежно від густоти посіву й типу
ґрунту). Коренеплоди мають темне й оранжево-червоне
внутрішнє забарвлення та маленьку серцевинку. М'якоть
соковита, солодка, щільна, з великою концентрацією сухих
речовин і каротину. Завдяки цьому підходить для виробництва соків. Має дуже гарний смак і не розтріскується

морква

ВИРОЩУВАННЯ:
Сорт стійкий до захворювань. Висівати потрібно у вологий
ґрунт

ПЛІД:
Коренеплоди вирівняні за формою й величиною; мають
відмінні смакові якості, високий вміст каротину. Призначений для зберігання та переробки
ВИРОЩУВАННЯ:
Дуже пластичний, адаптований до важких ґрунтів і спеки.
Висівати потрібно у вологий ґрунт 50 насінин на погонний
метр, міжряддя — 45 см
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ХІ

Т
ХІ

РОСЛИНА:
Дуже популярний гібрид моркви типу Шантане / Данверс.
Стійкий до розтріскування та цвітучості. Вегетаційний період
— 120 днів. Високоврожайний. Потужний листковий апарат

РОСЛИНА:
Загальновідомий високоврожайний сорт моркви типу
Флакке. Використовують для виробництва соку й дитячого
харчування
ПЛІД:
Коренеплоди завважки 300—500 г, конічної форми, з тупим
кінчиком, рівномірного яскраво-оранжевого забарвлення як
зовні, так і всередині. Мають чудові смакові якості. Високий
вміст вуглеводів і каротину. Добре підходить для тривалого
зберігання, вживання у свіжому вигляді й переробки

ВИРОЩУВАННЯ:
Висівати потрібно у вологий ґрунт і не загущувати. Норма
висіву — 600—800 насінин на 10 м² (1000—1200 для пучкової
продукції). Потребує розрихлювання, поливу й удобрення під
корінь. Виявляє відмінну лежкість під час літніх посівів

КАНАДА F1

РОСЛИНА:
Середньопізній сорт моркви (110—120 днів). Використовують для переробки, консервації, заморозки, довготривалого
зберігання. Гичка прямостояча темно-зелена

ЛАГУНА F1
морква

РОСЛИНА:
Надійний гібрид ранньостиглої моркви Нантського типу.
Період достигання — 100 днів
ПЛІД:
Коренеплоди вирівняні за формою й величиною; мають
відмінні смакові якості, високий вміст каротину. Забарвлення серцевини та м’якоті — яскраво-помаранчеве. Серцевина
дуже маленька. Коренеплоди завдовжки 17—20 см,
циліндричні, рівні
ВИРОЩУВАННЯ:
Дуже пластичний, адаптований до важких ґрунтів і спеки.
Висівати потрібно у вологий ґрунт

МОРКВА
РЕД КОРЕД
морква

НОВ

ИНК

РОСЛИНА:
Кращий високоврожайний сорт моркви типу Шантане.
Середнього періоду достигання (100—110 днів). Сорт не
розтріскується в полі, не ламається під час транспортування

СКАРЛА
морква

РОСЛИНА:
Пізній високоврожайний сорт моркви типу Флакке для
тривалого зберігання, вживання у свіжому вигляді. Сорт
стійкий до цвітучості

ПЛІД:
Коренеплоди конічної форми з тупим кінчиком, завдовжки
15—16 см. Гарні, вирівняні яскраво-помаранчеві коренеплоди мають невелику серцевину

ПЛІД:
Коренеплід конічний, з тупим кінчиком, має рівномірне
яскраво-помаранчеве забарвлення, чудові смакові якості.
Коренеплід завдовжки 20—22 см. Рекомендований для
тривалого зберігання та переробки на сік

ВИРОЩУВАННЯ:
Цінують за тривале зберігання (до нового врожаю) під час
літніх посівів, високий та стабільний рівень урожайності.
Висівати потрібно у вологий ґрунт. Урожайність 7—8 кг/м²

ВИРОЩУВАННЯ:
Висівати у вологий ґрунт 50 насінин на погонний метр,
міжряддя — 45 см

А

СПІДО F1
морква

РОСЛИНА:
Ранньостиглий гібрид моркви для ринку свіжої продукції.
Вегетаційний період — 50—55 днів від сходів — на пучок і
85—95 днів — для отримання товарної продукції. Листковий
апарат дуже потужний, темно-зеленого кольору з хорошим
кріпленням
ПЛІД:
Коренеплоди Нантського типу завдовжки 15—18 см, дуже
вирівняні, правильної циліндричної форми, з темним
зовнішнім та внутрішнім забарвленням і гладкою
поверхнею. Для отримання ранньої пучкової продукції та
ранньої товарної моркви для свіжого ринку
ВИРОЩУВАННЯ:
Висівати потрібно у вологий ґрунт. Потребує розрихлювання, поливу й удобрення під корінь

ШАНТАНЕ РОЯЛ
морква

ШАНТАНЕ
РЕДКОР
морква

РОСЛИНА:
Сорт моркви для тривалого зберігання, вживання у свіжому
вигляді та переробки
ПЛІД:
Коренеплоди конічної форми, завважки 300—500 г, з тупим
кінчиком. Вирівняні за довжиною та розміром. Колір
темно-оранжевий. Прекрасно зберігається
ВИРОЩУВАННЯ:
Добре підходить для вирощування на всіх видах ґрунту,
важкі чорноземи включно. Висівати у вологий ґрунт 50
насінин на погонний метр, міжряддя — 45 см

РОСЛИНА:
Дуже продуктивний сорт моркви типу Шантане. Збирання
врожаю можна починати через 100—110 днів від появи
сходів
ПЛІД:
Усі зібрані плоди темного кольору, середня довжина — 16 см,
верхнє плече завширшки 5 см. Для свіжого ринку та
тривалого зберігання
ВИРОЩУВАННЯ:
Потенційна врожайність понад 50 т/га. Помірна стійкість до
цвітіння. Прекрасно росте на всіх типах ґрунтів
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РЕДИСКА
ДЖОЛІ
редиска

ДІЄГО F1

РОСЛИНА:
Ранній універсальний сорт редиски, що призначений для
вирощування у закритому й відкритому ґрунті

редиска

ПЛІД:
Коренеплоди високої якості, однорідні, округлої форми,
яскраво-червоного кольору. Діаметр 3—4 см. Мають
привабливий вигляд і відмінні смакові якості. Щільні, хрусткі,
без гіркоти

ПЛІД:
Плоди темно-червоного кольору, однорідні, діаметром 4—5
см, під час миття не втрачають свого кольору. Придатний
для вирощування протягом сезону. М'якоть біла, щільна, не
схильна до формування пустот

ВИРОЩУВАННЯ:
Сорт всесезонний, використовують для повторного висіву.
Стійкий до стрілкування. Норма висіву — 220 насінин на 1 м²

НОВ

ИНК

РОСЛИНА:
Високоврожайний гібрид редиски. Листя темно-зелене,
завдовжки до 20 см. Гібрид толерантний до зниження
температури та недостатнього освітлення. Стійкий до
несправжньої борошнистої роси й толерантний до
ризоктоніозу та кореневих гнилей. Вегетаційний період —
22—23 дні

ВИРОЩУВАННЯ:
Рекомендована норма висіву — 200—250 шт на 1 м². Гібрид
придатний для вирощування в усіх ґрунтово-кліматичних
умовах України

А

ІСІС F1
редиска

РОНДІЛ

РОСЛИНА:
Новий гібрид ранньостиглої редиски з дуже однорідними
блискучими плодами червоного кольору. Гібрид високоврожайний

редиска

ПЛІД:
Коренеплід округлої форми, з гладкою темно-червоною
шкіркою, не утворює пустот. Має чудову якість м'якоті й
дуже однорідний стабільний рівень урожайності. Відмінно
зберігається та транспортується

ПЛІД:
Утворює щільні, яскраво-червоні коренеплоди до 4 см у
діаметрі
ВИРОЩУВАННЯ:
Рекомендована схема посіву 10 х 5 см. Норма висіву — 220
насінин на 1 м²

ВИРОЩУВАННЯ:
Адаптується до різних умов вирощування. Призначений для
вирощування у відкритому ґрунті та плівкових теплицях.
Рекомендована схема посіву — 10 х 5 см. Норма висіву — 220
насінин на 1 м²

РУДОЛЬФ
редиска

НОВ
РОСЛИНА:
Ранній сорт редиски універсального призначення
ПЛІД:
Коренеплоди вирівняні, округлої форми, яскраво-червоного
кольору, діаметром 4—5 см. Тривалий час зберігає товарний
вигляд, не трухлявіє. М'якоть білосніжна, щільна, хрустка,
без неприємної гіркоти
ВИРОЩУВАННЯ:
Під час вирощування в закритому ґрунті період достигання
— 18—20 днів, у відкритому — 20—22 дні. Стійкий до
стрілкування
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РОСЛИНА:
Ранній сорт редиски для вирощування у відкритому й
закритому ґрунті, з весни до осені. Універсальний сорт із
коротким листям

ИНК

А

СОЛЯРІС F1
редиска

РОСЛИНА:
Новий гібрид ранньостиглої редиски з червоними
коренеплодами. Це надійний, міцний гібрид із сильним,
темно-зеленим листям і потужними плодами
ПЛІД:
Гібрид утворює дуже однорідні, круглі, яскраво-червоні
плоди. Добре підходить для реалізації як на вагу, так і для
пучкової продукції
ВИРОЩУВАННЯ:
Призначений для цілорічного виробництва у відкритому
ґрунті та плівкових теплицях. Рекомендована схема посіву —
10х5
см.
Норма
висіву
—
220
насінин
на
1 м²

ХІ

Т

РЕДИСКА
СОРА
редиска

РОСЛИНА:
Скоростиглий сорт великоплідної редиски. Перший збір
урожаю через 20—22 дні після появи сходів. Гичка невелика,
це дає можливість розмістити найбільшу кількість рослин
ПЛІД:
Коренеплоди темно-червоного кольору, однорідні, круглої
форми, діаметр до 4 см, завважки 20—25 г, з тоненьким і
коротким корінчиком; м'якоть сніжно-білого кольору
ВИРОЩУВАННЯ:
Стійка до знижених температур, тому добре підходить для
вирощування у плівкових теплицях ранньою весною та
восени

ФРАНЦУЗЬКИЙ
СНІДАНОК
редиска

РОСЛИНА:
Відомий ранній сорт редиски
ПЛІД:
Коренеплоди циліндричної форми, вирівняні, завдовжки
4—5 см, привабливі на вигляд, з відмінними смаковими
якостями. Коренеплоди тривалий час зберігають товарний
вигляд і не трухлявіють
ВИРОЩУВАННЯ:
Рекомендована схема посіву — 10 х 5 см. Норма висіву — 220
насінин на 1 м². Сорт також використовують для повторного
висіву
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ГОРОХ
ПРЕЛАДО
горох

КУКУРУДЗА
РОСЛИНА:
Ранньостиглий сорт гороху. Розмір стручка стандартний,
середнього розміру. Стебло заввишки 70 см. До першого
стручка формує дев'ять вузлів

СКІНАДО
горох

ПЛІД:
Горошини великого розміру. Тривалий час не старіє, зберігає
солодкий смак. Гарний колір і стабільний високий рівень
урожайності робить його дуже цінним для переробників і
фермерів

ПЛІД:
Горошини темно-зеленого кольору. Добре підходить для
вживання у свіжому вигляді та для переробки
ВИРОЩУВАННЯ:
Стійкий до фузаріозного в'янення та дуже простий у вирощуванні. Демонструє високий рівень ранньої врожайності.
Відстань між рядами — 15—20 см, між насінням — 5—12 см.
Закладають насіння завглибшки 2—3 см на важких ґрунтах і
не менше 6 см на легких. Норма висіву — 15—20 насінин на 1
пог. м

ДОБРИНЯ F1

ХІ

Т

кукурудза

ТРОФІ F1
кукурудза

РОСЛИНА:
Ранній суперсолодкий гібрид (70 днів) цукрової кукурудзи.
Рослина заввишки до 170 см

РОСЛИНА:
Середньопізній сорт темно-зеленого гороху. Має підвищену
стресостійкість

ВИРОЩУВАННЯ:
Культура холодостійка, раннього строку висівання. Відстань
між рядами 15—20 см, між насінням — 5—12 см. Закладають
насіння завлибшки 2—3 см на важких ґрунтах і не менше 6
см на легких. Норма висіву — 15—20 насінин на 1 пог. м.
Сходи переносять весняні приморозки

ЛЕНДМАРК F1
кукурудза

РОСЛИНА:
Надійний гібрид суперсолодкої кукурудзи з раннім терміном
достигання (73 дні). Рослина міцна, на стеблі формується
мінімум два качани

ПЛІД:
Качани завдовжки до 25 см. Основна перевага цього
гібрида — смакові якості. Ідеальний для ринку ранньої свіжої
продукції та переробки. Гібрид № 1 серед цукрової кукурудзи
в Україні

ПЛІД:
Головна відмінність гібрида — підвищена кількість цукрів,
здатність до довготривалого зберігання після збору. Качани
завдовжки 21 см. Використовують для переробки, консервування та свіжого вживання

ВИРОЩУВАННЯ:
Гібрид відзначається прекрасною
вирощування на різних типах ґрунтів

ВИРОЩУВАННЯ:
Гібрид відзначається прекрасною
вирощування на різних типах ґрунтів

адаптованістю

до

РОСЛИНА:
Ранньостиглий гібрид, достигання настає на 75-й день
ПЛІД:
Початок вирівняний, великий, завдовжки 20—22 см. Вага
качана становить 200—220 г
ВИРОЩУВАННЯ:
Дуже проста у вирощуванні, стійка до багатьох стандартних
"кукурудзяних" захворювань, відмінно переносить як спеку,
так і дощову холодну погоду
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адаптованістю

до

ХІ

Т

САЛАТ
АФІЦІОН
салат батавія

НОВ
РОСЛИНА:
Дуже популярний на ринку салатів України

ИНК

А

КЮРЛІ
салат батавія

ПЛІД:
Має щільний листок привабливого світло-зеленого кольору.
Добре підходить для салатів і бутербродів. Добре витримує
транспортування

ПЛІД:
Смакові якості дуже гарні. Без гіркоти. Розетка салату
середня, напівпіднята. Листки великі, хрусткі, соковиті
ВИРОЩУВАННЯ:
Стійкий до ранньої цвітучості. Кількість рослин на 100 м² —
800 шт. Схема вирощування — 20 х 20 см. Придатний для
вирощування у відкритому та закритому ґрунті. Вимогливий
щодо родючих і легких ґрунтів

ВИРОЩУВАННЯ:
Сорт дуже пластичний та витримує перепади температур.
Тривалий час не стрілкується. Схема вирощування 20 х 20
см

КАРМЕСІ
салат напівголовчастий

РОСЛИНА:
Сорт типу Лолло Россо з потрійним червоним забарвленням. Має повну стійкість до несправжньої борошнистої роси
й салатної листкової попелиці. Рослина вирізняється силою
росту та привабливим зовнішнім виглядом
ПЛІД:
Смакові якості дуже гарні. Без гіркоти. Розетка салату
середня, напівпіднята. Листки великі, хрусткі, соковиті
ВИРОЩУВАННЯ:
У центральному та західному регіонах придатний для
вирощування у відкритому ґрунті з ранньої весни до осені,
на півдні — для весняних та осінніх посадок, а також для
використання у відкритому ґрунті. Висівати насіння потрібно
завглибшки 1—1,5 см

ЛОКАРНО
салат напівголовчастий

РОСЛИНА:
Ранній високоврожайний сорт

КОНКОРД
салат напівголовчастий

РОСЛИНА:
Основний сорт типу Лолло Россо для відкритого ґрунту з
майже повною стійкістю до борошнистої роси
ПЛІД:
Формує головку середньої величини, блискучого червоного
кольору "double red"
ВИРОЩУВАННЯ:
Стійкий до стрілкування. Відмінний результат під час
літнього вирощування. Під час вирощування в теплицях у
зимовий період забарвлення менш інтенсивне

РОСЛИНА:
Надійний сорт салату типу Лолло Біондо для вирощування у
відкритому ґрунті
ПЛІД:
Листя дрібно-кучеряве.
помірно зелене

Забарвлення

головки

салату

ВИРОЩУВАННЯ:
Гарні показники під час вирощування у відкритому ґрунті.
Придатний для вирощування в теплицях. Характерний
швидкий ріст салату. Після збирання тривалий час зберігає
товарний вигляд
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ХІ
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ПОЛУНИЦЯ І СУНИЦЯ
ВАНТАЙМ S1
полуниця ананасна

РОСЛИНА:
Ранньостигла гібридна полуниця універсального призначення. Кущик компактний, заввишки 20 см, з помірним утворенням вусів. Характерне рясне плодоношення
ПЛІД:
Ягоди середнього розміру, соковиті, червоні й дуже солодкі.
Завдяки неперервному цвітінню рослина дуже приваблива
й може використовуватися як горщикова культура

ВЕСЕЛКА
полуниця СКАРБІВ F1
ананасна

суниця

РОСЛИНА:
Ремонтантний, безвусий, морозостійкий та урожайний сорт.
Плодоносить з червня до приморозків. Сорт не утворює
вусів, дуже добре кущиться, швидко утворює міцний кущ із
великою кількістю суцвіть
ПЛІД:
Ягоди дуже смачні та ароматні
ВИРОЩУВАННЯ:
Може вирощуватися як горщикова культура. На розсаду
посів здійснюють у кінці березня — квітні. Насіння рівномірно розподіляють по поверхні вологого та стерильного
ґрунту. Посіви накривають склом або плівкою. За температури 18—22�С сходи з'являються через 25—30 днів.
Пікіровку здійснюють у фазі двох справжніх листків. Схема
посадки: 20 x 20. Рослина теплолюбна та посухостійка
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ПЛІД:
Ягоди червоні, великі, соковиті, солодкі
ВИРОЩУВАННЯ:
Можна вирощувати у відкритому ґрунті, кашпо й балконних
ящичках. Посів здійснюють у лютому — березні по поверхні
ущільненого ґрунту. Сходи з'являться протягом 30 днів.
Ящик накрити поліетиленом і поставити на нижню полицю
холодильника за температури +5 — +7°C на дві-три доби.
Потім розмістити їх у тепле місце за температури +20°C для
проростання. У фазі одного-двох листочків сіянці пікірують
та знижують температуру до +14 — +16°C. Після появи у
рослин шести справжніх листків їх висаджують у ґрунт. Із
міжряддям 25—30 см, між рослинами — 15—20 см

ВИРОЩУВАННЯ:
Посіви полуниці здійснюють у лютому — березні, заздалегідь зробивши стратифікацію насіння. Сходи з'являються
через 25—30 днів. У фазі одного-двох справжніх листочків
саджанці пікірують. У ґрунт висаджують у рядки на відстані
25—30 см і 15—20 см між рослинами

БАРОН РЮГЕН

РОСЛИНА:
Ампельний ремонтантний гібрид. Вразить садоводів
унікальною веселкою з білих, рожевих і темно-червоних
квітів на одній рослині

РЕГІНА
суниця альпійська

РОСЛИНА:
Ремонтантна безвуса суниця, формує потужний кущик,
заввишки 20 см, який плодоносить до осені
ПЛІД:
Ягоди овальні, середнього розміру, червоні, солодкі, з
характерно вираженим ароматом лісової суниці
ВИРОЩУВАННЯ:
Добре витримує зиму й може плодоносити в будь-якому
регіоні. Також можна вирощувати як декоративну культуру в
горщиках або клумбах. Висівають суниці в березні — квітні
на розсаду. Сходи з'являються через 30 днів. Після появи
одного-двох справжніх листочків саджанці пікірують. У
ґрунт висаджують на відстані 15—20 см і відстанню у
міжрядді 25—30 см. Збір урожаю починається з липня

ПРЯНОЩІ

ОВОЧЕВІ РОСЛИНИ
ЗЕЛЕНИЙ
артишок
ГЛОБУС

ЗЕЛЕНА МІЗУНА

РОСЛИНА:
Багаторічна трав’яниста рослина, має велике листя та
суцвіття зеленого забарвлення

гірчиця
японська

В И К О Р И С ТА Н Н Я :
У їжу використовують недостиглі м'ясисті суцвіття, багаті на
вітаміни А, В і С. Артишок є дієтичним продуктом і дуже
смачним делікатесом. Їх використовують у їжу вареними,
тушкованими, печеними на грилі, вживають маринованими,
консервують для подальшого використання

японська

РОСЛИНА:
Однорічна трав’яниста рослина сімейства Хрестоцвітих,
заввишки 20—30 см

БОРАГО
огіркова трава

В И К О Р И С ТА Н Н Я :
Листя червоне, вузьке, дрібно порізане, із бахромою по
краях. Його використовують для салатів, як гарнір до різних
м'ясних і рибних страв. Молоді соковиті стебла солять та
консервують. Із проростків гірчиці готують салат або гостру
приправу для бутербродів

В И К О Р И С ТА Н Н Я :
Листя велике, яйцеподібне, слабо пухирчасте, зелене, край
сильнохвилястий. Черешок середній, зелений із суцільною
вишневою пігментацією біля основи; м'якоть зелена.
Черешок завважки 25—80 г. Рекомендують для використання у свіжому й консервованому вигляді
ВИРОЩУВАННЯ:
Використовують для багаторазового збору, черешки
виламують. Для збільшення врожайності квітконоси
необхідно видаляти
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ВИРОЩУВАННЯ:
Посів здійснюють у ранні періоди, рядки посіву розташовують через 50 см, насіння огіркової трави загортають
завглибшки 2 см. Сходи проріджують двічі — спочатку
залишають між рослинами 10 см, а потім — 20 см

ХІ

ВІКТОРІЯ
ревінь

РОСЛИНА:
Цю однорічну рослину культивують як овочеву. Стебло
опушене, заввишки 30—60 см. Нижні листки великі,
яйцеподібні, верхні — довгасті. Квітки великі, блакитні
В И К О Р И С ТА Н Н Я :
Містить вітамін С, каротин, яблучну й лимонну кислоти,
ефірну олію, дубильні речовини, Кальцій. У їжу використовують молоде листя рослини. Його додають до салатів,
тушкують, використовують як гарнір до м’яса, додають в
супи. Корінням огіркової трави можна ароматизувати напої

ВИРОЩУВАННЯ:
Вирощують як самостійну культуру або як ущільнювач у
відкритому й захищеному ґрунті з міжряддям 45 і 25 см.
Через 25—30 днів після посіву рослини набувають збиральної стиглості. Листя прибирають вибірково. На 1 м² потрібно
6 г насіння

РОСЛИНА:
Ранньостигла багаторічна рослина. Період від відростання
(на другий рік життя після поділу маточних рослин або на
третій рік після посіву насіння) до початку господарської
придатності черешків — 36 днів. Розетка листя напіввертикальна

В И К О Р И С ТА Н Н Я :
Листя зелене, вузьке, дрібно порізане, із бахромою по краях.
Його використовують для салатів, як гарнір до різних
м'ясних і рибних страв. Молоді соковиті стебла солять та
консервують. Із проростків гірчиці готують салат або гостру
приправу для бутербродів
ВИРОЩУВАННЯ:
Вирощують як самостійну культуру або як ущільнювач у
відкритому й захищеному ґрунті з міжряддям 45 і 25 см.
Через 25—30 днів після посіву рослини набувають збиральної стиглості. Листя прибирають вибірково. На 1 м² потрібно
6 г насіння

ВИРОЩУВАННЯ:
У перший рік на кожній рослині утворюється від 4 до 6
суцвіть, на другий — 10—12. Вирощують артишоки з розсади

ЧЕРВОНА
МІЗУНА
гірчиця

РОСЛИНА:
Однорічна трав’яниста рослина сімейства Хрестоцвітих,
заввишки 20—30 см

ПРОНТО
рукола

РОСЛИНА:
Однорічник. Вегетативний цикл цієї рослини дуже короткий.
Від висадки насіння в сиру землю, яка здійснюється навесні,
до збору врожаю минає кілька тижнів
В И К О Р И С ТА Н Н Я :
Має пряний та гострий смак. Загалом використовують для
салатів, а також гарно доповлює м'ясні, рибні страви, пасти і
бутерброди
ВИРОЩУВАННЯ:
Росте гарно як на сонці, так і в затінку, проте має бути
захищена від сильного вітру

ОВОЧЕВІ РОСЛИНИ
СІЛЬВЕТТА
рукола дика

НОВ
РОСЛИНА:
Це багаторічна рослина. Листки зібрані в розетки. Цінують
за прекрасний насичений горіхово-гірчичний смак. Загалом
використовують для салатів, а також як овочевий додаток
до м'ясних, рибних страв і паст
В И К О Р И С ТА Н Н Я :
Соковиті, дрібно посічені листки; використовують під час
приготування бутербродів, це незамінний гострий гарнір до
м’ясних і рибних страв
ВИРОЩУВАННЯ:
Росте гарно як на сонці, так і в затінку, проте має бути
захищена від сильного вітру

БОА
шпинат

ИНК

А

ЧІА
шавлія іспанська

РОСЛИНА:
Однорічна рослина, заввишки приблизно 1 м, з листям 4—8
см. Квітки синьо-фіолетові або білі
В И К О Р И С ТА Н Н Я :
Насіння було одним з основних харчових продуктів інків,
майя та ацтеків. Використовують для поповнення щоденного раціону харчування для отримання білків, жирів і
клітковини. Його додають у хлібобулочні вироби, салати,
бутерброди тощо. Розмочене насіння желеподібне, його
використовують у кашах і пудингах
ВИРОЩУВАННЯ:
Адаптована до посушливих умов і ґрунтів із низькою
родючістю. Любить сонце та стійка до посухи. Глибина
загортання насіння — не більше 2—3 см

РОСЛИНА:
Популярний скоростиглий сорт шпинату з дуже гарним
прямостоячим листям. Вегетаційний період — 45 днів
В И К О Р И С ТА Н Н Я :
Листки темно-зеленого кольору, округлої форми, товсті та
соковиті. Стебло коротке. Придатний для вживання у
свіжому та вареному вигляді
ВИРОЩУВАННЯ:
Придатний для всесезонного вирощування. Шпинат любить
вологий та слабокислий ґрунт, багатий на азот і фосфор

ЗЕЛЕНИЙ БУМ
шпинат новозеландський

РОСЛИНА:
Це однорічна дієтична рослина з м´ясистим листям і
пагонами. Збір урожаю починають через 75 днів після сходів
або через 40 днів після висадки розсади
В И К О Р И С ТА Н Н Я :
У їжу вживають пагони завдовжки до 10 см разом із листям.
Пагони з м’ясистим листям можна консервувати, а також
використовувати у свіжому, вареному вигляді, для зелених
борщів, гарнірів, пюре
ВИРОЩУВАННЯ:
Рекомендують вирощувати через розсаду, щоб одержати
зелень раніше. Насіння перед посівом заздалегідь
замочують на 3—5 днів, міняючи кожний день воду.
Висівають на розсаду в кінці березня. Пересадку у ґрунт
здійснюють віком розсади 40—50 днів у травні. Регулярні
збори листя сприяють тривалому росту рослин. Культура
стійка до стеблування, тому використовують до жовтня
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ОВОЧЕВІ РОСЛИНИ
КЛІППЕР F1
шпинат

РОСЛИНА:
Високоврожайний, середньостиглий гібрид шпинату

ЛАГОС
шпинат

В И К О Р И С ТА Н Н Я :
Має темно-зелене, соковите листя округлої форми. Завдяки
гладкості листя витримує миття та обробку. Добре підходить
для різних технологій (переробка, пучок, «бебі ліф»)

В И К О Р И С ТА Н Н Я :
Дуже корисний. Містить багато заліза, сухих речовин і
вітамінів

ВИРОЩУВАННЯ:
Придатний для вирощування з ранньої весни до пізньої
осені

СПІРОС
шпинат

РОСЛИНА:
Популярний сорт шпинату для всесезонного вирощування.
Вегетаційний період — 44 дні
В И К О Р И С ТА Н Н Я :
Листя округле, гладке, темно-зелене, на коротких черешках.
У разі довготривалого зберігання листя не втрачає товарного вигляду. Дуже гарний, урожайний, смачний та корисний.
Містить багато вітамінів
ВИРОЩУВАННЯ:
Вирощування (з ранньої весни до осені) може здійснюватися за температури 12°C. Норма висіву — 40—50 шт/м²
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РОСЛИНА:
Популярний серед любителів зелені. Ранній (40—45 днів),
холодостійкий сорт шпинату. Потужна сильна рослина з
гладким м’ясистим темно-зеленим листям

ВИРОЩУВАННЯ:
Вирощування (з ранньої весни до осені) може здійснюватися за температури 12°C. Норма висіву — 40—50 шт/м²

БЕЛЬВІЛЬСЬКИЙ
щавель

РОСЛИНА:
Багаторічна трав’яниста рослина, заввишки до 40 см.
Високоврожайний, ранньостиглий сорт (від сходів до збору
врожаю 40—50 днів)
В И К О Р И С ТА Н Н Я :
Листя якісне, темно-зелене, овальної видовженої форми, від
7 до 15 см завдовжки, з довгим черешком і рівним краєм.
Використовують у свіжому вигляді та для переробки.
Рослина містить щавелеву кислоту, яка й надає стравам
характерного смаку
ВИРОЩУВАННЯ:
Сорт стійкий до стрілкування. За сезон можна зібрати кілька
врожаїв зеленої маси. Посів здійснюють у рядки з
міжряддям 20—25 см. Висівати краще сухим насінням та
обов'язково у вологий ґрунт. Насіння щавлю дрібне, тому
закладають його завглибшки 1—3 см. Для посіву щавлю на
площі 10 м² досить від 7 до 10 г

ПРЯНО-СМАКОВІ РОСЛИНИ
МІСТЕР БАРНС

РОСЛИНА:
Має маленьке, яйцеподібне, блискуче листя, приблизно у
два рази менше за солодкий базилік. Квітки дрібні, запашні
та білуваті

базилік зелений

РОСЛИНА:
Однорічна трав'яниста рослина у період бутонізації містить
найбільше аскорбінової кислоти

В И К О Р И С ТА Н Н Я :
Смачний під час додавання цілих листочків до зелених
салатів. Він має приємний аромат і ніжний смак. Крім того,
цей сорт базиліку використовують для чаю та десертів. Як
прянощі вживають як у свіжому, так і в сухому вигляді

В И К О Р И С ТА Н Н Я :
Зібрану траву сушать у тіні, у добре провітрюваних сухих
приміщеннях. Висушене подрібнюють. Рідше свіжу зелень
засолюють. Використовують у свіжому вигляді як салатну
зелень та пряно-смакову добавку, а також натуральний
ароматизатор у кулінарії

ВИРОЩУВАННЯ:
Добре підходить для вирощування в горщиках. Рослина
заввишки 40—50 см

ВИРОЩУВАННЯ:
Наземну частину зрізають заввишки 8—12 см. За сезон
можна зібрати до трьох урожаїв

ТАЙСЬКИЙ
базилік зелений

РОСЛИНА:
Однорічна рослина, заввишки 35—40 см. Має декоративне
невелике оливково-зелене з фіолетовим відтінком листя.
Стебла червоного кольору, а квіти фіолетові
В И К О Р И С ТА Н Н Я :
Має оригінальний анісовий аромат і смак. Цей спеціальний
базилік використовують у приправах для овочів каррі

Т

ВИРОЩУВАННЯ:
Віддає перевагу легким структурованим, багатим на
органічні добрива ґрунтам. Потребує теплих умов вирощування. Добре підходить для вирощування в горщиках

ХІ

БУШ
базилік зелений дрібнолистий

ЛИМОНЕТТЕ
базилік лимонний

РОСЛИНА:
Базилік зелений лимонний називають "царською" травою
В И К О Р И С ТА Н Н Я :
Зібрані прянощі сушать у тіні, у добре провітрюваних сухих
приміщеннях. Висушене подрібнюють. Квіти та листя мають
лимонний аромат, який надає стравам вишуканого смаку.
Крім того, його використовують для чаю та десертів
ВИРОЩУВАННЯ:
Зелень збирають під час цвітіння. Наземну частину рослини
зрізають заввишки 8—12 см. Обрубок стебла дає нові
пагони, за сезон можна зібрати до трьох урожаїв
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ПРЯНО-СМАКОВІ РОСЛИНИ
ТЕМНИЙ ОПАЛ
базилік фіолетовий

РОСЛИНА:
Рослина однорічна, заввишки до 35—40 см. Вишукані
фіолетові листя й рожеві квіти роблять цей сорт ідеальним
для клумб і контейнерів

ЧЕРВОНИЙ
базилік
РУБІН
червоний

В И К О Р И С ТА Н Н Я :
Листя темно-фіолетове, середньої величини, багате на
ефірну олію й фітонциди. Аромат сильний, специфічний,
зберігається і в сухих рослинах. Використовують у свіжому
та сушеному вигляді як приправу під час консервування
овочів, приготування риби та м'яса. Він ароматніший, ніж
базилік із зеленим листям
ВИРОЩУВАННЯ:
Базилік вирощують як розсадним способом, так і прямим
посівом насіння у ґрунт

КАРІБЕ
коріандр

РОСЛИНА:
Однорічна трав'яниста рослина. Високоврожайний сорт
коріандру з прекрасною вирівняністю

РОСЛИНА:
Однорічна теплолюбна рослина, заввишки 40—60 см.
Починає цвісти від 65 до 70 діб після появи повних сходів
В И К О Р И С ТА Н Н Я :
Листя базиліку багате на ефірну олію, має сильний та
приємний запах, поповнює організм каротином і вітамінами. Використовують листя та верхні частини молодих
пагонів у свіжому та у висушеному вигляді. Одна рослина
завважки від 180 до 250 г. Призначають для вживання у
свіжому вигляді та сушіння. Також використовують як
приправу до рибних і м’ясних страв, соусів, салатів, ароматизацію під час консервування інших овочів, у кондитерській
промисловості та парфумерії
ВИРОЩУВАННЯ:
Базилік вирощують як розсадним способом, так і прямим
посівом насіння у ґрунт

СЛОУБОЛТ
коріандр

В И К О Р И С ТА Н Н Я :
Стійкий до стрілкування, навіть під час раннього посіву.
Вирізняється приємним ароматом. Використовують у
кулінарії. Зелень ніжна й соковита. Гарно смакує в салатах,
ідеальний для приготування соусів
ВИРОЩУВАННЯ:
Ранньовесняний посів за термінами припадає на березень —
квітень. Сіють коріандр рядковим способом із міжряддям 45
см

РОСЛИНА:
Дуже популярний сорт, який використовують у кулінарії
В И К О Р И С ТА Н Н Я :
Використовують як лікарську та ароматичну рослину та як
сировину для виготовлення косметичних препаратів.
Молода зелень — це найпоширеніша приправа до їжі, її
вживають у сирому вигляді, з бутербродами, додають до
салатів, супів, страв з м'яса, гарнірів, інколи у поєднанні з
іншими приправами. Насіння коріандру використовують як
прянощі в сушеному вигляді. Їх додають до тушкованих
страв із м'яса та дичини, у маринади, напої, використовують
для соління
ВИРОЩУВАННЯ:
Ранньовесняний посів за термінами припадає на березень
— квітень. Сіють коріандр рядковим способом із міжряддям
45 см

ДІЛЛ
кріп

РОСЛИНА:
Середньоранній сорт кропу. Період від сходу й до першого
зрізу кропу — 35—45 днів
В И К О Р И С ТА Н Н Я :
Багатий хімічний склад рослини забезпечує високу харчову
цінність. Улітку використовують зелень кропу, а взимку —
насіння як приправу до різноманітних страв і салатів. Зелень
заготовляють на зиму, засолюючи або висушуючи в затінку,
до того ж зберігається її аромат та інші корисні властивості
ВИРОЩУВАННЯ:
Скоростигла, холодостійка, світлолюбна, не вимоглива до
умов вирощування культура. Глибина загортання — 1,5—2
см. Насіння проростає за температури +3°C, молоді рослини
витримують заморозки до -6°C. Сходи з’являються через
10—20 днів і за короткий час формують велику масу зелені

52

ПРЯНО-СМАКОВІ РОСЛИНИ
МАЙОРАН
материнка, орегано

РОСЛИНА:
Багаторічна трав’яниста рослина. Має приємний, тонкий
запах і пряний та гіркуватий смак
В И К О Р И С ТА Н Н Я :
У свіжому, сушеному (перетертий на порошок) чи тушкованому стані, він є гарною приправою до салатів, перших і
других страв. Майораном часто замінюють перець та інші
прянощі. Він покращує смакові якості солоних і маринованих огірків, томатів і кабачків

ХІ

Т

ВИРОЩУВАННЯ:
Цвіте в червні — липні, починаючи з другого року життя.
Насіння достигає в серпні. Рослина гарно росте на відкритих
ділянках. Зимостійка. Пряністю є листки та квіткові бруньки,
які збирають під час цвітіння

ІТАЛІЙСЬКИЙ
ГІГАНТ
петрушка
листова

РОСЛИНА:
Для цього сорту характерні сильна енергія росту, великий
розмір листя, приємний аромат. Блискучий темно-зелений
колір зберігається протягом періоду росту
В И К О Р И С ТА Н Н Я :
Петрушка — це неодмінна складова частина української
кухні. Листки та коренеплоди використовують свіжими й
сушеними як приправу до різних страв, а також у консервній
промисловості
ВИРОЩУВАННЯ:
Листя не жовтіє, дуже швидко регенерується. Після зрізу
розмір листя не зменшується

ІГЛ
петрушка коренева

РОСЛИНА:
Сорт середньостиглий. Вегетаційний період — 155 днів від
висіву насіння
В И К О Р И С ТА Н Н Я :
Використовують для вживання у свіжому вигляді та
зберігання. Формує гладенький коренеплід конічної форми,
сніжно-білого кольору, завважки 100—150 г. Гарно смакує
для салатів, використовують у консервації та відмінно
зберігається
ВИРОЩУВАННЯ:
Насіння петрушки сходить тривалий час, до трьох тижнів,
тому досвідчені садівники спочатку висівають її на розсаду.
Після появи трьох справжніх листочків, розсаду петрушки
пікерують. Ідеальною схемою для розсади петрушки є 20 х
20 см між рослинами

НОВАС
петрушка листова

РОСЛИНА:
Надійний сорт листової петрушки з прямостоячим ніжним і
гладким листям. Забарвлення інтенсивне, стебло сильне,
середньої висоти. Для цього сорту характерні сильна енергія
росту, великий розмір листка, приємний аромат. Сорт має
комплексну стійкість до захворювань листя, таких як
борошниста роса
В И К О Р И С ТА Н Н Я :
Яскраво-зелений колір зберігається протягом періоду росту
й не жовтіє. Використовують для вживання у свіжому
вигляді та зберігання. Гарно смакує для салатів, використовується в консервації та відмінно зберігається
ВИРОЩУВАННЯ:
Насіння сходить до трьох тижнів. Сорт дуже швидко
регенерує після зрізу. Мінімум три зрізи в основний сезон і
до того ж розмір листя не зменшується. Із травня по
жовтень легко зібрати п'ять урожаїв
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ПРЯНО-СМАКОВІ РОСЛИНИ
РОЗМАРИН

РОСЛИНА:
Вічнозелений кущ із синьо-фіолетовими квітами. Найбільший вміст ароматичних компонентів під час цвітіння
В И К О Р И С ТА Н Н Я :
Як спеції використовують тоненькі, схожі на голочки хвої
листочки, свіжі чи сушені. Розмарин використовують у
кулінарії як прянощі для приготування різноманітних страв.
Надає приємного смаку м'яким сирам, картоплі, грибам,
капусті та маринадам. Ним посипають італійську випічку.
Розмарин належить до складу «суміші прованських трав»

ДІАМАНТ
селера коренева

В И К О Р И С ТА Н Н Я :
Коренеплоди завважки 1,2—1,5 кг, округлої форми, гладкі, не
містять порожнин та антоціанового забарвлення. Біле
забарвлення зберігається, навіть після приготування та
сушіння. Селеру використовують як у свіжому вигляді, так і
для переробки, добре зберігається

ВИРОЩУВАННЯ:
Насіння висівають в ящики в підготовлений торф, присипають шаром піску 0,5 см. Накривають плівкою та ставлять в
тепле темне місце до появи перших паростків. Після появи
четвертого справжнього листка їх пікірують в індивідуальні
ємкості. Як тільки мине загроза заморозків, висаджують у
відкритий ґрунт

ПРЕЗИДЕНТ
селера коренева

РОСЛИНА:
Середньоранній універсальний сорт селери кореневої з
підвищеною стійкістю до стрілкування. Вегетаційний період
— 130 днів. Листки темно-зелені, середньої довжини,
додаткового коріння внизу коренеплоду генетично немає

ВИРОЩУВАННЯ:
Насіння висівають в ящики за схемою 2 х 2 см і присипають
землею на 0,5 см, накривають поліетиленом, ставлять у
темне й тепле приміщення. Паростки можна буде спостерігати за тиждень. У відкритий ґрунт висаджувати не раніше ніж
середина травня, на відстані 30 см

ТАРХУН
естрагон

В И К О Р И С ТА Н Н Я :
Сорт формує коренеплоди округлої форми з гладенькою
поверхнею без антоціанового забарвлення та порожнин,
середньою вагою 2 кг, з білою, м'ясистою та щільною
м'якоттю. Зберігає білизну, навіть після приготування та
сушки, характерний багатий вміст сухих речовин

фенхель

РОСЛИНА:
Багаторічна трав’яниста рослина. Декоративна рослина.
Зовні нагадує кріп
В И К О Р И С ТА Н Н Я :
Цибулини на основі стебла мають хрустку текстуру з
ароматним солодким смаком, схожим на аніс і селеру.
Цибулини споживають у вареному та сирому вигляді.
Насіння використовують як прянощі, для ароматизації
ковбас, кондитерських і хлібобулочних виробів, напоїв.
Також фенхель часто додають під час засолювання огірків і
томатів
ВИРОЩУВАННЯ:
Насіння висівають завглибшки до 2 см на грядку. У ґрунт
для посадки додають вапно й перегній
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РОСЛИНА:
Пряно-смакова багаторічна холодостійка рослина, заввишки 150 см
В И К О Р И С ТА Н Н Я :
Його додають для ароматизації оцту та гірчиці. Використовують під час соління огірків, томатів, баклажанів тощо. Також
його використовують під час приготування тонізуючих
напоїв
ВИРОЩУВАННЯ:
Висів на розсаду здійснюють ранньою весною. Зрізають
молоду зелень заввишки 8—10 см і висушують у тіні.
Протягом сезону роблять не менше двох-трьох зрізів
зелених гілочок

ВИРОЩУВАННЯ:
Насіння висівають в ящики за схемою 2 х 2 см і присипають
землею на 0,5 см, накривають поліетиленом, ставлять у
темне й тепле приміщення. Паростки можна буде спостерігати за тиждень. У відкритий ґрунт висаджувати не раніше ніж
середина травня, на відстані 30 см

ФЛОРЕНС

РОСЛИНА:
Середньоранній сорт із вегетаційним періодом 130 днів.
Характерна ознака — високий та
стабільний рівень
урожайності, збереження товарності навіть під час
перевезення

ЧЕБРЕЦЬ
тим’ян

РОСЛИНА:
Маленький напівкущик, заввишки до 20—30 см, приємно
пахне
В И К О Р И С ТА Н Н Я :
Лікарською сировиною є висушена та обмолочена трава
чебрецю. Листки чебрецю використовують у харчовій
промисловості — для ароматизації ковбас, сиру, соусів, оцту,
кондитерських виробів. Для приготування лікерів. Під час
маринування овочів. Як приправу до салатів, м'ясних і
рибних страв. Цей сорт чебрецю має вишуканий смак,
відмінний від будь-якого іншого сорту
ВИРОЩУВАННЯ:
Цвіте чебрець повзучий у червні — липні, а плоди достигають
у серпні — вересні. Період збирання — з червня по липень.
Збирають траву під час цвітіння

ЛІКАРСЬКІ РОСЛИНИ
АНІС

РОСЛИНА:
Лікарська однорічна рослина, заввишки до 30—70 см. Цвіте
з червня по вересень

ВАЛЕРІАНА

В И К О Р И С ТА Н Н Я :
Мелене насіння швидко втрачає смак і запах, тому його
мелють перед використанням. Якщо насіння темне, то це
означає, що воно старе й має слабший аромат. Аніс відомий
передусім для ароматизації лікерів і хлібобулочних виробів.
Свіже нарізане листя добре смакує в супах, соусах, рагу й
салатах

В И К О Р И С ТА Н Н Я :
Лікарською сировиною слугують дворічні кореневища з
корінням
ВИРОЩУВАННЯ:
Висів весною або під зиму. Рослина любить родючі ґрунти.
Під час літнього посіву коріння збирають восени наступного
року, під час весняного та підзимнього — глибокої осені на
перший або другий рік життя, коли, відцвівши, стебла
побуріють та засохнуть, але не пізніше, ніж за два-три тижні
до приморозків ґрунту. Тіньовитривалі рослини. Цвітуть у
червні — серпні. Поширена майже по всій Україні

ВИРОЩУВАННЯ:
Використовують дозрілі плоди, які містять ефірну олію.
Насіння збирають, коли воно набуває зеленкувато-сірого
кольору. Скошені рослини кілька днів просушують у тіні, а
потім обмолочують

НОВ

ИНК

А

ГІСОП
ЛІКАРСЬКИЙ

РОСЛИНА:
Багаторічна трав'яниста рослина. Цвіте в кінці літа — на
початку осені. У бджільництві відомий як чудовий медонос.
Для отримання ефірної олії зрізають верхівки рослин до
цвітіння
В И К О Р И С ТА Н Н Я :
У медицині використовують траву у вигляді настоїв як
відхаркувальний та глистогінний засіб, при бронхіальній
астмі, поганому травленні, анемії, неврозах, ревматизмі,
запаленні очей, синцях, ранах та екземах, як засіб від
пітливості. У харчовій промисловості використовують свіжі
й сухі листки, квітки та молоді пагони як приправу до салатів,
соусів, супів, додають під час соління, приготування м'ясних
паштетів, лікерів
ВИРОЩУВАННЯ:
Розмножується насінням, поділом кущів, черешками,
відрізками коренів. До умов вирощування гісоп не дуже
вибагливий

НОВ

ИНК

А

ВИШНЕВА
КОРОЛЕВА

деревій

РОСЛИНА:
Лікарська, ефіроолійна й медоносна, багаторічна трав’яниста рослина. Цвіте у травні — серпні

ГОДЖИ
дереза китайська

РОСЛИНА:
Дереза китайська або тибетський барбарис — це повзучий
чагарник сімейства Пасльонових. Тендітна лоза завдовжки
3—5 м. Кора сіруватого відтінку. Квіти білі з фіолетово-рожевим відтінком
В И К О Р И С ТА Н Н Я :
Плоди невеликі, завдовжки до 1,5 см, червоні, соковиті.
Вживати ягоди сирими не можна. У них багато біологічно
активних речовин, які можуть викликати отруєння. Перед
вживанням ягоди потрібно висушити. На смак солодко-солоні, іноді кислуваті. Ягоди мають високий вміст поживних
речовин і містять антиоксиданти
ВИРОЩУВАННЯ:
Насіння висівають в ящик і засипають шаром торфу 0,5 см.
Накривають плівкою та ставлять в тепле темне місце до
появи перших паростків. Як тільки мине загроза заморозків,
висаджують у відкритий ґрунт

РОСЛИНА:
Належить до багаторічних трав'янистих рослин. Цвіте у
червні — вересні. Деревій може вирощуватися як декоративна рослина для саду, заввишки до 60 см
В И К О Р И С ТА Н Н Я :
У харчовій промисловості застосовують для ароматизації
соусів, гірких настоїв. Також використовують у парфумерній
промисловості. Верхівки квітучих рослин незамінні в
медицині при захворюваннях органів травлення, при
запальних процесах, порушеннях обміну речовин, зовнішніх
кровотечах. Різні народи використовували деревій як
кровоспинний засіб, при захворюваннях шлунку, застуді,
гіпертонії, нервових захворюваннях тощо
ВИРОЩУВАННЯ:
Невибагливий до температури, вологи, ґрунту. Це дає змогу
вирощувати деревій у різних ґрунтово-кліматичних умовах
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ЛІКАРСЬКІ РОСЛИНИ
ЕХІНАЦЕЯ
пурпурово-червона

РОСЛИНА:
Багаторічна рослина заввишки до 100 см, з великими (до 15
см у діаметрі) суцвіттями рожевого або лілового забарвлення. Використовують для зрізання, на клумбах і рабатках.
Добре поєднується з айстрами, дельфініумом, кореопсисом
В И К О Р И С ТА Н Н Я :
Застосовують у народній медицині. Препарати, виготовлені
з ехінацеї пурпурової мають здатність стимулювати роботу
центральної нервової системи, покращують потенцію,
позитивно впливають на загоювання опіків, ран і виразок

ХІ

Т

ВИРОЩУВАННЯ:
Посів на розсаду у квітні або на грядку у травні — липні.
Після появи двох справжніх листків сіянці проріджують на
відстані 5 см один від одного. У відкритий ґрунт розсаду
висаджують у червні на відстані 30—35 см. Пересаджують
рослини на постійне місце восени, коли вони будуть заввишки 4—5 см. Зростає на будь-якому добре дренованому ґрунті,
віддає перевагу сонячним місцям

ЛАВАНДА

РОСЛИНА:
Одна з найдухмяніших рослин. Сіро-зелені гілочки
утворюють щільний кущ кулеподібної форми, заввишки
30—50 см. Яскраві фіолетово-бузкові духмяні квіти зібрані в
колосоподібне суцвіття
В И К О Р И С ТА Н Н Я :
Високо цінують зрізані та висушені запашні рослини
ВИРОЩУВАННЯ:
Насіння потребує стратифікації протягом 30—40 днів, за
температури +5°С. Висівають (на розсаду) на початку
березня завглибшки 3 мм. Насіння проростає на сонці за
температури 15—21°C. Коли сходи підростуть, їх розсаджують на відстані 5 см. У травні розсаду висаджують на
постійне місце. Відмінно росте на сонячних місцях

ЛЮБИСТОК

РОСЛИНА:
Багаторічна рослина заввишки до 2 м. Листки великі,
блискучі, зубчасті. Квітки дрібні, ясно-жовті, зібрані у
складний зонтик. Цвіте в червні — серпні
В И К О Р И С ТА Н Н Я :
Смак коренів пряний. Рослина має своєрідний запах, який
нагадує селеру. Любисток — це одна з найкращих
пряно-смакових рослин. Цінність його в тому, що як пряність
можна використовувати листя, стебла, корені, плоди.
Однаково ароматні та корисні всі його частини. Відвар і
настої використовують при захворюваннях серця, як
сечогінний і регулювальний засіб роботи шлунка. У кулінарії
використовують у салатах, рагу й запіканках
ВИРОЩУВАННЯ:
Норма висіву — 0,5 г на м², глибина загортання насіння —
3—4 см. Сходи проріджують спочатку на 12—15, а пізніше —
на 35—40 см
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МЕЛІСА
лимонний бальзам

РОСЛИНА:
Багаторічна трав’яниста рослина, заввишки від 50 до 120 см
В И К О Р И С ТА Н Н Я :
Вирощують лимонний бальзам задля листя, яке має аромат
лимона. Свіже нарізане листя додають до салатів, рибних
страв, компотів тощо. Відвар меліси використовують як
засіб від застуди, сушене листя входить до складу духмяних
сумішей для приготування чаю
ВИРОЩУВАННЯ:
На розсаду висівають наприкінці березня. Висадка у ґрунт
через 1,5 місяці після посіву, за схемою 60 х 40 см. Меліса
швидко розростається. Розмножують її діленням куща раз у
кілька років

ЛІКАРСЬКІ РОСЛИНИ
СПЕРМІНТ
м’ята зелена

РОСЛИНА:
Багаторічна кущова ефіроолійна рослина з родини
губоцвітих, з повзучим корінням, прямостійним гіллястим,
чотиригранним стеблом і горизонтальними розлогими
пагонами, заввишки до 45 см
В И К О Р И С ТА Н Н Я :
Має темно-зелене, овальної форми, зубчасте й коротке
листя. Є одним із найароматичніших видів м'яти. Використовують для приготування напоїв, салатів і в харчовій промисловості (жувальна гумка, зубна паста)
ВИРОЩУВАННЯ:
Квітує фіолетовими квітами в липні — вересні. Вирощують
висівом у відкритий ґрунт і розсадним способом

НОВ

ИНК

А

ЧОРНОБРИВЦІ
мексиканська м’ята

НОВ

ИНК

А

ПЕПЕРМІНТ
м’ята перцева

РОСЛИНА:
Багаторічна трав'яниста рослина. Дуже ароматна. Цвіте з
червня по вересень. Ефірна олія знаходиться в залозках на
поверхні листка.
В И К О Р И С ТА Н Н Я :
Заготовляють листя м'яти в липні — серпні, на початку або
під час цвітіння, коли більш ніж половина квіток знаходиться
у фазі бутонізації. У цей час ефірна олія накопичується в
найбільшій кількості. Надалі, коли зростання листя
припиняється, посилюється випаровування ефірної олії.
Висушена сировина світло або темно-зеленого кольору.
Сушать на повітрі, зберігають 2 роки
ВИРОЩУВАННЯ:
Розводять перцеву м'яту відводками. Особливо добре вона
росте в болотистому ґрунті й у вапняній глині

РОСЛИНА:
Однорічна рослина, заввишки до 60 см. Цвіте із серпня по
вересень
В И К О Р И С ТА Н Н Я :
Листя висушують та подрібнюють у порошок, використовують як замінник естрагону для ароматичних супів, соусів
тощо. Вони мають анісовий смак. Висушені листя та квітучі
верхівки заварюють у приємний ароматний чай. Пелюстки
використовують як приправу
ВИРОЩУВАННЯ:
Невибаглива до ґрунтів, але віддає перевагу добре дренованим. Потребує сонячних місць та помірного зволоження.
Посів здійснюють у першій половині квітня. Сходи
з'являються через чотири-вісім днів після посіву, сіянці
пікірують у фазі одного-двох справжніх листків. Розсаду
висаджують у кінці травня — на початку червня. Схема
посадки: 30 х 30 см. Можливий посів насіння у відкритий
ґрунт у травні завглибшки 1,5—2 см

НОВ

ИНК

А

РУЄ
рута запашна

РОСЛИНА:
Трав'яниста багаторічна рослина, напівчагарник. Належить
до сімейства Рутових. Має дуже міцне стебло та заввишки
може досягати 70 см
В И К О Р И С ТА Н Н Я :
Смак свіжого листя гіркуватий, а запах часниково-цибулевий. У сухому вигляді ця спеція має дуже пікантний пряний
смак і тонкий аромат квітів. Трава рута дуже ароматна, тому
її успішно використовують у кулінарії. Має шикорий спектр
використання у лікувальних цілях.
ВИРОЩУВАННЯ:
Рута — світлолюбна й посухостійка рослина. Невимоглива
до ґрунтів. Добре росте на щебенистих, карбонатних,
вапняних і суглинних ґрунтах. Розмножується посівом
насіння у ґрунт або вирощуванням розсади, а також
діленням куща й живцюванням
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ХІ

Т

ЛІКАРСЬКІ РОСЛИНИ
СВІТЛАЙФ
стевія медова

РОСЛИНА:
Багаторічна рослина із сімейства Айстрових. У природі вона
сягає заввишки 60—80 см. Кущ стевії дуже розгалужений.
Невелику кількість листя для використання у свіжому
вигляді можна зривати протягом періоду вегетації
В И К О Р И С ТА Н Н Я :
Якщо сушене листя подрібнити, вийде зелений порошок
стевії, який приблизно в 10 разів солодший за цукор. 1,5—2
ст. л. порошку замінюють 1 чашку (стакан) звичайного цукру
ВИРОЩУВАННЯ:
Рослина пристосовується до різних ґрунтових умов. Пагони
стевії з’являються рано навесні, а в кінці літа вона досягає
повного розвитку. Короткі світлові дні сприяють цвітінню та
утворенню насіння. Сезон цвітіння з липня по вересень.
Триваліші дні сприяють зростанню нових гілок і листя,
відповідно підвищують вихід солодких глікозидів

МУДРЕЦЬ
шавлія лікарська

РОСЛИНА:
Багаторічна ефірно-масляна рослина. Зелений кущик з
овальним листям і квітами бузкового кольору
В И К О Р И С ТА Н Н Я :
Лікарські властивості мають суцвіття та листя. Відмінний
засіб при лікуванні ангіни та інших захворювань горла. У
кулінарії використовують для ароматизації м’яса, омлетів,
сирів і бобових страв. Також використовують для приготування чаю
ВИРОЩУВАННЯ:
Цвіте в червні — серпні протягом місяця. Посіви здійснюють
на зиму або ранньою весною. У перший рік росте повільно,
утворюючи невелику кількість стебел. Із другого року
вегетації утворює 100 стебел і більше

ЧАБЕР САДОВИЙ

РОСЛИНА:
Багаторічна рослина, заввишки 35—40 см. Покращує смак
овочевих страв. Незамінний для приготування жирних,
смажених страв. Містить ефірну олію
В И К О Р И С ТА Н Н Я :
Використовують як знеболювальний засіб від судом.
Завдяки фенолам має бактерицидну дію. Використовують
при бронхітах, астмі, коклюші
ВИРОЩУВАННЯ:
Віддає перевагу легким супіщаним ґрунтам. Заготовляють у
період цвітіння, зрізають усю надземну частину заввишки
10—12 см від поверхні ґрунту. Сушать сировину в чистих,
добре провітрюваних приміщеннях або під укриттям на
вільному повітрі
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КВІТИ

КВІТИ

ОДНОРІЧНИКИ

АЙСТРА
АПОЛЛОНІЯ

АЙСТРА ДЮШЕС
НОВ

срібно-рожева
хризантемовидна

А
ИНК
абрикосова
піоновидна

РОСЛИНА:
Нова серія хризантемоподібних айстр обов'язково
сподобається вам завдяки яскравим великим квітам.
Рослина утворює кущ, заввишки 65 см. Кожна рослина
формує до десяти квітконосів. Суцвіття в діаметрі — 10 см.
Ця айстра має відмінний вигляд у високому бордюрі або у
групових посадках на газоні, також у зрізку. Період цвітіння:
липень — вересень

срібно-синя
хризантемовидна

ВИРОЩУВАННЯ:
Посів на розсаду: березень — квітень. Насіння злегка
присипають землею. Полив тільки теплою водою. Посіви
вирощують за температури 15—18°С. Із появою першої пари
справжніх листків сіянці пікірують. Перед висадкою розсади
у відкритий ґрунт у кінці травня, її загартовують, знизивши
температуру до 10°С. Віддає перевагу сонячним місцям, із
родючим, дренованим ґрунтом. Відстань між рослинами —
35—40 см. Можливий посів насіння відразу у відкритий ґрунт
(під плівку) в кінці квітня. Рекомендують часте розпушування та рясний полив. Необхідне підживлення мінеральними
добривами в період бутонізації

червона
хризантемовидна

суміш
хризантемовидна
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РОСЛИНА:
Айстра піоноподібна Дюшес — однорічна рослина, заввишки
70 см. Суцвіття піоноподібні, густомахрові, діаметр — 10—13
см. Формує ефектний кущ, на якому розпускається 5—8
суцвіть яскравих відтінків. Цвіте пишно з кінця липня до
перших заморозків. Невибаглива для вирощування
рослина, добре реагує на підживлення. Використовують для
озеленення і зрізу
ВИРОЩУВАННЯ:
На розсаду насіння сіють у кінці березня — на початку квітня.
Із появою першої пари справжніх листків сіянці пікірують. У
відкритий ґрунт розсаду висаджують у кінці травня — на
початку червня. Схема посадки — 20 x 30 см

біла
піоновидна

жовта
піоновидна

кримсон
піоновидна

суміш
піоновидна

ОДНОРІЧНИКИ

АЙСТРА МІЛЕДІ
бузкова
карликова

РОСЛИНА:
Класична карликова айстра. Невеликий розлогий кущик
25—30 см заввишки і 30 см завширшки, квітки густо-махрові,
яскраві (діаметр — 5—7 см), з короткими, загнутими назовні
пелюстками. Квітконоси щільні, завдовжки 15 см

АГЕРАТУМ
АЛОХА F1
суміш

АЙСТРА МІЛЕДІ

АЙСТРА ТИСЯЧА
ЧУДЕС

суміш
карликова

РОСЛИНА:
Гібрид із тривалим періодом цвітіння. В контейнері кущ
досягає 7—10 см заввишки, у відкритому ґрунті — 15—20 см.
Квітки дрібні, зібрані в пухнасті суцвіття-кошики, ароматні.
Світло- й теплолюбна культура, віддає перевагу легким, у
міру родючим ґрунтам. Використовують для озеленення та
виробництва розсади для продажу
ВИРОЩУВАННЯ:
Посів на розсаду здійснюють у березні — квітні. За температури 20—22°С сходи з'являються через 8—12 днів. У фазі
двох-трьох справжніх листочків саджанці пікірують. Щоб
рослини краще кущилися, їх прищипують над третьою-четвертою парою справжніх листочків. У відкритий ґрунт
розсаду висаджують у травні — на початку червня, за
схемою — 20 x 25 см. Період цвітіння: з червня до заморозків. Ідеально підходить для вирощування в горщиках
(діаметр — 10 см)

ВИРОЩУВАННЯ:
Сорт призначений для вирощування в горщиках, використовують також для оформлення квітників, клумб і бордюрів.
Період цвітіння — з кінця липня до заморозків

біла
карликова

КВІТИ

РОСЛИНА:
АНТІРІНУМ
Карликовий гібрид (заввишки 20—25 см). Характерні ранній і
карликовий, СНЕППІ F1 тривалий період цвітіння. Рослини добре розростаються

суміш

завширшки, утворюючи суцільний килим із великих та
яскравих квітів. Перевагою серії є одночасне цвітіння різних
кольорів. Використовують для озеленення клумб, бордюрів.
Світлолюбна, холодостійка рослина, віддає перевагу легким,
дренованим, родючим ґрунтам
ВИРОЩУВАННЯ:
Посів на розсаду здійснюють у березні, поверхнево. За
температури 20—24°C сходи з'являються через 7—14 днів.
Рослини дуже чутливі до надлишку вологи. У відкритий
ґрунт висаджують у травні, на відстані 15—20 см. На
постійне місце висівають у квітні. Має чудовий вигляд у
контейнерах, горщиках і вазонах

АГЕРАТУМ ЛЄДА
карликовий,
двокольоровий

РОСЛИНА:
Виростає до 30 см заввишки, квіти пухнасті. Добре витримує
стрижку, заново дуже швидко обростає, здатний до цвітіння.
Пересаджувати агератум можна навіть у квітучому вигляді,
квіти він не скине. Тому з нього можна формувати красиві
пухнасті рослини на свій смак. Якщо ви плануєте зробити з
агератуму яскравий колірний акцент на клумбі, то в одну
лунку під час посадки садіть відразу по три-чотири рослини
ВИРОЩУВАННЯ:
Щоб отримати на своїй ділянці посадки агератуму, для
початку слід виростити розсаду. Для цього насіння сіють
навесні, оптимально в кінці березня — на початку квітня в
ящики для розсади. Сходи можна очікувати вже через 7—12
днів, температура для пророщування має бути на рівні
+20—22°С. Розсаду висаджують на постійне місце в саду в
кінці травня — на початку червня, коли мине загроза нічних
заморозків
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біла

Т

АЙСТРА
ПРИНЦЕСА

ОДНОРІЧНИКИ

РОСЛИНА:
Поширена однорічна квіткова рослина. Сорт середнього
періоду цвітіння, належить до сортотипу Принцеса. Рослина
заввишки 75 см, формує до 20 суцвіть. Використовують на
клумбах, рабатках, у квітниках і для зрізу. Потребує родючих,
добре зволожених у період зростання ґрунтів. Краще росте
на відкритих сонячних місцях, рослина холодостійка,
витримує короткочасні заморозки

ХІ

ХІ

Т

КВІТИ

АЙСТРА
ПРИНЦЕСА
лососево-рожева,
хризантемовидна

ВИРОЩУВАННЯ:
Вирощують розсадним способом. Насіння висівають у
березні — квітні, пікірують з розвитком першої пари справжніх листочків за схемою — 5 х 5 см, у відкритий ґрунт розсаду
висаджують із середини травня по початок червня (через 30
см). Можливий підзимній посів айстр у кінці жовтня, з
подальшим мульчуванням посівів торфом або тирсою
шаром 3—5 см. Навесні (в кінці березня — на початку квітня)
посіви розкривають. Сходи, що з'явилися в кінці квітня,
будуть загартованими, а вирослі рослини —сильними,
стійкими до заморозків і рясноквітучими

ВИРОЩУВАННЯ:
Насіння на розсаду висівають у кінці березня — на початку
квітня, завглибшки 0,5 см. Посіви накривають поліетиленовою плівкою, до появи сходів температуру у приміщенні
підтримують на рівні 18—20°С. Підживлення здійснюють
після того, як рослини приживуться після посадки, заздалегідь як слід полити рослини. Надалі догляд звичайний —
своєчасні полив, прополювання й розпушування

жовта

БАЛЬЗАМІН
ТОМ ТАМБ
суміш

кримсон

РОСЛИНА:
Сорт бальзаміну для пишноквітучих бордюрів, квітників та
ошатних балконів. Ці однорічні рослини привабливі, добре
розростаються кущиками до 20 см заввишки, з яскравими
махровими квітками 4—5 см. Листки ланцетні, пилчасті.
Квітки сидячі, численні, різних відтінків рожевого, лілового,
фіолетового, червоного. Рослина тепло- і світлолюбна,
витримує невелике затінення. Добре росте на легких
родючих ґрунтах
ВИРОЩУВАННЯ:
Раннє прищипування пагонів сприяє сильному розгалуженню. Посів на розсаду в березні — квітні, у ґрунт — у квітні —
травні. Цвіте з червня до заморозків. Використовують для
яскравих бордюрів, клумб, вазонів, балконів, а також як
кімнатна рослина для горщиків. Оптимальна для проростання насіння температура ґрунту — 22—24°С
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РОСЛИНА:
Айстра належить до сортотипу Принцеса. Розлогий,
сильногіллястий кущ, заввишки 60—65 см, з міцними
стеблами. Суцвіття в діаметрі — 10—12 см. Для вирощування
підходять добре освітлені ділянки з родючим ґрунтом.
Айстри мають високу холодостійкість — добре витримують
заморозки до -3—4°С. Використовують для зрізу й
оформлення клумби

мідно-червона,
хризантемовидна

БАЛЬЗАМІН
КВІТУЧА
суміш
КАМЕЛІЯ

суміш,
хризантемовидна

РОСЛИНА:
Однорічна рослина сімейства Бальзамінових пірамідальної
форми, до 70 см заввишки. Теплолюбна, тіньовитривала,
досить вологолюбна. Стебла м'ясисті, легко ламаються у
вузлах. Квітки великі (діаметр — до 4 см), прості або махрові,
камелієподібні, від білого до фіолетового забарвлення. Цвіте
в червні — вересні. Оригінальні плоди, достигаючи, «вибухають» від найменшого дотику, розкидаючи насіння на значні
відстані
ВИРОЩУВАННЯ:
Пошкоджується навіть легкими заморозками. Не витримує
надлишкового перезволоження. Висівають у березні —
квітні. Висаджують у кінці травня — на початку червня, на
відстані 20—30 см. Вирощують у квітниках, вуличних
вазонах і контейнерах або в ящиках (на балконах)

КВІТИ

ОДНОРІЧНИКИ

ВОЛОШКА
ПОЛЬКА
махрова
суміш

РОСЛИНА:
Відрізняється від справжньої польової квітки, бо є результатом селекційних робіт. Така рослина має вигляд більшої,
вона може досягати 50 см заввишки. А квіти мають діаметр
до 6 см. Крім того, відмітна ознака такої рослини — це
здатність цвісти з початку червня й аж до перших заморозків

АЗАРИНА (ГОРЛЯНКА)
НОВ

ИНК

А

повзуча, рожева

ВИРОЩУВАННЯ:
Є однорічними рослинами, їх висадку здійснюють
безрозсадним способом, насіння відразу сіють у ґрунт.
Оптимальний період для їх сівби — кінець квітня — початок
травня. Зазвичай волошки дають сходи приблизно через
тиждень-два. Як свідчить практика, відмінно ростуть не
лише на присадибній ділянці, а й у горщиках, які можна
розмістити на балконі

ГВОЗДИКА
ДІАНА F1
суміш

РОСЛИНА:
Унікальна компактна рослина з раннім періодом цвітіння й
великими квітами. Заввишки: в горщику — 15—20 см, у саду
— 20—25 см. Період цвітіння — рясний і тривалий, з початку
літа до заморозків. Використовують для оформлення клумб,
бордюрів. Має прекрасний вигляд у горщиках і контейнерах
(10 см)

РОСЛИНА:
Однорічна трав'яниста рослина роду Горлянка, родини
Глухокропивові. Використовують у ландшафтному дизайні.
За її допомогою можна сформувати щільну шторку гарного
смарагдового кольору з украпленнями яскравих дзвіночків
бутонів. Швидкий набір листкової маси й раннє цвітіння з
моменту посіву дають змогу застосовувати її для озеленення балконів і лоджій, терас і патіо

повзуча, фіолетова

ВИРОЩУВАННЯ:
Квітка може рости у всіх напрямках — вона не обов'язково
тягнеться вгору. Стебло, якщо йому не надати опору, росте
вниз до землі. Це дає змогу використовувати її як ампельну
рослину з установкою ємностей нагорі. Другий варіант —
грунтопокривне вирощування завдяки здатності швидко й
густо гілкуватися. Буквально через два тижні після висадки
у ґрунт Азарина здатна повністю покрити ділянку ґрунту в 1
м². Це дає змогу використовувати її в оздобленні альпійських гірок, розаріїв, рокаріїв і клумб

ВИРОЩУВАННЯ:
У теплицю або парник висівають у січні — березні. Насіння
проростає на 4—6-й день. Пікіровку здійснюють у горщики
по три-чотири сіянці у фазі двох-трьох пар листочків. На
постійне місце саджанці висаджують у травні, на відстані
25—30 см. Рослина невибаглива, не боїться заморозків,
добре розвивається на відкритих сонячних місцях і в легкій
півтіні. Період вирощування від посіву насіння — 15—18
тижнів

ГАЗАНІЯ
БЛИСКУЧА
Промеза,
червоне коло

РОСЛИНА:
Однорічна карликова рослина заввишки 15 см. Квітки
великі та яскраві, зібрані в суцвіття-кошики, темно-помаранчевого кольору з темним обідком у центрі, діаметр — 7—10
см. Період цвітіння тривалий — з липня по жовтень
ВИРОЩУВАННЯ:
Насіння у відкритий ґрунт висівають у квітні, на розсаду
сіють у березні в ящики і присипають його шаром піску 0,5
см, зверху вкривають плівкою.Сходи з'являються за 5—14
днів, у разі їх появи плівку знімають. Розсаду у відкритий
ґрунт висаджують у травні, на відстані 20 см. Віддає
перевагу легким, поживним ґрунтам із помірним зволоженням. Ідеально підходять для вирощування у клумбах,
садових вазонах і бордюрах як грунтопокривна рослина
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КВІТИ

ОДНОРІЧНИКИ

ГВОЗДИКА
РОСЛИНА:
карусель КИТАЙСЬКА Карусель —

різновид однорічної китайської гвоздики.
Утворює компактні кущики, заввишки 15—25 см. Квітки
гарні, двоколірні, діаметр — близько 4 см, з яскраво-червоною серединою та білим краєм, зібрані у великі щитоподібні
суцвіття

РОСЛИНА:
ГВОЗДИКА
Різновид однорічної китайської гвоздики. Кущ заввишки до
20 см. Квітки поодинокі махрові та напівмахрові, діаметр —
КИТАЙСЬКА
Перський
3,5—5 см, без запаху. Тепло- і світлолюбна рослина. Суміш

килим

ВИРОЩУВАННЯ:
Вирощують через розсаду, висівом насіння в березні —
квітні. Пересаджують на постійне місце у травні. Цвіте з
липня до заморозків. Використовують у групових насадженнях під час оформлення квітників, клумб, балконів і для зрізу

ГВОЗДИКА
ЧІБА F1
суміш

РОСЛИНА:
Рання низькоросла серія китайської гвоздики. У горщику
заввишки 20—25 см, завширшки 20—25 см. Характерна
компактна форма куща, гарне розгалуження, стійкість до
несприятливих погодних умов. Квіти насичених барв

ВИРОЩУВАННЯ:
Насіння висівають у березні — квітні в парники або теплиці.
Сходи з'являються за п'ять-шість днів. Не боїться заморозків, тому у відкритий ґрунт розсаду можна висаджувати вже
у квітні за схемою — 20 х 20 см. Цвіте із середини липня до
пізньої осені. Добре розвивається й на сонці, і в напівтіні.
Віддає перевагу вологому, злегка вапняному ґрунту

РОСЛИНА:
ГЕЛІХРІЗУМ
Однорічна карликова рослина. Формує злегка розлогі кущі,
(БЕЗСМЕРТНИК) заввишки до 40 см. Квіти зібрані в суцвіття-кошики білого,
жовтого, помаранчевого й червоного кольорів.
суміш
ВЕСЕЛКА рожевого,
Період цвітіння — з липня до заморозків. Використовують
для озеленення на клумбах, рабатках, а також на зріз як
гарний сухоцвіт. Висохлі суцвіття тривалий час не змінюють
форми й не втрачають яскравості кольорів

ВИРОЩУВАННЯ:
Період цвітіння — рясний і тривалий. Використовують для
оформлення клумб, рабаток, бордюрів і балконів. Легко
вирощувати в горщиках і в контейнерах (на балконах)

НОВ

ИНК

А

ГОМФРЕНА
БАДДІ
шаровидна,
суміш

РОСЛИНА:
Популярний однорічний карликовий кущик, заввишки до 15
см. Листки яйцеподібні, завдовжки 5—7 см, жорстко
опушені. Кулясті суцвіття (діаметр — до 3,5 см) мають дрібні
нерозпізнані квітки, але декоративність суцвіття залежить
від забарвлень плівчастих прицвітників. Період декоративності — з липня й до перших заморозків. Рослина теплолюбна, потребує відкритого сонячного місця, посухостійка, до
ґрунтів невимоглива
ВИРОЩУВАННЯ:
До початку цвітіння чутлива до підживлення мінеральними
комплексними добривами з інтервалом у два тижні;
унеможливлено внесення свіжих органічних добрив.
Розмножують насінням через розсаду (посів у березні — на
початку квітня). У ґрунт розсаду висаджують, коли вже не
може бути заморозків — зазвичай на початку червня з
відстанню 15 см між рослинами
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охоплює квіти різного забарвлення — від білого до
темно-червоного, з плямою й без плями. Ідеально підходить
для садових клумб і міксбордерів, висадки в бордюри, різні
контейнери та вазони

ВИРОЩУВАННЯ:
Розмножується насінням, яке сіють у кінці березня — на
початку квітня на розсаду. Сходи з'являються через
тиждень після посіву. На постійне місце розсаду висаджують у травні, витримуючи відстань між рослинами 15—20
см. Добре росте на відкритих сонячних місцях

ГОМФРЕНА
шаровидна, біла

РОСЛИНА:
Однорічна чудова рослина (сухоцвіт) з тривалим періодом
цвітіння (з червня по вересень), заввишки 50—60 см, з
махровими кулястими квітами. Використовують для зрізу
ВИРОЩУВАННЯ:
Насіння висівають у квітні. Сходи з'являються на 14—16-й
день. Через півтора-два тижні після появи сходів їх пікірують
у горщики (діаметр — 7—8 см). На постійне місце розсаду
висаджують у червні, на відстані 25 см. Рослина краще росте
на сонячних ділянках

квасоля

РОСЛИНА:
Гіацинтова квасоля особливо гарна з червоними листками.
Це швидкозростаюча виноградна лоза, що створює
темно-червоні листки й темно-фіолетові квіти. Лаблаб
(Lablab) швидко утворює пагони на решітці або паркані. Його
квіти прекрасні й ароматні. Китайські та індійські травники
використовують гіацінтову квасолю як лікарську
ВИРОЩУВАННЯ:
Лаблаб зазвичай цвіте із середини літа до осені. Гіацинт-боб
у нашій країні росте як однорічна рослина. Насіння
висівають прямо у квітник, після того як минула загроза
морозу. Період проростання насіння — від двох до трьох
тижнів. Рослини чутливі до заморозків

ЖОРЖИНА
МАХРОВА
суміш
ПОМПОН

ХІ

ДОЛІХОС
ЛАБЛАБ
гіацинтова

Т

ОДНОРІЧНИКИ

ЖОРЖИНА
КАРЛИКОВА
суміш
ПІКОЛО

КВІТИ
РОСЛИНА:
Середньоросла рослина заввишки до 50 см. Кущ компактний, з яскравим цвітінням. Цю рослину часто висівають у
горщиках на балконах, терасах і верандах
ВИРОЩУВАННЯ:
Під час вирощування однорічні жоржини також утворюють
бульби, які багато хто використовує для подальшого
розмноження квітів. Однак вирощені з бульб квіти можуть
втрачати свій колір і декоративну привабливість. Період
цвітіння в цій суміші настає вже у другій половині липня,
тому в кінці місяця з кущів можна зрізати пишні букети. На
кущах квіти можуть зберігатися до заморозків

РОСЛИНА:
Жоржину Помпон культивують як однорічну рослину.
Формує кущ заввишки 90—100 см. Квітки цієї жоржини на
довгих квітконосах спалахують, немов вогники. Вони
невеликі, махрові, кулясті, схожі на помпони, різних
яскравих забарвлень. Тепло- і світлолюбна рослина
ВИРОЩУВАННЯ:
На розсаду насіння сіють у березні — квітні в суміш торфу й
піску (співвідношення — 3 : 1). За температури ґрунту +18°C
сходи з'являються на 7—14-й день. Пікіровку здійснюють у
разі появи двох справжніх листочків. На постійне місце
висаджують після загрози заморозків. Використовують для
групових посадок, зрізу та як горщикову культуру

ЖОРЖИНА
ПЕРИСТА
суміш
КАКТУС

РОСЛИНА:
Суцвіття з пелюстками, схожими на крихітні голки, щільно
вкладені навколо центру. Досягають у діаметрі близько 25
см. Ці рослини використовують для посадки на клумбах і в
контейнерах. Рослина заввишки 130 см
ВИРОЩУВАННЯ:
Мають численні переваги, одночасно не дуже вибагливі до
умов вирощування, дуже швидко стають нашими улюбленими прикрасами в саду або у вазі. Якщо жоржини розмістити
на сонці, вони будуть рясно цвісти із середини літа й до
перших осінніх заморозків
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ХІ

Т

КВІТИ
ІПОМЕЯ
ІМПЕРАТОР
махрова
червона

ОДНОРІЧНИКИ

ІПОМЕЯ
червона, КВАМОКЛІТ

РОСЛИНА:
Представник однорічного типу рослин із незвичайними
махровими квітами темно-червоного кольору, діаметр —
5—8 см. Листки насиченого зеленого кольору серцеподібної
форми. Використовують для вертикального озеленення

Вогняний Кардинал

ВИРОЩУВАННЯ:
У результаті, вирощуючи квамокліт із насіння, за літо ви
отримуєте повноцінні ліани. Перед посадкою у ґрунт треба
замочити насіння в теплій воді та залишити на добу. У ящики
з ґрунтом висаджуйте сіянці завглибшки не більше 1 см,
зверху злегка полийте. Потім чекайте проростання насіння.
Сходи з'являться приблизно на 10—14-й день за умови, що
температура в цей період буде 18—20°C. Сіянці висаджують
у травні, на відстані 35—50 см

ВИРОЩУВАННЯ:
Непримхлива рослина в посадці та догляді. Під час посадки
слід дотримуватися відстані 20 см між рослинами.
Найголовніше в догляді — забезпечити їй хорошу опору та
спостерігати, щоб земля була трохи вологою

ІПОМЕЯ
червона КВАМОКЛІТ
Кипарисова лоза

РОСЛИНА:
Тропічна рослина незвичайної краси. Її сильні закручені
стебла обвиваються навколо опор і виростають до 5 м.
Ажурні світло-зелені листочки рослини розсічені і схожі на
віяло. А трубчасті квіти ліани схожі на зірочки, їх колір
яскраво-червоний. Особливістю ліани є те, що всі квіти
розпускаються рано-вранці, під пекучим сонцем вони
закриваються, а ввечері знов розпускаються

КАЛЕНДУЛА
ІНДІЙСЬКИЙ
махрова
ПРИНЦ

НОВ
РОСЛИНА:
Популярна невибаглива рослина із сімейства Айстрових.
Має виражену протизапальну, бактерицидну, противірусну,
ранозагоювальну, спазмолітичну властивість, покращує
процеси регенерації, збуджує секреторну активність травних
органів, стимулює жовчоутворення й жовчовиділення,
виявляє седативну та антиаритмічну дію
ВИРОЩУВАННЯ:
Цвіте з червня до заморозків. Календула світлолюбна й
віддає перевагу легкому ґрунту, холодостійка (витримує до
-5°C). Розмножують прямим посівом у ґрунт. Насіння
висівають навесні або під зиму, сходи з'являються через
7—10 днів, їх через певний час проріджують на відстані 20 см
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РОСЛИНА:
Популярна невибаглива рослина із сімейства Айстрових.
Цвіте з червня до заморозків. Тривалий період цвітіння,
особливо за умови видалення відцвілих суцвіть. Суцвіття
помаранчеві з червоною серединою
ВИРОЩУВАННЯ:
Календула світлолюбна й віддає перевагу легкому ґрунту,
холодостійка (витримує до -5°С). Розмножують прямим
посівом у ґрунт. Насіння висівають навесні або під зиму,
сходи з'являються через 7—10 днів, їх через певний час
проріджують на відстані 20 см. Зацвітає за 10 тижнів після
посіву. Сорт підходить для квітників і на зріз

ВИРОЩУВАННЯ:
Кипарисова ліана не витримує пересадок. Розмножується
краще насінням, яке висаджують тільки у відкритий ґрунт,
як мине період заморозків. Сіяти потрібно в кінці квітня.
Якщо посадку робити пізніше, то рослина не встигне
достигнути. Пагони ростуть дуже швидко. Вчасно не
зробивши їм підтримку, ви отримаєте не дуже гарні
результати. Листочки сплетуться й їх важко буде розділити
не пошкодивши

КАЛЕНДУЛА
ФІЄСТА

РОСЛИНА:
Однорічна рослина із закрученими стеблами-ліанами та
яскравими квітами (діаметр — 2—3 см), схожими на зірочки.
Це дивовижна рослина, яку привезли з Америки, понад 400
років вона є дуже популярною в Європі. Заморська квітка
швидко адаптувалася до прохолодних умов

ИНК

А

КОРЕОПСИС
АМУЛЕТ
карликовий

РОСЛИНА:
Однорічний карликовий сорт, заввишки 25 см. Це гарна
трав'яниста рослина з червоними компактними квітами
(діаметр — 3—8 см), що схожі на ромашку. Листки супротивні, перисто-розсічені. Стебла прямі, гіллясті. Цвіте із липня до
заморозків. Насіння зберігає схожість три роки
ВИРОЩУВАННЯ:
Сонцелюбні, віддають перевагу відкритим сонячним
місцям. Рослини можна пересаджувати із земляною
грудкою, навіть під час цвітіння. Насіння висівають у березні
— на розсаду, у квітні — у відкритий ґрунт. Сходи з'являються
через 12—14 днів. Розсаду висаджують у квітники у травні,
на відстані 15—30 см, залежно від висоти й кущистості
рослин. Можна сіяти також під зиму. У посушливий час
потребують поливу. У разі нестачі вологи може припинитися
цвітіння

ОДНОРІЧНИКИ

ХІ

Т

КЕРМЕК
АЙСБЕРГ
білий

РОСЛИНА:
Статиця (Лімоніум) — невибаглива у вирощуванні рослина,
вирізняється високою декоративністю. Кущ заввишки 80
см. Квіточки дрібні, зібрані в щитоподібні суцвіття. Бувають
фіолетового, рожевого, білого, жовтого, зеленого кольору.
Тривалий період цвітіння. Використовують для зрізу, для
створення сухих квіткових композицій

КОБЕЯ СОБОРНІ
ДЗВОНИ
біла

ВИРОЩУВАННЯ:
Найкраще росте на сонячних ділянках. Вирощування навіть
у невеликій тіні призводить до втрати декоративності. До
ґрунтів Кермек невимогливий, але найкраще росте на добре
дренованих, легких ґрунтах. Поливають тільки у спеку, під
корінь. Підкормки вносять один раз, під час посадки. Під час
вирощування на бідних ґрунтах комплексні мінеральні
добрива вносять двічі на місяць, протягом активного росту і
цвітіння. Лімоніум не потребує зимового укриття

КЕРМЕК
АМЕРИКАН БЬЮТІ

КЕРМЕК
ЗОЛОТИЙ БЕРЕГ

рожевий

жовтий

КЕРМЕК ПАСИФІК

КЕРМЕК СИНІЙ
ТУМАН
темно-синій

суміш

КВІТИ

РОСЛИНА:
Ліана з оригінальними великими квітами-дзвониками.
Чудово підходить для вертикального оформлення балконів,
альтанок і кашпо

фіолетова

ВИРОЩУВАННЯ:
Може культивуватися як багаторічник, за умови зберігання
рослини взимку у світлому і прохолодному приміщенні.
Насіння висівають на розсаду в лютому. Після появи
справжнього листочка сіянці пікірують. У відкритий ґрунт
розсаду висаджують у кінці травня — на початку червня, на
відстані 50—70 см одна від одної. Віддає перевагу теплим і
добре освітленим місцям
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КВІТИ
А

ЛЬОН ЯСКРАВІ
ОЧІ
великоквітковий

РОСЛИНА:
Однорічна рослина з гіллястим тонким стеблом і витонченими яскравими квітками, які відкриті в сонячну погоду.
Використовують для клумб, рабаток. Для зрізання обирають
рослини з великою кількістю бутонів. Рослина заввишки 45
см

Т

ИНК

ХІ

НОВ

ОДНОРІЧНИКИ

МАК БЛЕК
піоновидний

ВИРОЩУВАННЯ:
Посів здійснюють у ґрунт у квітні — травні. Сходи з'являються через 14 днів за температури 15—20°С. Сіянці нормально
розвиваються за температури 10—15°С. Після проріджування між рослинами залишити 10—15 см. Віддає перевагу
сонячному місцю й пухким, родючим і добре дренованим
ґрунтам. Період цвітіння — з кінця червня по вересень

червоний

Т

ВИРОЩУВАННЯ:
Насіння висівають у ґрунт, можна й під зиму, на добре
підготовлений ґрунт або ранньою весною — у кінці квітня —
на початку травня. Сходи з'являться на 7—12-й день, їх
проріджують на відстані 15—20 см. Цвіте з травня по липень.
Для рясного цвітіння та яскравості кольору квітів необхідно
сонячне, відкрите місце. До ґрунту невимогливий

РОСЛИНА:
Однорічна декоративна рослина, заввишки до 80 см. Із
великими й яскравими квітами, які за формою схожі на
тюльпани вогняно-червоного кольору з чорною плямою
біля основи пелюсток. Діаметр квітки — до 10 см, стебла
жорсткі, слабо гілкуються, мають сизий наліт

ХІ

МАК СКАРЛЕТ

МАТІОЛА
ДВОРОГА
Бікорніс

ВИРОЩУВАННЯ:
Насіння висівають у відкритий ґрунт ранньою весною.
Сходи з'являються на 8—10-й день. Період цвітіння
починається в червні і триває протягом двох — едвох із
половиною місяців. Це світлолюбна, холодостійка й
посухостійка рослина. Має чудовий вигляд у міксбордерах,
групових посадках, рабатках, кам'янистих гірках і в букетах

НОВ

ИНК

РОСЛИНА:
Однорічна декоративна рослина, заввишки до 80 см. Стебло
гладеньке, листки неправильної зубчасто-лапатої форми.
Рослина сизо-зеленого кольору. Квіти великі, махрові,
темно-фіолетового кольору, з чисельними пелюстками на
жорстких стеблах. Використовують для посіву у квітучий
газон і для зрізу

РОСЛИНА:
Трав'яниста однорічна рослина, заввишки 40—50 см. Стебла
тонкі, розкидисті, густогіллясті. Листочки крупнозубчасті,
лінійні. У пухких гроноподібних суцвіттях зібрані дрібні,
слабо декоративні, зеленувато-лілові, світло-бузкові,
блакитні квіти. Вони дуже ароматні, особливо ввечері, за що
й цінуються. Вирощують як ароматну рослину біля альтанок,
у газонах, квітниках і клумбах
ВИРОЩУВАННЯ:
Цвіте з липня по серпень. Світло- й вологолюбний. Росте на
некислих, дерново-суглинистих або дерново-піщаних
ґрунтах. Не любить застою води та довгої посухи. Розмножують для розсади в середині березня в ящики й висаджують
у відкритий ґрунт у квітні. Можна сіяти відразу у відкритий
ґрунт у квітні — травні, а ще краще для тривалого цвітіння
сіяти періодично кожні 10—15 днів

А

МАТІОЛА
ІПЕРСЬКИЙ
левкой
ГІГАНТ
махровий

РОСЛИНА:
Однорічна рослина, заввишки 60 см. Має гарний та
терпкуватий аромат. Приваблива ця серія не лише запахом,
а й розкішшю великих суцвіть з махровими квітками (до 4
см у діаметрі). У махрових сортів набагато триваліше
зберігається декоративність суцвіття. Якщо проста квітка
цвіте близько п'яти днів, то махрова — два-три тижні
ВИРОЩУВАННЯ:
Посів здійснюють у травні у відкритий ґрунт або в березні —
квітні на розсаду. Насіння присипають тонким шаром
пухкого ґрунту, зволожують з розпилювача й накривають
плівкою до моменту проростання (для збереження
вологості). На постійне місце загартовані рослини висаджують, коли мине загроза заморозків, віком 60—70 днів,
витримуючи відстань між рослинами 20—25 см
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ОРІХОФРАГМУС
ВІОЛАС

РОСЛИНА:
Гарноквітуча однорічна трав'яниста рослина з декоративними густими листками й ніжним ароматом. Для групових
посадок на клумбах, рабатках і міксбордерах. Насіння
висівають у відкритий ґрунт навесні. Сходи з'являються
через п'ять-сім днів. Світлолюбний, посухостійкий.
Декоративність та стійкість залежить від якості дренажу й
водопроникності ґрунту
ВИРОЩУВАННЯ:
Невимогливий до ґрунтів і догляду. Віддає перевагу
захищеним від холодних вітрів, добре прогрітих сонцем
ділянок із здебільшого родючим, пухким, легким, добре
дренованим ґрунтом. Теплолюбний, холодостійкий до -12°C

ОДНОРІЧНИКИ
НОВ

ИНК

КВІТИ

А

МАЛЬВА ЛІТНІЙ
КАРНАВАЛ

суміш

РОСЛИНА:
Популярний сорт квітки. Великі (до 5—8 см у діаметрі)
махрові квіти яскравого забарвлення. Привабливі подвійні
квіти є невисокими. Стебла заввишки до 150 см. Добре
росте на відкритих сонячних ділянках із поживним ґрунтом.
Використовують для декорування огорож, стін, переважно
для групових посадок, клумб і на зріз

ИН
НОВ

КА

МАЛЬВА
МАЙОРЕТТЕ

махрова
жовта

МАЛЬВА
МАЙОРЕТТЕ

махрова
рожева

ВИРОЩУВАННЯ:
Можна домогтися цвітіння в перший рік посіву. Для цього
насіння висівають у січні — березні та вирощують з
досвічуванням. Розсаду висаджують у відкритий ґрунт у
травні й рослина зацвіте вже до середини літа. Пересадку
витримує в будь-якому віці. За температури +16—18°С сходи
з'являються на 7—12-й день. Насіння викладають на
поверхню ґрунту і присипають тонким шаром субстрату на 2
мм. Ґрунт має завжди залишатися вологим і не пересихати

МАЛЬВА
МАЙОРЕТТЕ

махрова
червона
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КВІТИ
НАСТУРЦІЯ
АЛЯСКА
суміш

ОДНОРІЧНИКИ
РОСЛИНА:
Рослина заввишки 40 см, діаметр — 5 см. Дуже ефектна
рослина порадує вас рясним цвітінням із червня до
настання осінніх холодів, і найголовніше — завдяки своєму
мармуровому листку стане найяскравішим акцентом у саду.
Рослина органічно впишеться в будь-який садовий
ансамбль, матиме чудовий вигляд на клумбах, рабатках, у
підвісних кошиках і кашпо. За її допомогою ви прикрасите
будь-який куточок саду, надавши йому неповторний мальовничий вигляд

НАСТУРЦІЯ
ЗОЛОТИЙ
КОРОЛЬ
суміш

ВИРОЩУВАННЯ:
У відкритий ґрунт сіють у кінці травня за схемою — 15 х 25
см. Загортають насіння завглибшки 1,5 см. Віддає перевагу
помірно родючому, легкому, з гарним дренажем ґрунту.
Полив на початку росту, а після зацвітання — за умов
сильного висихання ґрунту. Підживлення здійснювати лише
до цвітіння з інтервалом 7—10 днів розчином комплексного
мінерального добрива. Період цвітіння — з липня до
заморозків.

ВИРОЩУВАННЯ:
Посів у відкритий ґрунт здійснюють у кінці травня, на
відстані 12—15 см одна від одної. Догляд: Настурція любить
помірно родючий, легкий, з гарним дренажем ґрунт, полив —
на початку росту, а після зацвітання — за умов сильного
підсихання. Підживлення здійснювати лише до цвітіння з
інтервалом 7—10 днів розчином комплексного мінерального добрива

НАСТУРЦІЯ
КАНАРКОВІ
лимонна
ЛІАНИ

РОСЛИНА:
Однорічна, трав'яниста і швидкоростуча ліана, без опори
утворює килим 25—35 см заввишки. Стебла до 250 см
завдовжки, слабкі, біля основи прямостійні, з опорою в'юнкі,
сильногіллясті. Листки до 5 см у діаметрі, у контурі округлі
(або ниркоподібні), щитоподібні, світло-зелені, на довгих
пурпурних черешках. Квітки численні, до 2 см у діаметрі,
поодинокі, пазушні, на довгих квітконіжках. Віночок
лимонно-жовтий або яскраво-жовтий, з кількома червоними плямами біля основи нижніх пелюсток

ПЕТУНІЯ
АЛЬБА F1
особлива,
великоквіткова

бахромчата суміш

Т
ХІ

РОСЛИНА:
Група традиційних сортів із торочкуватими краями. Цікаві
поєднання вишуканих забарвлень квіток сорту роблять їх
«зірками» асортименту великоквіткових петуній. Підходять
для захищених місць. Великі квітки (діаметр — 6—7 см) із
рожевими й фіолетовими плямами на білому тлі, рослини
досягають до 35—40 см.
ВИРОЩУВАННЯ:
Сходи з'являються тільки на світлі (уникайте потрапляння
прямих сонячних променів) через 10—15 днів за температури 22—24°С. Сіянці потребують обприскування, пікіровки у
фазі двох справжніх листків. Оптимальна температура для
розвитку рослин — 16—18 ° С. Розсаду висаджують у ґрунт
після закінчення заморозків. Петунії потрібен легкий, добре
дренований ґрунт і сонячне місце. Поливають з інтервалом
7—10 днів, починаючи за тиждень після висадки розсади.
Насіння у гранулах
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РОСЛИНА:
Особливий сорт великоквіткових петуній. Насамперед
цінуються гігантські квітки незвичайних забарвлень у
діаметрі 16 см із хвилястими торочкуватими краями.
Рослини потужні, високі, слабо гілкуються, особливо
придатні для посадок у ящики та горщики, а також можуть
успішно використовуватися у квітниках. Рясно цвіте,
утворює великі і бліді квітки з темно-фіолетовим жилкуванням, які за найвищих температур набувають ніжно-фіолетового відливу. Стійкі до несприятливих погодних умов
ВИРОЩУВАННЯ:
Насіння у гранулах. Не допускайте пересихання оболонки
гранули. Сіянці потребують обприскування, пікіровки у фазі
двох справжніх листків. Петунію поливають з інтервалом
7—10 днів, починаючи за тиждень після висадки розсади.
Здійснювати помірний полив

ВИРОЩУВАННЯ:
Цвіте з червня до заморозків, дуже рясно. Світлолюбний,
але відносно тіньовитривалий. Дуже теплолюбний

ПЕТУНІЯ ВЕЛИКОКВІТКОВА F1

РОСЛИНА:
Є одним зі справжніх шедеврів серед настурцій. Відрізняється компактністю й багатством цвітіння, чудовими
золотисто-жовтими махровими й напівмахровими квітками
зі шпорцями. За тривалістю цвітіння не має собі рівних і
одночасно розпускає 10—15 квіток. Має дуже гарний вигляд
під час оформлення балконів, віконних ящиків, клумб і
бордюрів

ПЕТУНІЯ
ВЕЛЬВЕТ F1

сурфінія,
яскрава суміш

РОСЛИНА:
Серія Вельвет F1 — це ампельні сорти типу Сурфінії. Сорти,
що входять до групи Вельвет F1, успішно використовують у
кашпо, підвісних кошиках, мисках або для оформлення
«квітучих дерев». За довжиною своїх навислих пагонів, що
досягають 80—100 см, вони можуть сміливо конкурувати із
сортами, розмножується вегетативно
ВИРОЩУВАННЯ:
Великими перевагами серії вважають стійкість до шкідників
і хвороб, хороше зростання й високу схожість насіння.
Спосіб вирощування загалом не відрізняється від інших
видів петуній. Регулярні підгодівлі позитивно впливають на
довжину звислих пагонів. Петунію поливають з інтервалом
7—10 днів, починаючи за тиждень після висадки розсади.
Насіння у гранулах

ХІ

Т

ОДНОРІЧНИКИ

ПЕТУНІЯ ЛАВИНА F1
зіркова суміш

багатоквіткова,
суміш
РОСЛИНА:
Нова група ампельних гібридних великоквіткових петуній.
Молоді рослини прямостійні. Виростаючи, пагони звисають
та утворюють справжню «лавину» квіток. Має дуже
ефектний вигляд у балконних ящиках, підвісних кошиках.
Чудово витримує пересадку у квітучому стані. Має всі
характеристики, очікувані від сучасної петунії: короткий
період вирощування, тривале цвітіння й витривалість

ампельна,
великоквіткова, червона

ПЕТУНІЯ
ГРАНДІФЛОРА
ТРІУМФ F2
суміш

ПЕТУНІЯ
ЛАМБАДА F1

КВІТИ
РОСЛИНА:
Багатоквітковий карликовий гібрид. Кущ заввишки 20—25
см, завширшки 25—30 см. Квіти великі, яскраві, діаметр —
5—7 см. Для серії характерні ранній, одночасний і тривалий
періоди цвітіння. Завдяки стійкості до зміни погодних умов
має чудовий вигляд у саду
ВИРОЩУВАННЯ:
Вирощують розсадним способом. Посів здійснюють у кінці
лютого — у березні. Насіння рівномірно розсипають по
поверхні ґрунту, збризкують водою з розпилювача й
накривають склом або прозорою плівкою. Сходи з'являються через 7—12 днів. Пікіровку здійснюють у фазі двох
справжніх листків. Розсаду висаджують на постійне місце,
коли мине загроза заморозків. Використовують для
оформлення клумб, рабаток, балконних ящиків, горщиків

ВИРОЩУВАННЯ:
Насіння у гранулах. Кожне насіння покрито спеціальним
легкорозчинним складом для полегшення посіву й вирощування. Сходи з'являються тільки на світлі (уникайте
потрапляння прямих сонячних променів) через 10—15 днів
за температури 22—24°С. Не допускайте пересихання
оболонки гранули. Сіянці потребують обприскування,
пікіровки у фазі двох справжніх листків. Оптимальна
температура для розвитку рослин 16—18°С. Розсаду
висаджують у ґрунт після закінчення заморозків. Петунії
Поливають з інтервалом 7—10 днів, починаючи за тиждень
після висадки розсади. Здійснювати помірний полив

РОСЛИНА:
Кущі розлогі, заввишки до 50 см, всипані великими, воронкоподібними, махровими й напівмахровими квітами, діаметр —
6—12 см. Квіти білі, рожеві, темно-червоні, фіолетові.
Висаджують на клумби, рабатки, у садові вази, кашпо, у
балконні ящики. Ідеальна для створення квіткових бордюрів
ВИРОЩУВАННЯ:
Насіння на розсаду висівають у лютому — березні. Сіють
його в розсадні ящики з легким ґрунтом поверхнево й
накривають склом. Для проростання насінню потрібне
світло. За температури 20—22°С проростає на 7—12-й день.
Коли з'являться два-три справжні листочки, сіянці пікірують.
У відкритий ґрунт рослини висаджують у травні, коли мине
загроза заморозків, на відстані 20—40 см. Період цвітіння
тривалий, з червня до заморозків. Віддає перевагу
відкритим, сонячним ділянкам. Потребує підгодівлі. Рослина
витримує короткочасну посуху
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КВІТИ

великоквіткова,
червона

ХІ

ПЕТУНІЯ МІСТРАЛ F1

Т

ОДНОРІЧНИКИ

ПЕТУНІЯ
МУЛЬТИФЛОРА
ПРІО F1
біла

РОСЛИНА:
Серія сорту Містрал F1 презентує початок нової серії петуній,
що відповідають на великий, постійно зростаючий попит на
низькі, продуктивні, великоквіткові сорти. Рослини виокремлюються насамперед нижчою висотою (30—35 см),
високою компактністю кущів, відмінно витримують
несприятливу погоду. Насіння у гранулах. Кожне насіння
покрито спеціальним легкорозчинним складом для
полегшення посіву й вирощування. Не допускайте
пересихання оболонки гранули

великоквіткова,
палка суміш

ПЕТУНІЯ
ЛІМБО F1
великоквіткова,
суміш

ВИРОЩУВАННЯ:
Сходи з'являються тільки на світлі (уникайте потрапляння
прямих сонячних променів) через 10—15 днів за температури 22—24°С. Сіянці потребують обприскування, пікіровки у
фазі двох справжніх листків. Оптимальна температура для
розвитку рослин — 16—18°С. Розсаду висаджують у ґрунт
після закінчення заморозків. Петунії потрібен легкий, добре
дренований ґрунт і сонячне місце. Петунію поливають з
інтервалом 7—10 днів, починаючи за тиждень після висадки
розсади. Здійснювати помірний полив

РОСЛИНА:
Натуральний гібрид великоквіткової карликової петунії, який
не потребує використання хімічних регуляторів росту.
Рослина (заввишки в горщику 10—15 см, у саду — 20—25 см)
не витягується. Квіти яскраві, 8—12 см у діаметрі. Гібрид має
ранній і тривалий період цвітіння, стійкий до несприятливих
погодних умов. Прекрасно зберігається і транспортується.
Використовують для оформлення клумб, рабаток,
балконних ящиків, горщиків
ВИРОЩУВАННЯ:
Вирощують розсадним способом. Посів здійснюють у кінці
лютого — у березні. Насіння рівномірно розсипають по
поверхні ґрунту, збризкують водою з розпилювача й
накривають склом або прозорою плівкою. Сходи з'являються через 7—12 днів. Пікіровку здійснюють у фазі двох
справжніх листків. Розсаду висаджують на постійне місце,
коли мине загроза заморозків
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РОСЛИНА:
Гібриди петунії Пріо F1 (групи мультифлора) відрізняються
великою кількістю дрібних квіток. Це найневибагливіша
петунія. Порівняно з гібридами грандіфлора, мультифлора
стійка до холоду, вітру та дощу. Квіти цієї петунії дуже рано
зацвітають. Пріо F1 схожі на квітучі кульки, а у квітнику вони
утворюють суцільний килим. Рослини 25—30 см заввишки,
квітки гладкі (5—6 см у діаметрі), зацвітають на 70—75-й
день від посіву

червона

ПЕТУНІЯ
КАРЛИК F1

суміш,
дрібноквіткова

ВИРОЩУВАННЯ:
Насіння на розсаду висівають у лютому — березні. Сіють
його в розсадні ящики з легким ґрунтом поверхнево й
накривають склом. Для проростання насінню потрібне
світло. За температури 20—22°С воно проростає на 7—12-й
день. Коли з'являться два-три справжні листочки, сіянці
пікірують. У відкритий ґрунт рослини висаджують у травні,
коли мине загроза заморозків, на відстані 20—40 см. Віддає
перевагу відкритим, сонячним ділянкам

РОСЛИНА:
Серія Карлик F1 — це дуже ранній гібрид, на рослині завжди
зацвітає відразу кілька квіток. Утворює особливо гіллястий
компактний кущик. Рослини призначені насамперед для
посадок у квіткові горщики, але успішно їх можна використовувати й для посадки у квітники. Кущики петунії сягають
заввишки 20 см. Характерна висока стійкість гібридів. Вони
рясно цвітуть протягом сезону. Діаметр квітів — 4—5 см
ВИРОЩУВАННЯ:
Насіння у гранулах. Не допускайте пересихання оболонки
гранули. Сіянці вимагають обприскування, пікіровки у фазі
двох справжніх листків. Петунію поливають з інтервалом
7—10 днів, починаючи за тиждень після висадки розсади.
Здійснювати помірний полив

ОДНОРІЧНИКИ

ПЕТУНІЯ
МАМБО F1
багатоквіткова,
суміш

РОСЛИНА:
Натуральний гібрид багатоквіткової карликової петунії, який
не потребує використання хімічних регуляторів росту.
Рослина (заввишки 20—25 см) не витягується. Квіти яскраві,
6—8 см у діаметрі. Для гібрида характерні ранній і тривалий
період цвітіння, стійкість до несприятливих погодних умов
ВИРОЩУВАННЯ:
Вирощують розсадним способом. Посів здійснюють у кінці
лютого — у березні. Насіння рівномірно розсипають по
поверхні ґрунту, збризкують водою з розпилювача й
накривають склом або прозорою плівкою. Сходи з'являються через 7—12 днів. Пікіровку здійснюють у фазі двох
справжніх листків. Розсаду висаджують на постійне місце,
коли мине загроза заморозків

ПЕТУНІЯ
МУЛЬТИФЛОРА
КОЛОРАМА F2
суміш

ПЕТУНІЯ
ПОЗДРАВ ІЗ
ЯРОМНЕРЖЕ F1
суміш

ПЕТУНІЯ
МАРІКА F1
багатоквіткова,
червона

КВІТИ
РОСЛИНА:
Стійкий до несприятливих погодних умов гібрид. Рослини
(заввишки 30—35 см) сильно розгалужені, рясноквітучі, з
червоними квітками, діаметр — 5,5—6,5 см, особливо
придатні для вирощування у квітниках, балконних ящиках і
контейнерах, а також для міських посадок, для озеленення.
Швидко відновлюють цвітіння після сильного дощу. Насіння
у гранулах
ВИРОЩУВАННЯ:
Сходи з'являються тільки на світлі (уникайте потрапляння
прямих сонячних променів) через 10—15 днів за температури 22—24°С. Сіянці вимагають обприскування, пікіровки у
фазі двох справжніх листків. Оптимальна температура для
розвитку рослин 16—18°С. Петунії потрібен легкий, добре
дренований ґрунт і сонячне місце. Петунію поливають з
інтервалом 7—10 днів, починаючи за тиждень після висадки
розсади

РОСЛИНА:
Багатоквіткова гібридна петунія. Кущі низькі (заввишки 25
см), сильно гілкуються й рясно цвітуть. Квіти ефектні,
воронкоподібні, діаметр — 5,5—6,5 см. Швидко відновлює
декоративність після дощу. Чудово підходить для клумб і
рабаток
ВИРОЩУВАННЯ:
Насіння на розсаду висівають у лютому — березні. Сіють
його в розсадні ящики з легким ґрунтом поверхнево й
накривають склом. Для проростання насінню потрібне
світло. За температури 20—22°С воно проростає на 7—12-й
день. Коли з'являться два-три справжні листочки, сіянці
пікірують. У відкритий ґрунт рослини висаджують у травні,
коли мине загроза заморозків, на відстані 20—40 см. Для
кущіння верхівки молодих рослин можна прищепити на
стадії трьох-чотирьох справжніх листків. Період цвітіння — з
червня до сильних осінніх заморозків

РОСЛИНА:
Група традиційних сортів із торочкуватими краями. Цікаві
поєднання забарвлень квіток плюс махровість сорту
роблять їх «зірками» асортименту. Підходять для захищених
місць. Великі квітки (в діаметрі 6—7 см), рожеві та фіолетові
плями на білому тлі, махровість виявляється у 50% рослин,
досягають до 35—40 см. Насіння у гранулах
ВИРОЩУВАННЯ:
Сходи з'являються тільки на світлі (уникайте потрапляння
прямих сонячних променів) через 10—15 днів за температури 22—24°С. Не допускайте пересихання оболонки гранули.
Сіянці вимагають обприскування, пікіровки у фазі двох
справжніх листків. Оптимальна температура для розвитку
рослин — 16—18°С. Розсаду висаджують у ґрунт після
закінчення заморозків. Петунію поливають з інтервалом
7—10 днів, починаючи за тиждень після висадки розсади

73

КВІТИ
ПЕТУНІЯ НАНА F1
багатоквіткова,
зіркова суміш

ОДНОРІЧНИКИ

РОСЛИНА:
Стійкий до несприятливих погодних умов гібрид. Рослини
(заввишки 30—35 см) розгалужені, рясноквітучі, діаметр
квіток — 5,5—6,5 см, особливо придатні для вирощування у
квітниках, балконних ящиках і контейнерах, а також для
міських посадок, для озеленення. Швидко відновлюють
цвітіння після сильного дощу. Насіння у гранулах. Кожне
насіння покрито спеціальним легкорозчинним складом для
полегшення посіву й вирощування. Не допускайте
пересихання оболонки гранули

ПЕТУНІЯ НАНА F1
великоквіткова,
пломениста суміш
РОСЛИНА:
Петунії великоквіткові, низькорослі, стійкі до несприятливих
погодних умов. Рослини (заввишки 40—45 см) розгалужені,
рясноквітучі, діаметр квіток — 7—10 см, особливо придатні
для захищених від дощу й вітру місць. Ці сорти виведені
спеціально для Центральної Європи. Відмінно ростуть не
лише в теплі сонячні дні, а й дають хороший результат і за
холодної дощової погоди. Петунія — це ідеальна квітка як
для професіоналів, так і для любителів. Насіння у гранулах!
Кожне насіння покрито спеціальним легкорозчинним
складом для полегшення посіву й вирощування. Не
допускайте пересихання оболонки гранули

ВИРОЩУВАННЯ:
Сходи з'являються тільки на світлі (уникайте потрапляння
прямих сонячних променів) через 10—15 днів за температури 22—24°С. Сіянці потребують обприскування, пікіровки у
фазі двох справжніх листків. Оптимальна температура для
розвитку рослин — 16—18°С. Розсаду висаджують у ґрунт
після закінчення заморозків. Петунії потрібен легкий, добре
дренований ґрунт і сонячне місце. Поливають з інтервалом
7—10 днів, починаючи за тиждень після висадки розсади.
Здійснювати помірний полив

багатоквіткова,
вишукана суміш

САЛЬВІЯ
БЛИСКУЧА РЕДДІ

багатоквіткова,
пастельна суміш

РОСЛИНА:
Серія Редді не потребує використання регуляторів росту. В
горщику рослина заввишки 10—15 см, у саду — 20—25 см,
завширшки 20—25 см. Період цвітіння — ранній і тривалий.
Суцвіття великі, щільні, насичених кольорів, листочки
темно-зелені. Використовують для оформлення клумб,
балконів, альпінаріїв, а також у рослинних композиціях
ВИРОЩУВАННЯ:
Посів здійснюють у лютому — березні. Насіння рівномірно
розсипають по поверхні зволоженого ґрунту, збризкують
водою з розпилювача й укривають склом або плівкою.
Рекомендований температурний режим — 20—25°C. Сходи
з'являються через 10—15 днів. Для формування пишного
кущика верхівку розсади прищипують. У відкритий ґрунт
рослини висаджують у другій половині травня, на відстані
20—30 см одна від одної
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великоквіткова,
синьо-жовта суміш

ВИРОЩУВАННЯ:
Сходи з'являються тільки на світлі (уникайте потрапляння
прямих сонячних променів) через 10—15 днів за температури 22—24°С. Сіянці потребують обприскування, пікіровки у
фазі двох справжніх листків. Оптимальна температура для
розвитку рослин 16—18°С. Розсаду висаджують у ґрунт
після закінчення заморозків. Петунії потрібен легкий, добре
дренований ґрунт і сонячне місце. Поливають з інтервалом
7—10 днів, починаючи за тиждень після висадки розсади.
Здійснювати помірний полив

САЛЬВІЯ
РОСЛИНА:
рослина, з гарними червоними китицями зверху,
БЛИСКУЧА ФАРАО Однорічна
заввишки 25—30 см. Квітка завбільшки 15—20 см. Фарао
червона

належить до виду Сальвія блискуча. Її називають царицею
парадних квітників. Суцвіття, що освітлені сонцем, виблискують у саду як яскраво-червоні, магічні язики полум'я
ВИРОЩУВАННЯ:
На розсаду висівають у лютому — на початку березня. Сходи
з'являються на 10—15-й день. На постійне місце висаджують на початку червня. Цвіте рясно із середини червня до
перших осінніх заморозків. Полюбляє відкриті сонячні
ділянки

ОДНОРІЧНИКИ

ХІ

Т

ПЕТУНІЯ ТАНГО F1
грандіфлора,
бургунді

РОСЛИНА:
Ранній, великоквітковий, карликовий, рясноквітучий гібрид,
заввишки 20—25 см. Компактної форми, з одночасним і
тривалим періодом цвітіння, стійкий до зміни погодних
умов. Вишукані квіти в діаметрі 8—10 см. Використовують
для оформлення клумб, рабаток, балконних ящиків,
горщиків

ПОРТУЛАК
ГРАНДІФЛОРА
суміш
СІНГЛ

ВИРОЩУВАННЯ:
Вирощують розсадним способом. Посів здійснюють у кінці
лютого — у березні. Насіння рівномірно розсипають по
поверхні ґрунту, збризкують водою з розпилювача й
накривають склом або прозорою плівкою. Сходи з'являються через 7—12 днів. Пікіровку здійснюють у фазі двох
справжніх листків. Розсаду висаджують на постійне місце,
коли мине загроза заморозків

великоквіткова,
синя

ПЕТУНІЯ
РОЗЕА F1
великоквіткова,
особлива

великоквіткова,
червона

КВІТИ

РОСЛИНА:
Однорічна й низькоросла рослина, заввишки до 10 см.
Різнобарвні квіти прості або махрові, 3—4 см у діаметрі,
розташовані на кінцях пагонів. Дуже добре підходить для
озеленення балконів, у килимових посадках і як фон для
більших квіткових композицій

ПОРТУЛАК
ГРАНДІФЛОРА
махровий
ДАБЛ

ВИРОЩУВАННЯ:
Насіння висівають у лютому — березні в ящики, а у травні
розсаду висаджують на балкон чи у відкритий ґрунт.
Відстань між рослинами 15—20 см. Період цвітіння настає
через два з половиною-три місяці (після появи сходів) й
триває з червня по вересень. Квітка віддає перевагу
вологим піщаним місцям, росте вона в садах і на клумбах
(біля житла)

РОСЛИНА:
Петунії цінують за гігантські квітки незвичайних забарвлень,
діаметр — 16 см, із хвилястими торочкуватими краями. На
відміну від стандартних диплоїдних сортів, цей сорт петунії
тетраплоїдний. Ця ознака виокремлює її як унікальну за
формою й кольором. Рослини потужні, високі, слабо
гілкуються, особливо придатні для посадок в ящики та
горщики, а також можуть успішно використовуватися у
квітниках
ВИРОЩУВАННЯ:
Насіння у гранулах. Не допускайте пересихання оболонки
гранули. Сіянці вимагають обприскування, пікіровки у фазі
двох справжніх листків. Петунію поливають з інтервалом
7—10 днів, починаючи за тиждень після висадки розсади.
Здійснювати помірний полив
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КВІТИ

ОДНОРІЧНИКИ

ФЛОКС
ДРУММОНДА
ЗІРКОВИЙ ВОГНИК

СОНЯШНИК
БАМБІНО
карликовий

висока суміш

ВИРОЩУВАННЯ:
Декоративні соняшники потрібно садити на відкритих
сонячних ділянках, захищених від вітру, з добре дренованим
ґрунтом. Висаджують у збірні квітники і клумби, цікаві
композиції з кольорами бузково-синьої гами

И

ФЛОКС
ДРУММОНДА
МЕРЕХТЛИВИЙ
ВОГНИК
карликова суміш

СОНЯШНИК
ПОМАРАНЧЕВЕ
СОНЦЕ
махровий

РОСЛИНА:
Однорічна рослина з товстими, міцними стеблами, заввишки 100—180 см. Суцвіття махрові великі, інтенсивного
забарвлення, діаметр — 15—25 см. Соняшник використовують під час декорування стін та огорож, зрізані суцвіття
мають чудовий вигляд у букетах. Яскраві квіти декоративного соняшника відрізняються від відомої сільськогосподарської культури не лише за розміром, а й за призначенням,
головна мета якого — створити в саду неповторний колорит
стилю кантрі
ВИРОЩУВАННЯ:
Вирощують висівом насіння у відкритий ґрунт по дві-три
насінини в лунку, на відстані 30—50 см. Декоративні
соняшники потрібно садити на відкритих сонячних ділянках,
захищених від вітру, з добре дренованим ґрунтом
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ВИРОЩУВАННЯ:
Посів здійснюють у відкритий ґрунт під зиму, навесні — в
кінці квітня-на початку травня або в лютому-березні на
розсаду. Насіння розкладають по поверхні ґрунту, зволожують з розпилювача й накривають склом (плівкою).
Протягом п'яти-семи днів витримувати за температури
+20-25°С (для набухання насіння), потім — за температури
+5-7°С (у холодильнику). Посіви витримують у таких умовах
протягом 10-14 днів. Потім переносять у кімнатні умови (на
проростання). За температури +22-25°С сходять на 10-14-й
день. Сіянці пікірують через 4-6 тижнів після посіву (у фазі
двох-трьох пар справжніх листочків) і розміщують у
прохолодному й світлому місці. У середині травня розсаду
висаджують у відкритий ґрунт, витримуючи відстань між
рослинами 15-25 см

Т

РОСЛИНА:
Заввишки 50 см, діаметр квітки — 2 см. Має підвищену
стійкість до несприятливих погодних умов, цвіте тривалий
час із червня по жовтень. Підвищена стійкість до посухи дає
змогу висаджувати флокси в контейнери, підвісні кошики й
балконні ящики

НКА

РОСЛИНА:
Рослина заввишки 30—40 см. Вирощують соняшник, на
відміну від відомої всім сільськогосподарської культури,
лише заради естетичного задоволення

СОНЯШНИК
ПЛЮШЕВИЙ
РОСЛИНА:
Низькоросла рослина із золотисто-жовтими, густо махровиВЕДМЕДИК
ми суцвіттями. Рослина заввишки 30—40 см, суцвіття до 20
махровий,
карликовий

см у діаметрі. Зрізані квіти мають дуже ефектний вигляд у
букетах
ВИРОЩУВАННЯ:
Декоративні соняшники потрібно садити на відкритих
сонячних ділянках, захищених від вітру, з добре дренованим
ґрунтом. Висаджують у збірні квітники та клумби, цікаві
композиції з кольорами бузково-синьої гами

ЦИНІЯ ПЕПІТО
махрова суміш

РОСЛИНА:
Швидкоросла однорічна рослина, заввишки до 30 см.
Суцвіття великі (до 14 см у діаметрі), різноманітного
забарвлення. Цвіте рясно і тривало. Використовують для
зрізання, посадки у квітники, на клумби, рабатки. Добре
поєднується з чорнобривцями, вербеною
ВИРОЩУВАННЯ:
Посів на розсаду здійснюють у квітні. Пікіровка у фазі
одного-двох справжніх листків. У відкритий ґрунт розсаду
висаджують у кінці травня — на початку червня, коли мине
загроза заморозків, з відстанню 20 см між рослинами.
Можливий посів насіння у відкритий ґрунт у кінці травня —
на початку червня, завглибшки 1—1,5 см

ОДНОРІЧНИКИ

ЦЕЛОЗІЯ БЛИСКУЧА

ЦИНІЯ ЕЛЕГАНТНА

периста, суміш

Кактус Берпі Роуз

РОСЛИНА:
Новий сорт майорців заввишки 90 см, діаметр суцвіття — 15
см. Ще щедріший на цвітіння новий сорт майорців. Заслуговує почесного місця у вазонах, контейнерах, балконних
ящиках, а також успішно «впишеться» в будь-які садові
ансамблі, заповнюючи проміжки між сусідніми рослинами

РОСЛИНА:
Целозія заввишки від 20 до 35 см. Це гарна рослина,
популярна у всіх любителів квітів

ЦЕЛОЗІЯ
ДЖЕСІКА
гребінчаста, суміш

ВИРОЩУВАННЯ:
Висівати на розсаду весною у вологий ґрунт під плівку.
Через сім днів з’являться перші сходи. Потім плівку прибирають. Через певний час рослини потрібно розсадити.
Допускають висаджування відразу у відкритий ґрунт, але
тоді клумбу на ніч потрібно накрити щільною плівкою,
підтримуючи темперауру в межах +17—20°С. Целозія дуже
чутлива до заморозків, у разі найменших перепадів температури вона може загинути. Ґрунт має бути нейтральним, із
хорошим розпушенням. Перед висадкою розсади рекомендують удобрити ґрунт перегноєм

КВІТИ

Кактус Сніговик

ВИРОЩУВАННЯ:
Посів здійснюють у березні — квітні на розсаду. Сходи
з'являються через 10—15 днів. Потім посіви проріджують,
залишаючи відстань між рослинами 30—35 см. Віддає
перевагу сонячним, захищеним від вітрів, теплим ділянкам
із легким, нейтральним, багатим на мінеральні елементи
ґрунтом. Цинію підгодовують кожні два-чотири тижні
розчином комплексного мінерального добрива. Період
цвітіння — з липня до заморозків. Регулярне видалення
зів'ялих суцвіть сприяє пишнішому цвітінню. Майорці добре
поєднуються з чорнобривцями, мілкоцвітною хризантемою,
вербеною
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ЧОРНОБРИВЦІ
КУПІДОН

ЧОРНОБРИВЦІ
РОЗЛОГІ ПАТІТ

африканські,
золотисто-жовті

жовті
РОСЛИНА:
Однорічна компактна рослина заввишки 15—20 см, має
вигляд круглого кущика. Широко використовують для
клумб, рабаток, горщикової культури, озеленення балконів,
яскравих груп на газонах. Сорт — густогіллястий, з прямими
та міцними пагонами. Листочки середньої величини,
світло-зелені. Суцвіття великі (діаметр — 3,5—5 см), яскравого забарвлення. Цвітуть дуже рясно з червня до заморозків

РОСЛИНА:
Гарні однорічні рослини, які утворюють компактні кущі до 35
см заввишки. Квіти від блідо-жовтого до темно-помаранчевого, залежно від сорту. Суцвіття махрові, діаметр — до 10
см

африканські,
лимонно-жовті

ЧОРНОБРИВЦІ
МАНДАРИН
африканські,
високі

ВИРОЩУВАННЯ:
Висівають насіння у відкритий ґрунт у кінці травня — на
початку червня, на відстані 1—1,5 см. Цвітуть з кінця червня
до заморозків. Невибагливі, швидкорослі, світло- та
теплолюбні, посухостійкі рослини. Оптимальна температура
для росту молодих рослин — 18—20°С. Можуть рости в
затінку. Висаджують їх у клумбах, рабатках, у вазах (на
балконах)

РОСЛИНА:
Рослина однорічна, компактна, заввишки до 90 см. Це великі
махрові шапки помаранчевого кольору. Вони мають
розкішний і пишний вигляд. Якщо розглянути шапку поблизу,
вражає ідеальна структура квітки, витонченість та
делікатність її будови
ВИРОЩУВАННЯ:
Сіють на початку квітня. Сходи з'являються через 5-6 днів.
Період цвітіння починається в червні. У відкритий ґрунт
висівають у кінці травня — червня. Характерні ранній і
тривалий період цвітіння, великі квіти, компактний габітус,
однорідність та висока якість рослин. Швидкоросла, світлой теплолюбна, невибаглива до ґрунту й вологи рослина.
Оптимальна температура для росту молодих рослин —
18—20°C. Мають гарний вигляд у групових посадках,
клумбах і рабатках
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оранжеві

ЧОРНОБРИВЦІ
МЕДОВІ СОТИ

ВИРОЩУВАННЯ:
Насіння висівають у березні — квітні в парники або в кінці
квітня у відкритий ґрунт. Сходи з'являються на 3—8-й день. У
відкритий ґрунт розсаду висаджують у травні після
закінчення заморозків, на відстані 20—25 см. Легко
витримує пересаджування. Дуже швидко росте. Рослина до
ґрунту та вологи невибаглива, проте добре росте на легких
родючих ґрунтах, посухостійка. Полюбляє сонячні місця,
проте добре цвіте й у напівтіні. Заморозків не витримує

РОСЛИНА:
Низькорослий сорт із рясним і тривалим періодом цвітіння.
Кущ заввишки 20—30 см, сильногіллястий, бічні пагони
відхилені. Двокольорові оранжево-червоні квітки зібрані в
махрові суцвіття до 5 см у діаметрі. Стійкий до негоди.
Прекрасно тримає форму. Має дуже гарний вигляд в
оформленні балконних ящиків, вазонів. Легко витримують
пересадку
ВИРОЩУВАННЯ:
Посів на розсаду на початку квітня. Насіння загортають
завглибшки 1 см. Після закінчення заморозків розсаду
висаджують у відкритий ґрунт за схемою — 15 х 20 см.
Можлива пряма посадка насіння у ґрунт, але водночас
скорочуються періоди цвітіння. Догляд: рослина світлолюбна, посухостійка. Для гарного росту і цвітіння потрібно
поливати на початку росту й підгодовувати (два-три
підживлення з інтервалом 7—10 днів). Цвітіння з червня до
заморозків

ОДНОРІЧНИКИ

КВІТИ

ЧОРНОБРИВЦІ
РОЗЛОГІ ПРІМО
А
ИНК
НОВ Гармонія

РОСЛИНА:
Рослина однорічна, компактна, заввишки до 20 см.
Суцвіття-кошики є дуже яскравими. Характерні ранній і
тривалий період цвітіння, великі квіти, компактний габітус,
однорідність та висока якість рослин

помаранчеві

ЧОРНОБРИВЦІ
ПАНТЕРА

ВИРОЩУВАННЯ:
Розмножується насінням, яке зберігає схожість три-чотири
роки. Сіють на початку квітня. Період цвітіння починається в
червні. У відкритий ґрунт висівають у кінці травня — на
початку червня. Швидкоросла, світло- й теплолюбна,
невибаглива до ґрунту та вологи рослина. Для раннього
цвітіння насіння висівають на розсаду на початку квітня.
Сходи з'являються через 5-6 днів, пікіровку здійснюють у
фазі двох-трьох справжніх листочків. Оптимальна температура для росту молодих рослин — 18—20°C

РОСЛИНА:
Одноліток, заввишки 30 см, діаметр — 5 см. Компактна,
сильно розгалужена рослина незвичайного забарвлення, з
махровими, гвоздикоподібними суцвіттями. Використовують для квітників, клумб, бордюрів, для прикраси балконів і
вікон
ВИРОЩУВАННЯ:
Вирощують розсадним способом. Посів здійснюють у
першій половині квітня. Сходи з'являються через 4—8 днів
після посіву, сіянці пікірують у фазі одного-двох справжніх
листків. Розсаду висаджують у кінці травня — на початку
червня. Схема посадки — 30 х 30 см. Можливий посів
насіння у відкритий ґрунт у травні, завглибшки 1,5—2 см. Для
тривалого й рясного цвітіння рослинам необхідний своєчасний полив, регулярне прополювання, розпушування та
підживлення мінеральними добривами
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СТОКРОТКА
БІЛИЙ М’ЯЧ

РОСЛИНА:
Стокротка багаторічна — це трав'яниста рослина, з коротким
кореневищем, культивують як дворічну рослину, досягає
заввишки 10—30 см. Має невелике округле або овальне
листя. Утворює щільну прикореневу розетку. Суцвіття в
діаметрі 2—3 см. Квіти — 2—3 см. Стокротки чудово
почуваються на клумбах по сусідству з іншими рослинами

СТОКРОТКА
РОЖЕВИЙ М’ЯЧ

НОВ

ИНК

ВИРОЩУВАННЯ:
Не потребує особливого догляду, а тому є дуже зручною —
посадив і насолоджуєшся цвітінням. Перед посадкою
грядку гарно полийте, вирівняйте землю, а також злегка
утрамбуйте її, щоб насіння не впало занадто глибоко.
Насіння розподіліть по поверхні землі і трохи утрамбуйте.
Відстань між рядами має бути 5 см. Після посіву знову
полийте грядку, але обережно, щоб не змити насіння. Крім
того, оскільки насіння знаходиться не дуже глибоко під
землею, на грядці необхідно постійно підтримувати
вологість

А

ДЗВОНИК
КЕНТЕРБЕРІ
суміш

РОСЛИНА:
Дворічна рослина, заввишки 80 см. Для квітів характерні
перевернуті келихи зі спідничкою, діаметр — 5—7 см,
забарвлення холодної гами (біле, блакитне, бузкове, рожеве,
фіолетове). На одному стеблі може бути до 50 квіток
ВИРОЩУВАННЯ:
Є два варіанти вирощування — розсадним або безрозсадним способом. У другому випадку рослина зацвіте на
наступний рік. На розсаду насіння висівають у березні — на
початку квітня, розподіляючи по поверхні ґрунту, а потім
присипають тонким шаром піску. Уже через два-три тижні з
моменту посіву можна розсадити молоді рослини на інше
місце, на відстань 10—15 см. Рослина світлолюбна, але
прекрасно почувається в частковій напівтіні. Вологу любить
та відмінно почувається у прохолоді. Ґрунт необхідний з
нейтральною реакцією, добре дренований та легкий
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ВІОЛА КОРНУТА
КОРІНА F1
біло-чорна суміш
РОСЛИНА:
Віола формує однорідні кущики заввишки 10—15 см,
завширшки 25—30 см. Коріна F1 густо вкрита квітами, які
цвітуть протягом сезону. Фіалка буде краще рости на добре
освітленій ділянці. Затінене місце погано позначиться на
цвітінні. Тривале перебування під прямим сонячним світлом
також небажане

оксамитово-чорна

ВІОЛА ВІТТРОКА
ЦЕЛЛО F1
суміш

ВИРОЩУВАННЯ:
Гібриди фіалки рогатої культивують як дворічну рослину.
Період посіву — друга половина червня. Насіння висівають у
контейнери з живильним субстратом у парниках або
теплицях із дотриманням температурного режиму. Якщо
дозволяє погода, відразу закладають у відкритий ґрунт.
Температура ґрунту (бажана) не вище + 20°С. В іншому
випадку схожість насіння буде низькою. Сходи з'являються
через один-два тижні. Догляд полягає в помірному поливі та
притіненні від прямого сонячного світла, прополюванні та
розпушуванні ґрунту

РОСЛИНА:
Рослини міцні, компактні, з гарним розгалуженням, квіти
міцно стоять на коротких сильних квіткових стеблах.
Особливості — велика квітка, однорідна кольорова гама. В
горщику рослина заввишки 10—15 см, у саду — 20—25 см
ВИРОЩУВАННЯ:
Серія Целло ідеально підходить для осіннього й весняного
вирощування в горщиках та клумбах

81

КВІТИ
АРЕНАРІЯ
МОНТАНА
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БАГАТОРІЧНИКИ

РОСЛИНА:
Багаторічна рослина заввишки 10 см. Діаметр квітки — до 2
см. Завдяки своїй низькорослості підходить для
використання для альпійських гірок і рокаріїв. Можливе
вирощування як кімнатної рослини

ГІПСОФІЛА
(ЛЕЩИЦЯ)
СНІЖИНКА

ВИРОЩУВАННЯ:
Насіння висівають у січні або на початку лютого, у ємність з
живильним субстратом, завглибшки 3—5 мм. Ґрунт має бути
поживним, з додаванням піску й гумусу. На стадії першого
справжнього листка сіянці розсаджують. У ґрунт висаджують на початку червня. Цвітіння відбувається на другий рік.
Віддає перевагу сонячним і захищеним від вітру місцям. У
теплу пору року полив має бути рясним та обов'язково
регулярним. Не можна допускати повного висихання
субстрату. Бажано двічі на рік здійснювати підгодівлю
комплексними мінеральними й органічними добривами

махрова, біла

ВИРОЩУВАННЯ:
Після того як квітка відцвітає, її необхідно обрізати. Потім
формуватимуться нові пагони. Висівають у квітні — травні
або під зиму у відкритий ґрунт. Період цвітіння — червень —
серпень. Це морозостійка, світлолюбна, посухостійка
рослина. Віддає перевагу легким, водопроникним ґрунтам

А

ДЗВОНИК СИНІЙ
карпатський

РОСЛИНА:
Багаторічна морозостійка рослина до 30 см заввишки.
Кущик до 30 см у діаметрі. Прикореневі листя округлі, зібрані
в густу розетку. Квітки — поодинокі дзвіночки, до 4 см у
діаметрі. Дзвоник карпатський має дивовижні декоративні
властивості. У червні — вересні він цвіте практично безперервно, під час розмноження насінням починає цвісти вже на
другий рік

ДЗВОНИК БІЛИЙ
ДЗВІНОЧОК

ВИРОЩУВАННЯ:
Рослина віддає перевагу захищеним від вітру сонячним
місцям або півтіні з легким і родючим ґрунтом. На одному
місці може рости до п'яти років. Рослина не вимагає
особливого догляду. Щоб дзвіночок був пишним і красивим,
досить видалити зів'ялі квіти. Насіння достигає в липні —
серпні. Має гарний вигляд на альпійських гірках і в міксбордерах

НОВ

ИНК

РОСЛИНА:
Багаторічна рослина заввишки до 90 см. Формує густогіллясті кущі з дрібними численими махровими квітами білого
кольору. Дивовижної краси ніжна квітка. Давно полюбилася
квітникарям

РОСЛИНА:
Дзвоник персиколистий — це багаторічна трав'яниста
рослина. Відрізняється від інших видів високим стеблом, до
100 см заввишки, із зеленими безчерешковими листочками
ланцетоподібної форми. Блакитні або білі квіти (діаметр — до
4 см) розташовуються на верхівці квітконоса
ВИРОЩУВАННЯ:
Цвітіння починається з червня і триває один-півтора місяці.
Використовують для оформлення клумб і рабаток, а також
на зріз для створення вишуканих букетів

А

ЛІТНЄ СОНЦЕ
геліопсис шорсткий

РОСЛИНА:
Багаторічна трав'яниста рослина сімейства Айстрових.
Стебло заввишки 120 см, черешки та листя вкрито жорсткими ворсинками. Квіти махрові, жовтого забарвлення, зібрані
в досить великі суцвіття-кошики
ВИРОЩУВАННЯ:
Можна заздалегідь виростити розсаду з насіння. У березні
насіння сіють завглибшки до 1 см. Використовують легкий
торф'яний субстрат. Рекомендують відразу витримувати
дистанцію між посівами 10—15 см. У кінці травня можна
висаджувати розсаду на постійне місце. Ця рослина легко
пристосовується до сильної спеки й посухи. Навіть у разі
недостатнього поливу не засихає, але цвіте менше. Рослина
дуже світлолюбна, тому для посадки обирають відкриті
ділянки. Слід подбати про гарний дренаж і захист від
протягів
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ЛЬОН ГОЛУБИЙ
багаторічний

РОСЛИНА:
Чарівна багаторічна рослина із сімейства Льонових. Стебла
прямостійні, витончені, сильногіллясті, заввишки до 50 см.
Листя сидячі, ланцетні. Діаметр квіток — 2 см, блакитні,
зібрані в пухкі суцвіття
ВИРОЩУВАННЯ:
Холодостійкий, невибагливий, віддає перевагу сонячним
ділянкам із легкими ґрунтами, без застою води. Розмножують прямим посівом у відкритий ґрунт навесні або під зиму.
Сходи проріджують на відстані 10 см. Використовують для
оформлення садової ділянки, найбільший ефект досягається під час посадки групами

БАГАТОРІЧНИКИ

НОВ

НОВ

ГРАВІЛАТ
ЧІЛІЙСЬКИЙ
НКА

И

А

МАЛЬВА
ФІСІФОЛІЯ
суміш

Леді Стратхеден

РОСЛИНА:
Рослина відмінно підходить для бордюрів. Вона невибаглива, а за своїм зовнішнім виглядом схожа на мак. Заввишки
60 см, забарвлення квіток жовте. Цвіте з травня й до липня,
а потім повторно, трохи ближче до осені

Госпожа Бредшоу

ИНК

ВИРОЩУВАННЯ:
Висів насіння на розсаду здійснюють у березні або на
початку квітня. Ємність укривають поліетиленом. Насіння
проростає за два тижні. Коли з'явиться перша пара
листочків, розсаду пересаджують у стаканчики. Під час
насіннєвого розмноження цвітіння почнеться тільки в
наступному сезоні. Якщо висівати насіння у відкритий ґрунт,
то найкращий час для цього — травень-липень. Під час
висадки рослин дотримуйте інтервал 40 см. Квітка відмінно
почувається на відкритих і сонячних ділянках, і в напівтіні.
Нормально витримує зниження температури, однак на зиму
її краще ховати від морозів

КВІТИ
РОСЛИНА:
Популярний сорт багаторічної мальви. Квіти немахрові,
поодиночні, великі, до 5—8 см у діаметрі, яскравих кольорів.
Стебло заввишки до 150 см. Добре росте на відкритих
сонячних ділянках із поживним ґрунтом. Використовують
групами для декорування огорож, стін, переважно для
групових посадок, клумб і на зріз
ВИРОЩУВАННЯ:
Можна домогтися цвітіння у рік посіву. Для цього насіння
висівають у січні — березні та вирощують з досвічуванням.
Розсаду висаджують у відкритий ґрунт у травні й мальва
зацвіте вже до середини літа. Пересадку витримує в
будь-якому віці. За температури +16—18°С сходи з'являються на 7—12-й день. Насіння викладають на поверхню ґрунту
і присипають тонким шаром субстрату на 2 мм. Ґрунт має
завжди залишатися вологим і не пересихати
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КВІТИ

КІМНАТНІ РОСЛИНИ

ХІ

Т

ПЕЛАРГОНІЯ
ЗОНАЛЬНА F1
фіолетово-червона суміш

ПЕЛАРГОНІЯ
МІРКА F1
кармінна

ДИЗІГОТЕКА
ЕЛЕГАНТНА
шефлера

РОСЛИНА:
Вишукана кімнатна рослина, яку вже багато років успішно
використовують для оформлення веранд і лоджій, підвісних
вуличних кошиків і вазонів. Рослина формує об'ємний і
компактний кущик, заввишки 35 см і діаметр — 25 см, з
декоративним зеленим листям, із виразним коричневим
малюнком по краю. Квітки зібрані у великі й кулясті
суцвіття. Цей сорт стійкий до несприятливих погодних умов
ВИРОЩУВАННЯ:
Посів здійснюють у грудні — березні в легкий ґрунт
завглибшки не більше 1 см, посіви накривають склом і
ставлять у тепле, світле місце, унеможливлюючи прямі
сонячні промені. Сходи з'являються через два-три тижні
після посіву. Оптимальна температура проростання 20—25°
С і вологий ґрунт. Пікіровку сіянців здійснюють у фазі
двох-трьох справжніх листків. Для кращого кущіння
рослини прищипують над п'ятим-шостим листком.
Пеларгонія світлолюбна й вологолюбна рослина, віддає
перевагу легким, родючим ґрунтам із додаванням піску. У
теплу пору року любить рясний та частий полив. Узимку
поливають помірно. Здійснюють підгодівлю рослини
мінеральними добривами, збагаченими Калієм. Період
цвітіння — через 15—18 тижнів після посіву

РОСЛИНА:
Дізиготека — це гарна декоративна рослина
ВИРОЩУВАННЯ:
Насіння сіють під кінець зими у ґрунтову суміш із піску й
торфу (співвідношення — 1:1). Перед посадкою насіння ґрунт
потрібно продезінфікувати, а насіння замочити у воді з
Цирконієм або Епіном. Ґрунт змочують і ставлять у тепле
місце, витримуючи температуру від 20 до 24°C. Ємність з
насінням час від часу потрібно провітрювати та обприскувати. Сіянці пікірують у маленькі горщики після появи
двох-трьох листочків, температуру витримують на рівні від
18 до 20°C. У семисантиметрові горщики пересаджують
після того, як рослини обплетуть корінням горщик ізсередини, а температуру знижують до 14—16°C. Восени Дізиготеку
пересаджують у десятисантиметрові горщики у ґрунтову
суміш із двох частин дернової землі, однієї частини
листкової й однієї частини піску
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ДОБРИВА

ДОБРИВА

ПОРОШКИ

СТАРТ

ПРИЗНАЧЕННЯ:
Кореневе живлення: 25 г на 10 л води

БАЛАНС

порошок

ОПИС:
Формула: 13-40-13+TE
Комплексне водорозчинне NPK-добриво з високим вмістом
Фосфору. Спеціально розроблене для збалансованого
живлення рослини під час стадій розвитку коріння, пересадки, цвітіння та зав’язування плодів. Залізо, Цинк, Мідь та
Марганець подано у вигляді хелатів, що робить їх
максимально доступними для рослини.
Підвищує рівень урожайності та її якість. Призначений для
кореневих підкормок. Послаблює симптоми стресу й
захищає рослину від негативних чинників навколишнього
середовища. Розчинний. Завдяки низькому рівню pH
очищує крапельниці поливної системи й забезпечує
доступність елементів живлення рослині

порошок

ФРУТ

ПРИЗНАЧЕННЯ:
Збільшення врожаю: 25 г на 10 л води

ФІНІШ

порошок

ОПИС:
Формула: 17-10-32+TE
Комплексне водорозчинне NPK-добриво з високим вмістом
Калію. Спеціально розроблене для збалансованого живлення рослини під час стадій зав’язування, наливу й дозрівання
плодів. Залізо, Цинк, Мідь та Марганець подано у вигляді
хелатів, що робить їх максимально доступними для рослини.
Призначений для кореневих підкормок. Підвищує рівень
урожайності до 35%. Послаблює симптоми стресу і негативного впливу високих температур. Поліпшує процеси
плодоутворення та дозрівання, колір і товарність урожаю.
Підвищує вміст цукру й сухих речовин

порошок
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Г
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Г

1
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Г
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Г
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ПРИЗНАЧЕННЯ:
Зростання та розвиток: 25 г на 10 л води
ОПИС:
Формула: 20-20-20+TE
Комплексне водорозчинне NPK-добриво з високим вмістом
поживних речовин. Спеціально розроблене для збалансованого живлення рослини під час стадій зростання та
розвитку. Залізо, Цинк, Мідь та Марганець подано у вигляді
хелатів, що робить їх максимально доступними для рослини.
Підвищує рівень урожайності та її якість. Призначений для
кореневого підживлення. Поліпшує імунітет рослини.
Послаблює симптоми стресу й захищає від негативних
чинників навколишнього середовища. Поліпшує розвиток,
пришвидшує дозрівання. Збільшує розміри плоду. Посилює
стійкість до весняних заморозків. Розчинний. Завдяки
низькому рівню pH очищує крапельниці поливної системи й
забезпечує доступність елементів живлення рослині

ПРИЗНАЧЕННЯ:
Покращення зберігання: 25 г на 10 л води
ОПИС:
Формула: 8-17-41+TE
Комплексне водорозчинне NPK-добриво з високим вмістом
Фосфору й Кальцію. Спеціально розроблене для збалансованого живлення рослини під час стадій цвітіння,
зав’язування, наливу і дозрівання плодів, утворення коренів
і бульб. Залізо, Цинк, Мідь та Марганець подано у вигляді
хелатів, що робить їх максимально доступними для рослини.
Підвищує рівень урожайності та її якість. Призначений для
кореневих підкормок. Послаблює симптоми стресу і
захищає рослину від негативних чинників навколишнього
середовища. Запобігає дефіциту Кальцію. Розчинний.
Завдяки низькому рівню pH очищує крапельниці поливної
системи й забезпечує доступність елементів живлення
рослині

ГЕЛІ

СТАРТЕР

ПРИЗНАЧЕННЯ:
Кореневе живлення: 25 г на 10 л води

ВЕГЕТАТИВ

гель

ОПИС:
Формула: 16-69-16+ТЕ
Комплексне водорозчинне Гель-добриво з високим вмістом
Фосфору для збалансованого живлення рослини під час
стадій розвитку коріння, пересадки, цвітіння та зав’язування
плодів. Залізо, Цинк, Мідь та Марганець подано у вигляді
хелатів, що робить їх максимально доступними для рослини.
Підвищує рівень урожайності та її якість. Призначений для
кореневих і листових підкормок. Послаблює симптоми
стресу й захищає рослину від негативних чинників
навколишнього середовища. Розчинний. Завдяки низькому
рівню pH очищує крапельниці поливної системи й забезпечує доступність елементів живлення рослині

гель
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ФРУТ

ПРИЗНАЧЕННЯ:
Збільшення врожаю: 25 г на 10 л води

гель

ОПИС:
Формула: 18-11-59+2MgO+TE
Комплексне водорозчинне Гель-добриво з високим вмістом
Калію. Спеціально розроблене для збалансованого живлення рослин під час стадій зав’язування, наливу та дозрівання
плодів. Залізо, Цинк, Мідь і Марганець подано у вигляді
хелатів, що робить їх максимально доступними для рослин.
Призначений для кореневих та листових підкормок.
Підвищує рівень врожайності до 35%. Послаблює симптоми
стресу і негативного впливу високих температур. Поліпшує
процеси плодоутворення та дозрівання, колір та товарність
врожаю. Підвищує вміст цукру та сухих речовин.
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КАЛЬЦИФОС
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ДОБРИВА
ПРИЗНАЧЕННЯ:
Зростання та розвиток: 25 г на 10 л води
ОПИС:
Формула: 27-27-27+3MgO+TE
Комплексне водорозчинне Гель-добриво з високим вмістом
поживних речовин. Спеціально розроблене для збалансованого живлення рослини під час стадій зростання та
розвитку. Залізо, Цинк, Мідь та Марганець подано у вигляді
хелатів, що робить їх максимально доступними для рослини.
Підвищує рівень урожайності та її якість. Призначений для
кореневих і листових підкормок. Поліпшує імунітет рослини.
Послаблює симптоми стресу й захищає від негативних
чинників навколишнього середовища. Поліпшує розвиток,
пришвидшує дозрівання. Збільшує розміри плоду. Посилює
стійкість до весняних заморозків. Розчинний. Завдяки
низькому рівню pH очищує крапельниці поливної системи й
забезпечує доступність елементів живлення рослині

ПРИЗНАЧЕННЯ:
Успішне вирощування: 25 г на 10 л води
ОПИС:
Формула: 9-64-0+11CaO+Mg+Zn+B
Комплексне водорозчинне Гель-добриво з високим вмістом
Фосфору та Кальцію. Спеціально розроблене для збалансованого живлення рослини під час стадій цвітіння,
зав’язування, наливу й дозрівання плодів, утворення коренів
і бульб.
Підвищує рівень урожайності та її якість. Призначений для
кореневих і листових підкормок. Послаблює симптоми
стресу і захищає рослину від негативних чинників
навколишнього середовища. Запобігає дефіциту Кальцію.
Розчинний. Завдяки низькому рівню pH очищує крапельниці
поливної системи і забезпечує доступність елементів
живлення рослині
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ДОБРИВА

ФАЙВИ

МУЛЬТІ
файв

500
Г
100
Г
25
Г

ТЕРРА
файв

500
Г
100
Г
25
Г

ОПИС:
Формула: 20-20-20+6CaO+3MgO+TE
Комплексне водорозчинне Гель-добриво з високим вмістом
поживних речовин. Спеціально розроблене поєднання п'яти
основних елементів для збалансованого живлення рослини
під час стадій зростання та розвитку. Залізо, Цинк, Мідь та
Марганець подано у вигляді хелатів, що робить їх
максимально доступними для рослини.
Підвищує рівень урожайності та її якість. Призначений для
кореневого підживлення. Поліпшує імунітет рослини.
Послаблює симптоми стресу і захищає від негативних
чинників навколишнього середовища. Поліпшує розвиток,
пришвидшує дозрівання. Збільшує розміри плоду. Посилює
стійкість до весняних заморозків. Розчинний. Завдяки
низькому рівню pH очищує крапельниці поливної системи і
забезпечує доступність елементів живлення рослині

ПРИЗНАЧЕННЯ:
Збільшення врожаю: 25 г на 10 л води
ОПИС:
Формула: 12-44-12+6CaO+3MgO+TE
Комплексне водорозчинне Гель-добриво з високим вмістом
Фосфору. Спеціально розроблене поєднання п'яти основних
елементів для збалансованого живлення рослини під час
стадій розвитку коріння, пересадки, цвітіння та зав’язування
плодів. Залізо, Цинк, Мідь та Марганець подано у вигляді
хелатів, що робить їх максимально доступними для рослини.
Підвищує рівень урожайності та її якість. Призначений для
кореневих підкормок. Послаблює симптоми стресу і
захищає рослину від негативних чинників навколишнього
середовища. Розчинний. Завдяки низькому рівню pH
очищує крапельниці поливної системи і забезпечує
доступність елементів живлення рослині

ФРУКТУС

ПРИЗНАЧЕННЯ:
Збільшення врожаю: 25 г на 10 л води

файв

ОПИС:
Формула: 18-9-36+6CaO+3MgO+TE
Комплексне водорозчинне Гель-добриво з високим вмістом
Калію. Спеціально розроблене поєднання п'яти основних
елементів для збалансованого живлення рослини під час
стадій зав’язування, наливу і дозрівання плодів. Залізо,
Цинк, Мідь та Марганець подано у вигляді хелатів, що робить
їх максимально доступними для рослини.
Призначений для кореневих підкормок. Підвищує рівень
урожайності до 35%. Послаблює симптоми стресу й негативного впливу високих температур. Поліпшує процеси
плодоутворення та дозрівання, колір і товарність урожаю.
Підвищує вміст цукру і сухих речовин

500
Г
100
Г
25
Г

88

ПРИЗНАЧЕННЯ:
Успішне вирощування: 25 г на 10 л води

РЕКОМЕНДАЦІЇ
ДО ПОСІВУ ОСНОВНИХ
ОВОЧЕВИХ КУЛЬТУР

Назва культури

Вага 1000
насіння,
грам

Кількість
насіння в
1 грамі, шт

кг/га

тис/га

кг/га

тис/га

Мінім.
температура
грунту,
о
С

Кількість насіння на 1 га
прямий посів

через розсаду

Кількість днів
до сходу при
температурі грунту
5оС

12оС

20оС

Схема посіву
або висадки
розсади, см

Оптимальна
густота стояння в
період вегетації,
рослин/га

40-170

6-25

0,2-1,4

-

0,2-1,2

5-15

12,2

-

20

10

150-220х60-80

4 000-12 000

4

220-250

-

-

-

-

12,1

30

10

8

100-110х50-60

16 000-22 000

4-5

150-200

-

130-200

-

100-150

1,3

30

10

6

25-30х33-40

80 000-130 000

28-33

30-35

-

9-13

-

9-13

12,12

-

-

10

160-200х45-55

8 500-12 500

140-170

6-7

3,5-5

14-20

1,7-3,5

10-23

10

-

15

5

120-180х40-60

10 000-20 000

Капуста білокачанна рання

3-4

250-330

-

-

-

65-65

1

27

10

6

45-50х35-40

50 000-80 000

Капуста білокачанна середня

3-4

250-330

0,15-0,25

40-70

-

36-68

1

27

10

6

45-65х40-80

35 000-65 000

Кавун
Баклажан
Броколі
Диня
Кабачок

3-4

250-330

0,1-0,2

35-60

-

32-57

1

27

10

6

45-65х40-80

30 000-55 000

125-170

6-8

-

54-75

-

-

1,4

61

21

12

75-60х20-25

50 000-70 000

2-3

350-450

-

-

-

250-350

1,4

67

22

12

50-70х8-11

150 000-250 000

Цибуля ріпчаста, озима

4

250

6-7

-

-

-

1,4

60

20

12

25-35х3-5

1-1,3 млн

Цибуля ріпчаста, ярова

4

250

4-5

1-1,2 млн

-

-

1,4

61

21

14

30-40х3-4

0,9 млн

Капуста білокачанна пізня
Кукурудза солодка
Зелена цибуля

1,45-2,4

700-1200

2-2,5

1,3-2 млн

-

-

1,3

46

16

9

30-60х6,5-10

1,1-1,6 млн

Огірок, в полі

40-50

20-25

0,8-1,5

28-35

0,6-0,9

20-30

12,1

-

-

4

140-200х25-35

18 000-40 000

Огірок, в теплиці

40-50

20-25

-

-

-

10-40

12,1

-

-

4

120-150х60-70

10 000-40 000

Перець солодкий та гострий,
відкритий грунт

5-8

120-200

2-3

-

0,25-0,3

26-34

6,7

-

56

22

70-90х40-50

20 000-25 000

Перець солодкий та гострий,
захищений грунт

6-7

120-150

-

-

0,4-0,5

27-33

6,7

-

56

22

100-150х40-50

25 000-30 000

Петрушка листова

1-1,3

1000-1300

3-5

-

-

-

3,5

-

-

12

25-35х2-5

0,5-1,2 млн

Редис

7-10

100-140

40-50

5 млн

-

-

4,5

-

9

4

7-15х1,6-2,5

4,5 млн

Салат листовий,
захищений грунт

1-1,5

600-1100

-

-

-

120-160

3,5

47

8

4

25-30х22-25

120 000-160 000

0,9-1,2

600-900

6-8

4-6 млн

-

-

10

-

15

5

-

4-6 млн

Салат листовий і качанний,
відкритий грунт

1-1,5

800-1100

0,5-1

-

-

80-100

3,5

47

8

4

30-40х30

80 000-100 000

Буряк

14-20

50-70

8-10

500-700

-

-

2,1

41

12

7

30-40х6

380 000-550 000

Селера черешкова

Морква

Салат корн (польовий)

0,4-0,5

2000-2500

-

-

0,1-0,15

100-150

4,6

-

32

15

30-4-х25-30

90 000-120 000

Селера коренева

0,4

2500

-

-

0,08-0,1

50-60

4,6

-

32

15

50-25

40 000 - 50 000

Томат високорослий

2-3

250-330

-

-

-

21-26

8,7

-

27

7

80-100х40-50

20 000 -25 000

Томат кущовий

2-3

250-330

1,2-2

-

0,04-0,07

18-29

8,7

-

27

7

100-150х40-50

15 000-25 000

15-250

5-6

3,5-4,5

8-10

-

-

10

-

14

7

180-200х60-70

7 000-9 000

Квасоля спаржева, для
комбайнового збирання

250

5-9

100-120

350-370

-

-

7,7

-

30

11

50-70х5-7

300 000-350 000

Квасоля спаржева, для
ручного збирання

350

2-6

80-100

200-400

-

-

7,7

-

30

11

50-70х20-25

250 000-300 000

Цвітна капуста

2,3-3,7

250-330

-

-

-

25-35

1,3

30

10

6

70-80х40-70

20 000-30 000

Шпинат

5,5-10

100-175

6-10

0,6-1 млн

-

-

0,1

23

9

6

24-40х6-10

300 000-500 000

Гарбуз

90

Ш УКАЙТЕ

НАС В СОЦМЕРЕЖАХ :

ledaagroua

ЛедаАгро

О ПТОВІ

ПРОДАЖІ
ЗА ТЕЛЕФОНАМИ :

+38(097)554-57-57
+38(095)554-57-57
+38(093)554-57-57

ledaagro.ua

