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ОВОЧІ



АКОРД F1

АЯКС F1

АСТЕРІКС F1

АЛЬЯНС F1

ГЕКТОР F1

АТЛАНТІС F1

огірок огірок

огірок огірок

огірокогірок

РОСЛИНА:
Надранній бджолозапильний гібрид 
огірка з високим і стабільним рівнем 
урожайності. Міцна й відкрита рос-
лина, формує кілька зеленців в 
одному вузлі. Масовий урожай в по-
чатковому періоді плодоношення. 

ПЛІД:
Плоди однорідні, темно-зелені, біло-
шипі, з відмінними смаковими й за-
солювальними якостями, генетично 
без гіркоти, з ніжною шкіркою.  Зав-
довжки 12 см.

РОСЛИНА:
Ранній гібрид огірка жіночого типу 
цвітіння. Має тривалий період плодо-
ношення завдяки високій регенеру-
вальній здатності рослини. 

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

РОСЛИНА:
Ранній гібрид огірка, переважно жіно-
чого типу цвітіння. Рослина сильна, 
дає стабільний та високий рівень уро-
жайності, особливо в початковий 
період плодоношення. Стійка до бо-
рошнистої роси, вірусу огіркової моза-
їки, пероноспорозу. 

ПЛІД:
Формує однорідні плоди світло-зеле-
ного кольору з тоненькою шкіркою. 
Має відмінні смакові й засолювальні 
якості.

РОСЛИНА:
Ранній гібрид огірка, переважно жі-
ночого типу цвітіння. Рослина з роз-
виненою кореневою та листковою 
системою.

ПЛІД:
Плоди однорідні, завдовжки 6-10 см. 
Шкірка тоненька, темно-зелена, по-
мірно шипована. Гібрид є транспор-
табельним, не втрачає своїх 
товарних і смакових якостей. Добре 
підходить для консервування. Під 
час переростання не жовтіє.

РОСЛИНА:
Ранньостиглий гібрид огірка для від-
критого ґрунту, переважно з жіночим 
типом цвітіння, високоврожайний, 
стійкий до хвороб.

ПЛІД:
Зеленець з високими смаковими 
якостями, для засолювання та спо-
живання у свіжому вигляді, без гірко-
ти, плід завдовжки — 9-11 см, 
транспортабельний.

РОСЛИНА:
Надранній кущовий гібрид огірка, пе-
реважно жіночого типу цвітіння. Рос-
лина компактна з рясним та 
дружним плодоношенням. Рекомен-
дують для отримання надраннього 
врожаю. 

ПЛІД:
Плоди однорідні, білошипі, цилін-
дричні, темно-зелені, не жовтіють, 
мають відмінний смак, щільну 
м'якоть. Придатний для використан-
ня у свіжому вигляді та для соління. 
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РЕГАЛ F1

НАТАША F1НАДЕЖДА F1

СОНАТА F1

огірок

огірок

огірокогірок

РОСЛИНА:
Ранній гібрид огірка, переважно жі-
ночого типу цвітіння. Має високу 
стійкість до захворювань та не-
сприятливих погодних умов виро-
щування.

ПЛІД:
Співвідношення довжини плоду до 
товщини (діаметра) – 3,1:1,0. Плоди 
великогорбкуваті, зі шкіркою світ-
ло-зеленого кольору. Добре підхо-
дить для маринування та соління.

РОСЛИНА:
Ранній комахозапильний гібрид, пе-
реважно жіночого типу цвітіння. Дає 
високий та стабільний рівень уро-
жайності.

ПЛІД:
Плоди яскраві, світло-зелені, помір-
но шиповані, відмінної якості та 
смаку, без гіркоти. Мають гарну 
щільність та консистенцію. Підхо-
дять для вживання у свіжому вигля-
ді та переробки.

РОСЛИНА:
Суперранній комахозапильний висо-
коврожайний гібрид, переважно жі-
ночого типу цвітіння. Здорова 
середньоросла рослина протягом 
сезону вирощування. Дає більший 
відсоток товарних плодів.

ПЛІД:
Плоди циліндричної форми, тем-
но-зелені, за зовнішнім виглядом не 
відрізняються від партенокарпічних 
гібридів. Мають гарну консистенцію 
(однорідність), без гіркоти. 

РОСЛИНА:
Продуктивний, ранній гібрид огірка, 
переважно жіночого типу цвітіння. 
Має тривалий період плодоношення.

ПЛІД:
Плоди темно-зеленого кольору, ви-
рівняні, із щільною шкіркою, мають 
відмінні смакові якості (засолюван-
ня та консервування), транспорта-
бельні. 
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АРТИСТ F1

АРКТИКА F1

БАДЕ F1

АМУР F1

АРИСТОКРАТ F1

АНЗОР F1

огірок

огірок

огірок

огірок

огірок

огірок

РОСЛИНА:
Ранній самозапильний гібрид огірка. 
Рослина сильна, з розвиненою коре-
невою системою, формує по 6-8 
плодів у вузлі. Під час вирощування 
на шпалері не утворює бокові пасин-
ки. Швидко регенерує після стресів. 
Забезпечує стабільний рівень урожай-
ності протягом сезону.

ПЛІД:
Плоди однорідні, вирівняні, темно-зе-
лені, з маленькою насіннєвою каме-
рою, без гіркоти. Добре підходить для 
маринування.

РОСЛИНА:
Ультраранній самозапильний гібрид 
огірка. Рослина сильна, формує 6-8 
плодів у вузлі. Стійкий до високих 
температур, повітряної посухи, бо-
рошнистої роси, пероноспорозу. Де-
монструє стабільний, високий та 
якісний врожай. 

ПЛІД:
Плоди темно-зелені, однорідні, ши-
повані, циліндричної форми, з ма-
ленькою насіннєвою камерою, 
тонкошкірі, без гіркоти, дуже смачні, 
транспортабельні.

РОСЛИНА:
Досить ранній партенокарпічний (са-
мозапильний) гібрид огірка. Вегетаці-
йний період становить 33-40 днів. 
Рослина досить потужна, рясно 
вкрита листям. Відстань між пазуха-
ми не велика. 

ПЛІД:
Плоди огірка — корнішони цилідрич-
ної форми, однорідні, горбкуваті, ви-
рівняні, привабливого зеленого 
кольору, масою 160-180 г. Мають 
довжину 10-11 см, діаметр 3-3,5 см.

РОСЛИНА:
Ультраранній гібрид самозапильного 
огірка. Плід дозріває за 35 днів. Рос-
лина дуже потужна, формує по 2-3 
зеленці в одній міжві.

ПЛІД:
Плоди насиченого зеленого кольору, 
вирівняні за формою і розміром, ши-
повані. Мають сильний аромат і 
смак без гіркоти. Розмір плодів в се-
редньому 10-11 см, діаметр 3-3,3 см, 
без внутрішніх пустот.

РОСЛИНА:
Дуже ранній гібрид самозапильного 
огірка. Придатний для вирощування 
у відкритому ґрунті і теплицях. 
Зав'язь у куща букетного типу. 

ПЛІД:
Огірки темно-зелені, білошипі з горб-
куватою та щільною шкіркою, солодкі, 
хрусткі, без гіркоти. Довжина зеленця 
9,3-9,6 см. Огірки вживають у свіжому 
вигляді, для консервації, а також для  
засолу і маринування. 

РОСЛИНА:
Ранньостиглий гібрид самозапильно-
го огірка. Рослина букетного типу, з 
короткими міжвузлями. Відсутнє ски-
дання плодів, формує 2-4 корнішона 
у вузлі. Характерна дружна віддача 
врожаю в ранні терміни. 

ПЛІД:
Насичено-зелений, вирівняний за ко-
льором і формою корнішон. Має 
гарний смак без гіркоти. Розмір плодів 
в середньому 10-11 см, діаметр 
3-3,3 см, без внутрішніх пустот.
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ЕКОЛЬ F1

КАРАОКЕ F1

ДИРЕКТОР F1БЙОРН F1

КАПРІКОРН F1

КІБРІЯ F1

огірок

огірокогірок

огірок

огірок огірок

РОСЛИНА:
Ранньостиглий гібрид самозапиль-
ного огірка корнішонного типу з ви-
сокою врожайністю, для весняного 
та осіннього вирощування в плівко-
вих теплицях і відкритому ґрунті в 
розстил та на шпалері. 

ПЛІД:
Для цього гібрида характерне інтен-
сивне та рівномірне забарвлення 
плодів у темно-зелений колір, без 
білого кінчика. Зеленці завдовжки 
10-12 см. М'якоть плоду хрустка, 
дуже соковита, смачна.

РОСЛИНА:
Ранньостиглий огірок. Сорт самоза-
пильний, чорношипий. Має букетне 
цвітіння, до десяти зав'язей у пучку, 
плодоносить тривалий час. Урожай-
ність за сезон сягає 20 кг з 1 м².

ПЛІД:
Плоди без гіркоти. Призначення є уні-
версальним — можна використовува-
ти як у сирому, так і в маринованому 
вигляді. Структура щільна, під час 
консервування не утворює пустот, 
відмінний для маринування пікулів 
(4-6 см). 

РОСЛИНА:
Надранній гібрид самозапильного 
огірка корнішонного типу. Плодоно-
сить рано, стабільний рівень урожай-
ності протягом тривалого часу. Має 
потужну кореневу систему й букет-
ний тип цвітіння.

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

РОСЛИНА:
Сучасний партенокарпічний гібрид 
огірка-корнішона з пучковою зав'яз-
зю та дуже високим потенціалом 
урожайності. 

ПЛІД:
Зеленці гарної форми, однорідні про-
тягом періоду вирощування, тем-
но-зеленого кольору, дуже смачні. 
Мають високий рівень транспорта-
бельності, завдовжки 10-14 см. При-
значені для споживання у свіжому 
вигляді, маринування та засолюван-
ня.

РОСЛИНА:
Новий ранній самозапильний гібрид 
огірка корнішонного типу. Рослина 
помірно сильна, букетного типу (по 
4 зав'язі у вузлі), має короткі міжвуз-
ля та короткі бічні пагони. Стійка до 
пероноспорозу й борошнистої роси.

ПЛІД:
Корнішони темно-зелені, завдовжки 
12-14 см. Приємний смак та аромат. 
Відмінні для консервування.

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

ПЛІД:
Плоди дуже однорідні. Ідеальні для 
засолювання та маринування.
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МАДІТА F1

МОДЕР F1

МАРІНДА F1

ЛЮТОЯР F1КРІСПІНА F1

МАША F1

огірок

огірок

огірокогірок

огірок

огірок

РОСЛИНА:
Новий надранній самозапильний 
гібрид огірка корнішонного типу з жі-
ночим типом цвітіння. Формує до 
трьох зав'язей у вузлі. Одночасно на 
кущі достигає від 18 до 23 зеленців. 

ПЛІД:
Плоди темно-зеленого кольору, зав-
довжки 10-12 см. Незалежно від 
умов вирощування рослина формує 
якісні та однорідні плоди без пустот. 
Відмінні для консервації.

РОСЛИНА:
Ранній, високоврожайний, білошипий 
партенокарпик корнішонного типу. Се-
редня вага плоду — 80-110 г. Рослина 
міцна, відкрита, формує по кілька зе-
ленців в одному вузлі.

ПЛІД:
Плоди однорідні, циліндричні, тем-
но-зелені, не жовтіють, з гарними за-
солювальними якостями та 
відмінною транспортабельністю. При-
значени для вирощування на пікулі.

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

ПЛІД:
Плоди з шипами, темно-зеленого 
забарвлення та гарної консистенції, 
без гіркоти, для маринування і 
квашення. Форма плоду правильна, 
циліндрична.

РОСЛИНА:
Найранніший з наявних гібридів 
самозапильного огірка-корнішона. 
У разі достатнього живлення 
формує по 6-7 плодів у вузлі. Стій-
кий до вірусу мозаїки огірка, кладо-
споріозу борошнистої роси, 
пероноспорозу.

ПЛІД:
Плоди без гіркоти, достигають дуже 
рано та дружно. Призначені для 
вживання у свіжому вигляді та пере-
робки.

РОСЛИНА:
Самозапильний гібрид огірка корні-
шонного типу з раннім достиганням. 
Рослина букетного типу має по 4 
зав'язі у вузлі, з короткими міжвуз-
лями. Стійка до збудників перо-
носпорозу та борошнистої роси.

ПЛІД:
Зеленці темно-зеленого кольору, 
завдовжки 12-14 см, смачні, хрусткі 
та ароматні, без пустот.

РОСЛИНА:
Новий суперранній партенокарпіч-
ний високопродуктивний гібрид для 
свіжого ринку і перероблення. Висо-
кий ранній і загальний урожай. Рос-
лина з більш відкритим типом куща, 
ніж старі гібриди. 

ПЛІД:
Плоди дуже однорідні, циліндричної 
форми, темно-зеленого забарвлення, 
без гіркоти. Співвідношення довжи-
на / товщина: 3,1. Надзвичайно висо-
кий вихід товарної продукції.
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МІРАБЕЛ F1 ПАСАЛІМО F1

ПАСАМОНТЕ F1

ПУЧІНІ F1 РАТНИК F1

ПРІМЕРО F1

огірок

огірок

огірок

огірок

огірок огірок

РОСЛИНА:
Ранньостиглий гібрид партенокарпіч-
ного огірка корнішонного типу. Стій-
кий до хвороб. Високий вихід 
товарної продукції — 96%.

ПЛІД:
Плоди генетично без гіркоти, цилін-
дричні, зелені. Не переростають. 
Мають гарні смакові якості у свіжо-
му й консервованому вигляді, тран-
спортабельні.

РОСЛИНА:
Ранньостиглий гібрид партенокарпіч-
ного огірка корнішонного типу. Стій-
кий до хвороб. Високий вихід 
товарної продукції — 95-97%.

ПЛІД:
Плоди темно-зеленого кольору, гене-
тично без гіркоти, циліндричні. При-
значені для реалізації у свіжому 
вигляді та переробки.

РОСЛИНА:
Дуже ранній гібрид самозапильного 
огірка-корнішона з відмінною  вро-
жайністю. У разі достатнього жив-
лення формує по 6-7 плодів у вузлі.

ПЛІД:
Огірки без гіркоти, рано та дружно 
достигають. Гібрид призначений для 
вживання у свіжому вигляді та пере-
робки. Відмінний для виробництва пі-
кулів.

РОСЛИНА:
Дуже ранній гібрид огірка, партено-
карпик, напівбукетний. Надзвичайно 
стабільна рослина.

ПЛІД:
Насичено-зелений колір, однорідний, 
10-12 см, 3-5 плодів у зав'язі. Для 
споживання в свіжому виді та для 
переробки.

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

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

РОСЛИНА:
Середньостиглий самозапильний ку-
щовий гібрид огірка. Стійкий до стре-
сів і захворювань. Має дуже високий 
вихід корнішона. Рослина середньо-
генеративного типу.

ПЛІД:
Добре підходить для вживання у сві-
жому вигляді й переробки. Співвідно-
шення довжини плоду до товщини 
(діаметра) — 3,4:1,0.
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СЕВЕРІН F1

СЕДРІК F1

СТРАЖ F1

СЕРТЕЛ F1

СОЛОН F1

САТІНА F1
огірок

огірок огірок

огірок

огірокогірок

РОСЛИНА:
Ранній високоврожайний гібрид са-
мозапильного огірка-корнішона. Рос-
лина сильна, компактна, відкрита, 
генеративного типу, з короткими біч-
ними пагонами (забезпечує нетрудо-
місткий догляд і зручність у зборі 
врожаю). 

ПЛІД:
Плоди завдовжки 10-12 см, вагою 
120-130 г, зеленого кольору, без світ-
лих смуг, циліндричної форми. Трива-
лий час зберігають товарний вигляд.

РОСЛИНА:
Самозапильний гібрид огірка корні-
шонного типу. Формує від двох-трьох 
огірків в одному вузлі. Стійкий до бо-
рошнистої роси, кладоспоріозу.

ПЛІД:
Плоди зеленого кольору, співвідно-
шення довжини й діаметра — 3,0:1,0. 
Мають хрустку м’якоть та ніжну 
шкірку, до того ж зберігають тран-
спортабельність. Гібрид універсаль-
ного призначення. 

РОСЛИНА:
Гібрид самозапильного огірка-корні-
шона раннього періоду достигання. 
Рослина середньогілляста, жіночого 
типу цвітіння, з потужною кореневою 
системою. Листя зеленого забарв-
лення, середнього розміру.

ПЛІД:
В одному вузлі формується від 2 до 
4 огірків завдовжки 12-14 см. 

РОСЛИНА:
Новий ранній гібрид самозапильного 
кущового огірка. Має високу стій-
кість до хвороб.

ПЛІД:
Плоди якісні, без пустот, темно-зеле-
ні, завдовжки 10-12 см. Відмінні для 
консервації.

РОСЛИНА:
Ранній гібрид самозапильного огір-
ка-корнішона. Рослина сильна, букет-
ного типу (по 4 зав'язі у вузлі), має 
короткі міжвузля. Плодоносить до 
листопада. Стійкий до пероноспоро-
зу та борошнистої роси. 

ПЛІД:
Корнішони темно-зелені, завдовжки 
12-14 см, з відмінним смаком та аро-
матом. Добре підходить для кон-
сервування.

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

ПЛІД:
Огірки гарного темно-зеленого 
забарвлення, дуже хрусткі та тверді, 
без гіркоти. Форма плоду правильна, 
циліндрична. Гібрид рекомендова-
ний для засолювання та консерву-
вання.

ОГІРОК самозапильний (партенокарпічний)10



ШАКТІ F1

ЧАЙКОВСЬКИЙ F1

СУПЕР БЕЙБІ F1

огірок

огірок

огірок

РОСЛИНА:
Ранній партенокарпічний гібрид 
огірка для вирощування у відкрито-
му ґрунті. Має високу стійкість до пе-
роноспорозу.

ПЛІД:
Великогорбкуваті плоди темно-зеле-
ного кольору, однорідні. Співвідно-
шення довжини плоду до товщини 
(діаметра) — 3,1:1,0. Відмінна якість 
плодів для маринування та соління.

РОСЛИНА:
Ранній партенокарпічний гібрид 
огірка, з високим рівнем раннього 
врожаю. Рослина відкрита, компак-
тна, генеративного типу, з потужною 
кореневою системою.

ПЛІД:
Плоди великогорбкуваті, темно-зеле-
ні. Співвідношення довжини плоду 
до товщини (діаметра) — 3,2:1,0. Від-
мінні смакові якості. Ідеальний для 
вживання у свіжому вигляді й пере-
робки.

РОСЛИНА:
Ранній гібрид салатного огірка само-
запильного типу. Рослина потужна, 
листя невеликого розміру, міжвузля 
короткі. Дуже врожайний, добре під-
ходить для щоденного збору.

ПЛІД:
Плід завдовжки 10-12 см. Огірок 
смачний та ароматний, шкірка ніжна, 
гладенька, темно-зелена.

ОГІРОКсамозапильний (партенокарпічний) 11



ОГІРОК вирощування12

Зона 1

Зона 2 1,5 метра

Зона 3

Шпалерний дріт

– Основне стебло
– Пагони першого порядку
– Місце прищіпки

Схемя підв’язки 
рослини огірка

Вимоги до умов вирощування огірків у теплиці

Формування В одне стебло

Кількість шт./га

У весняний період В осінній період

Спосіб вирощування 
Розсадний та безросадний

Висадка розсади не раніше ніж 4 справжніх листка

14

Ґрунту Повітря

18-24
Вдень Вночі
26-30 18-20

18-22

Між рослинами 40 см
Міжряддя 90-100 см

Між рослинами 40 см
Міжряддя 90-100 см

Розсадний — для більшої 
ранньостиглості

Мінімальна 
температура ґрунту, С°

Оптимальна 
температура, С°

Оптимальна температура 
поливної води, С°



ОГІРОКживлення 13

NPK NPK
13-40-13 + TE

NPK
20-20-20 + TE

NPK
8-17-41 + TE

GEL Gel Starter
16-69-16+TE

Gel Vegetative
27-27-27+3MgO+TE

Gel Fruit
18-11-59+2MgO+TE

FIVE 5 Multi
20-20-206+6CaO+3MgO+TE

5 Fructus
18-9-36+6CaO+3MgO+TE

Gel Ca/B
2-4 kg/h

Gel Micro
0,5-1,5 kg/h

Gel Pro-mino
200-300 ml/h

Agrinos

Вирощування 
розсади

Висаджування
розсади

Вегетативний
ріст

Цвітіння/
Зав'язь плодів

Розвиток
плоду

Збір
врожаю

6 Terra
12-44-12+6CaO+3MgO+TE

GEL Ca/B

GEL Micro

GEL Pro-mino

Agrinos А 
+ Agrinos Б 

по 30 мл/10 л води, 
кожні 7-10 днів

Agrinos А 
+ Agrinos Б

по 20-40 мл/10 л 
води, 

один раз

Agrinos А 
+ Agrinos Б

по 30 мл/10 л 
води, 

кожні 7-10 днів

 Agrinos Б
по 30 мл/10 л 

води, 
кожні 7-10 днів

Agrinos А + 
Agrinos Б

по 30 мл/10 л 
води, 

кожні  7-10 днів

Agrinos Б
по 30 мл/10 л 

води, 
кожні 7-10 днів

Agrinos А +
Agrinos Б

по 30 мл/10 л
води,

кожні 7-10 днів

Agrinos Б
по 30 мл/10 л

води, 
кожні 7-10 днів

Agrinos та GroGreen дозволено 
використовувати в бакових сумішах
Agrinos та GroGreen дозволено 
використовувати в бакових сумішах

 - кореневе внесення - кореневе внесення
 - позакореневе внесення - позакореневе внесення



АЙСАН F1

БОБКАТ F1

АСВОН F1

KS 3690 F1KS 17 F1

БАГІРА F1

томат

томат

томат

томат

томат

томат

РОСЛИНА:
Середньопізній гібрид плоди якого 
дозрівають через 120-140 днів з мо-
менту проростання. Рослина не 
висока (не більше 80-100 см), розви-
ває потужне стебло, яке не потребує 
підв'язки. 

ПЛІД:
Плоди округлі, вирівняні, щільні, м'я-
систі. На кисті формується 5-6 пер-
шокласних помідорів, які дружно 
достигають. Середня вага 220-250 г, 
але зустрічаються екземпляри і по 
350 г. 

РОСЛИНА:
Гібрид томату скоростиглий (95-100 
днів після появи перших ростків). Рос-
лина детермінантна (низькоросла), з 
потужним листовим апаратом, що на-
дійно захищає томати від сонячних 
опіків.

ПЛІД:
Плід привабливо-округлої форми, 
злегка витягнутий, на ньому можна по-
мітити слабо виражені межі. Колір 
овоча класичний червоний, не зеленіє 
біля плодоніжки. Вага помідорів - 
70-90 г.

РОСЛИНА:
Гібрид томату раннього терміну до-
стигання, високопродуктивний, дріб-
ноплідний. Рослина детермінантна 
(низькоросла), має добре розвинений 
листовий апарат, що захищає томати 
від сонячних опіків. 

ПЛІД:
Томати черрі яскраво-жовтого кольо-
ру, овально-округлої форми. Маса 
плоду 15-20 г. Плоди відрізняються 
чудовим запахом і смаком, стійкістю 
до розтріскування.

РОСЛИНА:
Гібрид томату середнього терміну до-
стигання, високопродуктивний, вели-
коплідний. Рослина детермінантна 
(низькоросла), має добре розвине-
ний листовий апарат, що захищає 
томати від сонячних опіків.

ПЛІД:
Тверді, м'ясисті, цукристі плоди при-
вабливої круглої форми. Середня 
маса томатів: 220-250 г, іноді до 300 г. 
Інтенсивний золотисто-жовтий зов-
нішній і внутрішній колір. 

РОСЛИНА:
Ранній гібрид кущового томата з 
потужною листковою масою та 
високою силою росту, дуже врожай-
ний.

ПЛІД:
Плоди м'ясисті, багатокамерні, вагою 
200-220 г. Помідори темно-червоного 
кольору, дуже смачні. Призначені для 
свіжого ринку, транспортування та 
переробки.

РОСЛИНА:
Середньоранній низькорослий круп-
ноплідний гібрид. Характерний висо-
кий рівень урожайності. 

ПЛІД:
Плоди великі, вагою 250-300 г, гарної 
округлої форми, однорідної структу-
ри, яскраво-червоні, без зеленої 
плями. Добре зберігаються, стійкі до 
розтріскування, підходять для спо-
живання у свіжому вигляді й пере-
робки на томатопродукти, 
транспортабельні.

ТОМАТ детермінантний (низькорослий)14



ЕДВАЙЗОР F1

ГЛАДІС F1

ДОЛЬЧЕССІО F1

ІНКАС F1

ДЕБЮТ F1

КЛАСІК F1

томат

томат

томат

томат

томат

томат

РОСЛИНА:
Ранній високоякісний томат. Харак-
терні концентроване зав'язування 
плодів і дуже дружне їх достигання. 
Відрізняється високою стійкістю до 
багатьох хвороб.

ПЛІД:
Середня вага плоду — 75 г. Має 
темно-червоний колір та овальну 
форму. Для споживання у свіжому 
вигляді та для переробки.

РОСЛИНА:
Ранній високоврожайний кущовий 
гібрид томата. Рослина середньорос-
ла, компактна. Стійкий до фузаріозу 
(раси 0,1) і вертицильозу.

ПЛІД:
Плоди по 80-100 г, однорідної структу-
ри, яскраво-червоні, перцевидні, м'я-
систі, чутливі до сонячних опіків, 
дружні в достиганні, транспортують 
на далекі відстані, без втрати якості. 
Один із найкращих гібридів для кон-
сервації цілих плодів без шкірки. 

РОСЛИНА:
Ранній високоврожайний гібрид 
томата. Рослина середньоросла, 
компактна, стійка до стресових умов 
вирощування, добре вкриває плоди. 
Для гібрида характерне концентро-
ване зав'язування. 

ПЛІД:
Плоди овально-подовжено-сливо-
видні, вагою 80-110 г, м'ясисті та 
однорідні за формою і масою. При-
значені для отримання томатної 
пасти, цільноплідного консервуван-
ня, свіжого споживання.

РОСЛИНА:
Середньостиглий, дуже продуктив-
ний та високоврожайний гібрид. За 
сприятливих умов на рослині форму-
ється понад 90 плодів, майже понад 
90% достигають одночасно. Плоди 
легко відокремлюються від плодо-
ніжки.

ПЛІД:
Плід перцевидної форми, розмір — 
85х45 мм, товщина стінки — 8 мм, се-
редня вага — 75 г. Має високий вміст 
сухих речовин (понад 6,3%).

РОСЛИНА:
Дуже продуктивний детермінантний 
гібрид томата типу Черрі.

ПЛІД:
Плід яскраво-червоний сливоподіб-
ної форми, середня довжина — 
35 мм, середня вага — 20 г. Має 
відмінний смак і високий вміст сухих 
речовин. Плоди стійкі до розтріску-
вання. Добре підходить як для пере-
робки, так і для споживання у 
свіжому вигляді. Придатний для 
транспортування, тривалий час збе-
рігається на кущі.

РОСЛИНА:
Ранній великоплідний томат. Завдя-
ки великому листковому апарату 
рослина захищає плоди від сонячних 
променів та подовжує термін збору 
врожаю.

ПЛІД:
Плоди гладенькі, великі, однорідної 
структури, правильної округлої 
форми, темного забарвлення, гарної 
якості. Вага — 200 г.
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МАРМАРА F1

ОЛЬГА F1 ПІНК БУШ F1

ПОЛБІГ F1

МЕЙС F1

РІО ГРАНДЕ F1

томат

томат томат

томат

томат

томат

РОСЛИНА:
Ранній низькорослий гібрид томата. 
Рослина потужна, з добре розвине-
ним темно-зеленим листям, яке за-
хищає плоди від сонячних опіків. На 
одному суцвітті формує до 6-7 
плодів.

ПЛІД:
Плоди великі й округлі, вагою 
200-250 г. Відмінно транспортуються 
на далекі відстані, не втрачаючи то-
варних і смакових якостей.

РОСЛИНА:
Ранній напівдетермінантний гібрид 
томата (75-78 днів від висадки 
розсади). Рослина середньої сили 
росту, укрита листям. Характерна 
відмінна дружність під час достиган-
ня плодів. Стійкий до хвороб.

ПЛІД:
Вага плоду  160-180 г, округлі, 
однорідні, темно-червоного кольору, 
багатокамерні. Характерний 
високий вміст сухих речовин. 
транспортабельні. 

РОСЛИНА:
Гібрид томату скоростиглий з висо-
кою віддачею раннього врожаю, 
(60-65 днів після висадки розсади). 
Рослина детермінантна (низькорос-
ла), має потужний листовий апарат.

ПЛІД:
Плоди рожевого кольору, плескато-
округлі, вирівняні, щільні, багатока-
мерні. Середня вага 200 г. Мають 
високу стійкість до розтріскування. 
Призначений для споживання у сві-
жому вигляді та переробки.

РОСЛИНА:
Ранній гібрид детермінантного 
томата. Компактна рослина, захище-
на від сонячних опіків, із сильними 
стеблами. Має тривалий термін пло-
доношення та високий рівень уро-
жайності. Стійкий до хвороб.

ПЛІД:
Середня вага плодів — 220-240 г. Для 
вживання у свіжому вигляді й пере-
робки. Підходять для тривалого збе-
рігання.

РОСЛИНА:
Середньоранній низькорослий 
гібрид томата. Рослина дуже міцна, 
потужна листкова маса захищає 
плоди від сонячних опіків. Має три-
валий термін плодоношення, харак-
терна висока урожайністі. 

ПЛІД:
Середня вага плодів — 250-280 г. 
Однорідні за розміром, округло-при-
плюснуті, темно-червоного кольору, 
мають щільну структуру м’якоті. Для 
вживання у свіжому вигляді й пере-
робки. 

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

ПЛІД:
Плоди однорідної структури, м'ясисті, 
яскраво-червоного кольору. Для пе-
реробки на пасту й кетчуп, для реалі-
зації у свіжому вигляді, можливе 
механізоване збирання.
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РУФУС F1

ФЛОРИДА 47 F1

РІЧІ F1

САРГАС F1

СОЛЕРОССО F1 ЦЕРАЗО F1
томат

томат

томат

томат

томат

томат

РОСЛИНА:
Ранній (65 днів) високопродуктивний 
кущовий гібрид.

ПЛІД:
Плоди яскраво-червоні, гарної округ-
лої 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 внутріш-
ній будові насіннєвих камер. Плоди 
стійкі до сонячних опіків.

РОСЛИНА:
Середньостиглий (75-78 днів), детер-
мінантний гібрид томату, формує кущ 
висотою 50-60 см з міцною корине-
вою системою. Листя широке, тем-
но-зелене.  

ПЛІД:
Відкритий ґрунт в розстил чи підв'я-
зуванням до опори. Висаджувати 
після загрози заморозків. Рекомен-
дована густота висадки 220-250 
рослин на 100 м². Для споживання 
у свіжому вигляді і переробки.

РОСЛИНА:
Ультраранній (90-95 днів) детермінант-
ний гібрид. Рослина компактна, листя 
добре прикриває плоди. Гарне зав'язу-
вання плодів, дружнє достигання, ви-
сокий рівень урожайності.

ПЛІД:
Плід круглий, вага — 55-60 г, 
прекрасне зовнішнє та внутрішнє 
забарвлення. Поєднує унікальну 
ранньостиглість з прекрасною тран-
спортабельністю та смаковими 
якостями. Використовують для ціль-
ноплідного консервування.

РОСЛИНА:
Ранній, потужний, з прекрасним 
листковим покривом. Рослина від-
різняється концентрованим зав'язу-
ванням плодів і дуже дружним 
достиганням (95% одночасно готові 
до збирання). Рослина дуже продук-
тивна.

ПЛІД:
Плід однорідної структури, легко ві-
докремлюється від плодоніжки. До 
5% — нестандартні або в молочній 
стиглості. За формою помідор окру-
глий — 50х50 мм.

РОСЛИНА:
Новий середньоранній детермінант-
ний гібрид томата з потужним лист-
ковим апаратом, який захищає 
плоди від сонячних опіків. Рослина 
компактна, з тривалим періодом 
плодоношення.

ПЛІД:
Помідори вагою 160-180 г, з гладень-
кою шкіркою, мають гарну округлу 
форму й темно-червоний колір. При-
значений для вживання у свіжому 
вигляді та переробки. 

РОСЛИНА:
Високопродуктивний, середньорос-
лий гібрид низькорослого томата 
типу Черрі. Характерна стійкість до 
хвороб.

ПЛІД:
Плоди яскраво-червоні, округлої 
форми, мають безколінчасте з'єд-
нання плодоніжки. Середня вага 
одного томата — 10-15 г. Дуже со-
лодкі на смак. Добре підходять для 
консервування, вживання у свіжому 
вигляді.
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АРОМА F1

БАРІТО F1

БУЛЛЗ F1

МІХІТО F1

ГЮСТО F1

ПЕКБОЛ F1
томаттомат

томат томат

томат томат

РОСЛИНА:
Гібрид ранньостиглого високорос-
лого томата типу Коктейль. Утво-
рює досить довгі суцвіття, на 
одному  зав'язується 10-14 плодів. 
Стійкий до вірусів.

ПЛІД:
Вага плоду 35-45 г, гарної та округлої 
форми, темно-червоного кольору, з 
блискучою шкіркою. Мають відмінні 
смакові якості, тривалий термін збе-
рігання, транспортабельні.

РОСЛИНА:
Ранньостиглий, індетермінантний 
(високорослий) гібрид томату. 
Прекрасно збалансована рослина 
з масивним листовим апаратом. 

ПЛІД:
Ідеальний для всіх сезонів вирощу-
вання у відкритому ґрунті, плівкових 
і скляних теплицях. Висаджувати 
після загрози заморозків. Можна 
вирощувати у більш пізні терміни, для 
отримання осінньої продукції. 

РОСЛИНА:
Вегетативно-генеративний, ранній 
індетермінантний (високорослий) 
томат. Має сильну кориневу систе-
му, потужне листя та короткі міжвуз-
ля. Рівномірний розвиток плодів на 
всіх кистях.

ПЛІД:
Рослину можна вирощувати в плівко-
вих і скляних теплицях та у відкрито-
му ґрунті. Висівати насіння на 
розсаду потрібно у другій половині 
березня. При посіві насіння загли-
блюють не більше, ніж на 1,5-2 см.

РОСЛИНА:
Ранній індетермінантний червоний 
томат. Потужна рослина з сильною 
кореневою системою та листям. Ко-
роткі міжвузля.

ПЛІД:
Круглий, насиченого червоного ко-
льору, однорідний, без путот, 
200-220 г. Тривалий термін зберіган-
ня, відмінні транспортабельні вла-
стивості.

РОСЛИНА:
Ранній індетермінантний томат. 
Висока врожайність, відмінна заван-
таженість куща.

ПЛІД:
Круглий, насиченого рожевого ко-
льору, вага 250-300 г. Хороший то-
варний вигляд і приваблива форма 
плоду. Використовують для свіжого 
споживання.

РОСЛИНА:
Гібрид ранньостиглого високоросло-
го томата типу Черрі. Характерна від-
мінна зав'язуваність. Утворює довгі 
й гарні суцвіття, на кожному зав'язу-
ється по 15-19 плодів. 

ПЛІД:
Вага плоду 20-25 г мають гарну ок-
ругло-витягнуту форму (лампочка) 
та яскраво-червоний колір. Мають 
високий рівень смакових якостей; 
тривалий термін зберігання, тран-
спортабельні.
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БРАУН КОЙ F1

ПІНК КОЙ F1

КОЛЕОС F1

МОДА F1

МАРГОЛЬ F1

РЕД КОЙ F1
томат томат

томат

томат

томат

томат

РОСЛИНА:
Унікальний гібрид томата типу Мар-
манде. Рослина міцна й велика, з хо-
рошим зав'язуванням плодів. Міцна 
коренева система. Характерний 
ранній врожай.

ПЛІД:
Плоди вирівняні. Забарвлення 
рожеве. Вага —  280-300 г. Помідор 
має відмінний насичений смак м'яко-
ті та приємний аромат, хороші показ-
ники товарності.

РОСЛИНА:
Гібрид ранньостиглого високорос-
лого томата. Генетично стійкий до 
вірусів.

ПЛІД:
Плоди гарної сливовидної форми, 
темно-червоні, блискучі, вагою 
200-220 г. Томати мають відмінні 
смакові якості, транспортабельні. 

РОСЛИНА:
Гібрид ранньостиглого високоросло-
го томата типу Черрі. Утворює 
досить довгі суцвіття, на одному 
зав'язується 14-18 плодів. Генетично 
стійкий до вірусів.

ПЛІД:
Вага плоду 20-25 г, гарної округлої 
форми, темно-червоного кольору, з 
блискучою шкіркою. Томати мають 
відмінні смакові якості; тривалий 
термін зберігання; транспортабельні.

РОСЛИНА:
Унікальний гібрид ранньостиглого 
високорослого томата типу Черрі. Ха-
рактерна відмінна зав'язуваність за 
будь-яких погодних умов. Утворює 
гарні суцвіття, на яких зав'язується 
по 14-18 плодів. 

ПЛІД:
Вага плоду 30-35 г, гарної округлої 
форми, яскраво-помаранчевого ко-
льору, з блискучою шкіркою. Мають 
високі смакові якості, тривалий 
термін зберігання, транспортабельні.

РОСЛИНА:
Унікальний гібрид томата типу Мар-
манде. Рослина міцна й велика, з хо-
рошим зав'язуванням плодів. Міцна 
коренева система. Характерний дуже 
ранній урожай.

ПЛІД:
Плоди вирівняні. Забарвлення тем-
но-бордове (чорне). Один плід вагою 
280-300 г. Помідор має відмінний на-
сичений смак м'якоті та приємний 
аромат. Хороші показники товар-
ності, практичні у транспортуванні.

РОСЛИНА:
Унікальний гібрид томата типу 
Марманде. Рослина міцна й велика, 
з хорошим зав'язуванням плодів. 
Міцна коренева система. Характер-
ний ранній урожай та високий рівень 
продуктивності.

ПЛІД:
Плоди вирівняні. Забарвлення черво-
не. Вага — 280-300 г. Помідор має 
насичений смак м'якоті та приємний 
аромат. Хороші показники товарності, 
практичний у транспортуванні.

індетермінантний (високорослий) ТОМАТ 19



ЯНІЧЕРІ F1

ПІНК РОУЗ F1 ПІНК ХІТ F1

ТОЛСТОЙ F1

САШЕР F1

ТАЙГЕР F1

томат томат

томат

томат

томат

томат

РОСЛИНА:
Новий гібрид розовоплідного індетер-
мінантного біф-томата. Рослина по-
тужна, з короткими міжвузлями й 
міцною кореневою системою. Висока 
стійкість до хвороб томатів.

ПЛІД:
Томати високої товарної якості, 
щільні, округлої форми, вагою 
250-270 г. Мають дуже гарний "цукро-
вий" смак і не розтріскуються. Біля 
плодоніжки немає зеленої плями.

РОСЛИНА:
Новий гібрид скоростиглого томату 
з високою віддачею раннього 
врожаю. Рослина індетермінантна 
(високоросла), відмінно збалансова-
на, має потужний листовий апарат.

ПЛІД:
Томати рожевого кольору, округлої 
форми, вирівняні, щільні, багатока-
мерні. Середня вага 280-320 г. Дуже 
смачні. Мають високу стійкість до 
розтріскування. Призначені для спо-
живання у свіжому вигляді.

РОСЛИНА:
Гібрид нового покоління. Ран-
ньостиглий індетермінантний темно-
плідний томат із дуже сильною 
кореневою системою, короткими 
міжвузлями. Закладає 5-7 плодів на 
китиці. Формує більш ніж 23 китиці. 

ПЛІД:
Плід твердий, високої якості, з трива-
лим періодом зберігання, має пре-
красний смак та аромат. Вага плоду 
150-170 г, темного коричнево-черво-
ного кольору.

РОСЛИНА:
Гібрид високорослого томата типу 
Коктейль. Характерний дуже ранній 
вихід товарної продукції. Стійкий до 
характерних захворювань. 

ПЛІД:
Плоди однорідної структури, вагою 
40-45 г, смачні та ароматні, мають 
високий вміст лікопену.

РОСЛИНА:
Універсальний гібрид із раннім періо-
дом достигання плодів. Стійкий до 
захворювань.

ПЛІД:
Плоди округлої форми, яскраво-чер-
воного кольору. Стиглі томати 
(вагою 125-130 г) мають щільну 
шкірку, соковиту й ніжну з вишука-
ним ароматом м'якоть. Добре підхо-
дять для соління, консервування, 
приготування салатів, соків і томат-
них паст. Легко витримують тран-
спортування.

РОСЛИНА:
Новий високорослий гібрид томата 
типу Черрі. Рання, із сильним габіту-
сом рослина.

ПЛІД:
Плоди дуже високої якості, тем-
но-червоного кольору. Томати вагою 
10-15 г. Помідори дуже смачні, со-
лодкі й ароматні. Характерний трива-
лий термін зберігання товарних 
томатів.
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ЛЄДА F1 СОНАРОЗА F1
томат томат

РОСЛИНА:
Новий суперранній, напівдетермі-
нантний гібрид томата. Рослина 
сильна, з потужною кореневою 
системою. На китиці формується від 
4 до 6 плодів.

ПЛІД:
Вага плоду 200-220 г, однорідні за 
формою та вагою, темно-червоного 
кольору, мають приємний солодкий 
смак і характерний аромат, тран-
спортабельні.

РОСЛИНА:
Ранній полудетермінантний томат. 
Висока врожайність, відмінна заван-
таженість куща.

ПЛІД:
Круглий, ребристий, рожевого кольо-
ру, вага 250-270 г. Хороший товарний 
вигляд і приваблива форма плоду. 
Використовують для свіжого спожи-
вання.
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вирощуванняТОМАТ22

Вимоги до умов вирощування томатів у теплиці

Формування В одне стебло

Кількість рослин/м2

У весняний період В осінній період

Спосіб вирощування 

16-18

Ґрунту Повітря

18-24
Вдень Вночі

26-30 18-20

18-24

2,5 рослини на м2 2,5 рослини на м2

Розсадний — для більшої 
ранньостиглості

Розсадний — для кращого 
формування рослини

Мінімальна температура 
ґрунту, С°

Оптимальна 
температура, С°

Оптимальна температура 
поливної води, С°

Рекомендована густота 
стояння рослин томата 
2,5 рослини / 1 м

100 см

прохід

40 см 90 см

прохід

44 см

110 см

прохід

36 см 120 см60 см 60 см

прохід

44 см
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NPK

GEL

FIVE

Agrinos

Вирощування 
розсади

Висаджування
розсади

Вегетативний
ріст

Цвітіння/
Зав'язь плодів

Розвиток
плоду

Збір
врожаю

GEL Ca/B

GEL Micro

GEL Calciphos

NPK
13-40-13 + TE

NPK
20-20-20 + TE

NPK
8-17-41 + TE

5 Fructus
18-9-36+6CaO+3MgO+TE

Gel Ca/B
2-4 kg/h

Gel Ca/B
2-4 kg/h

Gel Micro
0,5-1,5 kg/h

GEL Calciphos
2-3 kg/h

Gel Starter
16-69-16+TE

Gel Vegetative
27-27-27+3MgO+TE

Gel Fruit
18-11-59+2MgO+TE

                             

5 Multi 
20-20-206+6CaO+3MgO+TE

5 Terra
12-44-12+6CaO+3MgO+TE

Agrinos А 
+ Agrinos Б 

по 30 мл/10 л води, 
кожні 7-10 днів

Agrinos А 
+ Agrinos Б

по 20-40 мл/10 л води, 
один раз

Agrinos А
+ Agrinos Б 

по 30 мл/10 л 
води, 

кожні 7-10 днів

 Agrinos Б 
по 30 мл/10 л 

води, 
кожні 7-10 днів

Agrinos А 
+ Agrinos Б

по 30 мл/10 л
води,

кожні 7-10 днів

Agrinos Б
по 30 мл/10 л

води,
кожні 7-10 днів

Agrinos А +
Agrinos Б

по 30 мл/10 л
води,

кожні 7-10 днів

Agrinos Б
по 30 мл/10 л

води,
кожні 7-10 днів

Agrinos Б
по 30 мл/
10 л води,

кожні 7-10 днів

 

Agrinos та GroGreen дозволено 
використовувати в бакових сумішах
Agrinos та GroGreen дозволено 
використовувати в бакових сумішах

 - кореневе внесення - кореневе внесення
 - позакореневе внесення - позакореневе внесення



АКТОР F1

БАНКЕРС F1 ДЖЕМІНІ F1

АРМАГЕДОН F1

ЕЛМАС F1 КЛАУДІО F1

перець

перець перець

перець

перець перець

РОСЛИНА:
Високоврожайний гібрид солодкого 
перцю типу Капія з подовженим пе-
ріодом плодоношення. Рослина гене-
ративного типу.

ПЛІД:
Плоди конічні, з двома-трьома каме-
рами, завдовжки 22-24 см, завширш-
ки 6-8 см. Середня вага — 150-170 г. 
Перчини товстостінні, з високим 
вмістом сухих речовин. Ідеальні для 
переробки (консервація, гриль, за-
морозка) і вживання у свіжому ви-
гляді.

РОСЛИНА:
Ранній гібрид солодкого кубовидного 
перцю. Рослина з дуже високим ви-
ходом стандартної продукції.

ПЛІД:
Плоди чотирикамерні, завдовжки 
9-10 см, завширшки 6-7 см, вагою
300-330 г. Однорідні, без мікротрі-
щин. Мають дуже гарні смакові 
якості.

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

ПЛІД:
Плоди конічні, завдовжки 16-18 см, 
середня вага — 189 г. Колір плоду кре-
мово-жовтий. Стінки завтовшки 
5-6 мм. Перець підходить для трива-
лого зберігання.

РОСЛИНА:
Середньоранній (70-75 днів від ви-
садки розсади) гібрид блочного типу, 
кубовидної форми. Рослина сильна, 
добре збалансована. Регулярно 
зав'язує плоди протягом усього пе-
ріоду вегетації.

ПЛІД:
Плоди чотирьохкамерні, кубовидні 
9х10 см, у технічній стиглості зелені, 
а у біологічній — червоні з товстою 
стінкою 7-8 мм, середня вага 
250-300 г.

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

ПЛІД:
Плоди кубовидно-видовжені, чотири-
камерні, достигають з темно-зелених 
в яскраво-жовті; мають гарні смако-
ві якості. Середня вага плоду — 
320-400 г.

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 структу-
ри, тривалий час зберігають товар-
ний вигляд, легко транспортуються 
на далеку відстань без втрати товар-
них якостей.
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МАГНО F1 ПОРТЕКА F1

ТОМ F1

СНОУВАЙТ F1

ХАЙФІ F1

ШАКІРА F1

перець перець

перець

перець

перець

перець

РОСЛИНА:
Гібрид перцю раннього періоду до-
стигання. Кущі сильні, відкритого 
типу. Тривалий період плодоно-
шення. 

ПЛІД:
Плоди помаранчевого кольору. 
Однорідної структури, важкі, у діаме-
трі 9-10 см. М'якоть завтовшки 
0,5-0,6 см. Форма кубовидна. Перці 
мають прекрасний товарний вигляд, 
смакові якості й аромат.

РОСЛИНА:
Новий ранній високоврожайний 
гібрид типу Капія. Рослина генера-
тивного типу, компактна. Для виро-
щування у відкритому ґрунті та 
тунелях.

ПЛІД:
Плоди подовжено-конічні, 2-3 
камерні, 12-14х6-7 см, масою 
130-150 г привабливого червоного 
кольору, смачні.

РОСЛИНА:
Ранній (60 днів) гібрид солодкого 
перцю. Відрізняється високою 
силою зростання і потужною коре-
невою системою. Листя добре захи-
щають плоди від спеки. Стійкий до 
стресових умов, комплексу захво-
рювань.

ПЛІД:
Перчини вагою 250-300 г, мають ку-
бічну форму, темно-червоний колір, 
середню товщину стінок 10 мм.

РОСЛИНА:
Дуже ранній гібрид типу Угорський 
восковий для отримання надран-
нього продукту. Рослина генератив-
ного типу з хорошою силою росту.

ПЛІД:
Плоди конічні, чотирикамерні, зав-
довжки 11-12 см, масою 140-160 г 
кремово-жовтого кольору.

РОСЛИНА:
Ранній гібрид дуже гострого перцю. 
Рослина потужна, напіввідкритого 
типу, із сильною кореневою систе-
мою та розвиненим листковим апа-
ратом. Одночасно формує велику 
кількість однорідних блискучих 
плодів. 

ПЛІД:
Має подовжені, темно-зелені, вирів-
няні плоди величиною 2х20 см. У бі-
ологічній стиглості мають 
темно-червоний колір.

РОСЛИНА:
Ранній гібрид гострого перцю з висо-
ким потенціалом урожайності. 
Сильна рослина відкритого типу. 
Гібрид має стійкість до вірусу тютю-
нової мозаїки (раса 0—2).

ПЛІД:
Привабливі, блискучі, дуже однорідні 
плоди величиною 3-4х16-18 см. Тем-
но-зелені в технічній стиглості, тем-
но-червоні в біологічній, з гострим 
смаком.
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АНАТОЛІЯ F1 АРЕТУЗА F1

ВІЗИР F1

ГАЛІНЕ F1

БІБО F1

ДЕСТАН F1

баклажан баклажан

баклажан

баклажан

баклажан

баклажан

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

ПЛІД:
Плоди овальні, вирівняні за розмі-
ром, оригінального білого кольору, 
вагою 400-500 г. Зірвані баклажани 
тривалий час зберігають свої смако-
ві якості. Один із найсмачніших гібри-
дів баклажана. М'якоть ніжна, без 
гіркоти, добре підходить для домаш-
ньої кулінарії.

РОСЛИНА:
Середньоранній гібрид баклажана, 
універсального призначення. Росли-
на добре розвинута, відкритого типу, 
з потужною кореневою системою.  

ПЛІД:
Плоди видовжено-циліндричні, вирів-
няні, завдовжки 22-24 см, масою 
300-350 г.

РОСЛИНА:
гГбрид білого баклажана, універсаль-
ного призначення. Рослина міцна, 
добре збалансована, з потужною ко-
реневою системою.

ПЛІД:
Призначений для вирощування у 
плівкових теплицях та у відкритому 
ґрунті. Посів насіння на розсаду —  
на початку або в середині березня, 
висадка сіянців в ґрунт — в кінці 
травня або на початку червня. 
Кращим способом є посів насіння в 
маленькі горщики (4x4, 5x5 см).

РОСЛИНА:
Середньоранній гібрид баклажана з 
високою якістю плодів. універсаль-
ного призначення. Рослина сильна, 
добре збалансована, з потужною ко-
реневою системою.

ПЛІД:
Плоди блискучі, темно-фіолетові, ви-
довжені, вирівняні. Довжина плоду 
—  25-27 см, маса 250-300 г. Мають 
щільну м'якоть, без гіркоти. 

РОСЛИНА:
Середньоранній, дуже потужний 
гібрид баклажана. Рослина відкрито-
го типу, компактна, з потужним лист-
ковим апаратом

ПЛІД:
Плоди овально-конічні, гладенькі, 
привабливого темно-фіолетового ко-
льору; тривалий час зберігають то-
варний вигляд. Плід завдовжки 
15-19 см, завтовшки 7-10 см. За 
сприятливих умов вирощування се-
редня вага плоду — 400-500 г.

РОСЛИНА:
Дуже ранній та потужний гібрид. Рос-
лина відкритого типу, компактна, з 
потужним листковим апаратом. Уро-
жайність не менше ніж 15 плодів із 
рослини.

ПЛІД:
Плоди однорідні, видовжено-крапле-
видної форми, із гладенькою глянце-
вою шкіркою. Завдовжки 15-18 см, 
вагою 300-400 г. М'якоть однорідної 
структури, білого кольору, ніжна, без 
гіркоти. 
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ЗЕБРІНО F1

РАУНТ F1

ФАБІНА F1

КЛАССІК F1

ШЕРІЛ F1

ЕПІК F1
баклажан

баклажан

баклажан

баклажан

баклажан

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 ко-
льору. М'якоть світла, однорідної 
структури, насіння дуже маленьке й 
майже непомітне. Середня довжина 
плоду — 18-22 см, середня вага — 
250-300 г. 

РОСЛИНА:
Середньостиглий, високоврожайний. 
Рослина сильна. Невибагливий, стій-
кий до захворювать.

ПЛІД:
Середня вага плоду — 200-300 г. 
М'якоть однорідної структури, без гір-
коти, насіння майже немає. Зірвані 
баклажани тривалий час зберігають 
свої смакові якості.

РОСЛИНА:
Середньостиглий гібрид баклажана 
універсального призначення. Росли-
на міцна, компактна, добре збалан-
сована, з потужною кореневою 
системою. 

ПЛІД:
Плоди блискучі, темно-фіолетові, ок-
ругло-овальні, вирівняні. Довжина 
плоду —  14-17 см, діаметр 12-14 см 
і маса 500-700 г. Мають щільну 
м'якоть, без гіркоти. Ідеальний для 
переробки (ікра, консервовані овоче-
ві суміші). 

РОСЛИНА:
Середньоранній гібрид баклажана. 
Рослина енергійна, відкритого типу, 
з потужним листковим апаратом, 
дуже швидко розвивається. Харак-
терний високий вихід якісної товар-
ної продукції.

ПЛІД:
Плоди відмінної якості, округлої 
форми. Шкірка фіолетового кольору, 
глянцева, гладенька. М'якоть одно-
рідної структури, білосніжна. Се-
редня вага плоду — 350-500 г.

РОСЛИНА:
Ранній гібрид баклажана. Рослина 
відкритого типу, заввишки 45-60 см, 
формується по 6-8 плодів одночас-
но.

ПЛІД:
Плоди видовжено-циліндричні, тем-
но-фіолетового кольору, у фазі тех-
нічної стиглості блискучі. Завдовжки 
20-23 см, діаметром 5-6 см. Шкірка 
тоненька; м'якоть білувато-зелена, 
однорідної структури, генетично без 
гіркоти.

РОСЛИНА:
Ранньостиглий гібрид баклажана з 
відмінними адаптаційними здіб-
ностями.

ПЛІД:
У разі гарного догляду вага плоду 
може бути до 300 г.  Завдовжки  до 
21 см й до 10 см у діаметрі. Баклажа-
ни темно-фіолетового кольору, кра-
плеподібної форми, придатні для всіх 
видів домашньої кулінарії. Щільна 
біла м'якоть добре підходить для 
приготування, засолювання, ікри.
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Вимоги до умов вирощування ПЕРЦІВ

Формування В два стебла

4,7

Спосіб вирощування Розсадний

15-17

Ґрунту Повітря

17-19
Вдень Вночі

18-20 18-18

РН ґрунту 6-6,5 

Не нижче 15

Кількість рослин / м

Мінімальна 
температура 

ґрунту, °С

Оптимальна 
температура, °С

Оптимальна 
температура 

поливної води °С

Вимоги до умов вирощування БАКЛАЖАНІВ

Формування Після 5-6 листка рослини формують на 2-3 стебла

Теплиці з опаленням Теплиці без опалення

3-4 2

Спосіб вирощування Розсадний

15

Ґрунту Повітря

15-17
Вдень Вночі

26 22

РН ґрунту 6,0-6,6

25

Кількість рослин / м

Мінімальна 
температура 

ґрунту, °С

Оптимальна 
температура, °С

Оптимальна 
температура

поливної води °С

Низькорослий гібридВисокорослий гібрид

70 см

прохід

30 см 60 см

прохід

25 см

90 см60 см 60 см

прохід

40 см

60 см

прохід

30-35 см

55-70 см 90-100 см 55-70 см

прохід

30-40 см

Рекомендовані схеми висадки перцю Двохрядна схема висадки баклажанів
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Agrinos та GroGreen дозволено 
використовувати в бакових сумішах
Agrinos та GroGreen дозволено 
використовувати в бакових сумішах

NPK

GEL

FIVE

Agrinos

Вирощування 
розсади

Висаджування
розсади

Вегетативний
ріст

Цвітіння/
Зав'язь плодів

Розвиток
плоду

Збір
врожаю

GEL Ca/B

GEL Micro

GEL Calciphos

NPK
13-40-13 + TE

NPK
20-20-20 + TE

NPK
8-17-41 + TE

5 Fructus
18-9-36+6CaO+3MgO+TE

Gel Ca/B
2-4 kg/h

Gel Ca/B
2-4 kg/h

Gel Micro
0,5-1,5 kg/h

GEL Calciphos
2-3 kg/h

Gel Starter
16-69-16+TE

Gel Vegetative
27-27-27+3MgO+TE

Gel Fruit
18-11-59+2MgO+TE

                             

5 Multi 
20-20-206+6CaO+3MgO+TE

5 Terra
12-44-12+6CaO+3MgO+TE

Agrinos А 
+ Agrinos Б 

по 30 мл/10 л води, 
кожні 7-10 днів

Agrinos А 
+ Agrinos Б

по 20-40 мл/10 л води, 
один раз

Agrinos А
+ Agrinos Б 

по 30 мл/10 л 
води, 

кожні 7-10 днів

 Agrinos Б 
по 30 мл/10 л 

води, 
кожні 7-10 днів

Agrinos А 
+ Agrinos Б

по 30 мл/10 л
води,

кожні 7-10 днів

Agrinos Б
по 30 мл/10 л

води,
кожні 7-10 днів

Agrinos А +
Agrinos Б

по 30 мл/10 л
води,

кожні 7-10 днів

Agrinos Б
по 30 мл/10 л

води,
кожні 7-10 днів

Agrinos Б
по 30 мл/
10 л води,

кожні 7-10 днів

 

 - кореневе внесення - кореневе внесення
 - позакореневе внесення - позакореневе внесення



750
шт

750
шт

750
шт

750
шт

АКЕЛА

ЗЕПО F1 БЕТТІ F1

ВОДАН F1

КАРІЛОН КАМАРО F1

буряк

буряк буряк

буряк

буряк буряк

РОСЛИНА:
Ранній (90 днів) гібрид із прекрасни-
ми товарними якостями, для реаліза-
ції пучкової продукції. Стійкий до 
квітучості .

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

РОСЛИНА:
Дуже витривалий, середньоранній, 
високоврожайний сорт буряка.

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

РОСЛИНА:
Надійний середньостиглий сорт сто-
лового буряка. Має малу площу 
кріплення гички. Придатний для 
механізованого збирання 

ПЛІД:
Циліндричний коренеплід тем-
но-червоного забарвлення, завдов-
жки до 25 см, високої якості, 
однорідні, вирівняні, гладенькі, у роз-
різі немає білих кілець. Сорт добре 
зберігається. 

РОСЛИНА:
Надранній універсальний гібрид 
буряка. Гарні результати демон-
струє під час використання плівко-
вого укриття та агроволокна. Має 
довгу та сильну гичку  з малою 
площею кріплення до коренеплоду.

ПЛІД:
Коренеплід округлий, темно-черво-
ний, з гладкою поверхнею.

РОСЛИНА:
Середньоранній і високоврожайний 
гібрид. Листова розетка невелика, 
вертикально розміщена, добре при-
кріплена до коренеплоду. Гібрид при-
значений для отримання продукції 
на пучок, переробки та тривалого 
зберігання. 

ПЛІД:
Коренеплоди вирівняні, гладенькі, 
округої форми, насиченого тем-
но-бордового кольору всередині, 
без радіальних кілець. 

РОСЛИНА:
Середньоранній і високоврожайний 
гібрид. Листова розетка невелика, 
вертикально розміщена, добре при-
кріплена до коренеплоду. Гібрид при-
значений для отримання продукції 
на пучок, переробки та тривалого 
зберігання. 

ПЛІД:
Коренеплоди вирівняні, гладенькі, 
округої форми, насиченого тем-
но-бордового кольору всередині, 
без радіальних кілець. При зберіган-
ні не втрачають кольору. 
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750
шт

КАРДІАЛ F1

ЛАРКА ЛОМАКО

КЕСТРЕЛ F1

НОБОЛ ПАБЛО F1

буряк

буряк буряк

буряк

буряк буряк

РОСЛИНА:
Середньостиглий і високоврожай-
ний гібрид. Розетка листків невели-
ка, вертикально розміщена. Гібрид 
призначений для свіжого споживан-
ня, переробки та зберігання. Стійкий 
до церкоспорозу.

ПЛІД:
Коренеплоди формуються округої 
форми з гладенькою поверхнею. 
Мають стійкий колір після перероб-
ки, що дозволяє використовувати їх 
для виготовлення соку та ін. 

РОСЛИНА:
Середньоранній і високоврожайний 
гібрид. Листова розетка невелика, 
вертикально розміщена. Гібрид при-
значений для свіжого споживання, 
переробки та зберігання. Середня 
стійкість до ризоктоніозу, несправж-
ньої борошнистої роси. Переносить 
високу температуру та посуху.

ПЛІД:
Коренеплоди вирівняні, гладенькі, 
округої форми без кілець. Вміст 
цукру —  14-15%. 

РОСЛИНА:
Надійний сорт раннього столового 
буряка. Стійкий до стрілкування.

ПЛІД:
Коренеплоди округлі, гладенькі, 
однорідні за розміром, без вираже-
них внутрішніх кілець, вагою 
250-300 г. Використовують для сві-
жого ринку, переробки, а також для 
виробництва барвників. За пізніших 
посівів добре зберігається.

РОСЛИНА:
Відомий сорт середньостиглого 
буряка, з якісними коренеплодами. 

ПЛІД:
Сорт має відмінні смакові якості. Ви-
користовують для вживання у сві-
жому вигляді, зберігання та 
переробки. Коренеплоди округлі, 
мають гарний товарний вигляд. 
М'якоть усередині коренеплоду тем-
но-червоного кольору, без поділу на 
кільця. Місце прикріплення гички є 
дуже маленьким.

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. Вага — 125-150 г. Добре збе-
рігається.

РОСЛИНА:
Високоврожайний середньостиглий 
(115 днів) гібрид столового буряка 
для тривалого зберігання, перероб-
ки та вживання у свіжому вигляді. 
Стійкий до стрілкування та цер-
коспорозу.

ПЛІД:
Коренеплоди округлі, однорідні за 
формою та розміром, із гладенькою 
шкіркою. М'якоть рівномірного тем-
но-червоного кольору без світлих 
радіальних кілець.

БУРЯК 31



3 г3 г

750
шт

ТАУНУС F1

ШОТ ТОП

ЦИЛІНДРА
буряк

буряк

буряк

РОСЛИНА:
Один з найпопулярніших сортів сто-
лового буряка. Вегетація залежить 
від періодів посіву та становить 
75-90 днів. Дуже стабільний та висо-
коврожайний (понад 100 т/га).

ПЛІД:
Плід циліндричної форми. Має іде-
альне співвідношення довжини 
плоду до його ширини — 3:1. Внутріш-
ня структура темно-червона, дуже 
солодка. Добре підходить для збері-
гання.

РОСЛИНА:
Належить до раннього типу. Зага-
лом вегетаційний період становить 
приблизно 120 діб. Сорт стійкий до 
цвітучості.

ПЛІД:
Коренеплоди гладкі, циліндричної 
форми. М'якоть плоду темно-черво-
на, без поділу на кільця, дуже соко-
вита.  Вага коренеплоду  220-500 г. 
Гібрид Таунус відрізняється чудовим 
поєднанням якісної форми корене-
плоду й яскравого забарвлення.

РОСЛИНА:
Столовий сорт. Отримують перший 
урожай уже на 115-120-й день.

ПЛІД:
Коренеплоди Шот Топ відрізняються 
правильною округлою формою, 
однорідні за своїм розміром, 
рівномірного бордового кольору, 
без радіальних кілець.
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ПРЕЛАДО

СОМЕРВУД

СКІНАДО
горох

горох

горох

РОСЛИНА:
Середньопізній сорт темно-зеленого 
гороху. Має підвищену стресостій-
кість.

ПЛІД:
Горошини великого розміру. Трива-
лий час не старіє, зберігає солодкий 
смак. Гарний колір і стабільний висо-
кий рівень урожайності робить його 
дуже цінним для переробників і фер-
мерів.

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

ПЛІД:
Горошини темно-зеленого кольору. 
Добре підходить для вживання у сві-
жому вигляді та для переробки. 

РОСЛИНА:
Середньостиглий сорт для вживання 
у свіжому вигляді і переробки. Се-
редня висота рослини 90 см. Сорт 
стійкий до хвороб і має відмінний 
смак.

ПЛІД:
Слоди з великими зернами, зморшку-
ваті, зеленого кольору. До першої 
квітки формується 14 вузлів, у струч-
ку 9 горошин. Вага 1000 горошин — 
210 г. Залишається солодким протя-
гом тривалого часу. 
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АТЛАС F1

МАТІЛЬДА F1 МУСКАТ ДЕ ПРОВАНС

БРАЙТ САММЕР F1

РУЖ ВІФ ДЕ ТАМП

гарбуз

гарбуз гарбуз

гарбуз

гарбуз

РОСЛИНА:
Ранньостиглий гібрид для вживання 
у свіжому вигляді і переробки. Кожна 
рослина формує від 4 до 6 плодів. 
Гібрид має відмінний потенціал збе-
рігання.

ПЛІД:
Плоди округлі з червоно-оранжевою 
шкіркою, мають невелику насіннєву 
камеру, оранжеву, смачну і ароматну 
м'якть. Плід масою 0,9-1,1 кг і діаме-
тром 12-16 см. 

РОСЛИНА:
Ранній гібрид гарбуза з терміном до-
стигання 85-100 днів. Має плетистий 
тип куща. Відрізняється дуже трива-
лим плодоношенням. При ранньому 
посіві можливі 2-3 вибірки.

ПЛІД:
Форма витягнуто-циліндрична, з по-
товщенням на кінці, дуже лежкі. Ма-
ленька насіннєва камера. Шкірка 
гладенька, світло-оранжева. М'якоть 
насичено-оранжева з високим вміс-
том цукру. 

РОСЛИНА:
Середньостиглий, універсальний, ви-
соковрожайний сорт із високим 
вмістом каротину, стійкий до захво-
рювань. 

ПЛІД:
Плоди червоно-оранжевого кольору, 
сегментовані. М'якоть яскраво-оран-
жева, щільна, з прекрасними смакови-
ми якостями. Середня вага плоду 
15-20 кг. Використовують для приго-
тування соків і пюре. Лежкість плодів 
є дуже високо.

РОСЛИНА:
Середньоранній гібрид гарбуза типу 
Баттернат із високою стресостійкі-
стю. Рослина сильна, має високий 
рівень потенційної врожайності. 

ПЛІД:
Плоди великі, злегка ребристі, жов-
то-гірчичного кольору, з невеликою 
насіннєвою камерою та м'якоттю 
яскраво-оранжевого кольору. Дося-
гають ваги 4-5 кг. Використовують 
для переробки та свіжого ринку.

РОСЛИНА:
Дуже врожайний, середньостиглий 
сорт гарбуза. Рослина потужна, 
формує великі плоди. Призначений 
для свіжого ринку й різних видів пе-
реробки. 

ПЛІД:
Плоди великі, вирівняні за розміром, 
червоно-оранжеві, округло-приплюс-
нуті, із сегментованою поверхнею. 
М'якоть ароматна й дуже солодка, 
яскраво-оранжевого кольору. 
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30
шт

30
шт

АМАЛ F1

ЕГНАЗІО F1

БІЗАН F1

РАДМІЛА F1

РАЙМОНД F1

диня

диня

диня

диня

диня

РОСЛИНА:
Дуже ранній гібрид сортотипу 
Ананас з відмінним товарним вигля-
дом і якістю плодів. Сильна, листяя-
нийй покрив добре  захищає плоди 
від сонячних опіків.

ПЛІД:
Плоди овальні з густо-сітчастою 
шкіркою, золотисто-оранжевого ко-
льору, мають невелику насіннєву 
камеру, білу ніжну ароматну м'якоть. 
Плід масою 4-5 кг з високим вмістом 
цукрів. 

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 високо-
врожайний.

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

РОСЛИНА:
Новий гібрид ранньостиглої дині типу 
Ананас. Рослина вкриває плоди 
листям. На одній рослині формуєть-
ся 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, ви-
рівняні за розміром, мають гарний 
солодкий смак та аромат. Плід 
масою 2 кг.

РОСЛИНА:
Середньоранній гібрид сортотипу 
Амарілло, дуже врожайний. Вирізня-
ється дуже потужним листовим апа-
ратом.

ПЛІД:
Плоди овальні, насичено-жовтого ко-
льору, трохи зморшкуваті по всій по-
верхні, з білою м'якоттю. Плід масою 
3-5 кг, зберігається 4-5 місяців, про-
тягом зберігання цукристість підви-
щується. 

РОСЛИНА:
Раймонд F1 — це середньоранній 
гібрид дині типу Ананас. Вегетацій-
ний період становить 70-75 днів. Рос-
лина потужна, з добре розвиненим 
листковим апаратом, стресостійка. 

ПЛІД:
Плоди овальної форми, з добре вира-
женою сіткою, вага приблизно 4-6 
кг. М'якоть кремово-жовтого кольо-
ру, з невеликою насіннєвою каме-
рою. Плоди дуже транспортабельні.
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50
шт

АДЕЛІЯ F1

АРАЛ F1 АРДЕНДО F1

АЛІЯ F1

АСМА F1 ЕЗРА F1

кабачок

кабачок кабачок

кабачок

кабачок кабачок

РОСЛИНА:
Ранній стабільний високоврожай-
ний, простий у вирощуванні гібрид. 
Достигає через 40-45 днів після 
появи сходів. Потужна й сильна рос-
лина, вкриває плоди від сонячних 
опіків. 

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

РОСЛИНА:
Сильна, кущова, з короткими міжвуз-
лями.Стабільна зав'язуваність в 
умовах недостатнього освітлення та 
за несприятливих погодних умов. 
Рекомендується для вирощування у 
плівкових укриттях і у відкритому 
ґрунті. 

ПЛІД:
Плоди чудової якості, красивого са-
латового забарвлення, з глянцевою 
шкіркою, не ребристі. 

РОСЛИНА:
Ранній гібрид кущового кабачка типу 
Іскандер. Плодоношення триває про-
тягом 4-6 місяців до заморозків. Зби-
рають плоди кабачка безперервно 
— двічі на тиждень у міру достиган-
ня.

ПЛІД:
Кабачки циліндричної форми, зав-
довжки 18-20 см. Під час переро-
стання вони не втрачають своєї 
форми та смакових якостей. Плоди 
зі світло-зеленим відтінком, білою 
та щільною м'якоттю.

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

ПЛІД:
Плоди циліндричної форми, світ-
ло-зеленого кольору. Кабачки 
мають білу м’якоть. 

РОСЛИНА:
Ранній високопродуктивний гібрид. 
Сильна й компактна рослина кущо-
вого типу. Добре підходить для отри-
мання продукції у плівкових укриттях 
і відкритому ґрунті. Стійкий до бо-
рошнистої роси, жовтої мозаїки. Не 
витримує заморозків.

ПЛІД:
Плоди дуже однорідні, циліндричної 
форми, рівномірного світло-зеленого 
забарвлення, з блискучою глянце-
вою шкіркою.

РОСЛИНА:
Стабільний гібрид із високими показ-
никами врожайності. Вегетаційний 
період — 40-42 дні після сходів. Рос-
лина відкритого типу, з потужною ко-
реневою системою.

ПЛІД:
Плоди вирівняні, світло-зелені, ци-
ліндричної форми. Висока стійкість 
до пошкоджень під час збирання 
врожаю та транспортування. 
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50
шт

50
шт

50
шт

ІСКАНДЕР F1

КОРА F1 ЛЕЙЛА F1

КАВІЛІ F1

САНЛАЙТ F1 СУПЕР ДОНІЯ F1

кабачок

кабачок кабачок

кабачок

кабачок кабачок

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

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

РОСЛИНА:
Надранній гібрид кабачка. Рослина 
кущова, компактна. Сорт має подов-
жений період плодоношення. Кабач-
ки стійкі до холоду, витримують 
короткотривале зниження темпера-
тури до 5°C.

ПЛІД:
Має однорідні циліндричні плоди, 
завдовжки 15-20 см, шкірка світ-
ло-зелена, воскова; м'якоть кремо-
во-біла, ніжна, з гарним смаком. 
Вживають у свіжому вигляді та для 
переробки. 

РОСЛИНА:
Ранній гібрид кабачка. Кущовий. Рос-
лина компактна, відкрита, дуже про-
дуктивна. Стійкий до борошнистої 
роси та жовтої мозаїки.

ПЛІД:
Має плоди завдовжки 16-18 см, діа-
метром 4-5 см. Плоди циліндричної 
форми, вирівняні, привабливого зо-
лотисто-жовтого кольору; м'якоть 
біла, насіннєва камера непомітна. 
Використовують у свіжому вигляді 
та для переробки. 

РОСЛИНА:
Ранній продуктивний гібрид кущово-
го кабачка (40-42 дні).

ПЛІД:
Плоди циліндричні, блискучі, тем-
но-зелені, однорідні, легко зніма-
ються з куща. Має відмінні смакові 
якості й товарний вигляд. Висока 
товарність, тривалий час зберігає 
свіжість. Кабачок використовують 
як для свіжого ринку, так і для пе-
реробки.

РОСЛИНА:
Добре підходить для отримання про-
дукції у плівкових укриттях і у відкри-
тому ґрунті. Стійкий до борошнистої 
роси та жовтої мозаїки.

ПЛІД:
Високий рівень урожайності та ста-
більна якість плодів. Кабачки одно-
рідні, циліндричної форми, гарного 
зеленого забарвлення, з блискучою 
шкіркою.

РОСЛИНА:
Гібрид для вирощування в осін-
ньо-літній період. З них дуже зручно 
збирати врожай. Рослини відкриті, 
вертикальні. Високий рівень продук-
тивності, тривалий період плодоно-
шення. 

ПЛІД:
Плоди світло-зелені, правильної ци-
ліндрично-овальної форми. Гібрид 
зберігає стабільну форму в разі ре-
гулярного збирання. Переваги — 
однорідність форми й розміру, при-
вабливий колір.
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50
шт

БІАНТ F1

ЛЕДІ F1 МАНІСА F1

КРІЗБІ F1

ТРОФІ F1 ХІЛОН F1

кавун

кавун кавун

кавун

кавун кавун

РОСЛИНА:
Надранній гібрид кавуна. Достиган-
ня 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.

ПЛІД:
Плоди округлі, однорідні, смугасті, 
середня вага — 7-10 кг. М'якоть чер-
вона, хрустка, солодка, приємної 
структури, без волокон, мають від-
мінну транспортабельність.

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

ПЛІД:
Плоди однорідні, округлі, вага 7-10 
кг. М'якоть хрустка, соковита, тем-
но-червона.

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

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

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

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

РОСЛИНА:
Новий гібрид кавуна типу Шуга 
Бейбі. Ранній період вегетації — 
60-62 дні. Для рослини характерна 
відмінна динаміка зростання. 

ПЛІД:
Кавуни округлої форми, рівні, 
мають привабливий товарний 
вигляд. Забарвлення шкірки 
зелене, завважки 4-6 кг, мають 
приємну та яскраво-червону соко-
виту м'якоть без волокон, практич-
ний у транспортуванні.

РОСЛИНА:
Новий гібрид кавуна типу Кримсон 
Світ. Ранній період вегетації — 
60-62 дні. Для рослини характерна 
відмінна динаміка зростання. 
Гібрид має потужний листковий 
апарат.

ПЛІД:
Кавуни овальної форми, рівні, 
мають привабливий товарний 
вигляд, вага 8-11 кг; мають приєм-
ну соковиту м'якоть без волоко, за-
барвлення шкірки зелене, з білими 
смужками.
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100
шт

100
шт

100
шт

100
шт

15
шт
15
шт

АГРЕСОР F1

АНКОМА F1 АТРІЯ F1

АММОН F1

БРИГАДИР F1 ВЕСТРІ F1

капуста білоголова

капуста білоголова капуста білоголова

капуста білоголова

капуста білоголова капуста білоголова

РОСЛИНА:
Пізній гібрид капусти. Достигає на 
125-135 день після пересадки. Рос-
лина міцна з гарним розвиненим 
листовим апаратом. 

ПЛІД:
Головка капусти округло-плоска, 
масою 4-6 кг. Гібрид дуже врожай-
ний. Стійкий до фузаріозного в'я-
нення, толерантний до враження 
трипсами. Призначений для вжи-
вання у свіжому вигляді, переробки 
і довготривалого зберігання. 

РОСЛИНА:
Пластичний гібрид білоголової ка-
пусти середнього періоду достиган-
ня (110-120 днів), з високою силою 
росту. Стійкий до фузаріозу та три-
псів.

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 реаліза-
ції у свіжому вигляді.

РОСЛИНА:
Середньопізній гібрид для викори-
стання у свіжому вигляді, перероб-
ки та зберігання (4-5 місяців). 
Адаптований до різних умов виро-
щування. Один із найстабільніших 
сортів в Україні.

ПЛІД:
Вага капустини 3,5-5 кг, з  щільною 
та білосніжною внутрішньою 
структурою. Завдяки високому 
вмісту цукрів має відмінні смакові 
якості. Добре підходить для ква-
шення.

РОСЛИНА:
Пізній (120-135 днів) гібрид білоголо-
вої капусти. Призначений для трива-
лого зберігання, переробки та для 
використання на свіжому ринку. 
Лідер у сегменті пізніх капуст на 
ринку України. Стійкий до хвороб.

ПЛІД:
Головка капусти плоско-округлої 
форми, щільна, світло-зеленого ко-
льору, вага від 2,5 до 4 кг. Листки то-
ненькі, білі. Рекомендують для 
переробки.

РОСЛИНА:
Середньопізній гібрид, толерант-
ний до враження трипсами та стій-
кий до фузаріозу. Достигає через 
115-120 днів після пересадки.

ПЛІД:
Качани округло-плоскі, вага 4-8 кг, 
з відмінною внутрішньою структу-
рою. Здатні тривалий час зберігати-
ся на корені.

РОСЛИНА:
Середньостиглий гібрид капусти. 
Достигає через 85-95 днів після ви-
садки розсади. Здатний тривалий 
час зберігати товарний вигляд на 
корені.

ПЛІД:
Головка капусти округло-плоска, 
масою 4-8 кг. Кочерига коротка, 
листя тонке. Гібрид стійкий до фуза-
риозу. Призначений для вживання у 
свіжому вигляді, переробки і не три-
валого зберігання (до 4 місяців). 

КАПУСТА 39



100
шт

100
шт

100
шт

15
шт
15
шт

ГРІН БОЙ F1

ЕЛІЗА F1 ЄТМА F1

ДЖИНТАМА F1

МЕГАТОН F1 МОНРО F1

капуста білоголова

капуста білоголова капуста білоголова

капуста білоголова

капуста білоголова капуста білоголова

РОСЛИНА:
Середньостиглий сильнорослий 
гібрид білокачанної капусти. Веге-
таційний період — 90-10 днів. Має 
здатність до дружнього достиган-
ня, дуже розвинена коренева систе-
ма, не розтріскується, стійкий до 
трипсів.

ПЛІД:
Качани однорідні, щільні, компактні, 
середня вага — 2,5-4 кг. Характерні 
гарне транспортування і тривалий 
термін зберігання, без втрати то-
варних якостей — 4-5 місяців.

РОСЛИНА:
Рослина середньо-потужна, неви-
баглива. Найпластичніший гібрид 
із середньостиглих капуст. Вегета-
ційний період — 80-85 днів після ви-
садки розсади.

ПЛІД:
Головка округла, компактна, з від-
мінними смаковими якостями, 
вагою 2-4 кг, зеленого кольору, 
щільна. Призначений для свіжого 
споживання, переробки та коротко-
тривалого зберігання.

РОСЛИНА:
Середньопізній гібрид капусти для 
використання у свіжому вигляді та 
переробки. Достигає через 100 днів 
після висадки розсади. Вирізняєть-
ся високою стійкістю до фузаріозу.

ПЛІД:
Качани округло-приплюснутої 
форми, вагою 4-10 кг, зі щільною 
внутрішньою структурою. Гібрид 
№1 для квашення.

РОСЛИНА:
Ранньостиглий високоврожайний 
гібрид. Пристосований до різних 
умов і термінів вирощування. Пере-
носить короткотривалі приморозки. 
Має високу стійкість до стрілкуван-
ня та температурних коливань.

ПЛІД:
Головка капусти компактна, округ-
ла, вага 0,6-1,2 кг. Забарвлення світ-
ло-зелене, глянсове. 

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

ПЛІД:
Головка щільна, компактна, округ-
ла, привабливого салатово-зелено-
го кольору. Вага головки 0,7—1,5 кг.

РОСЛИНА:
Новий універсальний гібрид у сег-
менті пізньостиглих капуст. Вегета-
ційний період — 110-120 днів після 
висадки розсади. Рослина потужна, 
з високою силою росту, має добре 
розвинену кореневу систему.

ПЛІД:
Головка округла, з відмінною 
якістю, вагою 2,2-4,5 кг, темно-зеле-
ного кольору, з потужним восковим 
нальотом. Призначений для свіжо-
го споживання, переробки та трива-
лого зберігання.
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НОЗОМІ F1

ПАРЕЛ F1 РАДАН F1

ПАНДІОН F1

ЦЕНТУРІОН F1

капуста білоголова

капуста білоголова капуста білоголова

капуста білоголова

капуста білоголова

РОСЛИНА:
Суперранній гібрид білокачанної ка-
пусти. Рослина компактна.

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

РОСЛИНА:
Лідер серед гібридів раннього до-
стигання та якості головки. Вегета-
ційний період — 55-58 днів після 
висадки розсади. Головка звагою 
1,0-2,2 кг.

ПЛІД:
Головка округла, зелена, глянцева, 
щільна. Нагороджена європей-
ським знаком якості за високі сма-
кові властивості. Висока стійкість 
до розтріскування й опіку верхівки, 
середня стійкість до несприятливих 
умов вирощування.

РОСЛИНА:
Середньопізній гібрид білокачанної 
капусти для свіжого ринку, пере-
робки та зберігання (до лютого). 
Висока вирівняність качанів. Най-
вищий та стабільний рівень урожай-
ності. 

ПЛІД:
Вага капустини 3,5-5 кг, із гладким 
листям, щільною та білосніжною 
внутрішньою структурою. Корот-
кий внутрішній качан.

РОСЛИНА:
Ранній (50 днів) класичний висо-
копродуктивний гібрид капусти бі-
локачанної для вирощування через 
розсаду й безпосереднім висівом 
у відкритий ґрунт.

ПЛІД:
Гібрид формує товарні, світло-зеле-
ні, щільні качани округлої форми, 
вагою 1,0-1,2 кг. Гібрид має прива-
бливий вигляд, користується попи-
том на ринку. Має відмінні смакові 
якості, стійкий до цвітучості. 

РОСЛИНА:
Ранньостиглий високоврожайний 
гібрид. Рослина відкрита, вирізня-
ється потужною кореневою систе-
мою, високою стійкістю до 
переноспорозу, вирівняним та одно-
часним достиганням головок. Гібрид 
придатний до вирощування у плівко-
вих укриттях під агроволокном. 

ПЛІД:
Гооловка капусти щільна, стійка до 
розтріскування, округла, привабливо-
го зеленого кольору, вага 1,2-1,8 кг. 

КАПУСТА 41



100
шт

АГАССІ F1

КОРАТО F1 МОНАКО F1

АЙРОНМЕН F1

ПАРТЕНОН F1 АБАКУС F1

капуста брокколі

капуста брокколі капуста брокколі

капуста брокколі

капуста брокколі капуста брюссельська

РОСЛИНА:
Середньостиглий гібрид капусти. 
Достигає через 85-90 днів після ви-
садки розсади. Рослина компактна, 
темно- зеленого кольору. 

ПЛІД:
Забарвлення плоду насиченого бла-
китно-зеленого кольору, листя пря-
мостоячі, габітус куща відкритий, 
головки високо куполовидні, щільні 
і важкі. Гібрид призначений для пе-
реробки і вживання у свіжому ви-
гляді.

РОСЛИНА:
Врожайний гібрид для вирощування 
з кінця травня до початку вересня. 
Добре витримує спекотний клімат. 

ПЛІД:
Суцвіття не схильне до негативних 
реакцій на стресові фактори (проро-
стання листям, придбання антоціа-
нового забарвлення). 

РОСЛИНА:
Врожайний і сильний гібрид відкри-
того типу, з міцною кореневою сис-
темою, здатна рости в теплих і 
холодних умовах. Стійка до темпе-
ратурних коливань і водних стре-
сів. №1 для свіжого ринку та 
переробки.

ПЛІД:
Потужна головка, вагою 0,6-1,2 кг, 
зеленого кольору, компактна, ку-
польної форми з бутонами високої 
якості (однорідні, зелені, маленькі). 

РОСЛИНА:
Новий середньоранній гібрид бро-
колі для літнього та осіннього виро-
щування. Вегетаційний період — 
65-75 днів після висадки розсади, 
залежно від терміну висадки.  

ПЛІД:
Має великі темно-зелені куполопо-
дібні головки з дуже однорідними 
середньозернистими суцвіттями 
завважки 350-650 г. Тривалий час 
зберігає товарний вигляд. 

РОСЛИНА:
Дуже популярний та надійний гібрид 
середнього періоду достигання. 
Період вегетації — 70 днів від висад-
ки розсади. Рослина компактна, із 
сильною кореневою системою, 
стійка до фузаріозу.

ПЛІД:
Качан завважки 1,5-2 кг. Найвища 
якість серед гібридів для заморожу-
вання.

РОСЛИНА:
Один з найбільш ранніх гібридів 
брюссельської капусти. Період до-
стигання — 110-115 днів.

ПЛІД:
Качанчики мають діаметр 2,5-3 см. 
Плоди прекрасно вирівняні, тем-
но-зеленого кольору. Добре підхо-
дить для використання у свіжому 
вигляді й заморозки.
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БРІЛЛІАНТ F1

МАНОКО F1 ТАБАЛУГА F1

KS 888 F1

МАДЛЕН F1 СЕРПАНТІН F1

капуста брюссельська

капуста пекінська капуста пекінська

капуста пекінська

капуста савойська капуста савойська

РОСЛИНА:
Унікальний гібрид для другої сіво-
зміни з осіннім збиранням і збері-
ганням. Вегетаційний період 70-75 
днів після висадки розсади.

ПЛІД:
Качан видовжено-циліндричний, зо-
внішнє і внутрішнє листя ясра-
во-пурпурового кольору. Вага 1,0-1,5 
кг, щільна внутрішня структура, 
період зберігання 4-5 місяців. 

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

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

РОСЛИНА:
Потужний, сильнорослий гібрид се-
редньої висоти. Висока стійкість до 
стресових, спекотних умов. Стій-
кість до грибкових захворювань і 
до фузаріозу. 

ПЛІД:
Вага головки 1,3-2,8 кг, насичено-зе-
лений колір листя. Внутрішні листки 
з жовтуватим відтінком. 

РОСЛИНА:
Надранній всесезонний гібрид 
(45-48 днів) пекінської капусти. У гі-
брида висока стійкість до цвітучості 
та побуріння листків. 

ПЛІД:
Формує короткі, компактні качани, 
циліндричної форми, приємного 
ніжно-салатового кольору. Головка 
вагою 1,0-1,5 кг.

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 вагою  0,8-2,0 кг, діжкоподіб-
на. Темно-зеленого кольору ззовні 
та яскраво-жовтого всередині. Смак 
дуже приємний і солодкий.

РОСЛИНА:
Середньостиглий гібрид для виро-
щування в основному сезоні. Веге-
таційний період — 80-85 днів від 
висадки розсади. Рослина сильно-
росла, із зеленими покривними 
листками. Гібрид толерантний до 
бактеріозу.

ПЛІД:
Головки округлі, вагою 1,0-1,5 кг. 
Протягом тривалого часу може збе-
рігатися в полі без втрати товарних 
і смакових властивостей.
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БОРИС F1 ГУДМЕН

КАСПЕР F1 НОВАРІЯ F1

ОПАЛ ФРІДОМ F1

капуста цвітна капуста цвітна

капуста цвітна капуста цвітна

капуста цвітна капуста цвітна

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

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

РОСЛИНА:
Потужний гібрид з темно-зеленими, 
щільними вертикальними листка-
ми. Відмінна самоукривна здат-
ність. Дуже дружне дозрівання. 
Висока продуктивність в умовах 
підвищених температур та посухи. 
Добре розпадається на суцвіття.

ПЛІД:
Рослина формує білосніжні, вирів-
няні, куполоподібні суцвіття масою 
1,8-2 кг.

РОСЛИНА:
Популярний ранньостиглий всесе-
зонний сорт цвітної капусти для ви-
рощування у відкритому ґрунті. 
Вегетаційний період — 75 днів. 

ПЛІД:
Головки цвітної капусти білі та 
щільні, вагою 1,2-1,5 кг. 

РОСЛИНА:
Надзвичайно витривалий гібрид 
цвітної капусти. Вегетаційний період 
— 85-95 днів.

ПЛІД:
Суцвіття тверде, білосніжного ко-
льору, без ворсистості, завважки 
від 1,5 до 3 кг. Придатний для вико-
ристання у свіжому вигляді та для 
переробки, зокрема для заморожу-
вання. 

РОСЛИНА:
Надійний сорт цвітної капусти при-
значений для отримання надран-
ньої продукції у відкритому ґрунті 
та теплицях. За строками достиган-
ня не має конкурентів (у межах 
55-ти днів із моменту висадки роз-
сади). 

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

РОСЛИНА:
Середньоранній гібрид цвітної ка-
пусти (70-75 днів після пересадки). 
Головка відмінно вкрита листям.

ПЛІД:
Головка білосніжна, не схильна до 
проростання зеленими листочками. 
Вага — 5 кг. Гібрид придатний до всіх 
видів переробки, особливо для за-
морожування.
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ШАМБОР F1
капуста цвітна

РОСЛИНА:
Гібрид для раннньовесняної та 
літньої висадки. Має високу одно-
рідність достигання. Чудово підхо-
дить для отримання ранньої якісної 
продукції.

ПЛІД:
Суцвіття ідеального білого кольо-
ру, гарно покриті листям. Добре 
розвинений листовий апарат за-
безпечує формування суцвіть 
масою 1,5-2 кг. 
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КЛАРОН

ПАЛОМА СЕРЕНГЕТІ F1

КРОКЕТ

ФРУІДОР

квасоля спаржева

квасоля спаржева квасоля

квасоля спаржева

квасоля спаржева, жовта

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

ПЛІД:
Гарні, округлі в діаметрі, прямі, ви-
рівняні стручки мають темно-зеле-
ний та рівномірний колір. Стручок 
завдовжки 14-15 см.

РОСЛИНА:
Середньопізній сорт спаржевої ква-
солі. Високоврожайний. Рослина 
сильноросла з однорідними м’я-
систими вирівняними стручками. 
Кущ заввишки 50 см.

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

РОСЛИНА:
Ексклюзивний сорт жовтої спарже-
вої квасолі. Рослини прямостоячі. 
Період достигання — 56 днів.

ПЛІД:
Стручки привабливого жовтого ко-
льору, однорідні, довгі — 16-17 см. 
Добре підходить для переробки та 
продажу на свіжому ринку.

РОСЛИНА:
Кущова спаржева квасоля Палома 
для ультраранніх і пізніх періодів 
посіву. Стручок достигає через 
60-70 днів від сходів. Сорт має по-
льовий імунітет до антракнозу.

ПЛІД:
Стручки темно-зелені, завдовжки 
11-12 см. Використовують для сві-
жого ринку, заморозки, консервації 
та вирощування на суху квасолю.

РОСЛИНА:
Міцна, прямостояча, вегетативна 
рослина висотою 45-50 см. Гібрид 
призначений для вирощування у 
відкритому ґрунті з дуже високим 
потенціалом урожайності.

ПЛІД:
Однорідні, привабливого вигляду 
округлі стручки однорідного тем-
но-зеленого з блиском кольору, 
довжиною 14-16 см, діаметром 
6-8 мм. Вага 1000 насінин — 210 г. 
Насіння білого кольору, смачні.
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ДОБРИНЯ F1

РАКЕЛЬ F1ОВАТОНА F1

ТРОФІ F1

КАМБЕРЛЕНД F1
кукурудза

кукурудзакукурудза

кукурудза

кукурудза

РОСЛИНА:
Середньостиглий гібрид суперсо-
лодкої кукурудзи. Середній термін 
дозрівання — 76-77 днів. Компактні 
сильні рослини  висотою 1,5-1,7 м. 
Високі товарні та смакові якості. 
Відмінно підійде для свіжого ринку, 
для курортних регіонів. 

ПЛІД:
Формує 2 качана довжиною 23 см. 
Качан красивий, щільний, утворює 
16-17 рядів жовто-білих зерен (гі-
брид є біколором). Зерна великі, від-
мінного солодкого смаку.

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

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

РОСЛИНА:
Перша рання біколор супер солодка 
кукурузда. Ранній термін достиган-
ня — 72-73 дні. Ідеальний варіант для 
свіжого вживання.

ПЛІД:
Посів на розсаду – на початку 
травня, висадка сіянців у ґрунт – у 
середині червня. Посів насіння в 
ґрунт здійснюють, коли ґрунт про-
гріється до 10-12 ˚C. 

РОСЛИНА:
Ранній гібрид суперсолодкої кукуру-
дзи, термін дозрівання – 70-73 дні. 
Використовується для свіжого 
ринку. Призначений для відкритого 
ґрунту.

ПЛІД:
Формує 1-2 качана на висоті 
50-60 см, розмір плоду – 21-24 см. 
Має 18-20 рядів високоякісних вели-
ких жовтих насінин. Качани вирівня-
ні за розміром і формою. Довгий 
час не втрачають смакові якості.

РОСЛИНА:
Ранньостиглий гібрид, достигання 
настає на 75-й день.

ПЛІД:
Початок вирівняний, великий, зав-
довжки 20-22 см. Вага качана стано-
вить 200-220 г. 
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10 г 10 г

5 г

АБАКО F1

ВІТА ЛОНГА КАНАДА F1

БОЛТЕКС

КАРОТАН ЛАГУНА F1

морква

морква морква

морква

морква морква

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

ПЛІД:
Коренеплоди завдовжки 15 см, 
радіус — 1,5-2 см. Має конічну 
форму, коренеплоди однорідні, ви-
рівняні, гладенькі, з тупим кінчи-
ком і невеликою серцевиною. 
Забарвлення плоду темно-оранже-
ве. М'якоть соковита, солодка.

РОСЛИНА:
Ранній гібрид моркви типу Шантане, 
призначений для виробництва ран-
ньої продукції. Гичка гібрида тем-
но-зелена, заввишки 60 см.

ПЛІД:
Коренеплоди з гладенькою шкіркою, 
тупим кінчиком і невеликою серце-
винкою. М'якоть моркви Абако F1 
соковита й солодка, щільна, з вели-
кою концентрацією сухих речовин і 
каротину. Має гарні смакові якості 
й не розтріскується. 

РОСЛИНА:
Найкращий сорт для переробки. 
Пізньостиглий сорт (155-160 днів) 
придатний для висушування, замо-
рожування та консервації.

ПЛІД:
Коренеплоди типу Флаке дуже 
гарного оранжевого забарвлення. 
Сорт посідає перше місце по вмісту 
каротину, сухої речовини та цукрів. 
Не має тенденції до накопичення 
нитратів.

РОСЛИНА:
Загальновідомий високоврожайний 
сорт моркви типу Флакке. Вико-
ристовують для виробництва соку 
й дитячого харчування. 

ПЛІД:
Коренеплоди вагою 300-500 г, коніч-
ної форми, з тупим кінчиком, рівно-
мірного яскраво-оранжевого 
забарвлення як зовні, так і всереди-
ні. Мають чудові смакові якості. Ви-
сокий вміст вуглеводів і каротину. 

РОСЛИНА:
Дуже популярний гібрид моркви 
типу Шантане / Данверс. Стійкий до 
розтріскування та цвітучості. Веге-
таційний період — 120 днів. Високо-
врожайний. Потужний листковий 
апарат.

ПЛІД:
Коренеплоди вирівняні за формою 
й величиною, мають відмінні смако-
ві якості, високий вміст каротину. 
Призначений для зберігання та пе-
реробки.

РОСЛИНА:
Надійний гібрид ранньостиглої 
моркви Нантського типу. Період до-
стигання — 100 днів.

ПЛІД:
Коренеплоди вирівняні за формою 
й величиною; мають відмінні смако-
ві якості, високий вміст каротину. 
Забарвлення серцевини та м’якоті 
— яскраво-оранжеве. Серцевина 
дуже маленька. Коренеплоди зав-
довжки 17-20 см, циліндричні, рівні.
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10 г

МОНАНТА

СКАРЛА СПІДО F1

РЕД КОРЕД

ШАНТАНЕ РЕДКОР

морква

морква морква

морква

морква

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

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

РОСЛИНА:
Середньоранній (100 днів) сорт 
нантського типу універсального 
призначення. Зберігається до 
травня. Придатний для повторних 
літніх посівів.

ПЛІД:
Формує коренеплоди циліндричної 
форми з добре заокругленим кінчи-
ком, гладенькі, з інтенсивним зо-
внішнім і внутрішнім забарвленням, 
маленькою серцевиною, солодкі та 
соковиті.

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

ПЛІД:
Коренеплід конічний, з тупим кін-
чиком, має рівномірне яскра-
во-оранжеве забарвлення, чудові 
смакові якості. Коренеплід завдов-
жки 20-22 см. Рекомендований для 
тривалого зберігання та перероб-
ки на сік.

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.
ПЛІД:
Коренеплоди Нантського типу зав-
довжки 15-18 см, дуже вирівняні, 
правильної циліндричної форми, з 
темним зовнішнім та внутрішнім за-
барвленням і гладкою поверхнею.

РОСЛИНА:
Сорт моркви для тривалого збері-
гання, вживання у свіжому вигляді 
та переробки.

ПЛІД:
Коренеплоди конічної форми, вагою 
300-500 г, з тупим кінчиком. Вирівня-
ні за довжиною та розміром. Колір 
темно-оранжевий. Прекрасно збері-
гається.
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10 г

10 г1000
г

KS 2078 F1

ДІЄГО F1 ЕСКАЛА F1

ДЖОЛІ

ІСІС F1 РОНДІЛ

редька дайкон

редиска редиска

редиска

редиска редиска

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

ПЛІД:
Коренеплоди високої якості, одно-
рідні, округлої форми, яскраво-чер-
воного кольору. Діаметр 3-4 см. 
Мають привабливий вигляд і відмін-
ні смакові якості. Щільні, хрусткі, без 
гіркоти.

РОСЛИНА:
Рослина з акуратним бадиллям зе-
леного кольору. Сорт призначений 
для вирощування в осінній період. 

ПЛІД:
Коренеплід округлий, однорідного, 
темно-бордового кольору ззовні і 
білий в середині.

РОСЛИНА:
Новий гібрид ранньостиглої редис-
ки з дуже однорідними блискучими 
плодами червоного кольору. Гібрид 
високоврожайний.

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

РОСЛИНА:
Високоврожайний гібрид редиски. 
Листя темно-зелене, завдовжки 
до 20 см. Гібрид адаптований до 
зниження температури та недо-
статнього освітлення. Стійкий до 
пероноспорозу.

ПЛІД:
Плоди темно-червоного кольору, 
однорідні, діаметром 4-5 см, під час 
миття не втрачають свого кольору. 
Придатний для вирощування протя-
гом  сезону. М'якоть біла, щільна.

РОСЛИНА:
Дуже ранній гібрид для вирощуван-
ня восени, взимку й навесні. Росли-
на компактна з потужним листовим 
апаратом, стійка до стрілкування.

ПЛІД:
Розмір коренеплода 3-4 см. 
Плоди однорідні, блискучі, яскра-
во-червоні зовні і білосніжні все-
редині, ніколи не грубіють й не 
утворюють порожнин. Стійкі до 
розтріскування.

РОСЛИНА:
Ранній сорт редиски для вирощу-
вання у відкритому й закритому 
ґрунті, з весни до осені. Універсаль-
ний сорт із коротким листям.

ПЛІД:
Утворює щільні, яскраво-червоні 
коренеплоди до 4 см у діаметрі.
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10 г

10 г1000
г

РУДОЛЬФ

СОЛЯРІС F1 СОРА

СЕЛЕСТА F1

МІНУА F1 ТИТАН

редиска

редиска редиска

редиска

редиска редька дайкон

РОСЛИНА:
Ранньостиглий, високоврожайний, 
дуже пластичний гібрид. Рослина 
компактна, з прямостоячим листям, 
стійка до стрілкування.

ПЛІД:
Розмір коренеплода 3-4 см. Плоди 
однорідні, блискучі, яскраво-черво-
ні ззовні і білосніжні всередині, не 
грубіють і не утворюють порожнин 
і не розтріскуються.

РОСЛИНА:
Ранній сорт редиски універсального 
призначення.

ПЛІД:
Коренеплоди вирівняні, округлої 
форми, яскраво-червоного кольору, 
діаметром 4-5 см. Тривалий час збе-
рігає товарний вигляд, не трухлявіє. 
М'якоть білосніжна, щільна, хрустка, 
без неприємної гіркоти.

РОСЛИНА:
Гібрид ранньостиглої редиски, що 
прекрасно адаптований до різних 
умов вирощування. Підійде для ви-
рощування у відкритому ґрунті та 
плівкових теплицях. Відзначається 
високою стресостійкістю. 

ПЛІД:
Округлої форми з гладенькою, бли-
скучою шкіркою червоного кольору. 
Чудова, однорідна м'якоть. Плоди 
утворюють порознини.

РОСЛИНА:
Новий, урожайний, ранньостиглий 
гібрид редиски. Листя насичено-зе-
леного кольору. Підходить для ви-
рощування у плівкових теплицях та 
у відкритому ґрунті. 

ПЛІД:
Округлий, однорідний, яскраво-чер-
воного кольору. Коренеплоди пре-
красно підходять для реалізації на 
вагу та для пучкової продукції.

РОСЛИНА:
Новий гібрид ранньостиглої редис-
ки 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.

РОСЛИНА:
Скоростиглий сорт великоплідної 
редиски. Перший збір урожаю через 
20-22 дні після появи сходів. Гичка 
невелика, це дає можливість розмі-
стити найбільшу кількість рослин.

ПЛІД:
Коренеплоди темно-червоного ко-
льору, однорідні, круглої форми, діа-
метр до 4 см, вагою 20-25 г, з 
тоненьким і коротким корінчиком. 
М'якоть сніжно-білого кольору.
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100
шт

100
шт

100
шт

50
шт

АФІЦІОН

КАРТАГЕНАС КОНКОРД

КАРМЕСІ

КЮРЛІ ЛОКАРНО

салат батавія

салат айсберг салат напівголовчастий

салат напівголовчастий

салат батавія салат напівголовчастий

РОСЛИНА:
Сорт типу Лолло Россо з потрійним 
червоним забарвленням. Має повну 
стійкість до пероноспорозу й салат-
ної листкової попелиці. Рослина ви-
різняється силою росту та 
привабливим зовнішнім виглядом.

ПЛІД:
Смакові якості дуже гарні. Без гір-
коти. Розетка салату середня, на-
півпіднята. Листки великі, хрусткі, 
соковиті.

РОСЛИНА:
Дуже популярний на ринку салатів 
України.

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

РОСЛИНА:
Ранній високоврожайний сорт.

ПЛІД:
Смакові якості дуже гарні. Без гір-
коти. Розетка салату середня, на-
півпіднята. Листки великі, хрусткі, 
соковиті.

РОСЛИНА:
Перевірений часом сорт типу Ай-
сберг. Потужна рослина, стійка до 
закручування коренів, придатна 
для вирощування навесні, влітку й 
восени. Стійкий до борошнистої 
роси, некрозів, стрілкування.

ПЛІД:
Велика головка приваблитвого зе-
леногот кольору. Ідеально придат-
ний для свіжого ринку. 

РОСЛИНА:
Основний сорт типу Лолло Россо 
для відкритого ґрунту з майже 
повною стійкістю до борошнистої 
роси.

ПЛІД:
Формує головку середньої величи-
ни, блискучого червоного кольору 
"double red".

РОСЛИНА:
Надійний сорт салату типу Лолло 
Біондо для вирощування у відкри-
тому ґрунті.

ПЛІД:
Листя дрібно-кучеряве. Забарвлен-
ня головки салату помірно зелене. 
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5000
шт

5000
шт

КЕНДІ F1

БАЙА ВЕРДЕ

МАТЕЙКО F1

ПАРАДЕ

ДАЙТОНА F1

ЕКСІБІШН
цибуля

цибуля на перо

цибуля порей

цибуля на перо

цибуля

цибуля

РОСЛИНА:
Дуже ранній гібрид однорічної 
цибулі.

ПЛІД:
Салатний, солодкий, смачний. За 
смаком схожий на Ялтинський, 
але соковитіший та ніжний. Цибу-
лина округла, золотисто-жовта, 
вагою до 800 г. Зберігається до 6 
місяців.

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

ПЛІД:
Довжина зеленого пера середня, 
темно-зеленого кольору. Призначе-
ний для універсального викори-
стання, тривалого зберігання, 
відмінно зберігаючи товарні якості, 
без проблем транспортується.

РОСЛИНА:
Високоврожайний  гібрид серед-
ньостиглої однорічної цибулі для 
довготривалого зберігання.

ПЛІД:
Цибулини вирівняні, великого розмі-
ру, з міцними, темно-бронзовими 
покривними лусками. 

РОСЛИНА:
Цибуля на перо з дуже раннім пе-
ріодом достигання. Листя міцне, 
темно-зелене. Формує перо відмін-
ної якості. 

ПЛІД:
Цибулини вирівняні, великого розмі-
ру, з міцними, темно-бронзовими 
покривними лусками. 

РОСЛИНА:
Ранній високоврожайний гібрид 
цибулі порею для вирощування 
влітку і восени. Період вегетації — 
120 днів.

ПЛІД:
Листя темно-зелені, вузькі, з силь-
ним восковим нальотом. Сильне 
стебло з довгою білою частиною. 
Висока однорідність дозрівання, 
стійкість до іржі та ушкодження 
тріпсами. 

РОСЛИНА:
Популярний пізньостиглий сорт са-
латної однорічної цибулі.

ПЛІД:
Цибулини гарної округлої форми. 
Одна цибулина вагою від 200 до 
900 г. Відмінні смакові якості цього 
сорту обумовлено високим вміс-
том вуглеводів і соку. 
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РЕД БАРОН

УНІВЕРСО F1

ЧЕРВОНИЙ ЦЕППЕЛІН F1

цибуля

цибуля

цибуля

РОСЛИНА:
Гібрид однорічної напівгострої ріп-
частої цибулі середньопізнього до-
стигання. Урожай збирають на 
115-120-й день після появи сходів. 
Гібрид дуже високоврожайний.

ПЛІД:
Цибулина ідеально округла, золоти-
сто-коричнева, у середньому — 
110-200 г. Внутрішні луски товсті, 
дуже соковиті та хрусткі. У разі до-
тримання умов збору й сушки збері-
гається більш як 6 місяців.

РОСЛИНА:
Відомий сорт однорічної середньо-
ранньої (110 днів) червоної цибулі 
салатного типу.

ПЛІД:
Цибулини вирівняні, середнього 
розміру, завважки 80-100 г, щільні. 
Луски хрусткі та соковиті, привабли-
вого бордово-червоного кольору. 
Має відмінні смакові якості. Чудово 
зберігається.

РОСЛИНА:
Високопродуктивний середньоран-
ній гібрид однорічної цибулі трива-
лого дня. Для гібрида характерна 
стійкість до рожевої та фузаріозної 
гнилі коренів.

ПЛІД:
Цибулини великого розміру, вирів-
няні за формою. Покривні луски 
темно-червоного кольору. Одна ци-
булина вагою 110-250 г, максималь-
но — 600 г. Призначений для 
вживання у свіжому вигляді, пере-
робки та зберігання.
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0,3 г

АНІС

ГІСОП
ЛІКАРСЬКИЙ

ВИШНЕВА 
КОРОЛЕВА

ВАЛЕРІАНА

ЕХІНАЦЕЯ КАЛЕНДУЛА 
ФІЄСТА

деревій

лікарська
пурпурово-червона

2 г

0,1 г

0,1 г

0,1 г

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

ВИКОРИСТАННЯ:
Лікарською сировиною слугують 
дворічні кореневища з корінням.

РОСЛИНА:
Лікарська однорічна рослина, за-
ввишки до 30-70 см. Цвіте з червня 
по вересень.

ВИКОРИСТАННЯ:
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 використову-
ють передусім для ароматизації ліке-
рів і хлібобулочних виробів. Свіже 
нарізане листя добре смакує в супах, 
соусах, рагу й салатах.

РОСЛИНА:
Багаторічна рослина заввишки до 
100 см, з великими (до 15 см у діаме-
трі) суцвіттями рожевого або лілово-
го забарвлення. Використовують для 
зрізання, на клумбах і рабатках. 
Добре поєднується з айстрами, дель-
фініумом, кореопсисом.

ВИКОРИСТАННЯ:
Застосовують у народній медицині. 
Препарати, виготовлені з ехінацеї 
пурпурової мають здатність сти-
мулювати роботу центральної нерво-
вої системи, покращують потенцію.

РОСЛИНА:
Багаторічна трав'яниста рослина. 
Цвіте в кінці літа — на початку осені. 
У бджільництві відомий як чудовий ме-
донос. Для отримання ефірної олії зрі-
зають верхівки рослин до цвітіння.

ВИКОРИСТАННЯ:
У медицині використовують траву у 
вигляді настоїв як відхаркувальний 
та глистогінний засіб, при бронхіаль-
ній астмі, поганому травленні, анемії, 
неврозах, ревматизмі, запаленні 
очей, синцях, ранах та екземах.

РОСЛИНА:
Належить до багаторічних трав'яни-
стих рослин. Цвіте у червні-вересні. 
Деревій може вирощуватися як деко-
ративна рослина для саду, заввишки 
до 60 см.

ВИКОРИСТАННЯ:
У харчовій промисловості застосовують 
для ароматизації соусів, гірких настоїв. 
Також використовують у парфумерній 
промисловості. Верхівки квітучих 
рослин незамінні в медицині при захво-
рюваннях органів травлення.

РОСЛИНА:
Популярна невибаглива рослина із 
сімейства Айстрових. Має  виражену 
протизапальну, бактерицидну, проти-
вірусну, ранозагоювальну, спазмолі-
тичну властивість, покращує 
процеси регенерації, збуджує секре-
торну активність травних органів, 
стимулює жовчоутворення й жовчо-
виділення, виявляє седативну та ан-
тиаритмічну дію.

ЛІКАРСЬКІ РОСЛИНИ56



2 г

0,1 г

2 г

0,1 г

2 г

0,1 г

0,2 г

0,3 г

ЛАВАНДА

МЕЛІСА РУЄ

ЛЮБИСТОК

СВІТЛАЙФ ЧАБЕР 
САДОВИЙ

лимонний бальзам рута запашна

стевія медова

РОСЛИНА:
Багаторічна рослина заввишки до 
2 м. Листки великі, блискучі, зубчас-
ті. Квітки дрібні, ясно-жовті, зібрані 
у складний зонтик. Цвіте в червні 
-серпні.

ВИКОРИСТАННЯ:
Смак коренів пряний. Рослина має 
своєрідний запах, який нагадує 
селеру. Любисток — це одна з най-
кращих пряно-смакових рослин. Цін-
ність його в тому, що як пряність 
можна використовувати листя, 
стебла, корені, плоди.

РОСЛИНА:
Одна з найдухмяніших рослин. Сі-
ро-зелені гілочки утворюють щіль-
ний кущ кулеподібної форми, 
заввишки 30-50 см. Яскраві фіолето-
во-бузкові духмяні квіти зібрані в ко-
лосоподібне суцвіття. 

ВИКОРИСТАННЯ:
Високо цінують зрізані та висушені 
запашні рослини.

РОСЛИНА:
Багаторічна рослина із сімейства Ай-
стрових. У природі вона сягає за-
ввишки 60-80 см. Кущ стевії дуже 
розгалужений. 

ВИКОРИСТАННЯ:
Якщо сушене листя подрібнити, 
вийде зелений порошок стевії, який 
приблизно в 10 разів солодший за 
цукор. 1,5-2 ст. л. порошку заміню-
ють 1 чашку (стакан) звичайного 
цукру. 

РОСЛИНА:
Багаторічна трав’яниста рослина, за-
ввишки від 50 до 120 см.

ВИКОРИСТАННЯ:
Вирощують лимонний бальзам 
задля листя, яке має аромат лимона. 
Свіже нарізане листя додають до са-
латів, рибних страв, компотів тощо. 
Відвар меліси використовують як 
засіб від застуди, сушене листя вхо-
дить до складу духмяних сумішей 
для приготування чаю. 

РОСЛИНА:
Трав'яниста багаторічна рослина, на-
півчагарник. Належить до сімейства 
Рутових. Має дуже міцне стебло та 
заввишки може досягати 70 см.

ВИКОРИСТАННЯ:
Смак свіжого листя гіркуватий, а 
запах часниково-цибулевий. У 
сухому вигляді ця спеція має дуже пі-
кантний пряний смак і тонкий 
аромат квітів. Трава рута дуже аро-
матна, тому її успішно використову-
ють у кулінарії. 

РОСЛИНА:
Багаторічна рослина, заввишки 35-40 
см. Покращує смак овочевих страв. 
Незамінний для приготування 
жирних, смажених страв. Містить 
ефірну олію.

ВИКОРИСТАННЯ:
Використовують як знеболювальний 
засіб від судом. Завдяки фенолам 
має бактерицидну дію. Використову-
ють при бронхіті, астмі, коклюші.
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0,15 г

0,4 г

ЗЕЛЕНИЙ ГЛОБУСМУДРЕЦЬ

ЧЕРВОНА МІЗУНА

БОРАГО

ЗЕЛЕНА МІЗУНА

ВІКТОРІЯ

артишокшавлія лікарська

гірчиця японська

огіркова трава

гірчиц японська

ревінь

РОСЛИНА:
Однорічна трав’яниста рослина сі-
мейства Хрестоцвітих, заввишки 
20-30 см.

ВИКОРИСТАННЯ:
Листя зелене, вузьке, дрібно поріза-
не, із бахромою по краях. Його вико-
ристовують 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.

РОСЛИНА:
Багаторічна трав’яниста рослина, 
має велике листя та суцвіття зелено-
го забарвлення.

ВИКОРИСТАННЯ:
У їжу використовують недостиглі м'я-
систі суцвіття, багаті на вітаміни А, 
В і С. Артишок є дієтичним продуктом 
і дуже смачним делікатесом. Їх вико-
ристовують у їжу вареними, тушкова-
ними, печеними на грилі, вживають 
маринованими, консервують для по-
дальшого використання.

РОСЛИНА:
Багаторічна ефірно-масляна рослина. 
Зелений кущик з овальним листям і 
квітами бузкового кольору.

ВИКОРИСТАННЯ:
Лікарські властивості мають суцвіття 
та листя. Відмінний засіб при лікуванні 
ангіни та інших захворювань горла. У 
кулінарії використовують для арома-
тизації м’яса, омлетів, сирів і бобових 
страв. Також використовують для при-
готування чаю. 

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. 

ВИКОРИСТАННЯ:
Листя велике, яйцеподібне, слабо 
пухирчасте, зелене, край сильнохви-
лястий. Черешок середній, зелений 
із суцільною вишневою пігментацією 
біля основи; м'якоть зелена. Черешок 
завважки 25-80 г. 

РОСЛИНА:
Однорічна трав’яниста рослина сі-
мейства Хрестоцвітих, заввишки 
20-30 см.

ВИКОРИСТАННЯ:
Листя червоне, вузьке, дрібно поріза-
не, із бахромою по краях. Його вико-
ристовують 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.

РОСЛИНА:
Цю однорічну рослину культивують 
як овочеву. Стебло опушене, заввиш-
ки 30-60 см. Нижні листки великі, яй-
цеподібні, верхні — довгасті. 

ВИКОРИСТАННЯ:
Містить вітамін С, каротин, яблучну 
й лимонну кислоти, ефірну олію, 
дубильні речовини, кальцій. У їжу ви-
користовують молоде листя росли-
ни. Його додають до салатів, 
тушкують, використовують як гарнір 
до м’яса, додають в супи. 
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СИНОП

СПАРКЛ

ФЛОРЕНС

СІЛЬВЕТТА

ЧІА

ПРОНТО
рукола дика

рукола 
широколиста

фенхель

рукола дика

шавлія іспанська

рукола

РОСЛИНА:
Це багаторічна рослина. Листки зі-
брані в розетки. Цінують за прекрас-
ний насичений горіхово-гірчичний 
смак. Загалом використовують для 
салатів, а також як овочевий додаток 
до м'ясних, рибних страв і паст.

ВИКОРИСТАННЯ:
Соковиті, дрібно посічені листки ви-
користовують під час приготування 
бутербродів, а також гострих гарні-
рах до м’ясних і рибних страв.

РОСЛИНА:
Рослина має високу схожість та силу 
росту в ранні строки вирощування, 
швидко зростає та має високу вро-
жайність. Менше уражується перо-
носпорозом. Сорт стабільний в 
умовах переохолодження та перегрі-
вання. 

ПЛІД:
Утворює розетку з темно-зелених 
листків. Листя все дуже вирівняне і 
має виражений смак.

РОСЛИНА:
Однорічна рослина, заввишки при-
близно 1 м, з листям 4-8 см. Квітки 
синьо-фіолетові або білі.

ВИКОРИСТАННЯ:
Насіння було одним з основних хар-
чових продуктів інків, майя та ацте-
ків. Використовують для поповнення 
щоденного раціону харчування для 
отримання білків, жирів і клітковини. 
Його додають у хлібобулочні вироби, 
салати, бутерброди тощо. Розмочене 
насіння желеподібне  — використову-
ють у кашах і пудингах.

РОСЛИНА:
Рослина має високу схожість та силу 
росту в ранні строки вирощування, 
швидко зростає та має високу вро-
жайність. Менше уражується перо-
носпорозом. 

ПЛІД:
Утворює розетку з товстих овальних 
листків зеленого кольору.

РОСЛИНА:
Багаторічна трав’яниста рослина. 
Декоративна рослина. Зовні нагадує 
кріп.

ВИКОРИСТАННЯ:
Цибулини на основі стебла мають 
хрустку текстуру з ароматним солод-
ким смаком, схожим на аніс і селеру. 
Цибулини споживають у вареному 
та сирому вигляді. Насіння вико-
ристовують як прянощі, для арома-
тизації ковбас, кондитерських і 
хлібобулочних виробів, напоїв. 

РОСЛИНА:
Однорічник. Вегетативний цикл цієї 
рослини дуже короткий. Від висадки 
насіння в сиру землю, яка здійсню-
ється навесні, до збору врожаю 
минає кілька тижнів.

ВИКОРИСТАННЯ:
Має пряний та гострий смак. Зага-
лом використовують для салатів, а 
також гарно доповлює м'ясні, рибні 
страви, пасти і бутерброди.
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750
шт

10 г

10 г

БОА ЗЕЛЕНИЙ БУМ

ЛАГОС

СПІРОС

КЛІППЕР F1

БЕЛЬВІЛЬСЬКИЙ

шпинат шпинат новозеландський

шпинат

шпинат

шпинат

шпинат

РОСЛИНА:
Популярний скоростиглий сорт шпи-
нату з дуже гарним прямостоячим 
листям. Вегетаційний період — 
45 днів.

ВИКОРИСТАННЯ:
Листки темно-зеленого кольору, 
округлої форми, товсті та соковиті. 
Стебло коротке. Придатний для 
вживання у свіжому та вареному 
вигляді.

РОСЛИНА:
Високоврожайний, середньостиглий 
гібрид шпинату.

ВИКОРИСТАННЯ:
Має темно-зелене, соковите листя ок-
руглої форми. Завдяки гладкості 
листя витримує миття та обробку. 
Добре підходить для різних технологій 
(переробка, пучок, «бебі ліф»).

РОСЛИНА:
Це однорічна дієтична рослина з м´я-
систим листям і пагонами. Збір 
урожаю починають через 75 днів 
після сходів або через 40 днів після 
висадки розсади.

ВИКОРИСТАННЯ:
У їжу вживають пагони завдовжки 
до 10 см разом із листям. Пагони з 
м’ясистим листям можна консерву-
вати, а також використовувати у сві-
жому, вареному вигляді, для зелених 
борщів, гарнірів, пюре.

РОСЛИНА:
Багаторічна трав’яниста рослина, за-
ввишки до 40 см. Високоврожайний, 
ранньостиглий сорт (від сходів до 
збору врожаю 40-50 днів).

ВИКОРИСТАННЯ:
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.

РОСЛИНА:
Популярний серед любителів зелені. 
Ранній (40-45 днів), холодостійкий 
сорт шпинату. Потужна сильна рос-
лина з гладким м’ясистим темно-зе-
леним листямю

ВИКОРИСТАННЯ:
Дуже корисний. Містить багато 
заліза, сухих речовин і вітамінів

РОСЛИНА:
Популярний сорт шпинату для всесе-
зонного вирощування. Вегетаційний 
період — 44 дні.

ВИКОРИСТАННЯ:
Листя округле, гладке, темно-зелене, 
на коротких черешках. У разі довго-
тривалого зберігання листя не втра-
чає товарного вигляду. Дуже гарний, 
урожайний, смачний та корисний. 
Містить багато вітамінів.
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ЛИМОНЕТТЕ

ТАЙСЬКИЙ БУШ

МІСТЕР БАРНС

ТЕМНИЙ ОПАЛ ЧЕРВОНИЙ РУБІН

базилік 
лимонний

базилік 
зелений

базилік зелений, дрібнолистий

базилік 
зелений

базилік 
фіолетовий

базилік 
червоний

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

ВИКОРИСТАННЯ:
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.

РОСЛИНА:
Багаторічна трав’яниста рослина. 
Має приємний, тонкий запах і пряний 
та гіркуватий смак.

ВИКОРИСТАННЯ:
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 пря-
нощі. Він покращує смакові якості со-
лоних і маринованих огірків, томатів 
і кабачків.

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

ВИКОРИСТАННЯ:
Листя темно-фіолетове, середньої 
величини, багате на ефірну олію й 
фітонциди. Аромат сильний, специ-
фічний, зберігається і в сухих росли-
нах. Використовують у свіжому та 
сушеному вигляді як приправу під 
час консервування овочів, приготу-
вання риби та м'яса. 

РОСЛИНА:
Однорічна рослина, заввишки 
35-40 см. Має декоративне невели-
ке оливково-зелене з фіолетовим 
відтінком листя. Стебла червоного 
кольору, а квіти фіолетові.

ВИКОРИСТАННЯ:
Має оригінальний анісовий аромат 
і смак. Цей спеціальний базилік вико-
ристовують у приправах для овочів 
каррі. 

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

ВИКОРИСТАННЯ:
Смачний під час додавання цілих ли-
сточків до зелених салатів. Він має 
приємний аромат і ніжний смак. Крім 
того, цей сорт базиліку використову-
ють для чаю та десертів. Як прянощі 
вживають як у свіжому, так і в 
сухому вигляді.

РОСЛИНА:
Однорічна теплолюбна рослина, за-
ввишки 40-60 см. Починає цвісти від 
65 до 70 діб після появи повних 
сходів.

ВИКОРИСТАННЯ:
Листя базиліку багате на ефірну олію, 
має сильний та приємний запах, по-
повнює організм каротином і вітамі-
нами. Використовують листя та 
верхні частини молодих пагонів у сві-
жому та у висушеному вигляді. Одна 
рослина завважки від 180 до 250 г. 
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базилік зелений базилік червоний

коріандр

кріп кріп

коріандр

РОСЛИНА:
Спеціально відібраний, протестова-
ний сорт стійкого до фузаріозу бази-
ліку. Компактна, однорічна рослина 
висотою до 40 см. Листя велике, 
овальне, злегка хвилясте, темно-зе-
леного кольору, надзвичайно аромат-
не. Використовують як незамінний 
інгридієнт соусу Песто. 

ВИКОРИСТАННЯ:
Незамінний інгридієнт соусу Песто. 
Також для приготування салатів, гар-
нірів, страв з риби та м'яса. 

РОСЛИНА:
Червоний базилік типу Дженовезе, 
це однорічна рослина висотою 40 см. 
Листя велике, овальне, злегка хви-
лясте, червоно-пурпурового кольору, 
надзвичайно ароматне.

ВИКОРИСТАННЯ:
Використовують для приготування 
салатів, гарніріт, страв з риби та 
м'яса, а також соусу Песто.

РОСЛИНА:
Дуже популярний сорт, який вико-
ристовують у кулінарії.

ВИКОРИСТАННЯ:
Використовують як лікарську та аро-
матичну рослину, сировину для виго-
товлення косметичних препаратів. 
Молода зелень — це найпоширеніша 
приправа до їжі, її вживають у 
сирому вигляді, з бутербродами, до-
дають до салатів, супів, страв з м'яса, 
гарнірів, інколи у поєднанні з іншими 
приправами. Насіння коріандру вико-
ристовують як прянощі.

РОСЛИНА:
Однорічна трав'яниста рослина. Ви-
соковрожайний сорт коріандру з пре-
красною вирівняністю.

ВИКОРИСТАННЯ:
Стійкий до стрілкування, навіть під 
час раннього посіву. Вирізняється 
приємним ароматом. Використову-
ють у кулінарії. Зелень ніжна й соко-
вита. Гарно смакує в салатах, 
ідеальний для приготування соусів.

РОСЛИНА:
Букет — особливо солодкий і м'який 
ранньостиглий кріп. Дрібно порізані, 
листя тримаються довше, ніж на 
інших сортах. Цей сорт утворює 
велике насіння і має темно-синьо-зе-
лене листя.

ВИКОРИСТАННЯ:
Завдяки своєму відмінному смаку, 
він є найкращим сортом для вироб-
ництва насіння. Його солодкий і 
пряний аромат є проміжним між 
анісом і кмином. 

РОСЛИНА:
Середньоранній сорт кропу. Період 
від сходу й до першого зрізу кропу 
— 35-45 днів.

ВИКОРИСТАННЯ:
Багатий хімічний склад рослини за-
безпечує 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.
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ПЕПЕРМІНТ
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СПЕРМІНТ

ДУКАТ ДОВГОЛИСТА

м’ята перцева

материнка, орегано бергамот

м’ята зелена

кріп м'ята

РОСЛИНА:
Багаторічна кущова ефіроолійна рос-
лина з родини губоцвітих, з повзучим 
корінням, прямостійним гіллястим, 
чотиригранним стеблом і горизон-
тальними розлогими пагонами, за-
ввишки до 45 см.

ВИКОРИСТАННЯ:
Має темно-зелене, овальної форми, 
зубчасте й коротке листя. Є одним 
із найароматичніших видів м'яти. Ви-
користовують для приготування 
напоїв, салатів і в харчовій промис-
ловості.

РОСЛИНА:
Багаторічна трав'яниста рослина. 
Дуже ароматна. Цвіте з червня по ве-
ресень. Ефірна олія знаходиться в за-
лозках на поверхні листка.

ВИКОРИСТАННЯ:
Заготовляють листя м'яти в лип-
ні-серпні, на початку або під час цвітін-
ня, коли більш ніж половина квіток 
знаходиться у фазі бутонізації. У цей 
час ефірна олія накопичується в най-
більшій кількості. Надалі, коли 
зростання листя припиняється, поси-
люється випаровування ефірної олії. 

РОСЛИНА:
Багаторічна трав’яниста рослина. 
Має приємний, тонкий запах і пряний 
та гіркуватий смак.

ВИКОРИСТАННЯ:
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 пря-
нощі. Він покращує смакові якості со-
лоних і маринованих огірків, томатів 
та кабачків.

РОСЛИНА:
Монарда — запашна і цілюща росли-
на, а ще декоративна садова квітка. 
Монарда приваблює не тільки за-
барвленням квіток, а й дивовижними 
пахощами.

ВИКОРИСТАННЯ:
Монарду висаджують на квітниках 
та бордюрах з багаторічниками, в 
аптечних садах (садах корисних і 
ароматичних рослин), а також на го-
родах для залучення комах-запилю-
вачів до овочевих культур. 

РОСЛИНА:
Однорічна рослина є середньостиг-
лою (40-45 днів після сходів), сильно-
рослою, гіллястою. Листок великий, 
соковитий, з сильним ароматом та 
інтенсивним зеленим забарвленням. 
Сорт має стійкість до грибкових віру-
сів і високих температур. 

ВИКОРИСТАННЯ:
Кріп підсилює смак страв, а також 
доповнює інші трави при комбінуван-
ні. Призначений для свіжого спожи-
вання, заморозки. 

РОСЛИНА:
Багаторічна трав’яниста рослина, 
яка утворює міцні, прямостоячі, гіл-
лясті стебла. Довголиста м’ята нале-
жить до родини Яснаткових.
 
ВИКОРИСТАННЯ:
Листя м'яти мають тонкий аромат і 
універсальне призначення. Вони ви-
користовуються в кулінарії для аро-
матизації страв та напоїв. Довга 
м’ята містить великий відсоток 
аскорбінової кислоти. Це ще гарний 
медонос. 
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МОНАРДА 
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ПАЖИТНИК
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НОВАС РОЗМАРИН 
РОЗІ

ІТАЛІЙСЬКИЙ ГІГАНТ

лимонна

грибна трава

петрушка коренева

петрушка листова

петрушка листова

РОСЛИНА:
Однорічна рослина сімейства бобо-
вих. Має гіллясті стебла, стрижневий 
корінь, присутність квіток. Плоди до-
вгасті, боби голі або з опушкою, на-
сіння прямокутні. 

ВИКОРИСТАННЯ:
Використовується як пряна рослина. 
З лікувальною метою використову-
ють головним чином зрілі насіння. 
Рідше застосовують траву, зібрану 
під час цвітіння. Багато років трігоне-
лла використовувалася в індійській 
народній медицині. 

РОСЛИНА:
Багаторічна трав’яниста рослина, ча-
стіше вирощується як однорічник. 
Стебло прямостояче, висотою від 60 
до 140 см. Від інших видів, відрізня-
ється приземистим типом куща, вузь-
кими, темним листям з сильним 
запахом і кільчастим розташуванням 
на квітконосі пурпурових квіток. 

ВИКОРИСТАННЯ:
Монарда отримала популярність не 
тільки завдяки своїм декоративним 
якостям. Основна цінність в її ефірних 
маслах.

РОСЛИНА:
Для цього сорту характерні сильна 
енергія росту, великий розмір листя, 
приємний аромат. Блискучий тем-
но-зелений колір зберігається протя-
гом періоду росту.

ВИКОРИСТАННЯ:
Петрушка — це неодмінна складова 
частина української кухні. Листки та 
коренеплоди використовують свіжи-
ми й сушеними як приправу до різних 
страв, а також у консервній промис-
ловості.

РОСЛИНА:
Сорт середньостиглий. Вегетаційний 
період — 155 днів від висіву насіння.

ВИКОРИСТАННЯ:
Використовують для вживання у сві-
жому вигляді та зберігання. Формує 
гладенький коренеплід конічної 
форми, сніжно-білого кольору, вагою
100-150 г. Гарно смакує для салатів, 
використовують у консервації та від-
мінно зберігається.

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. 

ВИКОРИСТАННЯ:
Яскраво-зелений колір зберігається 
протягом періоду росту й не жовтіє. 
Використовують для вживання у сві-
жому вигляді та зберігання. 

РОСЛИНА:
Використовується в основному як кон-
тейнерна культура. У природі — це роз-
галужений посухостійкий кущ з родини 
Губоцвітічудова трав'яна рослина зна-
ходить застосування і в оформленні ін-
тер'єру і в кулінарній темі.

ВИКОРИСТАННЯ:
Середземноморська кухня широко ви-
користовує розмарин в якості припра-
ви. Речовини, які містяться в 
розмарині, допомагають зміцнити 
пам'ять, вивести зі стану апатії.
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РОСЛИНА:
Декоративна багаторічна рослина, 
придатна для декорування сухих со-
нячних місць, а також для закріплен-
ня поверхні крутосхилів. Невеличкий 
(5-15 см заввишки) кущик з числен-
ними повзучими дерев'яніючими сте-
блами. 

ВИКОРИСТАННЯ:
Лікарське значення має трава чебре-
цю, зібрана на початку цвітіння. Сві-
жозірваний і висушений чебрець має 
стійкий аромат, і трохи палючий, 
пряний смак, з домішкою гіркоти.

РОСЛИНА:
Пряно-смакова багаторічна холодо-
стійка рослина, заввишки 150 см. 

ВИКОРИСТАННЯ:
Його додають для ароматизації оцту 
та гірчиці. Використовують під час 
соління огірків, томатів, баклажанів 
тощо. Також його використовують 
під час приготування тонізуючих 
напоїв.

РОСЛИНА:
Маленький напівкущик, заввишки 
до 20-30 см, приємно пахне.

ВИКОРИСТАННЯ:
Лікарською сировиною є висушена 
та обмолочена трава чебрецю. 
Листки чебрецю використовують у 
харчовій промисловості — для аро-
матизації ковбас, сиру, соусів, оцту, 
кондитерських виробів. Для приготу-
вання лікерів. Під час маринування 
овочів. Як приправу до салатів, м'яс-
них і рибних страв. 

РОСЛИНА:
Середньоранній універсальний сорт 
селери кореневої з підвищеною стій-
кістю до стрілкування. Вегетаційний 
період — 130 днів. Листки темно-зе-
лені, середньої довжини.

ВИКОРИСТАННЯ:
Сорт формує коренеплоди округлої 
форми з гладенькою поверхнею без 
антоціанового забарвлення та по-
рожнин, середньою вагою 2 кг, з 
білою, м'ясистою та щільною м'якот-
тю. Зберігає білизну, навіть після 
приготування та сушки.

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

ВИКОРИСТАННЯ:
Коренеплоди вагою 1,2-1,5 кг, округ-
лої форми, гладкі, не містять порож-
нин та антоціанового забарвлення. 
Біле забарвлення зберігається, 
навіть після приготування та сушін-
ня. Селеру використовують як у сві-
жому вигляді, так і для переробки.

РОСЛИНА:
Вічнозелений кущ із синьо-фіолето-
вими квітами. Найбільший вміст аро-
матичних компонентів під час 
цвітіння.

ВИКОРИСТАННЯ:
Як спеції використовують тоненькі, 
схожі на голочки хвої листочки, свіжі 
чи сушені. Розмарин використову-
ють у кулінарії як прянощі для приго-
тування різноманітних страв. Надає 
приємного смаку м'яким сирам, кар-
топлі, грибам, капусті та маринадам. 
Ним посипають італійську випічку. 
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0,2 г

0,02 г
0,2 г

БАРОН РЮГЕН ВАНТАЙМ S1

ВЕСЕЛКА СКАРБІВ F1 ГОДЖИ

РЕГІНА

суниця полуниця 
ананасна

полуниця ананасна дереза китайська

суниця альпійська

РОСЛИНА:
Ранньостигла гібридна полуниця уні-
версального призначення. Кущик 
компактний, заввишки 20 см, з по-
мірним утворенням вусів. Характер-
не рясне плодоношення.

ПЛІД:
Ягоди середнього розміру, соковиті, 
червоні й дуже солодкі. Завдяки не-
перервному цвітінню рослина дуже 
приваблива й може використовува-
тися як горщикова культура. 

РОСЛИНА:
Ранньостигла гібридна полуниця уні-
версального призначення. Кущик 
компактний, заввишки 20 см, з по-
мірним утворенням вусів. Характер-
не рясне плодоношення.

ПЛІД:
Ягоди середнього розміру, соковиті, 
червоні й дуже солодкі. Завдяки не-
перервному цвітінню рослина дуже 
приваблива й може використовува-
тися як горщикова культура.

РОСЛИНА:
Ремонтантна безвуса суниця, 
формує потужний кущик, заввишки 
20 см, який плодоносить до осені.

ПЛІД:
Ягоди овальні, середнього розміру, 
червоні, солодкі, з характерно вира-
женим ароматом лісової суниці.

РОСЛИНА:
Ампельний ремонтантний гібрид. 
Вразить садоводів унікальною ве-
селкою з білих, рожевих і темно-чер-
воних квітів на одній рослині.

ПЛІД:
Ягоди червоні, великі, соковиті, со-
лодкі.

РОСЛИНА:
Дереза китайська або тибетський 
барбарис — це повзучий чагарник сі-
мейства Пасльонових. Тендітна лоза 
завдовжки 3-5 м. Кора сіруватого 
відтінку. Квіти білі з фіолетово-роже-
вим відтінком.

ВИКОРИСТАННЯ:
Плоди невеликі, завдовжки до 1,5 см, 
червоні, соковиті. Вживати ягоди 
сирими не можна. У них багато біоло-
гічно активних речовин, які можуть 
викликати отруєння. 
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0,2 г

4
шт

4
шт

0,2 г 0,2 г 0,2 г

АГЕРАТУМ 
АЛОХА F1

АЗАРИНА 
(ГОРЛЯНКА)

АГЕРАТУМ ЛЄДА

АЙСТРА КАРЛИКОВА

суміш

повзуча, 
рожева

карликовий, 
двокольоровий

міледі, біла
міледі, бузкова

суміш 

повзуча, 
фіолетова

РОСЛИНА:
Виростає до 30 см заввишки, квіти 
пухнасті. Добре витримує стрижку, 
заново дуже швидко обростає, 
здатний до цвітіння. Пересаджува-
ти агератум можна навіть у квітучо-
му вигляді, квіти він не скине. Тому 
з нього можна формувати красиві 
пухнасті рослини на свій смак. 
Якщо ви плануєте зробити з агера-
туму яскравий колірний акцент на 
клумбі, то в одну лунку під час по-
садки садіть відразу по три-чотири 
рослини.

РОСЛИНА:
Гібрид із тривалим періодом цвітін-
ня. В контейнері кущ досягає 
7-10 см заввишки, у відкритому 
ґрунті — 15-20 см. Квітки дрібні, зі-
брані в пухнасті суцвіття-кошики, 
ароматні. Світло- й теплолюбна 
культура, віддає перевагу легким, 
у міру родючим ґрунтам. Вико-
ристовують для озеленення та ви-
робництва розсади для продажу.

РОСЛИНА:
Однорічна трав'яниста рослина 
роду Горлянка, родини Глухокропи-
вові. Використовують у ландшаф-
тному дизайні. За ї ї 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 
ї ї для озеленення балконів і лоджій, 
терас і патіо.

РОСЛИНА:
Класична карликова айстра. Неве-
ликий розлогий кущик 25-30 см за-
ввишки і 30 см завширшки, квітки 
густо-махрові, яскраві (діаметр — 
5-7 см), з короткими, загнутими на-
зовні пелюстками. Квітконоси 
щільні, завдовжки 15 см.
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0,2 г 0,2 г

0,2 г 0,2 г 0,2 г 0,2 г

0,2 г0,2 г 0,2 г 0,2 г

АЙСТРА 
ДЮШЕС 

АЙСТРА 
АПОЛЛОНІЯ

абрикосова, 
піоновидна

біла, 
піоновидна

жовта, 
піоновидна
жовта, 
піоновидна
жовта, 
піоновидна

срібно-синя, 
хризантемовидна

блакитна,  
хризантемовидна

червона,
хризантемовидна

суміш, 
хризантемовидна

кримсон, 
піоновидна

суміш, 
піоновидна

срібно-рожева, 
хризантемовидна

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

РОСЛИНА:
Айстра піоноподібна Дюшес — 
однорічна рослина, заввишки 70 см. 
Суцвіття піоноподібні, густомахро-
ві, діаметр — 10-13 см. Формує  
ефектний кущ, на якому розпуска-
ється 5-8 суцвіть яскравих відтінків. 
Цвіте пишно з кінця липня до 
перших заморозків. Невибаглива 
для вирощування рослина, добре 
реагує на підживлення. Використо-
вують для озеленення і зрізу.
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0,2 г

0,2 г 0,2 г

0,2 г

0,2 г

0,2 г 0,2 г

0,2 г

АЛІСУМ 
ФІОЛЕТОВА КОРОЛЕВА

АЙСТРА 
ПРИНЦЕСА

АЛІСУМ 
СНІЖНИЙ КИЛИМ

лобулярія, 
фіолетова

біла, хризантемовидна

кримсон, 
хризантемовидна

лососево-рожева, 
хризантемовидна

мідно-червона, 
хризантемовидна

жовта, 
хризантемовидна

суміш, 
хризантемовидна

лобулярія, 
білосніжна

РОСЛИНА:
Суцвіття алісуму морського утво-
рюють яскраві, красиві, «пухнасті» 
кущі, при цьому вони мають легко 
впізнаваний приємний запашний 
аромат. Квітки досить дрібні, але 
ростуть вони дуже густо і купчасто. 
Кущі є розлогими заввишки 15 см 
і сильно розгалужуються. Рослини 
можна висаджувати в вазонах, 
клумбах або змішаних квітниках.

РОСЛИНА:
Поширена однорічна квіткова рос-
лина. Сорт середнього періоду цві-
тіння, належить до сортотипу 
Принцеса. Рослина заввишки 75 
см, формує до 20 суцвіть. Вико-
ристовують на клумбах, рабатках, 
у квітниках і для зрізу. Потребує 
родючих, добре зволожених у 
період зростання ґрунтів. Краще 
росте на відкритих сонячних 
місцях, рослина холодостійка, ви-
тримує короткочасні заморозки

РОСЛИНА:
Суцвіття алісуму морського утво-
рюють білосніжні, красиві, «пухна-
сті» кущі, при цьому вони мають 
легко впізнаваний приємний 
запашний аромат. Квітки досить 
дрібні, але ростуть вони дуже густо 
і купчасто. Кущі є розлогими 
заввишки 12 см і сильно розгалу-
жуються. Рослини можна висад-
жувати в вазонах, клумбах або 
змішаних квітниках.
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БАРВІНОК 
ХЕТВЕЙВ

БАЛЬЗАМІН 
КВІТУЧА КАМЕЛІЯ

АНТІРІНУМ 
СНЕППІ F1

БАЛЬЗАМІН
ТОМ ТАМБ

суміш

карликовий,
суміш

суміш

суміш

пінк, рожевий черрі, червоний

пепермінт, 
білий

абрикосовий

РОСЛИНА:
Однорічна рослина сімейства Баль-
замінових пірамідальної форми, до 
70 см заввишки. Теплолюбна, тіньо-
витривала, досить вологолюбна. 
Стебла м'ясисті, легко ламаються 
у вузлах. Квітки великі (діаметр — 
до 4 см), прості або махрові, камелі-
єподібні, від білого до фіолетового 
забарвлення. Цвіте в червні-верес-
ні. Оригінальні плоди, достигаючи, 
«вибухають» від найменшого 
дотику, розкидаючи насіння на 
значні відстані.

РОСЛИНА:
Карликовий гібрид (заввишки 
20-25 см). Характерні ранній і три-
валий період цвітіння. Рослини 
добре розростаються завширшки, 
утворюючи суцільний килим із ве-
ликих та яскравих квітів. Перева-
гою серії є одночасне цвітіння 
різних кольорів. Використовують 
для озеленення клумб, бордюрів. 
Світлолюбна, холодостійка росли-
на, віддає перевагу легким, дрено-
ваним, родючим ґрунтам.

РОСЛИНА:
Однорічна карликова рослина. 
Висота барвінку в саду 25-30 см. 
Ширина куща — 20-25 см. Кущик 
компактний і гарно розгалужений, 
квіти великого розміру і прекрасних 
кольорів. Квіти гарно тримаються 
на рослині навіть за спекотних 
умов. 

РОСЛИНА:
Сорт бальзаміну для пишноквіту-
чих бордюрів, квітників та ошатних 
балконів. Ці однорічні рослини при-
вабливі, добре розростаються ку-
щиками до 20 см заввишки, з 
яскравими махровими квітками 
4-5 см. Листки ланцетні, пилчасті. 
Квітки сидячі, численні, різних від-
тінків рожевого, лілового, фіолето-
вого, червоного. Рослина тепло- і 
світлолюбна, витримує невелике 
затінення. Добре росте на легких 
родючих ґрунтах.
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5
шт

0,1 г

0,1 г

ГВОЗДИКА ДІАНА F1

ВОЛОШКА ПОЛЬКА

ГВОЗДИКА 
КИТАЙСЬКА

ГАЗАНІЯ БЛИСКУЧА

ГВОЗДИКА КИТАЙСЬКА ГВОЗДИКА ЧІБА F1

суміш

махрова суміш

карусель

промеза

перський килим суміш

РОСЛИНА:
Однорічна карликова рослина за-
ввишки 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.

РОСЛИНА:
Перський килим – різновид одно-
річної китайської гвоздики. Кущ ви-
сотою до 20 см. Квітки поодинокі 
махрові і напівмахрові, діаметром 
3,5-5 см, без запаху. Тепло і світло-
любна рослина. 

РОСЛИНА:
Унікальна компактна рослина з 
раннім періодом цвітіння і велики-
ми квітами. Висота в горщику 
15-20 см, в саду — 20-25 см. Цвітіння 
рясне і тривале з початку літа до 
заморозків. 

РОСЛИНА:
Відрізняється від справжньої по-
льової квітки, бо є результатом се-
лекційних робіт. Така рослина має 
вигляд більшої, вона може досяга-
ти 50 см заввишки. А квіти мають 
діаметр до 6 см. Крім того, відмітна 
ознака такої рослини — це здат-
ність цвісти з початку червня й аж 
до перших заморозків.

РОСЛИНА:
Карусель – різновид однорічної ки-
тайської гвоздики. Утворює ком-
пактні кущики, висотою 15-25 см. 
Квітки красиві, двоколірні, діаме-
тром біля 4 см, з яскраво-черво-
ною серединою та чисто білим 
краєм, зібрані у великі щитоподібні 
суцвіття. 

РОСЛИНА:
Рання низькоросла серія китай-
ської гвоздики. Висота в горщику 
20-25 см, ширина 20-25 см. Характе-
ризується компактною формою 
куща, гарним розгалуженням, стій-
кістю до несприятливих погодних 
умов. Квіти насичених барв. Цвітін-
ня рясне і тривале. Використову-
ється для оформлення клумб, 
рабаток, бордюрів і балконів. Легко 
вирощувати в горщиках і контейне-
рах на балконах.
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0,1 г

0,1 г

0,1 г

0,2 г

0,2 г

ГЕЛІХРІЗУМ 
ВЕСЕЛКА

ГОМФРЕНА БАДДІ

ГОМФРЕНА

ЕЛІХРІЗУМ 
ШВЕЙЦАРСЬКІ 
ГІГАНТИ

ГОМФРЕНА 
ПОЛУНИЧКА

ДОЛІХОС ЛАБЛАБ

суміш

шаровидна, суміш

шаровидна, біла гіацинтова квасоля

суміш

шаровидна, червона

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. Китай-
ські та індійські травники вико-
ристовують гіацінтову квасолю як 
лікарську.

РОСЛИНА:
Однорічна карликова рослина. 
Формує злегка розлогі кущі, за-
ввишки до 40 см. Квіти зібрані в 
суцвіття-кошики білого, рожевого, 
жовтого, помаранчевого й черво-
ного кольорів. Період цвітіння — з 
липня до заморозків. Використову-
ють для озеленення на клумбах, 
рабатках, а також на зріз як гарний 
сухоцвіт. Висохлі суцвіття тривалий 
час не змінюють форми й не втра-
чають яскравості кольорів.

РОСЛИНА:
Популярний однорічний карлико-
вий кущик, заввишки до 15 см. 
Листки яйцеподібні, завдовжки 5-7 
см, жорстко опушені. Кулясті суц-
віття (діаметр — до 3,5 см) мають 
дрібні нерозпізнані квітки, але де-
коративність суцвіття залежить від 
забарвлень плівчастих прицвітни-
ків. Період декоративності — з 
липня й до перших заморозків. Рос-
лина теплолюбна, потребує відкри-
того сонячного місця, посухостійка, 
до ґрунтів невимоглива.

РОСЛИНА:
Однорічна чудова рослина (сухо-
цвіт) з тривалим періодом цвітіння 
(з червня по вересень), заввишки 
50-60 см, з махровими кулястими 
квітами. Використовують для 
зрізу.

РОСЛИНА:
Чудовий сухоцвіт наповнить ваш 
сад різноманітними кольорами. 
Однорічна рослина з міцними 
зеленими стеблами висотою 
100 см. Листя ланцетовидної 
форми темно-зеленого кольору. 
Квіти зібрані в суцвіття-кошики, 
діаметром 5-8 см, рожевого, 
червоного, білого кольрів та 
золотистих відтінків. Цвіте з липня 
по вересень. Викоростовують для 
озеленення клумб, рабаток, 
композицій із сухих квітів. 

РОСЛИНА:
Мексиканський різновид сухоцвіту 
гомфрени. Однорічна рослина, 
висотою 60 см з міцними стебла-
ми. Листя овальної форми, довжи-
ною 5-7 см, жорстко опушене. 
Суцвіття кулеподібні, яскраво-чер-
воного кольору, діаметром 3-4 см. 
Цвіте в літній період. Прекрасно 
компонується з іншими квітами в 
міксобордерах, рокаріях і клумбах. 
Використовується для зрізу.
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ЕУСТОМА 
АРЕНА F1

ЕУСТОМА 
БОРЕАЛІС F1

ЕУСТОМА 
СУПЕР 
МЕДЖИК F1

червона

рожева 
роза

блу пікоті

рожева

жовта синя

насичено 
голуба

зеленаабрикосова

РОСЛИНА:
Однорічна декоративна росли-
на,відноситься до 3 групи цвітіння. 
Вид еустоми Arena відрізняється 
від інших видів тим, що має насиче-
ний колір. Квітка в даного виду 
велика та гарна, становить в діаме-
трі 5-7 см. Рослина довго не в`яне 
у вазі, має легкий аромат. Рослини 
зручні в роботі завдяки відсутності 
колючок. Висота кущика 70- 90 см. 
Даний вид зручно транспортувати 
не боячись пошкодити квіти завдя-
ки товстій текстурі пелюсток. 

РОСЛИНА:
Borealis відноситься до дуже ран-
нього типу цвітіння, має стандарт-
ну подвійну квітку. Даний вид 
еустоми є ідеальним варіантом для 
зимового вирощування. Бутони у 
рослини можуть досягати 7-8 см в 
діаметрі. Висота стебла 70-80 см. 
Цей вид ідеально підходить для 
створення красивих весільних бу-
кетів та квіткових композицій. Вид 
еустоми Borealis відрізняється від 
інших видів тим, що має насичений 
колір квітки.

РОСЛИНА:
Відноситься до третьої групи цві-
тіння. Квіти в цього виду великі і 
гарні. Висота кущика 70-90 см. У 
зрізаному вигляді досить тривалий 
час зберігають свіжий вигляд (до 
трьох тижнів), єдине що потрібно 
для цього так це періодично міняти 
воду. Не вибагливі до температури 
, найкраща температура для збері-
гання еустоми це 8-10 градусів. 
Дуже гарно виглядають в квіткових 
композиціях та весільному декорі. 
В цих квітів товста структура пелю-
сток та міцні стебла.
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ЕУСТОМА 
ЕХО F1

ЕУСТОМА 
МАРІАЧІ F1

ЕУСТОМА 
КАРМЕН F1

лавандова

пурпуровапінк пікоті шампань

кармінна

зелений лайм

пінк пікоті

роуз

місті блу

блу рім

блу лілак

РОСЛИНА:
Належить до першої групи цвітіння 
(стандартна подвійна квітка). Росли-
на найдивовижніша серед еустом. 
Висота кущика 70 см. Рослина має 
міцний стовбур, що допомагає три-
мати важкі квіти. Квіти у неї великі 
7-8 см у діаметрі, гарні та ніжні. 
Дуже гарно виглядають в квіткових 
композиціях та весільному декорі. 
В цих квітів товста структура пелю-
сток та міцні стебла, завдяки чому 
їх зручно транспортувати. Досить 
довгий час зберігають свіжий 
вигляд у вазі.

РОСЛИНА:
Відноситься до другої групи цвітіння 
(стандартна четвертна квітка), 
великі квіти, які нагадують квіти ка-
мелії. Ідеально підходить для посад-
ки в середині сезону. Розмір квітки 
становить приблизно 7,5-8,5 см у діа-
метрі, а висота рослини 70 см! Ці 
квіти славляться своєю високою 
якістю, та ідеальними великими пи-
шними квітами. У вазі можуть збері-
гатись досить довгий час, пелюстки 
не обсипаються, а зберігають свіжий 
вигляд майже до двох тижнів. 

РОСЛИНА:
Нова еустома серії Кармен. Висота 
кущика 15-20 см. Раннє цвітіння по-
чинається через 22-26 тижнів після 
посіву. Квіти 3-4 см в діаметрі, мах-
рові з хвилястими краями. Пре-
красно зберігає свіжий вигляд 
після зрізу. 
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0,3 г

0,1 г

0,2 г

0,2 г

0,2 г

ЕУСТОМА 
КАСАБЛАНКА F1

ЕШОЛЬЦІЯ 
БАЛЕРИНА

ЖОРЖИНА 
КАРЛИКОВА 
ПІКОЛО

ЖОРЖИНА 
ПЕРИСТА 
КАКТУС

ЕШОЛЬЦІЯ 
ГОФРОВАНА 
ТРОЯНДА

ЖОРЖИНА 
МАХРОВА 
ПОМПОН

біла

суміш

суміш

суміш

РОСЛИНА:
Суцвіття з пелюстками, схожими 
на крихітні голки, щільно вкладені 
навколо центру. Досягають у діаме-
трі близько 25 см. Ці рослини вико-
ристовують для посадки на 
клумбах і в контейнерах. Рослина 
заввишки 130 см.

РОСЛИНА:
вВдноситься до другої групи цвітін-
ня. Підходить для осінньо-весін-
нього вирощування. Стабільне 
цвітіння. Ниьзкий рівень зкидання 
квіткових бруньок. Рівномірне цві-
тіння по всій висоті рослини. При-
вабливі, крупні, складні махрові 
квіти від 7 до 8 см в діаметрі. Цей 
вид ідеально підходить для ство-
рення красивих весільних букетів 
та квіткових композицій. 

РОСЛИНА:
Це одна із найкращих однорічних 
декоративних рослин, яку до того 
ж легко вирощувати. Рослина ком-
пактна висотою до 25 см. Стебло 
пряме, тендітне із численними, сі-
ро-зеленими пагонами. У них тричі 
розсічені сизо-зелені, сріблясті з 
восковим нальотом листки. Яскра-
ві шовковисті квітки схожі на «ме-
телики». Квітки напівмахрові або 
махрові, 5-8 см у діаметрі. Пелюст-
ки блискучі, гладкі, гофровані. За-
барвлення квіток яскраве.

РОСЛИНА:
Це одна із найкращих однорічних 
декоративних рослин, яку до того 
ж легко вирощувати. Рослина ком-
пактна висотою 30 см. Стебло 
пряме, тендітне із численними, сі-
ро-зеленими пагонами. У них тричі 
розсічені сизо-зелені, сріблясті з 
восковим нальотом листки. Яскраві 
шовковисті квітки схожі на «мете-
лики». Квіти прості, напівмахрові, 
5-8 см у діаметрі. Пелюстки блиску-
чі, гладкі, хвилясті. Забарвлення  
яскраве.

РОСЛИНА:
Середньоросла рослина заввишки 
до 50 см. Кущ компактний, з яскра-
вим цвітінням. Цю рослину часто 
висівають у горщиках на балконах, 
терасах і верандах.

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.

КВІТИ ОДНОРІЧНИКИ76



0,2 г

0,2 г

ІБЕРІС БУЗОК

ІБЕРІС СНІЖОК

ІПОМЕЯ ІМПЕРАТОР

ІПОМЕЯ КВАМОКЛІТ

ІБЕРІС 
РОЖЕВИЙ 
КАРДИНАЛ

ІПОМЕЯ КВАМОКЛІТ

махрова червона

Вогняний Кардинал, червона

Кипарисова лоза, червона

РОСЛИНА:
Це популярна однорічна рослина, 
яка вважається однією з кращих 
рослин, вирощуваних для окантов-
ки. Вона також використовується 
в альпінаріях і контейнерах. Цей 
легкий для вирощування і швидко-
го цвітіння ароматний і витривалий 
однорічник швидко покриє будь-які 
непривабливі пусті ділянки в саду 
протягом літа. Рослини висотою 
30 см вкриті густими суцвіттями 
квітів діаметром 5 см, і цвітуть про-
тягом багатьох тижнів. 

РОСЛИНА:
Це популярна однорічна рослина, 
яка вважається однією з кращих 
рослин, вирощуваних для окантов-
ки. Вона також використовується 
в альпінаріях і контейнерах. Цей 
легкий для вирощування і швидко-
го цвітіння ароматний і витривалий 
однорічник швидко покриє будь-які 
непривабливі пусті ділянки в саду 
протягом літа. Рослини висотою 
30 см вкриті густими суцвіттями 
квітів діаметром 5 см, і цвітуть про-
тягом багатьох тижнів. 

РОСЛИНА:
Це популярна однорічна рослина, 
яка вважається однією з кращих 
рослин, вирощуваних для окантов-
ки. Вона також використовується 
в альпінаріях і контейнерах. Цей 
легкий для вирощування і швидко-
го цвітіння ароматний і витривалий 
однорічник швидко покриє будь-які 
непривабливі пусті ділянки в саду 
протягом літа. Рослини висотою 
30 см вкриті густими суцвіттями 
квітів діаметром 5 см, і цвітуть про-
тягом багатьох тижнів. 

РОСЛИНА:
Представник однорічного типу 
рослин із незвичайними махрови-
ми квітами темно-червоного ко-
льору, діаметр — 5-8 см. Листки 
насиченого зеленого кольору сер-
цеподібної форми. Використовують 
для вертикального озеленення.

РОСЛИНА:
Квамокліт або іпомея — це одноріч-
на рослина, з закрученими стебла-
ми-ліанами і яскравими квітами 
діаметром 2-3 см, схожими на зі-
рочки. Ця вражаюча квітка приїха-
ла з Америки, і більш як 400 років 
дуже популярна в Європі. Замор-
ська рослина швидко адаптува-
лась до прохолодних умов. 

РОСЛИНА:
Тропічна рослина незвичайної 
краси. Її сильні закручені стебла об-
виваються навколо опор і вироста-
ють до 5 м. Ажурні світло-зелені 
листочки рослини розсічені і схожі 
на віяло. А трубчасті квіти ліани 
схожі на зірочки, їх колір яскра-
во-червоний. Особливістю ліани є 
те, що всі квіти розпускаються ра-
но-вранці, під пекучим сонцем вони 
закриваються, а ввечері знов роз-
пускаються.
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ІНДІЙСЬКИЙ 
ПРИНЦ

КОБЕЯ 
СОБОРНІ ДЗВОНИ

КЕРМЕК 
ЗОЛОТИЙ БЕРЕГ

КЕРМЕК 
АЙСБЕРГ

КЕРМЕК
ПАСИФІК

КЕРМЕК 
АМЕРИКАН БЬЮТІ

КЕРМЕК 
СИНІЙ ТУМАН

календула махрова

біла жовтий

білий

суміш

рожевий

фіолетова

темно-синій

РОСЛИНА:
Популярна невибаглива рослина 
із сімейства Айстрових. Цвіте з 
червня до заморозків. Тривалий 
період цвітіння, особливо за умови 
видалення відцвілих суцвіть. Суц-
віття оранжеві з червоною середи-
ною.

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

РОСЛИНА:
Статиця (Лімоніум) — невибаглива 
у вирощуванні рослина, вирізняєть-
ся високою декоративністю. Кущ 
заввишки 80 см. Квіточки дрібні, зі-
брані в щитоподібні суцвіття. Бува-
ють фіолетового, рожевого, білого, 
жовтого, зеленого кольорів. Трива-
лий період цвітіння. Використову-
ють для зрізу, для створення сухих 
квіткових композицій.
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КОРЕОПСИС 
АМУЛЕТ

ЛОБЕЛІЯ БЛУ ЛОБЕЛІЯ ВАЙТ МАК БЛЕК

ЛЬОН 
ЯСКРАВІ ОЧІ

ЛОБЕЛІЯ РЕДІ МАК СКАРЛЕТ

карликовий, червоний

ампельна, небесно синя ампельна, біла піоновидний

великоквітковий

ампельна, червона червоний

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 кількі-
стю бутонів. Квіти заввишки 45 см.

РОСЛИНА:
Кореопсис красильний — це одно-
річний карликовий сорт висотою 
25 см. Красива однорічна трав'яни-
ста рослина з червоними компак-
тними квітами, що нагадують 
ромашку, діаметром 3-8 см. Листки 
супротивні, перисто-розсічені. 
Стебла прямі, гіллясті. Цвіте коре-
опсис з липня до заморозків. На-
сіння зберігає схожість 3 роки. 
Кореопсиси сонцелюбні, віддають 
перевагу відкритим сонячним 
місцям. 

РОСЛИНА:
Сорт Реді входить до групи лобелій 
серії Каскад. Стійкі, гарно і рясно 
квітучі рослини. Гілляста, висотою 
30 см, квіти діаметром 1 см. Най-
частіше ця рослина використову-
ється для ампельної культури, 
оскільки лобелія в горщику формує 
гарний щільний шар зі звисаючими 
через край відростками, повністю 
вкритий квітами. Це спеціально ви-
ведений сорт, який має більш міцні 
пагони, що здатні витримувати 
пориви вітру.

РОСЛИНА:
Однорічна декоративна рослина, 
заввишки до 80 см. Стебло гла-
деньке, листки неправильної зуб-
часто-лапатої форми. Рослина 
сизо-зеленого кольору. Квіти 
великі, махрові, темно-фіолетового 
кольору, з чисельними пелюстка-
ми на жорстких стеблах. Вико-
ристовують для посіву у квітучий 
газон і для зрізу.

РОСЛИНА:
Однорічна декоративна рослина, 
заввишки до 80 см. Із великими й 
яскравими квітами, які за формою 
схожі на тюльпани вогняно-черво-
ного кольору з чорним забарвлен-
ням біля основи пелюстки. Діаметр 
квітки — до 10 см, стебла жорсткі, 
слабо гілкуються, мають сизий 
наліт.
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0,2 г
0,2 г

МАТІОЛА ДВОРОГА

НАСТУРЦІЯ 
АЛЯСКА

НАСТУРЦІЯ 
ЗОЛОТИЙ 
КОРОЛЬ

МАТІОЛА 
ГІГАНТ ІМПЕРІАЛ

НАСТУРЦІЯ ОРІХОФРАГМУС 
ВІОЛАС

бікорніс

суміш
суміш

левкой махровий

канаркові ліани, лимонна

РОСЛИНА:
Однорічна рослина, заввишки 
60 см. Має гарний та терпкуватий 
аромат. Приваблива ця серія не 
лише запахом, а й розкішшю вели-
ких суцвіть з махровими квітками 
(до 4 см у діаметрі). У махрових 
сортів набагато триваліше зберіга-
ється декоративність суцвіття. 
Якщо проста квітка цвіте приблиз-
но п'ять днів, то махрова — два-три 
тижні. 

РОСЛИНА:
Трав'яниста однорічна рослина, за-
ввишки 40-50 см. Стебла тонкі, роз-
кидисті, густогіллясті. Листочки 
крупнозубчасті, лінійні. У пухких 
гроноподібних суцвіттях зібрані 
дрібні, слабо декоративні, зелену-
вато-лілові, світло-бузкові, блакит-
ні квіти. Вони дуже ароматні, 
особливо ввечері, за що й цінують-
ся. Вирощують як ароматну росли-
ну біля альтанок, у газонах, 
квітниках і клумбах.

РОСЛИНА:
Однорічна, трав'яниста і швидкоро-
стуча 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, світ-
ло-зелені, на довгих пурпурних че-
решках. Квітки численні, до 2 см у 
діаметрі, поодинокі, пазушні, на 
довгих квітконіжках. 

РОСЛИНА:
Рослина заввишки 40 см, діаметр 
— 5 см. Дуже ефектна рослина по-
радує 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 клум-
бах, рабатках, у підвісних кошиках 
і кашпо. За ї ї допомогою ви прикра-
сите будь-який куточок саду.

РОСЛИНА:
Є одним зі справжніх шедеврів 
серед настурцій. Відрізняється 
компактністю й багатством цвітін-
ня, чудовими золотисто-жовтими 
махровими й напівмахровими квіт-
ками зі шпорцями. За тривалістю 
цвітіння не має собі рівних і одно-
часно розпускає 10-15 квіток. Має 
дуже гарний вигляд під час оформ-
лення балконів, віконних ящиків, 
клумб і бордюрів.

РОСЛИНА:
Гарноквітуча однорічна трав'яниста 
рослина з декоративними густими 
листками й ніжним ароматом. Для 
групових посадок на клумбах, ра-
батках і міксбордерах. Насіння ви-
сівають у відкритий ґрунт навесні. 
Сходи з'являються через п'ять-сім 
днів. Світлолюбний, посухостійкий. 
Декоративність та стійкість зале-
жить від якості дренажу й водопро-
никності ґрунту.
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0,02 г

ПЕТУНІЯ МІСТРАЛ F1

ПЕТУНІЯ АЛЬБА F1 ПЕТУНІЯ 
МУЛЬТИФЛОРА F2

ПЕТУНІЯ 
ЛІМБО F1

великоквіткова, суміш
великоквіткова 
червона

великоквіткова, особлива
колорама, суміш

великоквіткова, суміш

РОСЛИНА:
Серія сорту Містрал F1 презентує початок 
нової серії петуній, що відповідають на вели-
кий, постійно зростаючий попит на низькі, 
продуктивні, великоквіткові сорти. Рослини  
не високі (30-35 см), компактні кущі, відмінно 
витримують несприятливу погоду. Насіння у 
гранулах. Кожне насіння покрите спеціальним 
легкорозчинним засобом для полегшення 
посіву й вирощування. Не допускайте переси-
хання оболонки гранули.

РОСЛИНА:
Особливий сорт великоквіткових 
петуній. Насамперед цінуються гі-
гантські квітки незвичайним за-
барвленням. Діаметр квітки 16 см 
із хвилястими торочкуватими 
краями. Рослини потужні, високі, 
слабо гілкуються, особливо придат-
ні для посадок у ящики та горщики, 
а також можуть успішно використо-
вуватися у квітниках. Рясно цвіте, 
утворює великі і бліді квітки з тем-
но-фіолетовим жилкуванням, які за 
найвищих температур набувають 
ніжно-фіолетового відливу.

РОСЛИНА:
Багатоквіткова гібридна петунія. Кущі низькі (заввишки 25 см), 
сильно гілкуються й рясно цвітуть. Квіти воронкоподібні, діаметр 
— 5,5-6,5 см. Швидко відновлює декоративність після дощу. Чудово 
підходить для клумб і рабаток.

РОСЛИНА:
Натуральний гібрид великоквітко-
вої карликової петунії, який не по-
требує використання хімічних 
регуляторів росту. Рослина (за-
ввишки 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 цвітін-
ня, стійкий до несприятливих погод-
них умов. Прекрасно зберігається 
і транспортується. Використовують 
для оформлення клумб, рабаток, 
балконних ящиків, горщиків.
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ПЕТУНІЯ ТАНГО F1 ПЕТУНІЯ НАНА F1

ПЕТУНІЯ БОРДОВА

великоквіткова, 
червона

великоквіткова, 
суміш

грандіфлора, 
бургунді

великоквіткова, 
синя

великоквіткова 
пломениста суміш

великоквіткова, 
особлива

великоквіткова 
синьо-жовта суміш

РОСЛИНА:
Ранній, великоквітковий, карликовий, рясноквітучий гібрид, заввиш-
ки 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.

РОСЛИНА:
Серія Нана F1 — це стійкі до несприятливих погодних умов гібриди. 
Рослини висотою 30-35 см, сильно розгалужені, рясно квітучі, з квіт-
ками діаметром 5,5-6,5 см, особливо придатні для вирощування в 
квітниках, балконних ящиках і контейнерах, а також для міських по-
садок та озеленення. Швидко відновлюють цвітіння після сильного 
дощу.

РОСЛИНА:
Ця Бордова петунія цінується за 
гігантські квіти діаметром 16 см 
з хвилястими торочкуватими 
краями.  Ці ознаки виділяють пе-
тунію Пречудову F1 як унікальну 
за формою і кольором. Рослини 
потужні, високі, слабо гілкуються. 
Придатні для посадок в ящики та 
горщики, а також можуть вико-
ристовуватися в квітниках.
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ПЕТУНІЯ 
РОЗЕА F1

ПЕТУНІЯ 
ВЕЛИКОКВІТКОВА F1

ПЕТУНІЯ 
АФРОДІТА ЧЕРВОНА F1

ПЕТУНІЯ 
АФРОДІТА БІЛА F1

ПЕТУНІЯ 
АФРОДІТА ПУРПУРОВА F1

ПЕТУНІЯ ПОЗДРАВ 
ІЗ ЯРОМНЕРЖЕ F1

ПЕТУНІЯ 
КРАЙКОВИЙ ЗАВОЙ F1

великоквіткова, особливабахромчата суміш

великоквіткова, бахромчата, 
низькоросла

великоквіткова, бахромчата, 
низькоросла

великоквіткова, бахромчата, 
низькоросла

великоквіткова, 
бахромчата

великоквіткова бахромчата

РОСЛИНА:
Петунії цінують за гігантські квітки 
незвичайних забарвлень, діаметр 
— 16 см, із хвилястими торочкува-
тими краями. На відміну від стан-
дартних диплоїдних сортів, цей 
сорт петунії тетраплоїдний і 
виокремлює ї ї як унікальну за 
формою й кольором. Рослини по-
тужні, високі, слабо гілкуються, 
особливо придатні для посадок в 
ящики та горщики, а також можуть 
успішно використовуватися у квіт-
никах.

РОСЛИНА:
Група традиційних сортів із тороч-
куватими краями. Цікаві поєднання 
вишуканих забарвлень квіток 
сорту роблять їх «зірками» асорти-
менту 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. 

РОСЛИНА:
Входить до групи гібридних вели-
коквіткових з бахромчатим краєм 
петуній серії "Афродіта F1". Стійкі, 
гарно і рясно квітучі рослини. Їх 
можна з успіхом вирощувати 
навіть за несприятливих кліматич-
них умов. Рослина гілляста, висо-
тою 35 см, квіти діаметром 8-9 см. 
Використовують для висадки у 
квітники і горщики. При висадці у 
горщики утворюють невеликий 
каскад. Рясно цвітуть.

РОСЛИНА:
Група традиційних сортів із тороч-
куватими краями. Цікаві поєднання 
забарвлень квіток плюс махро-
вість сорту роблять їх «зірками» 
асортименту. Підходять для захи-
щених місць. Великі квітки (в діаме-
трі 6-7 см), рожеві та фіолетові 
плями на білому тлі, махровість ви-
являється у 50% рослин, досягають 
до 35-40 см. Насіння у гранулах.

РОСЛИНА:
Група традиційних сортів з торочку-
ватими краями. Біле забарвлення 
та махровість сорту дає першість 
в асортименті. Підходять для поса-
док у горщики та кашпо. Великі 
квітки діаметром 8 см, сніжно-біло-
го кольору, доростають до 35 см. 
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ПЕТУНІЯ 
МАМБО F1

ПЕТУНІЯ ЧЕРНИГО 
ТРІУМФ F1

ПЕТУНІЯ
БАРВИ ЛІТА F1

ПЕТУНІЯ ДОТ СТАР F1 ПЕТУНІЯ 
ЛАМБАДА F1

багатоквіткова, суміш

великоквіткова, 
особлива

багатоквіткова 
суміш

Дарк Ваіліт червона багатоквіткова, суміш

РОСЛИНА:
Натуральний гібрид багатоквітко-
вої карликової петунії, який не по-
требує використання хімічних 
регуляторів росту. Рослина (за-
ввишки 20-25 см) не витягується. 
Квіти яскраві, 6-8 см у діаметрі. Для 
гібрида характерні ранній і трива-
лий період цвітіння, стійкість до не-
сприятливих погодних умов.

РОСЛИНА:
Ця група сортів є особливою в 
асортименті великоквіткових пету-
ній. В першу чергу цінуються гігант-
ські квітки незвичайних забарвлень 
діаметром 16 см з хвилястими то-
рочкуватими краями. На відміну від 
стандартних диплоїдних сортів, 
сорт пречудової петунії тетраплоїд-
ний. Ця ознака виділяє петунію 
пречудову як унікальну за формою 
і кольором. Рослини потужні, 
високі, слабо гілкуються, особливо 
придатні для посадок в ящики та 
горщики.

РОСЛИНА:
Петунії висотою 30-35 см, сильно 
розгалужені, рясно квітучі, квіти ді-
аметром 5,5-6,5 см. Ця яскрава 
суміш стійка до несприятливих по-
годніх умов. Квіти швидко віднов-
люють цвітіння після сильного 
дощу. Петунії особливо придатні 
для вирощування в квітниках, бал-
конних ящиках і контейнерах.

РОСЛИНА:
Унікальний гібрид нової серії Дот Стар F1, який відкриє перед вами 
безкінечний всесвіт, зіркове небо, таємницю космосу і все це на вашій 
клумбі, підвіконні чи у вазонах. Яскраве забарвлення і білі крапочки 
надають квітам абсолютно новий і незвичайно привабливий вигляд. 
Залежно від погоди змінюється форма, кількість та інтенсивність кра-
почок на пелюстках так, що кожна квіточка є неповторною. Рослина 
висотою 30-35 см, прекрасно галузиться, рясно цвіте, квіти діаметром 
6-7 см. Після сильного дощу рослини здатні швидко відновити свій не-
перевершений зовнішній вигляд.

РОСЛИНА:
Багатоквітковий карликовий гібрид. 
Кущ заввишки 20-25 см, завширшки 
25-30 см. Квіти великі, яскраві, діа-
метр — 5-7 см. Для серії характерні 
ранній, одночасний і тривалий пері-
оди цвітіння. Завдяки стійкості до 
зміни погодних умов має чудовий 
вигляд у саду.
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0,01 г

0,01 г

ПЕТУНІЯ 
МАРІКА F1

ПЕТУНІЯ НАНА F1

ПЕТУНІЯ 
МУЛЬТИФЛОРА 
ПРІО F1багатоквіткова, 

червона

багатоквіткова, 
вишукана суміш 

багатоквіткова, 
пастельна суміш

багатоквіткова, 
зіркова суміш

біла

червона

РОСЛИНА:
Стійкий до несприятливих погод-
них умов гібрид. Рослини (заввиш-
ки 30-35 см) сильно розгалужені, 
рясноквітучі, з червоними квітка-
ми, діаметр —  5,5-6,5 см, особливо 
придатні для вирощування у квіт-
никах, балконних ящиках і контей-
нерах, а також для міських 
посадок, для озеленення. Швидко 
відновлюють цвітіння після силь-
ного дощу. Насіння у гранулах.

РОСЛИНА:
Стійкі до несприятливих погодних 
умов гібриди. Рослини висотою 
30-35 см, сильно розгалужені, 
рясно квітучі, з квітками діаметром 
5,5-6,5 см, особливо придатні для 
вирощування в квітниках, балкон-
них ящиках, контейнерах, а також 
для міських посадок та озеленен-
ня. швидко відновлюють цвітіння 
після сильного дощу.

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 за-
ввишки, квітки гладкі (5-6 см у діаметрі), зацвітають на 70-75-й день 
від посіву.
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ПЕТУНІЯ 
КАРЛИК F1

ПЕТУНІЯ 
ЛАВИНА F1

ПЕТУНІЯ 
ЛАВИНА F1

ПЕТУНІЯ 
ЛАВИНА F1

ПЕТУНІЯ ЛАВИНА 
ЖОВТИЙ КАПРИЗ F1

ПЕТУНІЯ ЛАВИНА 
СИНЯ ЗІРКА F1

дрібноквіткова,
червона з прожилками

дрібноквіткова, 
суміш

дрібноквіткова, 
темно-рожева

дрібноквіткова, 
червона

ампельна великовкіткова 
зіркова суміш

ампельна великовкіткова 
червона

ампельна великоквіткова, 
пурпурова

ампельна, холодні відтінки 
лайма і лимона

ампельна, біла зірка 
на синьому фоніРОСЛИНА:

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.

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, очі-
кувані від сучасної петунії: корот-
кий період вирощування, тривале 
цвітіння й витривалість.
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5
шт

5
шт

5
шт

5
шт

5
шт

5
шт

ПЕТУНІЯ ВЕЛЬВЕТ F1, 
СУРФІНІЯ

ПЕТУНІЯ ДАЙМОНД 
ПАРПЛ F1

ПЕТУНІЯ ДАЙМОНД 
РОУЗ ВЕЙН F1 

ПЕТУНІЯ ДАЙМОНД 
САН ШЕЙДЗ F1

ПЕТУНІЯ 
ПАРПЛ ВЕЛЬВЕТ F1

ПЕТУНІЯ РОУЗ ВЕЙН
ВЕЛЬВЕТ F1

яскрава суміш

сурфінія 
інтенсивно-фіолетова

сурфінія 

сурфінія відтінки 
лайма і лимона

сурфінія фіолетова

сурфінія рожева 
з прожилками

РОСЛИНА:
Сорт Даймонд входить до групи гі-
бридних петуній типу "сурфінія". Ви-
користовується для виділення їх 
каскадної структури: в кашпо, підві-
сних кошиках для оформлення "кві-
тучих дерев". Довжина звисаючих 
пагонів сягає 80-100 см. Великою 
перевагою є стійкість рослин до 
шкідників і хвороб, гарний габітус 
рослини: каскад сягає довжини 100 
см. Дивовижні квіти з відтінком 
лайма і лимона великого розміру 
7,5-10 см. Висока схожість насіння. 

РОСЛИНА:
Сорт Даймонд входить до групи гі-
бридних петуній типу "сурфінія". Ви-
користовується для виділення їх 
каскадної структури: в кашпо, підві-
сних кошиках для оформлення "кві-
тучих дерев". Довжина звисаючих 
пагонів сягає 80-100 см. Великою 
перевагою є стійкість рослин до 
шкідників і хвороб, гарний габітус 
рослини: каскад сягає довжини 100 
см. Квіти інтенсивно фіолетового 
забарвлення, великого розміру 
7,5-10 см. Висока схожість насіння. 

РОСЛИНА:
Сорт Даймонд F1 петунія типу "сур-
фінія". Використовується в кашпо, 
підвісних кошиках для оформлення 
"квітучих дерев". Довжина звисаю-
чих пагонів 80-100 см. Великою пе-
ревагою є стійкість рослин до 
шкідників і хвороб. Дивовижні 
квіти діаметром 7,5-10 см. Висока 
схожість насіння.

РОСЛИНА:
Серія Вельвет F1 це ампельні сорти 
типу «сурфінії». Сорти, що входять 
до групи «Вельвет F1», використо-
вуються для виділення їх каскадної 
структури: в кашпо, підвісних коши-
ках, мисках або для оформлення, 
наприклад, «квітучих дерев». По до-
вжині своїх чудових навислих паго-
нів, що досягають 80-100 см, вони 
можуть сміливо конкурувати з сор-
тами, розмножується вегетативно. 

РОСЛИНА:
Сорт Вельвет входить до групи гі-
бридних петуній типу "сурфінія". Ви-
користовується для виділення їх 
каскадної структури: в кашпо, підві-
сних кошиках для оформлення "кві-
тучих дерев". Довжина звисаючих 
пагонів сягає 80-100 см. Великою 
перевагою є стійкість рослин до 
шкідників і хвороб, гарний габітус 
рослини: каскад сягає довжини 100 
см. Квіти фіолетового забарвлення, 
діаметром 5,5-6 см. Висока схо-
жість насіння. 

РОСЛИНА:
Сорт Вельвет входить до групи гі-
бридних петуній типу "сурфінія". Ви-
користовується для виділення їх 
каскадної структури: в кашпо, підві-
сних кошиках для оформлення "кві-
тучих дерев". Довжина звисаючих 
пагонів сягає 80-100 см. Великою 
перевагою є стійкість рослин до 
шкідників і хвороб, гарний габітус 
рослини: каскад сягає довжини 100 
см. Квіти рожеві з чіткими тем-
но-рожевими прожилками, діаме-
тром 5,5-6 см.
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5
шт

ПОРТУЛАК 
ГРАНДІФЛОРА 
ДАБЛ

ПОРТУЛАК 
ГРАНДІФЛОРА 
СІНГЛ

ПЕТУНІЯ 
САЛМОН ШЕЙДЗ 
ВЕЛЬВЕТ F1

махровий

суміш

сурфінія 
лососева

РОСЛИНА:
Сорт Вельвет входить до групи гібридних петуній типу "сурфінія". Вико-
ристовується для виділення їх каскадної структури: в кашпо, підвісних 
кошиках для оформлення "квітучих дерев". Довжина звисаючих паго-
нів сягає 80-100 см. Великою перевагою є стійкість рослин до шкідни-
ків і хвороб, гарний габітус рослини: каскад сягає довжини 100 см. 
Квіти лососевого кольору, діаметром 7-8 см. Висока схожість насіння. 

РОСЛИНА:
Однорічна й низькоросла рослина, заввишки до 10 см. Різнобарвні 
квіти прості або махрові, 3-4 см у діаметрі, розташовані на кінцях па-
гонів. Дуже добре підходить для озеленення балконів, у килимових 
посадках і як фон для більших квіткових композицій.
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0,2 г

САЛЬВІЯ 
БЛИСКУЧА РЕДДІ

САЛЬВІЯ 
БЛИСКУЧА ФАРАО

СОНЯШНИК 
МАХРОВИЙ 
КАРЛИКОВИЙ

СОНЯШНИК 
КАРЛИКОВИЙ

ХРИЗАНТЕМА 
КАРЛИКОВА

СОНЯШНИК 
МАХРОВИЙ

суміш

червона
плюшевий ведмедик

бамбіно

білі зірки помаранчеве сонце

РОСЛИНА:
Рослина заввишки 30-40 см. Виро-
щують соняшник, на відміну від ві-
домої всім сільськогосподарської 
культури, лише заради естетичного 
задоволення.

РОСЛИНА:
Серія Редді не потребує викори-
стання регуляторів росту. В горщи-
ку рослина заввишки 10-15 см, у 
саду — 20-25 см, завширшки 
20-25 см. Період цвітіння — ранній 
і тривалий. Суцвіття велике, щільне, 
насичених кольорів, листочки тем-
но-зелені. Використовують для 
оформлення клумб, балконів, аль-
пінаріїв, а також у рослинних ком-
позиціях.

РОСЛИНА:
Одноліток висотою 20 см. Прикра-
са вашого саду. Її можна висадити 
в контейнери та вазони, перенося-
чи надалі з одного куточка саду в 
інший. Можна підбирати найбільш 
вдалі поєднання з іншими літника-
ми, такими як чорнобривці, флокси, 
сальвії, петунії. І всюди ї ї чистий 
білий колір буде до місця. Рослина 
швидкоросла. Формує компактний 
кущик заввишки до 20 см. Язичкові 
квітки ніжно-білого забарвлення 
вкривають центральні трубчасті — 
жовтого кольору. Цвіте рясно.

РОСЛИНА:
Сальвія Фарао — однорічник. Це ни-
зенька рослина з красивими черво-
ними китицями зверху. Висота 
рослини 25-30 см. Розмір квітки 
15-20 см. Скарлет належить до 
виду Сальвія блискуча. Її назива-
ють царицею квітників. Суцвіття, 
що освітлені сонцем, виблискують 
в саду, як яскраво-червоні, магічні 
язики полум'я. 

РОСЛИНА:
Низькоросла рослина із золоти-
сто-жовтими, густо махровими 
суцвіттями. Рослина заввишки 
30-40 см, суцвіття до 20 см у діаме-
трі. Зрізані квіти мають дуже ефек-
тний вигляд у букетах.

РОСЛИНА:
Однорічна рослина з товстими, міц-
ними стеблами, заввишки 
100-180 см. Суцвіття махрові великі, 
інтенсивного забарвлення, діаметр 
— 15-25 см. Соняшник використову-
ють під час декорування стін та 
огорож, зрізані суцвіття мають чудо-
вий вигляд у букетах. Яскраві квіти 
декоративного соняшника відрізня-
ються від відомої сільськогосподар-
ської культури не лише за розміром, 
а й за призначенням, головна мета 
якого — створити в саду неповтор-
ний колорит стилю кантрі.
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0,2 г 0,2 г
0,3 г

0,3 г

0,3 г

0,01 г 0,01 г

ФЛОКС 
ДРУММОНДА 
ЗІРКОВИЙ ВОГНИК

ФЛОКС ДРУММОНДА
МЕРЕХТЛИВИЙ 
ВОГНИК

ЦЕЛОЗІЯ 
БЛИСКУЧА

ЦЕЛОЗІЯ
ДЖЕСІКА

ЦИНІЯ ЕЛЕГАНТНА 
СУПЕР КАКТУС

ЦИНІЯ ЕЛЕГАНТНА 
ПЕПІТО

висока суміш висока суміш

периста,
суміш

гребінчаста,
суміш

берпі роуз

махрова суміш

сніговик

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

РОСЛИНА:
Целозія заввишки 
від 20 до 35 см. Це 
гарна рослина, попу-
лярна у всіх любите-
лів квітів.

РОСЛИНА:
Новий сорт майорців заввишки 
90 см, діаметр суцвіття — 15 см. Ще 
щедріший на цвітіння новий сорт 
майорців. Заслуговує почесного 
місця у вазонах, контейнерах, бал-
конних ящиках, а також успішно 
«впишеться» в будь-які садові ан-
самблі, заповнюючи проміжки між 
сусідніми рослинами.
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0,25 г

0,2 г
0,2 г

0,25 г

0,25 г

0,25 г

0,2 г

ЧОРНОБРИВЦІ 
АФРИКАНСЬКІ

ЧОРНОБРИВЦІ 
РОЗЛОГІ 
ПАТІТ

ЧОРНОБРИВЦІ 
РОЗЛОГІ

високі
мандарин

жовті

лимонно-жовті

оранжеві

медові соти

Купідон
золотисто-жовті

пантера

РОСЛИНА:
Рослина однорічна, компактна, за-
ввишки до 90 см. Це великі махрові 
шапки оранжевого кольору. Вони 
мають розкішний і пишний вигляд. 
Якщо розглянути шапку поблизу, 
вражає ідеальна структура квітки, 
витонченість та делікатність ї ї 
будови.

РОСЛИНА:
Низькорослий сорт із рясним і три-
валим періодом цвітіння. Кущ за-
ввишки 20-30 см, сильногіллястий, 
бічні пагони відхилені. Двокольоро-
ві оранжево-червоні квітки зібрані 
в махрові суцвіття до 5 см у діаме-
трі. Стійкий до негоди. Прекрасно 
тримає форму. Має дуже гарний 
вигляд в оформленні балконних 
ящиків, вазонів. Легко витримують 
пересадку.

РОСЛИНА:
Однорічна компактна рослина 
заввишки 15-20 см, має вигляд 
круглого кущика. Широко вико-
ристовують 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.
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0,2 г

0,2 г

0,25 г

ЧОРНОБРИВЦІ 
РОЗЛОГІ 
ПРІМО

ЧОРНОБРИВЦІ

гармонія

помаранчеві

червона вишня

РОСЛИНА:
Однорічна декоративна рослина. 
Сорт "Червона Вишня" відрізняється 
незвичайним фарбуванням махро-
вих гвоздикоподібних суцвіть. Квіту-
чі кущики мають висоту 25-30 см, а 
діаметр суцвіть 4-6 см. Цвітіння дуже 
раннє і тривале попри несприятливі 
погодні умови. Кущики гіллясті, з ве-
ликою кількістю квітконосів. Росли-
ни невибагливі, тепло- і світлолюбні, 
посухостійкі, здатні рости в малень-
кому обсязі землі. Прикрасять 
собою горщики й балконні ящики, 
клумби, рабатки.

РОСЛИНА:
Рослина однорічна, компактна, заввишки до 20 см. Суцвіття-кошики 
є дуже яскравими. Характерний ранній і тривалий період цвітіння. 
Квіти великі, висока якість рослин.
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0,15 г

0,3 г

ЧОРНОБРИВЦІ

ЧОРНОБРИВЦІ

мексиканська м’ята

мінута

Р О С Л И Н А :
Однорічна рослина, заввишки до 
60 см. Цвіте із серпня по вересень.

Р О С Л И Н А :
Однорічна, пряма, деревна, трав'я-
ниста, до 2 м заввишки. Стебла не-
розгалужені або розгалужені у верх-
ній частині, рифлені або ригельні. 
Стебла спочатку зелені, але після 
цвітіння вони змінюються на корич-
неві або жовтуваті. Листя перисто 
розсічені на 4-6 пар. Плоди вузькі, 
циліндричні і зазвичай темно-корич-
неві.



ВІОЛА КОРНУТА 
КОРІНА F1

ДЗВОНИК 
КЕНТЕРБЕРІ

ВІОЛА ВІТТРОКА 
ЦЕЛЛО F1,

ВІОЛА ТРАМПЕТ S1

біло-чорна суміш

оксамитово-чорна

суміш

суміш

суміш

РОСЛИНА:
Рослини міцні, компактні, з гарним 
розгалуженням, квіти міцно стоять 
на коротких сильних квіткових сте-
блах. Особливості — велика квітка, 
однорідна кольорова гама. В гор-
щику рослина заввишки 10-15 см, 
у саду — 20-25 см.

РОСЛИНА:
Трампет (Trumpet) S1 — це синте-
тичний гібрид. У порівнянні з 
іншими сортами братків S1, має 
більшу квітку і починає цвісти наба-
гато раніше. Трампет має якість гі-
бридних сортів F1: раннє цвітіння, 
компактність куща. Висота в гор-
щику 10-15 см, в саду — 20-25 см. 
Ширина в саду 25-30 см. Цвітіння 
— залежно від способу вирощуван-
ня з ранньої весни до пізньої осені. 

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. Заті-
нене місце погано позначиться на цвітінні. Тривале перебування 
під прямим сонячним світлом також небажане.

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.

КВІТИДВОРІЧНИКИ 93



0,2 г

0,2 г 0,2 г

0,2 г

МАЛЬВА 
ЛІТНІЙ КАРНАВАЛ

МАЛЬВА 
МАЙОРЕТТЕ

МАЛЬВА 
МАЙОРЕТТЕ

МАЛЬВА 
МАЙОРЕТТЕ

ПРИМУЛА 
АКОРД

суміш махрова жовта

махрова рожева махрова червона

скарлет суміш

голуба оранжева

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 ділян-
ках із поживним ґрунтом. Використовують для декорування огорож, 
стін, переважно для групових посадок, клумб і на зріз.

РОСЛИНА:
Дворічна карликова декоративна рослина. Квітучі кущики мають 
висоту 10-15 см і ширину 15-20 см. Сорт створений для виробництва 
первоцвітів масового ринку. Акорд був розроблений для категорії 
цвітіння з середини раннього до середини пізнього сезонів цвітіння 
і має компактну і міцну рослину з середньо-великими квітами.
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0,01 г

0,01 г

СТОКРОТКА
білий м'яч

рожевий м'яч

РОСЛИНА:
Стокротка багаторічна — це трав'яниста рослина, з коротким корене-
вищем, 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. Сто-
кротки чудово почуваються на клумбах по сусідству з іншими росли-
нами.
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0,2 г

0,02 г

0,3 г

0,1 г

0,1 г

0,1 г

ІБЕРІС 
ГІБРАЛТАРИКА

БІЛИЙ
ДЗВІНОЧОК

ДЗВОНИК
СИНІЙ

ГІПСОФІЛА 
СНІЖИНКА

АРЕНАРІЯ 

АЛІСУМ 
ЗОЛОТА 
ОСІНЬ 

дзвоник 
персиколистий

карпатський

махрова, 
біла 

монтана

РОСЛИНА:
Багаторічна вічнозелена низько-
росла рослина, рясно квітуча на-
весні. Кущики висотою до 30-40 см. 
Листя дрібне, блискуче довжиною 
до 7 см. Квітки дрібні, білі, зібрані 
в зонтикоподібні суцвіття діаме-
тром до 5 см.

РОСЛИНА:
Багаторічна морозостійка рослина 
до 30 см заввишки. Кущик до 30 см 
у діаметрі. Прикореневі листя ок-
руглі, зібрані в густу розетку. Квітки 
— поодинокі дзвіночки, до 4 см у ді-
аметрі. Дзвоник карпатський має 
дивовижні декоративні властиво-
сті. У червніі-вересні цвіте практич-
но безперервно. Під час 
розмноження насінням починає 
цвісти вже на другий рік.

РОСЛИНА:
Дзвоник персиколистий — це 
багаторічна трав'яниста рослина. 
Відрізняється від інших видів 
високим стеблом, до 100 см 
заввишки, із зеленими безчере-
шковими листочками ланцетопо-
дібної форми. Блакитні або білі 
квіти (діаметр — до 4 см) розташо-
вуються на верхівці квітконоса.

РОСЛИНА:
Багаторічна рослина заввишки до 
90 см. Формує густогіллясті кущі з 
дрібними численими махровими 
квітами білого кольору. Дивовиж-
ної краси ніжна квітка, яку полю-
бляють квіткарі.

РОСЛИНА:
Багаторічна рослина заввишки 
10 см. Діаметр квітки — до 2 см. 
Завдяки своїй низькорослості рос-
лину використовують для альпій-
ських гірок і рокаріїв. Можливе 
вирощування як кімнатної росли-
ни.

РОСЛИНА:
Улюбленій квітникарями багаторіч-
ник виcотою до 15 см. Квіти дрібні, 
дуже запашні, зібрані в густі 
суцвіття. Цвіте рясно, дрібними 
золотистими, яскраво-жовтими 
квіточками. Листя сіро-зелене 
ланцетне. 
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0,1 г

0,1 г

0,01 г

0,2 г

0,2 г

ГРАВІЛАТ 
ЧІЛІЙСЬКИЙ

АСТІЛЬБА 
АРЕНДСА

СИНЬОГОЛОВНИК
ПЛАНУМ

МОЛОЧАЙ

КОСТРИЦЯ
ГОЛУБА

Госпожа 
Бредшоу

Леді 
Стратхеден

суміш

Ранній Сніг

Варна

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

РОСЛИНА:
Багаторічна, надзвичайно декора-
тивна трава. Кущики кулеподібної 
форми, висотою 25 см. Листя довге, 
тонке, сірувато-голубуватого ко-
льору. Використовують для висад-
ки на передній план при створенні 
бордюрів, альпінаріїв. Широко ви-
користовується у ландшафтному 
дизайні.

РОСЛИНА:
Яскрава та незвичайна, багаторіч-
на рослина для тіньового саду. 
Кущики пірамідальної форми, висо-
тою 60 см. Листя перисте, весною 
має бронзовий відтінок, влітку тем-
но-зелене. Квіти маленькі, зібрані 
в мережевні волоті. Рожеві, білі, 
лілові, червоні волоті прикрашають 
рослини з червня по серпень. Пре-
красно виглядає в бордюрі з 
іншими багаторічниками, а особли-
во з хостою. Активно використову-
ється у флористиці. 

РОСЛИНА:
Багаторічна рослина, висотою 
120 см з гіллястими стеблами, си-
нюватого забарвлення. Листя жор-
стке, тонке, синього кольору. Квіти 
маленькі, формують суцвіття зібра-
ні в головки діаметром до 2 см, си-
нього кольору. Цвіте з червня по 
вересень. Прекрасно виглядає в 
групових посадках, альпійських 
гірках. Зрізані та засушені рослини 
використовують для створення 
сухих букутів.  

РОСЛИНА:
Ефектна, однорічна рослина з оди-
нарним стеблом, висотою 60 см. 
Листя овальної форми, світло-зеле-
ного кольору. Квіти крихітні, зеле-
нувато-жовтого кольору з білими 
приквітниками, ростуть гронами 
на верхівках стебла. Особливої 
краси рослини набувають в період 
цвітіння, що триває з середини літа 
і до осені. Прекрасно підходить в 
якості фонової рослини, а також 
для багаторічних бордюрів, луків, 
групових посадок.
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0,4 г 0,4 г

0,2 г

0,2 г

0,2 г

0,3 г

ХРИЗАНТЕМА 
АЛЯСКА

ЛЬОН ГОЛУБИЙ

МАЛЬВА НІГРА

ГЕЛІОПСИС 
ЛІТНЄ СОНЦЕ

МАЛЬВА ФІСІФОЛІЯ

ХРИЗАНТЕМА 
РОБІНЗОН

ромашка 
багаторічна

багаторічний

штокроза садова, 
шоколадна

шорсткий

суміш

піретрум 
суміш

РОСЛИНА:
Багаторічна трав'яниста рослина 
сімейства Айстрових. Стебло за-
ввишки 120 см, черешки та листя 
вкрито жорсткими ворсинками. 
Квіти махрові, жовтого забарвлен-
ня, зібрані в досить великі суцвіт-
тя-кошики.

РОСЛИНА:
Популярний сорт багаторічної 
мальви. Квіти немахрові, поодиноч-
ні, великі, до 5-8 см у діаметрі, 
яскравих кольорів. Стебло заввиш-
ки до 150 см. Добре росте на від-
критих сонячних ділянках із 
поживним ґрунтом. Використову-
ють групами для декорування 
огорож, стін, переважно для групо-
вих посадок, клумб і на зріз.

РОСЛИНА:
Чарівна багаторічна рослина із сі-
мейства Льонових. Стебла пря-
мостійні, витончені, сильногіллясті, 
заввишки до 50 см. Листя сидячі, 
ланцетні. Діаметр квіток — 2 см, 
блакитні, зібрані в пухкі суцвіття.

РОСЛИНА:
Багаторічна гарно квітуча рослина 
висотою 1,5-2,5м. Саме рожу садову 
ми згадуємо, коли чуємо назву 
мальва. Штокрозу почали вирощува-
ти в садах Європи вже з п'ятнадця-
того століття. Не дивно, що за шість 
століть виведено багато сортів цієї 
рослини: з простими і махровими 
квітами (до 12 см в діаметрі), висо-
ких і низьких, забарвлених в різні ко-
льори. Зацвітає штокроза в середині 
літа і цвіте більше 2,5 місяців.

РОСЛИНА:
Це великоквіткова багаторічна суміш 
пижми. Дуже декоративна, трав'яни-
ста рослина, оригінально доповнить 
будь-яку групову, ландшафтну компо-
зицію. Це невибаглива рослина 
обов'язково сподобається любите-
лям ромашок, так як за формою 
квіти дуже схожі на них. Але при 
цьому відрізняються пишною серце-
виною і яскравими відтінками пелю-
сток. Піретрум відомий здатністю 
відлякувати шкідливих комах.  

РОСЛИНА:
Багаторічна рослина висотою 80см. 
Суцвіття великі, діаметром 8-12см, з 
білосніжними пелюстками і жовтою 
випуклою серединою. Квітконоси 
високі потужні ребристі. 
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5
шт

5
шт

5
шт

5
шт

ПЕЛАРГОНІЯ 
ЄВА F1

ПЕЛАРГОНІЯ 
ПАВЛА F1

БЕГОНІЯ 
ОРЕБ F1

БЕГОНІЯ 
СКАЛКА F1

ПЕЛАРГОНІЯ 
ЗОНАЛЬНА F1

ПЕЛАРГОНІЯ 
МІРКА F1

БЕГОНІЯ 
ВАРІАЦІЯ F1

БЕГОНІЯ 
НАХОД F1

зональна 
червоно-фіолетова

зональна 
фіолетово-рожева

темно-рожева, 
вічноквітуча 
бронзоволиста

червона, 
вічноквітуча 
зеленолиста

фіолетово-червона суміш кармінна

темно-рожева, 
вічноквітуча, 
зеленолиста

двокольорова, 
вічноквітуча 
бронзоволиста

РОСЛИНА:
Вишукана кімнатна рослина, яка вже багато років з успіхом використо-
вується для оформлення веранд і лоджій, підвісних вуличних кошиків 
і вазонів. Рослина формує об'ємний і компактний кущик, висотою 
35 см і діаметром 25 см, з декоративним зеленим листям з виразним 
коричневим малюнком по краю. Квітки зібрані у великі, кулясті суцвіт-
тя. Даний сорт стійкий до несприятливих погодних умов. 

РОСЛИНА:
Це багаторічна рослина, висотою 25-30 см. Кущики сильно розгалу-
жені, овальної форми, з зеленим листям і темно-рожевими квітами. 
Рослини здатні до «самоочищення» (немає необхідності відрізати 
зів'ялі квіти, на їх місці виростають нові). Рослина цвіте безперервно 
до морозів. 

РОСЛИНА:
Вишукана кімнатна рослина, яку вже багато років успішно використо-
вують 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 суц-
віття. Цей сорт стійкий до несприятливих погодних умов.
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ОПТОВІ ПРОДАЖІ 
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