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               «К созданию чего-либо стоит приступать,  только если Вы действительно этого хотите!!!
А уж если решились, то будьте готовы выложиться на все сто : Идеями, энергией, душой…
Только так получается поистине исключительный продукт. Именно таким сегодня стал бренд 
пакетированных семян SeedEra – уникальным и авторитетным.
Каждый пакетик SeedEra – это результат искреннего желания создать шедевр на рынке семян и усердной 
работы каждого сотрудника компании.
Мы точно знаем, что каждая упаковка SeedEra наполнена жизнью. 
Наши цветы дарят садоводам яркие  краски и эмоции, а щедрые урожаи овощей приносят много пользы и 
удовольствия!!!
Говорят, что посеешь – то и пожнешь.  Это Правда.
Как и правда то, что стоит  РАСТИТЬ СВОЕ , ЧТОБЫ ЖИТЬ ЛУЧШЕ!!!!».

Владимир Щеглов, 
директор ООО “Семейный Сад”
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насіння  “seedera”

якість. асортимент. Дизайн – три умови 
успішного проДажу насіння. 

ЯКІСТЬ починається з вибору надійного постачальника. Саме тому ми співпрацюємо з партнерами, по-
сівний матеріал яких випробуваний роками та кліматичними умовами.  Це перевірені часом постачальники зі 
світовим іменем із  Німеччини, Польщі, Італіі, України, Чехії. Вони - професіонали насіннєвої селекції. На їх полях 
ми регулярно проводимо апробації сортових посівів і грунт-контроль насіння на сортову відповідність.
Також виробники надають необхідну документацію, яка підтверджує якість продукції. 

Другий крок  – це апробація посівного матеріалу у власній лабораторії компанії.

Державна насіннєва інспекція та Державна фітосанітарна інспекція  - останні контрольні перевірки. 

Тільки після такого трирівневого контролю починається виробництво продукції. 

Окрім цього здійснюється регулярний контроль якості насіння на складі. 

Таким чином, якість насіння відповідає міжнародним та українським стандартам. 

АССОРТИМЕНТ нараховує більше 1500 позицій, які сформовані в 6 серій – Овочі, Квіти, Прянощі, Лікар-
ські, Мікрозелень та Набори насіння.  
Принципи підбору завжди актуального асортименту базуються на тому, що пропозиція має включати як тради-
ційні та найбільш популярні культури, так і унікальні, екзотичні та малопоширені рослини. 

Ми орієнтовані на врожаї, красу і смак у кожному куточку України – тому асортимент налічує сорти та гібриди 
різного періоду дозрівання та для різних умов вирощування. 

Постійний моніторинг новинок світового ринку та спілкування з нашими споживачами допомагає відчути по-
пит на крок вперед; створити таку пропозицію, щоб здивувати та заохотити покупців спробувати. 

ДИЗАЙН.  Нові яскраві і смачні зображення обрані зі слайдотеки австрійської компанії.  
Для зручності на зворотній стороні додані піктограми з короткою технологією вирощування та характерис-
тиками культури. 
Для елегантної викладки кожна серія відрізняється колірним рішенням, але зберігає єдину стилістику бренду. 
Якісний папір, фарба, УФ-лак  - все це надовго зберігає товарний вигляд та якість продукції  всередині. 
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насіння  “seedera”



насіння овочів
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арахіс

баклажан

боби

Сорт, 
гібрид F1

Строк 
дости-
гання

Характеристики плоду Особливості сорту/гібриду F1

Арахіс Пізньости-
глий

Великі горішки,  до 500 г 
плодів з однієї рослини

Великий  вміст антиоксидантів. Вирощується в постійно освітлених та теплих місцях, пере-
важно в теплицях та кімнатних умовах. Температура землі - не менше 15 °С . 

Сорт, 
гібрид F1

Строк 
достигання

Характеристики плоду Особливості сорту/гібриду F1

Рожевий 
Фламінго

Середньоранній Довгий, вузький, циліндричної форми плід, рожево-
лілового кольору, слабо вигнутий, масою 250-450 г., з 
білою ніжною та смачною м’якоттю без гіркоти. 

Практично безнасіннєвий сорт баклажанів.

 Геліос Ранньостиглий Плід  довжиною 7–13 см, діаметром 10–15 см, світло–
фіолетового забарвлення, масою 300–700 г.  Оригінальний колір та еліпсоподібна форма плоду.

Чорний 
Красень Ранньостиглий Плід округло-овальний 13-15 см довжиною і 11-12 см 

діаметром, темно-фіолетового забарвлення.
Гарна зав'язь плодів навіть за несприятливих погодних умов. 
Вирощується в закритому та відкритому грунті. 

Лонг Поп Середньоранній Плід темно-фіолетового кольору, циліндричний, до-
вжиною 16-22 см.  Висока врожайність та відмінні смакові якості. 

Ротонда Ранньостиглий Плід кулястий, довжиною 7–13 см, діаметром 10–15 
см, світло–фіолетового забарвлення, масою 300–700 г. Вишуканий смак, відсутня гіркота, висока врожайність. 

Алмаз Середньостиглий  Плід  циліндричної форми і темно-фіолетове забарв-
лення, масою - від 100 до 150г, а довжиною  15 - 18см.

Висока стійкість до мозаїки та фітоплазмози. Сорт стійкий до 
посухи та інших несприятливих погодних умов.

Клара Ранньостиглий Плоди великі, глянцеві, овально-подовженої форми, 
матового білого або кремово-білого кольору. 

Гібрид із плодами незвично білого кольору. Цінується за 
лежкість і транспортабельність. Стійкий до макроспоріозу та 
вірусних хвороб.

Сорт, 
гібрид F1

Строк 
достигання

Характеристики плоду Особливості сорту/гібриду F1

Білий Віндсор Середньости-
глий 

Насіння зеленувато–біле, крупне, забарв-
лення рубчика – чорне.

Чудові на смак, придатні для споживання 
в свіжому вигляді та для консервування.

Хангдалн Пізньостиглий  Насіння зелене, дуже крупне, забарвлен-
ня рубчика – чорне. 

Великі однакові за величиною плоди 
товарного вигляду.

Кармазін Ранньостиглий  Насіння карміново–рожеве, крупне, 
окрас рубчика – білий.

Чудово підходить для споживання у 
свіжому вигляді.

Касйєр Ранньостиглий  Насіння біло-кремове, дуже крупне, за-
барвлення рубчика – біле.

Рослина відлякує таких шкідників городу, 
як кроти і колорадський жук.

баклажан 
Цаконіки
 Від появи масових сходів до технічної сти-
глості - 70-75 днів. Рослина потужна, заввишки 
64-67 см. Формує циліндричні плоди смугасто-
го забарвлення. Довжиною 22-24 см. М’якуш 
кремово-білий, щільний, без гіркоти. Ідеально 
підходить для заморожування, консервування 
та вживання в свіжому вигляді.
Висівають (місяць, глибина) - I-II, 1 см
Схема посадки (см) - 80 * 50
Збирають (місяць) - VIII-IX
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боби

бруква

буряк листовий

буряк столовий

Сорт, 
гібрид 

F1

Строк 
достигання

Характеристики 
плоду

Особливості сорту/
гібриду F1

Бруква Середньоранній
Коренеплоди круглі, 
м’якуш солодкий,  стійкі 
до заморозків, вимогливі 
до вологи. 

Рослина має високу поживну 
цінність, містить вітамін С, В1, 
В2 та мінеральні речовини. 
Вживають – свіжими, варени-
ми, маринованими.

Сорт, 
гібрид F1

Строк 
достигання

Характеристики 
плоду

Особливості сор-
ту/гібриду F1

Мангольд червоний X
Вирощується для отри-
мання зелені. Потужне 
глянцеве листя, що до-
сягає довжини 45 см.

Листя та черешки багаті 
на вітаміни, білки та мі-
неральні солі, корисні 
для організму 

Мангольд Веселка X
Забарвлення листя та че-
решків різноманітне – від 
зеленого до яскраво-чер-
воного кольору.

Містить велику 
кількість білка, заліза та 
вітамінів.

Сорт, 
гібрид F1

Строк 
достигання

Характеристики плоду Особливості сорту/гібриду F1

Бордо Середньостиглий Коренеплоди округлої форми, масою 250–500 г, до половини за-
глиблені в ґрунт. 

Високоврожайний сорт. М’якуш темно–червоний з бордовим відтінком, ніжний, 
щільний, солодкий. 

Делікатесний Середньостиглий Округлі, гладенькі коренеплоди, масою 300–350 г. М’якуш темно–
червоний з бордовим відтінком, ніжний, соковитий, солодкий. 

Відносно стійкий до гнилей, транспортабельний. Для консервування, зберігання 
та вирощування на ранню пучкову продукцію.

Детройт Середньостиглий Округлі, правильної форми, однакові, красиві коренеплоди з глад-
кою шкірою. Середня вага – 250 г. 

Довготривале зберігання. Призначення -  переробка, споживання в свіжому 
вигляді.

Єгипетський плоский Середньостиглий Плоскі, заглиблені у ґрунт на половину плоди, завдяки чому легко 
вириваються, масою 250–400 г. 

Врожайний. М’якуш темно–червоний з фіолетовим відтінком, солодкий і над-
звичайно соковитий.  Відносно стійкий до хвороб та цвітухи. 

Носівський плоский Середньостиглий Округлі, гладенькі коренеплоди, масою 300–350 г. М’якуш темно–
червоний з бордовим відтінком, ніжний, соковитий, солодкий. 

 Рівні плоди та високий вміст амінокислот. Стійкий до гнилей, транспортабель-
ний. 

Опольський Середньостиглий
Коренеплоди циліндричної форми, темно–червоні, діаметром 4–7 
см, із загостреним кінчиком, масою 200–450г. М’якуш інтенсивно–
червоний, соковитий, дуже смачний.  

Придатний для переробки, консервування і зимового зберігання. Сорт висо-
коврожайний, відносно стійкий до хвороб.

Циліндра Середньостиглий Форма плоду - циліндр, маса 250–600 г, М’якуш темно–червоний, 
без кілець, ніжний, солодкий. 

Легко вириваються з ґрунту, завдяки заглибленню  на ¼ довжини. Добрі смакові 
якості, висока врожайність та товарність. 

Червона куля Ранньостиглий  Округлі плоди, масою 250–300 г. М’якуш темно–червоний, з бордо-
вим відтінком, солодкий, ніжний і дуже соковитий. 

Холодостійкий, для отримання літнього і осіннього врожаю. Стійкий до гнилі. 
Для дієтичного харчування та зберігання.

буряк 
столовий 
борщовий
Незамінний для приготування борщу. 
Вегетаційний період від сходів до тех-
нічної стиглості 80-100 днів. Коренеплід 
округлої форми, масою 300-500г, глад-
кий, червоний, з вираженими кільцями 
біло-рожевого забарвлення. М’якуш тем-
но-червоний, ніжний, дуже соковитий, 
солодкий. Рекомендується для приготу-
вання борщового квасу. 
Висівають (місяць, глибина) – IV–VI, 3–4 
см
Схема висадки (см) – 45x10–15
Збирають (місяць) – X



10

Гарбуз

Сорт, 
гібрид F1

Строк 
достигання

Характеристики плоду Особливості сорту/гібриду F1

Амазонка  Середньостиглий  Формує 4–6 невеликих округло – плоских плодів, 
масою 1–2  кг, темно–оранжевого кольору.

 Рослина компактна, кущова, завдяки чому 
може вирощуватись на невеликих ділянках.

Арабатський Пізньостиглий
Цииліндрично–овальної форми, жовтого 
кольору, поверхня злегка зморшкувата. М’якуш 
яскраво–оранжевого кольору, товстий, дуже 
щільний та солодкий. Маса 5–9 кг. 

 Сорт мускатного гарбуза. Транспортабель-
ність хороша. Врожай може зберігатися до 
4 місяців. 

Волжський сірий Середньостиглий
Слабо сплюснуті, світло–сірого кольору, гладень-
кі. М’якуш жовто–кремового кольору, щільний, 
товщиною 4–5 см. Маса середнього плоду 6–9 кг. 

Гарно зберігається, універсального ви-
користання. Оригінальний світло сірий колір 
поверхні.

Гілея Середньостиглий

Кулясті, коротко–циліндричної та овальної фор-
ми, оранжевого кольору, з рожевим відтінком та 
восковим нальотом. М’якуш червоно–оранжево-
го кольору, товстий (до 10 см). Маса середнього 
плоду 6–9 кг. 

Транспортабельність хороша. Врожай може 
зберігатися до 1 року. Містять велику кіль-
кість цукру, вітаміну С, каротину. Дієтичний 
продукт харчування.

Конектікут Середньопізній
Округлі, трохи ребристі оранжевого кольору, 
вагою до 8 кг.М'якуш золотистий, товстий, сухий, 
досить солодкий, підходить для кондитерських 
виробів. 

Довгоплетистий. Зберігається чудово понад 
рік. Урожайність дуже висока. 

Лікувальний Ранньостиглий
Сплюснутої форми, світло–сірого кольору. 
М’якуш оранжевого кольору, товстий, соковитий, 
солодкий. Середня маса плоду 4–7кг. 

Столового призначення, довго зберігається 
(до травня), гарна транспортабельність, стій-
кість до несприятливих умов вирощування.

Міранда 
Голонасінний

Середньостиглий
Кулястої форми, зеленого кольору. М’якуш 
жовто–оранжевого кольору. Маса середнього 
плоду 3–4 кг. 

 Високоврожайний сорт. Насіння голе. Со-
ковитий м'якуш.

Мускат де 
Прованс

Середньостиглий
Великі, оранжево-червоні, округло-приплюснуті 
плоди з сегментованою поверхнею. М’якуш 
яскраво-оранжевий, щільний. Середня вага 
плоду – 3-4 кг. 

Мускатний сорт з великим вмістом цукру, 
використовується для виготовлення соку 
та пюре.

Новинка Середньостиглий
Циліндрично–овальної форми, жовтого кольору. 
М’якуш помаранчевого кольору, соковитий та 
солодкий. Маса - 4–6 кг.

 Врожай може зберігатися до 1 року. Сорт 
універсального використання.

Руж віф де Тамп Середньопізній
Червоно-оранжевого кольору, сегментовані. 
М'якуш оранжевий, щільний, з прекрасними сма-
ковими якостями. Середня маса плоду 15-20 кг. 

Високоврожайний сорт гарбуза з високим 
вмістом каротину. Стійкий до хвороб. Висока 
лежкість. Для приготування соків та пюре. 

Стофунтовка Середньостиглий
Плоди-велетні. Овальні, жовті, масою 10–20 кг. 
М’якуш жовто–оранжевий, рихлий, товщиною 
4–5 см. 

Довго–плетистий. Відносно стійкий до гни-
лей плодів, борошнистої роси та бактеріозу. 
Для домашньої  кулінарії і кормових цілей.

Тітан Середньостиглий
Великі, округлі або овальні, оранжеві, масою 
30-100 кг. М’якуш жовто–оранжевий, ніжний, 
приємний на смак.  

Для легких грунтів, вимоглива до світла, не 
виносить перезволоження. В північних ре-
гіонах рекомендується вирощування через 
розсаду. Призначення: в кулінарії - в сирому, 
вареному та консервованому вигляді, а 
також для кормових цілей.

Голонасінний Середньостиглий
Овальні, злегка ребристі,  вагою 3-5кг, жовтого 
забарвлення з широкими темно-зеленими пля-
мистими смугами. М’якуш світло-жовтий, смачний 
і не дуже солодкий. 

У насіння відсутня тверда оболонка. Уні-
версального призначення. Використовують 
в свіжому вигляді,в кулінарії  та переваж-
но  для отримання насіння. 

Сорт, 
гібрид F1

Строк 
достигання

Характеристики плоду Особливості сорту/
гібриду F1

Український 
багатоплідний Ранньостиглий

Маса від 5 до 8 кг. М’якуш – 
солодкий. Плоди достигають 
дружньо, добре зберігаються. 

Для вирощування в усіх 
зонах України. Універ-
сального використання. 

Хеллоуін Середньостиглий

Кулясті, коротко–цилін-
дричної та овальної форми, 
оранжевого кольору. М’якуш 
червоно–оранжевого 
кольору, товстий (до 10 см), 
соковитий, солодкий. Маса в 
середньому 6 кг.

Зберігання до 1 року. 
Містить велику кількість 
цукру, вітаміну С, 
каротину. Придатний для 
переробки на дієтичні 
продукти харчування.

Цукерка Середньостиглий

Округлі, темно-червоні з 
одиничними зеленими пля-
мами, масою 1,5-2 кг (до 3 кг). 
М'якоть дуже солодка, м'яка, 
соковита, червоно-оранже-
вого кольору.  Кора м'яка, 
ріжеться ножем. 

Рослина плетиста, формує 
до 6 плодів.  Із високим 
вмістом сухої речовини, 
цукру і вітаміну С. Для 
вживання в свіжому 
вигляді, кулінарії та пере-
робки.

Гарбуз 
родзинка
 Мускатний сорт для дитячого та дієтичного 
харчування. Плід циліндричний, оранже-
вого кольору, масою 3-4 кг. Вегетаційний 
період 120-125 днів. М’якоть темно-пома-
ранчева, щільна, хрустка, солодка, дуже ніж-
на. Транспортабельність і лежкість хороша. 
Сорт універсального використання.
Висівають (місяць, глибина) – IV–V, 4 cм
Схема висадки (см) – 140х70
Збирають (місяць) – VII–IX
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Горох овочевий

Горох овочевий

Гарбуз 
арахісове 
масло 
Важливий в дієтах для схуднення. Прискорює про-
цеси травлення, очищає від токсинів, виводить за-
лишкові продукти метаболізму та регулює водний 
баланс організму.
Новий середньостиглий сорт європейської се-
лекції.  Плоди грушоподібні, масою до 6 кг, кремо-
во-коричневого кольору. М’якоть дуже солодка, 
яскраво - оранжевого кольору, щільна і хрустка, 
з мускатним ароматом. За вмістом каротину пере-
вершує моркву в 2-3 рази.
Висівають (місяць, глибина) – IV-V 3–5 см
Схема висадки (см) – 140х70
Збирають (місяць) – VII-IX

Горох 
овочевий 
альфа
Ранньостиглий, високоврожайний сорт. 
Рослина компактна, заввишки 50–60 см. 
Стручки темно–зелені, слабо вигнуті, із заго-
стреною верхівкою, завдовжки  7–9 см, міс-
тять 7–9 насінин. Горошок у молочній сти-
глості темно–зелений, ніжний, соковитий, 
солодкий на смак. Сорт відносно стійкий до 
заморозків, аскохітозу й фузаріозу, має ви-
сокі смакові якості. Дуже смачний у свіжому 
вигляді і в консервації.
Висівають (місяць, глибина) – IV, 3–5 см
Схема висадки (см) – 15х8
Збирають (місяць) – VI–VII

Сорт, 
гібрид F1

Строк 
достигання

Характеристики плоду Особливості сорту/гібриду F1

Адагумський Середньостиглий 
Мозкові, темно-зеленого кольору, 
дуже цукристі. Боби вагою до 0,2 г, в 
бобі до 9 насінин.

 Урожайність бобів до 1,2 кг / кв.м, 
зеленого горошку - до 0,6 кг / кв.м. 
Стебло завдовжки до 90 см. Викорис-
товується в незрілому вигляді.

Джоф Середньопізній
Стручки довжиною біля 8см, широкі, 
зеленого кольору, містять 8-9 ве-
ликих горошин, чудових смакових 
якостей. 

Стебла міцні, висотою 80-100см. Стій-
кий до фузаріозу та борошнистої роси, 
вирізняється стабільною врожайністю.

Іловецький Середньоранній
На одній рослині - до 14 стручків 
темно-зеленого кольору, довжиною 
5-8 см, що складаються з 6-9 зерен.

Цукровий сорт.  Стебло потужне, 
висотою 70-80 см.  Для споживання 
в свіжому вигляді, заморожування і 
консервації.

Овочеве 
Диво Середньостиглий

Рослина сильна, висотою 40–50 
см, стійка до лежкості, не потребує 
опори. Стручки зеленого кольору, 
довжиною 10–11 см з крупними 
горошинами.

Стійкий до більшості захворювань 
гороху. Для споживання у свіжому 
вигляді, консервування та заморо-
жування.

Первісток Ультраранній
Висотою 90-120 см, зеленого 
кольору, прямі, з тупим кінчиком, се-
редньої довжини і ширини стручки, 
пергаментний шар відсутній. 

Урожайність бобів у технічній сти-
глості 0,4-0,5кг/м². Збагачує грунт азо-
том, Щоб урожай надходив тривалий 
час, посів протягом весни проводять 
кілька разів.

Рада Середньостиглий
Низькоросла рослина, висотою 
40–50 см. Стручки темно–зеленого 
кольору, з крупними горошинами. 

Стійкий до захворювань. Для спожи-
вання у свіжому вигляді, консервуван-
ня та заморожування.
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диня 
валенсія
Пізньостиглий, зимовий сорт дині. Вегетацій-
ний період 105 днів. Дозрівання плодів від-
бувається не на баштані, а вже при зберіганні. 
Солодкість і неповторна соковитість до дині 
приходить через 1-3 місяці після збору, в не-
зрілому вигляді пахне кабачком або огірком. 
На щільній шкірці динь немає ніякого малюнка 
або натяку на сітку з тріщин. Плоди важать від 
2,1 до 2,4 кг, мають овальну форму, зморшку-
вату зелену поверхню плодів і білу м’якоть. 
М’якоть динь відрізняється високими смакови-
ми якостями, що дозволяє віднести дині до де-
сертних різновидів. Використовують в свіжому 
вигляді, в якості сировини для виробництва 
в’яленої дині, мармеладу, цукатів і повидла.
Висівають (місяць, глибина) – IV-VI, 2-3 см
Схема висадки (см) – 120х50-80x100
Збирають (місяць) – VII–VIII

диня 
престиж
 М’якоть динь відрізняється високими 
смаковими якостями, що дозволяє від-
нести дині до десертних різновидів. Ви-
користовують в свіжому вигляді, в якості 
сировини для виробництва в’яленої 
дині, мармеладу, цукатів і повидла.
Висівають (місяць, глибина) – IV-VI, 2-3 см
Схема висадки (см) – 120х50-80x100
Збирають (місяць) – VII–VIII

диня
Сорт, 

гібрид F1

Строк 
достиган-

ня
Характеристики плоду Особливості сорту/гібриду F1

Ананас Середньо-
стиглий

Овальної форми, оранжевого кольору, з повною або 
частковою сіткою. Маса  – 2–2,5 кг. М’якуш світло-оранже-
вого кольору.

За смаковим відчуттям нагадує ананас.

Дідона Середньо-
стиглий

Округлої та округло-плоскої форми, жовто-оранжевого 
кольору, з суцільною сіткою. Маса від 2-2,8 кг до 4 кг. 
М’якуш середньої товщини (до 2,5-3 см), білого кольору, 
ніжний, соковитий, дуже солодкий.

 Транспортабельність хороша. Плоди міс-
тять велику кількість сухих речовин, цукру 
та вітаміну С.

Емір F1 Ранньости-
глий

Плоди овальні або овально-округлі, невеликі (1-1,2 кг), 
від кремово-жовтих до сіро-зелених, з великим сітчастим 
малюнком. М'якуш дуже смачний, ароматний, соковитий і 
товстий (4-5 см), оранжевого кольору.

Толерантний до знижених температур, 
визріває навіть у прохолодні роки. Для від-
критого грунту і плівкових теплиць. 

Канталупа Середньо-
стиглий

Середньої величини (1-1,5 кг), округлої форми. Поверхня 
кремово-біла з тонкими темно-зеленими борозенками. 
М'якоть жовтогаряча, ніжна, дуже солодка і соковита.

Сорт  дуже вимогливий до тепла. Для від-
критого грунту і плівкових теплиць.  

Колгоспниця Середньо-
стиглий

Шароподібний, жовто–оранжевого кольору, гладенький, 
іноді зустрічається часткова сітка. Маса – 0,7–1,3 кг. 
М’якуш – щільний, солодкий, напівхрумкий, білий, іноді 
зеленуватий, соковитий.

Добра транспортабельність, відносна 
стійкість до бактеріозу.

Криничанка Ранньости-
глий

Овальний, з гладенькою поверхнею, масою 2–2,5 кг. Шкіра 
тоненька, м’якуш білий або світло–кремовий, солодкий. 

 Рослина довгоплетиста. Досить стійкий 
проти грибкових та бактеріальних хвороб. 
Високі смакові якості.

Леся Ранньости-
глий

Овальної форми, жовтого кольору, з повною або 
частковою сіткою. Маса плоду – 1,2–2,5 кг. М’якуш білого 
кольору, іноді з зеленим відтінком, товстий. 

Дуже ніжна, соковита, солодка. Містить 
велику кількість сухих речовин, цукру та 
вітаміну С.

Ольвія F1 Середньо-
стиглий

Еліптичної форми, світло–жовтого кольору з частковою 
сіткою. Маса - 2,5 кг. М’якуш білого кольору, соковитий, 
дуже солодкий та ароматний. 

Транспортабельність хороша. Врожайність 
висока, стійкість до хвороб.

Рання 133 Ранньости-
глий

Овальної форми, жовтого кольору, з повною або частко-
вою сіткою. Середня маса плоду 1–1,2 кг. 

 Ніжний та солодкий на смак. Висока 
врожайність.

Тітовка Ранньости-
глий

Окруло-овальний, жовто-оранжевого кольору, має густу 
або середню сітку. Маса  – 1,5 – 2 кг. М’якуш товстий, білий, 
ніжний, солодкий, запашний.

Cтійкість до бактеріозу і баштанної попели-
ці, транспортабельний.

Сорт, 
гібрид F1

Строк 
достигання

Характеристики плоду Особливості сорту/
гібриду F1

Селена Середньости-
глий

Стручки 8–9 см, по 7–9 горошин, чудо-
вих смакових якостей.

 Горошок містить вітамін С, 
білки, цукор, крохмаль. 

Скінадо Середньо-
пізній

 Стебло потужне, висотою 85-90см. До 
14 стручків на одній рослині темно-зе-
леного кольору, довжиною 9-10см, що 
складаються з 7-8 великих горошин. 

Високу врожайність, а також 
відмінні смакові та товарні 
якості. 

Горох 
овочевий
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Сорт, 
гібрид F1

Строк 
достигання

Характеристики плоду Особливості сорту/гібри-
ду F1

Атена Полька F1 Ранньостиглий Золотисто-оранжеві, циліндричної 
форми. М’якуш кремовий, товстий. 

Високий урожай за будьз-яких 
умов.Стійкий до борошнистої 
роси та інших хвороб. Молоді 
плоди - для консервування і до-
машньої кулінарії.

Аеронавт (цукіні) Ранньостиглий
Темно–зелені, циліндричної форми, 
гладенькі, масою до 1,3 кг. М’якуш 
біло–жовтий, солодкий, хрумкий, 
соковитий. 

Транспортабельний, відносно 
стійкий до хвороб. Молоді плоди 
використовують для консервуван-
ня і в домашній кулінарії.

Аспірант Ранньостиглий
Світло-зеленого кольору, циліндрич-
ні, прямі з гладкою шкіркою. М'якоть 
кремово-біла, ніжна і дуже смачна.

 Рослина прямостояча, потужна та 
компактна. Однорідні прямі плоди 
до 20 см

Білоплідний Ранньостиглий

Гладкий, циліндричний, біля основи 
слаборебристий, білястого кольору, 
масою 500-900г. М'якуш кремово-
білий, середньої щільності, гарного 
смаку.

Стійкий до бактеріозу, висока 
транспортабельність. Для пере-
робки, консервування та соління. 

Гайдамака Ранньостиглий

Видовжено-циліндричної форми, 
біля основи ребристі, середньою ма-
сою 300-500г. Забарвлення молодих 
плодів зеленувато-біле, смакові 
якості відмінні. 

Відносно стійкий до борошнистої 
роси. Для використання в домаш-
ній кулінарії та консервації. 

Грибовський 37 Середньости-
глий

Циліндричний, гладенький, 
білий або світло–зелений, масою 
0,7–1,3 кг. М’якуш білий, середньої 
щільності. 

 Посухостійкий сорт. Відносно 
стійкий до пониженої темпера-
тури, гнилі плодів, борошнистої 
роси та бактеріозу. Для споживан-
ня у свіжому і консервованому 
вигляді.

Зебра (цукіні) Ранньостиглий

Циліндричної форми, слабо ребрис-
ті, світло–зеленого кольору з широ-
кими темно–зеленими полосами. 
М’якуш білий, соковитий.  Рослина 
кущова, компактна.

 Високоврожайний сорт, стійкий 
до низької температури, з трива-
лим періодом плодоношення.  

кабачок 
кущовий
Ранньостиглий і продуктивний сорт 
кущового кабачка (40-45 днів). Рослина 
прямостояча, потужна та компактна. 
Плоди світло-зеленого кольору, одно-
рідні, циліндричні, прямі з гладкою шкір-
кою. М’якоть кремово-біла, ніжна і дуже 
смачна.
Висівають (місяць, глибина) – V, 3–5 см
Схема висадки (см) – 140х40–50
Збирають (місяць) – VII– VIII

диня 
Шаранте
Середньостиглий сорт дині. Вегетацій-
ний період 90 днів. Рослина довгопле-
тиста, сильно гілляста, потужна. Плоди 
невеликі, величиною від 0,9-1,2 кг, ку-
лястої форми зі слабо сегментованою 
тонкою сіткою, забарвлення світло-сі-
ре смугасте. М’якоть жовто-оранжева, 
соковита, солодка, ароматна, з висо-
ким вмістом цукру.
Висівають (місяць, глибина) – III-V, 1,5-
3 см
Схема висадки (см) – 140х70
Збирають (місяць) – VII–VIII

Сорт, 
гібрид F1

Строк 
достигання

Характеристики плоду Особливості сорту/гібриду F1

Лонг Вайт Буч Ранньостиглий Циліндричні, довжиною 20-25 см, гладенькі, білі. Шкіра тонка, м’якоть 
кремово-біла, щільна, ніжна. 

Має чудові кулінарні якості, рекомендується для приготування дієтичного та 
харчового харчування.

Золотий цепелін Ранньостиглий Циліндричної форми, жовто-оранжевого кольору. Смачна мякоть, не 
втрачає своїх якостей при проготуванні чи консервуванні.

 Плоди дость смачні у свіжому, тушеному, смаженому або консервованому 
вигляді.  Тривале зберігання, висока транспортабельність.

кабачок
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Сорт, 
гібрид F1

Строк 
достигання

Характеристики плоду Особливості сорту/гібриду F1

Астраханський Середньостиглий Великий, темно-зелений зі світло-зеленими смугами, округлий, масою 4-6 кг. 
М’якуш червоний, щільний, ніжний, соковитий, дуже солодкий. 

Соковитий, дуже смачний, транспортабельний. Відносно стійкий 
до антракнозу. Використовують у свіжому вигляді, має лікувальні 
властивості.

Безнасіннєвий Середньоранній
Темно-зеленого кольору з темними смужками, округлої форми, масою 4-6 кг. 
М’якуш насиченого яскраво-червоного кольору, містить велику кількість цукру, 
має прекрасний смак і приємний запах, прожилки і волокна відсутні.

 Відсутнє насіння. Потужна коренева та листова система, що забезпе-
чує надійний захист від сонячного опіку. Стійкий до хвороб – фузаріоз 
та антракноз. Добре зберігається і транспортується.

Борчанський Ранньостиглий Овальної форми, зелені, шипуваті, з вузькими смугами, масою до 2,8 кг. М’якуш 
соковитий, солодкий. 

Теплолюбивий, надзвичайно вимогливий до світла. Потребує легких 
родючих ґрунтів. Для споживання свіжим та соління.

Княжич Надранній
Шаровидний, з гладкою поверхнею, світло-зеленого кольору з широкими 
темно-зеленими смугами, масою 5 - 6 кг. М'якоть малинового кольору, зерниста, 
соковита, дуже солодка. Насіння дрібне, коричневого кольору. Шкірка досить 
тонка. 

Стійкий до антракнозу, альтернаріозу та бактеріозу. Використовуєть-
ся в свіжому вигляді.  

Кримсон Світ Ранньостиглий Великий, темно–зелений  зі  світло–зеленими смужками, круглий, масою 3,5–5 
кг. М’якуш яскраво–червоний, соковитий, солодкий. Сорт відносно стійкий проти борошнистої роси. Транспортабельний. 

Огоньок Ранньостиглий Круглі, темно–зелені з ледь помітними вузькими смужками, масою 1,5–2,5 кг. 
М’якуш червоний, соковитий, зернистий, солодкий. 

Відносно стійкий до антракнозу, борошнистої роси. Транспортабель-
ний. 

Північне сяйво Ранньостиглий Кулеподібні, тонкошкірі, темно–зеленого кольору, масою 2,5–3 кг. М’якуш роже-
вий, солодкий, соковитий та цукристий. 

Рослина надає перевагу легким по складу ґрунтам. Рання та одно-
часна віддача врожаю.

Продюсер Ранньостиглий
Світло-зелені з темно-зеленими смугами. Рослина формує плоди овальної 
форми, масою 8-12 кг, з зернистою, ніжною, соковитою і дуже солодкою, 
яскраво-червоним м’якушем, з високими смаковими якостями і підвищеним 
вмістом цукру. 

Стійкий до фузаріозного в’янення, несправжньої борошнистої роси. 
Стійкість до захворювань – одна з причин високої врожайності сорту. 
Добре зберігається і транспортується.

Росаріо F1 Ранньостиглий Темно–зелені, круглі, масою 3–5 кг з тонкою шкірою. М’якуш темно–рожевий, 
дуже соковитий та солодкий.

Високий вміст цукру. Підвищена стійкість до хвороб та несприятливих 
погодних умов. 

Сорт, 
гібрид F1

Строк 
достигання

Характеристики плоду Особливості сорту/гібри-
ду F1

Золотінка (цукіні) Середньостиглий

Золотисто–жовтого забарвлен-
ня, циліндричні, масою 0,4–0,8 
кг. М’якуш світло–жовтого 
кольору з ніжним солодким 
смаком, соковитий. 

 Не втрачають кулінарних влас-
тивостей протягом  1–2 місяців.  
Сорт високотоварний, підвищений 
вміст сухих речовин і каротину, 
транспортабельний. Для пере-
робки, консервації та в домашній 
кулінарії. 

Матрос (цукіні) Середньранній

Темно-зелені з світло-зеленими 
смугами, циліндричні, масою 
0,4–0,8 кг, довжиною до 30 см. 
М’якуш білий, приємний на смак, 
соковитий. 

Висока врожайність, товарність, 
транспортабельність , підвищений 
вміст сухих речовин і каротину.  
Для переробки, консервації та 
заморозки.

Ніжний зефір 
(цукіні) Ранньостиглий

Солодкий делікатесний гібрид. 
Неповторне двобарвне за-
барвлення. 

Надлеглий і корисний.  Для спожи-
вання збирають в стадії молочної 
зрілості, коли плоди кабачка 
досягають 10-15 см.

Онікс (цукіні) Ранньостиглий
Темно–зелені, булавовидної 
форми, гладенькі, масою до 1 кг. 
М’якуш світло-кремовий, солод-
кий, хрумкий, соковитий. 

Транспортабельний, відносно 
стійкий до хвороб. Молоді плоди 
використовують для консервуван-
ня і в домашній кулінарії.

Пупсик Ранньостиглий
Округлої форми, з тоненькою 
сіро-зеленою шкіркою, масою 
300-500г. М’якуш ніжний, соко-
витий, біло-кремового кольору. 

Відносно стійкий до хвороб. У 
кулінарії - для приготування 
овочевих страв, заморожування, 
консервування та соління.

Світозар (цукіні) Середньостиглий
Циліндричної форми, золотис-
то–жовтий, довжиною 25–30 см, 
масою 0,5–0,8 кг. Шкіра тонень-
ка, м’якуш – білий, соковитий.

Сорт високоврожайний, відносно 
стійкий до хвороб. Консервного і 
столового використання.

Скворушка (цукіні) Ранньостиглий

Укорочено–циліндричні, 
темно–зелені, з дрібними 
світло–зеленими крапками, до-
вжиною 16–20  см, масою 0,6–0,8 
кг. М’якуш салатний, ніжний, 
соковитий. 

Інтенсивний ріст плодів, дружня 
віддача врожаю, гарні смакові 
якості, відносною стійкість до 
гнилі плодів, борошнистої роси та 
бактеріозу. Використовують моло-
ді плоди для консервування.

Цукеша (цукіні) Ранньостиглий

Циліндричні з гладенькою 
поверхнею, темно-зелені з 
маленькими білими цяточками, 
довжиною 30-35см, діаметром 
12см, масою близько 1кг. М’якуш 
білий, хрусткий та ніжний. 

Для засолювання, маринування та 
приготування кулінарних страв. 
Рекомендується для вирощування 
у плівкових теплицях. 

Чаклун Ранньостиглий
Білого кольору, циліндричної 
форми, масою до 0,6 кг. М’якуш – 
біло–кремовий. 

Відносно стійкий до хвороб. 
Використовують молоді плоди 
для консервування і в домашній 
кулінарії.

кабачок спаГетті 
равіоло
Від сходів до першого збору плодів 70-90 
днів. плід циліндричний, гладкий, довжиною 
до 30 см, біля основи слаборебристий. За-
барвлення плоду в технічній стиглості білу-
вате, в біологічній - жовте. маса товарного 
плоду 0,7-1,2 кг. Кора тверда. м’якуш жовтий, 
товстий, щільний, малосолодкий, соковитий. 
Оригінальна серцевина, що при термічній 
обробці стає схожою на спагетті. Смакові 
якості відмінні.
Висівають (місяць, глибина) - V, 4 см
Схема посадки (см) -140 * 40-50
Збирають (місяць) - VII-VIII

кабачок
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кавун 
смуГастий 
рейс
Середньостиглий сорт. Термін дозрі-
вання 80-85 днів. Плоди світло-зелені з 
візерунками у вигляді крупної мозаїки. 
Рослина формує плоди циліндричної 
форми, масою 5-6 кг (до 9кг). М’якуш ма-
линовий, соковитий, солодкий, ніжний. 
Вміст сухої речовини – 11-12 %, загаль-
ного цукру – 8,3 %, вітаміну С – 4,7 мг %. 
Насіння дрібне, світло-коричневе з сіт-
кою. Сорт стійкий проти перезрівання 
та добре транспортується.
Висівають (місяць, глибина) – V, 4–5 cм
Схема висадки (см) – 180–200 х 60
Збирають (місяць) – VII-IX

кавун 
янусик
Середньостиглий сорт. Вегетаційний період 
від сходів до технічної стиглості – 75–90 днів. 
Плоди округлої та овально–округлої форми, 
зеленого кольору, зі світло–зеленими смуга-
ми, масою 3,5–5 кг. М’якуш жовтого забарв-
лення, солодкий, соковитий та ароматний, з 
малим вмістом насіння. Сорт відрізняється 
стійкістю до поганих погодних умов та хво-
роб. Вирощується у відкритому ґрунті та в 
теплицях.
Висівають (місяць, глибина) – IV–VI, 3–5 см
Схема висадки (см) – 170–140x70
Збирають (місяць) – VI–VIII

кавун

капуста білоГолова

Сорт, 
гібрид F1

Строк 
достигання

Характеристики плоду Особливості сорту/
гібриду F1

Цільнолистий Ранньостиглий

Середнього розміру, кулясті, 
масою 3–4 кг, з інтенсивно–чер-
воним м’якушем, відмінною зер-
нистою структурою та високим 
вмістом цукру. Шкірка тонка

Транспортабельний, лежкий, 
високоврожайний. Культура 
теплолюбна, вимоглива до 
світла. Гарно розвивається 
на легких родючих ґрунтах. 

Цукровий 
малюк
(Шугар бейбі)

Ранньостиглий

Округлі, темно–зелені з тонкими, 
ледь помітними, смужками, 
вагою 4–6 кг. М’якуш насичено–
червоний, зернистий, соковитий 
та дуже солодкий. 

Стійкий до антракнозу та 
фузаріозу. Гарна врожайність 
ранньої продукції, великий 
вміст цукру та транспорта-
бельність.

Чарльстон 
Грей

Середньости-
глий

Великі, світло–зеленого кольору 
з темно–зеленими прожилками, 
овальної форми, масою 10–12 
кг. М’якуш темно–червоний, 
без прожилок, дуже солодкий, 
соковитий, ароматний.

Оригінальна форма плодів, 
гарна транспортабельність 
та відмінну врожайність. Для 
підтримання імунітету.

Чорногорець Ранньостиглий
Округлі, темно-зелені, із слабко 
помітними смугами, масою 
2,5-3 кг. 

Стійкий до посухи, хвороб 
і тривалого похолодання. 
Транспортабельний.

Широнінський Ранньостиглий
Шаровидної форми, масою 2,5–3 
кг. М’якуш рожево–малиновий, 
солодкий, соковитий.  

Стійкий до посухи, враження 
антракнозом. Високі смакові 
якості і товарний вигляд, 
транспортабельний. Культу-
ра теплолюбна, вимоглива 
до світла.

Сорт, 
гібрид F1

Строк 
достигання

Характеристики плоду Особливості сорту/гібриду F1

Агресор F1 Пізньостиглий Масою 3–5 кг. Має високі смакові якості, відповідає 
всім стандартам для гібридів, що засолюють. 

Стійкий до фузаріозу, має високу силу росту та 
врожайність.  Зберігається 5–6 місяців.

Амагер Пізньостиглий Щільний, округло-плоский, сірувато-зеленого кольо-
ру. Маса качана - 2,5-3,6 кг. Відмінні смакові якості. 

Стійкий до розтріскування, транспортабель-
ний, добре зберігається. Для зберігання, пере-
робки вживання в свіжому вигляді.

Білосніжка Пізньостиглий Округло–плескатий або округлий, щільний,  в розрізі 
білий, масою 2,3–5 кг, не розтріскується. 

Відносно стійкий до слизового і судинного 
бактеріозів, фузаріозного в’янення. Лежкий, 
транспортабельний, дружно дозріває. Для 
квашення і зимового зберігання.

Брунсвицька Середньости-
глий

Щільний, округло–плоский, зеленого кольору, 
масою – 3–5 кг. 

Не розтріскується, транспортабельний, довго 
зберігається. Для переробки, зберігання, спо-
живання у свіжому вигляді.

Дитмаршер 
Фрюєр

Середньости-
глий

Щільний, округло–плоский, зеленого кольору. Маса 
качана – 3–5 кг. 

Дя переробки, зберігання, споживання у 
свіжому вигляді. Чудовий смак у заквашеному 
вигляді.
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Характеристики плоду Особливості сорту/гібриду F1

Золотий 
гектар Середньоранній

Округлий, невеликий до серед-
ньої величини, масою 1,6-3,3 кг, 
середньої щільності. Смакові 
якості відмінні. 

Відносно стійкий до розтріскування. 
Для вживання у вигляді вітамінних 
салатів, борщів, голубців. 

Іюньська Ранньостиглий
 Дрібні, круглі, світло-зеленого 
кольору, середньої щільності. 
Маса 1-2,4 кг.

Морозостійкий. Відрізняються високим 
вмістом вітаміну С. Для використання 
у свіжому вигляді і у всіх видах домаш-
ньої кулінарії.

Калина Пізньостиглий Округлі, темно–зеленого кольо-
ру, масою 2,5–3,5 кг. 

Добре зберігається в зимовий період, 
не розтріскується, транспортабельний. 
Для споживання у свіжому вигляді, для 
квашення.

Кам'яна голова Пізньостиглий
Кулясті, дуже щільні, світло–зеле-
ного забарвлення. Маса качана 
3–4,5 кг. 

Для тривалого зберігання, стійкий до 
розтріскування, фузаріозу, транспор-
табельний. Споживають у свіжому 
вигляді, для зберігання і квашення.

Колобок F1 Пізньостиглий
Круглі, щільні, темно–зеленого 
кольору, в розрізі – білі або біло–
жовті, масою 3,7–4,2 кг.

Висока товарність, хороше зберігання, 
відносно стійкий до судинного бакте-
ріозу та фузаріозного в’янення. Для 
використання в свіжому вигляді. 

Копенгаген 
Маркет Ранньостиглий

Округлі, щільні, світло–зелені. 
Маса – 1,5-2,5 к. Високі смакові 
якості.

Не розтріскується і відмінно витримує 
транспортування. Висока і стабільна 
врожайність. для споживання у свіжо-
му вигляді та переробки.

Лангедейкер 
Дауер Пізньостиглий

Овальний, щільні, темно–зеле-
ного кольору, з дуже доброю 
внутрішньою структурою. Маса – 
1,5–4 кг. Гарні смакові якості. 

Стійкий до захворювань, транспорта-
бельний. Призначений для довготрива-
лого зберігання – до травня місяця.

Сорт, 
гібрид F1

Строк 
достигання

Характеристики плоду Особливості сорту/гібриду F1

Перший збір F1 Ранньостиглий Округлі, щільні, світло-зеленого 
кольору. Масою 1,5–2,5 кг. 

Гібрид високоврожайний, стійкий до 
розтріскування. Вирощують для спо-
живання у свіжому вигляді.

Слава 1305 Середньости-
глий

Круглі або округло–плоскі, 
світло–зеленого забарвлення, 
в розрізі – білі або біло–жовті. 
Маса качана – 2,4–4,5 кг. Чудові 
смакові якості.

Стійкий до розтріскування, транспор-
табельний. Для квашення, а також для 
споживання у свіжому вигляді.

Тюркіс Пізньостиглий Кулясті, дуже щільні, зеленуваті. 
Маса качана – 2,6–4,5 кг. 

Добре зберігається, не розтріскуєть-
ся, відносно стійкий до фузаріозу, 
транспортабельний. Для зберігання, 
квашення та в кулінарії.

Українська 
осінь Пізньостиглий

Округло–плескаті, щільні, світло–
зеленого кольору, в розрізі – білі 
або біло–жовті. Маса – 1,9–4,2 кг. 

Сорт відносно стійкий проти фузарі-
озу, слизового бактеріозу, транспор-
табельний, має високу лежкість. Для 
тривалого зберігання.

Фантазія F1 Ранньостиглий
Округлі, щільні, світло–зеленого 
кольору, масою 1,2–1,8 кг. Висо-
коврожайний гібрид.

Стійкий до розтріскування. Для ви-
користання у свіжому вигляді та для 
квашення.

Харківська 
зимова Пізньостиглий

Округло–плескаті або круглі, 
зеленувато–білого кольору. Маса 
– 1,9–3,5 кг. 

Добре зберігається в зимовий 
період, відносно стійкий до ураження 
слизовим бактеріозом, крапчастим 
некрозом, не розтріскується, тран-
спортабельний. Для заквашування.

капуста
білоГолова
козачок F1
Ультраранній сорт - від повних сходів 
до початку дозрівання - 95 днів. До-
зріває через 45-55 днів після висадки 
розсади. Качани невеликі, зеленого 
кольору, середньо щільні, гарного 
товарного вигляду, стійкі до розтріс-
кування, масою 0,8-1,2 кг. Віддача вро-
жаю дружна, врожайність - до 3,2-4,6 
кг / м2. Гібрид «Козачок» стійкий до 
слизистого і судинного бактеріозу та 
чорної ніжки. У свіжому вигляді має 
неперевершені смакові якості.

Висівають (місяць, глибина) - II-III, 2 см
Схема посадки (см) -70 * 45-50
Збирають (місяць) - V-VII



17

капуста білоГолова

капуста брокколі

капуста брюссельська

капуста китайська

капуста кольрабі

капуста пекінська

капуста савойська

Сорт, 
гібрид F1

Строк 
достигання

Характеристики 
плоду Особливості сорту/гібриду F1

Яна Пізньостиглий
Плескато-округлі, дуже 
щільні, масою 2,4 кг, в роз-
різі білі. Листки сіро-зелені 
з синявою. 

Стійкий проти фузаріозного в'янення 
і судинного бактеріозу. Лежкий, 
транспортабельний. Для тривалого збе-
рігання, споживання у свіжому вигляді 
та квашення.

Ярославна Пізньостиглий
Округло–плескаті, щільний, 
сіро–зеленого кольору, в 
розрізі білі. Маса – 3,4–4,2 
кг. 

Стійкий проти фузаріозного в’янення і 
слизового бактеріозу, транспортабель-
ний, добре зберігається. Для споживан-
ня у свіжому вигляді, квашення.

Сорт, 
гібрид F1

Строк 
достигання

Характеристики 
плоду Особливості сорту/гібриду F1

Калабрезе Середньости-
глий

 Качан (суцвіття) округло–
плескатий, щільний, 
блакитно–зелений, без 
антоціану, масою 400 г. 
Дружнє дозрівання. 

Для дієтичного харчування. Висока 
товарність, стійкість до несприятливих 
умов. Високий вміст кальцію, солей 
заліза, вітамінів А, С. Сорт салатного ви-
користання, придатний для заморожу-
вання і консервування.

Сорт, 
гібрид F1

Строк 
достигання

Характеристики 
плоду Особливості сорту/гібриду F1

Гронінгер Пізньостиглий
Округлі,  біло–зеле-
ного кольору, ніжні, 
соковиті. Маса качан-
чика – 13–18 г. 

Сорт холодостійкий, містить велику кількість 
вітамінів, мікроелементів та білку, має високі 
смакові та дієтичні властивості. Використо-
вують вареною, тушеною та заморожують 
на зиму.

Сорт, 
гібрид F1

Строк 
достигання

Характеристики 
плоду Особливості сорту/гібриду F1

Пак-Чой Скоростиглий Білі, широкі, м’ясисті листо-
ві черешки.

 Придатна до збору вже після 5–6 тижнів ви-
рощування.  Вживають, як пекінську капусту, в 
свіжому вигляді (в салатах) або відварені.

Сорт, 
гібрид F1

Строк 
достигання

Характеристики плоду Особливості сорту/гібриду F1

Делікатесна 
біла

Середньости-
глий

Світло–зеленого забарвлення, 
округло–плескаті, середнього 
розміру, в розрізі білі. Маса 
качана – 0,5–1,5 кг.

Стійкий до посушливої та спекотної пого-
ди, добре зберігається. Для використання 
у свіжому вигляді та для переробки.

Делікатесна 
блакитна Ранньостиглий

Масою 200–500 г, з соковитим 
і ніжним м’якушем. Дружнє 
дозрівання.

Сорт посухостійкий, високоврожайний 
та високотоварний Для використання у 
свіжому вигляді та для переробки.

Сорт, 
гібрид F1

Строк 
достигання

Характеристики плоду Особливості сорту/гібриду F1

Гранат Ранньостиглий Прямостоячі, компактні, темно–
зеленого кольору, масою 1,5–2 кг. 

Стійкий до некрозу та розтріскування, 
містить велику кількість вітамінів.Для 
споживання у свіжому вигляді.

Мереживо Середньости-
глий

Циліндричні, щільні, з хвилясти-
ми тонкими листям, масою 2 кг, 
зеленого кольору. 

Вишуканий смак. Для вживання в 
свіжому вигляді.

Сорт, 
гібрид F1

Строк 
достигання

Характеристики плоду Особливості сорту/гібриду F1

Вертю Пізньостиглий Сіро–зеленого кольору, щільні, з гофрованим листям, 
великі. Маса качана – 1,5–3 кг. 

Холодостійкий, посухостійкий, добре зберігається. Високий вміст вітамінів - С, В1, В2, В6, РР, солі на-
трію, кальцію, фосфору, магнію. 

капуста
білоГолова
бірюза
Пізньостиглий сорт. Качан щільний, 
округлий, світлого кольору. Маса качана 
– 2–3,5 кг. Сорт стійкий до розтріскуван-
ня, транспортабельний, добре зберіга-
ється, має відмінні смакові якості. Вико-
ристовують для переробки, споживання 
у свіжому вигляді, і добре Зберігається 
аж до травня. 
Висівають (місяць, глибина) – IV, 2 см
Схема висадки (см) – 70x45–50
Збирають (місяць) – IX–X

капуста
білоГолова
серЦе бика
Вегетаційний період від сходів до техніч-
ної стиглості 100-110 днів. Качани кону-
совидні, середньою масою 1,5-2кг, світ-
ло-зелені, щільні. Завдяки компактній 
формі їх можна вирощувати близько 
один до одного. Сорт ціниться: за високу 
врожайність, вирівняність голівок та від-
мінні смакові якості свіжої та квашеної 
продукції. Рекомендується для вирощу-
вання на ранню продукцію в плівкових 
теплицях та у відкритому ґрунті.  
Висівають (місяць, глибина) - II-III, 2 см
Схема посадки (см) -70 * 45-50
Збирають (місяць) - V-VII
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капуста Цвітна
Сорт, 

гібрид F1
Строк 

достигання
Характеристики плоду Особливості сорту/гібриду F1

Іглу Середньопізній Крупні, щільні, молочно-білого 
кольору, масою 1,5-1,7 кг. 

Висока врожайність, стійкість до 
цвітушності та відмінні смакові якості. 
Для використання у свіжому вигляді і 
для переробки.

Літня Альфа Надранній

Білі, щільні, округло-плоскі, 
грубозернисті, діаметром 18-20 
см, вагою 0,8-1,2 кг. Поверхня го-
ловок добре вкрита покривними 
листками.

 Стійкий до хвороб. Для споживання у 
свіжому вигляді та переробки.

Мовір Ранньостиглий

Округло-плоскі і округлі форми, 
діаметром 12-23 см, масою 0,4-1,5 
кг, високої щільності. Поверхня 
голівки горбиста, дрібнозернис-
та, біла, рідше біло-жовта.   

Холодостійкий, жаротривкий, стійкий 
до розтріскування. Для споживання в 
свіжому вигляді і для консервації.

Сицилія 
фіолетова Пізньостиглий Темно-фіолетового забарвлення. 

Маса качана – до 1,3 кг. 
Ніжний вишуканий смак. Для спо-
живання у свіжому вигляді.

Сноубол Ранньостиглий
Округлі, компактні і дуже щільні, 
сніжно–білого забарвлення. 
Маса качана – 0,5–2 кг.

Високий вихід товарної продукції, 
стабільна врожайність, стійкий до 
хвороб. Для споживання свіжому 
вигляді і для переробки.

капуста 
Цвітна 
амфора
Гібрид цвітної капусти формує го-
ловки жовто-зеленого кольору, 
куполоподібні, масою 360-450 г. По-
верхня головки сегментована, що 
закручується по спіралі, тому вигля-
дають дуже ефектно. Свіжий качан 
може зберігатися в холодильнику 
не більше тижня, але зате ідеальний 
для заморожування.
Висівають (місяць, глибина) - IV, 2 см
Схема посадки (см) -70 * 45-50
Збирають (місяць) - VII-VIII

капуста червоноГолова

картопля

Сорт, 
гібрид F1

Строк 
достигання

Характеристики 
плоду Особливості сорту/гібриду F1

Лангедейкер Пізньостиглий

Округло–плескаті або 
округлі, дуже щільні, чер-
воно–фіолетового кольору, 
масою 1,5–3,5 кг. Високі 
смакові якості. 

Не розтріскується, досить стійкий проти сли-
зового і судинного бактеріозів, фузаріозного 
в’янення, лежкий, транспортабельний. Для 
довготривалого зберігання. 

Топаз Ранньостиглий

Округло–плескаті, серед-
ньо–щільні, фіолетового 
або червоно–фіолетового 
кольору. Маса качана – 
1,5–2 кг. 

Стійкий до розтріскування, транспорта-
бельний, холодостійкий. Для приготування 
салатів та для переробки.

Сорт, 
гібрид F1

Строк 
достигання

Характеристики плоду Особливості сорту/гібриду F1

Асоль Ранньостиглий

Вирівняні, подовжено–
овальні, гладкі, зі світлою 
шкірою, поверхневими 
вічками та світло-жовтим 
м’якушем.

Сорт стійкий до фітофторозу, нематоди, 
дає гарний врожай за будь–яких (навіть  
несприятливих) умов вирощування. 

Діва Середньости-
глий

Вирівняні, подовжено–
овальні, гладкі, з червоною 
шкірою та світло-жовтим 
м’якушем. Сорт стійкий до 
захворювань картоплі. 

Вирощують посівом насіння на розсаду 
в лютому–березні, 40 денну розсаду ви-
саджують у відкритий ґрунт, коли мине 
загроза заморозків. Перед посівом 
насіння замочують та пророщують.

Ілона Середньости-
глий

Подовжено–овальні або 
овальні, зі світло–жовтою 
шкірою та білим, крох-
малистим, розсипчастим 
м’якушем. 

Вирощують посівом насіння на розсаду 
в лютому–березні, 40 денну розсаду ви-
саджують у відкритий ґрунт, коли мине 
загроза заморозків. Перед посівом 
насіння замочують та пророщують.

картопля 
імператриЦя
Ранньостиглий сорт. Бульби рівні, маса 
з насіння 75-150 г, подовжено-овальні, 
з жовтою шкірою, дрібними вічками й 
жовтуватою м’якоттю. Має високі смакові 
якості. Кущ компактний. Володіє комп-
лексною стійкістю до парші, фітофторозу, 
нематодам. Цінність: швидко і дружньо 
формує перші бульби, при їх акуратному 
зборі (підкопуванні) у червні-липні, до 
осені можна отримати додатковий вро-
жай. Посів проводити замоченим пророс-
шим насінням.
Висівають (місяць, глибина) – II–III, 8–10 см
Схема висадки (см) – 70 х 35
Збирають (місяць) – VIII
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квасоля 
спаржева витка 
хіменез
Вегетаційний період від сходів до стиглос-
ті зерна 70-75 днів. Рослина плетистими, 
довжиною 3м і вимагає опори або посівів 
уздовж високих парканів. Лопатки широкі, 
сплющені, без волокна, довжиною 22-25 
см, шириною 2,2-2,5 см, світло-зеленого 
кольору в червоні штрихи і плями, насіння 
біло-червоне. Сорт рекомендований для 
використання у свіжому вигляді.

Висівають (місяць, глибина) - IV-V, 5 см
Схема посадки (см) - 30-45х10
Збирають (місяць) - VII-VIII

квасоля зернова

квасоля спаржева витка

квасоля китайська виГна

картопля

квасоля спаржева кущова
Сорт, 

гібрид F1
Строк 

достигання
Характеристики плоду Особливості сорту/гібриду F1

Анаконда Однорічна

Стручки тонкі, довжиною 
30-80 см, зеленого кольору, 
м'ясисті, без волокна, смач-
ніші та солодші за спаржеву. 
Боби чорного кольору .  

Для домашньої кулінарії: у вареному, 
смаженому та консервованому 
вигляді. Чудова рослина для верти-
кального озеленення.

Макарена  Однорічна
 Стручки тонкі,  довжиною 
30 - 100  см, зеленого кольо-
ру, м’ясисті, без волокна. 
Боби коричневого кольору. 

Висівають насіння, коли минае 
загроза нічних заморозків. Ви-
користовують в домашній кулінарії у 
вареному, смаженому і консервова-
ному вигляді. 

Сорт, 
гібрид F1

Строк 
достигання

Характеристики плоду Особливості сорту/гібриду F1

Еурека Ранньостиглий
Зелені, довжиною 15 см, по 10–12 штук 
на рослині. Насіння біле, велике. Високі 
смакові якості.

Стійкікий до хвороб. Дуже гарний для 
споживання у свіжому вигляді та консер-
вування.

Мавка Середньости-
глий

Світло–жовті, слабо зігнуті, з 4–6 насіни-
нами. Насіння біле, еліптичної форми, зі 
слабо вираженим  жилкуванням. 

Високі смакові якості, хороша розварюва-
ність зерна. Слабо уражується бактеріозом, 
антракнозом.

Калинка Ранньостиглий
Зелені, досягають до 12 см. Насіння серед-
ніх розмірів, червоного кольору, дозріває 
за 90 днів. Високі смакові показники. 

Рослина стійка до хвороб. Використовуєть-
ся в консервній промисловості, а також в 
приготуванні страв.

Червона 
шапочка

Середньости-
глий

 Довжина стручка - 10-12 см, боби серед-
нього розміру - 9-11 мм, плоско-цилін-
дричної форми, білого кольору  з великою 
червоною плямою, розташованою в 
районі вічка. 

Стійкий до вилягання і вражень антрак-
нозом, бактеріозом. Дуже врожайний. 
Для консервної промисловості, а також в 
приготуванні страв.

Сорт, 
гібрид F1

Строк 
достигання

Характеристики плоду Особливості сорту/гібриду F1

Блаухільде Пізньостиглий

Стручки широкі, м’ясисті, без волокна, 
довжиною 20-25см, темно-фіолетового 
кольору, високих смакових якостей. Висі-
вають насіння після того, як мине загроза 
нічних заморозків. 

Збирають стручки квасолі вибірково, через 
кожні 3-5 днів. Для приготування супів та 
гарнірів. Після кулінарної обробки стручки 
міняють колір з темно-фіолетового на 
зелений.

Золотий 
нектар Ранньостиглий

 Стручки жовто-золотистого кольору, 
глянцеві, сплющені, м'ясисті, без волокна, 
довжиною 20-25 см і шириною 2-2,3 см. 
Висота рослини до 3 метрів. 

Високопродуктивний сорт. У їжу можна 
використовувати через 60 днів після 
посіву. Для приготування супів, гасіння та 
консервування.

Сорт, 
гібрид F1

Строк 
достигання

Характеристики плоду Особливості сорту/гібриду F1

Краса Середньостиглий
Овальні, з червоною шкірою та світло-жовтим 
м’якушем. Сорт стійкий до грибкових та вірусних за-
хворювань картоплі. 

Вирощують посівом насіння на розсаду в лютому–березні, 40 
денну розсаду висаджують у відкритий ґрунт, коли мине загроза 
заморозків. Перед посівом насіння замочують та пророщують.

Мілена Ультраранній
Великі, маса з насіння 100-135 г, округло-овальні, з жов-
то-білою шкірою, поверхневими вічками і блідо-жовтою 
і білою м’якоттю. Має хороші смакові якості.

Комплексна стійкість до фітофторозу, вірусних хвороб, нематод. 
Висока врожайність, інтенсивне формування товарних бульб. 
Посів проводиться замоченим проросшим насінням.

Реванш Середньостиглий Округло–овальні, згладкою шкірою та світло–жовтим 
м’якушем. Сорт стійкий до нематоди картоплі.

 Вирощують посівом насіння на розсаду в лютому–березні, 40 
денну розсаду висаджують у відкритий ґрунт, коли мине загроза 
заморозків. Перед посівом насіння замочують та пророщують.

Фермер Ранньостиглий Подовжено–овальні, з жовтою шкірою та світло-жовтим 
м’якушем. Сорт стійкий до нематоди картоплі.

 Вирощують посівом насіння на розсаду в лютому–березні, 40 
денну розсаду висаджують у відкритий ґрунт, коли мине загроза 
заморозків. Перед посівом насіння замочують та пророщують.

Сорт, 
гібрид F1

Строк 
достигання

Характеристики плоду Особливості сорту/
гібриду F1

Без волокна Ранньостиглий

 Рослина кущова, висотою 
до 40 см. Боби темно–зелені, 
довжиною до 16 см. Сорт 
генетично не містить перга-
ментного шару, характеризу-
ється високими смаковими 
якостями, 

Cтійкbq до хвороб, дружнє 
дозрівання. Дуже гарний 
для споживання у свіжому 
вигляді, консервування, 
заморожування.

Борлетто Ранньостиглий
Світлого кольору, плоскі, з 
інтенсивними червоними 
плямами–штрихами, довжи-
ною до 13 см. 

Відносно стійкий до 
хвороб – антракнозу, 
бактеріозу. 
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квасоля спаржева кущова
Сорт, 

гібрид F1
Строк 

достигання
Характеристики плоду Особливості сорту/гібриду F1

Золота зірка Середньости-
глий

Світло–жовтого кольору, довжиною до 
15 см. 

Довготривало плодоносить,відмінні 
смакові якості плодів. Для консервуван-
ня, заморозки та споживання у свіжому 
вигляді.

Кропер Тіпі Ранньостиглий Ссвітло–зеленого кольору, довжиною до 
16 см. 

Відносно стійкий до вірусу мозаїки. 
Довго плодоносить, має відмінні смакові 
якості.

Лібра Середньости-
глий

Рослина кущова, компактна, високоросла 
(до 50 см). Боби світло–зелені, довжиною 
до 13 см. Насіння біле. 

Високі смаковими якостями, стійкість 
до хвороб. Для споживання у свіжому 
вигляді та консервування.

Ляура Середньости-
глий

 Рослина кущова, компактна, високоросла 
(до 40 см). Боби світло–жовті, довжиною до 
13 см. Насіння біле. 

Високі смакові якості, стійкість до хво-
роб. Для споживання у свіжому вигляді 
та консервування.

Ольга Ранньостиглий
Вирівняні, зеленого кольору, довжиною 
13-15 см, з чудовими смаковими якостями, 
з підвищеним вмістом цукрів та вітамінів. 

Стійкий до бактеріальних опіків та ві-
русних захворювань. Використовується 
у домашній кулінарії та для консерву-
вання.

Пантера Середньоранній  Стручки прямі, довжиною 12-16см, яскра-
во-жовтого кольору, без волокна, м’ясисті.

Використовують у тушеному, вареному 
та жареному вигляді, для заморозки та 
консервування. Дружня віддача врожаю, 
стійкість до антракнозу та фузаріозу. 

Присадибна Ранньостиглий Зелені, довжиною до 10 см, на рослині 
10–12 штук. Насіння гладеньке, біле.

Відносно стійкий до хвороб. Відмінні 
смакові якості. Універсальне викорис-
тання.

Скуба Ранньостиглий
Рослина кущова, компактна, високоросла 
(до 50 см). Боби темно–зелені, довжиною 
до 16 см. Високий вміст білку.

Стійкий до хвороб, дружнє дозрівання. 
Для споживання у свіжому вигляді, кон-
сервування, заморожування. Дієтичний.

Сонеста F1 Ранньостиглий Рослина кущова, компактна, високоросла 
(до 40 см). Боби жовті, довжиною до 13 см. 

Високі смакові якості, стійкість до 
хвороб, дружнє дозрівання. Для спожи-
вання у свіжому вигляді, консервування, 
заморожування.

квасоля 
спаржева 
кущова
парпл тіпі
Ранньостиглий сорт. Боби незвичного 
фіолетового кольору (відварені – зеле-
ного), довжиною до 14 см. Сорт віднос-
но стійкий до хвороб – вірусу мозаїки, 
антракнозу, бактеріозу. Універсального 
використання, з відмінними смакови-
ми якостями.
Висівають (місяць, глибина) -V, 4 см
Схема посадки (см) -45*5-6
Збирають (місяць) - VII-VIII

крес-салат

Сорт, 
гібрид F1

Строк 
достигання

Характеристики плоду Особливості сорту/
гібриду F1

Гладколистий Середньости-
глий

Листочки невеликі. Воло-
голюбна, в жарку погоду 
листя грубіють і втрачають 
харчову цінність. У домашніх 
умовах можна вирощувати 
цілий рік.

 В їжу використовують 
ароматне листя, що має 
приємний пікантний смак. 
Для приготування салатів, 
соусів, як приправа до 
м'ясних і рибних страв.
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крес-салат

кріп

кукурудза розлусна

кукурудза Цукрова

Сорт, 
гібрид F1

Строк 
достигання

Характеристики плоду Особливості сорту/
гібриду F1

Гостинець Середньости-
глий

Висока стійкість до вилягання 
та посухостійкість.Висота  – 
170–220 см; качан конічної фор-
ми, короткий, діаметром – 3–4 
см; тип зернини – розлусний, 
колір – жовтий. 

Зерно розтріскується при 
нагріванні, збільшується 
об’єм зерна. Високі смакові 
якості готового продукту – 
попкорну.

Пінг Понг Середньости-
глий

Рослина середньої висоти. На 
стеблі формують 1 - 2 качана 
довжиною до 15 см, добре напо-
внених зерном. 

Зздатність до розтріскування 
при нагріванні. Попкорн 
дуже смачний, багатий 
вітамінами, макро- і мікро-
елементами.

Сорт, 
гібрид F1

Строк 
достигання

Характеристики плоду Особливості сорту/гібриду F1

Брусниця Середньостиглий Качан циліндричний, довжиною 18–20 см, масою – 220 г. Зерно – зо-
лотисто–жовте. 

Відмінні смакові якості, дружня віддача урожаю, відносно стійкий до хвороб. 
Качани у молочній стиглості варять та консервують.

Делікатесна Ранньостиглий Качан слабо конусоподібний, довжиною 20–22 см, зерно – жовте. Відносно стійкий до полягання, столового та консервного призначення. Чудові 
смакові якості свіжозварених качанів.

Сорт, 
гібрид F1

Строк 
достигання

Характеристики плоду Особливості сорту/гібриду F1

Кучерявий Середньости-
глий

Розетка листя піднесена, висотою 18-22 см, 
діаметром 15-20 см, число листя 12-18. 

Використовують в їжу в сирому вигляді на початку 
стрілкування прикореневі листя і молоді пагони, які 
мають приємний гострий гірчичний смак (салати, 
бутерброди, приправи до супів і м'яса).

Широколистий Середньости-
глий

Вологолюбна, в жарку погоду листя грубіють 
і втрачають харчову цінність. У домашніх 
умовах можна вирощувати цілий рік.

 В їжу використовують ароматне листя, що має 
приємний пікантний смак. Використовується для 
приготування салатів, соусів, як приправа до м'ясних 
і рибних страв.

Сорт, 
гібрид F1

Строк 
достигання

Характеристики плоду Особливості сорту/гібриду F1

Амброзія Середньости-
глий

Рослина сильноросла, інтенсивно–зеленого 
кольору. Листя велике, соковите, з сильним 
ароматом. 

Генетично стійкий до грибкових захворювань. 
Тривалий строк збору зеленої маси. Висівають про-
тягом усього літа, а також під зиму. Довго не втрачає 
товарних властивостей. 

Грибовський Ранньостиглий
Розетка листків стояча, листки крупні, соко-
виті, темно–зелені, з сильним ароматом. Сорт 
характеризується відмінними смаковими 
якостями. 

Відносно стійкий до хвороб. Для використання в 
свіжому, сушеному та замороженому вигляді.

Лісногородський Середньости-
глий

Багато листків, компактна. Листки великі, 
соковиті, темно–зелені з фіолетово–сизим 
відтінком у верхній частині. 

Тривалий час зберігає господарську придатність, 
довго не стрілкує, відносно стійкий проти хвороб. 
Для використання у свіжому, сушеному, засоленому 
вигляді та як приправу для  консервації.

Салют Пізньостиглий
Невисокий компактний кущ. Листки темно–
зелені, соковиті, сильно розсічені, багаті 
ефірними оліями. 

При зрізі відростає до 3–4 разів, довго не стрілкує. 
Для приправ у свіжому вигляді та для консервування. 

Татран Середньопізній Високорослий сорт (90-110 см) з густими тем-
но-зеленими листочками і сильним ароматом. 

Особливість сорту - уповільнене стрілкування, що 
дозволяє продовжити терміни збору зелені.

кріп мамонт
Високоврожайний, середньопізній сорт. 
Призначений для одержання зелені і 
спецій. Період від сходів до збирання на 
зелень 40-45 днів, на спеції 80-100 днів. 
Рослина має добру облистеність. Листя 
крупне, ніжне. Ароматичність відмінна. 
Рекомендується для споживання у сві-
жому вигляді, сушки, заморожування, 
приготування різноманітних приправ 
і засолювання. Сорт характеризується 
дружним формуванням зелені і трива-
лим періодом господарської придат-
ності.
Висівають (місяць, глибина) – III–VI, X, 
1–2 см
Схема висадки (см) – 15x45
Збирають (місяць) – VI–IX
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кукурудза 
Цукрова 
добриня
Ранній суперсолодкий гібрид (70 днів) цу-
крової кукурудзи. Висота рослини до 170 
см. Качан формується на висоті 70 см. В 
середньому гібрид формує 1,5 повноцін-
них вилки на рослині. Качани формуються 
повні, довжиною до 25 см, в діаметрі до 5,5 
см, кількість рядів зерен -16 - 18. Гібрид від-
різняється прекрасною адаптованістю для 
вирощування на різних типах грунтів. Толе-
рантний до іржі, сажки, в’янення і мозаїки. 
Висівають (місяць, глибина) – IV–V, 3–5 см
Схема висадки (см) – 70x50
Збирають (місяць) – VI–IX

Сорт, 
гібрид F1

Строк 
достиган-

ня
Характеристики плоду Особливості сорту/гібри-

ду F1

Золотий 
початок

Середньо-
стиглий

Конусовидно-циліндричної форми, 
довжиною 16-20 см, масою близько 
200 г. Зерна оранжево-жовті, в 
молочно-восковій зрілості мають 
хороші смакові якості. 

Високий вміст вітамінів, макро- і 
мікроелементів. Столового та 
консервного призначення.

Мінікорн Середньо-
стиглий

Мініатюрні качани, конусоподібної 
витягнутої форми, довжиною 10 
см, а в діаметрі всього 2 см. У неї 
маленькі молочні міні зернятка 
жовтуватого кольору з ніжною 
м'якоттю.

 Молоді качани зриваються в 
недостиглому, зародковому 
віці, перезрілі плоди кукурудзи 
темніють, стаючи синювато-чор-
ного відтінку. 

Русалка Середньо-
стиглий

 Качани циліндричні, довжиною до 
20 см, зерно – біле. 

Середньорослий, дуже вимо-
гливий до тепла, дружньо фор-
мує врожай. Для консервування 
та в домашньої кулінарії.

Суперрання Ультрарання 
Початок довжиною 16-20 см, серед-
ньою масою 200г. Зерно жовте, з 
високими смаковими якостями.

Відносно стійкий до вилягання. 
Столового та консервного при-
значення.

Сорт, 
гібрид F1

Строк 
достигання

Характеристики плоду Особливості сорту/гібриду F1

Амстердамська Ранньостиглий
Циліндричної форми, довжиною 15–17 
см. М’якуш яскраво–оранжевий, сокови-
тий, солодкий. 

Для споживання в свіжому вигляді, переробки, при 
більш пізніх посівах – на зберігання.

Артек Ранньостиглий
Цриліндричної форми, з тупим кінчиком, 
довжиною 15 см, діаметром 4 см, масою 
75 - 130 г. Відмінні смакові якості, 

Високу товарність, стійкість до білої гнилі. Для виро-
щування на ранню пучкову продукцію. Використо-
вують у свіжому вигляді та для переробки.

Без серцевини Середньостиглий
Циліндричної форми, темно-оранжевого 
кольору, вирівняні, сочні, солодкі, до-
вжиною 19-22 см, масою 70-200 г. 

Стійкіий розтріскування, серцевина дуже мала. 
Високий вміст каротину. Для приготування соків, 
споживання у свіжому вигляді, для вирощування на 
пучкову продукцію.

Берлікумєр 
2-Бєре Пізньостиглий

Циліндричної форми. Забарвлення 
м’якоті темно-оранжеве, з повністю 
червоною серцевиною. 

Відмінні смакові якості, прекрасно зберігається до 
весни.

Віта Лонга Пізньостиглий
Конічної форми, довжина - до 30 см, 
поверхня ребриста, забарвлення - по-
маранчеве. 

Відмінна лежкість і прекрасні смакові якості. Прак-
тично не хворіє. Висока врожайність.

Вітамінна 6 Середньостиглий
Циліндричної форми, з тупим кінцем, 
довжиною 17–20 см. М’якуш оранже-
во–червоний, ніжний, соковитий, без 
серцевини. 

Високий вміст каротину, відмінні смакові якості, 
стійкий до цвітухи, добре зберігається. Використо-
вують у свіжому вигляді і для зберігання. Дієтичний.

Долянка Середньостиглий
Циліндричні, вирівняні, довжиною 16–18 
см, яскраво–оранжеві, з ніжним, сокови-
тим м’якушем та невеликою серцевиною. 

Висока врожайність, стійкість до розтріскування, 
цвітушності та основних захворювань; довготрива-
ло зберігає якість, має підвищений вміст цукру та 
каротину, відмінного смаку.

Карлена Середньостиглий
Довжиною 18–20 см, конічної форми, 
з тупим кінцем, червоно–оранжевого 
кольору, вирівняні по розміру.

Високий вміст каротину. Для споживання в свіжому 
вигляді, переробки та зберігання. Висока врожай-
ність, відмінний смак, гарна лежкість.

Каротель Середньостиглий
Конічної форми оранжево-червоного 
кольору, солодкий довжиною 14-16 см. 
Масою 60 -200г. 

Високий вміст каротину і гарні смакові якості. 
Для споживання у свіжому вигляді, переробки та 
зимового зберігання.

Корал Пізньостиглий
Темно–оранжевого кольору, цилін-
дричної форми, довжиною 18–20 см, 
гладенькі, без позеленіння. Середня маса 
плоду – 140–160 г. 

Придатний для літнього і підзимнього посіву. Для 
тривалого зберігання

Королева осені Пізньостиглий
Конічної форми, довжиною 17–25 см, з 
маленькою серцевиною, масою до 200 г. 
Забарвлення м’якоті оранжево–червоне.

Відмінні смакові якості, прекрасно зберігається до 
весни. Універсального призначення.

кукурудза Цукрова

морква столова
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морква столова 
париж маркет
Ранньостиглий сорт. Коренеплоди круглої 
форми, невеликі, вирівняні за розміром, в 
діаметрі 3–4 см, оранжево–червоні. Сорт 
придатний для вирощування в теплицях 
та у відкритому ґрунті. Смакові якості чу-
дові!. Використовують на пучкову продук-
цію і для переробки. Не перетримувати в 
ґрунті!
Висівають (місяць, глибина) – III–V, X 2–3 см
Схема висадки (см) – 45x3–5
Збирають (місяць) – IX–X

морква столова 
пурпуровий 
космос
Пізній сорт моркви із незвичайним насиче-
ним забарвленням плоду. Вегетаційний пе-
ріод від сходів до технічної стиглості стано-
вить 135 днів. Форма плоду конічна. Маса 
плоду 140 - 170 г. Сорт гарно зберігається, 
використовується в свіжому вигляді та для 
переробки. Відмінний антиоксидант. 
Висівають (місяць, глибина) - III-V, X, 2 см
Схема посадки (см) -45 * 3-5
Збирають (місяць) - IX-X

Сорт, 
гібрид F1

Строк 
достигання

Характеристики плоду Особливості сорту/
гібриду F1

Ланге Роте 
Штумпфе Пізньостиглий

Циліндричної форми, довжиною 
19–20 см. Забарвлення м’якоті 
інтенсивно–оранжеве. 

Відмінні смакові якості 
(коренеплід солодкий та 
соковитий), прекрасно 
зберігається до весни.

Московська 
зимова Середньостиглий

Видовжено-циліндричні з тупим 
кінчиком, завдовжки до 15 см, 
масою 100-172 г. М’якуш яскраво-
оранжевого кольору, соковитий, 
ніжний, ароматний, з високим 
вмістом каротину. 

Для споживання в свіжому 
вигляді, переробки та трива-
лого зберігання. Насіння при-
датне для посіву під зиму. 

Нантська Середньостиглий
Конічної форми оранжево-черво-
ного кольору, солодкий довжиною 
14-16 см. Масою 100 -230г. 

Високий вміст каротину і 
гарні смакові якості. Для 
споживання у свіжому ви-
гляді, переробки та зимового 
зберігання.

Оленка Ранньостиглий

Зрізаноконічні, довжиною 11 см, 
діаметром 4-6 см, масою 150-220 г. 
Поверхня гладенька, іноді з дріб-
ними вічками. М'якуш оранжевого 
кольору, ніжний. 

Стійкий до розтріскування. 
Використовується у свіжому 
вигляді та для переробки. 

Перфекція Пізньостиглий

Напівконічної форми, при повному 
дозріванні – з тупим кінчиком,  
довжиною 20–24 см. М’якуш – 
оранжевого кольору, соковитий, 
ніжний. Серцевина – середнього 
розміру, оранжева. 

Сорт польської селекції. 
Висока врожайність, гарна 
лежкість.  Стійкість до роз-
тріскування.

Флакке Середньостиглий Насичено–оранжевого кольору, 
довжиною до 25 см. 

Великий вміст каротину та 
високі смакові якості. Для 
зимового зберігання та 
переробки.

Флаккоро Пізньостиглий
Вирівняні, конічної форми з тупим 
кінчиком, крупні, довжиною 24 - 28 
см, масою 135 - 200 г, яскраво-по-
маранчевого кольору. 

Стійкий до розтріскування та 
ламання. Гарно зберігається. 
Стійкий до хвороб. Високі 
врожайність та товарність .

Червона 
довга Пізньостиглий

З дуже тоненькою серцевиною, 
циліндричної форми, довжигою 20 
- 25 см, середньою масою 130 - 150 
г, повністю занурений у грунт. 

Сортотип Берлікумер. 
Врожайний з відмінними 
смаковими якостями. Для 
довготривалого зимового 
зберігання, перерообки 
та споживання в свіжому 
вигляді.

Червоний 
велетень Середньостиглий

Циліндричний зі злегка витягну-
тим кінцем, яскраво–малинового 
забарвлення, довжиною 12–13 см, 
масою 45–80 г. М’якуш білий, со-
ковитий, слабогострий на смак. 

Холодостійкий, зберігається 
протягом 3–4 місяців. Для 
споживання у свіжому 
вигляді.

Шантане Середньостиглий
Довжиною 14–16 см, урізано–коніч-
ної форми, з серцевиною значних 
розмірів. Колір м’якуша та серцеви-
ни коренеплоду – оранжевий.

Стійкий до захворювань, 
має підвищену лежкість. Для 
вживання в свіжому вигляді, 
консервування, на кормові 
цілі.

Шантане 
Роял Середньостиглий

Високотоварні, конічної форми, 
оранжево-червоного кольору 
солодкі. Масою 90-200г, довжиною 
15-18 см.

Для зимового зберігання, 
споживання у свіжому ви-
гляді та  переробки.

Яскрава Середньостиглий

Циліндричної, правильної форми, 
гладенький, інтенсивно-оранже-
вий, масою 140 - 180 г, довжиною 
14 - 15 см, діаметром 4 - 5 см. 
М'якоть соковита, має відмінний 
смак. 

Підвищений вміст каротину, 
стійкий до цвітушностіКИЙ. 
Для використання у свіжому 
вигляді та для переробки.

морква столова
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Сорт, 
гібрид F1

Строк 
достигання

Характеристики плоду Особливості сорту/гібриду F1

Аванс F1 Ранньостиглий
Огірочки товарні, з міцною шкіркою, хрумкі, 
з маленькою насіннєвою камерою, у вузлі 
формує від 3–5 до 7–10 зав’язей по 10–11 
см, масою до 120–130 г.

Обмежений ріст бічних пагонів, що забезпечує 
легкий догляд за рослинами в теплиці і відкритому 
ґрунті. Дружня віддача врожаю. Засолювальні якості 
високі. 

Анулька F1 Середньоранній
Корнішонного типу, світло-зелені, велико-
бугорчаті, формуються з самого початку 
росту. Збір плодів необхідно проводити при 
досягненні довжини 7-8см. 

Стійкий до комплексу захворювань огірків. Для кон-
сервації, соління та споживання у свіжому вигляді.

Атлет F1 Середньостиглий

Зеленець довжиною 20-22 см, діаметром 
4,0-4,5 см і масою 180-210г, темно-зелений зі 
світлими смужками.  Циліндричної форми, з 
невеликою «ручкою» біля основи, поверхня 
крупно-горбкувата, опушення складне, 
шипи білі. 

Високі смакові якості. Підвищена тіньовитривалість 
рослин, висока рання та загальна врожайність. 

Балконний F1 Ранньостиглий
Зеленці бугорчасті, білошипі, довжиною 6-8 
см. Довго не переростають та залишаються 
не великими. 

 Засолювальні якості високі. Стійкий до оливко-
вої мозаїки, вірусу звичайної огіркової мозаїки, 
борошнистої роси. Ддля вирощування на балконах і 
лоджіях, а також у відкритому і захищеному грунті. 

Бєлка F1 Середньостиглий

Білоплідні, довжиною 9 - 11 см і діаметром 3 
- 3,5 см мають веретеновидно-циліндричну 
форму, без ручки, забарвлення білувато-
фісташкове або слабо-зеленувате. Середнє 
опушення і горбки середньої величини, 
соковита і хрустка м'якоть з високими сма-
ковими і засолювальними якостями. 

Стійкість до борошнистої роси, оливкової плямис-
тості, вірусу звичайної огіркової мозаїки, толерант-
ність до несправжньої борошнистої роси.

Бобрик F1 Ранньостиглий

Рослина сильноросла, у пазусі листя 
закладає по 6–8 (до 10) зав’язей. Зеленці – 
довжиною 10–12 см, циліндричної форми, 
темно–зелені з невеликими світлими по-
лосами, щільні, хрумкі. 

Гібрид дружньо віддає врожай, має високий ступінь 
стійкості відносно справжньої та несправжньої 
борошнистої роси, кореневої гнилі, оливкової 
п’ятнистості. 

Боровичок F1 Ранньостиглий
 Зеленці – довжиною 10–12 см, бугорчаті, 
зелені з білими полосами, чорно шипі, без 
гіркоти. 

Для вирощування у відкритому ґрунті та теплицях. 
Стійкий до кореневої гнилі, справжньої та не-
справжньої борошнистої роси. Використання 
універсальне – для салатів, соління, маринування. 

Сорт, 
гібрид F1

Строк 
достигання

Характеристики плоду Особливості сорту/гібриду F1

Бухара F1 Ранньостиглий
У вузлах формується від 1-2 до 3-4 зав'язей. Овально-циліндричної форми, 
інтенсивно-зеленого забарвлення, з глянцевою поверхнею, довжиною 11-14 см, 
діаметром 3,0-3,3 см. 

Смакові якості свіжих зеленців високі. Гібрид жаростійкий, стійкий до 
оливкової плямистості, вірусу звичайної огіркової мозаїки, борошнистої 
роси, толерантний до несправжньої борошнистої роси.

Вірні друзі F1 Ультраранній
У вузлах - від 2-3 до 5-8 і більше зав'язі. Зеленці горбкуваті, чорношипі, овально-
циліндричної форми, довжиною 8-10 см. Засолювальними і смакові якості дуже 
високі. 

Холодостійкий. Рясне плодоношення в будь-яких умовах вирощування. 
Стійкий до оливкової плямистості, вірусу звичайної огіркової мозаїки, 
толерантний до борошнистої роси та несправжньої борошнистої роси. 
До гібриду підсівають 10% запилювача.

оГірок

білий анГел F1
Новий середньостиглий гібрид, при-
значений для вирощування в тепли-
цях. Рослина сильноросла, утворює 
багато бічних пагонів, у пазусі листя 
формує по 1–2 зав’язі. Зеленці – ко-
роткі (6–8 см), незвичайного для 
огірка білого кольору, з рідкими бу-
горками. Плоди варто збирати, коли 
вони стають слабо зеленого кольору. 
Споживають свіжими, консервують. 
Смак ангельський! 

Висівають (місяць, глибина) –V–VI, 
1–2 см
Схема висадки (см) – 70x50–55
Збирають (місяць) – VII–VIII
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гібрид F1
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Характеристики плоду Особливості сорту/гібриду F1

Заначка F1 Скоростиглий

Циліндричної форми довжиною 
10-12 см, масою 110-130 г. Поверх-
ня - горбкувата, горбки середні, 
розташовані часто, забарвлення 
шипів біла. 

Використання плодів універсальне. Гі-
брид стійкий до справжньої і несправж-
ньої борошнистої роси, оливкової 
плямистості і кореневих гнилей. 

Засолочний Ранньостиглий 

Видовжено-циліндричної форми,  
крупногорбкуватий, зелений зі 
світлими полосами середньої 
довжини, опушення чорне. До-
вжиня зеленця 11-11,5 см. Маса 
- 100-125 г. 

 Цінність сорту: стабільна врожайність, 
високі товарні властивості. Рекоменду-
ється для вирощування у відкритому 
ґрунті.

Змієвидний Середньости-
глий

Зеленці – довжиною до 50 см, 
часто вигнуті, з зеленою шкірою, 
смачні. 

Для вирощування у відкритому та 
закритому ґрунті. Містить йод, залізо, 
кальцій. Для споживання свіжими (на 
салати), без чищення шкіри, та для 
консервування і заморожування.

оГірок

оГірок кураж
Ранньостиглий самозапильний гібрид. 
Рослина сильноросла, пагоноутворюю-
ча здатність середня, в вузлах формує 
по 2–4 зав’язі (часом до 5–6). Зеленці 
– довжиною 12–15 см, масою 120–130 г, 
темно–зелені зі світлими смугами, час-
тобугорчаті, білошипі, універсального 
використання, без гіркоти. Гібрид від-
носно стійкий до основних захворювань 
огірків. Призначений для вирощування 
в плівкових теплицях та у відкритому 
ґрунті.
Висівають (місяць, глибина) – IV–V, 1–2 см
Схема висадки (см) – 70x50–55
Збирають (місяць) – VI–VII

оГірок 
китайський 
холодостійкий
Сорт огірка середньораннього терміну до-
зрівання (50-55 днів). Вирощується в парни-
ках, зимових теплицях, у відкритому грунті. 
Рослина потужна, з інтенсивним зростан-
ням. Огірки циліндричної форми (часто бу-
вають вигнутими), з великими горбиками і 
короткою шиєю, дуже довгі (30 - 50 см). Шкі-
рочка темно-зелена, блискуча, тонка. Шипи 
білі. М’якоть соковита, ароматна, солодка, 
без гіркоти. Насіння дрібне, м’яке і не старіє. 
Після першого збору дає ще більш рясний 
урожай. Цінність гібрида: холодостійкість, 
тіньовитривалість, стійкість до борошнис-
тої роси, несправжньої борошнистої роси і 
фузаріозного в’янення.
Висівають (місяць, глибина) –V–VI, 1–2 см
Схема висадки (см) – 70x50–55
Збирають (місяць) – VII–VIII

Сорт, 
гібрид F1

Строк 
достигання

Характеристики плоду Особливості сорту/гі-
бриду F1

Вісконсін  Середньости-
глий

Зеленці – довжиною 8–10 см, 
масою 75–90 г, циліндричні, 
крупнобугорчаті, чорношипі.

Висока врожайність, ви-
рівняність плодів і відсутність 
гіркоти, відносно стійкий 
до вірусу огіркової мозаїки. Уні-
версального використання.

Водограй F1 Ранньостиглий
 Зеленці зелені, не схильні до 
пожовтіння, соковиті, бугорчаті, 
довжиною 11-13 см. 

Для вирощування у відкритому 
ґрунті. Для соління, консерву-
вання, споживання в свіжому 
вигляді.

Гейм F1 Середньости-
глий

Циліндричної форми, горбкува-
тий, зелений з чіткими смугами, 
без гіркоти, довжиною 8-10 см. 

Відмінні смакові якості, віднос-
на стійкість проти ураження 
пероспорозом і бактеріозом. 
Період плодоношення 35-40 
днів. Універсального призна-
чення.

Голубчик F1 Ранньостиглий
Зеленці невеликого розміру 
(довжиною 9–12 см, масою 
80–95 г), крупно та рідкобугор-
чаті, щільні, хрумкі. 

Комплексна стійкість до 
хвороб. Гарний для соління, 
консервування, споживання у 
свіжому вигляді.

Городський 
огурчик F1 Ранньостиглий

Вступає в плодоношення на 
40 день після сходів. Зеленці 
бугорчасті, білошипі, довжи-
ною 9-12 см, діаметром 2-2,7 
см, масою 75-90 г. Довго не 
переростають та залиша-
ються маленькими і тонкими 
«пальчикові огірки». В вузлах 
формується в середньому по 
3-9 зав’язі. 

Партенокарпічний пучковий 
корнішон для лоджій, балконів, 
веранд, відкритого і захищено-
го грунту. Завдяки підвищеній 
тіньовитривалості пристосова-
ний до обробітку на підвіконні. 
Стійкий до хвороб.

Джерело Ранньостиглий

Зеленець – довжиною 10–12 
см, масою 60–70 г, циліндрич-
ний, поверхня бугорчата, з 
чіткими смужками до половини  
довжини.

Відносна стійкість до не-
справжньої борошнистої роси 
і бактеріозу. Використовують 
для споживання у свіжому 
вигляді, для консервування та 
соління.

Домовой F1 Ранньостиглий
Зеленці – довжиною 11–13 см, 
частобугорчаті, білошипі, без 
гіркоти, мають чудовий смак та 
сильний аромат. 

Не потребує запилення, з 
букетним формуванням плодів. 
Довготривале плодоношення 
та чудовий смак. Комплексну 
стійкість до хвороб. Для сала-
тів, соління, маринування.

Дружна сімейка 
F1 Середньоранній

Зеленець зелений, средньобу-
горчатий, довжиною до 11см, 
без гіркоти. 

Стійкий до хвороб, стабільна 
врожайність і тривалий період 
плодоношення, навіть при 
несприятливих умовах.

Єфрейтор F1 Скоростиглий

Галуження нижче середнього. 
Зеленці горбкуваті, білошипі, 
довжиною 10-13 см, з серед-
ньою частотою розташування 
горбків, високих смакових і 
засолювальних якостей. 

Універсального типу вирощу-
вання (весняні теплиці, тунелі, 
відкритий грунт. Стійкий до 
борошнистої роси, оливкової 
плямистості, вірусу звичайної 
огіркової мозаїки, толерантний 
до несправжньої борошнистої 
роси, кореневих гнилей.

Журавльонок F1 Ранньостиглий

 Зеленець – завдовжки  9–11 
см, масою 80–100 г, хрумкий, 
без гіркоти, еліпсоїдної форми, 
з розмитими смугами, поверх-
ня крупнобугорчата. 

 Бджолозапильний гібрид, від-
носно стійкий до борошнистої 
роси. Універсального  при-
значення.

Закусочний F1 Ранньостиглий
Довжиною 10-14 см, крупнобу-
горчастий, чорношипий. Маса 
100-110 г. Смак відмінний. 

Вирощується в грунті та під 
плівковим укриттям. Стійкий 
до понижених температур, 
оливкової плямистості. Універ-
сального використання.
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оГірок 
тамерлан
Гладкоплідний жаростійкий гібрид для 
вирощування у весняних теплицях, 
тунелях, відкритому ґрунті. Зеленці ци-
ліндрової форми, темно-зелені, з глян-
цевою поверхнею, довжиною 12-15 см, 
діаметром 2,6-3,0 см. Характерний ви-
сокий вихід рівних стандартних плодів. 
Смакові якості свіжих зеленців високі. 
Стійкий до оливкової плямистості, віру-
су звичайної огіркової мозаїки, борош-
нистої роси, толерантний до несправж-
ньої борошнистої роси.
Висівають (місяць, глибина) – IV–V, 1–2 
см
Схема висадки (см) – 70x50–55
Збирають (місяць) – VI–VII

оГірок
Сорт, 

гібрид F1
Строк 

достигання
Характеристики плоду Особливості сорту/

гібриду F1

Зозуля F1 Ранньостиглий
Самозапильний гібрид. Зеленець 
– циліндричної форми, довжи-
ною 14–23 см, масою 150–300 г. 

Висока врожайність, відносна 
стійкість до борошнистої роси. 
Для вирощування у закритому 
ґрунті. Для споживання у 
свіжому вигляді.

Зятьок F1 Ранньостиглий

 У пазусі листя закладається по 
2–4 (до 8) зав’язей. Зеленці – до-
вжиною 10–12 см, темно–зелені з 
невеликими світлими полосами, 
без гіркоти. 

Комплексна стійкість до 
хвороб. Для збору на пікулі 
та корнішони, також для спо-
живання свіжими.

Кадріль F1 Ранньостиглий

 Зеленці – довжиною 10–12 см, 
масою 110–120 г, частобугорчаті, 
дуже міцні, без порожнин, з 
маленькою насіннєвою камерою, 
формують від 4–6 до 10–12 
зав’язей у вузлі. Витримує високе 
навантаження плодами. 

Скоростиглий та стійкий до 
хвороб. Для вирощування у 
відкритому ґрунті, плівкових 
теплицях, а також на підвіконні 
(березень–травень). Придат-
ний для щоденного збору 
корнішонів і пікулів. 

Капітан F1 Скоростиглий

Корнішонного типу, крупно-
бугорчасті, білошипі, довжиною 
8-12 см. У вузлах формується 
від 2-5 до 8-10 зав'язей, налив 
плодів у вузлах послідовний. 
При хорошому запиленні майже 
всі зав'язі стають зеленцями, 
засохлих зав'язей мало. 

Стійкий до оливкової пля-
мистості, вірусу звичайної 
огіркової мозаїки, толерантний 
до борошнистої і несправжньої 
борошнистої роси. До гібриду 
підсівають 10% запилювача. 
Для засолювання.

Карапуз F1 Ранньостиглий

Пучковий міні-корнішок 
жіночого типу цвітіння. Зеленці 
горбкуваті, білошипі, з серед-
нім опушуванням, завдовжки 
6-8,5 см красивого зеленого 
забарвлення, щільні, У вузлах 
формується від 1 до 5 зав’язей. 

 Універсального призначення 
(відкритий грунт, теплиці). Має 
тривалий період плодоношен-
ня, з високими консервними і 
смаковими якостями, перерос-
тають  слабо.

Китайське 
диво Середньостиглий

Зеленці – довжиною до 50 см, 
масою до 450г, часто вигнуті, з 
зеленою тонкою шкірою, плот-
ним та смачним м’якушем.

Рекомендований для вирощу-
вання у відкритому та закрито-
му ґрунті.  Для споживання сві-
жими (на салати  без чищення 
шкіри), та для консервування і 
заморожування.

Козирна 
карта F1 Ранньостиглий

 В вузлах формує від 2-3 до 4-5 
зав’язей. Зеленці інтенсивно-
зелені, крупнобугорчаті, біло-
шипі, довжиною 10-12 см. Високі 
смакові якості.

 Самозапильний гібрид для 
вирощування у відкритому 
і закритому ґрунті.  Стійкий 
до борошнистої роси, вірусу 
огіркової мозаїки, кореневих 
гнилей.

Колібрі F1 Ранньостиглий

Зеленці короткі, бугорчасті, 
білошипі, довжиною 5-8 см, діа-
метром 2,5-3,5 см, масою 60-80г. 
В вузлах формується від 2 до 10 
зав’язів. Смакові якості відмінні.

Для вирощування в весняно-
літньому обороті на балконах, 
верандах, лоджіях, в відкрито-
му грунті і весняних теплицях. 
Використовують для соління.

Конкурент Ранньостиглий
Зеленець – довжиною 9–12 см, 
масою 70–100 г, циліндричної 
форми, поверхня крупнобу-
горчата.

Відмінними смакові якості 
свіжих та консервованих 
плодів, відносна стійкість до 
пероноспорозу. Універсально-
го призначення.

Король грядки 
F1 Ранньостиглий

Гібрид у пазусі листя закладає по 
1–3 зав’язі. Зеленці – довжиною 
9 – 11 см, зеленого кольору, 
крупнобугорчаті, бурошипі, без 
гіркоти; ароматні, щільні, солодкі 
та хрумкі.

Для вирощування у відкритому 
ґрунті. Стійкий до несправж-
ньої борошнистої роси. Гарні 
прямо з грядки на салати, для 
соління, маринування.

Кузнечик F1 Ранньостиглий

В вузлах формує від 2-3 до 4-6 
зав’язей. Гібрид високих смако-
вих якостей. Зеленці яскраво-зе-
лені, крупнобугорчаті, білошипі, 
довжиною 10-12 см. 

Для вирощування у відкритому 
і закритому ґрунті. Гібрид 
стійкий до борошнистої роси, 
вірусу огіркової мозаїки.

Круїз Середньостиглий
 Зеленець циліндричний, круп-
нобугорчатий, довжиною 8-10 
см, діаметром 2,5-4,5 см, масою 
60-120 г, без гіркоти. 

Висока стабільна врожайність, 
стійкість до хвороб, тривалість 
збереження забарвлення 
зеленців (до 10 днів). Для ви-
рощування у відкритому грунті 
і під плівковими укриттями 
через розсаду або посівом 
насінням в грунт.

Кущовий Ранньостиглий

Рослина кущової форми. Плоди 
циліндричні, крупно горбкуваті, 
з чорними шипами та світлими 
смугами до половини плоду, 
без гіркоти, довжиною 9-12 см, 
масою 100-120г. 

Сорт відносно стійкий до бак-
теріозу, транспортабельний. 
Придатний для вирощування у 
відкритому грунті. Використо-
вують у свіжому вигляді та для 
консервування.

Ласточка F1 Ранньостиглий

Овально-циліндричної форми, 
темно-зеленого кольору з роз-
митими світлими смугами, горб-
куватий, без гіркоти, завдовжки 
9-14 см, масою 75-105 г. 

Сорт відносно стійкий до 
борошнистої роси, пероноспо-
розу, вірусу огіркової мозаїки.

Льоша F1 Ранньостиглий
 Зеленцібугорчаті, з темними 
шипами, соковиті,довжиною 
9-11 см. 

Для вирощування у відкритому 
ґрунті. Використовують для 
соління, консервування, спо-
живання в свіжому вигляді.

Лялюк Середньоранній
 Рослина довгоплетиста, зеленці 
видовжено-овальні, в попере-
чному розрізі тригранні, довжи-
ною 10-11 см, масою 90-140 г. 

Відносно стійкий до бактеріозу. 
Використовують у свіжому 
вигляді, для консервування і 
засолки.

Мальчик з 
пальчик F1 Ранньостиглий

В вузлах формує від2-3 до 5-6 
зав’язей. Зеленці яскраво-зелені, 
бугорчаті, білошипі, довжиною 
8-10 см. Рослина вступає в 
плодоношення на 37-39-й день 
від сходів. 

Світлолюбний, самозапильний 
гібрид для вирощування у 
відкритому ґрунті і плівкових 
теплицях. Гібрид стійкий до 
борошнистої роси, вірусу 
огіркової мозаїки.

Мар'їна роща 
F1 Ранньостиглий

В вузлах формує від 2-3 до 4-5 
зав’язей. На кожній рослині 
одночасно може дозрівати до 
10-12 корнішонів. Зеленці щільні, 
ароматні, інтенсивно-зеленого 
кольору, бугорчаті, білошипі, 
довжиною 10-12 см. 

 Холодостійкий, тіньовитри-
валий, самозапильний гібрид 
для вирощування у відкритому 
і закритому ґрунті. Стійкий 
до борошнистої роси, вірусу 
огіркової мозаїки, кореневих 
гнилей.
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оГірок 
сопліЦа F1
Середньоранній сорт (плодоносить на 
45-50 день) з переважанням цвітіння жі-
ночого типу. Плоди зелені, маленькі 8-10 
см, без гіркоти. Гібрид при переростанні 
не збільшується в діаметрі, зберігаючи 
товарний вигляд. Ідеально підходить до 
засолення і різних салатів. Рослина харак-
теризується тривалим періодом плодо-
ношення, практично до осені. Стійкий до 
різного виду вірусів. Висока стійкість до 
несправжньої борошнистої роси.
Висівають (місяць, глибина) – IV–V, 2 cм
Схема висадки (см) – 70х50-55
Збирають (місяць) – VII-VIII

оГірок
Сорт, 

гібрид F1
Строк 

достигання
Характеристики плоду Особливості сорту/гібриду F1

Матрьошка F1 Ранньостиглий

В вузлах формує від 2-3 до 
7-8 зав’язей. М’якуш щільний, 
шкірка щільна. Зеленці 
інтенсивно-зелені, бугорчаті, 
білошипі, довжиною 9-12 см. 

Світлолюбний, самозапильний 
гібрид для вирощування у відкрито-
му і закритому ґрунті. Період плодо-
ношення довготривалий. Стійкий до 
борошнистої роси, вірусу огіркової 
мозаїки. 

Молодший 
лейтенант F1 Скоростиглий

 Зав'язей на рослині так багато, 
що гібрид можна вирощувати 
для збору і консервації мікро-
пікулів (3-5-денних зав'язей 
довжиною 3-5 см). Зеленці 
яскраво-зелені, горбкуваті, 
білошипий, довжиною 9-12 см, 
з хрусткою м'якоттю.

Інтенсивне зростання, велика кіль-
кість зав'язей. Високі засолювальні, 
смакові і консервні якості. Стійкий 
до борошнистої роси, оливкової 
плямистості, вірусу звичайної 
огіркової мозаїки, толерантний до 
несправжньої борошнистої роси.

Московський 
піжон F1 Ранньостиглий

Рослина сильноросла, 
гібрид стійкий до оливкової 
п’ятнистості та бактеріозів. 
Зеленці – довжиною 10 – 12 
см, зеленого кольору з білими 
плямами, бугорчаті, білошипі. 

Високі смакові якості, стійкий до 
хвороб.

Муравей F1 Ранньостиглий

В вузлах формує від 2-3 до 5-7 
зав’язей. Зеленці крупнобугор-
чаті, білошипі, довжиною 8-11 
см, формуються з найнижчих 
вузлів за будь-яких погодних 
умов.

Вступає в плодоношення на 37-
38-й день від сходів. Стійкий до 
борошнистої роси, вірусу огіркової 
мозаїки.

Ніжинський Середньопізній

Зеленці зеленого кольору з  
світлими полосами середньої 
довжини, великобугорчасті, 
чорношипі, масою 80-120 г. 
Смакові якості відмінні. 

Придатний для консервування, 
соління та використання у свіжому 
вигляді. При засолюванні огірків 
цього сорту не утворюються  «пус-
тоти».

Паризький 
корнішон Ранньостиглий

Зеленці – довжиною 5–10 см, 
масою 80–90 г, веретеноподіб-
ні, поверхня бугорчата, дуже 
смачні, хрумкі, без гіркоти. 

Відносна стійкість до пероноспо-
розу, транспортабельність. Для 
соління та консервування.

Підмосковні 
вечори F1 Ранньостиглий

В вузлах формує 1-2 зав’язі. 
Зеленці темно-зелені, овально-
циліндричні, бугорчаті, біло-
шипі, довжиною 12-14 см. 

Тіньовитривалий, самозапильний 
гібрид для вирощування у відкри-
тому і закритому ґрунті. Одночасно 
дозріває велика кількість зеленців. 
Стійкий до борошнистої роси, 
вірусу огіркової мозаїки, кореневих 
гнилей. 

Рацібор F1 Ранньостиглий
Довжиною 7–9 см, масою 
90–140 г, циліндричної форми, 
високих смакових якостей.

Стабільна врожайність і вирівня-
ність плодів, відносна стійкість до 
пероноспорозу. Універсального 
використання.

Роднічок F1 Середньости-
глий

Довжиною 10–12 см, масою 
70–90 г, циліндричні, дуже 
смачні, хрумкі, соковиті.

Відносно стійкий до вірусу огіркової 
мозаїки, борошнистої роси. Для 
консервування та споживання у 
свіжому вигляді.

Руфус F1 Середньости-
глий

Довжиною до 8 см, інтен-
сивно–зеленого кольору, 
з великою кількістю шипів, 
формуються з самого початку 
росту культури.

Вирощується як у відкритому, так і в 
закритому ґрунті. Відносно стійкий 
до багатьох захворювань огірків, 
висока врожайність і стабільне 
плодоношення. Для консервування, 
соління та споживання у свіжому 
вигляді.

Самородок F1 Середньоранній

Овально-циліндричної форми 
з тупим кінчиком і горбкува-
тою поверхнею, без гіркоти, 
завдовжки 9- 14 см, масою 80 г. 
Дуже добрий на смак, хрумкий 
і соковитий.

Хороша транспортабельність та 
стійкість до основних хвороб. 
Універсального призначення.

Сєкрєт фірми 
F1

Середньости-
глий

Середнього розміру, цилін-
дричний, слаборебристий, зе-
лений з короткими смуга-
ми, горбки середньогороз-
міру, опушення біле, серед-
ньої щільності. Маса 115 г. 

Висока товарна врожайність. 
Стійкий до кладоспоріозу, ті-
ньовитривалий. Для салатів та 
консервування.
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Смак F1 Ранньостиглий Довжиною 12–16 см, масою 95 г, яскраво–зелені циліндричної форми. Відносно стійкий до пероноспорозу, бактеріозу, зберігає товарний вигляд про-
тягом 10 днів. Для споживання у свіжому та консервованому вигляді.

Соловей F1 Ранньостиглий Довжиною 8–11 см, масою 70–85 г, овально–циліндричні, крупнобугорчаті, 
яскраво–зелені, з відмінними смаковими якостями, без гіркоти. 

Відносно стійкий до несправжньої борошнистої роси. Універсального призна-
чення.

Справжній 
полковник F1 Ранньостиглий

Галуження нижче середнього або середнє. Зеленці красивого яскраво-
зеленого забарвлення, горбкуваті, білошипі, довжиною 12-15 см; горбки 
великі, частота розташування горбків середня. Смакові і засолювальні 
якості високі. 

 Дружня віддача врожаю і одночасний налив великої кількості плодів на рос-
лині.  Для весняних теплиць, тунелів, відкритого грунту. Стійкий до оливкової 
плямистості, вірусу звичайної огіркової мозаїки, толерантний до борошнистої 
роси, кореневих гнилей.

Сремський F1 Ранньостиглий  Зеленці – довжиною 9–11 см, масою 70–120 г, циліндричні, зеленого 
кольору. 

Для відкритого та захищеного ґрунту. Використовують для споживання у свіжо-
му вигляді і для консервування.
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Стрєлка F1 Скоростиглий
 Зеленці веретеноподібні-циліндричної форми, без ручки, біло-
плодні (забарвлення зеленцов білувато-фісташка, слабо-зеленува-
та), довжиною 9,5-12 см, діаметром 3,0-3,5 см. Опушення середнє, 
горбки середньої величини. 

Смакові якості свіжих і солоних зеленців високі. Стійкий до оливкової плямис-
тості, вірусу звичайної огіркової мозаїки, борошнистої роси, толерантний до 
несправжньої борошнистої роси.

Теща F1 Ранньостиглий  У пазусі листя закладається по 3–4 зав’язі. Зеленці – довжиною 
11–13 см, без гіркоти, з ніжним смаком та ароматом. 

 Вирощують як в закритому ґрунті, так і у відкритому. Має комплексну стійкість 
до хвороб огірків.

Титус F1 Середньоранній
Короткі, циліндричні, зеленого кольору, великобугорчаті. Збір 
плодів необхідно проводити при досягненні довжини 7-8см, так як 
вони схильні до переростання по товщині. 

Здатний до регенерації, що дає можливість продовжити термін збору зеленців 
до пізньої осені. Використання -  консервації, засол та споживання у свіжому 
вигляді.

Три танкіста F1 Ранньостиглий
В вузлах формує від 2-3 до 4-5 зав’язей. Гібрид високих смакових 
якостей. Зеленці яскраво-зеленого кольору, бугорчаті, білошипі, 
довжиною 9-12 см. 

Світлолюбний, самозапильний гібрид для вирощування у відкритому ґрунті і 
плівкових теплицях. Стійкий до борошнистої роси, вірусу огіркової мозаїки, 
кореневих гнилей.

Трой F1 Ранньостиглий
 Зеленці – переважно овальної форми, середньоребристі, з чіткими 
світло–зеленими полосами на 1/3–1/2 довжини плоду, рідкими 
бугорками і чорними шипами. Без обробки фунгіцидами плодо-
носить до 2 місяців. 

 Плоди довго не жовтіють, зберігають товарний вид, транспортабельні. Викорис-
товують для консервування, соління та споживання у свіжому вигляді.

Фенікс 640 Пізньостиглий Зеленці – довжиною 16–18 см, масою 150–190 г, циліндричної 
форми, з рідким розміщенням бугорків. 

Відмінні смакові якості, плодоносить до заморозків, довго не жовтіє, стійкий до 
пероноспорозу. Салатний тип, але зеленці також можна солити та консервувати.

Фенікс плюс Середньостиглий Зеленці – довжиною 10–12 см, масою 75–95 г, еліпсоїдної форми, 
темно–зелені, без гіркоти.

Довгий період плодоношення, досить стійкий до пероноспорозу. Для споживан-
ня у свіжому вигляді та для консервування.

Хасбулат F1 Ранньостиглий Довжиною 10–12 см, масою 90–100 г, циліндричної форми. Стійкий до перепадів температури. Плоди придатні для споживання у свіжому 
вигляді, соління, маринування.

Хлібосольний F1 Ранньостиглий
Зеленці – довжиною 10–12 см, циліндричної форми, зеленого 
кольору; чудових засольних якостей – хрумкі, ароматні, смачні, не 
втрачають свої властивості при консервуванні.

 Вирощують як в закритому ґрунті, так і у відкритому. Гібрид має комплексну 
стійкість до хвороб огірків. 

Хуторок F1 Ранньостиглий Зеленці – довжиною 10–12 см, зелені з білими полосами, без 
гіркоти, 

Високий ступінь витривалості відносно справжньої та несправжньої борошнис-
тої роси, кореневої гнилі. Універсального використання – для салатів, соління, 
маринування.

Цезар F1 Ранньостиглий Період плодоношення 40–50 днів. Зеленці – довжиною 9–11 см, 
масою 65 г, циліндричної форми, без гіркоти. 

Відносна стійкість до вірусу огіркової мозаїки, борошнистої роси та плямистості. 
Для всіх видів переробки. 

Чисті пруди F1 Ранньостиглий В вузлах формує від 2-3 до 4-6 зав’язей. Гібрид високих смакових 
якостей. Зеленці соковиті, бугорчаті, білошипі, довжиною 10-12 см.

Холодостійкий, тіньовитривалий, самозапильний гібрид для вирощування у 
відкритому і закритому ґрунті. Стійкий до борошнистої роси, вірусу огіркової 
мозаїки, кореневих гнилей. Для соління, консервування, споживання в свіжому 
вигляді.

Щедрик F1 Ранньостиглий У пазусі листя закладається по 5–8 зав’язей. Зеленці – довжиною 
10–12 см, темно–зелені, частобугорчаті, білошипі, без гіркоти.

Високий ступінь стійкості відносно справжньої та несправжньої борошнистої 
роси, кореневої гнилі. Для консервування та споживання в свіжому вигляді
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Петрик Середньо-
стиглий

Коренеплід білий, 
конічний, довжиною 
20–35 см, діаметром 
4–8 см. М’якуш 
щільний, соковитий, 
ароматний. 

Відносно стійкий до 
хвороб, цінується за 
лікувальні та дієтичні влас-
тивості, надає чоловічої 
сили, використовується 
як спеція.

оГірок

пастернак
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Білий 13 Середньости-
глий

 Плоди сплюснуті, тарілкоподібної форми, з зубчатими 
краями, в технічній стиглості – білі, масою 400–500 
г. М’якуш білий, щільний, з відмінними смаковими 
якостями.

Рослина кущова, гілляста. Сорт врожайний.  
Відносно стійкий до хвороб. Для консерва-
ції та приготування овочевих страв

 Гагат Середньости-
глий

 Плоди тарілкоподібної форми, з рідко зубчатими кра-
ями, в технічній стиглості – темно–зелені, в біологічній 
– майже чорні, масою 300–350 г. М’якуш хрумкий, біло–
кремового кольору. 

Стійкий до несправжньої борошнистої 
роси. Для консервування, квашення, за-
пікання, та як добавка до салатів.

Диск Ранньостиглий

Плоди білого кольору, у формі диска, масою до 250 г, 
з білою ніжною м'якоттю. Збирання плодів проводять 
регулярно - 1-2 рази в тиждень по мірі досягнення 
технічної стиглості. Чим частіше збирати плоди, тим 
більше утворюється зав'язей.

 Для тривалого зберігання плоди залиша-
ють на рослині до біологічної стиглості 
і збирають до настання заморозків. Для 
консервування та домашньої кулінарії.

Оранжевий Ранньостиглий
 Плоди тарілкоподібної форми, з зубчатими краями, 
в технічній стиглості – золотисті, масою 500–800 г. 
М’якуш біло–жовтий, соковитий, солодкий. 

Рослина кущова, відносно стійка до 
борошнистої роси. Для переробки та 
консервування.

Перлинка Ранньостиглий
Плід тарілчастий, білий, діаметром 12–15 см, масою 
300–350 г. М’якуш ніжний, щільний, гарних смакових 
якостей. 

Відносно стійкий до пероноспорозу. Уні-
версального призначення. Рекомендується 
для вирощування в усіх зонах України.
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Угорський 
жовтий Ранньостиглий

Вузько-конусоподібний, 
гладкий, глянцевий. 
Забарвлення плоду в 
технічній стиглості яскра-
во-жовта, в біологічній зрі-
лості - червона. Маса плоду 
40-60г, товщина стінки 4мм. 
Смак - гострий. 

 Рослина теплолюбива, 
формує компактний кущ, 
висотою до 50см.Для ви-
рощування у відкритому 
грунті і плівкових теплицях, 
або вдома на підвіконні. Для 
використання в домашній 
кулінарії і консервації.

Український 
гіркий

Середньости-
глий

Довгий, конусоподібний, 
вигнутий, червоного кольо-
ру, масою 8-15г. М'якуш 
тонкий, дуже пекучий. Сма-
кові якості добрі, аромат 
сильний.

Кущ напівштамбовий, ви-
сотою 25-40 см.   Відмінні 
фітонцидні властивості, 
високий вміст вітаміну С. 
Використовують як спеції, а 
також у свіжому і сушеному 
вигляді.

патисон 
сонечко
Середньостиглий сорт. Плоди в формі 
диска із слабкими рубцями, в технічній 
стиглості – яскраво-помаранчевого ко-
льору, масою 300–350 г. М’якуш хрумкий, 
біло–кремового кольору. Дуже смакує у 
тушкованому вигляді, ідеальний для кон-
сервування. 
Висівають (місяць, глибина) – IV–V, 1–2 см
Схема висадки (см) – 70x40
Збирають (місяць) – VII–IX

переЦь Гіркий 
Циклон
Ранньостиглий сорт. Рослина низько-
росла, придатна для вирощування у 
відкритому ґрунті. Плоди червоного 
кольору, конусовидної форми, масою 
25–30 г, товщина стінки 2–3 мм. Чудова 
приправа для різноманітний страв!
Висівають (місяць, глибина) – II–III, 1–2 см
Схема висадки (см) – 70х40
Збирають (місяць) – VIII–IX
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Анастасія Середньостиглий Темно–червоного кольору, конусоподібної форми, товщина стінки – 6–8 
мм, маса плоду – 200–250 г. 

Для вирощування у відкритому ґрунті та плівкових теплицях. Сорт універсаль-
ного використання.

Бичок Середньостиглий Крупні, оранжевого кольору, круглої форми, товщина стінки – 4–5 мм, 
маса плоду – 150 г. Для вирощування у відкритому ґрунті та плівкових теплицях. 
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Богатир Середньостиглий  Розетка велика, формує темно-зелене листя висотою 25-40см.Високі 
темпи наростання зелені, дуже ароматна, гарна врожайність.

Листовий універсальний сорт - можливе використання листя, черешків, коре-
неплодів.  Можливо вирощувати у відкритому і закритому грунті. Для вигонки в 
зимово–весняний період.

Богдан Ранньостиглий Жовтого кольору, конусоподібної форми, товщина стінки – 8–10 мм, 
маса плоду – до 300 г.

Для вирощування у відкритому ґрунті та плівкових теплицях.  Стійкий до неспри-
ятливих погодних умов, надзвичайно врожайний. 

Вероніка Середньостиглий Вишнево–червоного кольору, оклугло–конусоподібної форми, товщина 
стінки – 8–9 мм, маса плоду – 300–400 г.

Для вирощування у відкритому ґрунті та плівкових теплицях. Сорт універсально-
го використання.

Вікінг Середньостиглий Червоного кольору, призмовидної форми, товщина стінки – 4–5 мм, 
маса плоду – 85–105 г. 

Для вирощування у відкритому ґрунті та плівкових теплицях. Сорт універсально-
го використання. Насичений колір, приємний аромат, чудовий смак

Волове ухо Ранньостиглий Видовженої конусовидної форми, від жовто-рожевого до яскраво-чер-
воного кольору, товстостінний. 

Сорт цінується за насиченість плоду, товстоплідність. Універсального викорис-
тання. 

Геракл Пізньостиглий Крупні, червоного кольору, кубовидної форми, товщина стінки – 7–8 мм, 
маса плоду – 150–160 г.

Для вирощування у відкритому та закритому ґрунті. Стійкий до фузаріозу та інших 
захворювань

Гурме Середньостиглий Яскраво–оранжевого кольору, циліндрично–кубовидної форми, товщи-
на стінки – 7–9 мм, маса плоду – 150–300 г. 

Для вирощування у закритому ґрунті. Універсального використання, стійкий до 
несприятливий погодних умов.

Етюд Середньостиглий Крупні, оранжевого кольору, прямокутні, з товстим та смачним 
м’якушем. Для вирощуванні у відкритому та закритому ґрунті. Дуже смачний м'якуш. 

Жовтий дзвін Середньостиглий Золотисто–жовтого кольору, у формі дзвону, товщина стінки – 5–7 мм, 
маса плоду – 120–140 г. 

Для вирощування у відкритому та закритому ґрунті. Стійкий до комплексу хвороб, 
зав’язує плоди навіть при перепадах температури.

Жовтий 
квадрат Середньостиглий

У технічній стиглості - зелені, в біологічній - жовтого кольору, кубовид-
ної форми, широкі, крупні, дуже м’ясисті, товщина стінки – до 7 мм, маса 
плоду – 110–150 г.

 За смаковими якостями не має аналогів - м'якуш соковитий, солодкий, аромат-
ний. Сорт стійкий до комплексу хвороб, універсального використання.

Золоте чудо Середньостиглий Золотисто–жовтого кольору, кубовидної форми, товщина стінки – 5–7 
мм, маса плоду – до 185 г. 

Для відкритого та закритому ґрунту. Сорт має чудові смакові якості, салатного 
використання.
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Золотий Фазан Середньости-
глий

Золотисто–оранжевого кольо-
ру, плескато–округлої форми, 
товщина стінки – 8–9 мм, маса 
плоду – 150–300 г.

Для вирощування у відкритому ґрунті 
та плівкових теплицях.  Універсально-
го використання.

Каліфорнійське 
диво

Середньости-
глий

Рослина детермінантна, ви-
сотою 65–70 см, компактна. 
Кубовидної форми, гладенькі, 
глянцеві, від зеленого до яскра-
во–червоного кольору, масою 
80–130 г. М’якуш – солодкий, 
смачний. 

Високі смакові якості, відносно стій-
кий до верхівкової гнилі. Для спожи-
вання у свіжому вигляді, в домашній 
кулінарії та для консервування. 

Колобок Ранньостиглий
Темно–червоного кольору, 
округлої форми, товщина стінки 
– 7–9 мм, маса плоду – 90–150 г. 

Для вирощування у захищеному 
ґрунті та плівкових теплицях. Сорт 
універсального використання.

Лайлак белл Ультраранній
Від фіолетового до темно-ви-
шневого кольору, конусовид-
ний, стінка середьньої товщини.

Висока врожайність і транспорта-
бельність. Для споживання у свіжому 
вигляді та консервування.

Луміна Середньости-
глий

У технічній стиглості біло-кре-
мові, в біологічній - червоні, ко-
нусоподібної витягнутої форми, 
дво- тригранні, масою 95-140 г., 
товщина стінок 5 мм. 

Кущ компактний, напівштамбовий, ви-
сотою 40-50 см. Надійний, не вимогли-
вий до грунтів, стійкий до альтернарі-
озу і вертіциллезному в'яненні

Маринкін язичок Середньости-
глий

Яскраво-червоне забарвленням 
подовжено-конусоподібної 
форми, товстостінні, з ніжною, 
блискучою, глянсовою шкіркою, 
вагою 150-250 г. 

Кущ виростає невеликий, висотою 
50-70 см. Неймовірно ароматний, 
соковитий і солодкий перець.

переЦь  
солодкий 
ратунда 
жовтий
Середньопізній сорт для відкритого 
грунту і плівкових теплиць. Кущ серед-
ньорослий, до 60 см заввишки. Плоди 
перцю золотисто-жовтого кольору. 
Мають форму маленького гарбуза, 
плоско-округлі, ребристі, з товстими 
«частинними» стінками (близько 7 
мм), вагою близько 150 грам, з соко-
витою, м’ясистою м’якоттю. Ідеальний 
для приготування лечо. 
Висівають (місяць, глибина) – II–III, 
1–2 см
Схема висадки (см) – 70х40
Збирають (місяць) – VIII–IX


