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переЦь солодкий

Сорт, 
гібрид F1

Строк 
достигання

Характеристики плоду Особливості сорту/гібриду F1

Марта польська Ранньостиглий Плоди – великі, прямокутної форми. М’якуш стиглих плодів жовтий, 
товстий та смачний.

Для вирощування в умовах відкритого та закритого ґрунту. Рослина низько-
росла, відносно стійка до несприятливих умов вирощування. 

Ода Ранньостиглий Середньої величини, зі злегка округленою верхівкою, масою 70–100 г. 
М’якуш – товстий, солодкий. 

Декоративний вигляд завдяки фіолетовим плодам. Стійкий до хвороб та 
несприятливих умов вирощування. Для споживання у свіжому вигляді, в до-
машній кулінарії та для консервування.

Оранжеве чудо Середньостиглий Оранжевого кольору, кубовидної форми, товщина стінки – 5–7 мм, маса 
плоду – 80–100 г. 

Для вирощування у відкритому та закритому ґрунті. Сорт стійкий до комплек-
су хвороб, універсального використання.

Орфей Середньостиглий Червоного кольору, подовжено–кубовидної форми, товщина стінки – 
6–8 мм, маса плоду – 120–150 г. 

Для вирощування у відкритому ґрунті та плівкових теплицях. Стійкий до 
комплексу хвороб, універсального використання.

Паланська 
бабура Ранньостиглий

Від світло-жовтого забарвлення в технічній стиглості до оранжево-чер-
воного - в біологічній. Тупоконічної форми з гострим тонким "носиком" 
на вершині, товстостінний.

Кущ висотою 40-60 см. соковитий, легко відділяється від плодоніжки. Висока 
врожайність.

Пастух Ранньостиглий Вишнево–червоного кольору, подовжено–циліндричної форми з за-
гостреним кінчиком, товщина стінки – 7–9 мм, маса плоду – 180–250 г. 

Для вирощування у відкритому та закритому ґрунті. Сорт використовують на 
салати та для консервування. 

Подарок 
Молдови

Середньоранній Конусоподібний, червоного кольору. М'якуш соковитий, солодкий. 
Маса плоду - 100-150 г, Товщина стінки 5-6 мм. 

 Кущ заввишки 35-45 см. Сорт стійкий до фузаріозного в'янення, транспорта-
бельний. Використовують у свіжому вигляді та для консервування.

Помаранчевий 
квадрат Середньостиглий  Плоди помаранчевого кольору, кубовидної форми, широкі, великі, 

дуже м'ясисті, товщина стінки до 7 мм, маса плода 110-150 г.
Для вирощування у відкритому і закритому грунті.  За смаковими якостями 
не має аналогів - м'якоть соковита, солодка, ароматна. Стійкий до комплексу 
хвороб, універсального використання.

переЦь 
солодкий 
мерЦедес
Ранній сорт, термін вегетації 70-75 днів. 
Висота куща 60 см . Плід конічної форми, 
яскраво-червоного кольору, товстос-
тінний і дуже смачний. На кущу по 15-
20 плодів, довжиною 12-15 см кожний, 
масою 160-220 гр. Можна вирощувати в 
закритому і відкритому грунті.
 
Висівають (місяць, глибина) - IV-V, 1 см
Схема посадки (см) -70 * 40
Збирають (місяць) - VII-IX
Збирають (місяць) – VI–IX

переЦь-дерево 
спрут
Середньопізній (120-130 днів) гібрид для теплиць 
і палісадників. У теплицях при інтенсивному 
мінеральному живленні, в умовах достатнього 
тепла і світла його можна вирощувати як потуж-
не величезне дерево, що виростає протягом 6 
місяців до 3-5 метрів. Плоди численні, 300-500 
штук одночасно, за формою нагадують дзвіночки, 
насиченого червоного кольору, масою 20-25 г, 
середньогострого смаку. Цінність гібрида: висока 
декоративність, стійкість до захворювань. Чудово 
росте на балконах і лоджіях. В умовах теплого клі-
мату вирощується у відкритому грунті з викорис-
танням шпалер і різних підпор для вертикального 
озеленення. У їжу використовується у свіжому, 
консервованому і маринованому вигляді.

Висівають (місяць, глибина) – II-III, 1-2 cм
Схема висадки (см) – 70×70
Збирають (місяць) – VII-Х
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переЦь 
солодкий 
чорний квадрат
Ранньостиглий сорт, придатний для виро-
щування у відкритому та закритому ґрунті. 
Плоди незвичайного кольору - від темно–
пурпурового до майже чорного, кубовидної 
форми, товщина стінки – до 7 мм, маса плоду 
– 110–170 г. Сорт має стійкість до комплексу 
хвороб, високу врожайність та чудові смако-
ві якості.
Висівають (місяць, глибина) – II–III, 1–2 см
Схема висадки (см) – 70х40
Збирають (місяць) – VIII–IX
Схема висадки (см) – 70х40
Збирають (місяць) – VIII–IX

Сорт, 
гібрид F1

Строк 
достигання

Характеристики плоду Особливості сорту/гібриду F1

Пурпуровий 
дзвін Ранньостиглий

Яскраво–пурпурового кольору, кубовидної 
форми, товщина стінки – 5–7 мм, маса плоду – 
110–165 г. 

Для вирощування у відкритому та закритому 
ґрунті. Стійкий до комплексу хвороб, висока 
врожайність та чудові смакові якості.

Робертіна Ранньостиглий Кубовидні, в фазі фізіологічної зрілості – червоні, 
глянцеві. Дружнє дозрівання плодів. 

Для вирощування у відкритому ґрунті та в 
теплицях. Висока продуктивність та стабільне 
плодоношення.

Соломон Ранньостиглий
Червоного кольору (в біологічній стиглості), 
кубовидної форми, товщина стінки – 7–8 мм, 
маса плоду – 100–180 г. 

Для вирощування у відкритому та закритому 
ґрунті. Підвищена лежкість та транспорта-
бельність.

Сонечко Середньостиглий

Округло-плоскі (томатовидні) ребристі, глянцеві, 
гладкі, в технічній стиглості яскраво-салатні, в 
біологічній - оранжево-жовті, маса - 70-100 г, тов-
щина стінки 6-8 мм, з тонкою шкіркою і ніжною 
соковитою і солодкою м'якоттю. 

Для відкритого грунту і плівкових теплиць. 
Рекомендується для фарширування та 
косервації.

Червоне чудо Середньостиглий Червоного кольору, кубовидної форми, товщина 
стінки – 5–7 мм, маса плоду – 100–130 г.

Для вирощування у відкритому та закритому 
ґрунті.  Сорт стійкий до комплексу хвороб, 
універсального використання. 

Червоний 
квадрат Середньостиглий Червоного кольору, кубовидної форми, товщина 

стінки – до 7 мм, маса плоду – 110–150 г. 
Для вирощування у відкритому та закритому 
ґрунті. Стійкий до комплексу хвороб, універ-
сального використання.

Шорокшари Ранньостиглий
Помаранчево-червоний, пірамідальної форми, 
красивого товарного вигляду, із товстою сокови-
тою стінкою. Маса - 150-250 г. 

Дуже приємний і солодкий смак. Висока 
врожайність.  Культура тепло- і вологолюбива. 
Стійкий до захворювань. 

Ратунда 
червоний

Середньопізній

Червоного кольору, мають форму маленького 
гарбуза, плоско-округлі, ребристі, з товстими 
«частинними» стінками (близько 7 мм), вагою 
близько 150 грам, з соковитою, м'ясистою 
м'якоттю.

 Для відкритого грунту і плівкових теплиць. 
Кущ середньорослий, до 60 см заввишки. 

Сорт, 
гібрид F1
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Характеристики плоду Особливості сорту/гібриду F1

Армавірська 
(листова) Ранньостиглий Розетка велика з великою кількістю ароматних, темно–зелених 

листків. 
Сорт холодостійкий та зимостійкий, придатний до заморожування. Для при-
прав у свіжому та сушеному вигляді.

Берлінська 
(коренева)

Пізньостиглий
Листя темно-зелені. Коренеплід конусовидної форми кремового 
кольору, з дуже приємним сильним ароматом довжиною 18-
25см, масою 70-110г. 

 Коренеплоди можна використовувати  для вигонки в зимово-весняний пері-
од. Призначення - для зимового зберігання, переробки, свіжого споживання.

Богатир (листова) Пізньостиглий
Розетка велика, формує темно-зелене листя висотою 25-40см. 
Завдяки високій тіньовитривалості прекрасно підходить для 
вигонки в зимово–весняний період. 

Для відкритого і закритого грунтів. Можливе використання листя, череш-
ків, коренеплодів.  Високі темпи наростання зелені, дуже ароматна, гарна 
врожайність.

Врожайна 
(коренева)

Ранньостиглий
Конічний, білий, довжиною 20–30 см, діаметром 4–7 см, з ніжним 
м’якушем. Листя темно–зелене, з рівними краями і дуже при-
ємним, сильним ароматом. 

Зелень після зрізу добре відростає. Високий вміст вітамінів. Для приправ в 
свіжому та сушеному вигляді. 

Карнавал 
(листова)

Середньостиглий
Листя темно-зелені, середнього розміру, з глибокими надрізами 
часток, гладкі, з приємним ароматом. Перший збір зелені - при 
висоті 15-20см, наступні зрізи - через 30-35 днів.

Високий вміст мікроелементів та вітамінів. Завдяки довгим черешкам ідеальна 
для пучкового товару.

Москраузе 
(кучерява)

Середньостиглий Листки сильно гофровані, темно–зелені. Зелень добре відростає 
після зрізу. 

Використовують в їжу у свіжому та сушеному вигляді, та як прикрасу страв у 
кулінарії.

Парамоунт 
(кучерява)

Ранньостиглий
Розетка листя середньоросла, дуже щільна. Листки великі, 
темно-зеленого забарвлення, сильно гофровані, привабливого 
зовнішнього вигляду. 

Інтенсивне відростання зеленої маси після зрізу. Для відкритого ґрунту, плів-
кових наметів та домашніх умов. Для споживання у свіжому, сушеному виді та 
для оформлення кулінарних страв.

Харків'янка 
(коренева) Середньостиглий

Листя темно-зелені, з рівними краями. Коренеплід сірувато-зеле-
ний, конічний, з сильним збігом, довгою 20-30 см, діаметром 5-6 
см, масою 80-150 г. 

Дворічна культура.  При зрізанні добре відростає багато разів. Високий вміст 
сухих речовин, цукру, вітаміну С і дуже приємний сильний аромат. Використо-
вують як спецію.

Цукрова 
(коренева)

Ранньостиглий
Конічні коренеплоди, з гострим кінчиком, довжиною 17-25см, 
діаметром 4-6см, масою 30-60г, сіро-білого забарвлення. М’якуш 
білого кольору.

Листя та коренеплоди рослини використовуються для споживання у свіжому 
та сушеному вигляді.

переЦь солодкий

петруШка
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18-днів Ранньостиглий Червоні з білим кінчиком, видовжено–циліндричної форми. 
М’якуш соковитий, білий, слабогострий на смак. 

Відносно стійкий до посухи, пониженої температури. Для відкритого ґрунту та 
теплиць. Для споживання у свіжому вигляді.

Базис Ранньостиглий Рожево–червоні з білим кінчиком, овально–округлі. М’якуш 
білий, щільний, соковитий, слабогострий на смак.

Висока товарність, відносна стійкість до цвітухи та розтріскування.  Для виро-
щування у відкритому ґрунті. Споживають у свіжому вигляді та для отримання 
ранньої пучкової продукції.

Білосніжка Ранньостиглий
Біла, хрустка, соковита та смачна. Вегетаційний період 30 -35 днів. 
Коренеплоди округлі, вкриті тонкою шкірочкою, біло-кремового 
кольору. М'якоть біла, прозора, з ніжеим смаком, не в'яне. 

Придатна для вирощування в умовах відкритого та закритого грунту з весни і 
до початку літа. Не викликає алергії.

Богиня Ранньостиглий
Циліндричний, довжиною 6-8см, рожево-червоного забарвлення 
з білим кінчиком. Поверхня гладенька, м`якуш білий, соковитий, 
солодко гострого смаку. 

Стійкий до посухи, цвітушності, розтріскування. Дуже соковитий. Рекоменду-
ється для отримання ранньої продукції. 

Геліос Середньоранній М’якоть на розрізі біла, соковита. Рослина формує плоди округло-
довгастої форми, жовтого кольору. 

Оригінальний колір. Смакові якості  плодів - ніжні та соковиті. Використовують 
у свіжому вигляді.

Дамські пальчики Ранньостиглий Видовжені з білим кінчиком, гладенькі. М'якоть смачна, негостра 
та соковита, без гіркоти.

 Стійкий до стрілкування, придатний для посіву с квітня по вересень. Викорис-
товується у свіжому вигляді. 

Дует Ранньостиглий
Червоного кольору, видовжено–циліндричної форми зі сніжно–
білим кінчиком, масою 18–35 г, довжиною 6–8 см. М’якуш білий, 
ніжний, соковитий, щільний. 

Висока товарність, відносно стійкий до посухи. Для вирощування як  у відкри-
тому, так і закритому ґрунті. Для споживання у свіжому вигляді.

Дуро Ранньостиглий Редиска – велетень, до 9 см в діаметрі. М’якуш щільний, високих 
смакових якостей. Стійкий до цвітухи. Придатний для вирощування з весни до осені.

Жара Ранньостиглий
Гладенький, округлий, червоно-малинового кольору з ніжною 
м'якоттю. Серединка біла або біло-рожева, щільна, соковита, 
слабогостра на смак. 

Для ранньої втгонки у відкритому та закритому грунті. Придатний також для 
зимового підсіву, при цьому насіння висівають гибше на 2 - 3 см.

Ілка Середньостиглий Кулястої форми, червоного кольору, діаметром 3–5 см, масою 
15–30 г. М’якуш білий, соковитий, щільний, слабогострий на смак. 

Стійкий до перепадів температури, придатний для вирощування з весни до 
осені. Для відкритого ґрунту та теплиць. Споживають у свіжому вигляді.

петруШка

редиска

петруШка 
ГіГантела 
листова
Ранньостиглий сорт. Рослина утворює щіль-
ну розетку. Листки ніжні, темно–зелені, з 
прекрасним ароматом. Зелень добре від-
ростає після зрізу. При дотриманні агро-
технічних умов, за сезон можна отримати 
5–6 зрізів товарної продукції. Цінується за 
корисні властивості, тому споживають в їжу 
у свіжому вигляді.
Висівають (місяць, глибина) – IV, X, 1–2 см
Схема висадки (см) – 25x5–10
Збирають (місяць) – VI–IX
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Льодяна 
бурулька Середньостиглий

Веретеноподібні, білі, довжиною 10–13 см, масою 
30–50 г. М’якуш білий, соковитий, слабогострий 
на смак. 

Довго зберігає товарний вигляд, стійкий до 
цвітухи, має відмінні смакові якості. Для спо-
живання у свіжому вигляді.

Малага Середньостиглий Округлі, темно–червоного кольору. М’якуш со-
ковитий, гарних смакових якостей.

Висока врожайність. Використовують у 
салати.

Рубін Ранньостиглий
Округлі, рубіново–червоні, діаметром 3–4 см, 
масою 15–20 г. М”якуш білий або біло–рожевий, 
щільний, слабогострого смаку, соковитий, ніжний. 

Відносно стійкий до хвороб, має неперевер-
шені смакові якості. Для відкритого ґрунту та 
в теплиць. Споживають у свіжому вигляді.

Сакса Ранньостиглий
Круглі, яскраво–червоні, масою 15–20 г. М’якуш 
білий або біло–рожевий, щільний, слабогострий, 
ніжний, соковитий.

Відносно стійкий до посухи, пониженої тем-
ператури. Для споживання у свіжому вигляді.

Сора Ультраранній Круглі, яскраво–рожеві, діаметром 4-5 см, масою 
30–35 г. М’якуш білий, слабогострий, соковитий.

Ввисока товарність і врожайність,  дуже дов-
го зберігає товарні якості. Для споживання у 
свіжому вигляді.

Французький 
сніданок Ранньостиглий

Циліндричної форми, яскраво–червоні з білим 
кінчиком, довжиною 6–8 см, масою 25–30 г. М’якуш 
соковитий, слабогострий, ніжний, пікантний. 

Відмінні смакові якості, відносно стійкий 
до цвітухи та розтріскування. Вирощують 
у відкритому ґрунті та в теплицях. Для спо-
живання у свіжому вигляді.

Червона з 
білим кінчиком

Ранньостиглий
Округло–овальні, темно–червоні з білим кінчиком, 
масою 20–30 г. М’якуш білий, щільний,соковитий, 
слабогострий. 

Стійкий до цвітухи, має відмінні смакові 
якості. Вирощують у відкритому ґрунті та в 
теплицях. Для споживання у свіжому вигляді.

Червоний 
велетень Середньостиглий

Циліндричний зі злегка витягнутим кінцем, 
яскраво–малинового забарвлення, довжиною 
12–13 см, масою 45–80 г. М’якуш білий, соковитий, 
слабогострий на смак. 

Холодостійкий, зберігається на протязі 3–4 
місяців. Для споживання у свіжому вигляді.
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Негритянка Середньостиглий Великі, чорні, масою 250-500г, округло-плескатої форми. М’якуш білий, щільний, 
соковитий, слабо гострого смаку. 

Для літнього споживання редьку висаджують ранньою весною, для зимо-
вого зберігання - у першій декаді липня. Довготривале зимове зберігання. 

Одеська 5 Ранньостиглий Кулеподібної форми, середньої величини, білий, гладенький, масою 70–90 г. 
М’якуш білий, соковитий, слабогогострого смаку.

 Сорт порівняно стійкий до підвищеної температури, салатного викорис-
тання. Рекомендується для вирощування в усіх зонах України.

Сударушка Ранньостиглий Білий, округло-овальний, діаметром до 10 см. Маса коренеплоду 50 - 70 г. М'якоть 
щільна, соковита. Сорт стійкий до цвітушності та в'янення.

Для вирощування весною, влітку та восени. Використовують в свіжому 
вигляді. 
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Дайкон Середньостиглий Циліндричної форми, довжиною 50–75 
см, білого кольору. М’якуш соковитий.

Салатного використання, придат-
ний для тривалого зберігання. 

Червона Ранньостиглий
Довгі, циліндричні, темно-бордового 
забарвлення з рожевим кінчиком, ма-
сою 90-110г. М’якуш білий, соковитий 
та хрусткий, пікантного смаку.

Стійкий до заморозків та роз-
тріскування. Для споживання у 
свіжому вигляді.

редиска

редька

редька дайкон

редиска 
калейдоскоп
Суміш різнобарвних сортів редису округлої фор-
ми, средньораннього терміну дозрівання. Веге-
таційний період від масових сходів становить 30-
35 днів. Забарвлення коренеплодів від жовтого 
до темно-фіолетового. Суміш можна вирощувати 
у відкритому грунті і під плівковими укриттями.
Висівають (місяць, глибина) – V-VI, 2-3 cм
Схема висадки (см) – 45×3-5
Збирають (місяць) – VI-VII

редька 
сквирська 
чорна
Середньостиглий високоврожай-
ний сорт. Коренеплід плескатоо-
круглий, чорний, масою 280–500 г. 
М’якуш білий, щільний, соковитий, 
має приємний слабогострий смак. 
Сорт стійкий до цвітухи, добре 
зберігається до весни. Широко за-
стосовується в народній медицині. 
Використовують для споживання у 
свіжому вигляді.
Висівають (місяць, глибина) – VI–
VIII, 2–3 см
Схема висадки (см) – 25x10
Збирають (місяць) – IX–X
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Айсберг (качанний) Ранньостиглий Крупні, щільні, масою 300–700 г. Листя гофроване з хвилястими 
краями, зелене, хрумке.

 Сорт хрумкого качанного салату. Стійкий до стеблування та хвороб. Ви-
користовують для споживання у свіжому вигляді.

Айсруж (качанний) Середньопізній Округлі качани, щільні, масою до 500 г. Листя світле з червоною 
окантовкою, гофроване, хвилясте, хрумке.

 Сорт хрумкого качанного салату типу «Айсберг».  Стійкий до стеблування 
та хвороб. Для споживання у свіжому вигляді.

Атракціон (качанний) Середньостиглий
Кочан округлий, закритий, масою 230-260 г. Розетка велика 
прямостояча, висотою 28-30 см, діаметом 35 см. Листя велике, три-
кутної форми, світло-зеленого кольору, слабохвилястої по краю. 

 Для вирощування у відкритому і захищеному грунті. Ніжне та солодке 
листя. 

Бебі зелений (листовий) Ранньостиглий Рослина формує невелику розетку із зелених листків, фігурних по 
краю. Листя має високий вміст вітамінів та мінералів.

Використовують у свіжому вигляді в різноманітних салатах, гарнірах, 
бутербродах. Вирощується у відкритому та закритому ґрунті, а також в 
кімнатних умовах.

Бебі червоний 
(листовий)

Ранньостиглий Рослина формує невелику розетку із бордових листків, фігурних 
по краю. Листя містить вітаміи та мінерали.

Для відкритих та закритих ґрунтів, а також для кімнатних умов. Використо-
вують у салатах, гарнірах, бутербродах. 

Бона (качанний) Середньоранній  Великі головки, масою до 1 кг, округлі, щільні. Листки світло зеле-
ного забарвлення, ніжні, з високими смаковими властивостями.

Високоврожайний.  Для вирощування в плівкових теплицях для ранньо-
весняного збору та у відкритому грунті для збору протягом всього вегета-
ційного періоду. Стійкий до несприятливих погодніх умов.

Годар (качанний) Середньостиглий Округлий, великий, щільний, масою 150–250 г. Листки соковиті, 
містять багато калію, кальцію, заліза, комплекс вітамінів. 

Відмінні смакові якості, відносною стійкий до хвороб і стеблування. Для 
споживання у свіжому вигляді.

Грюнетта (листовий) Ранньостиглий М'ясисті, кучеряві, світло - зелене листя відрізняється ніжним 
ароматом свіжої зелені, приємним смаком і багатством вітамінів. 

Швидкозростаючий, високоврожайний. Для вирощування у відкритому і 
закритому грунті.

Дивограй (качанний) Середньопізній

Листок поперечно-широко-еліптичної форми, зелено-жовтуватого 
забарвлення, середньої інтенсивност. По краю листка наявне 
слабке антоціанове забарвлення. Край листкової пластинки 
середньо-хвилястий, злегка зубчастий, дуже мілко надрізаний. 
Консистенція листків хрустка.

Високоякісний та урожайний. Розетка напівпрямостійка, діаметром 26 см, 
головка округла, висотою 13 см, діаметром 13 см, щільна. 

Дубовий зелений (листовий) Середньоранній Листя великі, гофровані, зелені. Смакові якості листя високі. Роз-
етка полупріпіднята, висотою до 15 см і до 30 см в діаметрі. 

Стійкий до стрілкування, опадам і майже не уражуються шкідниками. Висо-
ка декоративність.

Ендівій (Фрізе зелений) Ранньостиглий
Рихлі розетки, заввишки 60 см, діаметром до 30см, щільна прико-
ренева розетка з 80-100 ніжних листочків на одній рослині. Листя 
зеленого кольору, тонкі, довгасті, фігурні, розрізані, а серцевина 
- жовто-зеленого кольору. 

 Сорт салатного цикорію. Вирощують висівом насіння у ґрунт або розсадою. 
Пікантна гіркота фрізе доповнює смак риби, креветок, сиру та цитрусових.

Ендівій (Фрізе кремовий) Ранньостиглий
Рихлі розетки, заввишки 60 см, діаметром до 30см. Листя зеленого 
кольору, тонкі, довгасті, фігурні, розсічені, а серцевина - кремо-
вого кольору.

Сорт салатного цикорію. Гіркуватість листя утворюється від того, що на 
певному етапі росту рослину позбавляють сонячного світла. Прибрати цю  
пікантну гіркоту допоможе витримка у солоній воді (10-20 хвилин).

Золотий шар (листовий) Ранньостиглий
Головка округла, діаметром - 22-24см, середньощільна, зіслабким 
восковим нальотом, світло-зелена, в розрізі - біло-жовта, ма-
сою 120-150г. 

Стійкий проти стеблування. Підходить для прикрас страв у вигляді цілих 
листків. 

Кучерявець Одеський 
(листовий) Середньостиглий

Розетка напівпіднята, діаметром 24–32 см, складається зі світло–
зелених, соковитих листків. Край листової пластинки фестонопо-
дібний, дрібнокучерявий. 

Досить стійкий до гнилі, септоріозу, борошнистої роси. Використовують 
листки для споживання у свіжому вигляді.
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Золота куля Середньостиглий

М’якоть золотисто-жовта, тверда, соковита, 
солодка. Шкірочка золотисто-жовта, гла-
денька, блискуча. Плоди округло-плоскі, з 
увігнутим денцем, масою 60-150 г. Смакові 
якості добрі. 

Холодостійкий, невибагливий у вирощуванні, рівні 
коренеплоди. Стабільна врожайність. Для вживання 
в свіжому, смаженому і пареному вигляді в літній та 
осінньо-зимовий період

Сніжна куля Середньоранній
М’якоть біла, соковита, напівгостра, від-
мінного смаку. Плоди округлі, гладкі, білі, 
масою 250-300 г. Смакові якості добрі. 

Стійкий до цвітушності, рівні коренеплоди і висока 
товарність врожаю, придатний для тривалого збері-
гання. Для вживання в свіжому, смаженому, пареному 
і печеному вигляді. Для лікувального і дієтичного 
харчування.

салат

ріпа

салат айсГрін
Пізньостиглий сорт хрумкого качан-
ного салату типу «Айсберг». Формує 
округлі качани, щільні, масою до 700 
г. Листя яскраво-зелене, гофроване, 
дуже хвилясте, хрумке. Сорт стійкий 
до стеблування та хвороб. Викорис-
товують для споживання у свіжому 
вигляді.
Висівають (місяць, глибина) – ІІ–VІІІ, 
1–1,5 см
Схема висадки (см) – 30х30
Збирають (місяць) – ІV–IX
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салат 
листовий 
дубовий 
бордовий
Середньоранній сорт дуболистного са-
лату. Період від сходів до господарської 
придатності становить 50-60 днів, листя 
в їжу можна вживати вже через місяць 
після сходів. Листя великі, гофровані, 
бордові. Покращує травлення, спри-
яє виведенню з організму шкідливого 
холестерину, знижує кров’яний тиск. 
Окрім всіх своїх переваг ще має високу 
декоративність. Сорт стійкий до стріл-
кування, опадів і майже не уражуються 
шкідниками.
Висівають (місяць, глибина) - ІІ-VІІІ 1 см
Схема посадки (см) -30 * 30
Збирають (місяць) - V-IX

Збирають (місяць) – VI-VII
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Лолло Біонда (листовий) Ранньостиглий  Розетка велика, компактна, шароподібна. Листя хвилясте, світло–
зелене або жовто–зелене, з приємним смаком. 

 Листковий, декоративний сорт, досить стійкий до стеблування та хвороб. 
Використовують для споживання у свіжому вигляді.

Лолло Роса (листовий) Ранньостиглий
Рихла розетка діаметром 15–20 см з ніжними, гофрованими, 
декоративними листками червоно–рожевого або зелено–червоно-
го  забарвлення. 

Неперевершені смакові якості, досить стійкий до хвороб і стеблування. 
Листки містять комплекс вітамінів, мінеральних солей, йод. Для споживання 
у свіжому вигляді.

Майська королева 
(качанний) Ранньостиглий Велика розетка жовто-зелених, пузирчастих листків, масою 250-

300г. Листя солодке, соковите, маслянисте, без гіркоти. 
Для постійного отримання свіжої зелені, салат висівають через кожні 10-15 
днів. Вирощують у відкритому ґрунті та в плівкових наметах. 

Ромен (Римський) Середньостиглий
Видовжене листя із закругленою вершиною вигнутої форми, 
зеленого кольору. Утворює об'ємний качан висотою до 30см. і 
середньою масою 550-750 г. 

Вирощується безрозсадним способом. Високі смакові якості та довготри-
валий період зберігання (до 30 діб в овочевій камері). Стійкий до хвороб та 
шкідників.

Сніжинка (листовий) Ранньостиглий
Розетка – вертикальна, компактна, складається з 12–18 жовто–зеле-
них, овально–видовжених, лопатоподібних листків. Край листової 
поверхні хвилястий, сильнозубчатий.

Рослина декоративна.  Сорт досить стійкий проти стеблування і хвороб. Для 
споживання у свіжому вигляді.

Чотири сезони (качанний) Середньоранній
 Рослина утворює качани середнього розміру. Листки м’ясисті, мас-
лянистої консистенції, жовтувато-зеленого забарвлення всередині 
та бронзово-червоного по краю.

 Сорт кочанного салату, для відкритого та закритого ґрунту. Використовува-
ти в їжу їх можна вже через 30-40 днів, не чекаючи утворення качану.
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Листова Середньостиглий
Листки темно-зелені, ніжні, ароматні, м'ясисті, заввишки 25 см. Сорт 
характеризується гарним відростанням зелені після періодичних 
зрізів.

Великий вміст мікроелементів, вітамінів та ефірних масел.  Вживають у 
свіжому і сушеному вигляді, а також при консервуванні.

Монарх (коренева) Середньопізній Довжина коренеплоду 4 - 9 см, діаметр 4 - 10 см. Маса плодуу до 500 г. 
М'якоть біла, щільна. 

Стійкий до хвороб. Використовується у свіжому вигляді та для переробки. 
Листки багаті на вітамін С та каротин, коренеплід - на цукор та солі кальція 
та фосфора. 

Цілитель (коренева) Ранньостиглий
Листки темно-зеленого кольору, блискучі, гладенькі. Коренплід 
округлої форми, білий, середня вага 150-170 г. М'якуш білий, ніжний, 
корінці знаходяться знизу. 

Має універсальне призначення, гарна лежкість. Підвищує життєві сили 
організму.

Чорномор (коренева) Ранньостиглий Коренеплід м'ясисти, сірувато-білий, округлий, масою до 350 г. 
М'якуш білий, ніжний, містить велику кількість вітамінів. 

Стійкий до хвороб, має високі смакові якості та дієтичні властивості, добре 
зберігається. Використовується як спеція до страв. 

Яблунева (коренева) Середньостиглий Коренеплід масою 180-450 г, округлої форми, трохи приплюснутий. 
М'якоть білого кольору відмінного смаку. 

Стійкий до хвороб, має високі смакові якості. Висока транспортабельність. 
Використовується у свіжому вигляді та для пеперобки. 

салат

селера

селера
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селера череШкова 
паскаль
Середньостиглий сорт з м’ясистими, со-
чними, хрусткими запашними черешками, 
не потребує відбілювання. Черешки селери 
володіють всіма унікальними властивостями 
листової і кореневої селери, при цьому до-
зволяють істотно розширити спектр кулінар-
ного використання. Чудовий осінньо-зимо-
вий вітамінний продукт. Черешкову селеру 
вирощують розсадним методом. Висаджують 
з 70-80 денної розсади. Збір черешкової се-
лери проводять шляхом зрізання всієї рос-
лини.
Висівають (місяць, глибина) – II–III,  0,1см
Схема висадки (см) – 20х25
Збирають (місяць) – IX-X

Сорт, 
гібрид F1

Строк 
достигання

Характеристики плоду Особливості сорту/гібриду F1

Альоша Попович Середньостиглий Пплескато-округлі, рожеві, масою більше 
300 г. Високі смакові якості.

Для вирощування у відкритому ґрунті та 
плівкових теплицях.  Рослина високоросла, 
потребує пасинкування та підв’язки на опору 
чи шпалеру.  Для консервування, приготуван-
ня томатів, споживання в свіжому вигляді.

Амурський тигр Середньоранній

Округлої форми з характерним строкатим 
забарвленням - від зеленого зі світ-
ло-зеленими смугами до червоного з 
жовтими смугами, масою 120 г, щільні, не 
розтріскуються. 

Високоврожайний сорт для плівкових те-
плиць і відкритого грунту. Для споживання в 
свіжому вигляді, цільноплідного консервуван-
ня та переробки. Транспортабельний.

Апельсин Середньостиглий Круглі, оранжевого забарвлення, масою 
200–400 г. Відмінні смакові якості.

Висока врожайність, відносна стійкість до 
фітофторозу. Для вирощування у відкритому 
ґрунті та в теплицях. Для споживання у свіжо-
му вигляді та приготування салатів.

Баллада Середньостиглий
Плескато-округлі, гладенькі, темно-черво-
ні, щільні. Маса  - 70-170 г. Відмінні смакові 
якості.

 Відносно стійкий до фітофторозу і верхівко-
вої гнилі плодів. Для приготування салатів та 
переробки.

Банан золотий Середньоранній
По 6-7 плодів, масою 100-140 г, перцевид-
ної форми, подовжено-циліндричні, гладкі, 
яскраво-жовті, щільні.

Для вирощування в плівкових теплицях і у 
відкритому грунті.  Для консервації, зберіган-
ня та вживання у свіжому вигляді. Рекоменду-
ється для дієтичного харчування.

Банан червоний Ранньостиглий Циліндричні, довжиною 10-12 см, гладкі, 
масою близько 70 г. 

Для відкритого грунту і плівкових теплиць. 
Презентабельний товарний вигляд і хороша 
лежкість томатів без втрати відмінних 
смакових якостей. Для свіжого споживання та 
консервування. 

Банзай Середньоранній Плоско-округлої форми, масою 160 г, 
рожеві, ніжні і дуже смачні і запашні. 

Для плівкових теплиць і відкритого грунту. 
Для приготування салатів. Стійкий до збудни-
ків вірусу тютюнової мозаїки, кладоспоріозу, 
фузаріозу. Вимогливий до вологості грунту, 
потребує регулярного поливу.

Біла Вишня Ранньостиглий
Унікальної серцевидної форми та молоч-
ного кольору. М’якуш молочно-рожевого 
кольору с плотною та м'ясистою консис-
тенцією. Середня вага плоду 400 гр.

Ніжно-солодкуватий, приємний смак з 
нотками вишні. Урожайний та стійкий до за-
хворювань. Салатного призначення.

селера

соняШник

сочевиЦя

спаржа (аспараГус)

томат

Сорт, 
гібрид 

F1

Строк 
достигання

Характеристики 
плоду

Особливості 
сорту/гібри-

ду F1

Ласунка Середньостиглий

 Висота рослин близько 
190 см. Прекрасна вро-
жайність та комплексна 
стійкість до несприят-
ливих кліматичних умов. 

Відмінні смакові 
якості. Дружнє цві-
тіння і дозрівання. 
Для кондитерських 
цілей. 

Сорт, 
гібрид F1

Строк 
достигання

Характеристики 
плоду

Особливості сорту/
гібриду F1

Сочевиця Середньости-
глий

Однорічна трав'яниста 
рослина висотою 15-75 
см. Листки складні, 
парноперисті, з 2-8 парами 
листочків, закінчується 
вусиками. Вегетаційний 
період 75 - 115 діб. 

Найкращий грунт для 
вирощування - чорнозем. 
Використовують як про-
мислову уі кормову куль-
туру. Насіння сочевиці 
містить до 35% білка, 60% 
крохмалю, 2,5% олії.

Сорт, 
гібрид F1

Строк 
достигання

Характеристики плоду Особливості сорту/гібриду F1

Делікатесна Ранньостиглий

Ніжний смак, дуже м'які пагони. Щоб рослина 
була білою, при вирощуванні побіг повністю 
підгортають землею. Для посадки спаржі слід 
вибирати спокійне і сонячне місце. Зростає 
спаржа протягом 2-х місяців з квітня по чер-
вень. Зрізають перші молоді пагони довжиною 
15-20 см від землі, протягом 4-6 тижнів з почат-
ку плодоношення, а з більш дорослих рослин 
можна протягом 8-10 тижнів.

В їжу пагони спаржі використовують після 
обробки високими температурами. Їх відварю-
ють в солоній воді і підсмажують з маслом, 
тушкують. Використовують як вишуканий гар-
нір до м’ясних і рибних страв. Готують дієтичні 
супи і бульйони, консервують і заморожують. 
Проти втоми і для стимулювання роботи 
серця, для посилення виведення з організму 
хлоратів і сечовини.

Мері Вашингтон Ранньостиглий
Зрізають перші молоді пагони довжиною 15-20 
г від землі, в перебігу 4-6 тижні з початку пло-
доношення, а з більш дорослих рослин можна 
протягом 8-10 тижнів. 

В їжу пагони спаржі використовують після 
обробки високими температурами. Їх від-
варюють в солоній воді і підсмажують з 
маслом, гасять. Широко використовують як 
вишуканий гарнір до м'ясних і рибних страв. 
Готують дієтичні супи і бульйони, консервують 
і заморожують. 
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Білий налив Ранньостиглий Плескато-округлі, червоні, масою 80-130 г.  
Скійкий до зниження температури та 
розтріскування плодів. Універсального 
використання.

Бонсай Ранньостиглий
Яскраво-червоного кольору, кущ вси-
паний багаточисельними мініатюрними 
плодами, масою не більше 30 г.

Унікальний сорт томату для вирощування 
в кімнатних умовах. Прекрасно підходить 
для салатів.

Вельможа Середньоранній

Великі, близько 250 г, вагою до 600-700 м. 
Серцеподібної форми, з тонкою шкіркою, 
середньоребристою поверхнею, малино-
вого кольору, м'ясисті з кислувато-солод-
ким відтінком. 

Для теплиць і відкритого грунту. Велика 
врожайність, стійкість до низьких темпера-
тур, захворювань фітофторозом.

Вернісаж жовтий Середньостиглий
Круглі, яскраво-жовтого кольору, в темно-
жовту і помаранчеву смужку, масою 40-60 
г. М’якуш дуже щільний. 

Призначення - універсальне. Урожайність - 
15 кг з куща. Стійкий до хвороб.

Вернісаж чорний Середньостиглий
Круглі майже чорні, в буру і темно-зелену 
смужку. Маса зрілих плодів 40-60 г, м'якоть 
ніжна, але досить щільна. Смак гармоній-
ний, солодкуватий, ніжний.

Універсального призначення. Висока 
врожайність. Стійкий до кладоспоріозу, 
фузаріозу.

Видимо-невидимо Ранньостиглий  Плоди рожеві, округлі, гладенькі і щільні, 
вагою близько 300 г, не розтріскуються. 

Підвищена стійкість до грибкових захво-
рювань. Урожайність - до 5 кг з куща. Сорт 
добре реагує на полив та підживлення 
комплексними мінеральними добривами.

Вишня Юббі Середньостиглий
Червоні, глянцеві, сливовидної (паль-
чикової) форми, вагою 20-25г.  Смакові 
якості чудові. Має прекрасну лежкість при 
зберіганні.

 Для відкритого грунту і плівкових теплиць. 
Завдяки щільному м’якушу вони ідеально 
підходять для консервації.

Волгоградський 5/95 Середньостиглий
Плескатоокруглі, червоні, гладенькі та 
слаборебристі, середнього розміру, масою 
90–150 г.

 Сорт високотоварний, транспортабель-
ний, з відмінними смаковими якостями. 
Для споживання у свіжому вигляді, для 
консервування і переробки.

Волове серце  золотий Середньостиглий
Великі, серцеподібної форми, золотисто-
жовтого забарвлення, масою 150-300г. 
Смакові якості відмінні, томати м'ясисті, 
дуже солодкі й ароматні. 

Салатний  великоплідний сорт. Для при-
готування соків, різної кулінарної пере-
робки. Сорт стійкий до основних хвороб 
культури.

Волове серце рожевий Середньостиглий
Яскраво–рожеві, нагадують форму серця, 
масою 250 г і більше. М’якуш м’ясистий, 
солодкий, насіння мало. 

Відмінні смакові якості, відносна стійкістб 
до фітофторозу. Салатного призначення.

Волове серце червоний Середньостиглий
Червоного кольору, нагадують форму 
серця, масою 100-400 г. М’якуш м’ясистий, 
солодкий, насіння мало. 

Відмінні смакові якості, відносні стійкість 
до фітофторозу. Салатного призначення.

Сорт, 
гібрид F1

Строк 
достигання

Характеристики плоду Особливості сорту/гібриду F1

Гігант Лимонний Середньостиглий Яскраво-жовтого кольору, приплюснуто - округлої форми, м'ясисті і 
солодкі. 

Для літніх салатів і домашньої кулінарії. Крупноплідний, має високі смакові 
якості плодів. Урожайність до 5 кг з рослини.

Груша рожева Середньостиглий Грушовидні, рожевого кольору, масою 80–150 г, не розтріскуються. Високоврожайний, лежкий, гарний для консервування цілими плодами.

Груша чорна Середньостиглий Грушовидні, при дозріванні буро–коричневі, масою 80–150 г, не 
розтріскуюься. 

Сорт високоврожайний, лежкий, гарний для консервування цілими 
плодами.

Дар Заволжжя Середньостиглий Округлі, гладкі, оранжево-червоні, масою 75-100 г. Дружнє дозрівання 
плодів. 

Висока товарність, транспортабельність. Для консервування, приготування 
томатів, споживання в свіжому вигляді. 

Де Барао золотий Пізньостиглий Овальні, гладкі, жовті, масою 80–85 г, мають гарні смакові якості.  Стійкий до фітофторозу. Висока врожайність, придатність плодів для 
консервування.

Де Барао оранжевий Пізньостиглий Щільні, гладкі, смачні, яскраво–оранжевого кольору, овально–яйце-
видної форми, масою 60–70 г. 

Підвищена стійкість до фітофторозу, висока врожайність, гарні смакові 
якості свіжих та консервованих плодів, транспортабельність.

Де Барао рожевий Середньостиглий Овальні, сливовидної форми, рожевого кольору, м’ясисті, масою 
60–90 г.

Відносно стійкий до фітофторозу, транспортабельний. Плоди дуже смачні – 
як свіжі, так і консервовані.

томат

томат 
американський 
ребристий
Екзотичний сорт томата, плоди якого ла-
маються на дольки. Середньопізній, від 
сходів до плодоношення 115-125 днів для 
теплиць і відкритого грунту. Плоди, які 
досягли сортової зрілості червоного ко-
льору, за формою сільноребристі, плоско-
округлі 150-250 г, при першому зборі мо-
жуть досягати 300-400 г. Зрілі плоди краще 
відразу вживати в їжу або переробляти. 
Має комплексну стійкість до захворювань 
томатів.
Висівають – II–III місяць, 1 – 2 см
Схема висадки (см) – 70х50–55
Збирають –VII – VIII місяць
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Де Барао червоний Середньостиглий Овальні, сливовидної форми, червоного кольо-
ру, м’ясисті, солодкі на смак, масою 60–90 г. 

Висока урожайність, відмінні смакові якості 
свіжих та консервованих плодів.

Де Барао чорний Пізньостиглий Яйцевидні, фіолетово–коричневі, гладкі, масою 
75–80 г, мають гарні смакові якості. 

Висока врожайність, придатність плодів для 
консервування, стійкість до фітофторозу.

Джина Середньостиглий Щльні, слаборебристі, округлі, червоного кольо-
ру, чудової консистенції і смаку. 

Крупнопдіний сорт з високим вмістом сухих 
речовин.

Добриня Нікітіч Середньостиглий Плоскоокруглі, ребристі, рожеві, м'ясисті, масою 
більше 200 г. Прекрасні смакові якості. 

Підвищена стійкість до хвороб. Салатного 
призначення.

Дюймовочка Ранньостиглий Округлі, гладкі, червоні, не великі, масою 15-20 г.  
Чудові смакові якості. 

 Для вирощування у теплицях.  Стійкий до 
нематоди. Споживають у свіжому вигляді.

Ефемер Ранньостиглий
Гладенькі, злегка ребристі, округлі, червоно-
го кольору, масою 90-115 г. М'якуш червоний, 
соковитий. 

Відносно стійкий до хвороб, транспорта-
бельний, має відмінні смакові якості. Для 
споживання у свіжому вигляді.

Зебра зелена Ультраранній
Дуже привабливі, красиві, зеленувато-жовті в 
зелену смужку. М'якоть яскраво-зелена, з дуже 
багатим смаком, солодка з різкою кислинкою. 

Рослина виростає до 2,5 метрів. Велика кіль-
кість корисних властивостей для організму.

Зебра біла Середньостиглий
Округлої форми, білі в зелену смужку - на по-
чатку дозрівання, і трохи жовтуваті - у повній 
стиглості, вагою 50-100г, смачні і надзвичайно 
красиві.

Високоврожайний сорт оригінальних білих 
томатів з пікантним смаком.

Зебра жовта Середньопізній
Округлої або плоско-округлої форми, вагою 
400-500 г. Стиглі томати світло-жовтого кольору 
з помаранчевими смугами. М’якуш ароматний, 
сочний та достатньо плотний. 

Дуже приємний на смак сорт, солодкий з 
легкою кислинкою. Салатного призначення.

Зебра помаранчева Середньостиглий

Округлої форми, в стиглому стані яскраво-оран-
жевого кольору з строкатими рожево-малино-
вими смугами. Дуже м'ясисті, багатокамерні з 
гладкою і ніжною шкіркою. Маса плодів - до 400 
г, смак солодкий. 

Для відкритого грунту і теплиць. Урожайний 
і стійкий до розтріскування. Універсального 
застосування.

томат

томат батяня
Кущ може досягати висоти 1,9-
2,1 метра, вимагає обов’язкового 
підв’язування до вертикальної опо-
ри. Ранньостиглий, для теплиць і 
відкритого грунту. Плоди серцепо-
дібної форми, зі злегка витягнутим 
носиком, дуже гладкі, блискучі, 
малинового кольору, м’ясисті і со-
лодкі. Мають тривалий період пло-
доношення, стійкі до захворювань 
фітофторозом. Хороший товарний 
вигляд поєднується з високою без-
пекою при перевезеннях.
Висівають (місяць, глибина) - II - III, 
1.5 см
Схема посадки (см) - 70 * 50-55
Збирають (місяць) - VII - VII

томат хурма
Сорт салатного призначення із яскраво-
помаранчевими плодами
Від сходів до дозрівання 100-110 днів. 
Детермінантний великоплідний сорт 
помідорів з тривалим періодом плодо-
ношення. Кущ невисокий 70-80 см, але в 
умовах теплиці може виростати більше 
метра у висоту. Смакові якості відмінні, 
плоди солодкі, але якщо дати їм перезрі-
ти, вони стають трохи кислуваті. 

Висівають (місяць, глибина) - II - III, 1.5 см
Схема посадки (см) - 70 * 50-55
Збирають (місяць) - VII - VIII
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томат 
сливка 
смуГаста
Томат незамінний для святкової сер-
віровки столу! Це ранньостиглий 
сорт, високорослий , кущі потребують 
підв’язки. Плоди мають дуже при-
вабливий зовнішній вигляд, завдяки 
жовтим смугам на ярко-червоному 
фоні. Форма плода – сливо видна, 
м’якуш плотний, сладкуватий. Сорт 
сливка універсального призначення, 
добре підходить для консервування.
Висівають (місяць, глибина) – II–III, 
1–2 см
Схема висадки (см) – 70x50–55
Збирають (місяць) – VII–VIII

Сорт, 
гібрид F1

Строк 
достигання

Характеристики плоду Особливості сорту/гібриду F1

Зебра чорна Середньостиглий

Округлі, вирівняні вагою до 110 г. Стиглі 
плоди - практично чорного кольору з 
червоними і жовтими смужками. Смак 
дуже приємний, солодкуватий з фруктовою 
кислинкою. Консистенція плодів помірно 
щільна, шкірка ніжна, прозора. 

Урожайний і досить стійкий до захворю-
вань. Чудово підходить для консервування 
та салатного застосування.

Златовласка Ранньостиглий
Для вирощування у відкритому та закритому 
ґрунті. Округлі, гладкі, жовті, не великі 
плоди, масою 15-20 г.

Використання універсальне – для 
консервування, приготування томатів, 
споживання в свіжому вигляді.

Золотий дощ Середньостиглий
Грушоподібні, жовті, не великі, масою 15-30 
г. Період від висаджування розсади до по-
чатку дозрівання 75-80 днів. Чудові смакові 
якості плодів.

Стійкий до комплексу хвороб.  Для 
консервування, приготування томатів, 
споживання в свіжому вигляді.

Золото Іліні Середньоранній
Видовжено- або овально-серцеподібні, у 
більшості - з добре вираженим носиком, 
щільні, помаранчеві, вагою до 200г, соковиті 
та м'ясисті, відмінного смаку. 

Високоа стійкістю до захворювань. Дуже 
добре підходить для консервування та 
приготування салатів.

Ілля Муромець Середньостиглий Круглі, жовті, великі, масою до 230 г.  Чудові 
смакові якості плодів.

Стійкий до комплексу хвороб. Для 
консервування, приготування томатів, 
споживання в свіжому вигляді.

Іришка Ранньостиглий
Округлі, не великі, рівномірно забарвлені, 
без зеленої плями біля плодоніжки, масою 
20–25 г. 

Для вирощування, як кімнатної культури, 
універсального використання, має чудові 
смакові якості плодів.

Ісполін Середньостиглий Дуже великі, масою 300-500 г, з малою кіль-
кістю насіння, червоного кольору, смачні, 

Не розтріскуються. Особливість сорту - 
велика маса плоду. Для салатів і зимових 
заготовок.

Кардінал Середньоранній

Серцеподібної форми, блискучі, гладкі, 
яскраво-малинового кольору, вагою до 800г, 
при цьому плоди на наступних китицях вже 
набагато менші. М'якоть малонасіннєва, са-
харистая.

Ідеально підходить для різних салатів. Осо-
бливість - ніжний смак та колір.

Київський 139 Ранньостиглий Округлі, гладенькі, слабо ребристі, червоно-
го кольору, масою 120-140 г.

Відносно стійкий до фітофторозу, 
транспортабельний. Для вирощування 
у відкритому грунті. Використовують у 
свіжому вигляді.

томат

Сорт, 
гібрид F1

Строк 
достигання

Характеристики плоду Особливості сорту/гібриду F1

Королівська краса Середньостиглий
Округло-витягнутої форми. Зрілі плоди мають червоно-жовте забарв-
лення з розбіжними вниз жовто-помаранчевими і рожевими полиць 
і штрихами у плодоніжки візерунок розмивається. Смак приємний, 
солодкий. Плоди дуже ароматні. 

Сорт має цікаве помаранчево-червоне забарвлення, смачний смак та 
ароматний запах.

Король Гігант Середньоранній Округлі, червоні, вагою 500-700 г, лежкі, солодкі. Урожай з одного 
куща досягає 7-8 кг. Великоплідний, врожайний, смакові якості високі. Салатного призначення. 

Космонавт Волков Середньостиглий Плескатоокруглі, ребристі, червоні, крупні, масою 200–400 г, має 
прекрасні смакові якості.

Для вирощування у відкритому та закритому ґрунті. Відносно стійкий до 
верхівкової гнилі плодів, транспортабельний. 

Лагідний Ранньостиглий Сливовидні, темно–червоного кольору, масою 60–90 г, з відмінними 
смаковими якостями.

 Відносно стійкий до фітофторозу, транспортабельний. Універсального 
призначення.

Лімон-Ліана Середньостиглий Оригінальні плодами, схожі на лимон, насиченого жовтого кольору, 
масою 90-100 г. Високі смакові якості.

Товарність плодів, посухостійкість, здатність добре і довго зберігатися, 
стійкість до фітофтори. Для засолювання і консервації.

Лінда (балконний) Ранньостиглий Дуже велика кількість плодів, масою 30-40 г, ніжно-рожевого кольору, 
дуже приємних на смак.  Низькорослий сорт для вирощування на балконі. 

Ляна Ранньостиглий Гладенькі, круглі, червоного кольору, масою 80–90 г. 
Відносно стійкий до верхівкової гнилі плодів, бактеріальної плямистості, 
макроспоріозу, транспортабельний. Споживають у свіжому вигляді та у 
консервації.

Малинове Віканте Середньостиглий Плескатоокруглої форми, масою 200–300 г, з рівномірним малиновим 
забарвленням. Відмінні смакові якості, стійкі до розтріскування. 

Не потребує пасинкування та підв’язки, забезпечує високий урожай крупних 
столових плодів в умовах вирощування у відкритому ґрунті.
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томат 
смараГдова 
ГруШа
Сорт не має аналогів в світі! Рос-
лина індетермінантна (до 2м), з 
великою кількістю пагонів. Плоди 
незвичайної грушоподібної форми 
з оригінальним смарагдово-зеле-
ним з жовтуватим відтінком. Томати 
гладенькі, з ніжною еластичною 
шкіркою, масою від 100 до 170 г, не 
розтріскуються і навіть не псуються 
після дощів. Сорт невибагливий та 
може дозрівати навіть в кімнатних 
умовах. Має високу лежкість при 
зберіганні та транспортуванні, дуже 
врожайний. Використовують для 
цільноплідного консервування та 
виготовлення салатів. 

Висівають (місяць, глибина) - II - III, 
1.5 см
Схема посадки (см) – 70х50-55
Збирають (місяць) - VII - VIII

томат

томат 
мулатка
Середньоранній сорт, від сходів до 
плодоношення 100-105 днів для те-
плиць і відкритого грунту. Кущ міц-
ний, не високий, 60 - 80 см. Плоди 
круглі, великі, солодкі, пікантні, вагою 
250-500 г, рожевого кольору з шоко-
ладними променями. Плодоносять до 
пізньої осені.

Висівають (місяць, глибина) - II - III, 
1.5 см
Схема посадки (см) - 70 * 50-55
Збирають (місяць) - VII - VIII

Сорт, 
гібрид F1

Строк 
достигання

Характеристики плоду Особливості сорту/гібриду F1

Малиновий Дзвін Середньостиглий
Середньої величини, округлої форми, 
гладкі, масою 100-150г, рожевого кольо-
ру. Смакові якості свіжих та консервова-
них плодів дуже високі. 

Для вирощування у відкритому ґрунті та плівкових 
теплицях.  Споживають у свіжому вигляді та для 
переробки на соки, пасти і пюре. 

Малиновий Мішка Середньостиглий
Округло-плоскої форми, великі, м'ясисті, 
насичено-малинові, дуже красиві, вагою 
200-300 г, солодкі, ароматні, з ніжною 
шкіркою.

Засухостійкий, великоплідний сорт любительської 
селекції.

Манімейкер Ранньостиглий Округлі, гладкі, червоні, щільні, вирівня-
ні за розміром, масою 90- 100г.

Використовують в свіжому вигляді і для консер-
вування. Висока врожайність, прекрасні смакові 
якості плодів, стійкість до ряду захворювань.

Медвежа Лапа Середньостиглий
Червоного кольору, крупні, м’ясисті, 
плескатоокруглої форми, слаборебристі, 
масою 150-300г (окремі плоди до 800г).

Використовують для споживання у свіжому вигляді. 

Медок Ранньостиглий

Привабливий зовнішній вигляд - схожі 
на огірки червоного кольору і зібрані в 
кисті по 6-8 штук. Форма - сливовідно-
подовжена, смакові якості - хороші. 
М'якоть щільна, солодкувата. Маса 
- 80-100 г. 

Невибагливий у догляді, стійкий до хвороб. 
Транспортабельність гарна. Призначення сорту - 
універсальне.

Новинка 
Придністров'я Середньоранній Видовжено-циліндричної форми, гла-

денькі, масою 40-60 г.
Для консервування, переробки на томат-продукти 
та вживання у свіжому вигляді.

Новичок Середньостиглий Овальної форми, гладенькі, червоного 
кольору, масою 75-110 г.

Відносно стійкий до галової нематоди, макроспорі-
озу та септоріозу. Найкращий для консервування.

Перцевидний Середньостиглий
М'ясисті і солодкі плоди, відрізняється 
оригінальною сливовидною формою 
(довжина до 15 см), червоного кольору 
масою 80-100 г. 

 Плоди містять мало насіння. Для вирощування у 
відкритому грунті. 

Пето-86 Ранньостиглий Сливовидно-округлі, масою 100 г, щільні.
Для споживання у свіжому вигляді та перероб-
ки.  Стійкий до вертіциллезному і фузаріозного 
в'янення, альтернаріозному раку стебла, сірої 
плямистості листя.
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Сорт, 
гібрид F1

Строк 
достигання

Характеристики плоду Особливості сорту/гібриду F1

Північна Королева Ультраранній Плоскоокруглі, гладенькі, соковиті, масою 
до 150 г, яскраво-червоні, ароматні. 

Завдяки скоростиглості і дружному дозрі-
ванню уникає фітофторозу. 

Пляжний черрі Ранньостиглий
 Висота 2 м, плоди - вишеньки чорного 
кольору, масою 10-15 г. Дуже ароматні і 
солодкі. 

Високоврожайний посухостійкий сорт, за 
смаком нагадує мускатне вино. Ідеальний 
для дітей.

Потрібний розмір Середньостиглий
Плоскоокруглої форми, ребристі, 
червоного забарвлення, м'ясисті, масою 
200-500г, відмінного смаку.

 Сорт ціниться за високі смакові якості. 
Для споживання у свіжому вигляді та 
переробки. 

Ранній 83 Ранньостиглий
Округло-плоскі, гладкі або ребристі, ве-
ликі, червоні, масою 80-95 г з відмінними 
смаковими якостями.

 Використовується в свіжому вигляді і для 
виготовлення соку. Висока врожайність і 
транспортабельність.

Рання Любов Ранньостиглий
Плоскоокруглі, малинового кольору, 
вагою 250-300 г, окремі до 400 г. М'якоть 
щільна, ніжного десертного смаку.

Рясно плодоносить, холодостійкий сорт 
помідорів з листом картопляного типу. 
Салатного призначення. Скоростиглий, уро-
жайний, невибагливий і стійкий до хвороб.

Ріо Гранде Середньостиглий
Сливоподібні, масою 110–115 г, з висо-
кими смаковими якостями, транспорта-
бельні. 

 Високоврожайний, відносно стійкий до 
вертицильозного в’янення, альтернаріозно-
го раку стебла, фітофторозу. 

Ріо Фуего Ранньостиглий
Сливоподібні, масою 100–110 г, інтенсивно 
червоного забарвлення, з високими сма-
ковими якостями, транспортабельні. 

Відносно стійкий до комплексу хвороб. Для 
вирощування у відкритому ґрунті.

Рожевий гігант Середньостиглий
Великі, округлі, масою до 350 г. М’якуш 
щільний, темно–рожевий, м’ясистий, со-
лодкий, насіння мало. 

Високв товарність і врожайність, гарні 
смакові якості та транспортабельність. Для 
споживання у свіжому вигляді.

Рожевий Слон Середньостиглий
Округла форма, приплющена знизу, темно-
рожевого кольору. Відмінні смакові якості 
- м'ясистість, соковитість і солодкість. 

Для заготовок на зиму та вживання в їжу в 
сирому вигляді. Хороша стійкість до осно-
вних хвороб.

Рожевий Фламінго Середньостиглий Круглі, рожеві, гладкі, масою 95-110 г. 
Стійкий до комплексу хвороб, високовро-
жайний. Для консервування, приготування 
томатів, споживання в свіжому вигляді.

Санька Ранньостиглий
Слаборебристі, округлі, червоного 
кольору, масою 80–90 г. М’якуш червоний, 
солодкий. 

Відносно стійкий до хвороб. Для споживан-
ня у свіжому вигляді та для консервування.

томат

Сорт, 
гібрид F1

Строк 
достигання

Характеристики плоду Особливості сорту/гібриду F1

Синьйорита Ультраранній Червоні пружні, вага 25-30 г, окремі до 70 г, смак гармонійний, не 
розтріскуються.

Низькорослий і урожайний сорт помідорів чері.  Для консервації. 

Слива рожева Середньоранній Сливовидні, гладкі, рожеві. Маса плоду 30-40 г. Смакові якості свіжих 
плодів добрі. Висока врожайність, хороші смакові якості, придатність для консервування.

Слов'янський шедевр Середньостиглий Плескато–округлі, рожево-червоні, м’ясисті, крупні,  масою 250–600 г. Використання універсальне – для приготування томатів, споживання в 
свіжому вигляді.

Трюфель жовтий Ранньостиглий Жовтого кольору, екзотичної грушоподібної форми з подовжніми 
реберцями, дуже щільні, смачні, вагою до 200 г. 

Високий ступінь зав'язі плодів і стабільна врожайність, добре підходить для 
консервування.

Трюфель рожевий Середньостиглий Плоди у вигляді трюфеля рожевого кольору, вагою 100-150 г, м'якуш - 
м'ясистий, дуже щільний. Щільна консистенція - ідеальний для цільноплідного консервування.

Трюфель червоний Середньостиглий Плоди у вигляді трюфеля червоного кольору, вагою 100-150 г, 
м'ясисті, дуже щільні.   Для цільноплідного консервування завдяки своїй щільній консистенції. 

Трюфель чорний Ранньостиглий Грушоподібної форми з поздовжніми реберцями, червоно-коричне-
вого кольору, щільні і лежкі, з м'ясистим м'якушем до 200 г. 

Екзотичний сорт помідор, стійкий до фітофторозу з високим ступенем зав'язі 
плодів, добре підходить для консервації.

Успіх Ранньостиглий Сливовидні з носиком, гладенькі, дуже щільні, яскраво-червоного 
кольору. Маса плода до 60-70 г.

Холодостійкий, стійкий до перепадів температур, фітофторозу, стабільно 
висока врожайність, придатний для тривалого транспортування. 

Факел Середньостиглий Округлі, червоні, масою 60–90 г. Дружнє дожрівання, високі врожаї. Для консервації, приготування томатів, споживання в свіжому вигляді.
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томат

фізаліс

Сорт, 
гібрид F1

Строк 
достигання

Характеристики плоду Особливості сорту/гібриду F1

Фатіма Ранньостиглий Серцеподібної форми, ніжно-рожевого кольору, не розтріскуються, 
вагою 400-500 г. Тривале плодоношення і стійкість до фітофторозу.

Фіолетовий Середньостиглий
Темне забарвлення плодів, як у баклажана, якщо на цю частину тома-
та потрапляє пряме сонячне світло, а затемнена сторона залишається 
червоною. У розрізі темно-бордового кольору. Маса - 150-200 гр. 

Пігмент, який міститься в цих томатах, сприяє зниженню ризику захворюван-
ня раком і порушення діяльності серця.

Флора Ранньостиглий Плоскоокруглої форми, червоного забарвлення, масою 100-110г, 
відмінних смакових якостей. Для споживання у свіжому вигляді, переробки та консервації.

Цар колокол Середньоранній Темно-рожевого кольору, витягнуто-серцеподібної форми, вагою 
400-700 г. М'якоть дуже ніжна і соковита, смак неповторний,

 Ідеально збалансований за вмістом цукрів та органічних кислот. Для пере-
робки та споживання в свіжому вигляді.

Цифомандра Середньостиглий
Великі, вагою до 200 г., малиново-червоні. Форма округло-серцепо-
дібна, з легкої ребристістю біля плодоніжки. М'якоть щільна, м'ясиста, 
кількість насіннєвих камер не менше 6.

 Шкірка не жорстка, добре захищає плоди від розтріскування. Високий вміст 
цукрів. Смак дуже приємний, солодкуватий.

Чайка Ранньостиглий
Рівні, круглі форми, немає прозелень, маса 70-90 г, дуже привабливі 
зовні, відрізняються високою щільністю, стійкістю до перезрівання і 
розтріскування. 

Висока врожайність, стійкість до фітофторозу, альтернаріозу, фузаріозу.

Чіо Чіо Сан Середньостиглий Сливовидної, невеликі за розміром, з середньою масою 35 г., рожево-
го кольору. Кисті дуже великі (може бути до 50 плодів) Стійкий до захворювань фітофтороз і вірусу тютюнової мозаїки.

Чорний принц Середньостиглий Темно–червоні з чорним відливом, масою 150–250 г.  М’якуш щіль-
ний, м’ясистий. 

Високоврожайний, відносно стійкий до фітофторозу, транспортабельний. 
Салатного призначення.

Чудо ринку Середньостиглий Округлі, рожево-червоні, м’ясисті, крупні, масою до 700 г. Для консервування, приготування томатів, споживання в свіжому вигляді.

Сорт, 
гібрид F1

Строк 
достигання

Характеристики плоду Особливості сорту/гібриду F1

Шапка Мономаха Ранньостиглий
Дуже великі, красиві, слаборебристі, червоного кольору, вагою 
500-800 г. Для отримання більш великих плодів, до 1 кг, на кисті за-
лишають по 2-3 зав'язі. 

Вишуканий смак, рекомендується для споживання в свіжому вигляді, при-
готування соків і томатних паст.

Шарпей рожевий Середньостиглий Рожеві, перцевидної форми з великими ребрами, вагою 150-170 г. 
Плоди щільні, пружні, м'ясисті, дуже солодкі. Плодоносить до самих заморозків. Для приготування томатної пасти.

Яблунька Росії Ранньостиглий Округлі, червоні, щільні, гладкі, масою 60-90 г.  Стійкий до фітофторозу. Для консервування, приготування томатної пасти, 
споживання в свіжому вигляді.

Томат-дерево Спрут Середньоранній
Може плодоносити до 4000 плодів. За рік можна зібрати до 100 тисяч 
томатів, загальною вагою близько 1,5 тонн. Плоди округлі, червоні, 
дуже щільні, м'ясисті, масою до 100-160 г з відмінними смаковими 
якостями. 

Потужний і дуже врожайний. При вирощуванні в теплиці, перші 8 місяців 
рослині не дають плодоносити, а тільки формують як дерево. Весь інший час 
йде на плодоутворення і плодоношення. 

Сорт, 
гібрид F1

Строк 
достигання

Характеристики плоду Особливості сорту/гібриду F1

Ананасний Середньостиглий Дрібні оранжево-жовті, массою до 5 г. Солодко-
кислі ароматні ягоди. 

Вживають в сушеному вигляді і нагадують за 
смаком родзинки, а також для приготування 
джемів і цукатів.

Пурпуровий Ранньостиглий
М'ясисті, томатовидні ягоди округлої форми, 
діаметром до 5 см, масою 20-50г, насиченого 
пурпурового кольору.

 В їжу вживають недостиглі, бланшіровані 
плоди для виготовлення пюре, соусів, ікри, 
салатів желе, соління та маринування. 
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Цибуля-батун

Цибуля-порей

Цибуля ріпчаста

Цибуля ріпчаста червона

Сорт, 
гібрид F1

Строк 
достигання

Характеристики плоду Особливості сорту/гібриду F1

Цибуля-батун Ранньостиглий
Потовщене стебло білого кольору в підземній 
частині рослини. Листки ніжні, соковиті, довго 
не грубіють, напівгострого смаку. 

Використовують свіжі листки на зелень. 
Салатного призначення.

Сорт, 
гібрид F1

Строк 
достигання

Характеристики плоду Особливості сорту/гібриду F1

Карентан Пізньостиглий
Довге, плескате, темно–зелене листя та потов-
щене підземне стебло – білу ніжку, довжиною 
10–25 см, діаметром 4 см. 

Високі смакові якості, поживні та лікувальні 
властивості. Для споживання у свіжому ви-
гляді та використання в домашній кулінарії.

Цибуля 
духм’яна 
джусай
Це трав’яниста, морозостійка рослина, хо-
роший медонос. Багаторічна середньости-
гла рослина – на одному місці може рости 
до 5-ти років. Листя у цибулі довгі 35 - 60 
см, плоскі і м’ясисті, світло, темно - зелені, зі 
слабким восковим нальотом. За рік цибуля 
утворює 5 - 6 листків. З кожним роком в під-
ставі стрілок утворюється дочірня цибули-
на, з якої виростає нова рослина. Відростає 
рано навесні і росте до осені, не жовтіє. У 
їжу вживаються листя цибулі, які мають на-
півгострий, слабочасниковий смак. Містить 
багато каротину, аскорбінової кислоти. 

Висівають (місяць, глибина) - IV-V, 1-1,5 cм
Схема посадки (см) - 25*30
Збирають (місяць) - VI-X

Цибуля ріпчаста 
аГостана 
Середньостиглий гострий сорт. Цибулини 
округлі, білого кольору, щільні, вагою 60-100 
г. Вирощують з насіння в однорічній культурі 
при зрошенні.  Використовують у свіжому 
вигляді та в домашній кулінарії. Цінується за 
високу врожайність та гарну лежкість. 

Висівають (місяць, глибина) - II-IV, 3 см
Схема посадки (см) - 45 * 3-5
Збирають (місяць) - VII-IX
Збирають (місяць) – VI-X

Сорт, 
гібрид F1

Строк 
дости-
гання

Характеристики 
плоду

Особливості сорту/
гібриду F1

Глобус Середньо-
стиглий

Щільні, вирівняні за роз-
міром, коричневого або 
світло-коричневого кольо-
ру, овальної форми, гострі 
на смак, вагою 75 - 200 г. 

Універсального призна-
чення. Найкращий для 
зимового зберігання. 

Вольська Пізньости-
глий

Щільні, круглої форми, ма-
сою 90–160 г, зручні у про-
цесі кулінарної обробки. 
Сухі луски – темно–жовті, 
соковиті – білі. 

 Середньо–гострий сорт, 
стійкий до борошнистої 
роси. Використання – 
універсальне.

Любчик Середньо-
стиглий

 Щільні, еліптичної форми, 
150–170 г, зручні у процесі 
кулінарної обробки. Сухі 
луски – жовті, соковиті – 
білі, у верхній частині з 
прозеленню. 

Урожай дружньо до-
стигає. Використання 
– універсальне.

Пінгвін Середньо-
ранній

Округло-видовженої 
форми, масою 120-150 г. 
Забарвлення луски стиглих 
плодів коричнево-бронзо-
ва, внутрішніх — біла, смак 
напівгострий. 

Придатний для перероб-
ки та зберігання. Стійкий 
до комплексу хвороб, 
відмінна лежкість — до 6 
місяців. Використовують 
у свіжому вигляді та ля 
переработки.

Супра Середньо-
стиглий

Маса цибулини – 110–130 
г, щільна, овальної форми. 
Сухі луски – темно–жовті, 
соковиті – білі.

Високоврожайний  
середньо–гострий сорт.  
Використання – універ-
сальне.

Халцедон Середньо-
стиглий

При ранньому висіві вирос-
тає округла, соковита, з 
гострим смаком цибулина, 
масою 120–150 г. 

Відносно стійкий до 
пероноспорозу, добре 
зберігається, характе-
ризується дружнім дозрі-
ванням. Універсального 
призначення.

Штуттгартер 
Різен

Ранньости-
глий

Плескатоокруглі, щільні, 
масою 80–100 г. Відмінні 
смакові якості. 

 Гострий сорт, дуже 
добре зберігається 
протягом тривалого 
часу. Універсального 
використання.
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Цибуля ріпчаста червона

Цибуля Шніт

Цикорій

Шпинат

щавель

Сорт, 
гібрид F1

Строк 
достигання

Характеристики плоду Особливості сорту/гібриду F1

Цибуля шніт Середньостиглий
Листя тонке, шилоподібне, трубчасте. Утворює несправжню ци-
булину з відкритими соковитими лусочками. Cухі лусочки мають 
фіолетово-червоне забарвлення.  

Використовують зелене перо, що містить вели-
чезну кількість білка, вуглеводів, мікроелементів, 
а також декоративно - коли цвіте гарними 
фіолетовими квітами.

Сорт, 
гібрид F1

Строк 
достигання

Характеристики 
плоду

Особливості сорту/гібриду 
F1

Матадор Середньостиглий

Розетка компактна. 
Листки гладенькі, 
круглоовальні, товсті, 
зелені, край листової 
пластинки рівний. Маса 
- 20–30 г. 

Використовують молоді листки у 
свіжому, вареному, тушкованому 
вигляді і для консервації.

Новозеландський Середньостиглий
Однорічна дієтична 
рослина з м'ясистим 
листям і пагонами. 

 В їжу використовують пагони і 
листя в свіжому і вареному вигляді, 
для супів, гарнірів і пюре. Для кон-
сервування і заморожування.

Сорт, 
гібрид F1

Строк 
достигання

Характеристики плоду Особливості сорту/гібриду F1

Бельвільський Ранньостиглий
Розетка листків припіднята, розлога. 
Листя видовжено-овальне, зелене, 
смачне. 

Стійкий до понижених температур та стрілкування. 
Використовують в домашній кулінарії, для консер-
вації та засолювання.

Широколистий Ранньостиглий Ароматне листя, що має приємний 
пікантний смак. 

Для приготування салатів, соусів, як приправа до 
м'ясних і рибних страв.

Сорт, 
гібрид F1

Строк 
достигання

Характеристики плоду Особливості сорту/гібриду F1

Кавовий 
(кореневий)

Трав'яниста рослина до 1,5 м 
заввишки, має товстий м'ясистий 
довгий стрижневий корінь. 

Для отримання сировини для при-
готування напоїв і спиртів. Містить 
інулін. 

Міланський 
(листовий)

Рослина утворює видовжені, з 
ребром, качани світло-зеленого 
кольору, які збирають в кінці ве-
ресня – на початку жовтня. Мають 
пікантний смак. 

 Для приготування салатів.  Містять 
велику кількість вітамінів, мінераль-
них речовин, які позитивно вплива-
ють на утворення еритроцитів.

Щербет 
(листовий) Ранньостиглий

 Рослина утворює видовжені, з 
ребром, качани кремово-червоно-
го забарвлення. Мають пікантний 
смак.  

Для приготування салатів.  Велика 
кількість вітамінів, мінеральних 
речовин, які позитивно впливають 
на утворення еритроцитів.

Сорт, 
гібрид F1

Строк 
достигання

Характеристики плоду Особливості сорту/гібриду F1

Амфора Середньостиглий
Яйцеподібної форми, щільні, масою 90–120 г. Забарвлення 
зовнішньої луски – темно–малинове, внутрішньої луски – 
біле з фіолетовим епідермісом. 

 Напівгострий, високоврожайний сорт. Дружнє достигання, висо-
ка лежкість. Для вирощування в усіх зонах України. Універсально-
го використання.

Веселка Ранньостиглий Округлі або овально–округлі, масою 100–150 г. Зовнішні 
луски – фіолетово–червоного забарвлення.

 Напівгострий сорт, відносно стійкий проти пероноспорозу, 
добре визріває на момент збирання, зберігається до 6 місяців. 
Салатного використання.

Ялтинська Середньостиглий
Плоскоокруглої форми, фіолетового кольору, внутрішні 
луски білого кольору, масою - 120- 140 г. М'якуш сокови-
тий та ніжний, 

Солодкий сорт зі слабкою гіркотою. Використовується у свіжому 
вигляді.

Цикорій 
пала росса
Ранньостиглий сорт для споживання 
у свіжому вигляді. Висівають у відкри-
тий ґрунт на сонячному місці. Сходи 
з’являються через 8–12 днів. Догляд 
полягає у розпушуванні ґрунту та про-
полюванні бур’янів. Качани щільні з 
чіткими прожилкам. Має приємний 
смак з гірчинкою.  Містить велику кіль-
кість вітамінів та покращує травлення. 
Висівають (місяць, глибина) – IV–VII, 
1–1,5 см
Схема висадки (см) – 30х30
Збирають (місяць) – VIIІ–ІХ
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полуниЦя

суниЦя 

Сорт, 
гібрид F1

Строк 
достигання

Характеристики плоду Особливості сорту/гібриду F1

Рожева Мрія Ультраранній
Яскраво-рожевого кольору, 
мають щільну структуру, на смак 
ніжні, солодкі й ароматні. Вага 
однієї ягоди 30-40 г. 

Стабільна і висока врожайність, 
стійкий до фузаріозного в’янення та 
сірої гнилі. Для вживання в свіжому 
вигляді, а також для приготування 
компотів, джему та варення.

Сашенька F1 Ранньостиглий
Крупні, насичено–червоного 
кольору, дуже солодкі, соковиті, 
ароматні. 

Для приготування варення, джемів, 
коктейлів, вареників, компотів. При 
заморожуванні на зиму ягоди довго 
зберігають вітаміни.

Сорт, 
гібрид F1

Строк 
достигання

Характеристики плоду Особливості сорту/гібриду F1

Білосніжка Ранньостиглий
Білі, на смак – кислувато–солодкі, аромат-
ні, не поступаються за вмістом вітамінів 
лісовій суниці.

 Тривале плодоношення - з червня і до замороз-
ків. Дуже корисний для здоров'я.

Руяна 
ремонтантна

Ранньостиглий Червоні, ароматні, не поступаються за 
вмістом вітамінів лісовій суниці. 

Сорт ремонтантної суниці. Плодоносить з червня 
і до заморозків. 

полуниЦя 
спокуса
Унікальний гібрид, що має ряд пе-
реваг перед звичайними сортами: 
- плодоносить з травня до замороз-
ків. Сорт одночасно ремонтантний 
і великоплідний: максимальна маса 
ягоди 30-35 г. Таке поєднання обу-
мовлює дуже високу врожайність 
рослин. Збір ягід починається вже 
через 1,5-2 місяці після висадки роз-
сади (до 1,5 кг добірних ягід з куща).
Висівають (місяць, глибина) - II-III, 
0,2 см
Схема посадки (см) -30*50
Збирають (місяць) - VI-IX

суниЦя 
жовте диво
Кущ невеликий, вистою до 10 см, з вели-
кою кількістю квітконосів. Ягоди жовті 
ароматні, на смак – кислувато–солодкі, 
масою 2-4 г., ароматні. М’якуш - кремово-
жовтий. Плодоносить з червня і до замо-
розків. Розмножується – насінням (роз-
садним методом). Час посадки – лютий (на 
розсаду), весна (у фазі 4-6 листків розсаду 
висаджують на постійне місце в грунт).
Висівають (місяць, глибина) - II-III, V-VI,  0,2 
см
Схема посадки (см) - 30*30
Збирають (місяць) - VI – IХ



пряно-ароматичні 
культури 
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аніс

валеріанелла салатна

Грибна трава  (пажитник)

естраГон (тархун)

змієГоловник кмин

базилік

Сорт, 
гібрид F1

Строк 
достигання

Характеристики плоду Особливості сорту/гібриду F1

Аніс звичайний Однорічник
Сіро-зеленого кольору, невеликий, близько 3-5мм, яйце-
видної форми яз невеликими реберцями, кілька стислий з 
боків, двонасінневий.

Містить камедь, анісову кислоту, слизовий цукор, жирне 
і ефірне масло. Стимулює виділення молока у матерів-
годувальниць. 

Сорт, 
гібрид F1

Строк 
достигання

Характеристики плоду Особливості сорту/
гібриду F1

Валеріанелла 
салатна Середньостиглий

Соковиті, приємного солодкого 
смаку листя збирають до появи 
квітконосів.

Для використання в свіжому 
вигляді (добавка до салатів, 
закуска або самостійно як 
гарнір). 

Сорт, 
гібрид F1

Строк 
достигання

Характеристики плоду Особливості сорту/
гібриду F1

Грибна трава Середньостиглий
Пажитник, тригонелла - однорічна 
трав’яниста рослина, висотою 
до 60 см. 

 В їжу використовують 
стебла, листки та насіння. 
Для м'ясних, рибних страв, 
грибів, бульйонів та соусів.

Сорт, 
гібрид F1

Строк 
достигання

Характеристики плоду Особливості сор-
ту/гібриду F1

Естрагон Середньостиглий

 Зелень зрізають, коли стебла відрос-
туть до 25 см, у перший рік зелену масу 
зрізають 1 раз, а з другого року – кілька 
разів. Рослина на одному місці може 
рости 5–10 років.

Незамінна приправа до 
бринзи, сирів та рибних 
страв

Сорт, 
гібрид F1

Строк 
достигання

Характеристики плоду Особливості сорту/гібри-
ду F1

Змієголовник Середньостиглий
Світлолюбна пряна рослина з 
приємним м’ятно–лимонним 
ароматом.

Не вибагливий до тепла, пере-
носить довготривале похолодан-
ня, заморозки, любить світло та 
гарно зволожений ґрунт.

Сорт, 
гібрид 

F1

Строк 
достиган-

ня
Характеристики плоду

Особливості 
сорту/гібри-

ду F1

Кмин Двурічник

У перший рік рослина утворює 
лише прикореневу розетку листя, 
стебло з'являється на другий рік. 
Насіння з рослин збирають на 
другий рік, коли вони починають 
буріти.

Покращує травлен-
ня і підвищує апетит.

Сорт, 
гібрид F1

Строк 
достигання

Характеристики плоду Особливості сорту/гібриду F1

Базилік зелений Середньостиглий
 Листки крупні, ланцето-овальної форми, зелені. Аро-
мат сильний з специфічним присмаком, зберігається і 
в сухих рослинах. 

Стійкий до хвороб та посухи. Використовують у свіжо-
му та сушеному вигляді як приправу при консервуван-
ні овочів, приготування риби, м'яса. Велика кількість 
ефірних масел, корисних для людини.

Базилік зелений Кім-
натний Середньостиглий

Листки маленькі, зубчасті, яскраво-зеленого кольору. 
Аромат дуже інтенсивний, із специфічним присмаком, 
зберігається і в сухих рослинах. 

Використовують у свіжому та сушеному вигляді як 
приправу при консервуванні овочів, приготування 
риби, м'яса. Велика кількість ефірних масел, корисних 
для людини.

Базилік лимонний 
(зелений) Середньостиглий Кущ висотою до 50 см, зелений, компактний. Стійкий до 

хвороб. Має високі смакові і товарні якості.
Неповторний лимонний аромат. Для салатної зелені, а 
також як пряно-смакову приправу в домашній куліна-
рії та консервуванні. 

Базилік фіолетовий Середньостиглий
Листки крупні, ланцето - овальної форми, фіолетові. 
Аромат сильний з специфічним присмаком, зберігаєть-
ся і в сухих рослинах. 

Використовують для приправ при консервуванні 
овочів, приготуванні риби та м'яса. 

Базилік фіолетовий 
Чорний Опал Середньостиглий

Сильно розгалужена рослина, висотою 30-50 см. 
Листки крупні, овальної форми,темно-фіолетові. Аро-
мат сильний із специфічним присмаком. Маса однієї 
рослини 300 г. 

Стійкий до хвороб та посухи. Для приправ при кон-
сервуванні овочів, приготуванні риби, м'яса. Містить 
велику кількість ефірних масел, корисних для людини.

Базилік яскраво-зелений 
Міні Середньостиглий

Однорічна карликова рослина з дуже маленьким 
листям яскраво-зеленого кольору. Аромат дуже 
інтенсивний, із специфічним присмаком, зберігається і 
в сухих рослинах. 

Стійкий до хвороб та посухи. Використовують у свіжо-
му та сушеному вигляді у кулінарії. Велика кількість 
корисних масел для людини.

базилік 
італійський 
(фіолетовий)
Рослина однорічна, сильно розгалу-
жена, висотою  до 30 см, діаметром до 
60 см. Листки крупні, ланцето - оваль-
ної форми, фіолетові. Аромат збері-
гається і в сухих рослинах. Стійкий 
до хвороб та посухи. Має неповторні 
пряно-смакові якості. Використову-
ють у свіжому та сушеному вигляді як 
приправу при консервуванні овочів, 
приготування риби, м’яса. Містить 
велику кількість ефірних масел, ко-
рисних для людини.
Висівають (місяць, глибина) - IV - V, 1 
см
Схема посадки (см) -45 * 15
Збирають (місяць) -VI-X
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коріандр (кінза)

рукола

майоран

оГіркова трава

ревінь

рута духм’яна

Сорт, 
гібрид F1

Строк 
достигання

Характеристики плоду Особливості сорту/гібриду F1

Коріандр посівний 
Бородинський Середньостиглий

Розетка листя компактна, до 30 см. Листя 
зелені, середньо-розсічені, черешок зеле-
ний. Рослина має сильний пряний аромат 
і приємний ніжний смак.

Листя використовуються в свіжому вигляді для 
салатів, як приправа до м'ясних і рибних страв. 
Насіння додають як прянощі для ароматизації 
хліба, ковбас, соусів, кондитерських виробів і в 
маринади.

Коріандр посівний 
Янтар Середньостиглий Листова розетка напіврозкидиста. Листя 

темно-зелене, ніжне, ароматне.

Листя молодих рослин використовують в куліна-
рії. Насіння -  як пряна приправа для ароматиза-
ції хліба, кондитерських виробів і в маринадиів. 
В медицині -  при простудних і шлункових 
захворюваннях.

Сорт, 
гібрид F1

Строк 
достигання

Характеристики плоду Особливості сорту/гібриду F1

Індау Однорічник

Рослина світло – та вологолюбна, висотою 30 
- 60 см, масою 120-160 г. Висівають в декілька 
термінів, починаючи з ранньої весни. Сходи 
з’являються на 5–й день, а через два тижні 
вже можна збирати перший врожай із зелених 
листочків.

 Низькокалорійний, містить багато вітамі-
нів групи В, вітамін Р, сприяє нормалізації 
травлення. Салатаного використання.

Міні Пікантна Багаторічник
Листки ніжні, тонкі, видовжені, сильно зубчасті 
з горіхово – гірчичним смаком та приємним 
ароматом. 

Низькорослий, але дуже ароматний сорт. 
Використовується в салатах.

Сорт, 
гібрид F1

Строк 
достигання

Характеристики плоду Особливості сорту/гібриду F1

Майоран садовий 
Дзвіночок Однорічник Численні стебла (20-50) утворюють кущ 

висотою 50-55 см, діаметром 35-40 см.
В кулінарії використовують як приправу. В 
медицині - як знеболююче.

Сорт, 
гібрид F1

Строк 
достигання

Характеристики плоду Особливості сорту/гібриду F1

Огіркова трава Однорічник
 Листя має аромат свіжих огірків. Для 
отримання свіжої зелені посів проводять 
в декілька термінів.

 Можна вирощувати як кімнатну культуру. Свіже 
листя смакує у салатах, а сушену траву викорис-
товують як пряність. 

Сорт, 
гібрид F1

Строк 
достигання

Характеристики плоду Особливості сорту/гібриду F1

Ревінь Багаторічник
 У перший рік з рослини збирають 2–3 
черешки черпвоно-коричневого кольору, 
наступні роки – більше.

Для смачних компотів, пирогів та ліків.

Сорт, 
гібрид F1

Строк 
достигання

Характеристики плоду Особливості сорту/гібриду F1

Рута духм'яна Багаторічник
Невеликий вічнозелений напівчагарник 
(висотою 30-60 см) з темно-зеленим, 
сильно розсіченим листям. Має сильний 
аромат.

Молоді свіжі або сушені листя служать при-
правою для салатів, маринадів, солінь, м'ясних і 
рибних страв. 

розмарин 
лікарський
Багаторічна, вічнозелена, пряно-аро-
матична та лікарська рослина вистою 
до 2 м. Рослина теплолюбна, неморо-
зостійка, гине при температурі нижче 
за -100С. Попередньо замочене насіння 
висівають на розсаду у березні-квітні. 
Збирають зелень з молодих пагонів до 
початку цвітіння, починаючи з наступ-
ного року.  Використовують у свіжому 
та сушеному вигляді, як пряно-смакову 
добавку до різноманітних кулінарних 
страв. Вирощують в квіткових вазонах 
на балконі та в квартирі або у відкрито-
му ґрунті на сонячних ділянках. Добре 
очищує повітря. 
Висівають (місяць, глибина) -III-IV, 0,2 см
Схема посадки (см) -70 * 40
Збирають (місяць) -IV-V
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рукола 
морозне 
віконЦе
Багаторічник. Швидкостиглий (20-25 днів) 
вузьколистий сорт. Листя швидко відрос-
тає, за формою сильно зубчате, продовгу-
вате, гладке, з гірчичним гострим смаком 
та приємним ароматом. Вирощується як 
у відкритому грунті, так і на підвіконні. 
Зелень збирають до початку цвітіння. По-
требує регулярного поливу. Використову-
ється в салатах.

Висівають (місяць, глибина) – IІІ- VІІІ, 1-3 см
Схема висадки (см) – 20х10
Збирають (місяць) – ІV–X

тим’ян (чебреЦь)

фенхель

чабер садовий

черемШа

Сорт, 
гібрид 

F1

Строк 
достигання

Характеристики плоду Особливості сорту/
гібриду F1

Тим'ян 
звичайний Багаторічник

Листя дрібне, довгасто-яйцеподібне, 
зверху темно-зелене, знизу - сірува-
то-фіолетове. Квітки світло-рожеві, 
зібрані на кінцях гілок в головчасте 
суцвіття.

Цінна пряносмакова і 
лікарська рослина  з при-
ємним пряним смаком і 
запахом, завдяки вмісту в 
ньому  ефірних масел.

Сорт, 
гібрид F1

Строк 
достигання

Характеристики 
плоду

Особливості сорту/
гібриду F1

Фенхель звичайний 
Мерцишор Багаторічник

Коренеплід із зеленою 
розеткою великих листків, 
які по зовнішньогю ви-
гляду нагадують кріп, а по 
аромату - аніс.

В їжу використовують у свіжо-
му і засушеному вигляді. Лис-
тя та стебла варять, тушать, 
додають в якості приправ при 
солінні і маринуванні.

Сорт, 
гібрид F1

Строк 
достигання

Характеристики плоду Особливості сорту/гібри-
ду F1

Чабер садовий 
Остер Однорічник

Листова розетка середньої 
щільності, висотою до 
40 см, пірамідної форми. 
Листя велике, темно-зеле-
ного кольору, з приємним 
ароматом.

Має сильний аромат, пікантний, 
гостро-пряний смак. Викорис-
товується в свіжому вигляді в 
салатах, в сушеному як спеція.

Сорт, 
гібрид F1

Строк 
достигання

Характеристи-
ки плоду Особливості сорту/гібриду F1

Черемша Багаторічник

Зелень черемши 
яскраво-зеленого 
кольору із при-
ємним слабочасни-
ковим смаком.

Багатий вітамінами, один з кращих способів 
боротьби з вітамінозом. В їжу використовуються 
молоді пагони і листя в свіжому, соленому, мари-
нованому, квашеному і сушеному вигляді.



лікарські 
культури



52

валеріана

вівсяний корінь

Гісоп

дуШиЦя (материнка, ореГано)

звіробій

котовник лимонний

любисток

Сорт, 
гібрид F1

Строк 
достигання

Характеристики плоду Особливості сорту/гібриду F1

Валеріана лікарська Багаторічник
Тіньовитривала культура.У лікувальних цілях 
використовують корінь, а свіже листя додають 
до салатів, роблять настої. Сіяти можна в три 
терміни: влітку, під зиму або весною. 

Має сильний аромат, пікантний, гостро-пряний 
смак. Використовується в свіжому вигляді в 
салатах, в сушеному як спеція.

Сорт, 
гібрид F1

Строк 
достигання

Характеристики плоду Особливості сорту/гібриду F1

Вівсяний корінь Дворічник

Коренеплоди готові до споживання через 100–120 
днів після появи сходів. З коренеплодів готують 
супи, використовують як приправу до м’ясних 
та рибних страв. Молоде листя додають до 
салатів. Насіння висівають ранньою весною або під 
зиму на глибину до 2 см. 

Має сильний аромат, пікантний, гостро-
пряний смак. Використовується в свіжому 
вигляді в салатах, в сушеному як спеція.

Сорт, 
гібрид F1

Строк 
достигання

Характеристики плоду Особливості сорту/гібриду F1

Гісоп лікарський Багаторічник

Посухо-, морозостійка культура. Вирощують посівом 
насіння у відкритий грунт або через розсаду. На одному 
місці може рости 4-5 років. Молоде та сушене листя, 
пагони, квіти використовують як приправу в кулінарії до 
м'ясних, рибних трав, супів, як лікувальний засіб в народній 
медицині. 

Має сильний аромат, пікантний, 
гостро-пряний смак. Використову-
ється в свіжому вигляді в салатах, в 
сушеному як спеція.

Сорт, 
гібрид F1

Строк 
достигання

Характеристики плоду Особливості сорту/гібриду F1

Душиця звичайна Багаторічник

Рослина, висотою 40–70 см. Висівають у відкритий ґрунт 
весною та під зиму. Для лікування застосовують стебла, 
листя, квіти. У якості приправи до салатів, м’ясних та 
рибних страв використовують свіжу зелень (листя та квіти). 
Збирають зелень на другий рік під час масового цвітіння.

Має сильний аромат, пікантний, 
гостро-пряний смак. Використову-
ється в свіжому вигляді в салатах, в 
сушеному як спеція.

Сорт, 
гібрид F1

Строк 
достигання

Характеристики плоду Особливості сорту/гібриду 
F1

Звіробій Багаторічник

Висота 30-60см. Вирощують найчастіше посівом насіння під 
зиму, при посіві навесні насіння необхідно стратифікована. 
Золотисто-жовті квіти розцвітають перший раз на початку 
літа, повторно рослина цвіте через місяць-півтора. Болезас-
покійливий, протизапальний і ранозагоювальний засіб, з 
нього готують настойки, чаї та відвари.

Має сильний аромат, пікантний, 
гостро-пряний смак. Використову-
ється в свіжому вигляді в салатах, 
в сушеному як спеція.

Сорт, 
гібрид F1

Строк 
достигання

Характеристики плоду Особливості сорту/
гібриду F1

Котовник лимон-
ний (котяча м'ята) Багаторічник

Висота -  45–100 см. Культура теплолюбна, вирощують на від-
критих сонячних ділянках, легких ґрунтах. Свіже та сушене листя 
котовника – гарна ароматна приправа до м’ясних, рибних страв. 
В народній медицині з нього готують відвари та настої. Чудовий 
медоніс.

Має сильний аромат, пікант-
ний, гостро-пряний смак. 
Використовується в свіжому 
вигляді в салатах, в сушеному 
як спеція.

Сорт, 
гібрид F1

Строк 
достигання

Характеристики плоду Особливості сорту/
гібриду F1

Любисток 
лікарський Багаторічник

Стебло висотою до 2 м. Листя 
блискуче, запашне. Квіти жовтувато-
зеленого кольору, зібрані в зонтичні 
суцвіття. Використовується у вигляді 
приправи як в свіжому так і сушеному 
вигляді. Покращує роботу стравохо-
ду, збуджує апетит.

Має сильний аромат, 
пікантний, гостро-пря-
ний смак. Використову-
ється в свіжому вигляді 
в салатах, в сушеному 
як спеція.

лаванда 
лікарська
Лікарська і пряна рослина, висотою 
0,5–0,6 м. Напівкущ, цвіте в літні міся-
ці. Квіти мають сильний вишуканий 
аромат. Росте на захищених сонячних 
місцях, родючих ґрунтах. Вирощують 
посівом насіння у відкритий ґрунт під 
зиму, або навесні. Перед весняним по-
сівом насіння стратифікують.
Висівають (місяць, глибина) – ІІ–V, IX, 
0,5–1см
Схема висадки (см) – 30х50
Збирають (місяць) – VI–VIІ

меліса лимонна
Сорт, 

гібрид F1
Строк 

достигання
Характеристики плоду Особливості сорту/

гібриду F1

Меліса лимонна 
Соборна Багаторічник

Насіння у відкритий ґрунт ви-
сівають весною, коли ґрунт добре 
прогріється. Свіже листя та молоді 
пагони використовують як припра-
ву до супів, м’яса, овочевих страв. 
Можна вирощувати як кімнатну 
(горщикову) культуру. Чудовий 
медоніс.

Має сильний аромат, 
пікантний, гостро-пряний 
смак. Використовується в 
свіжому вигляді в салатах, 
в сушеному як спеція.
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м’ята перЦева

розторопШа

стевія

Шавлія

Сорт, 
гібрид F1

Строк 
достигання

Характеристики плоду Особливості сорту/гібри-
ду F1

М'ята перцева Багаторічник

Насіння висівають у відкритий 
ґрунт навесні. Насіння м’яти дуже 
дрібне, тому рослину можна ви-
рощувати розсадним способом. На 
одному місці м’яту вирощують 3 
роки. М’ята гарний медоніс. З лис-
тя м’яти заварюють корисні фіточаї.

Має сильний аромат, пікантний, 
гостро-пряний смак. Викорис-
товується в свіжому вигляді в 
салатах, в сушеному як спеція.

Сорт, 
гібрид F1

Строк 
достигання

Характеристики плоду Особливості сорту/гібри-
ду F1

Розторопша 
плямиста Однорічник

Не вимоглива до умов вирощуван-
ня рослина. Вирощують посівом 
насіння у відкритий ґрунт. В їжу 
споживають молоде листя та 
пагони, суцвіття, готуючи їх як 
артишок. Застосовується як ліки 
при захворюваннях печінки.

Має сильний аромат, пікантний, 
гостро-пряний смак. Викорис-
товується в свіжому вигляді в 
салатах, в сушеному як спеція.

Сорт, 
гібрид F1

Строк 
достигання

Характеристики плоду Особливості сорту/гібриду F1

Стевія Медова 
трава Багаторічник

Стевія формує компактний кущик, висотою 30-40 см. Квітки білі з блідо-пурпуровим 
центром. Рослина досить невибаглива, легко пристосовується до різних грунтів. Вирощу-
ється як прямим посівом насіння в грунт, так і розсадним способом. Єдиний натуральний 
природний безкалорійний цукрозамінник. В 25 разів солодша за цукор, нормалізує рівень 
глюкози в крові.

Має сильний аромат, пікантний, гостро-пряний смак. Викорис-
товується в свіжому вигляді в салатах, в сушеному як спеція.

Сорт, 
гібрид F1

Строк 
достигання

Характеристики плоду Особливості сорту/гібриду F1

Шавлія лікарська Багаторічник

Напівкущ, висотою 20–70 см. Невибаглива, посухостійка культура. Насіння у відкритий 
ґрунт висівають навесні, можна також сіяти під зиму. Листя шавлії збирають в червні–серпні, 
починаючи з другого року розвитку рослини.  Свіже листя використовують як приправу 
до м’ясних страв, супів. Шавлія має протизапальні, антимікробні, загально зміцнюючі 
властивості.

Має сильний аромат, пікантний, гостро-пряний смак. Викорис-
товується в свіжому вигляді в салатах, в сушеному як спеція.

ромаШка 
лікарська
Природний антисептичний засіб. 
Однорічна трав’яниста рослина, 
висотою до 35 см. Надає пере-
вагу вологим ґрунтам, світлим 
ділянкам. Вегетаційний період 
60–70 днів. Цвіте з весни до осені. 
У лікувальних цілях (для настоїв) 
використовують квіти, зібрані на 
початку цвітіння.
Висівають (місяць, глибина) – IІІ–V, 
0,5–1см
Схема висадки (см) – 30х40
Збирають (місяць) – V–VIII



54

насіння екзотичних культур

бамія діброва
Однорічна рослина. Сорт середньостиглий, від масових 
сходів до першого збору зав’язей 58-68 діб. Зав’язь тем-
но-зеленого забарвлення масою 9 г. Насіння на розсаду 
висівають у торф’яні горщики, що дозволяє пересадити 
30–45 денну розсаду у відкритий ґрунт без травмуван-
ня кореневої системи. В їжу споживають недозрілі (3–6 
денні) зав’язі плодів, як тільки вони досягнуть 4–6 см до-
вжини. Бамію їдять свіжою (в салатах), вареною, тушко-
ваною, жареною, її сушать, заморожують, консервують. 

Висівають (місяць, глибина) – IV, 2,5–3 см

Схема висадки (см) – 70х30

Збирають (місяць) – VIII–IX

момордіка
Однорічна, трав’яниста, гілляста ліана, довжиною 2,5-3 
м. Квітки жовтого кольору з приємним ароматом, плоди 
помаранчевого кольору, пузирчасті, покриті дрібними 
волосками, на вигляд дуже декоративні, а за смаком на-
гадують гарбуз. Рослина тепло- і вологолюбна, при ви-
рощуванні вимагає опори і частих зборів плодів.

Висівають (місяць, глибина) – III-IV, 1 см

Схема висадки (см) – 70*70

Збирають (місяць) – VIII-IX

ківано
Рослина світло– та теплолюбна, не виносить заморозків, 
затінених та кислих ґрунтів. Насіння на розсаду висіва-
ють за місяць до висадки на постійне місце (у відкритий 
ґрунт розсаду висаджують після того, як мине загроза 
заморозків). Плоди багаті аскорбіновою кислотою, Р–ак-
тивними речовинами, містять мінеральні солі, органічні 
кислоти та цукор. За вмістом калію не мають собі рівних. 
Свіжий сік ківано підвищує тонус організму, надає захис-
них сил. Консервовані дрібні плоди (корнішони) – до-
стойні конкуренти огіркам.

Висівають (місяць, глибина) – IV–V, 2–3 см

Схема висадки (см) – 50х80

Збирають (місяць) – VIIІ–ІХ

бамія сопілка
Однорічна самозапильна рослина. Бамія погано пере-
носить пересадку, тому її вирощують через розсаду у 
торф’яних горщиках. Насіння перед посівом замочують 
на 24 години в теплій воді. 30-45 денну розсаду висаджу-
ють у відкритий грунт. Їдять недозрілі (3-6 денні) зав’язі 
плодів, як тільки вони достигнуть 4-6 см довжини. Бамію 
їдять свіжою (в салатах), вареною, тушеною, жареною, її 
сушать, заморожують, консервують.

Висівають (місяць, глибина) - IV, 2,5-3 см

Схема посадки (см) - 70х30

Збирають (місяць) - VIII-IX

люффа
Однорічна ліана, висотою 2-4 м. Плоди до 40-60 см за-
вдовжки, циліндричні, злегка ребристі. Молоді плоди за 
смаком схожі на кабачки. Застосовуються в смаженому, 
консервованому, тушкованому, вареному вигляді або в 
якості добавок до різних страв. Зрілі плоди не їстівні, під 
їх шкіркою знаходиться пружна гіпоалергенна мочалка. 
Після зняття шкірки і виїмки насіння, мочалку промива-
ють в проточній воді і обполіскують в окропі.

Висівають (місяць, глибина) – IV-V, 2 cм

Схема висадки (см) – 40×45

Збирають (місяць) – VI-VIII

пепіно
Рослина для аматорського вирощування у відкритому 
та захищеному ґрунті, контейнерах, оранжереях. Роз-
саду висаджують у відкритий ґрунт, після того як мине 
загроза заморозків. Рослина високоросла, потребує 
вирощування на шпалері та обов’язкового пасинку-
вання (кожний тиждень). Погано переносить надлишок 
вологи, різкі перепади температури (особливо більше 
+30°С). М’якуш м’який, соковитий, ароматний, нагадує 
за смаком диню чи манго. Плоди пепіно заморожують, 
сушать, сахарять, з них готують смачне желе. Незамінна 
культура для профілактики захворювань щитовидної 
залози.

Висівають (місяць, глибина) – ХI–XII, 2–3 см

Схема висадки (см) – 35х70

Збирають (місяць) – VIII–IХ

яГоди Годжі
Кущ, висотою до 3 м, добре переносить зимові морози. 
Плоди довгастої форми, довжиною до 2 см. Червоно-
рожевого кольору, мають солодкувато-гіркий присмак. 
Краще вирощувати через розсаду. Для прискореного 
процесу пророщування насіння можна покласти в холо-
дильник на тиждень, потім загорнути у вологу тканину 
до моменту проростання. Плодоносить на 3-4 рік з лип-
ня по вересень. Вживають тільки в сушеному вигляді, т.я. 
свіжі ягоди отруйні! У ягодах міститься велика кількість 
аскорбінової кислоти, вітаміну С, багато антиоксидантів. 
Вони допомагають знизити рівень цукру і холестерину в 
крові, а також зменшують ризик розвитку онкологічних 
захворювань. Плоди є прекрасним афродизіаком.

Висівають (місяць, глибина) – IV–V, 2 см

Схема висадки (см) – 150х200

Збирають (місяць) – VII-IХ

лаГенарія пляШкова
Однорічна витка рослина з довгими стеблами. Утво-
рює великі плоди подовжено-пляшкової форми, масою 
2-7кг. Вирощують посівом насіння в грунт або через роз-
саду. Збирають плоди, довжиною 30-40см, коли шкірка 
ще тонка і салатного відтінку. Молоді плоди використо-
вують в народній медицині. Взагалі у у їжу їх використо-
вують як кабачки і патисони, з них готують ікру, салати, 
варять каші, обсмажують в олії, гасять, фарширують і 
маринують. Рослина дуже декоративна, її можна розмі-
щувати біля альтанок і зборів.

Висівають (місяць, глибина) - IV-V, 3 см

Схема посадки (см) - 100х100

Збирають (місяць) - IX-X

артиШок
Грин Глоуб
Кущ високорослий, висотою 150-200см. 
Квітки великі, зеленого забарвлення, 
діаметром 10-25см. В їжу використовують 
суцвіття-кошики з м’ясистим квітколожем 
та великими, соковитими, багаточис-
ленними листочками. Зрізають кошики з 
частиною квітконоса до початку цвітіння, 
коли розкривається луска в центральній 
частині. Використовується для приготу-
вання салатів, фаршу, пюре та соусів.

Висівають (місяць, глибина) – III-V, 1,5 см
Схема висадки (см) – 70*70
Збирають (місяць) – VI-VII
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мікрозелень 
базилік зелений
Зелені гоструваті паростки з пряним аро-
матом. Містять ефірні масла, вітаміни А, Р, 
В2, С, каротин, рутин і фітонциди. Молоді 
листочки додають в свіжі салати, овочеві 
супи, в гарніри і прикрашають всі страви. 
Мікрозелень базиліка має антисептичну 
і протизапальну дію, зміцнює стінки су-
дин, допомагає нормалізувати вагу.

мікрозелень 
буряк
Паростки добре додавати до салатів і 
других страв. Вони мають тонізуючий 
ефект завдяки високому вмісту мікро-
елементів і комплексу вітамінів. Зміцню-
ють імунітет, позитивно впливають на 
систему травлення, покращують настрій.

мікрозелень 
редька дайкон
Молоді, гострі на смак листочки дайко-
на багаті вітамінами A, B1, B2, C, РР і мі-
неральними речовинами. Їх вживання 
підсилює захисні сили організму і сти-
мулює виділення шлункового соку, по-
кращуючи травлення. Використовується 
в свіжому вигляді, як чудова добавка до 
овочевих салатів і м’ясних страв.

мікрозелень 
капуста кольрабі
Пікантна на смак. Містить велику кіль-
кість речовини під назвою сульфорафан, 
яке стримує розвиток злоякісних клітин. 
Є засобом профілактики всіляких інфек-
ційних захворювань. Вживання в їжу 
паростків кольрабі сприяє нормалізації 
обміну речовин, тому його вживання по-
казано для тих, хто хоче не просто схуд-
нути, а й закріпити результат надовго.

мікрозелень 
капуста брокколі
Паростки дуже багаті поживними речо-
винами, які підтримують в нормі роботу 
всього організму і перешкоджають роз-
витку багатьох захворювання. Прекрас-
ний засіб від стресу. Містить віта міни С, 
В, РР. Відрізняється вираженими антиок-
сидантними властивостями. Використан-
ня універсальне.

мікрозелень 
ГірчиЦя
Прекрасний засіб, попереджає старіння 
стінок кровоносних судин. Завдяки пер-
цевий смак і тонкому аромату додадуть 
легку гостроту м’ясних і рибних страв, 
овочевих салатів і закусок. Ця пікантна 
добавка до їжі стимулює апетит і крово-
обіг.

мікрозелень  -  це молоді рослини, які мають тільки 
сім’ядольні листочки і одну пару справжніх листків. У цей пе-
ріод розвитку рослини містять найбільшу кількість вітамінів, 
ферментів, мінералів і життєвих сил.
Вирощується з екологічно чистого насіння, дуже швидко і 
має максимальну кількість корисних для здоров’я компо-
нентів. 

переваГи мікрозелені:
• У рослинах, які перебувають на етапі мікрозелені, від 4 до 
40 разів більше поживних речовин, ніж у дорослій рослині. 
В тому числі проростки містять каротиноїди і вітамін С, які в 
комплексі захищають організм від шкідливої дії вільних ра-
дикалів.
• Добре засвоюється і допомагає регулювати травлення. Спо-
живання мікрозелені значно покращує витривалість і пра-
цездатність. 
• Доповнює смак їжі, роблячи його пікантним, а аромат при-
йдеться до смаку справжнім гурманам. Цю добавку до вишу-
каних страв подають в дорогих ресторанах. 
• Швидко дає «врожай»: для того, щоб виростити зелень до 
потрібного стану необхідно максимум пара тижнів. При тому 
вирощувати такі рослини в домашніх умовах круглий рік, 
дуже просто. 

практично всі зелені культури  - салатні, цибульні, 
пряно-ароматичні, більшість видів капустяних, буряк, злако-
ві - можна вирощувати в якості цінної вітамінної добавки на 
своєму підвіконні. 
Наразі ми пропонуємо 12 найменувань насіння мікрозеле-
ні:  базилік зелений, редьку дайкон, капусту броколі, капусту 
червону,  редиску, коріандр, крес-салат, руколу, буряк, гірчи-
цю, цибулю-шніт, капусту кольрабі. 
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мікрозелень 
капуста червона
Паростки характеризуються високою 
концентрацією вітамінів, вуглеводів, 
ферментів, фітонцидів, мінеральних та 
інших корисних речовин. Зміцнюють 
імунітет, стимулюють травлення і попе-
реджають млявість шлунка, мають тоні-
зуючий ефект. Мікрозелень добре вико-
ристовувати в свіжому вигляді, додаючи 
в салати та м’ясні страви.

мікрозелень 
Цибуля-Шніт
Гострі, запашні й соковиті паростки ви-
користовують в приготуванні овочевих 
салатів, соусів, омлетів та інших страв. 
Містить бета-каротин, рибофлавін, тіа-
мін, вітаміни В3 та РР, B9, B4, аскорбінову 
кислоту, величезна кількість макро та 
мікроелементів, які допомагають позбу-
тися від недостакі вітамінів та мінералів, 
запобігають застуді й захворюванням 
шлунково-кишкового тракту, зміцнюють 
імунітет.

мікрозелень 
крес-салат
Багатий на вітаміни групи В, вітамін С, 
каротином, рутином, мікроелементами. 
Має загальнозміцнюючу дію, покращує 
травлення, сон і самопочуття, знижує 
артеріальний тиск. Його соковиту зелень 
з приємним ніжно-пряним присмаком, 
широко використовують в кулінарії. До-
дають у салати, супи і соуси, подають до 
м’ясних і рибних страв, гарнірів і бутерб-
родів.

мікрозелень 
рукола
Цінується за своєрідне поєднання ефір-
них масел, вітамінів, каротину і мінераль-
них речовин. Паростки руколи - при-
родне джерело йоду і вітаміну С. Досить 
інтенсивно впливає на обмін речовин в 
організмі, сприяє виведенню холестери-
ну і підвищення рівня гемоглобіну.

мікрозелень 
кінза
Дивно корисна пряність. Містить оди-
надцять видів ефірних масел, сім видів 
кислот, мінерали, вітаміни, дубильні і 
багато інших корисних речовин. Всі вони 
володіють прекрасними лікарськими 
властивостями. Свіжі ніжні листочки ко-
ріандру є чудовою закускою, яка збуджує 
апетит і додає яскравий смак будь-якої 
страви.

мікрозелень 
редиска
Приємно-пекучі на смак листочки реди-
су - чудова пікантна добавка до бутерб-
родів, салатів із сирих овочів, страв з 
м’яса. Містять комплекс вітамінів, міне-
ральних елементів, тіамін, рибофлавін і 
ефірні масла. Покращують травлення і 
володіють помірним жовчогінним і про-
тинабрякову властивостями.

1-й спосіб.  вирощування в ґрунті. 
1.     Наповніть лоток готовим субстратом на 4-5 см, повинні 
залишитися бортики, які будуть тримати проростки.

2. Розподіліть насіння по поверхні ґрунту, злегка утрамбуйте. 
Дрібне насіння, такі як рукола, крес-салат не повинні склею-
ватися між собою (промити та розподілити). Великі насінини 
повинні усіяти всю поверхню.

3. Добре оросіть насіння з розпилювача, але не заливайте.

4. Накрийте ємкість і поставте в темне тепле місце на пару 
днів (до 5-ти). Щодня провітрюйте, зрошуйте при необхіднос-
ті. Грунтосуміш повинна бути постійно зволоженою (але не 
мокрою!) - як віджата губка.

5.  Через 3-5 днів з’являються стебла - тепер вони готові осе-
литися на підвіконні. Чим більше світла, тим краще. Повертай-
те лотки, зрошуйте розпилювачем (2-3 рази на день, в залеж-
ності від температури та вологості приміщення).

6.   Зрізайте зелень коли вона досягне 5-7 см. 

7. Грунт можна перебрати і використовувати знову. Удобрюва-
ти не потрібно - все, що необхідно, є в насінні.

2-й спосіб. вирощування без ґруту.
1.  Замочіть насіння в воді на кілька годин, щоб воно набухло і 
згодом швидше проросло. Від 0,5 години до 2 годин, в залеж-
ності від розміру насінин – дрібне насіння; середнє – до 6 годин 
(брокколі, редис), крупне насіння –1 доба. 

2. Після замочування розподілити насіння на будь-якій пласти-
ковій ємності - пластиковій тарілці, контейнері, лотку). Обпри-
скайте насіння з пульверизатора для додаткового зволоження, 
і поставте в тепле і темне місце.

4. Через 3-5 днів з’являться стебла - тепер рослини готові осе-
литися на підвіконні. Чим більше світла, тим краще - так зелень 
стає соковитою і яскраво-зеленою; якщо світла недостатньо – 
набуває коричневатого відтінку. Повертайте лотки, зрошуйте 
розпилювачем (2-3 рази в день, в залежності від температури та 
вологості приміщення).

5. Зберіть урожай молодої зелені, коли листки досягнуть  4-6 см. 
Залежно від швидкості росту, мікрозелень готова до вживання 
на 5-10 день. 

6. Рослини можна їсти безпосередньо з корінцями та сім’ядолями. 
(В корінцях знаходяться незамінні амінокислоти і мінерали, а 
сім’ядолі – це корисна клітковина). Окрім того, не зрізані молоді 
рослинки мають більш тривалий термін зберігання, ніж зрізані. 
До 1-го тижня зберігаються у холодильнику.

як вирощувати мікрозелень. 
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аГератум

айстра

Сорт, 
гібрид F1

Висівають 
 (місяць/ 
глибина, 

см)

Схема 
посадки 

(см)

Період 
цвітіння, 
місяць

Висота 
культу-
ри, см

Діаметр 
квітки/

суцвіття 

Тривалість 
життя рос-

лини

Блу Мінк III-IV, 1-1,5  20х25 VI-X 20-30 5-8 однорічник

Сорт, 
гібрид F1

Висівають 
 (місяць/ глибина, см)

Схема 
посадки (см)

Період цвітіння, 
місяць

Висота 
культури, см

Діаметр квітки/
суцвіття 

Тривалість 
життя рослини

Альпійська суміш багаторічна IV–V, 1–1,5  30*40 IX–X 25–30 7-8 багаторічник

Високоросла Крален Ангора III-IV, 1 20*40 VII-X 60-70 12 однорічник

Високоросла Крален Бірма III-IV, 1 20*40 VII-X 70-80 12 однорічник

Високоросла Крален Голд III-IV, 1 20*40 VII-X 70–80 12 однорічник

Високоросла Крален Камео III-IV, 1 20*40 VII-X 60-70 12 однорічник

Високоросла Крален Люкс III-IV, 1 20*40 VII-X 60-70  12 однорічник

Високоросла Крален Персер III-IV, 1 20*40 VII-X 70–80  12 однорічник

Високоросла Крален Сіам III-IV, 1 20*40 VII-X 70–80  12 однорічник

Високоросла Крален Суміш III-IV, 1 20*40 VII-X 70–80  12 однорічник

Високоросла Крален Шиншила III-IV, 1 20*40 VII-X 70–80  12 однорічник

Високоросла Піонен Блауер Турм III-IV, 1 20*40 VII-X 60-70  12 однорічник

Високоросла Піонен Вайт Турм III-IV, 1 20*40 VII-X 60-70  12 однорічник

Високоросла Піонен Ред Турм III-IV, 1 20*40 VII-X 60–70 10 однорічник

Високоросла Піонен Салмон Турм III-IV, 1 20*40 VII-X 60–70 8-10 однорічник

Високоросла Піонен Суміш III-IV, 1 20*40 VII-X 60–70 10 однорічник

Високоросла Піонен Шамоіс Турм III-IV, 1 20*40 VII-X 60–70 10 однорічник

Високоросла Принцеса Крістіна III-IV, 1 20*40 VII-X 60-70 9-12 однорічник

Високоросла Принцеса Ріта III-IV, 1 20*40 VII-X 60-70 10 однорічник

Високоросла Принцеса Ротер Едельштейн III-IV, 1 20*40 VII-X 60-70 10 однорічник

Високоросла Принцеса Сільвія III-IV, 1 20*40 VII-X 60-70 10 однорічник

айстра 
високоросла 
принЦеса 
давіна
Квітконоси вже в липні вкриваються 
численними суцвіттями. Рослина не-
вибаглива, холодостійка, світлолюбна, 
переносить заморозки до –3°С та не-
значне затінення. Використовують для 
зрізу в букети, посадки в високі рабатки 
і масивами на газоні. Має неперевер-
шений вигляд від початку цвітіння і до 
заморозків. У вазі не втрачає декора-
тивності протягом 1–2 тижнів.
Схема висадки (см) – 20х40
Період цвітіння (місяць) – VIІ–X
Висівають (місяць, глибина) – III–IV, 
1–1,5 см

аГератум 
рожева куля
Компактний однорічник заввишки 
20–30 см, декоративний, суцвіття 
рожевого кольору. Використовують 
для декорування переднього плану 
квітників, ефектно заповнює вільні 
простори при групових посадках на 
клумбах. Можна також висаджувати 
в контейнери, балконні ящики. Добре 
поєднується з чорнобривцями, нагід-
ками, цинією, цинерарією. 
Висівають (місяць, глибина) – IV–V, 
1–1,5 см
Схема висадки (см) – 20х25
Період цвітіння (місяць) – VI–X


