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Насіння овочів
гострі перці зі всього світу

10 ексклюзивних сортів, 10 відтінків гостроти, 10 гарячих новинок…
Зібрані в нову унікальну колекцію гострих перців зі всього світу.
В їх смаках розкриваються Духмяна Угорщина, Грайлива Італія, Соковита Україна, Аристократична
Польща та Запальна Мексика. У кожному пакетику колекції - свій неповторний смак.
На лицьовій стороні упаковки розміщена спеціальна шкала, яка позначає ступінь гостроти сорту
– від м’якої до екстремальної. Обрати присмак гостринки за вподобанням тепер зможе будь-який
гурман.

перець гіркий
халапеньйо
Вирощується у відкритому і закритому
грунті, також вирощується на підвіконні.
Період зростання від 70 до 80 днів. По мірі
зростання та достигання дає врожай від 25
до 35 плодів. Спочатку стручки перцю мають зелене забарвлення, а по завершенню
зростання стають червоними. Плоди цього
сорту прийнято збирати, поки вони ще зелені і досягли довжини від 5 до 9 см. Рослина
світлолюбива та вологолюбива. При роботі
з гіркими видами перцю (посів, пікірування,
збір врожаю, приготування їжі тощо) рекомендується носити рукавички та ретельно
мити руки після вказаних робіт.
Висівають (місяць, глибина) –II–III, 1-2 cм
Схема висадки (см) – 70х40
Висота рослини (см) – 50 – 60 см
Маса плоду –20 – 35 г
Збирають (місяць) – VII – IX
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перець гіркий
хабаньєро
шоколад
Високоврожайний теплолюбивий сорт для
вирощування в теплицях, на балконах, підвіконнях та грунті відкритого типу. В усьому
світі не знайдеться овоч, гостріший за перець
сорту Хабаньєро. Кущ розлогий з невеликим
ланцетовидним листям. Плоди невеликі – довжиною 3-4 см, шириною до 2 см, на довгій
плодоніжці, нерівної конусовидної форми зі
складочками та зморшками. Стінки у плоду
тонкі. В технічній зрілості має зелений колір,
в біологічній – буро-коричневий або шоколадний. Окрім гостроти сорт має дивовижний
аромат.
Висівають (місяць, глибина) –II–III, 1-2 cм
Схема висадки (см) – 50х30
Висота рослини (см) (для перців) – 30 – 50 см
Маса плоду –10 – 15 г
Збирають (місяць) – VII – IX

перець гіркий
Сорт,
гібрид F1

Строк
достигання

Характеристики плоду

Особливості сорту/гібриду F1

Гарячий лимон

Середньостиглий

Плоди конічні, тонкостінні, зі зморшками на шкірці, довжиною
близько 6 см, в діаметрі 1,3 см, при дозріванні змінюють свій
колір зі світло-зеленого на лимонно-жовтий.

По шкалі Сковилла гострота плоду складає від 30000 до
50000 одиниць. Його гострота поєднується з фруктовим
ароматом та цитрусовим смаком. Для використання
в кулінарії, а також декоруванні бордюрних квітників,
підпорних стін та ящиків на балконі.

Кайєнський чилі

Середньостиглий

Плоди змінюють забарвлення від смарагадово-зеленого до
яскраво-червоного за 70 днів, довжиною від 12 до 15 см, тонкошкірі.

Один з найкращих сортів перцю для приправ, солінь
та виготовлення сальси. Гарно підходить для глибокої
заморозки та для додавання в коктейлі та горілку.

Каперіно чилі

Середньостиглий

Плоди круглої форми, в стані технічної стиглості мають зелене
забарвлення, а в біологічній – червоне. Стінка у плода м’ясиста,
шкірка щільна.

При вирощуванні потребує добре освітлених місць,
тепла, добре росте на поживних та гумусових грунтах.
Ступінь гостроти середній. Сорт чудово підходить для
виготовлення приправ.

Папероні
Сігаретта Біонда

Середньостиглий

Плоди довгі, циліндричної форми. В технічній та біологічній
стиглості мають світло-зелене забарвлення. За смаком плоди
гострувато-солодкі, злегка пряні.

М’який на смак пряний перець. Добре зростає на сонячних, теплих, захищених від вітру ділянках.

Ранньостиглий

Плоди вузько-конусоподібні, гладкі, глянцеві. Забарвлення в
з найбільш холодостійких сортів. Для використантехнічній стиглості яскраво-жове, а в біологічній - червоне. Маса Один
ня в домашній кулінарії та консервації.
- 40-60 г, товщина стінки 4 мм

Український

Середньостиглий

Плоди довгі, конусноподібні, вигнуті, червоного кольору, масою Сорт має відмінні фітонцидні властивості, високий вміст
8-15 г. М’якуш тонкий, дуже пекучий.
вітаміну С.

Хабаньєро суміш

Середньостиглий

Плоди невеликі, довжиною 3-4 см, шириною до 2 см, на довгій
плодоніжці. Стінки - тонкі. В технічній стиглості мають зелене забарвлення, в біологічній – червоне, оранжеве, рожеве, біле.

Ввисоковрожайний теплолюбивий сорт для вирощування в теплицях, на балконах, підвіконнях та грунті
відкритого типу. Потребує регулярного поливу. Багатий
вітамінами, залізом та кальціэм.

Ранньостиглий

Плоди червоного кольору, конусовидної форми, масою 25-30 г,
товщина стінки - 2-3 мм.

Низькорослий сорт, придатний для вирощування у
відкритому грунті.

Угорський жовтий

Циклон
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томат
Сорт,
гібрид F1

Строк
достигання

Характеристики плоду

Особливості сорту/гібриду F1

Плоди невеликі перцевидної форми з
Британський Пізньостиглий носиком вагою 40- 60 г. М’якоть ніжна,
Сніданок
соковита, солодкувата на смак з яскравим ароматом.

Верна

Вернісаж
Червоний

Волове
Серце
Смугастий

Дитячий
Солодкий

Етуаль

Зелений
Тигр

Золота
Канарейка

Високорослий.
Дуже врожайний: у кистях може
зростати до 70 шт. перцевидних
плодів чері.
Плоди серцевидної форми, сливовидні, Високорослий.
яскраво-оранжеві, вагою до 200 г, рівні, Високоврожайний – більше 5 кг
з одного куща при правильній
Середньости- однотипні, малонасінневі. М’якоть
глий
щільна та масляниста, ніжна за смаком, агротехніці вирощування. Плодоношення довготривале – до кінця
більш солодкуватими стають у кінці
вересня. Плоди в домашніх умовах
сезону.
можуть довго лежати не втрачаючи
своїх якостей.
Плід яйцевидної форми, має рожевоВисокорослий.
Середньости- червоне забарвлення зі смужками
Стійкий до фузаріозу, кладоспроглий
масою до 150 г. М’якоть соковита,
ріозу, вірусу тютюнової мозаїки.
щільна, м’ясиста із ніжним солодкува- Для вирощування у відкритому та
тим присмаком.
закритому грунті.
Плоди за формою нагадують серце,
Високорослий.
забарвлення мають рожево-пурпуОбов’язково прищіпувати і пасинкувати над 14-15 листком. Для
Середньости- рове з вертикальними золотистими
смужками. М’якоть соковита, ніжна,
використання у свіжому вигляді та
глий
солодкувата.
для виготовлення соків.

Низькорослий.
Витривалий до великих навантажень плодами та швидко віддає
врожай. Від всходів до початку плодоношення проходить 80-85 днів.
Плоди зібрані в грона по 6-8 шт.,
Високорослий.
красивої незвичної форми, нагадують З моменту появи сходів до поокруглу грушу або бочонок, мають
яви плодів проходить близько 3,5
Середньости- яскравий рожево-червоний відтінок.
міс. Сорт потребує обов’язкової
глий
Яскраво виражена ребристість дає кра- підв’язки до шпалер та опор та регусивий зріз. Шкірка щільна, середньої
лярного видалення пасинків.
товщини, не схильна до розтріскування. На смак плоди приємні, солодкуваті
з легкою кислинкою.
Високорослий.
Плоди – видовжені сливки, довжиною Плоди – видовжені сливки, до2-3 см, з тупиим кінчиком. Вага плоду
вжиною 2-3 см, з тупиим кінчиком.
становить 30 – 40 г. Забарвлення доВага плоду становить 30 – 40 г.
Середньосить
екзотичне
–
на
зеленому
фоні
Забарвлення досить екзотичне – на
пізній
жовті, а при повному дозріванні,
зеленому фоні жовті, а при повному
червонуваті смужки. М’якоть всередині дозріванні, червонуваті смужки.
зелена, середньої щільності.
М’якоть всередині зелена, середньої
щільності.
Плоди цікавої, трішки витягнутої фор- Високорослий.
Невибагливий сорт для цільноСередньости- ми з носиком, жовтого кольору. Вага
плодного консервування. Стійкий
плоду становить від 30 до 80 г.
глий
до хвороб.
Ультраранній

В кистях формується від 8 до 10 плодів
сливовидної форми вагою до 30 – 40
г, декоративні, яскраво-червоного
кольору.

Плоди незвичайної форми – видовжено-циліндричні із загнутим кінчиком.
Корейський
Середньости- Забарвлення малиново-червоне, плоди
Довгоплідглий
щільні, стійкі до розтріскування, смачні.
ний

Високорослий.
Індетермінантний високоврожайний
сорт. Висока врожайність та довгий
період плодоношення.

Плоди важать до 400-600 г, соковиті,
Середньости- округлої або плоско-округлої форми
без ребристості. Шкірка щільна, черглий
вона, не схильна до розтріскування.
М’якоть багатокамерна, майже без
насіння.

Високорослий.
Індетермінантний сорт. Містить до
183% аскорбінової кислоти, до 36%
цукру. Один з найкращих за смаковими якостями. Для викорисатння
в салатах і для приготування соків
та пюре.
Низькорослий.
Універсального використання.
Невибагливий до грунтів та несприятливих умов, стійкий до хвороб.

Рожева
Бурулька

Плоди ніжно-рожевого кольору з продовгуватими оранжевими смужками.
Середньости- За формою – видовжені сливки, з неглий
великим носиком на верхівці, солодкі.
На кущі ростуть великими красивими
кистями з рясним плодоношенням.
Плоди сливовидної форми, рожеві, з
гострим носиком. З одного куща можна
Середньозібрати до 10 кг врожаю.
ранній

Товстий
Джек

Ранньостиглий

Хакі

Середньоранній

Хамелеон

Забарвлення при дозріванні змінюється, поступово переходячи від
світло-зеленого до оранжево-червоПлоди плоско-округлої форми,
Середньости- ного.
рожевого кольору спочатку з зеленими
глий
смужками, а в стадії дозрівання – з
жовтими. На смак в міру соковиті та
м’ясисті, мають тонку шкірку та тонкий
аромат. Маса плоду 100-200 г.

Черевички

Плод – сливки, за формою перцевидні,
нагадують бурульку, видовжені зі злегвтягнутою всередину вершиною,
Середньости- ка
довжиною 5-7 см. Кущ потужний, завіглий
шаний щільними м’ясистими плодами.
На гілці зростає до 6 плодів в гронах.
Забарвлення червоне, шкірка щільна.

Райська
Насолода

Райські
свічки
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Високорослий.
Універсальний у вжитку. Для салатів,
соків, засолювання, сушки. Сорт
стійкий до фузаріозу, вертіцілліозу,
бурої і сірої плямистості, кореневих
нематод і вірусу тютюнової мозаїки.
На одній кисті зав’язуються по 6-8 пло- Низькорослий.
Детермінантний сорт. У догляді
дів. Плоди мають округлу плесковату
невибагливий. Не потребує пасинкуформу з невеликою ребристістю біля
вання. Добре зберігає товарний вид
плодоніжки. Середня вага - близько
170 г. Найкрупніші виростають до 300 г. при транспортуванні.
Червоного кольору.
Плоди мають екзотичний вигляд, видо- Високорослий.
вжені перцевидні бурульки, гладенькі Для використання у свіжому вигляді,
масою до 70 г, буро-червоного забарв- консервування та переробки.
лення з темно-оливкими смужками,
м’ясисті, гарні та солодкі на смак.
Високорослий.
Стійкий до розтріскування, добре
переносить транспортування
та довгий час може зберігатись
не втрачаючи товарних якостей.
Ідеальний для салатів, консервування та переробки. Стійкий до
хвороб, довго плоносить до самих
заморозків.
Високорослий.
Універсальнього використання,
характеризується високою врожайністю. Для вирощування в теплицях
та у відкритому грунті.

томат
золотий
кенігсберг

Високорослий сорт. Підходить для
вирощування в теплицях та для відкритого грунту. Рослина потребує
підв’язування та формування. На
одній кисті формується до 6 плодів.
Плоди мають жовто-оранжеве забарвлення, за формою видовжені,
нагадують баклажани, рівні, гладенькі, всередині досить щільні, малонасінні. Мінімальна вага плоду 300
г, найбільші виростають до 400 г. За
смаком плоди солодкі, дуже запашні,
мають високий вміст каротину. Найкраще смакує в салатах, соусах, лечо
и консервації. Врожайність сягає до
35-40 кг з 1м2.
Висівають (місяць, глибина) –II–III,
1-2 cм
Схема висадки (см) – 70х50-55
Висота рослини (см) (для томатов) –
1,2-1,8 м
Маса плоду – 300-400 г
Збирають (місяць) – VII-VIII

томат ерос

Високоросла рослина, плодоносить
на 111-115 день. Плоди бананової
форми, яскраво-оранжеві, зі злегка
втягнутою в середину верхівкою. На
одній гроні формується декілька плодів, іноді до 10, щільні, м’ясисті, малонасінні, міцно тримаються на гілці,
довго зберігаються. Прекрасно підходять для цільноплодного консервування. Сорт стійкий до збудників
вірусу тютюнної мозаїки, фузаріозу,
кладоспоріозу.
Висівають (місяць, глибина) –II–III,
1-2 cм
Схема висадки (см) – 70х50-55
Висота рослини (см) – 1,5-2 м
Маса плоду – 120-180 г
Збирають (місяць) – VII-VIII

перець солодкий

Сорт,
гібрид F1

Строк
достигання

Характеристики плоду

Особливості сорту/гібриду F1

Ігрок

Ранньостиглий

Плоди глянцеві, в технічній стиглості світло-зелені, а в біологічній –
яскраво-червоні, масою 130 – 150 г, товщина стінки 9 – 12 мм.

Стікий до несприятливих умов та змін температур, має
рясне плодоношення, дружня віддача раннього врожаю.

Козій Ріг

Середньостиглий

Плоди видовжені, до 30 см, дуже красиві та солодкі. В технічній
стиглості плоди мають салатовий колір, а в біологічній – яскравочервоний.

Сорт плодоносить до заморозків. Придатний для консервування та споживанні у свіжому вигляді.

Рохо

Надранній

Плоди конічної форми, в технічній стиглості зелені, в біологічній
стиглості червоного кольору, крупні, товстостінні, соковиті. Вага
плоду сягає до 400 г.

Суперранній високоврожайний крупноплідний сорт.
Універсального призачення - для приготування салатів,
запікання на грилі.

Топ Гриль

Ранньостиглий

Плоди томатоподібні, за формою - округло-приплюснуті, невеликі,
смакові якості та аромат. Призначений для
від 8 до 12 см, м’ясисті, соковиті, масою до 120 г. Колір плоду в техніч- Прекрасні
консервування та кулінарії.
ній стиглості – зелений, в біологічній – яскраво-червоний.

Австралієць

Надранній

Плоди тупоконічної форми, жовто-оранжевого кольору в біологічній Дуже врожайний, найбільше цінується за відмінні смакостиглості. Товщина стінки становить 3 – 5 мм.
ві якості. Стійкий до несприятливих погодних умов.

Золотий Телець

Середньоранній

Плоди крупні, з глянцевою шкіркою, кубовидної форми. Товщина
стінок сягає до 10 мм. В процесі технічної стиглості плоди мають
темно-зелений колір, а в процесі біологічної стиглості набувають
помаранчевого відтінку.

Для вирощування у відкритому і закритому грунті. Гарно
реагує на полив та підкормки комплексними мінеральними добривами.
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гарбуз
Сорт,
гібрид F1

Строк
достигання

Болгарка

Середньостиглий

Голонасінний

Середньостиглий

Характеристики плоду

Особливості сорту/гібриду F1

Плоди твердокорі, округлі або злегка приплюснуті, від світло-сірого
до світло-жовтого забарвлення, гладенькі, масою 3-5 кг. М’якоть
світло-жовта, хрумка, не сильно солодка, товщиною 5-7 см. Насіння
кремово-жовте, насіннева камера велика.
Плід овальний, злегка ребристий, вагою до 6 кг, жовтого забарвлення з широкими темно-зеленими плямистими смугами. М’якуш
світло-жовтий, смачний і не дуже солодкий.

Для споживання у свіжому вигляді. Один з найкращих
сортів для збору насіння.
Для використання у свіжому вигляді, в кулінарії та
переважно для отримання насіння.

диня
Сорт,
гібрид F1
Ефіопка

Строк
достигання
Середньоранній

Характеристики плоду

Особливості сорту/гібриду F1

Плоди золотисто-жовтого забарвлення з жов- Неймовірний аромат, велика кількість
тогарячим відтінком, вкриті суцільною сіткою соку та медовий присмак. Транспормалюнку, поділені на сегменти. Шкірка на
табельний.
дотик шершава, достатньо товста і еластична.
Середня вага плоду досягає 3 – 4 кг.

огірок
Сорт,
гібрид F1
Посухостійкий F1

Строк
достигання
Середньостиглий

Характеристики плоду
Зеленці довжиною 9–11 см, масою 70–90 г,
циліндричні, дуже смачні, хрумкі, соковиті.

огірок вересень
Пізньостиглий бджолозапильний сорт.
Рослина жіночого типу цвітіння. Зеленці – довжиною 10–15 см, масою 150 г,
циліндричної форми, з рідким розміщенням бугорків. Сорт має відмінні
смакові якості, ароматний та хрумкий.
Плодоносить до заморозків, довго
не жовтіє, стійкий до пероноспорозу.
Відноситься до салатного типу, але
зеленці також можна солити та консервувати.
Висівають (місяць, глибина) –IV–V, 2 cм
Схема висадки (см) – 70х50-55
Маса плоду – 150 г
Збирають (місяць) – VII- IX

Буряк
Сорт,
гібрид F1
Бона

Строк
достигання

Характеристики плоду

Середньопізній

Коренеплід середніх розмірів вагою
250 - 280 г., округлої форми, з гладкою
поверхнею. М’якоть інтенсивно-червоного
кольору, без кілець, приємного солодкого
смаку.

Особливості сорту/гібриду F1
Висока врожайність, товарність і вирівняність
коренеплодів. Для вживання в свіжому вигляді,
реалізації на ринку, зберігання і використання
в кулінарії.

редька
Сорт,
гібрид F1
Червона
Зимова
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Строк
достигання

Характеристики плоду

Коренеплоди округлої форми, масою 200Середньостиглий 400 г, гладенькі, шкірка тонка, червоного
кольору. М’якуш білий, щільний, соковитий,
має приємний слабо-гострий смак.

Особливості сорту/гібриду F1
Добре зберігається до весни. Широко застосовується в народній медицині, завдяки хорошим
цілющим властивостям на органи травлення,
виводить токсини із організму.

Особливості сорту/гібриду F1
Дружно формує плоди в ранні терміни.
Відносно стійкий до вірусу огіркової
мозаїки, борошнистої роси.

квасоля китайська вигна
Сорт,
гібрид F1

Строк
достигання

Людмила

Пізній

Червона

Пізній

Характеристики плоду

Особливості сорту/гібриду F1

Стручки тонкі, довжиною 25-30 см, діаметром 1 см,
зеленого кольору, без волокона. Боби жовто-бежевого кольору.
Стручки тонкі, довжиною 10-15 см, діаметром 0,5-0,7
см, зеленого кольору, без волокона. Боби темно-червоного кольору.

За смаком смачніша та солодша ніж спаржева квасоля. Для використання в домашній кулінарії у вареному, смаженому і консервованому
вигляді.
За смаком смачніша та солодша ніж спаржева квасоля. Для використовуюь в домашній кулінарії у вареному, смаженому і консервованому
вигляді.

капуста
брюсельська
червона

Середньорослий сорт капусти, має велике листя. Качанчики округлі, щільні,
середнього розміру, пурпурного кольору, ніжні, соковиті. Маса качанчика
– 10–12 г. Від висадки до стану технічної
зрілості 100-110 днів. Сорт холодостійкий, містить велику кількість вітамінів,
мікроелементів, має високі смакові та
дієтичні властивості. Використовують
вареною, тушеною та заморожують на
зиму.
Висівають (місяць, глибина) – III–IV,
1,5–2 см
Схема висадки (см) – 50 × 60 × 40
Маса – 10-12 г
Збирають (місяць) – IX-X
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Насіння квітів
агератум
Висівають
(місяць/ глибина, см)

Схема
посадки (см)

Період цвітіння,
місяць

Висота
культури, см

Діаметр квітки/
суцвіття

Тривалість
життя рослини

Біла Куля

IV–V, 1–1,5

20х25

VI-X

20-30

5

однорічник

Суміш

IV–V, 1–1,5

20х25

VI-X

20-30

5

однорічник

Сорт,
гібрид F1

волошки польові
Сорт,
гібрид F1

Висівають
(місяць/ глибина, см)

Схема
посадки (см)

Період
цвітіння,
місяць

Висота
культури, см

Діаметр
квітки/суцвіття

Тривалість
життя рослини

Рожева Куля

III-IV, 1–1,5

15х30

VI-IX

70-80

4-5

однорічник

Суміш

III-V, 1–1,5

20х40

VI-IX

30-80

3-6

однорічник

айстри високорослі
амарант
лисячий хвіст

Однорічна декоративна рослина з
потужним стеблом, висотою 50-70
см. Має важкі спадаючі довгі та щільні суцвіття від темно-червоного до
темно-пурпурового кольору. Рослина теплолюбна, добре росте на сонячних, захищених від вітру ділянках
з родючим та зволоженим ґрунтом.
Квітне з червня до заморозків. Використовують переважно для газонних
клумб, рабаток, для зрізу. Широко
використовується у флористиці. Суцвіття амаранту довго зберігають декоративність, а висихаючи зберігають
свій колір і залишаються такими ж
яскравими.
Висівають (місяць, глибина) – IV–V,
0,5–1 см
Схема висадки (см) – 40х50
Висота рослини –50-70см
Період цвітіння (місяць) – VII–IX
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Сорт,
гібрид F1
Піонен Віолет
Турм
Піонен Голден
Турм
Принцеса
Вєроніка
Принцеса
Каріна
Харц Парсіфал

Висівають
(місяць/
глибина,
см)

Схема
посадки (см)

Період
цвітіння,
місяць

Висота
культури,
см

Діаметр
квітки/
суцвіття

Тривалість
життя
рослини

III-IV, 1–1,5

20х40

VII-X

60-70

8-10

однорічник

III-IV, 1–1,5

20х40

VII-X

60-70

8-10

однорічник

III-IV, 1–1,5

20х40

VII-X

65-70

8-10

однорічник

III-IV, 1–1,5

20х40

VII-X

65-70

8-10

однорічник

III-IV, 1–1,5

20х40

VII-X

60-65

10-12

однорічник

кобея
Сорт,
гібрид F1
Біла

Висівають
(місяць/
глибина,
см)

Схема
посадки (см)

Період
цвітіння,
місяць

Висота
культури,
см

Діаметр
квітки/
суцвіття

Тривалість
життя
рослини

II-III, 1–2

40х40

VI-X

до 300

6-8

однорічник

гвоздика садова
Сорт,
гібрид F1
Гренадін
Махрова Жовта

Висівають
(місяць/
глибина,
см)

Схема
посадки (см)

Період
цвітіння,
місяць

Висота
культури,
см

Діаметр
квітки/
суцвіття

Тривалість
життя
рослини

V–VI, 1–1,5

25х30

VI-VIII

50-60

4-6

дворічник

дельфініум
Сорт,
гібрид F1
Суміш
однорічна

Висівають
(місяць/
глибина,
см)

Схема
посадки (см)

Період
цвітіння,
місяць

Висота
культури,
см

Діаметр
квітки/
суцвіття

Тривалість
життя
рослини

IV–V, 0,5–1

20х30

VI-IX

110

4-5

однорічник

іпомея
Висівають
(місяць/
глибина,
см)

Схема
посадки (см)

Період
цвітіння,
місяць

Висота
культури,
см

Діаметр
квітки/
суцвіття

Тривалість
життя
рослини

Мілкі Вей

IV–V, 1–1,5

30х40

VII-X

250-300

до 10

однорічник

Суміш

IV–V, 1–1,5

30х40

VII-X

250-300

2-8

однорічник

Сорт,
гібрид F1

левкой
Сорт,
гібрид F1

Висівають
(місяць/
глибина,
см)

Схема
посадки (см)

Період
цвітіння,
місяць

Висота
культури,
см

Діаметр
квітки/
суцвіття

Тривалість
життя
рослини

III-IV, 1–2

40х40

VI-VIII

40-60

4-5

однорічник

Рожевий Вікінг

космея
Висівають
(місяць/
глибина,
см)

Схема
посадки (см)

Період
цвітіння,
місяць

Висота
культури,
см

Діаметр
квітки/
суцвіття

Тривалість
життя
рослини

Махрова суміш

IV–V, 1

30х40

VII-X

до 80
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однорічник

Пікоті суміш

IV–V, 1

20х40

VII-X

до 120

7-10

однорічник

Висівають
(місяць/
глибина,
см)

Схема
посадки (см)

Період
цвітіння,
місяць

Висота
культури,
см

Діаметр
квітки/
суцвіття

Тривалість
життя
рослини

IV, 1

30х30

VI-VIII

до 70

-

багаторічник

Сорт,
гібрид F1

ліатрис
Сорт,
гібрид F1
Суміш

льон
Сорт,
гібрид F1

Висівають
(місяць/
глибина,
см)

Схема
посадки (см)

Період
цвітіння,
місяць

Висота
культури,
см

Діаметр
квітки/
суцвіття

Тривалість
життя
рослини

Синій
багаорічний

IV–V, 1–1,5

15х20

VI-VIII

до 50

до 2

багаторічник

Суміш

IV–V, 1–1,5

10х20

VI-VIII

45-50

3-4

однорічник

Висівають
(місяць/
глибина,
см)

Схема
посадки (см)

Період
цвітіння,
місяць

Висота
культури,
см

Діаметр
квітки/
суцвіття

Тривалість
життя
рослини

III-IV, 0,2–0,5

10х15

VI-IX

10-15

1-2

однорічник

лобелія
Сорт,
гібрид F1
Білосніжка
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сальвія суміш
Багаторічник, культивується як однорічник. Рослина з прямостоячими стеблами, висотою 15-25 см. Квіти в діаметрі не
перевищують 1 см. Насіння в теплицю
висівають в лютому-квітні на 0,2 см або
ж в квітні-травні – у відкритий ґрунт.
Сходить на 2-4 тиждень при температурі
від 20° С. Починає цвісти за 3,5-4 місяці
після посадки і до жовтня (перших заморозків). Віддає перевагу світлому, поживному ґрунту та регулярній підгодівлі
комплексними добривами. Використовують для групових посадок, рабаток, у
квітниках та в горщиках.
Висівають (місяць, глибина) –II-IV, 0,2 см
Схема висадки (см) – 25х30
Висота рослини –15-25 см
Діаметр квітки – 1 см
Період цвітіння (місяць) – VI–X

настурція велика
Висівають
(місяць/
глибина, см)

Сорт,
гібрид F1

немезія
Сорт,
гібрид F1
Зубовидна
суміш

Схема
посадки
(см)

Період
цвітіння,
місяць

Висота
культури,
см

Діаметр
квітки/
суцвіття

Тривалість
життя рослини

Махрова суміш

IV–V, 1,5

30х40

VI-X

до 150

2,5-7

однорічник

Одинарна суміш

IV–V, 1–2

30х40

VI-X

до 150

3-7

однорічник

Висівають
(місяць/
глибина,
см)

Схема
посадки (см)

Період
цвітіння,
місяць

Висота
культури,
см

Діаметр
квітки/
суцвіття

Тривалість
життя
рослини

V, 0,5

20х15-20

VII-X

20-30

2-2,5

однорічник

Висівають
(місяць/
глибина,
см)

Схема
посадки (см)

Період
цвітіння,
місяць

Висота
культури,
см

Діаметр
квітки/
суцвіття

Тривалість
життя
рослини

III–IV, 1–1,5

20х30

VI-X

80-90

-

однорічник

ротики
Сорт,
гібрид F1
Садові Червоні

сальпіглосіс
Сорт,
гібрид F1
Алі-Баба

Висівають
(місяць/
глибина,
см)

Схема
посадки (см)

Період
цвітіння,
місяць

Висота
культури,
см

Діаметр
квітки/
суцвіття

Тривалість
життя
рослини

IV–V, 1-1,5

15х20

VI-IX

60-70

до 5

однорічник

фіалка
швейцарський гігіант
оранжево-фіолетовий
Чудова рясноквітуча рослина. Квіти оранжево-фіолетові, великі (діаметром 6-7 см). Рослина невибаглива, зимостійка, сильногілляста, висотою
15-20 см. Віддає перевагу сонячним місцям, багатим, вологим, добре дренованому грунту. При вирощуванні, як однорічної культури, насіння на
розсаду висівають в лютому-березні, в фазі 2-х справжніх листків сіянці
пікірують, в кінці травня розсаду висаджують у відкритий грунт. При вирощуванні як дворічника - в червні-липні на розвідувальні гряди, або в
холодні парники. Сходи з’являються через 2-3 тижні. В кінці серпня - початку вересня їх висаджують на постійне місце, проводять підживлення
комплексним мінеральним добривом. При культивуванні, як дворічна
культура, зацвітає на другий рік. Відщіпування завв’явших квітів продовжує цвітіння. На зиму рослину вкривають. Прекрасно підходять для
оформлення квітників, бордюрів, міксбордерів, кам’янистих гірок і при
озелененні балконів.
Висівають (місяць, глибина) – ІІ–ІІІ, 0,5-1 см
Схема висадки (см) – 20х25
Висота рослини – 15-20 см
Діаметр квітки – 6-7 см
Період цвітіння (місяць) – ІV–XI
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фіалка садова
Сорт,
гібрид F1

Висівають
(місяць/
глибина, см)

Схема
посадки
(см)

Період
цвітіння,
місяць

Висота
культури, см

Діаметр
квітки/
суцвіття

Тривалість
життя рослини

ІІ–ІІІ, 0,5–1

20х25

ІV–XI

15-20

6-7

дворічник

Швейцарський гігант
Скарлет

цинія
Сорт,
гібрид F1

Висівають
(місяць/
глибина,
см)

Схема
посадки
(см)

Період
цвітіння,
місяць

Висота
культури, см

Діаметр
квітки/
суцвіття

Тривалість
життя рослини

Високоросла
суміш

V, 1,5

40х40

VI-IX

60-80

4-6

однорічник

Елегантна
Ліліпут суміш

V, 1,5

40х40

VI-IX

до 50

3-4

однорічник

хризантема
Сорт,
гібрид F1
Суміш

Висівають
(місяць/
глибина,
см)

Схема
посадки (см)

Період
цвітіння,
місяць

Висота
культури,
см

Діаметр
квітки/
суцвіття

Тривалість
життя рослини

III–IV, 0,5

20х25

VI-IX

до 65

5-7

однорічник

чорнобривці
Сорт,
гібрид F1

Висівають
(місяць/
глибина,
см)

Схема
посадки
(см)

Період
цвітіння,
місяць

Висота
культури, см

Діаметр
квітки/
суцвіття

Тривалість
життя рослини

Вузьколисті
Паприка

IV, 1

20х25

VI-IX

25-30

2-3

однорічник

Низькорослі
Іспанська пачка

V, 1,5–2

30х35

VI-IX

до 25

4-5

однорічник

Низькорослі
Купід Лимон

IV–V, 1,5–2

20х25

VI-X

до 25

11-12

однорічник

Низькорослі
Купід Суміш

IV–V, 1,5–2

20х25

VI-X

до 25

11-12

однорічник

V, 1

20х30

VI-IX

70-80

10

однорічник

Фантастік суміш

чорнобривці
низькорослі
купід оранж
Декоративна рослина, що виростає у висоту до 25 см. Має потужний стовбур з відхиленими в сторони бічними пагонами. Сорт
відрізняється рясним цвітінням. Суцвіття
великі, поодинокі, діаметром до 11-12 см,
насичено оранжево-жовтого кольору. Мають оригінальну форму - внутрішні квітки
утворюють опуклу махрову серединку,
оточену широкими зовнішніми спадаючими пелюстками. Стійки до негоди, світлолюбиві посухостійки. Легко переносять
пересадку. Гарний компактний кущ з численними великими квітками, прикрасить
клумби, рабатки, контейнери, вазони.
Висівають (місяць, глибина) – IV-V, 1,5-2 см
Схема висадки (см) – 20х25
Висота рослини – 25 см
Діаметр квітки – 11-12 см
Період цвітіння (місяць) – VI–X
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кімнатні
рослини

Щоб виростити справжній врожай не обов’язково мати власний город…
Достатньо трішки уваги і пакетик насіння SeedEra з нової колекції «Кімнатні рослини».
Адже овочі, квіти, зелень можна ростити прямо на підвіконні або на балконах квартир і будинків.
Нова серія налічує 29 позицій, серед яких однорічні і багаторічні культури. Сорти та гібриди підібрані
спеціально для кімнатного вирощування, а повна технологія посадки і догляду міститься на оборотній
стороні упаковці.
Кімнатні рослини додають квартирі затишку та свіжості, а хазяївам – задоволення від всього процесу
вирощування - від насіння до готового плоду.

томат
Сорт,
гібрид F1
Балконне диво

Строк
достигання

Характеристики плоду

Особливості сорту/гібриду F1

Яскраво-червоного кольору плоди, масою 50-65г
Ранньостиглий з хорошою врожайністю (з одного куща, можна
зібрати до 2 кг).

Ідеальний сорт для балконного вирощування з великою кількістю плодів.

баклажан
Сорт,
гібрид F1
Кімнатний
Голден Егс

Строк
достигання

Характеристики плоду

Особливості сорту/гібриду F1

міру дозрівання плід змінюється з білого
Середньости- У
на жовтий, за формою і розміром нагадує
глий
гусяче яйце. Маса - 80-100 г.

Для кімнатного і балконного вирощування. Незрілі
плоди використовують в їжу як звичайні баклажани.

огірок
Сорт,
гібрид F1
Махаон (балконний)

Строк
достигання
Ранньостиглий

Характеристики плоду
Корнішони короткі, середньогорбкуваті, білошипі, з світлими поздовжними
смужками, веретеноподібної форми,
довжиною 7-11 см, діаметром 2,6-3,5 см,
масою 60-110 г.

Особливості сорту/гібриду F1
Для вирощування на балконах, лоджіях, верандах, у
відкритому грунті і весняних теплицях. Стійкий до оливкової плямистості, вірусу звичайної огіркової мозаїки,
борошнистої роси, толерантний до несправжньої борошнистої роси. Високі смакові і засолювальні якості.

перець
Сорт,
гібрид F1

Строк
достигання

Характеристики плоду

Декоративний
кімнатний

Середньоранній

Круглі і конусоподібні плоди змінюють
забарвлення на початку - жовтого, пізніше фіолетового, по закінченню формування плодів
- червоного кольору
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Особливості сорту/гібриду F1
При правильному догляді плоди зберігаються
на рослині протягом 2-3 місяців. По пекучості в
кілька разів перевершують звичайний гострий
перець.

базилік
Сорт,
гібрид F1

Строк
достигання

Характеристики плоду

Особливості сорту/гібриду F1

Суміш декоративних базиліків
висотою до 30 см. Рослини щільні, Сильний, пікантний аромат. Містить вітаміни С, В1,
Ранньостиглий компактні. Мають вертикальні,
красиві невеликі оливково-зелені, В2, РР, ефірні масла, фітонциди.
фіолетові, зелено-бордові листя.

Суміш

рукола
Сорт,
гібрид F1
Оліветта

Строк
достигання

Характеристики плоду

Листя тонке, продовгувате, гладке, з
Багаторічник гірчично-горіховим смаком та приємним
ароматом.

Особливості сорту/гібриду F1
Для кімнатного вирощування, із соковитим горіхово-гірчичним смаком.

салат листовий
Сорт,
гібрид F1
Мікс
балконний
Зелений
балконний
Червоний
балконний

Строк
достигання

Характеристики плоду

Невеликі розетки із борРанньостиглий дових та зелених листків,
фігурних по краю.

Особливості сорту/гібриду F1
Велика кількість вітамінів та мінералів та
робить цю культуру дуже корисною для
споживання, особливо в зимовий період.

Для використання у свіжому вигляді в
Невеликі розетки із зелених різноманітних салатах, гарнірах, бутерброРанньостиглий листків, фігурних по краю.
дах. Для вирощування в кімнатних умовах,
відкритому та закритому грунті.
використання у свіжому вигляді в
Невеликі розетки із зелено- Для
салатах, гарнірах, бутерброРанньостиглий бордових листків, фігурних різноманітних
дах.
Для вирощування в кімнатних умовах,
по краю.
відкритому та закритому грунті.

колеус
Сорт, гібрид F1

Висівають (місяць/
глибина, см)

Висота культури, см

Тривалість життя рослини

ІІI-V, 0,2-0,5

30-40

однорічник

Стандарт суміш

мірт

Вічнозелений, популярний чагарник. Листя блискучі
темно-зелені вузькі, ланцетовидної форми, невеликі,
1-1,5 см завдовжки. Цвітуть на 2-3 рік білими запашними дрібними квітками близько 2 см в діаметрі.
Додатково привертають увагу білі або чорні їстівні
плоди, які плодоносять - на 4-5 рік. Листя і плоди використовують як прянощі і в медичних цілях. Насіння
висівають в березні - травні в широкі, але не глибокі
- від 7 до 10 см горщики. Субстрат - дернова земля,
торф, пісок (2: 2: 1). Заглиблювати насіння рекомендується лише на 3-5 мм. Контейнери необхідно поставити в тепле приміщення з кімнатною температурою
не нижче 18°C, попередньо накривши їх склом. Поява
сіянців можна очікувати через 7-15 днів, а пікіровку
потрібно проводити після появи на розсаді 2-3 листочків. Через 3 місяці їх розсаджують в 10-сантиметрові горщики. При пересадці коренева шийка не
повинна покриватися грунтом, так як це призведе до
загнивання рослини. У теплу пору року мирт слід берегти від прямого сонячного світла, створюючи тінь.
Висівають (місяць, глибина) – ІІI-V, 0,3-0,5 см
Висота рослини – 120 см
Діаметр квітки – 2 см
Період цвітіння (місяць) – VI-ІX

ноліна
Сорт,
гібрид F1
Ноліна

Висівають (місяць/
глибина, см)

Висота культури, см

Тривалість життя рослини

I-XII, 0,5

40-50

багаторічник

пеларгонія
Сорт,
гібрид F1
Бланка

Висівають
(місяць/
глибина,
см)

Схема
посадки (см)

Період
цвітіння,
місяць

Висота
культури,
см

Діаметр
квітки/
суцвіття

Тривалість
життя рослини

XI-IV, 0,4-0,5

30х40

VI-ІX

30-35

3-4

багаторічник
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аспарагус декоративний
Сорт,
гібрид F1

Висівають
(місяць/
глибина,
см)

Схема
посадки
(см)

Період
цвітіння,
місяць

Висота
культури,
см

Діаметр
квітки/
суцвіття

Тривалість
життя рослини

Пушистоперистий

I-VI, 0,5-1

30х30

V- VIII

50-60

0,5-1

багаторічник

Шпренгера

I-VI, 0,5-1

30х30

V- VIII

50-60

0,5-1

багаторічник

бегонія болівійська
Сорт,
гібрид F1

Висівають
(місяць/
глибина,
см)

Схема
посадки (см)

Період
цвітіння,
місяць

Висота
культури,
см

Діаметр
квітки/
суцвіття

Тривалість
життя рослини

Копакабана
червона

I-II, 0,1-0,2

30х30

VI-ІX

30-45

6-7

однорічник

вашингтонія
Сорт,
гібрид F1

Висівають (місяць/ глибина,
см)

Висота культури, см

Тривалість життя рослини

ІІI-V, 0,5-1

100-150

багаторічник

Вашингтонія

гербера
Сорт,
гібрид F1

Висівають (місяць/
глибина, см)

Висота культури,
см

Тривалість життя рослини

ІІI, 0,2-0,3

50

багаторічник

Суміш

драцена
Сорт,
гібрид F1
Драцена

Висівають (місяць/
глибина, см)

Висота культури, см

Тривалість життя рослини

I-XII, 1,5-2

100

багаторічник

фінікова пальма
Сорт,
гібрид F1
Фінікова
пальма

Висівають (місяць/ глибина,
см)

Висота культури, см

Тривалість життя рослини

ІІI-V, 1

200-300

багаторічник

цикламен
Сорт, гібрид F1

Висівають (місяць/
глибина, см)

Висота культури, см

Тривалість життя рослини

Персидський суміш

IV-IX, 0,3-1

20-30

багаторічник

юкка
Сорт,
гібрид F1

Висівають
(місяць/
глибина, см)

Схема
посадки
(см)

Період
цвітіння,
місяць

Висота
культури,
см

Діаметр
квітки/
суцвіття

Тривалість
життя рослини

ІІI-IV, 1-2

60х60

VIІ- VIІІ

100-150

2-3

багаторічник

Юкка

кава
Сорт,
гібрид F1
Аравійська
кімнатна

Висівають (місяць/
глибина, см)

Висота культури, см

Тривалість життя рослини

I-XII, 1-2

до 50

багаторічник

кактуси
Сорт,
гібрид F1
Суміш
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Висівають (місяць/
глибина, см)

Висота культури, см

Тривалість життя
рослини

III, 0,1-0,2

25-40

багаторічник

пряні рослини
гірчиця салатна
Сорт,
гібрид F1
Ред Гігант

салат
Сорт,
гібрид F1
Спаржевий

Строк
достигання
Однорічник

Строк
достигання

Характеристики плоду

Особливості сорту/гібриду F1

Компактна розетка (діаметр 25-35
см) соковитих і ніжних листочків Багатий вітамінами та мінеральними солями. Для
Ранньостиглий червоно-зеленого забарвлення. приготування салатів, бутербродів та гарнірів. Сорт
Має пікантний, помірно-гострий стійкий до стрілкування та низьких температур.
смак і приємний аромат.

Характеристики плоду

Особливості сорту/гібриду F1

Рослина утворює товсте і соковите Свіжозрізані листя трохи гірчать, але після невеликостебло, висотою 65-95см і товщи- го підв’ялювання набувають солодкуватий освіжаюною 5-7см, рясно вкритий 50-70 см чий смак. Стебла за смаком нагадують спаржу.
великим подовженим листям.

базилік
ТАЙСЬКИЙ
Один з найбільш декоративних базиліків, висотою 30-40 см. Рослина
щільна, компактна. Має вертикальні,
красиві невеликі оливково-зелені з
фіолетовим відтінком листя. Стебла
червоного кольору, а квіти фіолетові.
Листя має сильний, пікантний аромат, який нагадує щось середнє між
ароматами кориці і анісом. Містять
вітаміни С, В1, В2, РР, ефірні масла,
фітонциди. Рекомендується для використання в свіжому вигляді в якості
салатної зелені, пряно-смакової добавки і натурального ароматизатора
в кулінарії і при консервуванні.
Висівають (місяць, глибина) – V, 0,5–1
см
Схема висадки (см) – 20 × 30
Збирають (місяць) – VI-ІX

мікрозелень

Мікрозелень горох

Мікрозелень гороху - це молоде листя, стебла і вусики. Всі частини рослини їстівні. За смаком
мікрозелень гороху солодкувата, з м’яким горіховим присмаком. Містить багато аскорбінової
кислоти, різноманітних вітамінів, каротину, клітковини та хлорофілу. Знижує ймовірність онкологічних захворювань, інфаркту, гіпертонії і гальмує процеси старіння шкіри. В кулінарії додають в
супи, бутерброди, салати, та інші страви.

Мікрозелень люцерна

Паростки люцерни містять величезну кількість вітамінів, мінералів, амінокіслот і хлорофіл - найпотужніший каталізатор всіх біохімічних процесів, що відбуваються в організмі. Підвищують опірність різним захворюванням і підсилюють імунну систему людини. Завдяки вмісту рослинного
фтору сприяють зміцненню зубної емалі і запобігають карієс. Покращують склад крові і підвищують гемоглобін, мають потужну протизапальну дію, покращують живлення шкіри, попереджають старіння. Паростки люцерни - це дуже ніжна, хрустка і соковита зелень зі смаком зеленого
горошку.
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лікарські
рослини

м’ята
Сорт,
гібрид F1
Яблунева

Строк
достигання

Характеристики плоду

Сильна багаторічна рослина з
листям. Листя росБагаторічник сіро-зеленим
лини мають запах яблук. Висота
становить 60-70 см.

Особливості сорту/гібриду F1
Для заварювання чорного і зеленого сортів чаю,
для лимонадів і коктейлів, а також в якості спеції до
страв з м'яса і риби.

лимонна трава
Сорт,
гібрид F1
Лемонграсс

Строк
достигання
Однорічник

Характеристики плоду
Стебла м'ясисті, листя - світлозеленого кольору, довгі, вузькі,
гладкі і гострі. Квітки непомітні.
Під час зростання формує пучок.
Має легкий лимонний запах і
цитрусовий смак.

Особливості сорту/гібриду F1
Стебла служать чудовою приправою до м'яса і
салатів, листя має фітонцидний ефект, їх заварюють
разом з чаєм, допомагає при застудах, сприяє зниженню температури. Лемонграс унікальна рослина,
одночасно антидепресант і афродизіак.

вівсяний корінь
Сорт,
гібрид F1
Вівсяний корінь
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Строк
достигання

Характеристики плоду

Особливості сорту/гібриду F1

Дворічник

Коренеплоди готові до вживання
через 100-120 днів після появи
сходів.

Для приготування супів, приправа до м'ясних і рибних страв, із молодого листя готують салати.

ДЛЯ ОПТОВИХ КЛІЄНТІВ:
Фахівці з добрих врожаїв в регіонах України
Вінницька обл.
Волинська обл.

Донецька обл.
Дніпропетровська обл.

Житомирська обл.
Закарпатська обл.
Запорізька обл.

Івано-Франківська обл.
Кіровоградська обл.
Київська обл. (Білоцерківский р-н)
Київ

(050) 440-83-11
(095) 275-95-15
(095) 288-58-40
(095) 282-83-99
(050) 574-37-56
(095) 275-95-15
(095) 288-58-40
(095) 282-83-99
(050) 444-88-03
(095) 273-99-93
(050) 382-38-67
(050) 443-42-07
(095) 943-81-22
(095) 272-78-18
(050) 440-68-78
(095) 268-02-26
(050) 441-77-00
(095) 275-95-15
(095) 288-58-40
(050) 440-83-11
(095) 282-83-99
(095) 282-84-99

Кривий Ріг
Луганська обл.
Львівська обл.

Миколаївська обл.
Одеська обл.
Полтавська обл.

Рівненська обл.

Сумська обл.

Тернопільська обл.
Харківська обл.

(050) 574-37-56
(050) 416-77-65
(095) 273-55-99
(067) 946-36-01
(095) 282-49-49
(050) 419-73-73
(095) 274-62-72
(095) 288-58-40
(095) 282-83-99
(095) 275-95-15
(095) 288-58-40
(095) 282-83-99
(095) 275-95-15
(099) 114-51-63
(096) 116-51-94
(095) 288-58-40
(095) 282-83-99
(095) 275-95-15
(050) 419-73-80
(095) 282-87-79

Херсонська обл.

(050) 383-34-53
(095) 280-07-88
(099) 308-81-70
(099) 243-95-16
(099) 911-17-52
Хмельницька обл. (050) 382-38-63
(098) 515 55-01
Черкаська обл.
(050) 445-35-49
(095) 282-70-71
(098) 426-18-36
Чернівецька обл. (095) 288-58-40
(095) 282-83-99
(095) 275-95-15
Чернігівська обл. (095) 288-58-40
(095) 282-83-99
(095) 275-95-15

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОФІС ТОВ «Сімейний Сад»:
+38 (044) 362 14 41

www.s-sad.com.ua
e-mail: office@s-sad.com.ua

ДЛЯ РОЗДРІБНИХ КЛІЄНТІВ:
Інтернет-магазин www.akr.ua
e-mail: akr@akr.ua
(050) 383-23-51, (050) 444-05-21, (044) 541-11-11,
(096) 113-24-19, (063) 576-59-03

юридична адреса:
07403, м. Бровари, вул. О. Онікієнка, 61

