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ГОСТРІ ПЕРЦІ ЗІ ВСЬОГО СВІТУ

• Смаки духмяної Угорщини, Грайливої Італії, Запальної Мексики та інших країн – в одній колекції.

• Серія нараховує 10 гарячих новинок, кожна з яких має свій неповторний відтінок гостроти. 

• Спеціальна шкала на лицьовій стороні пакету позначає ступінь гострити – від м’якої до 

   екстремальної. 

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 ма-
ють зелене забарвлення, а по завершенню 
зростання стають червоними. Плоди цього 
сорту прийнято збирати, поки вони ще зеле-
ні 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) реко-
мендується 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

НАСІННЯ ОВОЧІВ
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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, тонко-
шкірі.

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 со-
нячних, теплих, захищених від вітру ділянках. 

Угорський жовтий Ранньостиглий 
Плоди вузько-конусоподібні, гладкі, глянцеві. Забарвлення в 
технічній стиглості яскраво-жове, а в біологічній - червоне. Маса 
- 40-60 г, товщина стінки 4 мм

Один з найбільш холодостійких сортів. Для використан-
ня в домашній кулінарії та консервації.

Український Середньостиглий Плоди довгі, конусноподібні, вигнуті, червоного кольору,  масою 
8-15 г. М’якуш тонкий, дуже пекучий.

Сорт має відмінні фітонцидні властивості, високий вміст 
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 за-
барвлення, в біологічній – червоне, оранжеве, рожеве, біле. 

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

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

Низькорослий сорт, придатний для вирощування у 
відкритому грунті.

ПЕРЕЦЬ ГІРКИЙ
ХАБАНЬЄРО 
ШОКОЛАД
Високоврожайний теплолюбивий сорт для 
вирощування в теплицях, на балконах, під-
віконнях та грунті відкритого типу. В усьому 
світі не знайдеться овоч, гостріший за перець 
сорту Хабаньєро. Кущ розлогий з невеликим 
ланцетовидним листям. Плоди невеликі – до-
вжиною 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 шоко-
ладний. 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
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ГАРБУЗ
Сорт, 

гібрид F1
Строк 

достигання
Характеристики плоду Особливості сорту/гібриду F1

Болгарка                                                  Середньостиглий
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. 

Для споживання у свіжому вигляді. Один 
з найкращих сортів для збору насіння. 

Голонасін-
ний                                                  Середньостиглий

Середньоплетистий сорт твердокорого гарбуза. Дости-
гає на 102-110 день. 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. У насіння відсутня тверда 
оболочка.

Сорт універсального призначення. 
Використовують у свіжому вигляді, в 
кулінаріїї та переважно для отримання 
насіння.

БУРЯК
Сорт, 

гібрид F1
Строк 

достигання
Характеристики плоду Особливості сорту/гібриду 

F1

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

Висока врожайність, товарність 
і вирівняність коренеплодів. 
Для вживання в свіжому вигляді, 
реалізації на ринку, зберігання і 
використання в кулінарії.

Мармелад Середньоранній

Коренеплід середніх розмірів вагою 200 - 350 
г, округлої форми, з гладкою поверхнею. 
Вегетаційний період 100-110 днів. М’якоть тем-
но-червоного кольору, без кілець, приємного 
солодкого смаку. Стійкий до церкоспорозу та 
стрілкуванню.

Сорт має великий попит завдяки 
високій врожайності і прекрасним 
смаковим якостям. 

ДИНЯ
Сорт, 

гібрид F1
Строк 

достигання
Характеристики плоду Особливості сорту/гібриду F1

Ефіопка Середньоранній
Плоди золотисто-жовтого забарвлення з жов-
тогарячим відтінком, вкриті суцільною сіткою 
малюнку, поділені на сегменти. Шкірка на 
дотик шершава, достатньо товста і еластична. 
Середня вага плоду досягає 3 – 4 кг. 

Неймовірний аромат, велика кількість 
соку та медовий присмак. Транспор-
табельний.  

ЦУКРОВИЙ БУРЯК 
Стійкий до посухи та холодів. Розетка листя на-
піврозлога, листова пластина середня, суцільна, 
помірно-гофрована. Коренева система стрижнева, 
проникає на глибину 2-2,5 м. Вегетаційний період 
рослини становить до 120 днів. Коренеплід зану-
рений глибоко в ґрунт, циліндрично-конічної фор-
ми,  середня вага становить 700 гр. Має відносно 
гладку поверхню, тому значно меньше залипає 
ґрунтом під час збирання. Стійкий до церкоспо-
розу, борошнистої роси та гнилі коренеплоду. Має 
універсальне, безвідходне призначення, тому що 
всі його частини корисні. Використовується в кулі-
нарії для виготовлення борщу і квасу, як кормова 
безвідходна культура, а також в технічних цілях, 
для виробництва цукру та патоки. 
Висівають (місяць, глибина) – ІV, 2-3 см
Схема висадки (см) – 20 × 50
Маса плоду- 700 г
Збирають (місяць) – VIІ-IX

УНІКАЛЬНИЙ 
УКРАЇНСЬКИЙ ПРОДУКТ

КАБАЧОК

КАВУН
Сорт, 

гібрид F1
Строк 

достигання
Характеристики плоду Особливості сорту/гібриду F1

Росаріо F1 Ранній
Надранній гібрид (70-80 днів від моменту появи 
сходів до дозрівання). Плоди темно-зелені, круглі, 
масою 3-5 кг, з тонкою шкірою. М’якуш темно-ро-
жевий, дуже соковитий та солодкий, з підвищеним 
вмістом цукру.

Відрізняється стійкістю до хвороб та 
несприятливих погодних умов.

Сорт, 
гібрид F1

Строк 
достигання

Характеристики плоду Особливості сорту/гібриду F1

Пупсик Ранній
Вегетаційний період від сходів до технічної 
стиглості 35-40 днів. Плоди округлої форми, з 
тоненькою сіро-зеленою шкіркою, масою 300-500 
г. М’якуш ніжний, соковитий, біло-кремового 
кольору. Сорт відносно стійкий до хвороб. 

Використовують у кулінарії для при-
готування овочевих страв, заморожу-
вання, консервування та соління.
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КАПУСТА БІЛОГОЛОВА
Сорт, 

гібрид F1
Строк 

достигання
Характеристики плоду Особливості сорту/гібриду F1

Амагер Пізній Качан щільний, округло-плоский, сірувато-зеленого кольору. Маса 
качана 2,6-3,6 кг. Сорт стійкий до розтріскування, транспортабельний, 
добре зберігається, має відмінні смакові якості.

Для переробки, зберігання, споживання у свіжому 
вигляді.

Білосніжка Пізній
Качан округло–плескатий або округлий, щільний,  в розрізі білий, 
масою 2,3–5 кг, не розтріскується. Лежкий, транспортабельний, дружно 
дозріває. Сорт відносно стійкий до слизового і судинного бактеріозів, 
фузаріозного в’янення. 

Використовують для квашення і зимового зберігання.

Бірюза Пізній
Качан щільний, округлий, світлого кольору. Маса качана – 2–3,5 кг. 
Сорт стійкий до розтріскування, транспортабельний, добре зберіга-
ється, має відмінні смакові якості. Використовують для переробки, 
зберігання, споживання у свіжому вигляді.

Використовують для переробки, зберігання, споживання 
у свіжому вигляді

Брунсвицька
Середньостиглий Качан щільний, округло–плоский, зеленого кольору. Маса качана – 3–5 

кг. Сорт стійкий до розтріскування, транспортабельний, добре зберіга-
ється, має відмінні смакові якості. 

Використовують для переробки, зберігання, споживання 
у свіжому вигляді.

Дитмаршер Фрюєр
Ранній

Качан округлий, середньої щільності, жовто–зелений зі слабо ви-
раженим антоціановим забарвленням. Маса качана – 0,8–1,1 кг, не 
розтріскується і відмінно витримує транспортування. Цінується за 
високу і стабільну врожайність, дружню віддачу раннього врожаю з 
відмінними смаковими якостями. Сорт відносно стійкий до слизового 
бактеріозу і кили. 

Рекомендується для споживання у свіжому вигляді.

Іюньська Ранній
Період від появи сходів до технічної стиглості  становить 92-100 днів. 
Качани дрібні, круглі, світло-зеленого кольору, середньої щільності.  
Маса 1-2,4 кг. Рослини витримують весняні заморозки до -5 С, завдяки 
чому стає можлива рання посадка і ,відповідно, раннє отримання 
врожаю. Відрізняється високим вмістом вітаміну С.

Використовується у свіжому вигляді і у всіх видах до-
машньої кулінарії.

Калина F1 Пізній
Вегетаційний період 145-150 днів. Качан округлий, темно–зеленого 
кольору, дуже щільний, масою 2,5–3,5 кг. Гібрид добре зберігається в 
зимовий період (споживча придатність – до кінця квітня), не розтріску-
ється, транспортабельний. 

Використовують у свіжому вигляді, для квашення, 
зимового зберігання. 

КАПУСТА 
БРЮСЕЛЬСЬКА 
ЧЕРВОНА
Середньорослий сорт капусти, має велике 
листя. Качанчики округлі, щільні, серед-
нього розміру,  пурпурного кольору, ніжні, 
соковиті. Маса качанчика – 10–12 г. Від ви-
садки до стану технічної зрілості 100-110 
днів. Сорт холодостійкий, містить велику 
кількість вітамінів, мікроелементів, має 
високі смакові та дієтичні властивості. Ви-
користовують вареною, тушеною та замо-
рожують 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

КВАСОЛЯ КИТАЙСЬКА  ВИГНА 
Сорт, 

гібрид F1
Строк 

достигання
Характеристики плоду Особливості сорту/гібриду F1

Людмила  Пізній
Стручки тонкі, довжиною 25-30  см, діаметром 1 см, 
зеленого кольору, без волокона. Боби жовто-бежево-
го кольору. 

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

Червона  Пізній
Стручки тонкі, довжиною 10-15 см, діаметром 0,5-0,7 
см, зеленого кольору, без волокона. Боби темно-чер-
воного кольору. 

За смаком смачніша та солодша ніж спаржева квасоля. Для використо-
вуюь в домашній кулінарії у вареному, смаженому і консервованому 
вигляді. 
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РЕДЬКА
Сорт, 

гібрид F1
Строк 

достигання
Характеристики плоду Особливості сорту/гібриду F1

Червона 
Зимова Середньостиглий

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

Добре зберігається до весни.  Широко застосо-
вується в народній медицині, завдяки хорошим 
цілющим властивостям на органи травлення, 
виводить токсини із організму.

ЛАГЕНАРІЯ
Сорт, 

гібрид F1
Строк 

достигання
Характеристики плоду Особливості сорту/гібриду F1

Кобра Середньостиглий

Рослина формує плоди незвичайної булавовидної форми, 
темно-зеленого кольору зі світло-зеленими смугами і зігнутою 
коброобразною голівкою. Молоді плоди мають цілющі властивості, 
корисні при захворюваннях нирок, печінки, шлунка, підшлункової 
залози, серцево-судинної системи, ожиріння. Їх вживання в їжу 
сприяє зниженню холестерину. 

Зрілі плоди використовують в дизай-
нерських цілях.

Пляшкова Середньостиглий
Однорічна витка рослина з довгими стеблами. Утворює великі 
плоди подовжено-пляшкової форми, масою 2-7 кг. Вирощують посі-
вом насіння в ґрунт або через розсаду. Збирають плоди довжиною 
30-40 см, коли шкірка ще тонка і салатного відтінку.  Рослина дуже 
декоративна, її можна розміщувати біля альтанок і зборів.

У їжу їх використовують як кабачки і 
патисони , з них готують ікру, салати, 
варять каші, обсмажують в олії, туш-
кують, фарширують і маринують.

ОГІРОК ВЕРЕСЕНЬ
Пізньостиглий бджолозапильний сорт. Рос-
лина жіночого типу цвітіння. Зеленці – до-
вжиною 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. Відно-
ситься 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

ОГІРОК
Сорт, 

гібрид F1
Строк 

достигання
Характеристики плоду Особливості сорту/гібри-

ду F1

ВеселіІ Метелики Середньостиглий

Середньостиглий бджолозапильний сорт. Плоди довжиною 
8-10 см, масою 60-100 грамм, середньо-бугорчаті, світло-
зеленого кольору, хрумкі, генетично без гіркоти. Сорт 
характеризується відмінними смаковими якостями, дуже 
соковитий. Стійкий до несправжньої борошнистої роси та 
вірусу огіркової мозаїки. 

Відноситься до  салатного типу, 
але можна використовувати і для 
засолювання. 

Далекосхідний Середньостиглий

Середньостиглий сорт, період від початку сходів до 
плодоношення  - 45-55 днів. Рослина довгоплетиста. Плоди 
циліндричні, крупнобугорчасті, довжиною 10-15 см, масою 
100-150 г.  Стійкий до засухи і несправжньої борошнистої 
роси. 

Смак свіжих і перероблених 
плодів добрий. Універсального 
використання.

Пальчик Ранній

Ранньостиглий сорт, від початку сходів до плодоношення 
40-45 днів. Холодостійкий, дружна віддача врожаю. Рослина 
середньоплетиста, переважно жіночого типу цвітіння. 
Зеленець видовжено-циліндричної форми, довжиною до 
10-12 см, масою 80-100 г. Смакові якості плодів відмінні, без 
гіркоти. 

Використовують для споживан-
ня в свіжому вигляді, соління, 
маринування.

Посухостійкий F1 Середньостиглий Зеленці довжиною 9–11 см, масою 70–90 г, циліндричні, 
дуже смачні, хрумкі, соковиті.

Дружно формує плоди в ранні 
терміни. Відносно стійкий до 
вірусу огіркової мозаїки, борош-
нистої роси.

КУКУРУДЗА
Сорт, 

гібрид F1
Строк 

достигання
Характеристики плоду Особливості сорту/гібриду F1

Суперсолодка F1 Середньоранній

Середньоранній гібрид білого кольору, має високі смакові якості. 
Період від масових сходів до технічної стиглості качанів – 75 днів. 
Рослина середньоросла, висотою 187-200 см. Качани циліндричні, 
довжиною 17-19 см, середньою масою 150-170 г. В сприятливих 
умовах формує 2 качани.

Вміст цукру більше ніж 25%. Має 
високу посухостійкість та жарос-
тійкість. Ідеально підходить для 
споживання в свіжому вигляді та 
консервування.
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ПЕРЕЦЬ СОЛОДКИЙ

Сорт, 
гібрид F1

Строк 
достигання

Характеристики плоду Особливості сорту/гібриду F1

Австралієць Надранній Плоди тупоконічної форми, жовто-оранжевого кольору в біологічній 
стиглості. Товщина стінки становить 3 – 5 мм. 

Дуже врожайний, найбільше цінується за відмінні смако-
ві якфості. Стійкий до несприятливих погодних умов.

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.

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 мінераль-
ними добривами.

Козій Ріг Середньостиглий
Плоди видовжені, до 30 см, дуже красиві та солодкі. В технічній 
стиглості плоди мають салатовий колір, а в біологічній – яскраво-
червоний.

 Сорт плодоносить до заморозків. Придатний для кон-
сервування та споживанні у свіжому вигляді. 

Оранжеве Чудо
Середньостиглий Середньостиглий сорт, придатний для вирощування у відкритому 

та закритому ґрунті. Плоди оранжевого кольору, кубовидної форми, 
товщина стінки – 5–7 мм, маса плоду – 80–150 г.

Сорт стійкий до комплексу хвороб, універсального 
використання.

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, 
від 8 до 12 см, м’ясисті, соковиті, масою до 120 г. Колір плоду в техніч-
ній стиглості – зелений, в біологічній – яскраво-червоний.

Прекрасні смакові якості та аромат. Призначений для 
консервування та кулінарії. 

ТОМАТ ЕРОС
Високоросла рослина, плодоносить на 111-
115 день. Плоди бананової форми, яскра-
во-оранжеві, зі злегка втягнутою в серед-
ину верхівкою. На одній гроні формується 
декілька плодів, іноді до 10, щільні, м’ясисті, 
малонасінні, міцно тримаються на гілці, довго 
зберігаються. Прекрасно підходять для ціль-
ноплодного консервування. Сорт стійкий до 
збудників вірусу тютюнної мозаїки, фузаріо-
зу, 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

ТОМАТ
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ТОМАТ
ЗОЛОТИЙ 
КЕНІГСБЕРГ 
Високорослий сорт. Підходить для ви-
рощування в теплицях та для відкритого 
грунту. Рослина потребує підв’язування 
та формування. На одній кисті формуєть-
ся до 6 плодів. Плоди мають жовто-оран-
жеве забарвлення, за формою видовжені, 
нагадують баклажани, рівні, гладенькі, 
всередині досить щільні, малонасінні. Мі-
німальна вага плоду 300 г, найбільші ви-
ростають до 400 г. За смаком плоди со-
лодкі, 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
Сорт, 

гібрид F1
Строк 

достигання
Характеристики плоду Особливості сорту/гібриду F1

Британський 
Сніданок Пізньостиглий

Плоди невеликі перцевидної форми з 
носиком вагою 40- 60 г. М’якоть ніжна, 
соковита, солодкувата на смак з яскра-
вим ароматом. 

Високорослий.                                   
Дуже врожайний: у кистях може 
зростати до 70 шт. перцевидних 
плодів чері. 

Верна Середньости-
глий

Плоди серцевидної форми, сливовидні, 
яскраво-оранжеві, вагою до 200 г, рівні, 
однотипні, малонасінневі. М’якоть 
щільна та масляниста, ніжна за смаком, 
більш солодкуватими стають у кінці 
сезону. 

Високорослий.                                       
Високоврожайний – більше 5 кг 
з одного куща при правильній 
агротехніці вирощування. Плодо-
ношення довготривале – до кінця 
вересня. Плоди в домашніх умовах 
можуть довго лежати не втрачаючи 
своїх якостей. 

Вернісаж 
Червоний

Середньости-
глий

Плід яйцевидної форми, має рожево-
червоне забарвлення зі смужками 
масою до 150 г. М’якоть соковита, 
щільна, м’ясиста із ніжним солодкува-
тим присмаком. 

Високорослий.                                      
Стійкий до фузаріозу, кладоспро-
ріозу, вірусу тютюнової мозаїки. 
Для вирощування у відкритому та 
закритому грунті.  

Волове 
Серце 
Смугастий

Середньости-
глий

Плоди за формою нагадують серце, 
забарвлення мають рожево-пурпу-
рове з вертикальними  золотистими 
смужками. М’якоть соковита, ніжна, 
солодкувата. 

Високорослий.                                  
Обов’язково прищіпувати і па-
синкувати над 14-15 листком. Для 
використання у свіжому вигляді та 
для виготовлення соків. 

Дитячий 
Солодкий Ультраранній

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

Низькорослий.                                        
Витривалий до великих наванта-
жень плодами та швидко віддає 
врожай. Від всходів до початку пло-
доношення проходить 80-85 днів. 

Етуаль Середньости-
глий

Плоди зібрані в грона по 6-8 шт., 
красивої незвичної форми, нагадують 
округлу грушу або бочонок, мають 
яскравий рожево-червоний відтінок. 
Яскраво виражена ребристість дає кра-
сивий зріз. Шкірка щільна, середньої 
товщини, не схильна до розтріскуван-
ня. На смак плоди приємні, солодкуваті 
з легкою кислинкою. 

Високорослий.                                             
З моменту появи сходів до по-
яви плодів проходить близько 3,5 
міс. Сорт потребує обов’язкової 
підв’язки до шпалер та опор та регу-
лярного видалення пасинків. 

Зелений 
Тигр

Середньо-
пізній

Плоди – видовжені сливки, довжиною 
2-3 см, з тупим кінчиком. Вага плоду 
становить 30 – 40 г. Забарвлення до-
сить екзотичне – на зеленому фоні 
жовті, а при повному дозріванні, 
червонуваті смужки. М’якоть всередині 
зелена, середньої щільності. 

Високорослий.                                      
Плоди – видовжені сливки, до-
вжиною 2-3 см, з тупиим кінчиком. 
Вага плоду становить 30 – 40 г. 
Забарвлення досить екзотичне – на 
зеленому фоні жовті, а при повному 
дозріванні, червонуваті смужки. 
М’якоть всередині зелена, середньої 
щільності. 

Золота 
Канарейка

Середньости-
глий

 Плоди цікавої, трішки витягнутої фор-
ми з носиком, жовтого кольору. Вага 
плоду становить від 30 до 80 г. 

Високорослий.                                         
Невибагливий сорт для цільно-
плодного консервування. Стійкий 
до хвороб. 

Корейський 
Довгоплід-
ний

Середньости-
глий

Плоди незвичайної форми – видовже-
но-циліндричні із загнутим кінчиком. 
Забарвлення малиново-червоне, плоди 
щільні, стійкі до розтріскування, смачні.
 

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

Райська 
Насолода

Середньости-
глий

Плоди важать до 400-600 г, соковиті, 
округлої або плоско-округлої форми 
без ребристості. Шкірка щільна, чер-
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 смако-
вими якостями. Для викорисатння 
в салатах і для приготування соків 
та пюре. 

Райські 
свічки

Середньости-
глий

Плоди ніжно-рожевого кольору з про-
довгуватими оранжевими смужками. 
За формою – видовжені сливки, з не-
великим носиком на верхівці, солодкі. 
На кущі ростуть великими красивими 
кистями з рясним плодоношенням. 

Низькорослий.                                                
Універсального використання.  
Невибагливий до грунтів та неспри-
ятливих умов, стійкий до хвороб. 

Рожева 
Бурулька

Середньо-
ранній

Плоди сливовидної форми, рожеві, з 
гострим носиком. З одного куща можна 
зібрати до 10 кг врожаю.

Високорослий.                                                
Універсальний у вжитку. Для салатів, 
соків, засолювання, сушки. Сорт 
стійкий до фузаріозу, вертіцілліозу, 
бурої і сірої плямистості, кореневих 
нематод і вірусу тютюнової мозаїки.

Товстий 
Джек

Ранньости-
глий 

На одній кисті зав’язуються по 6-8 пло-
дів. Плоди мають округлу плесковату 
форму з невеликою ребристістю біля 
плодоніжки. Середня вага - близько 
170 г. Найкрупніші виростають до 300 г. 
Червоного кольору. 

Низькорослий.                                                
Детермінантний сорт. У догляді 
невибагливий. Не потребує пасинку-
вання.  Добре зберігає товарний вид 
при транспортуванні. 

Хакі Середньо-
ранній

Плоди мають екзотичний вигляд, видо-
вжені перцевидні бурульки, гладенькі 
масою до 70 г, буро-червоного забарв-
лення з темно-оливковими смужками, 
м’ясисті, гарні та солодкі на смак. 

Високорослий.                                                  
Для використання у свіжому вигляді, 
консервування та переробки.

Хамелеон Середньости-
глий

Забарвлення при дозріванні зміню-
ється, поступово переходячи від 
світло-зеленого до оранжево-черво-
ного. Плоди плоско-округлої форми, 
рожевого кольору спочатку з зеленими 
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. 

Високорослий.                                     
Стійкий до розтріскування, добре 
переносить транспортування 
та довгий час може зберігатись 
не втрачаючи товарних якостей. 
Ідеальний для салатів, консерву-
вання та переробки. Стійкий до 
хвороб, довго плоносить до самих 
заморозків. 

 Черевички Середньости-
глий

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

Високорослий.                                       
Універсальнього використання, 
характеризується високою врожай-
ністю. Для вирощування в теплицях 
та у відкритому грунті. 

Червоний 
кенігсберг

Середньости-
глий 

Плоди мають яскраво-червоне забарв-
лення, за формою нагадують баклажа-
ни, рівні, гладенькі, всередині досить 
щільні, малонасінні, шкірка блискуча. 
Середня маса плоду 230 – 300 г. 

Індетермінантний сорт. Досягає 
до 2 м у висоту. Рослина потребує 
підв’язування та формування. Листя 
крупне, картопляного типу. На одній 
гілці формується до 6 плодів. 
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ПОЛУНИЦЯ 
ЛІЗОНЬКА
Ультраскоростиглий, врожайний, крупно-
плідний сорт з довготривалим періодом 
плодоношення. Квіти рожеві, ягоди тем-
но-червоні, щільні, вагою 30-40 г кожна. 
При сприятливих умовах з одного куща 
можна зібрати до 2,5 ягід за сезон. Стійка 
до основних захворювань.
Висівають (місяць, глибина) –II-III, 0,2 см
Схема висадки (см) – 25 × 30
Маса плоду- 30-40 г
Збирають (місяць) – VI-X

ПОЛУНИЦЯ

СУНИЦЯ

Сорт, 
гібрид F1

Строк 
достигання

Характеристики плоду Особливості сорту/гібриду F1

Ірішка Ранній
Ранньостиглий сорт ремонтантної полуниці. Рослина ком-
пактна, висота куща 25-30 см, безвуса, з великою кількістю 
квітконосів. Плодоносить до перших заморозків. Ягоди великі, 
темно-червоні, вагою 18-25 г, дуже ароматні. З однієї рослини 
отримують до 2 кг ягід. Стійка до основних захворювань. 

Невибаглива до умов вирощування, 
відрізняється високою зимостійкістю, 
добре переносить як спеку, так і надмірне 
зволоження. 

 Треска Ранній

Сорт великоплідної ремонтантної полуниці. Висота куща 25-30 
см з невеликою кількістю повзучих пагонів. Ягоди великі, щіль-
ні, ароматні, смачні, соковиті, кисло-солодкі, яскраво-червоного 
кольору, діаметром 2-3 см. Середня вага товарної ягоди на 
стадії масового формування врожаю може варіюватися від 10 
до 20 г. В перший рік посіву досягає 1 кг з куща. Сорт придатний 
для вирощуваня в закритому і відкритому ґрунті.

Врожайність висока, універсального 
призначення.

Сорт, 
гібрид F1

Строк 
достигання

Характеристики плоду Особливості сорту/гібриду F1

 Барон Солемахер                                                                         Ранній

Сорт безвусої ремонтантної суниці. Кущі приземкуваті, 
заввишки 15-20 см, середньорозлогі, кулясті. Листя 
світло-зелене, зубчасте, опушене, квітконоси короткі. 
Ягоди конічні, яскраво-червоні, з глянцевим блиском, 
дрібноплідні. Вага їх становить 3-5 г. М’якоть щільна і 
соковита, з яскравим ароматом лісової суниці. У смаку 
переважає солодкість, але присутня і легка кислинка. 
Розмножується насінням (розсадним способом). Сорт 
стійкий до всіх хвороб і шкідників.

Плодоносить безперервно все літо, 
аж до перших заморозків.

Олександрія                                                                                   Ранній

Зимостійкий сорт зовсім безвусої ремонтантної суниці 
постійного плодоношення. Швидко формує сильні 
кущики висотою 20-30 см, з великою кількістю суцвіть.  
Ягоди середнього розміру, червоні, солодкі, з сильним 
ароматом лісової суниці. Сорт стійкий до посухи та 
основних хвороб і шкідників. 

Може вирощуватися в горщиках або 
вазонах. 

 Регіна                                                                                              Ранній

Зимостійкий сорт безвусої ремонтантної суниці 
постійного плодоношення, аж до перших заморозків 
(протягом усього літа і осені кущики усипані квітами і 
ягодами). Кущі сильні, компактні, висотою 20 см, листя 
велике, темно-зелене, з великою кількістю квітів і 
зав’язі. Ягоди великі, дуже смачні, солодкі, з ароматом 
лісової суниці, мають подовжено-овальну форму, 
червоного забарвлення, в два рази більше, ніж плоди 
інших сортів суниці. Перші плоди через 3,5 місяці від 
посіву. Розмножується насінням (розсадним спосо-
бом). Сорт стійкий до всіх хвороб і шкідників. 

Сорт чудовий, придатний для спожи-
вання в свіжому вигляді і переробки.

Рюген
Ранній

Зимостійкий сорт безвусої ремонтантної мілкоплодної 
суниці. Кущ компактний, напіврозкидистий, кулястий, 
низький – 15-18 см, не утворює розеток. Міцні суцвіття 
не лягають на землю. Ягода інтенсивно-червона, 
насичена. Форма конічна – довгаста, довжина 2-3 см. 
Вага в середній масі 4-6 г.

М’якоть цукриста, солодка з ароматом 
лісової суниці, дуже приємна – со-
ковита, смачна.
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СЕРІЯ ПРОФІ

БАКЛАЖАН

КАБАЧОК

КАВУН

БУРЯК

ДИНЯ

Сорт, 
гібрид F1

Строк 
достигання

Характеристики плоду Особливості сорту/гібриду F1

Бібо F1 Надранній

Суперранній високоврожайний великоплідний сорт. Період 
вегетації 50 -55 днів. Сильноросла рослина, з короткими 
міжвузлями і потужною кореневою системою. Плід овально-
конічної форми, білого кольору, довжиною 18 см, шириною 
8 см, вага плоду 300 - 400 г, поверхня глянцева. На кущі може 
виростати від 8 до 12 плодів. Плоди ніжні на смак, без гіркоти.

 Має хорошу польову толерантність 
до фузаріозного в’янення. Призна-
чений для вирощування у відкри-
тому ґрунті, а також в пластикових 
теплицях. Добре підходить для 
консервації, тушкування і запікання 
на грилі.

Фабіна F1 Середньоранній

Кущ висотою 45 – 65 см та боковими гілками шириною 30 – 35 
см. Стебло має антоціановий колір (з фіолетовим відтінком), не 
потребує підв’язування, навіть в період утворення багаточи-
сельних плодів. Плід циліндричної форми, довжиною 20 - 23 см 
та окружністю до 6 см, має глянцеву поверхню, вагою до 250 г. 
На кущі за сезон достигають від 6 до 8 плодів. 

Гібрид позиціонується як культура 
для товарного виробництва. Стійкий 
до павутинного кліща та верти-
цильозного в’янення. При певній 
кулінарній обробці плоди за смаком 
нагадують гриби. 

Сорт, 
гібрид F1

Строк 
достигання

Характеристики плоду Особливості сорту/
гібриду F1

 Іскандер F1 Ранній

Кущовий гібрид кабачка. Після сходів через 43 дні можна збирати 
врожай. Формує компактний кущ, на якому зав’язується до 17 кг 
плодів. Кабачки цього гібриду можуть зав’язуватись навіть при 
низьких температурах. Плоди циліндричної форми, довжиною до 
20 см і масою до 600 г. Шкірка тоненька блідо-зеленого кольору, 
поверхня воскоподібна, вкрита ледве помітними світлими прожил-
ками і краплинками. М’якуш плоду ніжно-білого кольору. Збирати 
врожай можна до перших осінніх заморозків.

Має прекрасні смакові влас-
тивості. Стійкий до борошнис-
тої роси та антракнозу. 

Кавілі F1 Ультраранній

Кущовий частково партенокарпічний ультраскороспілий гібридний 
кабачок. Має раннє (38-40 днів) і тривале (до 3-х місяців) плодоно-
шення. Рослина компактна, продуктивна, міжвузля коротке. Плоди 
циліндричної форми, рівні, біло-зеленуваті, однорідні. М’якоть 
білосніжна, з високим вмістом цукрів. Оптимальна довжина плода 
для прибирання - 16-22 см, але навіть після переростання вони не 
втрачають свого ніжного смаку. Вага плоду сягає до 500 г. 

Завдяки партенокарпії може 
формувати плоди без запи-
лення при відсутності комах, 
дощової погоди і сильної 
жари. Добре росте як у від-
критому ґрунті, так і плівкових 
укриттях. Толерантний до 
борошнистої роси.

Сорт, 
гібрид F1

Строк 
достигання

Характеристики плоду Особливості сорту/гібриду F1

 Крісбі F1 Надранній

Ультраранній гібрид кавуна типу Кримсон Світ. Вегетаційний 
період — 58-62 дні. Плоди округлі, однорідні, вагою 7-10 кг. 
М’якоть яскраво-червона, хрумка, солодка, приємної струк-
тури. Насіння дрібне, коричневого забарвлення. Передпо-
сівне внесення добрив забезпечує дружні сходи, значно під-
вищує урожай і прискорює достигання плодів. Оптимальна 
температура для проростання насіння та отримання дружніх 
сходів — +25-27ºС. 

Добре зав’язує плоди навіть у стресових 
умовах. Придатний для вирощування, 
як у відкритому ґрунті, так і під плівкою. 
Стійкий до фузаріозу. Використовується 
у свіжому вигляді, для засолювання, 
виготовлення цукатів.

Трофі F1 Ранній

Вегетаційний період 62-65 днів. Плоди мають округлу форму, 
середню масу 7-10 кг. Одна рослина формує, в середньому, 
5 плодів. Корка має середню товщину та зелений колір з 
вузькими смужками темно-зеленого кольору. М’якоть має 
насичений яскраво-червоний колір. У гібрида потужна коре-
нева та листкова система, що забезпечує гарне харчування і 
надійний захист від сонячного опіку. Здатний адаптуватися 
до умов середовища, стресостійкий. Характеризується ви-
сокою врожайністю. Може вирощуватися як за допомогою 
посіву, так і розсадним способом. 

Вирощується у відкритому ґрунті та в 
плівкових теплицях. Не має проблем 
при транспортуванні. Стійкий до фузарі-
озу і антракнозу.

Сорт, 
гібрид F1

Строк 
достигання

Характеристики плоду Особливості сорту/гібриду F1

 Пабло F1 Середньостиглий

Період дозрівання становить 115-120 днів після 
висівання насіння в ґрунт. Має округлу форму коре-
неплодів, шкірка гладка, тонка. Діаметр середнього 
коренеплоду становить 10-15 см і вага 200 г (залежно 
від умов вирощування). М’якоть рівномірного темно-
червоного кольору без світлих радіальних кілець. 

Стійкий до стрілкування і церкоспорозу, 
хороша врожайність, прекрасна лежкість.  
Використовується для тривалого збері-
гання, переробки і вживання у свіжому 
вигляді.

Сорт, 
гібрид F1

Строк 
достигання

Характеристики плоду Особливості сорту/гібриду F1

Амал F1 Середньоранній

Середньоранній високопродуктивний гібрид. Плоди 
овальної форми вагою 2,5-3,5 кг, іноді сягає 4 кг. 
Насіннєва камера маленька. Шкірка кремово-жов-
та, щільна, гладенька, з тонкою суцільною сіткою. 
М’якуш насичено кремового кольору, дуже ніжний та 
соковитий з сильним ароматом. Ідеальне поєднання 
ціни та якості.

Справжній лідер – найбільш смачний і 
солодкий. Збирають врожай з липня і до 
кінця вересня. Цей гібрид є стандартом, 
на який рівняються всі. Високоврожайний 
сорт, гарно транспортується на дальні 
відстані.

• Для тих, хто мріє вирощувати професійні сорти та гібриди на невеликих ділянках.

• 36 сортів та гібридів найпопулярніших культур – баклажани, огірки, томати та ін. 

• Насіння найвищої якості провідних  мультинаціональних  компаній. 
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КАПУСТА

КУКУРУДЗА ЦУКРОВА

МОРКВА

ОГІРОК

Сорт, 
гібрид F1

Строк 
дости-
гання

Характеристики плоду Особливості сорту/
гібриду F1

Біілокачанна 
Агресор F1 Пізній

Має досить великий середньої маси качан 3 – 5 кг. Колір 
покривного листя темно-зелене з синюватим відтінком. 
По краю воно злегка хвилясте. На зрізі колір качана 
яскраво-білий, іноді з легкої жовтизною.

Качани товарного 
вигляду, зручні в тран-
спортуванні. Відмінно 
зберігається 5-6 місяців. 
Вживають в свіжому і 
квашеному вигляді.

Біілокачанна  
Парел F1 Ранній

Ранній класичний високопродуктивний гібрид капусти 
білокачанної для вирощування через розсаду і безпосе-
реднім посівом у відкритий ґрунт. Термін дозрівання 50 
днів. Плід щільний, округлий, вага – 1,5 кг, світло-зеле-
ний. Має привабливий зовнішній вигляд, користується 
попитом на ринку.

Володіє тривалою 
відмінною лежкістю і 
транспортабельними 
якостями.  Використову-
ють в свіжому вигляді в 
домашній кулінарії.

Броколі
Монако F1

Середньо-
стиглий

Період вегетації - 70-80 днів від висадки розсади. 
Формує качан вагою 1,5-2 кг, має хорошу вирівняність 
голівок. Не утворює бічних пагонів. Рослина компактна 
з сильною кореневою системою. Стабільний врожай 
при будь-яких умовах. Можлива посадка в два строки. 

Стійка до фузаріозу. 
Використовують для 
заморозки, споживання в 
свіжому вигляді, а також 
для свіжого ринку.

Сорт, 
гібрид F1

Строк 
достигання

Характеристики плоду Особливості сорту/
гібриду F1

Джубілі F1 Середньости-
глий

Період вегетації становить 81 день. Середня висота кукурудзи - 240 см. 
Довжина качана в середньому 21 - 23 см, діаметр 5,2 см, має 16-18 рядів 
зерен. Яскравий і насичений колір зерна для багатьох є показником 
смакових і якісних характеристик продукції. Насіння кукурудзи Джубілі F1 
підходить як для літнього, так і для осіннього збору.

Має прекрасний смак, 
колір, та помірний вміст 
цукру. Висока врожайність.

Добриня F1 Ранній
Ранній суперсолодкий гібрид (70 днів) цукрової кукурудзи. Висота рослини 
до 170 см. Качан формується на вистоті до 70 см. В середньому гібрид 
формує 1,5 повноцінних вилки на рослині. Качани формуються повні, до-
вжиною до 25 см, в діаметрі до 5,5 см, кількість рядів зерен 16-18.

Відрізняється прекрас-
ною адаптованістю для 
вирощування на різних 
типах ґрунтів. Толерантний 
до іржі, сажки, в’янення і 
мозаїки.

Леженд F1 Ранній

Період дозрівання 70-72 дня. Леженд F1  дає дуже вирівняні, однорідні 
качани в різних умовах. Довжина качана 18 см, кількість поздовжніх рядів 
16-18. Рослина потужна, заввишки 170 см. Вимогливий до тепла, надає пе-
ревагу зволоженому ґрунту, вимагає регулярного поливу. Сходи чутливі до 
заморозків, тому рекомендується на деякий час накривати агроволокном. 

Має високий вміст цукру. 
Ранній гібрид, придатний 
як для переробки, так і для 
свіжого споживання. 

Спіріт F1 Ультраранній

Термін дозрівання гібрида - 67 днів. Невисокий гібрид цукрової кукурудзи 
(1,8 м) для ранніх посівів. Перший качан знаходиться на висоті 50 см. 
Довжина качана - 22 см, діаметр - 5 см. На одному качані розташовується 
14-16 рядів зерен, глибиною 11 мм. Зерно крупне, красивого жовтого 
кольору, має приємний смак. Може вирощуватся в плівкових теплицях і 
через розсаду.

Призначен для отримання 
надранньої продукції, 
може використовуватися 
для консервування.

Сорт, 
гібрид F1

Строк 
достигання

Характеристики плоду Особливості сорту/гібриду F1

Абако F1 Ранній

Ранній гібрид, який дозріває за 85 днів після посіву (але термін дозрівання залежить від клімату). Листя потужне, 
досягає 60 см у висоту, яскраво-зелене, міцне, не падає і рідко в’яне. Коренеплід сортотипу Шантане, великий, з 
тупим кінчиком, довжиною 14-20 см, діаметр 4-6 см. Шкірка тонка, гладка, однорідна і темно-помаранчева. Колір 
м’якоті буває більш насиченим, ніж шкірка - оранжево-червоним. М’якоть соковита, солодка і дуже щільна, 
серцевина помірного розміру. 

Рекомендується для вживання в свіжому ви-
гляді і переробки.

Болтекс Пізній
Термін від сходів до технічної стиглості 110 - 120 днів. Розетка листя напіврозлога. Листя продовгувате, темно-
зелене, средньорозсічене, міцне, з відмінною стійкістю до захворювань. Коренеплід середнього розміру, 
конічний зі злегка загостреним кінчиком (сортотипу Шантане), довжина 15 см, діаметр 3,5-5,0 см. Серцевина і 
шкірка помаранчеві. Маса коренеплоду 95-170г. Смакові якості добрі.

Рекомендується для використання в свіжому 
вигляді, консервування та зимового зберігання. 
Цінується за гарні смакові якості, високий вміст 
цукрів і каротину.

Лагуна F1 Ранній

Ранній гібрид моркви Нантського сортотипу. Вегетаційний період становить 80-90 днів, але вже на 60-65 день 
можна збирати продукцію на пучок. Гібрид характеризується ранньої віддачею врожаю, однорідністю плодів, 
відсутністю серцевини, а також неперевершеним смаком. Коренеплоди довжиною 17-20 см, циліндричної 
форми, насиченого оранжевого кольору,  дуже солодкі, мають гарний товарний вигляд, рівні, з однорідним 
забарвленням. При культивуванні на родючому ґрунті довжина плодів досягає 27 см. 

При пізніх посівах добре зберігається. При-
датний для тривалого зберігання і вирощування 
практично в будь-якій місцевості. Для вирощу-
вання в плівкових тунелях, у відкритому ґрунті, 
в дуже ранні терміни і підзимовий посів. 

Скарла Пізній
Пізній сорт моркви Флакійского типу. Вегетаційний період триває 130-140 днів. Коренеплід великий, циліндрич-
ний, звужується в кінці, довжина 20-22 см, діаметр 4-6 см. Високий вміст каротину. Забарвлення м’якоті інтенсив-
но-оранжевого кольору. Поєднує хороші смакові якості і лежкість. Один з найпродуктивніших, універсальних 
пластичних сортів. Стійкий до стрілкування.

Для вживання в свіжому вигляді і для перероб-
ки. Широко використовується для приготуван-
ня «корейської моркви» та інших салатів.

Сорт, 
гібрид F1

Строк 
достигання

Характеристики плоду Особливості сорту/гібри-
ду F1

Анзор F1 Ультраранній

Ультраранній партенокарпічний гібрид. Має високу екологічну 
пластичність: його можна вирощувати в різного роду теплицях і 
відкритому полі. Вегетаційний період - 40-45 днів. Гібрид формує по-
тужну кореневу систему. Плоди циліндричної форми, з дуже хорошим 
співвідношенням довжини / товщини - 3,6:1, виростають до 9-10 см, 
дуже щільні. Колір плоду темно-зелений, що не біліє до верхівки, вся 
поверхня покрита дрібними шипами. Має невелику насінневу камеру, 
соковиту хрустку м’якоть. 

Характеризується дуже високою 
віддачею врожаю в короткі 
терміни, хорошим зав’язуванням 
плодів при високих і низьких 
температурах. Використовується 
для солінь і для консервування, 
для вживання в свіжому вигляді.

Аякс F1 Ранній

Високопродуктивний ранній бджолозапильний гібрид жіночого типу 
цвітіння з високими потенційними можливостями. Рослина потужна, 
відкритого типу, на одному вузлі формує по 3-4 зеленця. Огірки до-
сить однорідні, темно-зеленого забарвлення, білошипі, з чудовими 
засолювальними якостями, без гіркоти, з тонкою шкіркою без втрати 
транспортабельності, в довжину 6-12 см (відношення довжини до 
діаметру - 3,2: 1). Без погіршення якості плодів і зниження врожайнос-
ті добре переносить перепади температури і недостатню вологість 
ґрунту. Підходить для вирощування на пікулі. 

Толерантний до збудника білої 
мозаїки огірка, борошнистої 
роси і пероноспорозу. Викорис-
товується як у свіжому вигляді, 
так і для переробки. 
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достигання
Характеристики плоду Особливості сорту/гібриду F1

Гектор F1 Надранній

Бджолозапильний гібрид. Період від сходів до плодоношення 28-34 
дні. Рослина кущова, детермінантна, компактна. На одному кущі може 
бути більше 6-10 огірків і всі вони швидко дозрівають при оптимальних 
умовах. Довжина плодів досягає 9-12 см, за формою вони продовгуваті, 
крупнобугорчасті і білошипі. Огірки важать від 90 до 110 г. М’якоть до-
сить соковита і хрустка. 

Має відмінний аромат, смакові якості, тран-
спортабельність і тривалість зберігання. 
Добре підходить для консервації і свіжого 
вживання. Має відмінний імунітет до 
пероноспорозу. Може витримати невелике 
зниження температури.

Еколь F1 Ранній

Партенокарпічний гібрид ранньостиглого дозрівання. Плоди циліндрич-
ної форми, темно-зеленого кольору, часто горбкуваті, з білими шипами. 
М’якоть щільна, з маленькою насіннєвою камерою, ніжна, із приємним 
ароматом. Смак солодкуватий, без гіркоти. В 1 вузлі  виростає по 3-4 пло-
да. Довжина плода від 8 до 12 см, вага 95 г. Шкірка тонка темно-зеленого 
кольору. Гібрид відрізняється скоростиглістю, високою врожайністю. 

Призначений для свіжого вживання, 
консервування або засолювання. Чудово 
відновлюється після стресу.

Капрікорн Ранній

Партенокарпічний гібрид огірка раннього терміну дозрівання. При-
значений для вирощування у відкритому і захищеному ґрунті. Рослини 
виростають потужними, з короткими міжвузлями. Листя зелені, серед-
нього розміру. Листова пазуха містить до 5 плодів. Плоди правильної 
циліндричної форми, з укороченою шийкою, щільні, з добрим смаком та 
ароматом. Довжина становить 12-13 см, вага 100-120 г і діаметр 3-3,5 см. 
Шкірка темно-зеленого кольору, з білими шипами з частим опушенням і 
середніми за розміром горбками. 

Гібрид універсального напряму, успішно 
застосовується як свіжому вигляді, так і в 
засолюванні і консервації. Має унікаль-
но високу стійкість до вірусу звичайної 
мозаїки, кореневих гнилей, несправжньої 
борошнистої роси.

Кібрія F1 Ранній

Партенокарпічний гібрид, відноситься до жіночого типу цвітіння, інде-
термінатний (до 1,5 м).  Від посіву до плодоношення проходить 35 - 45 
днів. У кожному вузлі налічується 1-3 зав’язі. Зеленці короткі, овальної 
форми, поверхня темно-зеленого забарвлення, з наявністю коротких 
смуг, середньобугорчасті, білошипі, з хрусткою м’якоттю, без гіркоти і 
пустот. Середня вага зеленця від 70 до 90 грамів. Смакові дані хороші. 
Урожай досягає 13,5-19,5 кг зеленцов з 1 кв.м.

Гібрид універсальний: підходить для ви-
користання у свіжому вигляді, але найкраще 
смакує для маринування та засолки. 

Кріспіна F1 Ультраранній

Суперранній (38-40 днів) білошипий партенокарпік-корнішон. Ідеальний 
вибір для вирощування на шпалері в полі у всіх агрокліматичних зонах 
України. Також підходить для повторного обороту в плівкових і скляних 
теплицях. Плоди крупнобугорчасті, дуже однорідні, циліндричні (3,2:1), 
темно-зелені, з відмінними засолювальними якостями і ніжною шкіркою 
при гарній транспортабельності. Рослина потужна, формує по 2-4 зелен-
ця в одному вузлі, довжиною 10-12 см.

Стійкий до різного роду захворювань: 
борошниста роса, кладоспоріоз, звичайна 
мозаїка. Відрізняється від багатьох сортів 
тривалістю плодоношення, відмінною 
транспортабельністю.

Маша F1 Ультраранній

Гібрид партенокарпічний. Має високу врожайність за рахунок тривалого 
періоду плодоношення і букетної форми утворення плодів: на кожному 
огірковому вузлі формується по 6-8 зав’язей, має переважно жіночий тип 
цвітіння. Цей гібрид відрізняється детермінантністю кущів. Здатність до 
пагоноутворенню у сорту низька і така особливість спрощує форму-
вання куща. Зеленці темні, циліндричної форми, з великими горбками, 
масою до 100 г. Зрілі плоди можуть досягати 11 см в довжину. Довжина 
стандартного огірка-корнішона - 7-9 см. Шкірка у огірків товста, м’якоть 
без сортової гіркоти. Починає плодоносити вже на 36-й день після сходів 
і вважається на сьогоднішній день найбільш раннім видом корнішонів.

Сорт стійкий до кладоспоріозу (оливкова 
плямистість), вірусу огіркової мозаїки, 
борошнистої роси. Підходить для консерву-
вання та споживання у свіжому вигляді.

Мірабел F1 Ультраранній

Дуже ранній партенокарпічний гібрид корнішона з видатною загальною 
врожайністю. Вегетаційний період становить не більше 40 днів. Рос-
лина досить потужна. Коренева система сильна, добре розвинена. На 
кожному вузлі зав’язується за один раз близько 7 огірків. Плоди мають 
циліндричну форму. Їх довжина досягає 10 сантиметрів. Забарвлення має 
темно-зелене. Кожен плід має масу не більше 100 грам. Смакові якості 
дуже високі. Огірки соковиті, позбавлені гіркоти, насіння дуже дрібне. Ре-
комендується для вирощування в скляних і плівкових теплицях, а також у 
відкритому ґрунті вертикальним і горизонтальним способами.

Має високу транспортабельність плодів, 
стійкість кладоспоріозу і борошнистої 
роси, толерантний до вірусу мозаїки огірка. 
Придатний для маринування та квашення, 
для вживання у свіжому вигляді та для 
переробки.

Наташа F1 Ранній

Ранній гібрид огірка з переважно жіночим типом цвітіння. У нього досить 
короткий період вегетації: від 45 до 47 днів. Кущ потужний, середньо-
плетистий, із середнім листям зеленого кольору. Плоди зелені, з шипами, 
відмінної якості, без гіркоти. Їх середня вага - 120 грам. Середня довжина 
зеленця - близько 12 см. У розрізі плід не має порожнеч, смак солодкий 
огірковий без гіркоти. Врожайність висока -1 кв.м посадок дає до 10 
кілограм огірків.

Призначений для всіх видів консервацій і 
вживання в їжу в свіжому вигляді. Гібрид 
стійкий до борошнистої роси, вірусу мозаї-
ки і кладоспоріозу.

Пасамонте F1 Ультраранній

Високоврожайний ранній партенокарпічний гібрид корнішонного типу. 
Від сходів до збору перших плодів проходить 40 - 42 дня. Рослини досить 
сильні, середньорослі. В одній листовій пазусі формується 2 - 3 зав’язі.  
Плоди циліндричної форми, з крупними горбками, довжиною 6 - 9 см, ма-
сою 70 - 120 г. Шкірочка насиченого темно-зеленого кольору, із середньо 
вираженою плямистістю і білими смужками, що доходять до середини 
плода, шипи білі, насіння дрібне. М’якоть щільна, генетично без гіркоти.

Цей гібрид характеризується стійкістю 
до несправжньої борошнистої роси та 
бактеріозу. Плоди стійкі до переростання. 
Призначений для реалізації в свіжому ви-
гляді і переробки.

Пасалімо F1 Ультраранній

Партенокарпічний гібрид корнішонного типу. Формує 3-6 плодів в 
одному вузлі. Період від сходів до збору перших плодів – 40-42 дня. 
Плодоношення триває до заморозків. Придатний для збору пікулів (3 - 5 
см) і корнішонів (5 - 8 см). Рослини середньорослі, індетермінантні. Плід 
генетично без гіркоти, циліндричної форми з маленькою насіннєвою 
камерою, не переростає. Забарвлення плоду - насичено-зелене, довжина 
плоду - 8-10 см. Для вирощування у відкритому грунті, плівкових тепли-
цях і під тимчасовими плівковими покриттями.

 Гібрид універсального призначення 
- споживається і в свіжому вигляді, і в 
засолюванні. 
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ТОМАТ
Сорт, 

гібрид F1
Строк 

достигання
Характеристики плоду Особливості сорту/гібриду F1

 Багіра F1 Ранній

Ранньостиглий високоврожайний кущовий гібрид. Кущ детермінантний, компактний, 
з помірним утворенням зеленої маси.  Листя прості, невеликі, темно-зелені. Томати до-
зрівають гронами по 4-6 штук. Врожайність висока, з 1 кв. м посадок можна зібрати до 10 
кг відбірних томатів. Плоди середнього розміру, вагою від 200 до 220 г., на нижніх гілках 
виходять більшими. Томати рівні, плоско-округлі, з вираженою ребристістю біля плодо-
ніжки. Колір зрілих плодів насичено-червоний, однотонний, без плям і смуг. М’якоть 
помірно соковита, щільна, м’ясиста. Насіннєвих камер не менше 6. Смак стиглих томатів 
приємний, солодкуватий, не водянистий. Для плодів характерна наявність товстих стінок 
і тонкої щільної шкірки.

Відмінна риса сорту - більші плоди визрівають на нижніх 
гілках.  Має універсальне призначення.

Біг Біф F1 Середньоранній

Середньостиглий індетермінатний гібрид, термін  дозрівання від 100 до 110 днів. На 
одній китиці дозріває 4-5 плодів. Добре росте як в теплиці, так і у відкритому ґрунті. 
Плоди округлі, червоні, багатокамерні (до 6 гнізд). Середня вага одного томату - 210-380 
г. Відрізняється високим вмістом сухих речовин. Смак солодкий з кислинкою. Високо 
цінується за стійкість майже до всіх хвороб. Має відмінний товарний вигляд і підходить 
для промислового вирощування. 

Стиглі плоди витримують зберігання тривалістю до 20 днів 
і добре переносять транспортування. Використовуються 
в салатах і як десерт, дуже смачні в обсмаженому або 
запеченому вигляді. У заготовках найбільше підходять 
для приготування соків, пюре, кетчупів, томатної пасти і в 
салатних зимових заготовках.

 Бобкат F1 Середньоранній
Гібрид детермінантного типу середньораннього терміну дозрівання. Час дозрівання 
плодів від моменту посадки розсади становить 60-65 днів. Плоди мають округлу, трохи 
сплюснуту форму. Середня вага томата від 250 до 300 грамів. Поверхня зрілих плодів 
гладенька та має насичений червоний колір без зелених плям. 

Добре зберігається і транспортується, не розтріскуєть-
ся, не боїться фузаріозного в’янення, вертіцелльозу і 
альтернаріозу. Досить спокійно переносить негативні 
фактори зовнішнього середовища, особливо спеку. Має 
універсальне призначення. 

Президент F1 Ранній

Ранньостиглий індетермінантний гібрид. Висота куща від 1,5 до 2 метрів, в залежності від 
способу формування куща (один або два стебла) і якості догляду. Навантаження плодами 
високе, на одному кущі визріває до 7 кг плодів. Для підтримки гілок і стебла потрібна 
міцна опора. Підв’язку куща потрібно проводити кілька разів за сезон. Плоди великі, ви-
рівняні, щільні, плоско-округлої форми, яскраво-червоного кольору. Маса від 200 до 250 
грам. М’якоть м’ясиста, в міру щільна, солодкувата. 

Готові плоди добре транспортуються та зберігаються. 
Універсального призначення.

 Толстой F1 Ранній

Вегетаційний період 68-75 днів. Індетермінантний гібрид, висота куща може досягти трьох 
метрів. На кожному суцвітті формує по 2 китиці, на яких зав’язується по 8-10 томатів по 
100-120 г кожний. Стиглі томати круглі, червоні, з тугою шкіркою. М’якоть плоду соковита 
і м’яка. Великі, високі та важкі гілки необхідно в обов’язковому порядку підв’язувати, щоб 
попередити поломку рослини. 

Універсальний гібрид не схильний до типових томатних 
хвороб, добре переносить холод, спеку, транспортування, 
не розтріскується.
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НАСІННЯ КВІТІВ

СУРФІНІЯ (ПЕТУНІЯ АМПЕЛЬНА) (CHERNY, ЧЕХІЯ)

ОНОВЛЕНА КОЛЕКЦІЯ ПЕТУНІЙ (CHERNY, ЧЕХІЯ)

ПЕТУНІЯ АМПЕЛЬНА (CHERNY, ЧЕХІЯ)

Сорт, 
гібрид F1

Висівають 
 (місяць/ 

глибина, см)

Схема 
посадки 

(см)

Період 
цвітіння, 
місяць

Висота 
культури, см

Діаметр 
квітки/

суцвіття 

Тривалість 
життя рослини

Даймонд Роуз F1 II-IV, 0,1 20x20 VI-X 80-100 8-10 однорічник

Даймонд Перлі F1 V, 0,5 20х25 VI-X 80 7,5-8 однорічник

Парпл Вельвет F1 II-III, 0,1 20х20 VI-X 100 5,5-6 однорічник

Салмон Шейдс 
Вельвет F1 II-III, 0,2-0,5 20х25 VI-X 80 7-8 однорічник

Сорт, 
гібрид F1

Висівають 
 (місяць/ 

глибина, см)

Схема 
посадки 

(см)

Період 
цвітіння, 
місяць

Висота 
культури, см

Діаметр 
квітки/

суцвіття 

Тривалість 
життя рослини

Лавина                    
Золота Зірка F1 I-IV, 0,1 15х20 VI-X 60-80 7-10 однорічник

Лавина                 
Пурпурова F1 III-IV, 0,1 20х20 VI-X 50-70 7-9 однорічник

Лавина  Рожева F1 III-IV, 0,1 20х20 VI-X 50-70 7-9 однорічник

Лавина Червона F1 II-III, 0,2-0,5 20х25 VI-X 50-70 7-9 однорічник

Лавина                
Синя Зірка F1 II-III, 0,2-0,5 20х25 VI-X 45 7-9 однорічник

• 45 гібридів для найвибагливішого квіткаря – ампельні, великоквіткові, бахромчасті, низькорослі та інші. 

• Спеціальне віконце на лицьовій стороні пакету дозволяє бачити мікротюбік з насінням в середині. 

• Маленький сюрприз у кожному пакетику. Для гарного настрою та приємних думок. 
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ПЕТУНІЯ БАГАТОКВІТКОВА НИЗЬКОРОСЛА (CHERNY, ЧЕХІЯ)

ПЕТУНІЯ БАХРОМЧАСТА ВЕЛИКОКВІТКОВА (CHERNY, ЧЕХІЯ) 

Сорт, 
гібрид F1

Висівають 
 (місяць/ глибина, см)

Схема 
посадки (см)

Період цвітіння, 
місяць

Висота 
культури, см

Діаметр квітки/
суцвіття 

Тривалість 
життя рослини

Белінда F1 III-IV, 0,1 20х20 VI-X 30-35 5,5-6,5 однорічник

Клаудія F1 II-III 20х25 VI-X 30 5,5-6,5 однорічник

Маріка F1 II-III 20х25 VI-X 30-35 5,5-6,5 однорічник

Крістіна F1 III-IV, 0,1 20х20 VI-X 30-35 5,5-6,5 однорічник

Нора F1 II-III, 0,2-0,5 20х25 VI-X 35 6 однорічник

Сільвьє F1 III-IV, 0,1 20х20 VI-X 30-35 5,5-6,5 однорічник

Софія F1 II-III, 0,2-0,5 20х25 VI-X 30 5-6 однорічник

Чорна вишня III-IV, 0,1 20х20 VI-X 30-35 5,5-6,5 однорічник

Сорт, 
гібрид F1

Висівають 
 (місяць/ глибина, см)

Схема 
посадки (см)

Період цвітіння, 
місяць

Висота 
культури, см

Діаметр квітки/
суцвіття 

Тривалість 
життя рослини

Вітання із Яромнержа F1 II-IV, 0,1 20х20 VI-X 25-38 8-13 однорічник

Пірует Суміш F1 II-IV, 0,1 20х20 VI-X 25-35 9-12 однорічник

Подвійний Каскад Синя F1 II-IV, 0,1 20х20 VI-X 25-35 10-13 однорічник

Подвійний Каскад Червона F1 II-IV, 0,1 20х20 VI-X 25-35 10-13 однорічник

Подвійний Каскад Пурпурова F1 II-IV, 0,1 20х20 VI-X 25-35 10-13 однорічник

Пурпуровий Пірует F1 II-IV, 0,1 20х20 VI-X 25-35 9-12 однорічник

Червоний Пірует F1 II-IV, 0,1 20х20 VI-X 25-35 9-12 однорічник
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ПЕТУНІЯ БАХРОМЧАСТА З ГІГАНТСЬКИМИ КВІТАМИ 
(CHERNY, ЧЕХІЯ)      

ПЕТУНІЯ ВЕЛИКОКВІТКОВА З БАХРОМЧАСТИМ КРАЄМ 
(CHERNY, ЧЕХІЯ)      

ПЕТУНІЯ ВЕЛИКОКВІТКОВА НИЗЬКОРОСЛА З ПРОЖИЛКАМИ 
(CHERNY, ЧЕХІЯ)      

Сорт, 
гібрид F1

Висівають 
 (місяць/ 
глибина, 

см)

Схема 
посадки 

(см)

Період 
цвітіння, 
місяць

Висота 
культури, 

см

Діаметр 
квітки/

суцвіття 

Тривалість 
життя 

рослини

Супербіссіма               
Альба F1 I-III, 0,1 20х20 VI-X 30-40 16 однорічник

Супербіссіма 
Тріумф Чорніго 
F1

I-III, 0,1 20х20 VI-X 30-40 16 однорічник

Супербіссіма 
Розея F1 I-III, 0,1

20х20
VI-X 30-40 16 однорічник

Сорт, гібрид F1
Висівають 

 (місяць/ глибина, см)
Схема 

посадки (см)

Період 
цвітіння, 
місяць

Висота 
культури, см

Діаметр 
квітки/

суцвіття 

Тривалість 
життя 

рослини

Афродіта Біла F1 II-IV, 0,1 20х20 VI-X 35 8-9 однорічник

Каркулка F1 II-IV, 0,1 20х20 VI-X 35 6 однорічник

Афродіта Лососева F1 II-IV, 0,1 20х20 VI-X 35 7,5-8,5 однорічник

Афродіта 
Пурпурова F1

II-III, 0,2-0,5 20х25 VI-X 35 8-9 однорічник

Сорт, 
гібрид F1

Висівають 
 (місяць/ 
глибина, 

см)

Схема 
посадки 

(см)

Період 
цвітіння, 
місяць

Висота 
культури, 

см

Діаметр 
квітки/

суцвіття 

Тривалість 
життя 

рослини

Дедді Блу F1 II-IV, 0,1 20х20 VI-X 25-38 10 однорічник

Дедді Шуге F1 II-IV, 0,1 20х20 VI-X 25-38 10 однорічник

Дедді Ред F1 II-IV, 0,1 20х20 VI-X 25-38 10 однорічник


