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ПЕТУНІЯ ВЕЛИКОКВІТКОВА НИЗЬКОРОСЛА (CHERNY, ЧЕХІЯ)

ПЕТУНІЯ ГНОМ (CHERNY, ЧЕХІЯ) 

Сорт, 
гібрид F1

Висівають 
 (місяць/ 

глибина, см)

Схема 
посадки (см)

Період 
цвітіння, 
місяць

Висота 
культури, см

Діаметр 
квітки/

суцвіття 

Тривалість 
життя 

рослини

Жовта F1 II-IV, 0,1 20х20 VI-X 40-45 7-10 однорічник

Лімбо Біла F1 II-IV, 0,1 20х20 VI-X 20-30 10-12 однорічник

Лімбо  Фіолетова              
з прожилками F1 II-IV, 0,1 20х20 VI-X 20-30 10-12 однорічник

Надія F1 II-IV, 0,1 20х20 VI-X 40-45 7-10 однорічник

Пуваб F1 II-IV, 0,1 20х20 VI-X 40-45 7-10 однорічник

Радість F1 II-IV, 0,1 20х20 VI-X 40-45 7-10 однорічник

Синя F1 II-IV, 0,1 20х20 VI-X 40-45 7-10 однорічник

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

Усмєв F1 II-III, 0,2-0,5 20х25 VI-X 40-45 7-10 однорічник

Сорт, 
гібрид F1

Висівають 
 (місяць/ 
глибина, 

см)

Схема 
посадки 

(см)

Період 
цвітіння, 
місяць

Висота 
культури, 

см

Діаметр 
квітки/

суцвіття 

Тривалість 
життя 

рослини

Лососева F1 II-IV, 0,1 20х20 VI-X 20-25 4-4,5 однорічник

Рожевий ранок II-IV, 0,1 20х20 VI-X 20-25 4-4,5 однорічник

Синя F1 II-IV, 0,1 20х20 VI-X 20-25 4-4,5 однорічник
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АГЕРАТУМ

АЙСТРИ НИЗЬКОРОСЛІ

АХІЛЕЯ

АЙСТРИ ВИСОКОРОСЛІ

Сорт, 
гібрид F1

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

Синя Норка IV–V, 1–1,5 20х25 VI-X 20-30 5 однорічник

Сорт, 
гібрид F1

Висівають 
 (місяць/ 

глибина, см)

Схема 
посадки 

(см)

Період цвітін-
ня, місяць

Висота 
культури, см

Діаметр 
квітки/

суцвіття 

Тривалість 
життя рослини

Піонен Вайт Турм III-IV, 1-1,5 20х40 VII-X 60-70 12 однорічник

Піонен Віолет Турм III-IV, 1–1,5  20х40 VII-X 60-70 8-10 однорічник

Піонен Голден Турм III-IV, 1–1,5  20х40 VII-X 60-70 8-10 однорічник

Принцеса Вєроніка III-IV, 1–1,5  20х40 VII-X 65-70 8-10 однорічник

Принцеса Каріна III-IV, 1–1,5  20х40 VII-X 65-70 8-10 однорічник

Харц Парсіфал III-IV, 1–1,5  20х40 VII-X 60-65 10-12 однорічник

Сорт, 
гібрид F1

Висівають 
 (місяць/ 
глибина, 

см)

Схема 
посад-
ки (см)

Період 
цвітіння, 
місяць

Висота 
культури, 

см

Діаметр 
квітки/

суцвіття 

Тривалість 
життя рос-

лини

Альпійська 
Суміш IV-V, 1-1,5 30х40 IX-X 25-30 12 багаторічник

Класік Скарлет III-IV, 1-1,5 20х30 VII-X 20-30 10-12 однорічник

Сорт, 
гібрид F1

Висівають 
 (місяць/ 

глибина, см)

Схема 
посадки (см)

Період 
цвітіння, 
місяць

Висота 
культури, см

Діаметр квітки/
суцвіття 

Тривалість 
життя рослини

Вишнева 
Королева IV-V, 1-1,5 20х30 VI-VIII 60-70 4-10 багаторічник

Жовта                
Великоквіткова IV-V, 1-1,5 20х30 VI-VIII 70-110 4-10 багаторічник

БАЛЬЗАМІН
Сорт, 
гібрид F1

Висівають 
 (місяць/ гли-

бина, см)

Схема 
посадки (см)

Період 
цвітіння, 
місяць

Висота 
культури, см

Діаметр 
квітки/суц-

віття 

Тривалість 
життя рослини

Садовий 
Низькоросла 
Суміш

III-IV, 1,5 20х20 VI-X 25-30 см 5 однорічник
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ВЕРБЕНА
Сорт, 
гібрид 
F1

Висівають 
 (місяць/ 
глибина, 

см)

Схема 
посадки 

(см)

Період 
цвітіння, 
місяць

Висота 
культури, 

см

Діаметр 
квітки/

суцвіття 

Тривалість 
життя 

рослини

Гібридна 
Скарлет III-IV, 1-1,5 20х30 VII-X 25-30 2 однорічник

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

Рожеві IV-V, 1-1,5 15х30 VI-X 60-80 4-6 багаторічник

АМАРАНТ 
ЛИСЯЧИЙ ХВІСТ
Однорічна декоративна рослина з 
потужним стеблом, висотою 50-70 
см. Має важкі спадаючі  довгі та щіль-
ні суцвіття від темно-червоного до 
темно-пурпурового кольору. Рос-
лина теплолюбна, добре росте на со-
нячних, захищених від вітру ділянках 
з родючим та зволоженим ґрунтом. 
Квітне з червня до заморозків. Вико-
ристовують переважно для газонних 
клумб, рабаток, для зрізу. Широко 
використовується у флористиці.  Суц-
віття амаранту довго зберігають де-
коративність, 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

ГВОЗДИКА САДОВА
Сорт, 
гібрид F1

Висівають 
 (місяць 
глибина, 

см)

Схема 
посадки 

(см)

Період 
цвітіння, 
місяць

Висота 
культури, 

см

Діаметр 
квітки/

суцвіття 

Тривалість 
життя 

рослини

Гренадін 
Махрова Жовта

V–VI, 1–1,5  25х30 VI-VIII 50-60 4-6 дворічник

Гренадін 
Махрова Суміш

V-VI, 1-1,5 25-30 VI-VIII 50-60 5-6 дворічик

Шабо Махрова 
Полуниця з 
Вершками

I-V, 1 25-30 VII-X 40-50 см 4-7 см однорічник

ГОМФРЕНА
Сорт, 
гібрид F1

Висівають 
 (місяць/ 
глибина, 

см)

Схема 
посад-
ки (см)

Період 
цвітіння, 
місяць

Висота 
культури, 

см

Діаметр 
квітки/

суцвіття 

Трива-
лість 

життя 
рослини

Гомфрена 
Суміш IV-VI, 1-1,5 20х30 VII-IX 20-40 3 однорічник

ГОРОШОК ДУХМ’ЯНИЙ
Сорт, 
гібрид F1

Висівають 
 (місяць/ 
глибина, 

см)

Схема 
посад-
ки (см)

Період 
цвітіння, 
місяць

Висота 
культури, 

см

Діаметр 
квітки/

суцвіття 

Трива-
лість 

життя 
рослини

Оранжевий III-IV, 1-1,5 25х30 VI-IX 200-250 3-5 однорічник

Червоний III-IV, 1-1,5 25х30 VI-IX 200-250 3-5 однорічник
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ГРАВІЛАТ

ДАТУРА

ЕХІНАЦЕЯ

ЕШОЛЬЦІЯ

ДЗВОНИК

Сорт, 
гібрид F1

Висівають 
 (місяць/ 

глибина, см)

Схема 
посадки 

(см)

Період 
цвітіння, 
місяць

Висота 
культури, см

Діаметр 
квітки/

суцвіття 

Тривалість 
життя рослини

Жовтий V-VI, 0,5-1 20х30 VI-VII до 60 до 3 багаторічник

Сорт, 
гібрид F1

Висівають 
 (місяць/ 

глибина, см)

Схема 
посадки 

(см)

Період 
цвітіння, 
місяць

Висота 
культури, см

Діаметр 
квітки/

суцвіття 

Тривалість 
життя рослини

Махрова 
Фіолетова V, 1-1,5 40х50 VII-X 70-80 до 18 

однорічник

Сорт, 
гібрид F1

Висівають 
 (місяць/ глиби-

на, см)

Схема 
посадки 

(см)

Період 
цвітіння, 
місяць

Висота 
культури, см

Діаметр 
квітки/

суцвіття 

Тривалість 
життя рослини

Ехінацея Біла II-V, 1-1,5  60х80 VII-IX 70-90 до 12 багаторічник

Сорт, 
гібрид F1

Висівають 
 (місяць/ глиби-

на, см)

Схема 
посадки 

(см)

Період 
цвітіння, 
місяць

Висота 
культури, 

см

Діаметр 
квітки/

суцвіття 

Тривалість 
життя рослини

Каліфорнійська 
Біла IV-V, 0,5-1 20х20 VI-IX 25-35 6-7 однорічник

Сорт, 
гібрид F1

Висівають 
 (місяць/ 
глибина, 

см)

Схема 
посадки 

(см)

Період 
цвітіння, 
місяць

Висота 
культури, 

см

Діаметр 
квітки/

суцвіття 

Тривалість 
життя

 рослини

Карпатський 
Білий Килим IV, 0,5-1 20х30 VI-IX 15-30 6-7 багаторічник

Персиколистий 
Блакитний IV, 0,5-1 20х30 VI-IX до 80 6-7 багаторічник

Середній 
Блакитний V-VI, 0,5-1 20х30 VI-IX 60-80 6-7 дворічик

ДЕЛЬФІНІУМ
Сорт, 
гібрид F1

Висівають 
 (місяць/ 

глибина, см)

Схема 
посадки 

(см)

Період 
цвітіння, 
місяць

Висота 
культури, см

Діаметр 
квітки/

суцвіття 

Тривалість 
життя рослини

Суміш
однорічна

IV–V, 0,5–1 20х30 VI-IX 110 4-5 однорічник

Низькоросла Суміш 
Чарівний Фонтан IV-VI, 0,5-1 50х80 VI-IX 60 4-5 багаторічник

ІПОМЕЯ
Сорт, 
гібрид F1

Висівають 
 (місяць/ 
глибина, 

см)

Схема 
посад-
ки (см)

Період 
цвітіння, 
місяць

Висота 
культури, 

см

Діаметр 
квітки/

суцвіття 

Тривалість 
життя 

рослини

Літаюче 
Блюдце IV-V, 1-1,5 30х40 VII-X 200-250 5-6 см однорічник

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
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КОВИЛА
Сорт, 
гібрид F1

Висівають 
 (місяць/ 

глибина, см)

Схема 
посадки (см)

Період 
цвітіння, 
місяць

Висота 
культури, см

Діаметр квітки/
суцвіття 

Тривалість 
життя рослини

Найтонша IV-V, 1-1,5 60х80 V-VI 40 -
багаторічник

КЕРМЕК 
ВИЇМЧАСТИЙ 
ПАСТЕЛЬНА 
СУМІШ
Рослина висотою 30-50 см. Стебла потужні, 
зверху гіллясті. Квіти дрібні, пофарбовані в 
пастельні тона, зібрані в щитковидні суцвіт-
тя до 10 см завдовжки. Під час цвітіння вся 
рослина має форму парасольки. Рослина 
холодостійка, витримує заморозки до -4 
С, дуже світлолюбна, посухостійка, погано 
росте на вологих ґрунтах. Чудово виглядає в 
кам’янистих садах і міксбордерах. Для сухих 
букетів квітконоси зрізуюсь в період масово-
го цвітіння. Квіти в засушеному вигляді збері-
гають яскравість більше року, різноманіттям 
забарвлень оживляючи композиції і букети.  
Висівають (місяць, глибина) – ІІI-V, 0,5 -1 см
Схема висадки (см) – 25 × 30
Висота рослини – 30-50 см
Діаметр квітки – 0,7-1 см
Період цвітіння (місяць) – VI-ІX
Висота рослини –15-25 см
Діаметр квітки – 1 см
Період цвітіння (місяць) – VI–X

КОБЕЯ
Сорт, 
гібрид F1

Висівають 
 (місяць/ 

глибина, см)

Схема 
посадки (см)

Період 
цвітіння, 
місяць

Висота 
культури, см

Діаметр квітки/
суцвіття 

Тривалість 
життя рослини

Біла II-III, 1–2  40х40 VI-X до 300 6-8 однорічник

КОРЕОПСІС
Сорт, 
гібрид F1

Висівають 
 (місяць/ 
глибина, 

см)

Схема 
посад-
ки (см)

Період 
цвітіння, 
місяць

Висота 
культури, 

см

Діаметр 
квітки/

суцвіття 

Тривалість 
життя рослини

Жовтий IV-V, 0,3-0,5 20х30 VII-IX до 90 3-6 багаторічник

КОСМЕЯ
Сорт, 
гібрид F1

Висівають 
 (місяць/ 
глибина, 

см)

Схема 
посад-
ки (см)

Період 
цвітіння, 
місяць

Висота 
культури, 

см

Діаметр 
квітки/

суцвіття 

Тривалість 
життя рослини

Махрова суміш IV–V, 1 30х40 VII-X до 80 12 однорічник

Пікоті суміш IV–V, 1 20х40 VII-X до 120 7-10 однорічник

ЛІАТРИС
Сорт, 
гібрид F1

Висівають 
 (місяць/ 
глибина, 

см)

Схема 
посад-
ки (см)

Період 
цвітіння, 
місяць

Висота 
культури, 

см

Діаметр 
квітки/

суцвіття 

Тривалість 
життя 

рослини

Суміш IV, 1 30х30 VI-VIII до 70  - багаторічник

Білий IV, 1-1,5 30х30 V-VIII 60-70 см  - багаторічник

КЕРМЕК
Сорт, 
гібрид F1

Висівають 
 (місяць/ 
глибина, 

см)

Схема 
посадки 

(см)

Період 
цві-

тіння, 
місяць

Висота 
культу-
ри, см

Діаметр 
квітки/
суцвіт-

тя 

Тривалість 
життя 

рослини

Татарський 
Багаторічний III-V, 0,5-1 25х30 VI-IX 30-50 см 1 багаторічник

Виїмчастий      
Золота Гірлянда III-V, 0,5-1 25х30 VI-IX 30-50 см 0,7-1 

однорічник
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ЛЕВКОЙ
Сорт, 
гібрид F1

Висівають 
 (місяць/ 

глибина, см)

Схема 
посадки 

(см)

Період 
цвітіння, 
місяць

Висота 
культури, см

Діаметр квітки/
суцвіття 

Тривалість 
життя рослини

Рожевий 
Вікінг III-IV, 1–2 40х40 VI-VIII 40-60 4-5 однорічник

Королівська 
Суміш III-IV, 1-2 20х30 VI-X 50-60 4-5 однорічник

ЛЮПИН
Сорт, 
гібрид F1

Висівають 
 (місяць/ 
глибина, 

см)

Схема 
посадки 

(см)

Період 
цві-

тіння, 
місяць

Висота 
культу-
ри, см

Діаметр 
квітки/

суцвіття 

Тривалість 
життя рослини

Жовтий III-IV, 1-2 30х50 V-VII 50-80 - багаторічник

ЛОБЕЛІЯ
Сорт, 
гібрид F1

Висівають 
 (місяць/ 

глибина, см)

Схема 
посадки (см)

Період 
цвітіння, 
місяць

Висота 
культури, см

Діаметр 
квітки/

суцвіття 

Тривалість 
життя рослини

Білосніжка III-IV, 0,2–0,5 10х15 VI-IX 10-15 1-2 однорічник

Імператор Віллі II-IV, 0,2-0,5 см 10х15 VI-IX 10-15 см до 2 см однорічник

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

МАЛЬВА
Сорт, 
гібрид F1

Висівають 
 (місяць/ 

глибина, см)

Схема 
посадки (см)

Період 
цвітіння, 
місяць

Висота 
культури, см

Діаметр 
квітки/суц-

віття 

Тривалість 
життя рослини

Карнавал Суміш III-VI, 1-2 50х70 VI-IX до 150 до 15 однорічник

НАГІДКИ
Сорт, 
гібрид F1

Висівають 
 (місяць/ 

глибина, см)

Схема 
посадки (см)

Період 
цвітіння, 
місяць

Висота 
культури, 

см

Діаметр квіт-
ки/суцвіття 

Тривалість 
життя рослини

Фієста Суміш V, 1-2 20х25 VI-X 45-50 до 10 однорічник

НАСТУРЦІЯ ВЕЛИКА
Сорт, 
гібрид F1

Висівають 
 (місяць/ 
глибина, 

см)

Схема 
посадки 

(см)

Період 
цвітіння, 
місяць

Висота 
культури, 

см

Діаметр 
квітки/

суцвіття 

Тривалість 
життя

 рослини

Культурна 
Золотий 
Король

V, 1-2 30х40 VI-X до 40 3-6 однорічник

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
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НЕМЕЗІЯ
Сорт, 
гібрид F1

Висівають 
 (місяць/ 
глибина, 

см)

Схема 
посад-
ки (см)

Період 
цвітіння, 
місяць

Висота 
культу-
ри, см

Діаметр 
квітки/

суцвіття 

Трива-
лість 

життя 
рослини

Зубовидна 
суміш V, 0,5 20х15-20 VII-X 20-30 2-2,5 однорічник

РОТИКИ
Сорт, 
гібрид F1

Висівають 
 (місяць/ 
глибина, 

см)

Схема 
посад-
ки (см)

Період 
цвітіння, 
місяць

Висота 
культури, 

см

Діаметр 
квітки/

суцвіття 

Трива-
лість 

життя 
рослини

Садові 
Червоні III–IV, 1–1,5 20х30 VI-X 80-90  - однорічник

РУДБЕКІЯ
Сорт, 
гібрид F1

Висівають 
 (місяць/ 
глибина, 

см)

Схема 
посад-
ки (см)

Період 
цвітіння, 
місяць

Висота 
культу-
ри, см

Діаметр 
квітки/

суцвіття 

Трива-
лість 

життя 
рослини

Осінні Фарби III-V, 1-2 30х30 VII-IX 70 12 однорічник

САЛЬВІЯ СУМІШ
Багаторічник, культивується як одноріч-
ник. Рослина з прямостоячими стебла-
ми, 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 за-
морозків). Віддає перевагу світлому, по-
живному ґрунту та регулярній підгодівлі 
комплексними добривами. Використо-
вують 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

САЛЬВІЯ
Сорт, 
гібрид F1

Висівають 
 (місяць/ 
глибина, 

см)

Схема 
посад-
ки (см)

Період 
цвітіння, 
місяць

Висота 
культу-
ри, см

Діаметр 
квітки/

суцвіття 

Тривалість 
життя рослини

Червона II-IV, 0,2 25х30 V-X 15-25 1 однорічник

САЛЬПІГЛОСІС
Сорт, 
гібрид F1

Висівають 
 (місяць/ 
глибина, 

см)

Схема 
посад-
ки (см)

Період 
цвітіння, 
місяць

Висота 
культури, 

см

Діаметр 
квітки/

суцвіття 

Тривалість 
життя рослини

 Алі-Баба IV–V, 1-1,5 15х20 VI-IX 60-70 до 5 однорічник

ПЛАТИКОДОН
Сорт, 
гібрид F1

Висівають 
 (місяць/ 

глибина, см)

Схема 
посадки (см)

Період цвітін-
ня, місяць

Висота 
культури, 

см

Діаметр 
квітки/суц-

віття 

Тривалість 
життя рослини

Великоквітковий 
Блакитний IV-V, 1-1,5 60х80 VII-VIII 45-50 до 8 багаторічник

Великоквітковий 
Суміш IV-V, 1-1,5 60х80 VII-VIII 45-50 до 8 багаторічник

ХРИЗАНТЕМА
Сорт, 
гібрид 
F1

Висівають 
 (місяць/ 

глибина, см)

Схема 
посадки (см)

Період цвітін-
ня, місяць

Висота 
культури, см

Діаметр 
квітки/

суцвіття 

Тривалість 
життя 

рослини

Суміш III–IV, 0,5 20х25 VI-IX до 65 5-7 однорічник
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Сорт, 
гібрид F1

Висівають 
 (місяць/ 
глибина, 

см)

Схема 
посадки 

(см)

Період 
цвітіння, 
місяць

Висота 
культу-
ри, см

Діаметр 
квітки/

суцвіття 

Тривалість 
життя 

рослини

Швейцарський 
гігант Скарлет ІІ–ІІІ, 0,5–1 20х25 ІV–XI 15-20 6-7 дворічник

Швейцарський 
Гігант Білий II-III, 0,5 см 30х40 IV-XI 10-15 5-10 дворічник

ЧОРНОБРИВЦІ 
НИЗЬКОРОСЛІ 
КУПІД ОРАНЖ
Декоративна рослина, що виростає у висоту 
до 25 см. Має потужний стовбур з відхиле-
ними в сторони бічними пагонами. Сорт від-
різняється рясним цвітінням. Суцвіття великі, 
поодинокі, діаметром до 11-12 см, насиченого 
оранжево-жовтого кольору. Мають оригіналь-
ну форму - внутрішні квітки утворюють опуклу 
махрову серединку, оточену широкими зо-
внішніми спадаючими пелюстками. Стійки до 
негоди, світлолюбиві посухостійки. Легко пе-
реносять 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

ФІАЛКА САДОВА

ЦИНІЯ

ЧОРНОБРИВЦІ

ФІАЛКА
ШВЕЙЦАРСЬКИЙ ГІГІАНТ
ОРАНЖЕВО-ФІОЛЕТОВИЙ
Чудова рясноквітуча рослина. Квіти оранжево-фіолетові, великі 
(діаметром 6-7 см). Рослина невибаглива, зимостійка, 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 ви-
саджують у відкритий грунт. При вирощуванні як дворічника - в 
червні-липні на гряди, або в холодні парники. Сходи з’являються 
через 2-3 тижні. В кінці серпня -  на початку вересня їх висаджу-
ють на постійне місце, проводять підживлення комплексним мі-
неральним добривом. При культивуванні, як дворічна культура, 
зацвітає на другий рік. Відщіпування зав’явших квітів продовжує 
цвітіння. На зиму рослину вкривають. Прекрасно підходять для 
оформлення квітників, бордюрів, міксбордерів, кам’янистих гі-
рок 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

Сорт, 
гібрид F1

Висівають 
 (місяць/ 
глибина, 

см)

Схема 
посадки 

(см)

Період 
цвітіння, 
місяць

Висота 
культу-
ри, см

Діаметр 
квітки/
суцвіт-

тя 

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

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 парча 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

Фантастік суміш V, 1 20х30 VI-IX 70-80 10 однорічник
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НАСІННЯ
КІМНАТНИХ 

РОСЛИНИ

БАКЛАЖАН

ОГІРОК

Сорт, 
гібрид F1

Строк 
достигання

Характеристики плоду Особливості сорту/гібриду F1

Кімнатний 
Голден Егс

Середньости-
глий

По мірі дозрівання плід змінюється з білого 
на жовтий, за формою і розміром нагадує 
гусяче яйце. Маса - 80-100 г.

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

Сорт, 
гібрид F1

Строк 
достигання

Характеристики плоду Особливості сорту/гібриду F1

Махаон     
(балконний)

Ранньости-
глий

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

Для вирощування на балконах, лоджіях, верандах, у 
відкритому грунті і весняних теплицях.  Стійкий до олив-
кової плямистості, вірусу звичайної огіркової мозаїки, 
борошнистої роси, толерантний до несправжньої борош-
нистої роси.  Високі смакові і засолювальні якості.

• Сорти та гібриди створені спеціально для вирощування на балконі та підвіконні.
• Повна технологія посадки і догляду міститься на оборотній стороні упаковці.
• Рослини додають квартирі затишку, а господарям – задоволення від вирощування.

АСПАРАГУС ДЕКОРАТИВНИЙ
Сорт, 
гібрид F1

Висівають 
 (місяць/ 

глибина, см)

Схема 
посадки (см)

Період 
цвітіння, 
місяць

Висота 
культури, см

Діаметр квітки/
суцвіття 

Тривалість 
життя рослини

Пушистопе-
ристий                               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

БАЗИЛІК
Сорт, 

гібрид F1
Строк 

достигання
Характеристики плоду Особливості сорту/гібриду F1

Суміш Ранньостиглий
Суміш декоративних базиліків висотою до 
30 см. Рослини щільні, компактні. Мають 
вертикальні, красиві невеликі оливково-зелені, 
фіолетові, зелено-бордові листки. 

Сильний, пікантний аромат. Містить вітаміни С, В1, 
В2, РР, ефірні масла, фітонциди.
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БЕГОНІЯ БОЛІВІЙСЬКА
Сорт, 
гібрид F1

Висівають 
 (місяць/ 
глибина, 

см)

Схема 
посад-
ки (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

Копакабана 
Триколор F1

I-II, 0,1-0,2
30-35 однорічник

ВАШИНГТОНІЯ
Сорт, 

гібрид F1
Висівають  (мі-
сяць/ глибина, 

см)
Висота культури, см Тривалість життя рослини

Вашингтонія                            ІІI-V, 0,5-1 100-150 багаторічник

ГЕРБЕРА
Сорт, 

гібрид F1
Висівають  (місяць/ 

глибина, см)
Висота культури, 

см
Тривалість життя рос-

лини

Суміш ІІI, 0,2-0,3 50 багаторічник

ДРАЦЕНА
Сорт, гібрид F1 Висівають  (місяць/ 

глибина, см) Висота культури, см Тривалість життя 
рослини

Драцена I-XII, 1,5-2 100 багаторічник

КАВА
Сорт, 

гібрид F1
Висівають  (місяць/ 

глибина, см)
Висота 

культури, см
Тривалість життя 

рослини

Аравійська 
кімнатна I-XII, 1-2 до 50 багаторічник

КАКТУСИ
Сорт, 

гібрид F1
Висівають  (місяць/ 

глибина, см)
Висота

 культури, см
Тривалість життя 

рослини

Суміш III, 0,1-0,2 25-40 багаторічник

БЕГОНІЯ БОЛІВІЙСЬКА 
КОПАКАБАНА 
ЖОВТА F1
ВЕЛИКА КІЛЬКІСТЬ ПАГОНІВ, ЯКІ ФОРМУЮТЬ ПИШНИЙ 
КАСКАД
Ексклюзивний гібрид ампельної бегонії. Віддає пере-
вагу рости в півтіні на багатих ґрунтах. Квіти дзвони-
коподібної форми розміром 6-7 см, висота рослини 
35 см. Спочатку рослина росте прямо, а з часом ви-
пускає велику кількість пагонів. У вазонах утворює 
пишний каскад, а на клумбах стелиться. Гібрид добре 
адаптований до посухи і не страждає від дощів. Сіють 
в січні-лютому. На ґрунт насипають шар прожареного 
піску товщиною 3 мм, вирівнюють і добре зволожу-
ють його. Насіння не присипають. Посадкову ємність 
накривають склом і ставлять в освітлене тепле місце. 
При температурі ґрунту + 20-25 ° C сходи з’являються 
на 10-14 день. Поливають м’якою водою з обприску-
вача. Перша пікіровка в фазі 3-х листків, друга - через 
2 місяці. Зацвітає через 14-15 тижнів від сходів. Рос-
лини ідеальні для великих підвісних кошиків, вазонів 
і ящиків на піднесених місцях, а також для посадок в 
квітники і клумби.
Висівають (місяць, глибина) – I-II, 0,1-0,2 см
Схема висадки (см) – 30х30
Висота рослини – 30-35 см
Діаметр квітки – 6-7 см
Період цвітіння (місяць) – VI-ІX

КОЛЕУС
Сорт, гібрид F1 Висівають  (місяць/ 

глибина, см) Висота культури, см Тривалість життя 
рослини

Стандарт суміш ІІI-V, 0,2-0,5 30-40 однорічник
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ПЕРЕЦЬ ДЕКОРАТИВНИЙ
Сорт, гібрид F1 Висівають  (місяць/ 

глибина, см)
Висота 

культури, см
Тривалість життя 

рослини

Пурпурова Перлина II-IV, 1-1,5 до 45 кімнатний

Декоративний 
кімнатний

II-IV, 1-1,5 до 45 кімнатний

ПЕРЕЦЬ 
ДЕКОРАТИВНИЙ 
ФЕЄРВЕРК
ЯСКРАВИЙ ВИГЛЯД, ПІКАНТНИЙ СМАК
Дуже декоративна рослина, висотою 35-40 
см з гострим смаком. Плоди конічної фор-
ми, довжиною до 5 см. Забарвлення плодів 
яскраве та різнокольорове, від жовтого 
до фіолетового. Підходить для викорис-
тання в домашній кулінарії, для сушіння та 
маринування. Зберігають декоративність 
протягом 2-3 місяців. Рослина краще пло-
доносить на яскравому сонці, але з рясним 
поливом (при пересиханні ґрунту плоди 
опадають). 
Висівають (місяць, глибина) – II–IV, 1–1,5 см
Схема висадки (см) – 50х50 
Висота рослини – 35-40 см
Період цвітіння (місяць) – VI– VII

ПЕРЕЦЬ 
ДЕКОРАТИВНИЙ 
НАМИСТО                                                             
ІДЕАЛЬНИЙ ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ В ГОРЩИКАХ
Декоративна рослина, висотою до 40 см, може ви-
рощуватися як кімнатна. Багаточисельні невеличкі 
плоди, округлі, діаметром до 1 см. Забарвлення 
плодів жовте, помаранчеве, червоне та фіолетове. 
Ідеально підходить для сушки, використовується 
в домашній кулінарії. Кущ зберігає декоративність 
протягом 2-3 місяців. Рослина краще плодоносить 
на яскравому сонці, але з рясним поливом (при пе-
ресиханні ґрунту плоди опадають). 
Висівають (місяць, глибина) – II–IV, 1–1,5 см
Схема висадки (см) – 50х50
Висота рослини – до 40 см
Період цвітіння (місяць) – VI– VII

РУКОЛА
Сорт, 

гібрид F1
Строк 

достигання
Характеристики плоду Особливості сорту/

гібриду F1

Оліветта Багаторічник
Листя тонке, продовгувате, 
гладке, з гірчично-горіхо-
вим смаком та приємним 
ароматом. 

Для кімнатного вирощування, 
із соковитим горіхово-гірчич-
ним смаком.САЛАТ ЛИСТОВИЙ

Сорт, 
гібрид F1

Строк 
достигання

Характеристики плоду Особливості сорту/гібриду F1

Зелений 
балконний Ранньостиглий Невеликі розетки із зелених 

листків, фігурних по краю.

Для використання у свіжому вигляді в 
різноманітних салатах, гарнірах, бутербро-
дах. Для вирощування в кімнатних умовах, 
відкритому та закритому грунті.

Мікс 
балконний

Ранньостиглий
Невеликі розетки із бор-
дових та зелених листків, 
фігурних по краю. 

Велика кількість вітамінів та мінералів та 
робить цю культуру дуже корисною для 
споживання, особливо в зимовий період. 

Червоний 
балконний  Ранньостиглий

Невеликі розетки із зелено- 
бордових листків, фігурних 
по краю. 

Для використання у свіжому вигляді в 
різноманітних салатах, гарнірах, бутербро-
дах. Для вирощування в кімнатних умовах, 
відкритому та закритому грунті. 

НОЛІНА
Сорт, 

гібрид F1
Висівають  (місяць/ 

глибина, см) Висота культури, см
Тривалість життя 

рослини

Ноліна I-XII, 0,5 40-50 багаторічник

ПЕЛАРГОНІЯ
Сорт, 
гібрид F1

Висівають 
 (місяць/ 
глибина, 

см)

Схема 
посад-
ки (см)

Період 
цві-

тіння, 
місяць

Висота 
культури, 

см

Діаметр 
квітки/

суцвіття 

Тривалість 
життя рос-

лини

Бланка        XI-IV, 0,4-0,5 30х40 VI-ІX 30-35 3-4 багаторічник
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ЦИКЛАМЕН

ЮККА

Сорт, гібрид F1 Висівають  (місяць/ 
глибина, см) Висота культури, см Тривалість життя рослини

Персидський суміш IV-IX, 0,3-1 20-30 багаторічник

Сорт, 
гібрид F1

Висівають 
 (місяць/ 

глибина, см)

Схема 
посадки 

(см)

Період 
цвітіння, 
місяць

Висота 
культури, 

см

Діаметр 
квітки/

суцвіття 

Тривалість 
життя рослини

Юкка ІІI-IV, 1-2 60х60 VIІ- VIІІ 100-150 2-3 багаторічник

ТОМАТ
Сорт, 

гібрид F1
Висівають  (місяць/ 

глибина, см)
Висота 

культури, см
Тривалість життя рослини

Балконний 
Жовтий II-III, 1 до 30 кімнатний

Балконний 
Червоний II-III, 1

до 30 
кімнатний

Балконне 
диво                                    II-III, 1 до 30 кімнатний

МІРТ
Вічнозелений, популярний чагарник. Листя блискуче 
темно-зелене вузьке, ланцетовидної форми, невели-
ке, 1-1,5 см завдовжки. Цвітуть на 2-3 рік білими за-
пашними дрібними квітками близько 2 см в діаметрі. 
Додатково привертають увагу білі або чорні їстівні 
плоди, які плодоносять - на 4-5 рік. Листя і плоди ви-
користовують 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 рекомен-
дується лише на 3-5 мм. Контейнери необхідно поста-
вити 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 лис-
точків. Через 3 місяці їх розсаджують в 10-сантиме-
трові горщики. При пересадці коренева шийка не 
повинна покриватися грунтом, так як це призведе до 
загнивання рослини. У теплу пору року мирт слід бе-
регти 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

ФІНІКОВА ПАЛЬМА
Сорт, 
гібрид F1

Висівають  (мі-
сяць/ глибина, 

см)
Висота культури, см Тривалість життя рослини

Фінікова 
пальма ІІI-V, 1 200-300 багаторічник
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ГІРЧИЦЯ САЛАТНА

САЛАТ

Сорт, 
гібрид F1

Строк 
достигання

Характеристики плоду Особливості сорту/гібриду F1

Ред Гігант Ранньостиглий

Компактна розетка (діаметр 25-35 
см) соковитих і ніжних листочків 
червоно-зеленого забарвлення. 
Має пікантний, помірно-гострий 
смак і приємний аромат. 

Багатий вітамінами та мінеральними солями. 
Для приготування салатів, бутербродів та 
гарнірів. Сорт стійкий до стрілкування та 
низьких температур. 

Сорт, 
гібрид F1

Строк 
достигання

Характеристики плоду Особливості сорту/гібриду F1

Спаржевий Однорічник
Рослина утворює товсте і соковите 
стебло, висотою 65-95см і товщи-
ною 5-7см, рясно вкритий 50-70 см 
великим подовженим листям. 

Свіжозрізані листя трохи гірчать, але після 
невеликого підв’ялювання набувають 
солодкуватий освіжаючий смак. Стебла за 
смаком нагадують спаржу.

НАСІННЯ 
ПРЯНИХ 
РОСЛИН

БАЗИЛІК 
ТАЙСЬКИЙ
Один з найбільш декоративних ба-
зиліків, висотою 30-40 см. Рослина 
щільна, компактна. Має вертикальні, 
красиві невеликі оливково-зелені з 
фіолетовим відтінком листя. Стебла 
червоного кольору, а квіти фіоле-
тові. Листя має сильний, пікантний 
аромат, який нагадує щось середнє 
між ароматами кориці і анісу. Містять 
вітаміни С, В1, В2, РР, ефірні масла, 
фітонциди. Рекомендується для ви-
користання в свіжому вигляді в якості 
салатної зелені, пряно-смакової до-
бавки 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

М’ЯТА

ЛИМОННА ТРАВА

ВІВСЯНИЙ КОРІНЬ

Сорт, 
гібрид F1

Строк 
достигання

Характеристики плоду Особливості сорту/гібриду F1

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

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

Сорт, 
гібрид F1

Строк 
достигання

Характеристики плоду Особливості сорту/гібриду F1

Лемонграсс Однорічник

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

Стебла служать чудовою приправою до м'яса і 
салатів, листя має фітонцидний ефект, їх заварюють 
разом з чаєм, допомагає при застудах, сприяє зни-
женню температури. Лемонграс унікальна рослина, 
одночасно антидепресант і афродизіак.

Сорт, 
гібрид F1

Строк 
достигання

Характеристики плоду Особливості сорту/гібриду F1

Вівсяний корінь Дворічник

Насіння висівають ранньою 
весною або під зиму на глибину 
до 2 см. Коренеплоди готові до 
вживання через 100-120 днів 
після появи сходів.

З коренеплодів готують супи, використовують як 
приправу до м’ясних та рибних страв. Молоде листя 
додають до салатів.

НАСІННЯ 
ЛІКАРСЬКИХ 

РОСЛИНИ



30

НАСІННЯ
МІКРОЗЕЛЕНІ

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 онколо-
гічних захворювань, інфаркту, гіпертонії і гальмує процеси старіння шкіри. В кулінарії додають в 
супи, бутерброди, салати, та інші страви.

МІКРОЗЕЛЕНЬ БАЗИЛІК ЗЕЛЕНИЙ
Зелені гоструваті паростки з пряним ароматом. Містять ефірні масла, вітаміни А, Р, В2, С, каротин, 
рутин і фітонциди. Молоді листочки додають в свіжі салати, овочеві супи, в гарніри і прикраша-
ють всі страви. Мікрозелень базиліка має антисептичну і протизапальну дію, зміцнює стінки су-
дин, допомагає нормалізувати вагу.

МІКРОЗЕЛЕНЬ ЛЮЦЕРНА
Паростки люцерни - це дуже ніжна, хрустка і соковита зелень зі смаком зеленого горошку. Паро-
стки люцерни містять величезну кількість вітамінів, мінералів, амінокіслот і хлорофіл - найпотуж-
ніший 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 карієсу . 
Покращують склад крові і підвищують гемоглобін, мають потужну протизапальну дію, покращу-
ють живлення шкіри, попереджають старіння. 

МІКРОЗЕЛЕНЬ КАПУСТА БРОККОЛІ
Паростки дуже багаті поживними речовинами, які підтримують в нормі роботу всього організму і 
перешкоджають розвитку багатьох захворювання. Прекрасний засіб від стресу. Містить віта міни 
С, В, РР. Відрізняється вираженими антиоксидантними    властивостями. Використання універ-
сальне.

МІКРОЗЕЛЕНЬ БУРЯК
Паростки добре додавати до салатів і других страв. Вони мають тонізуючий ефект завдяки висо-
кому вмісту мікроелементів і комплексу вітамінів. Зміцнюють імунітет, позитивно впливають на 
систему травлення, покращують настрій.

МІКРОЗЕЛЕНЬ ГІРЧИЦЯ
Попереджає старіння стінок кровоносних судин. Завдяки перцевому смаку і тонкому аромату 
додадуть легку гостроту м’ясним і рибним стравам, овочевим салатам і закускам. Ця пікантна 
добавка до їжі стимулює апетит і кровообіг.

МІКРОЗЕЛЕНЬ РЕДЬКА ДАЙКОН
Молоді, гострі на смак листочки дайкона багаті вітамінами A, B1, B2, C, РР і мінеральними речо-
винами. Їх вживання підсилює захисні сили організму і стимулює виділення шлункового соку, 
покращуючи травлення. Використовується в свіжому вигляді, як чудова добавка до овочевих 
салатів і м’ясних страв.

МІКРОЗЕЛЕНЬ КАПУСТА КОЛЬРАБІ
Пікантна на смак. Містить велику кількість речовини під назвою сульфорафан, яке стримує роз-
виток злоякісних клітин. Є засобом профілактики всіляких інфекційних захворювань. Вживання 
в їжу паростків кольрабі сприяє нормалізації обміну речовин, тому його вживання показано для 
тих, хто хоче не просто схуднути, а й закріпити результат надовго.
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МІКРОЗЕЛЕНЬ КАПУСТА ЧЕРВОНА
Паростки характеризуються високою концентрацією вітамінів, вуглеводів, ферментів, фітонци-
дів, мінеральних та інших корисних речовин. Зміцнюють імунітет, стимулюють травлення і по-
переджають млявість шлунка, мають тонізуючий ефект. Мікрозелень добре використовувати в 
свіжому вигляді, додаючи в салати та м’ясні страви.

МІКРОЗЕЛЕНЬ РУКОЛА
Цінується за своєрідне поєднання ефірних масел, вітамінів, каротину і мінеральних речовин. Па-
ростки руколи - природне джерело йоду і вітаміну С. Досить інтенсивно впливає на обмін речо-
вин в організмі, сприяє виведенню холестерину і підвищення рівня гемоглобіну.

МІКРОЗЕЛЕНЬ ЦИБУЛЯ-ШНІТ
Гострі, запашні й соковиті паростки використовують в приготуванні овочевих салатів, соусів, 
омлетів та інших страв. Містить бета-каротин, рибофлавін, тіамін, вітаміни В3 та РР, B9, B4, аскор-
бінову кислоту, величезна кількість макро та мікроелементів, які допомагають позбутися від не-
достакі вітамінів та мінералів, запобігають застуді й захворюванням шлунково-кишкового тракту, 
зміцнюють імунітет.

МІКРОЗЕЛЕНЬ КІНЗА
Дуже корисна пряність. Містить одинадцять видів ефірних масел, сім видів кислот, мінерали, ві-
таміни, дубильні і багато інших корисних речовин. Всі вони володіють прекрасними лікарськими 
властивостями. Свіжі ніжні листочки коріандру є чудовою закускою, яка збуджує апетит і додає 
яскравий смак будь-якої страви.

МІКРОЗЕЛЕНЬ КРЕС-САЛАТ
Багатий на вітаміни групи В, вітамін С, каротином, рутином, мікроелементами. Має загальнозміц-
нюючу дію, покращує травлення, сон і самопочуття, знижує артеріальний тиск. Його соковиту 
зелень з приємним ніжно-пряним присмаком, широко використовують в кулінарії. Додають у 
салати, супи і соуси, подають до м’ясних і рибних страв, гарнірів і бутербродів.

МІКРОЗЕЛЕНЬ РЕДИСКА
Приємно-пекучі на смак листочки редису - чудова пікантна добавка до бутербродів, салатів із 
сирих овочів, страв з м’яса. Містять комплекс вітамінів, мінеральних елементів, тіамін, рибофла-
він і ефірні масла. Покращують травлення і володіють помірним жовчогінним і протинабрякову 
властивостями.




