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Есть интересная притча про то, как в одном магазине вместо продавца за прилавком появился Бог.
- Боже! Это ты? – воскликнул покупатель.
- Да. Я.
- А что у тебя можно купить?
- Всё!!!
- Тогда мне пожалуйста здоровья, счастья, любви, успеха и много денег!!!
Господь улыбнулся, пошел за товаром, и вернулся с небольшой картонной коробочкой.
- Это все?! – удивился покупатель.
- Да, - ответил Бог, - разве ты не знал, что у меня продаются только семена?..
Трудно поспорить с тем, что семена - это начало всего. Начало успеха, начало урожая, начало доверия...
Ведь бросая зерно в землю, Вы не знаете наверняка, какой будет результат. Вы полностью доверяете производителю семян. И в этот момент так важно сделать правильный выбор.
Владимир Щеглов,
«Семейный Сад»
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СПРОБУЙ І ДОВІРЯЙ

ЯКІСТЬ. АСОРТИМЕНТ. ДИЗАЙН – ТРИ УМОВИ
УСПІШНОГО ПРОДАЖУ НАСІННЯ.
ТРИ ОСНОВИ ДОВІРИ ЯКІСТЬ, ДОСКОНАЛІСТЬ, ОРІЄНТАЦІЯ НА СПОЖИВАЧА
Адже в першу чергу ми ДОВІРЯЄМО нашим постачальникам із Німеччини, Польщі, Італіі, України, Чехії. Вони
- професіонали насіннєвої селекції. Спершу на їх полях ми проводимо апробації сортових посівів і грунтконтроль насіння на сортову відповідність. А виробники в свою чергу надають необхідну документацію, яка
підтверджує ЯКІСТЬ продукції.
Другий крок – це апробація посівного матеріалу у власній лабораторії компанії.
Державна фітосанітарна інспекція та незалежні акредитовані лабораторії - останні контрольні перевірки.
Тільки після такого трирівневого контролю починається виробництво продукції.
Окрім цього здійснюється регулярний контроль якості насіння на складі.
Таким чином, якість насіння відповідає міжнародним та українським стандартам.
Постійний моніторинг новинок світового ринку та ОРІЄНТАЦІЯ НА СПОЖИВАЧА допомагає відчути попит на
крок вперед; створити таку пропозицію, щоб заохотити покупців спробувати і довіряти.
Щорічне оновлення сприяло тому, що наразі асортимент SeedEra нараховує 1500 позицій, які сформовані в
8 серій – Овочі, Квіти, Прянощі, Лікарські, Мікрозелень, Набори насіння, Кімнатні, Профі. Запорукою завжди
актуального асортименту стало поєднання в пропозиції як традиційних та найбільш популярних культур, так і
унікальних, екзотичних та малопоширених рослин.
Ми орієнтовані на врожаї, красу і смак у кожному куточку України – тому асортимент налічує сорти та гібриди
різного періоду дозрівання, для різних умов вирощування та розмірів посівних площ.
ДОСКОНАЛІСТЬ упаковки - це яскраві і смачні зображення обрані зі слайдотеки австрійської компанії. Для
зручності на зворотній стороні додані піктограми з короткою технологією вирощування та характеристиками
культури. Для елегантної викладки кожна серія відрізняється колірним рішенням, але зберігає єдину стилістику бренду.
Якісний папір, фарба, УФ-лак - все це надовго зберігає ідеальний вигляд та якість продукції всередині.
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НАСІННЯ ОВОЧІВ

АРАХІС
Сорт,
гібрид F1
Арахіс

Строк
достигання
Пізньостиглий

Характеристики плоду

Великі горішки, до 500 г
плодів з однієї рослини

Особливості сорту/гібриду F1

Великий вміст антиоксидантів. Вирощується в постійно освітлених та теплих місцях, переважно в теплицях та кімнатних умовах. Температура ґрунту – не менше 15 °С .

БАКЛАЖАН
Сорт,
гібрид F1

Строк
достигання

Характеристики плоду

Особливості сорту/гібриду F1

Алмаз

Середньостиглий

Плід циліндричної форми і темно-фіолетового забарвлення, маса
плоду від 100 до 150 г, довжина – 15-18 см.

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

Геліос

Ранньостиглий

Плід довжиною 7-13 см, діаметром 10-15 см, світло-фіолетового забарвлення, масою 300-700 г.

Оригінальний колір та еліпсоподібна форма плоду. М’якуш дуже
щільний, білий, без гіркоти.

Клара F1

Ранньостиглий

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

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

Лонг Поп F1

Середньоранній

Плід фіолетового кольору, циліндричний, довжиною 16-22 см.

Висока врожайність та відмінні смакові якості.

Ротонда F1

Ранньостиглий

Плід кулястий, довжиною 7-13 см, діаметром 10-15 см, світло-фіолето- Вишуканий смак, відсутня гіркота, висока врожайність.
вого забарвлення, масою 300-700 г.

Рожевий Фламінго

Середньоранній

Довгий, вузький, циліндричної форми плід, рожево-лілового кольору, Практично безнасінневий сорт баклажанів універсального вислабо вигнутий, масою 250-450 г, з білою ніжною та смачною м’якоттю користання.
без гіркоти.

Чорний Красень

Ранньостиглий

Плід округло-овальний 13-15 см довжиною та 11-12 см діаметром,
темно-фіолетового забарвлення.

Гарна зав’язь плодів навіть за несприятливих погодних умов. Вирощується в закритому та відкритому ґрунті.

Цаконіки

Ранньостиглий

Циліндрічні плоди довжиною 22-24 см. М'якуш кремово-білий, щільний, без гіркоти.

Незвичне смугасте забарвлення. Ідеально підходить для заморожування, консервування та вживання у свіжому вигляді.

БАКЛАЖАН
СУМІШ СОРТІВ
Високоврожайні сорти. Рослини компактні, висотою до 60 см. Плоди видовжені, різноманітного забарвлення, поверхня гладка, блискуча.
М’якуш щільний, світло-зелений, без гіркоти.
Сорти цінуються за гарну зав’язь плодів навіть
за несприятливих погодних умов. Вирощуються
в закритому та відкритому ґрунті. Універсального призначення.
Висівають (місяць, глибина) – I-II, 1 см
Схема посадки (см) – 70x30-40
Збирають (місяць) – VII-IХ
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БОБИ
Сорт,
гібрид F1

Строк
достигання

Характеристики плоду

Особливості сорту/гібриду F1

Білий Віндсор

Середньостиглий

Насіння зеленувато-біле, крупне, забарв- Чудові на смак, придатні для споживання
лення рубчика – чорне.
в свіжому вигляді та для консервування.

Хангдалн

Пізньостиглий

Насіння зелене, дуже крупне, забарвлен- Великі однакові за величиною плоди
ня рубчика – чорне.
товарного вигляду.

Кармазін

Ранньостиглий

Насіння карміново-рожеве, крупне, забарвлення рубчика – білий.

Чудово підходить для споживання у
свіжому вигляді.

Касйєр

Ранньостиглий

Насіння біло-кремове, дуже крупне, забарвлення рубчика – біле.

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

БРУКВА
Сорт,
гібрид F1

Бруква

Строк
достигання

Середньоранній

Характеристики плоду

Особливості сорту/
гібриду F1

Рослина має високу поживну цінність,
Коренеплоди круглі, м’якуш солодкий. містить вітамін С, В1, В2 та мінеральні реГарно зберігаються зимою.
човини. Вживають – свіжими, вареними,
маринованими.

БУРЯК ЛИСТОВИЙ
Сорт,
гібрид F1

Строк
достигання

Мангольд
червоний

Середньостиглий

Мангольд
Веселка

Середньостиглий

Характеристики плоду

Особливості сорту/гібриду F1

Висока декоративність завдяки
різноманітності забарвлень, що
Велика рослина з потужним глянцевим дозволяє використовувати рослистям, що досягає довжини 45 см.
лину в оформлювальних цілях.
Містить велику кількість білка,
заліза та вітамінів.
Має листя від червоно-малинового
до червоно-фіолетового кольору.
Листя та черешки багаті на віВирощується для отримання зелені.
таміни, білки та мінеральні солі,
Потужне глянцеве листя, що досягає
корисні для організму
довжини 45 см.

БУРЯК СТОЛОВИЙ

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 і товарність, вирівняність коренеплодів, стійкість до
захворювань і прекрасні смакові якості. Для вживання в свіжому вигляді,
реалізації на ринку, зберігання і використання в кулінарії.

Бордо

Середньостиглий

Коренеплоди округлої форми, масою 250-500 г, до половини
заглиблені в ґрунт.

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

Борщовий

Середньостиглий

Коренеплід округлої форми, масою 300-500 г, гладкий, червоний, з М'якуш темно-червоний, ніжний, дуже соковитий, солодкий. Рекомендуєтьвираженими кільцями біло-рожевого забарвлення.
ся для приготування борщового квасу.

Делікатес

Середньостиглий

Коренеплоди округлі, гладенькі, масою 300-350 г. М’якуш темночервоний з бордовим відтінком, ніжний, соковитий, солодкий.

Високоврожайний сорт з відмінним смаком, відносно стійкий до гнилей,
транспортабельний. Рекомендується для консервування, зберігання та
вирощування на ранню пучкову продукцію.

Детройт

Середньостиглий

Округлі, правильної форми, однакові, красиві коренеплоди з
гладкою шкірою. Середня вага – 250 г.

Для довготривалого зберігання, переробки, споживання в свіжому вигляді.
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БУРЯК СТОЛОВИЙ

БУРЯК СТОЛОВИЙ
РЕНОВА
Пізньостиглий сорт. Період вегетації від
сходів до технічної стиглості 130 днів.
Коренеплоди циліндричної форми, о
15 см з гладкою поверхнею, масою 180350 г. М’якоть бордово-фіолетова, дуже
соковита, щільна, без кілець, ніжна на
смак. Вегетаційний період 125-130 днів.
Урожайність 7-9 кг/м2. Сорт стійкий до
хвороб і цвітухи. Висівають насіння квітень-травень. Збір врожаю: серпень-вересень. Рекомендується для зберігання,
переробки та вживання в свіжому вигляді.
Висівають (місяць, глибина) – IV-VI, 4 см
Схема посадки (см) – 45x10-15
Збирають (місяць) – Х

Сорт,
гібрид F1

Строк
достигання

Характеристики плоду

Особливості сорту/гібриду F1

Єгипетський Плоский Середньостиглий

Плоскі, заглиблені в ґрунт наполовину плоди, завдяки чому легко
вириваються, масою 250-400 г.

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

Мармелад

середньоранній

Коренеплід середніх розмірів вагою 200-350 г, округлої форми,
з гладкою поверхнею. М'якоть темно-червоного кольору, без
кілець, солодка.

Висока врожайність і прекрасні смакові якості. Без прожилок, соковитий,
ніжний. Стійкий до церкоспорозу та стрілкуванню.

Носівський Плоский

Середньостиглий

Округлі, гладенькі коренеплоди, масою 150-300 г. М’якуш темночервоний з фіолетовим відтінком, ніжний, соковитий.

Сорт відносно стійкий до хвороб листя, має відмінний смак, транспортабельний, посухостійкий. Для зберігання, переребки та вживання у свіжому
вигляді.

Опольський

Середньостиглий

Коренеплоди циліндричної форми, темно-червоні, діаметром 4-7
см, із загостреним кінчиком, масою 200-450 г. М’якуш інтенсивночервоний, соковитий, дуже смачний.

Придатний для переробки, консервування та зимового зберігання. Сорт
високоврожайний, відносно стійкий до хвороб.

Циліндра

Середньостиглий

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

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

Цукровий

Середньостиглий

Коренева система стрижнева, досягає 2-2,5 м. Вегетаційний період Стійкий до посухи та холодів, до церкоспорозу, борошнистої роси та гнилі.
– до 120 днів. Коренеплід занурений глибоко в ґрунт, циліндрич- Універсальний та безвідходний. Використовується для приготування борщу
но-конічної форми, середня вага 700 гр.
та квасу, як кормова культура і для виробництва цукру та патоки.

Червона Куля

Ранньостиглий

Округлі плоди, масою 250-300 г. М’якуш темно-червоний, з бордо- Холодостійкий, для отримання літнього та осіннього врожаю. Стійкий до
вим відтінком, солодкий, ніжний і дуже соковитий.
гнилі. Придатний для дієтичного харчування та зберігання.

ГАРБУЗ

БУРЯК СТОЛОВИЙ
БІКОРЕС
Пізньостиглий високоврожайний
сорт столового буряку. Період вегетації від сходів до технічної стиглості 130 днів. Коренеплоди округлої форми, з гладкою поверхнею,
темно-червоного кольору. М’якоть
рівномірного
темно-бордового
кольору без радіальних кілець, з
високими смаковими якостями.
Сорт цінується за стабільно високу
врожайність і товарність, а також
стійкість до церкоспорозу. Використовується для всіх типів кулінарної переробки, консервування та
зимового зберігання.
Висівають (місяць, глибина) – IV-VI,
4 см
Схема посадки (см) – 45x10-15
Збирають (місяць) – Х
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ГАРБУЗ

ГАРБУЗ ЛУНГА
ПІЄНА ДІ НАПОЛІ
Середньоранній дуже продуктивний
мускатний сорт. Плоди великі, циліндричної форми, вагою від 5 до 15 кг.
Плід темно-зеленого кольору з помаранчевими прожилками. М’якоть
яскраво оранжевого забарвлення. Насіннєва камера маленька, розміщена в
кінці плоду. Має дуже високі смакові
властивості та добре зберігається.
Використовується для свіжого споживання, соків, приготування запіканок
та каш.
Висівають (місяць, глибина) – IV-V, 4 см
Схема посадки (см) – 200x200
Збирають (місяць) – VIII-Х

Сорт,
гібрид F1

Строк
достигання

Амазонка

Середньостиглий

Арабатський

Пізньостиглий

Арахісове Масло Ранньостиглий
Болгарка

Середньостиглий

Характеристики плоду
Формує 4-6 невеликих округло-плоских плодів, масою 1-2 кг, темно-оранжевого кольору.

Особливості сорту/гібриду F1
Рослина компактна, кущова, завдяки чому може вирощуватись на невеликих ділянках.

Плоди циліндрично-овальні, жовтого кольору, поверхня злегка зморшкуСорт мускатного гарбуза. Транспортабельний, лежкий, незамінний для
вата. М’якуш яскраво-оранжевий, товстий, дуже щільний та солодкий. Маса приготування
цукатів та каш. Врожай може зберігатися до 4 місяців.
5-9 кг.
Новий
сорт
з
мускатним
ароматом. За вмістом каротину перевершує
Плоди грушоподібні, масою до 4 кг, кремового кольору. М'якоть дуже соморкву в 2-3 рази. Підходить для тривалого зберігання і домашньої
лодка, яскраво-оранжевого кольору, щільна і соковита.
кулінарії.
Плоди твердокорі, витянуті, від світло-сірого до світло-жовтого кольору,
Використовується для споживання у свіжому вигляді. Один з найкращих
гладенькі, масою 3-5 кг. М’якоть світло-жовта, хрумка, не сильно солодка,
сортів для збору насіння.
товщиною 5-7 см. Насіння кремово-жовте, насіннева камера велика.

Волжський Сірий Середньостиглий

Плоди слабосплюснуті, гладенькі. М’якуш жовто-кремовий, щільний, товщи- Гарно зберігається, універсального використання. Оригінальний світлоною 4-5 см. Маса середнього плоду 6-9 кг.
сірий колір поверхні.

Гілея

Середньостиглий

Плоди коротко-циліндричної та овальної форми, оранжевого кольору, з
рожевим відтінком та восковим нальотом. М’якуш червоно-оранжевого
кольору, товстий (до 10 см). Маса середнього плоду 6-9 кг.

Транспортабельність хороша. Врожай може зберігатися до 1 року.
Містять велику кількість цукру, вітаміну С, каротину. Дієтичний продукт
універсального використання.

Голонасінний

Середньостиглий

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.

Сорт універсального призначення. У насіння відсутня тверда оболочка. Використовують у свіжому вигляді, у кулінаріїї та переважно для
отримання насіння.

Конектікут

Середньопізній

Плоди округлі, трохи ребристі оранжевого кольору, вагою до 8 кг. М'якуш
золотистий, товстий, сухий, досить солодкий.

Довгоплетистий. Зберігається чудово понад рік. Урожайність дуже висока. Найкращий для приготування кондитерських виробів.

Лікувальний

Ранньостиглий

призначення, довго зберігається (до травня), гарна транспорПлоди сплюснутої форми, світло-сірого кольору. М’якуш оранжевого кольо- Столового
табельність, стійкість до несприятливих умов вирощування. Прискорює
ру, товстий, соковитий, солодкий. Середня маса плоду 4-7кг.
процеси травлення, очищує від токсинів.

Міранда

Середньостиглий

Куляста форма, зелений колір. М’якуш жовто-оранжевий. Маса середнього
плоду 3-4 кг.

Мускат де
Прованс

Середньостиглий

Великі, оранжево-червоні, округло-приплюснуті плоди з сегментованою по- Мускатний сорт з великим вмістом цукру, використовується для виготовверхнею. М’якуш яскраво-оранжевий, щільний. Середня вага плоду 3-4 кг.
лення соку та пюре.

Новинка

Середньостиглий

Плоди циліндрично-овальної форми, жовтого кольору. М’якуш оранжевого Врожай може зберігатися до 1 року. Сорт універсального використання.
кольору, соковитий та солодкий. Середня маса – 4-6 кг.
Незамінний для приготування смачної каші.

Родзинка

Середньопізній

Плоди циліндричні, оранжеві, середньою масою 3-4 кг. М’якуш темно-оран- Транспортабельний, лежкий сорт мускатного типу. Для дитячого та діжевий, щільний, хрусткий, солодкий, дуже ніжний.
єтичного харчування.

Руж Bіф де Тамп

Середньопізній

Плоди червоно-оранжеві, сегментовані. М'якуш оранжевий, щільний, з пре- Високоврожайний сорт з високим вмістом каротину. Стійкий до хвороб.
красним смаком. Середня маса плоду 15-20 кг.
Висока лежкість. Найкращий сорт для дитячого харчування.

Високоврожайний сорт, насіння без оболонки. Соковитий м'якуш.
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ГАРБУЗ
Сорт,
гібрид F1

Строк
достигання

Характеристики плоду

Особливості сорту/гібриду F1

Солодкі Клецкі
Декоративний

Середньостиглий

Рослина із плетючим стеблом, що стелиться. Декоративна, з пишним листям
і дрібними твердими плодами діаметром 8-10 см, різноманітної форми і
Використовують для озеленення огорож, альтанок і балконів.
забарвлення.

Стофунтовка

Середньостиглий

Плоди великі, овальні, жовті, масою 10-20 кг. М’якуш жовто-оранжевий,
рихлий, товщиною 4-5 см.

Тітан

Середньостиглий

Гарбуз-рекордсмен, може вирости до 100 кг. Хороша лежкість та відПлоди великі, округлі або овальні, оранжеві, масою 30-100 кг. М’якуш жовто- мінний смак. Відносно стійкий до гнилей плодів, борошнистої роси та
оранжевий, ніжний, приємний на смак.
бактеріозу. Призначення: в кулінарії в сирому, вареному та консервованому вигляді, а також для кормових цілей.

Український
Багатоплідний

Ранньостиглий

Плід коротко-овальної форми із слабо ребристою поверхнею. Маса від 5 до Плоди достигають дружньо, добре зберігаються. Для вирощування в усіх
8 кг. М’якуш солодкий.
зонах України. Універсального використання.

Хеллоуін

Середньостиглий

Кулясті, коротко-циліндричної та овальної форми, оранжевого кольору пло- Має декоративний вигляд. Зберігається до 1 року. Містить велику кільди. М’якуш червоно-оранжевий, товстий (до 10 см), соковитий, солодкий.
кість цукру, вітаміну С, каротину. Придатний для переробки на дієтичні
Середня маса 6 кг.
продукти харчування.

Цукерка

Середньостиглий

Плоди округлі, темно-червоні з одиничними зеленими плямами, масою 1,5- Рослина плетиста, формує до 6 плодів. Найсолодший, порційний сорт. Ви2 кг (до 3 кг). М'якоть дуже солодка, м'яка, соковита, червоно-оранжевого
сокий вміст сухої речовини, цукру та вітаміну С. Для вживання в свіжому
кольору. Кора м'яка, ріжеться ножем.
вигляді, кулінарії та переробки.

Довгоплетистий. Відносно стійкий до гнилей плодів, борошнистої роси та
бактеріозу. Для домашньої кулінарії та кормових цілей.

ГАРБУЗ
РОЖЕВИЙ БАНАН

ГАРБУЗ
ДАНКА ПОЛЬКА

Середньоранній сорт, з періодом вегетації від сходів до технічної стиглості 85-105
днів. Рослина середньоплетиста, плоди
рожево-помаранчеві ніби злегка припудрені, довжиною до 1,2 м, в діаметрі до 30
см, вагою 10-12 кг. Форма плоду еліптична
витягнута у вигляді дирижабля. М’якоть
маловолокниста, помаранчева, щільна,
дуже солодка. Насіння дуже смачне з горіховим ароматом. М’якоть в замороженому вигляді зберігається довго без втрати
смакових якостей. Чим довше зберігається, тим сильніше набуває смак банана.
Використовують для супів, каш, варення,
джему і цукатів.

Середньостиглий столовий сорт. Плоди
середнього розміру, округлі, масою 2,53,5 кг. На початку зелені, пізніше помаранчево-зелені, з тонкою м’якоттю, наповнені великою кількістю насіння (100-150
г з одного плоду). Насіння дуже смачне і
корисне, рекомендується для безпосереднього вживання в їжу. Також є цінною
сировиною для виробництва рослинного
масла. М’якоть плоду – корисний корм
для тварин.
Висівають (місяць, глибина) – IV-V, 4 см
Схема посадки (см) – 200x200
Збирають (місяць) – VIII-Х

Висівають (місяць, глибина) – IV-V, 4 см
Схема посадки (см) – 140x100
Збирають (місяць) – VIII-IХ

ГОРОХ ОВОЧЕВИЙ
Сорт,
гібрид F1

Строк
достигання

Адагумський Середньостиглий

Характеристики плоду

Особливості сорту/гібриду F1

Насіння мозкове, темно-зеленого кольору, дуже
цукристе. Боби вагою до 0,2 г, в бобі до 9 насінин.

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

Стручки темно-зелені, слабо вигнуті, із загостреною
верхівкою, завдовжки 7-9 см, по 7-9 насінин. Горошок у молочній стиглості темно-зелений, ніжний,
соковитий, солодкий на смак.
Стручки темно-зелені, слабо вигнуті, із загостреною
верхівкою, завдовжки 7-9 см, по 7-9 насінин. Горошок у молочній стиглості темно-зелений, ніжний,
соковитий, солодкий на смак.
Стручки довжиною близько 8 см, широкі, зеленого
кольору, містять 8-9 великих горошин, чудових на
смак.
Рослина сильна, висотою 40-50 см. Стручки зеленого
кольору, довжиною 10-11 см з крупними горошинами.

Рослина заввишки 50-60 см. Відносно стійкий до заморозків, аскохітозу й фузаріозу. Високі смакові якості. Для
споживання у свіжому вигляді та для консервації.

Альфа

Ранньостиглий

Джоф

Середньопізній

Іловецький

Середньоранній

Овочеве
Диво

Середньостиглий

Первісток

Ультраранній

Боби висотою 90-120 см, зеленого кольору, прямі,
з тупим кінчиком, середньої довжини і ширини,
пергаментний шар відсутній.

Стійкий до лежкості та до більшості захворювань гороху.
Не потребує опор. Для споживання у свіжому вигляді,
консервування та заморожування.
Урожайність бобів у технічній стиглості 0,4-0,5 кг/м². Збагачує ґрунт азотом, відмінний попередник для вирощування багатьох культур. Щоб урожай надходив тривалий
час, посів протягом весни проводять кілька разів.

Рада

Середньостиглий

Низькоросла рослина, висотою 40-50 см. Стручки
темно-зеленого кольору, з крупними горошинами.

Стійкий до більшості захворювань гороху. Для споживання у свіжому вигляді, консервування та заморожування.

Селена

Середньостиглий

Стручки довжиною 8-9 см, по 7-9 горошин, чудових
смакових якостей.

Горошок містить вітамін С, білки, цукор, крохмаль. Для
споживання у свіжому вигляді, консервування та заморожування.

Скінадо

Середньопізній

Стебло потужне, висотою 85-90 см. До 14 стручків на Висока врожайність, а також відмінні смакові та товарні
одній рослині темно-зеленого кольору, довжиною
якості. Найкращий для споживання у свіжому вигляді.
9-10 см, що складаються з 7-8 великих горошин.
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Рослина заввишки 50-60 см. Відносно стійкий до заморозків, аскохітозу й фузаріозу. Високі смакові якості. Для
споживання у свіжому вигляді та для консервації.
Стебла міцні, висотою 80-100 см. Стійкий до фузаріозу та
борошнистої роси, вирізняється стабільною врожайністю.

ГОРОХ ОВОЧЕВИЙ

ГОРОХ ОВОЧЕВИЙ
ТЕЛЕФОН
Пізньостиглий, високоврожайний сорт висотою до 1 м з тривалим періодом збору
врожаю. Вегетаційний період від сходів до
початку збору врожаю 100-110 днів. Стручки довжиною 10-11 см заповнені 6-8 великими, дуже смачними насінинами. Посів
проводять ранньою весною, до середини
квітня. Сорт цінується за високу врожайність, відмінні смакові та товарні якості.
Висівають (місяць, глибина) – III-IV, 3-4 см
Схема посадки (см) – 20-35x5
Збирають (місяць) – VI-VII

ДИНЯ

Сорт,
гібрид F1

Строк
достигання

Характеристики плоду

Особливості сорту/гібриду F1

Ананас

Середньостиглий

Овальні плоди, оранжевого кольору, з повною або частковою сіткою. Маса –
1,5-2,5 кг. М’якуш світло-оранжевого кольору.

Валенсія

Середньостиглий

Плоди овальні, важать від 2,1 до 2,4 кг. Зморшкувата зелена поверхня плодів і Солодкість та соковитість приходять через 1-3 місяці після збору. Плоди
біла м’якоть. Італійський екзотичний холодостійкий сорт.
дозрівають вже при зберіганні. Тривалий період зберігання плодів.

Дідона

Середньостиглий

Емір F1

Ранньостиглий

Ефіопка

Середньоранній

Канталупа

Середньостиглий

Колгоспниця Середньостиглий

Плоди округлої та округло-плоскої форми, жовто-оранжевого кольору, з
суцільною сіткою. Маса від 2,8 до 4 кг. М’якуш середньої товщини (до 2,5-3 см),
білий, дуже солодкий.
Плоди овальні або овально-округлі, невеликі (1-1,2 кг), від кремово-жовтих до
сіро-зелених, з великим сітчастим малюнком. М'якуш дуже смачний, ароматний, соковитий і товстий (4-5 см).
Плоди золотисто-жовті, вкриті суцільною сіткою малюнку, поділені на
сегменти. М'якоть майже біла. Шкірка шершава, достатньо товста і еластична.
Середня вага плоду 3-4 кг.
Середньої величини (1-1,5 кг), округлої форми. Поверхня кремово-біла з
тонкими темно-зеленими борозенками. М'якоть жовтогаряча, ніжна, дуже
солодка і соковита, з приємним ароматом.
Плід шароподібний, жовто-оранжевий, гладенький, іноді з частковою сіткою.
Маса – 0,7-1,3 кг. М’якуш щільний, солодкий, напівхрумкий, білий, іноді зеленуватий, соковитий.

Смакує як ананас, дуже ароматна. Має прекрасні омоложуючі властивості.

Ніжна та соковита. Транспортабельність хороша. Плоди містять велику
кількість сухих речовин, цукру та вітаміну С.
Незвичайний сорт із м'якоттю оранжевого кольору.Толерантний до
знижених температур, визріває навіть у прохолодні роки. Для відкритого
ґрунту та плівкових теплиць.
Компактні кущики та потужні пагони. Листя у формі серця. Світло- та
теплолюбива. Неймовірний аромат, велика кількість соку та медовий
присмак. Транспортабельна.
Сорт дуже вимогливий до тепла. Для відкритого ґрунту і плівкових
теплиць.
Сильний аромат та тоненька шкіра. Добра транспортабельність, відносна
стійкість до бактеріозу.
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ДИНЯ

ДИНЯ
ШАРАНТЕ

Плоди невеликі, кулястої форми зі слабосегментною тонкою сіткою, забарвлення
світло-сіре, смугасте. Дрібні, до кілограма
вагою. Кора тонка. М’якоть соковита, з високим вмістом цукру.
Висівають (місяць, глибина) — III-V, 1,5-3 см
Схема висадки (см) — 140х70
Збирають (місяць) — VII–VIII

Сорт,
гібрид F1

Строк
достигання

Характеристики плоду

Особливості сорту/гібриду F1

Криничанка

Ранньостиглий

Плід овальний, з гладенькою поверхнею, масою 2-2,5 кг. Шкіра тоненька,
м’якуш білий або світло-кремовий, солодкий.

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

Леся

Ранньостиглий

Овальна, жовтого кольору, з повною або частковою сіткою. Маса плоду – 1,22,5 кг. М’якуш білого кольору, іноді з зеленим відтінком, товстий.

Дуже ніжна, соковита, солодка. Містить велику кількість сухих речовин,
цукру та вітаміну С. Має прекрасні омолоджуючі властивості.

Ольвія

Середньостиглий

Транспортабельність та стійкість до хвороб хороша. Врожайність висока.

Престиж

Ранньостиглий

Рання 133

Ранньостиглий

Плоди еліптичної форми, світло-жовтого кольору з частковою сіткою. Маса –
2,5 кг. М’якуш білого кольору, соковитий, дуже солодкий та ароматний.
Овальна, жовто-оранжевого кольору, з рясним сітчастим малюнком, вагою
2-2,6 кг. Поверхня плоду з густою сіткою, від яскраво-жовтого до оранжевого
кольору. М'якоть біла, соковита.
Плоди овальної форми, жовтого кольору, з повною або частковою сіткою.
Середня маса плоду 1-1,2 кг. М’якуш ніжний, солодкий, товстий.

Тітовка

Ранньостиглий

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

Cтійкість до бактеріозу та баштанної попелиці, висока транспортабельність.

Ніжна, соковита, солодка. Стійка до борошнистої роси. Дуже вимоглива
до тепла та світла. Потребує легких ґрунтів.
Ніжна та солодка на смак. Висока врожайність.

КАБАЧОК

Сорт,
гібрид F1

Строк
достигання

Характеристики плоду

Особливості сорту/гібриду F1

Атена Полька F1 Ранньостиглий

Плоди золотисто-оранжеві, циліндричної форми. М’якуш кремовий, товстий.

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

Аеронавт (цукіні) Ранньостиглий

Рослина кущова, компактна. Плоди темно-зелені, циліндричні, гладенькі,
масою до 1,3 кг. М’якуш біло-жовтий, солодкий, хрумкий, соковитий.

Транспортабельний, відносно стійкий до хвороб. Молоді плоди використовують для консервування та в домашній кулінарії.

Аспірант

Ранньостиглий

Плоди світло-зеленого кольору, циліндричні, прямі, з гладкою шкіркою.
М'якоть кремово-біла, ніжна та дуже смачна.

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

Білоплідний

Ранньостиглий

Плід гладкий, циліндричний, біля основи слаборебристий, білястого кольору, Бокові пагони короткі. Стійкий до бактеріозу, висока транспортабельмасою 500-900 г. М'якуш кремово-білий, середньої щільності, гарного смаку. ність. Для переробки, консервування та соління.

14

КАБАЧОК

КАБАЧОК
СПАГЕТТІ РАВІОЛО
Плоди циліндричної форми, гладкі, довжиною до 30 см, біля основи слаборебристі,
масою 0,7-1,2 кг. Колір плоду в технічній
стиглості білуватий, в біологічній – жовтий. Кора тверда, м’якуш жовтий, товстий,
щільний. Малосолодкий, соковитий. Оригінальна серцевина, при термічній обробці стає схожою на спагеті.
Висівають (місяць, глибина) — V, 4 см
Схема висадки (см) — 140х40–50
Збирають (місяць) — VII– VIII

Сорт,
гібрид F1

Строк
достигання

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

Гайдамака

Ранньостиглий

Грибовський 37

циліндричний, гладенький, білий або світло-зелений, масою 0,7-1,3 кг.
Середньостиглий Плід
М’якуш білий, середньої щільності.

Зебра (цукіні)

Ранньостиглий

Золотий Цепелін Ранньостиглий

Особливості сорту/гібриду F1
Відносно стійкий до борошнистої роси. Для відкритого та закритого
ґрунту. Використовують для використання в домашній кулінарії та
консервації.
Посухостійкий сорт. Рослина сильногілляста. Відносно стійкий до холоду, гнилі плодів, борошнистої роси та бактеріозу. Для споживання у
свіжому і консервованому вигляді.

Плоди циліндричної форми, слабо ребристі, світло-зеленого кольору з широ- Високоврожайний сорт, стійкий до низької температури, з тривалим
кими темно-зеленими полосами. М’якуш білий, соковитий.
періодом плодоношення.
Циліндричної форми, жовтого кольору, циліндрічної форми. М’якуш жовтокремовий.

Тривале зберігання, висока транспортабельність. Найкращий для
консервування.

Золотінка
(цукіні)

золотисто-жовтого кольору, циліндрично-овальні, масою 0,4-0,8 кг.
Середньостиглий Плоди
М’якуш світло-жовтого кольору з ніжним солодким смаком, соковитий.

Висока насиченість жіночими квітами. Не втрачають кулінарних
властивостей протягом 1–2 місяців. Сорт високотоварний, підвищений вміст сухих речовин і каротину, транспортабельний.

Матрос (цукіні)

Середньранній

Плоди циліндричні, слаборебристі, зелені, з малюнком у вигляді смужок і
дрібних крапок масою 0,7-1,3 кг. М’якуш білий, щільний, ніжний, приємний
на смак.

Висока холодостійкість та транспортабельність. Стійкий до борошнистої роси. Не схильний до переростання. Для переробки та
споживання у свіжому вигляді.

Лонг Вайт Буч

Ранньостиглий

Плоди циліндричні, довжиною 20-25 см, гладенькі, білі. Шкіра тонка, м’якоть
кремово-біла, щільна, ніжна.

Має чудові кулінарні якості, рекомендується для приготування дієтичного харчування.

Кущовий

Ранньостиглий

Плоди циліндричні плоди, світло-зелені, однорідні, довжиною 18-20 см.
М’якуш білий, ніжний, дуже смачний.

Продуктивний сорт кущового кабачка. Використовується для консервації та в кулінарії.

Онікс (цукіні)

Ранньостиглий

Плоди темно-зелені, булавовидної форми, гладенькі, масою до 1 кг. М’якуш
світло-кремовий, солодкий, хрумкий, соковитий.

Транспортабельний, відносно стійкий до хвороб. Молоді плоди використовують для консервування та в домашній кулінарії.

Пупсик

Ранньостиглий

Плоди округлої форми, з тоненькою сіро-зеленою шкіркою, масою 300-500 г.
М'якуш ніжний, соковитий, біло-кремового кольору.

Незвична округла форма, зручна для запікання. Відносно стійкий до
хвороб. Для приготування овочевих страв, заморожування, консервування та соління.

циліндричної форми, золотисто-жовтий, довжиною 25-30 см, масою 0,5Світозар (цукіні) Середньостиглий Плід
0,8 кг. Шкіра тоненька, м’якуш білий, соковитий.

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

Скворушка
(цукіні)

Висока врожайність та відмінний смак. Плоди придатні для консервуання.

Ранньостиглий

Плоди сіро-зелені, циліндрічні, довжиною 20-25 см, масою 500-800 г. М’якуш
світло-зелений, соковитий.
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КАБАЧОК
Сорт,
гібрид F1

Строк
достигання

Характеристики плоду

Особливості сорту/гібриду F1

Цукеша (цукіні)

Ранньостиглий

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

Високоврожайний сорт. Кущ компактний, без бічних пагонів. Для засолювання, маринування та приготування страв. Рекомендується для
вирощування у плівкових теплицях.

Чаклун

Ранньостиглий

Плоди світло-зеленого кольору, циліндричної форми, довжиною 15-20 см,
масою 400-600 г. М’якуш біло-кремовий. Ніжний, соковитий.

Відносно стійкий до хвороб. Використовують для консервування.
Приготування овочевих страв та соління.

Суміш сортів

Ранньостиглий

Суміш сортів ранньостиглих кабачків із високою врожайністю. Від сходів до
першого збору 40-50 днів. Рослини досить холодостійкі, формують велику
кількість зав’язей при будь-якій погоді. Плоди циліндрічні, привабливого
зовнішнього вигляду, різного забарвлення. Шкірочка тонка, м’якоть ніжна та
соковита, приємного смаку.

Цінність суміші: невибагливість вирощування, можливість отримання
різноманітного за смаком врожаю, висока товарність і тривалий
термін плодоношення. Кабачки використовують в свіжому вигляді та
після різної теплової обробки.

КАВУН

Сорт,
гібрид F1

Строк
достигання

Характеристики плоду

Особливості сорту/гібриду F1

Плід великий, темно-зелений зі світло-зеленими смугами,
округлий, масою 4-6 кг. М’якуш червоний, щільний, ніжний,
соковитий, дуже солодкий.
Темно-зеленого кольору з темними смужками, округлої форми,
масою 4-6 кг. М’якуш насиченого яскраво-червоного кольору,
містить велику кількість цукру, має прекрасний смак і приємний запах, прожилки і волокна відсутні.

Соковитий, дуже смачний, транспортабельний, середньоплетистий. Відносно стійкий до антракнозу. Використовують у свіжому вигляді, має лікувальні властивості.
Відсутнє насіння. Потужна коренева та листова система,
що забезпечує надійний захист від сонячного опіку. Стійкий до хвороб – фузаріоз та антракноз. Добре зберігається
і транспортується.
Теплолюбивий, довгоплетистий, вимогливий до світла.
Відносно стійкий до борошнистої роси та фузаріозного
в’янення. Потребує легких родючих ґрунтів. Найкращій
для соління.

Астраханський

Середньостиглий

Безнасіннєвий

Середньоранній

Борчанський

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

Княжич

Надранній

Кримсон Світ
Огоньок
Північне Сяйво

Продюсер

Росаріо F1

Смугастий Рейс

Цільнолистий

Шугар Бебі
Чарльстон Грей
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Плід шаровидний, з гладкою поверхнею, світло-зелений з
широкими темно-зеленими смугами, масою 5-6 кг. М'якоть
малинова, зерниста, соковита, дуже солодка. Насіння дрібне,
коричневого кольору. Шкірка досить тонка.
Плід великий, темно-зелений зі світло-зеленими смужками,
Ранньостиглий круглий, масою 3,5-5 кг. М’якуш яскраво-червоний, соковитий,
солодкий.
Плоди круглі, темно-зелені з ледь помітними вузькими смужкаРанньостиглий ми, масою 1,5-2,5 кг. М’якуш червоний, соковитий, зернистий,
солодкий.

Стійкий до антракнозу, альтернаріозу та бактеріозу. Використовується в свіжому вигляді.
Один з найкращих серед швидкостиглих сортів. Відносно
стійкий до борошнистої роси. Транспортабельний.
Відносно стійкий до антракнозу, борошнистої роси. Сорт
швидкостиглий, тонкошкірий, транспортабельний.

кулеподібні, тонкошкірі, темно-зеленого кольору, масою Рослина надає перевагу легким по складу ґрунтам. Рання
Ранньостиглий Плоди
2,5-3 кг. М’якуш рожевий, солодкий, соковитий та цукристий.
та одночасна віддача врожаю.
Плоди світло-зелені з темно-зеленими смугами. Рослина
овальні плоди, масою 8-12 кг, з зернистим, ніжним,
Ранньостиглий формує
соковитим і дуже солодким яскраво-червоним м’якушем, з
відмінним смаком і підвищеним вмістом цукру.
Плоди темно-зелені, круглі, масою 3-5 кг, з тонкою шкірою.
Ранньостиглий М'якуш темно-рожевий, дуже соковитий та солодкий, з підвищеним вмістом цукру.
Плоди світло-зелені з візерунками у вигляді крупної мозаїки.
СередньоЦиліндричної видовженої форми, масою 5-6 кг (до 9 кг). М’якуш
малиновий, соковитий, солодкий, ніжний. Насіння дрібне,
стиглий
світло-коричневе з сіткою.
Плоди середні, кулясті, масою 3-4 кг, з інтенсивно-червоним
відмінною зернистою структурою та високим
Ранньостиглий м’якушем,
вмістом цукру. Шкірка тонка. Культура теплолюбна, вимоглива
до світла.
Плоди округлі, темно-зелені з тонкими, ледь помітними, смужРанньостиглий ками, вагою 4-6 кг. М’якуш насичено-червоний, зернистий,
соковитий та дуже солодкий.
Плоди великі, світло-зелені з темно-зеленими прожилками,
Середньоовальної форми, масою 10-12 кг. М’якуш темно-червоний, без
стиглий
прожилок, дуже солодкий, соковитий, ароматний.

Стійкий до фузаріозного в’янення, несправжньої
борошнистої роси. Стійкість до захворювань – одна з
причин високої врожайності сорту. Добре зберігається і
транспортується.
Відрізняється стійкістю до хвороб та несприятливих погодних умов. Витримує недовготривале похолодання.
Кавун має довгу циліндрічну форму. Сорт стійкий проти
перезрівання, не перезріває та добре транспортується.
Транспортабельний, лежкий, високоврожайний, надзвичайно солодкий. Культура теплолюбна, вимоглива до
світла. Гарно розвивається на легких родючих ґрунтах.
Стійкий до антракнозу та фузаріозу. Гарна врожайність,
великий вміст цукру та транспортабельність. Придатний
для соління.
Оригінальна форма та колір плодів, гарна транспортабельність та відмінну врожайність. Для підтримання імунітету.

КАВУН АПЕЛЬСИН
Ранньостиглий оригінальний сорт. З моменту сходів до повної стиглості проходить 85 днів. Рослина сильноросла, формує 2-3 ягоди. Плоди досить великі 5-7
кг з темно-зеленою шкіркою зі світлими
прожилками. М’якоть дуже соковита і
дуже солодка, помаранчевого кольору.
Найсмачніший кавун серед всіх сортів
з помаранчевою м’якоттю. Сорт стійкий
до в’янення, до фузаріозу і комах.

КАВУН
Сорт,
гібрид F1
Чорногорець

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

Широнінський

Схема посадки (см) – 60x60
Збирають (місяць) – VIII-IХ

Янусик

Строк
достигання

Характеристики плоду

Особливості сорту/гібриду F1

Стійкий до посухи, хвороб і
тривалого похолодання. Транспортабельний. Для споживання
у свіжому вигляді та соління.
Плоди шаровидної форми,
Дуже соковитий та солодкий.
масою 2,5-3 кг. М’якуш рожево- Стійкий до посухи, враження
Ранньостиглий малиновий, солодкий, сокоантракнозом. Високі смакові
витий. Культура теплолюбна, якості і товарний вигляд, транвимоглива до світла.
спортабельний.
Плоди округлої та овальноАроматний незвичайний жовтий
округлої форми, зеленого
м’якуш з малим вмістом насіння.
Середньокольору, зі світло-зеленими
Стійкість до поганих погодних
смугами, масою 3,5-5 кг.
умов та хвороб. Для вирощустиглий
М’якуш жовтий, солодкий,
вання у відкритому ґрунті та в
соковитий.
теплицях.
Плоди округлі, темно-зелені,
Ранньостиглий із слабко помітними смугами,
масою 2,5-3 кг.

КАПУСТА БІЛОГОЛОВА

КАПУСТА
БІЛОГОЛОВА
БІРЮЗА

Пізньостиглий сорт. Качан щільний, округлий, світлого кольору. Маса качана – 2–3,5
кг. Сорт стійкий до розтріскування, транспортабельний, добре зберігається, має
відмінні смакові якості. Використовують
для переробки, споживання у свіжому вигляді, і добре Зберігається аж до травня.
Висівають (місяць, глибина) – IV, 2 см
Схема висадки (см) – 70x45–50
Збирають (місяць) – IX–X

Сорт,
гібрид F1

Строк
достигання

Характеристики плоду

Особливості сорту/гібриду F1

Амагер

Пізньостиглий

Качан щільний, округло-плоский, сірувато-зелений. Маса качана
2,6-3,6 кг. Дуже смачний.

Білосніжка

Пізньостиглий

Качан округло-плескатий або округлий, щільний, в розрізі білий,
масою 2,3-5 кг, не розтріскується.

Стійкий до розтріскування, транспортабельний, добре зберігається. Один з найкращих сортів для зимового зберігання. Для переробки та споживання у свіжому
вигляді.
Лежкий, транспортабельний, дружно дозріває. Сорт відносно стійкий до слизового
і судинного бактеріозів, фузаріозного в’янення. Підходить для квашення і зимового
зберігання.

Брунсвицька

Середньостиглий

Качан щільний, округло-плоский, зеленого кольору, має відмінні
смакові якості. Маса качана 3-5 кг.

Сорт стійкий до розтріскування, транспортабельний, добре зберігається. Використовують для переробки та споживання у свіжому вигляді.

Не розтріскується і витримує транспортування. Висока і стабільна врожайність,
дружня віддача врожаю з відмінним смаком. Рекомендується для споживання у
свіжому вигляді.
і стабільна врожайність, дружня віддача врожаю з відмінним смаком. Стійокругла, біло-зеленого кольору, масою 1,5-3 кг. Щільність Висока
Золотий Гектар Середньоранній Головка
кість до розтріскування та цвітушності. Використовують для споживання у свіжому
середня. Високі смакові якості.
вигляді.
Дитмаршер
Фрюєр

Середньостиглий

Качан округлий, середньої щільності, жовто-зелений зі слабо вираженим антоціановим забарвленням. Маса качана 0,8-1,1 кг.

Іюньська

Ранньостиглий

Качани дрібні, круглі, світло-зелені, середньої щільності. Маса
плода 1-2,4 кг.

Витримує заморозки до -5⁰ С. Високий вміст вітаміну С. Використовується у свіжому
вигляді і у всіх видах домашньої кулінарії.

Калина F1

Пізньостиглий

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 розтріскується, транспортабельний. Використовують у свіжому вигляді,
для квашення.

Кам'яна Голова Пізньостиглий

Качан кулястий, дуже щільний, світло-зеленого забарвлення. Маса Сорт рекомендований для тривалого зберігання, стійкий до розтріскування, фузарікачана 3-4,5 кг.
озу, транспортабельний. Смачний у будь-якому вигляді.
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КАПУСТА БІЛОГОЛОВА
Сорт,
гібрид F1

Строк
достигання

Характеристики плоду

Особливості сорту/гібриду F1

Колобок F1

Пізньостиглий

Качан круглий, щільний, темно–зеленого кольору, в розрізі –
білий або біло–жовтий, масою 3,7–4,2 кг.

Добре зберігається,сорт відносно стійкий до судинного бактеріозу та фузаріозного
в’янення. Рекомендується для використання в свіжому вигляді і тривалого зимового
зберігання.

Копенгаген
Маркет

Ранньостиглий

Плоди округлі, щільні, світло-зелені. Маса – 1,5-2,5 кг. Високі
смакові якості.

Не розтріскується і відмінно витримує транспортування. Висока і стабільна врожайність. Для споживання у свіжому вигляді та переробки.

Лангедейкер
Дауер

Пізньостиглий

Качан овальний, щільний, темно-зелений, з дуже доброю внутріш- Сорт має гарний смак, стійкий до захворювань, транспортабельний. Призначений
ньою структурою. Маса качана 1,5-4 кг.
для довготривалого зберігання – до кінця травня.

Перший
Збір F1

Ранньостиглий

Плоди округлі, щільні, світло-зеленого кольору. Масою 1,5-2,5 кг.

Слава 1305

Середньостиглий

Листя сірувато-зелене. Качани округлі та округло-плескаті, великі Холодостійкий, вологолюбний, з гарною транспортабельністю, стійкий до розтріску(діаметром 15-25 см), соковиті, середньої щільності, масою 2,4-4,5 вання. Зберігається до початку січня. Рекомендуються для квашення і споживання у
кг, внутрішня кочерига середня.
свіжому вигляді.

Гібрид високоврожайний, стійкий до розтріскування, дружного дозрівання. Вирощують для споживання у свіжому вигляді.

КАПУСТА
БІЛОГОЛОВА
КОЗАЧОК F1

Ультраранній сорт - від повних сходів до початку
дозрівання - 95 днів. Дозріває через 45-55 днів
після висадки розсади. Качани невеликі, зеленого кольору, середньо щільні, гарного товарного
вигляду, стійкі до розтріскування, масою 0,8-1,2
кг. Віддача врожаю дружна, врожайність - до 3,24,6 кг / м2. Гібрид «Козачок» стійкий до слизистого і судинного бактеріозу та чорної ніжки. У свіжому вигляді має неперевершені смакові якості.
Висівають (місяць, глибина) - II-III, 2 см
Схема посадки (см) -70 * 45-50
Збирають (місяць) - V-VII

КАПУСТА
БІЛОГОЛОВА
СЕРЦЕ БИКА

Вегетаційний період від сходів до технічної
стиглості 100-110 днів. Качани конусовидні, середньою масою 1,5-2кг, світло-зелені,
щільні. Завдяки компактній формі їх можна
вирощувати близько один до одного. Сорт
ціниться: за високу врожайність, вирівняність
голівок та відмінні смакові якості свіжої та
квашеної продукції. Рекомендується для вирощування на ранню продукцію в плівкових
теплицях та у відкритому ґрунті.
Висівають (місяць, глибина) - II-III, 2 см
Схема посадки (см) -70 * 45-50
Збирають (місяць) - V-VII

КАПУСТА БІЛОГОЛОВА
Сорт,
гібрид F1

Строк
достигання

Характеристики плоду

Особливості сорту/гібриду F1

Качан кулястий, щільний, зеленуватий. Маса качана – 1,9-4,2 кг.

Високоврожайний, лежкий та транспортабельний сорт. Відносно стійкий до
фузаріозу, слизового бактеріозу. Рекомендується для тривалого зберігання.

Українська Осінь Пізньостиглий

Качан округло-плескатий, щільний, світло-зеленого кольору, в розрізі
білий або біло-жовтий. Маса качана – 1,9-4,2 кг.

Сорт відносно стійкий проти фузаріозу, слизового бактеріозу, транспортабельний, має високу лежкість. Рекомендується для тривалого зимового
зберігання.

Фантазія F1

Ранньостиглий

Качан округлий, щільний, світло-зеленого кольору, масою 1,2-1,8 кг.

Високоврожайний гібрид, стійкий до розтріскування. Ідеально підходить для
квашення.

Харківська
Зимова

Пізньостиглий

Качан округло-плескатий або круглий, зеленувато-білий. Маса качана
1,9-3,5 кг.

Сорт добре зберігається в зимку, відносно стійкий до слизового бактеріозу,
крапчастого некрозу, не розтріскується, транспортабельний. Використовується у свіжому та квашеному вигляді.

Тюркіс
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Пізньостиглий

КАПУСТА БІЛОГОЛОВА

Сорт,
гібрид F1

Строк
достигання

Характеристики плоду

Особливості сорту/гібриду F1

Яна

Пізньостиглий

Качан округло-плескатий, дуже щільний, масою 2,4 кг, в розрізі білий.
Листки сіро-зелені, з синявою.

Відносно стійкий до фузаріозного в'янення і судинного бактеріозу. Лежкий,
транспортабельний. Рекомендується для тривалого зберігання, споживання у
свіжому вигляді та квашення.

Ярославна

Пізньостиглий

Качан округло-плоский, щільний, сіро-зеленого кольору, в розрізі
білий. Маса качана – 3,4-4,2 кг.

Сорт стійкий до фузаріозного в’янення і слизового бактеріозу, транспортабельний, добре зберігається. Використовується для споживання у свіжому
вигляді та квашення.

КАПУСТА БРОККОЛІ

КАПУСТА
БРОККОЛІ ЦЕЗАР
Середньостиглий сорт, призначений для весняно-осіннього вирощування. Утворює темно-зелені
головки діаметром до 15 см. Висівати насіння в
березні в теплиці або в квітні-травні на добре підготовлену ділянку з родючим та помірно вологим
ґрунтом. Розсаду з 4-6 листами висаджують з другої половини квітня до кінця червня, на відстані
50х50 см. Використовується для прямого споживання та для заморожування.
Висівають (місяць, глибина) – III,V-VI, 0,5-1 см
Схема посадки (см) – 50x50
Збирають (місяць) – VI-Х

Сорт,
гібрид F1
Калабрезе

Себастьян

Строк
достигання

Характеристики плоду

Особливості сорту/гібриду F1

Дружнє дозрівання. Висока товарність, стійКачан (суцвіття) округло-плескатий,
кість до несприятливих умов. Високий вміст
щільний, блакитно-зелений, без антоціа- кальцію, солей заліза, вітамінів А, С. Сорт сану, масою 400 г.
латного використання, для заморожування,
консервування та дієтичного харчування.
Посів насіння на розсаду в березні в теплиці
Капустина опукла, темно-зеленого кодля осіннього збору, з середини травня по 20
Ранньостиглий льору. Поверхня капусти гладка і комчервня в відкритий ґрунт. Для універсальнопактна.
го використання.
Середньостиглий

КАПУСТА БРЮССЕЛЬСЬКА
Сорт,
гібрид F1
Гронінгер

Червона

Строк
достигання

Характеристики плоду

Качани округлі, біло-зеленого
Пізньостиглий кольору, ніжні, соковиті. Маса
качанчика 13-18 г.
Качанчики округлі, щільні, середрозміру, пурпурного кольору,
Середньоранній нього
ніжні, соковиті. Маса качанчика
10-12 г.

Особливості сорту/гібриду F1
Сорт холодостійкий, з великою кількістю вітамінів, мікроелементів та білку, має високі смакові та дієтичні властивості.
Використовують вареною, тушеною та заморожують на зиму.
Має велике листя. Сорт холодостійкий, містить багато вітамінів, мікроелементів, має високі смакові та дієтичні властивості. Використовують вареною, тушеною та замороженою.

КАПУСТА КОЛЬРАБІ
Сорт,
гібрид F1

Строк
достигання

Характеристики плоду

Делікатесна
Біла

Качан світло-зелений забарвлення, округСередньостиглий ло-плескаті, середнього розміру, в розрізі
білі. Маса качана 0,5-1,5 кг.

Делікатесна
Блакитна

Ранньостиглий

Особливості сорту/гібриду F1
Стійкий до посушливої та спекотної погоди, добре
зберігається. Вміст вітамінів не менший за лимон.
Для використання у свіжому вигляді та для переробки.

посухостійкий, високоврожайний та високоКачан масою 200-500 г, з соковитим і ніжним Сорт
товарний. Природний антиоксидант. Для викорисм’якушем.
тання у свіжому вигляді та для переробки.
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КАПУСТА КИТАЙСЬКА
Сорт,
гібрид F1
Пак-Чой

Строк
достигання
Скоростиглий

Характеристики плоду

Особливості сорту/гібриду F1

Низькокалорійна, містить клітковину. Придатна
збору після 5-6 тижнів вирощування. Витримує
Плоди білі, широкі, м’ясисті листові череш- до
заморозки
до -5⁰ С. Корисна при серцево-судинних
ки. Догляд подібний догляду за пекінською захворюваннях,
виразці шлунку. Вживають, як
капустою.
пекінську капусту, в свіжому вигляді (в салатах) або
відварені.

КАПУСТА ПЕКІНСЬКА
Сорт,
гібрид F1

Строк
достигання

Характеристики плоду
Плоди прямостоячі, компактні, темнозеленого кольору, масою 1,5-2 кг.

Гранат

Ранньостиглий

Мереживо

циліндричні, щільні, масою 2 кг,
Середньостиглий Плоди
зеленого кольору.

Особливості сорту/гібриду F1
Дієтичний продукт з вишуканим смаком. Стійкий до
некрозу та розтріскування, містить велику кількість
вітамінів. Для споживання у свіжому вигляді.
Сорт з щильним, качаном, хвилястим тонким листям
та вишуканим смаком. Для вживання в свіжому
вигляді.

КАПУСТА САВОЙСЬКА
Сорт,
гібрид F1
Вертю

Строк
достигання
Пізньостиглий

Характеристики плоду
Качан сіро-зеленого кольору, щільний,
з гофрованим листям, великий. Маса
качана 1,5-3 кг.

Особливості сорту/гібриду F1
Єдиний вид капусти з природним замінником цукру.
Холодостійкий, посухостійкий, добре зберігається.
Високий вміст вітамінів - С, В1, В2, В6, РР, солі натрію,
кальцію, фосфору, магнію.

КАПУСТА ЦВІТНА

КАПУСТА ЦВІТНА
ПІОНЕР
Ультраранній сорт, для весняно-літнього та
осіннього збирання урожаю. Від повних сходів
до технічної стиглості 70-90 днів. Розетка листя
піднята, голівка середнього розміру, опукла,
масою до 1 кг, добре прикрита листям. Висівають насіння в березні до середини квітня в
теплиці. Висаджують в відкритий ґрунт в квітнітравні на відстані 40-50х50 см. Потребує родючого та вологого ґрунту. Використовують в кулінарії у свіжому і термічно обробленому вигляді.
Висівають (місяць, глибина) – III-V, 2 см
Схема посадки (см) – 40-50x50
Збирають (місяць) – VII-IХ

Сорт,
гібрид F1

Строк
достигання

Характеристики плоду

Особливості сорту/гібриду F1

Головки жовто-зелені, куполоподібні, масою 360-450 г. Поверхня головки сегмен- Ефектна форма головки. Свіжий качан зберігається в холодильнику не
тована, що закручується по спіралі.
більше тижня, проте ідеальний для заморожування.

Амфора F1

Ранньостиглий

Іглу

великі, щільні, молочно-білого кольору, масою 1,5-1,7 кг. При нестачі
Середньопізній Головки
вологи та підвищених температурах стають пухкими.

Літня Альфа

Надранній

Висока врожайність. Для використання у свіжому вигляді та заморожування.

Головки білі, щільні, округло-плоскі, грубозернисті, діаметром 18-20 см, вагою
0,8-1,2 кг. Поверхня добре вкрита покривним листям.

Стійкий до хвороб. Ідеальний для споживання у свіжому вигляді.

Мовір

Ранньостиглий

Округло-плоскі та округлі форми, діаметр 12-23 см, маса 0,4-1,5 кг, високої щільності. Поверхня голівки горбиста, дрібнозерниста, біла, рідше біло-жовта.

Дуже щільні округло-білі головки. Холодостійкий, жаротривкий,
стійкий до розтріскування. Для споживання в свіжому вигляді і для
консервації.

Сицилія
Фіолетова

Пізньостиглий

Яскраво-фіолетові головки, чудові на смак, з дієтичними властивостями, які при
підвищенні температури стають зеленими. Маса качана до 1,3 кг.

Ніжний вишуканий смак. Для споживання у свіжому вигляді, гарнірів
та самостійних страв.

Сноубол

Ранньостиглий

Головки білосніжні, щільні, среднього розміру, округлі. Маса качана 0,4-1 кг. Покривне листя самозакривається, забеспечуючи білий колір голівок.

Не виносить перегріву та нестачі вологи. Ідеальна для споживання
свіжому вигляді та заморожування.
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КАПУСТА ЧЕРВОНОГОЛОВА
Сорт,
гібрид F1

Строк
достигання

Характеристики плоду

Качани округло-плескаті або округлі,
щільні, червоно-фіолетового
Лангедейкер Пізньостиглий дуже
кольору, масою 1,5-3,5 кг. Високі смакові
якості.

Топаз

Особливості сорту/гібриду F1
Не розтріскується, стійкий до слизового і судинного
бактеріозів, фузаріозного в’янення, лежкий, транспортабельний. Для довготривалого зберігання. Сприяє
нормалізації кров’яного тиску та роботі щитовидної
залози.

Голівки округло-плескаті, середньо-щільдо розтріскування, транспортабельний, холоРанньостиглий ні, фіолетового або червоно-фіолетового Стійкий
достійкий. Дуже смачний в салатах.
кольору. Маса качана 1,5-2 кг.

КАРТОПЛЯ

КАРТОПЛЯ
ІМПЕРАТРИЦЯ

Ранньостиглий сорт. Бульби рівні, маса з насіння 75-150 г, подовжено-овальні, з жовтою шкірою, дрібними вічками й жовтуватою м’якоттю.
Має високі смакові якості. Кущ компактний. Володіє комплексною стійкістю до парші, фітофторозу, нематодам. Цінність: швидко і дружньо
формує перші бульби, при їх акуратному зборі
(підкопуванні) у червні-липні, до осені можна
отримати додатковий врожай. Посів проводити
замоченим проросшим насінням.
Висівають (місяць, глибина) – II–III, 8–10 см
Схема висадки (см) – 70 х 35
Збирають (місяць) – VIII

Сорт,
гібрид F1

Строк
достигання

Характеристики плоду

Особливості сорту/гібриду F1

Асоль

Ранньостиглий

Бульби вирівняні, подовжено-овальні, гладкі, зі світлою
Сорт стійкий до фітофторозу, нематоди, дає гарний врожай
шкірою, поверхневими вічками та світло-жовтим м’якушем. за будь-яких (навіть несприятливих) умов вирощування.

Діва

Середньостиглий

Бульби вирівняні, подовжено-овальні, гладкі, з червоною
шкірою та світло-жовтим м’якушем.

Сорт стійкий до захворювань картоплі. Швидко формує
бульби.

Ілона

Середньостиглий

Бульби подовжено-овальні або овальні, зі світло-жовтою
шкірою та білим, крохмалистим, розсипчастим м’якушем.

Розсипчастий м’якуш, ідеальний для пюре.

Краса

Середньостиглий

Бульби овальні, з червоною шкірою та світло-жовтим
м’якушем.

Сорт стійкий до грибкових та вірусних захворювань картоплі. Незвичайний сорт жовтий всередині та червоний зовні.

Мілена

Ультраранній

Бульби великі, маса з насіння 100-135 г, округло-овальні, з
Комплексна стійкість до фітофторозу, вірусних хвороб,
жовто-білою шкірою, поверхневими вічками і блідо-жовтою нематод. Висока врожайність, інтенсивне формування
та білою м’якоттю.
товарних бульб.

Реванш

Середньостиглий

Бульби округло-овальні, з гладкою шкірою та світло-жовтим Сорт стійкий до нематоди картоплі. Універсальний сорт, не
м’якушем.
темніє при варінні, гарний для чіпсів.

Фермер

Ранньостиглий

Бульби подовжено-овальні, з жовтою шкірою та світло-жов- Сорт стійкий до нематоди картоплі.
тим м’якушем.

КВАСОЛЯ ЗЕРНОВА
Сорт,
гібрид F1

Строк
достигання

Еурека

Ранньостиглий

Калинка

Ранньостиглий

Характеристики плоду

Особливості сорту/гібриду F1

Якісний сорт на зерно. Стійка до хвороб.
Боби зелені, довжиною 15 см, по 10-12 Рослина кущова, компактна. Дуже гарний
штук на рослині. Насіння біле, велике. для споживання у свіжому вигляді та
консервування.
Росилина кущова, компактна, не
вимагає опори, середньо гілляста.
Рослина стійка до хвороб. Поживна та місСтручки зелені, досягають до 12 см.
тить велику кількість корисних речовин.
Насіння середніх розмірів, червоного Використовується в консервній промислокольору, дозріває за 90 днів. Високі
вості, а також в приготуванні страв.
смакові показники.
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КВАСОЛЯ ЗЕРНОВА
Сорт,
гібрид F1

Строк
достигання

Мавка

Середньостиглий

Червона
Шапочка

Середньостиглий

Характеристики плоду

Особливості сорту/гібриду F1

Боби світло-жовті, слабо зігнуті, з 4-6
насінинами. Насіння біле, еліптичної
форми, зі слабо вираженим жилкуванням.
Довжина стручка 10-12 см, боби
середнього розміру – 9-11 мм, плоскоциліндричної форми, білого кольору з
великою червоною плямою, розташованою в районі вічка.

Високі смакові якості, добра розварюваність зерна. Стійка до вилягання та
осипання. Слабо уражується бактеріозом,
антракнозом.
Стійка до вилягання і вражень антракнозом, бактеріозом. Дуже врожайна. Для
консервної промисловості, а також в
приготуванні страв.

КВАСОЛЯ КИТАЙСЬКА ВИГНА
Сорт,
гібрид F1

Строк
достигання

Характеристики плоду

Особливості сорту/гібриду F1

Анаконда

Пізньостиглий

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

Стручки цих дієтичних спагеті збирають
незрілими. Для домашньої кулінарії: у
вареному, смаженому та консервованому
вигляді. Чудова рослина для вертикального озеленення.

Людмила

Пізньостиглий

Стручки тонкі, довжиною 25-30 см,
діаметром 1 см, зеленого кольору, без
волокона. Боби жовто-бежевого кольору.

Кущ не потребує опори. Солодші ніж
спаржева квасоля. Для використання в
домашній кулінарії у вареному, смаженому та консервованому вигляді.

Макарена

Пізньостиглий

Стручки тонкі, довжиною 30-100 см, зеленого кольору, м’ясисті, без волокна. Боби
коричневого кольору. Стручки збирають
незрілими.

Використовують в домашній кулінарії у
вареному, смаженому та консервованому
вигляді. Чудова рослина для вертикального озеленення.

Червона

Пізньостиглий

Стручки тонкі, довжиною 10-15 см, діаметром 0,5-0,7 см, зелені, без волокона.
Боби темно-червоного кольору. Стручки
збирають незрілими.

Кущ не потребує опори. Смачніша та
солодша ніж спаржева квасоля. Для
використовуюь в домашній кулінарії у
вареному, смаженому та консервованому
вигляді.

КВАСОЛЯ СПАРЖЕВА ВИТКА

Сорт,
гібрид F1

Строк
достигання

Характеристики плоду

Особливості сорту/гібриду F1

Блаухільде

стручки квасолі вибірково, через кожні 3-5 днів. Для приготування супів
широкі, м’ясисті, без волокна, довжиною 20-25 см, темно-фіо- Збирають
Пізньостиглий Стручки
гарнірів. Після кулінарної обробки стручки міняють колір з темно-фіолетового на
летові. Висівають насіння після того, як мине загроза нічних заморозків. та
зелений.

Золотий
Нектар

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

Хіменез

Середньостиглий

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

Лопатки широкі, сплющені, без волокна, довжиною 22-25 см, шириною Рослина вимагає опори або посівів уздовж високих парканів. Сорт рекомендований
2,2-2,5 см, світло-зеленого кольору в червоні штрихи та плями, насіння для використання у свіжому вигляді. Ідеальна для приготування кулінарних страв.
біло-червоне.

КВАСОЛЯ СПАРЖЕВА КУЩОВА
Сорт,
гібрид F1

Строк
достигання

Характеристики плоду

Особливості сорту/гібриду F1

Без Волокна Ранньостиглий

Рослина кущова, висотою до 40 см. Боби
темно-зелені, довжиною до 16 см. Сорт генетично не містить пергаментного шару.

Cтійка до хвороб, дружнє дозрівання.
Дуже гарна для споживання у свіжому
вигляді, консервування, заморожування.

Борлетто

Ранньостиглий

Боби світлі, плоскі, з інтенсивними червоними плямами-штрихами, довжиною
до 13 см.

Відносно стійкий до антракнозу,
бактеріозу. Використовують в кулінарії
як дієтичний овоч.

Золота Зірка

Середньостиглий

Світло–жовтого кольору, довжиною до
15 см.

Кропер Тіпі

Ранньостиглий

Світло–зеленого кольору, довжиною до
16 см.

Лібра

Середньостиглий

Рослина кущова, компактна, високоросла Високі смаковими якостями, стійкість
(до 50 см). Боби світло–зелені, довжиною до хвороб. Для споживання у свіжому
до 13 см. Насіння біле.
вигляді та консервування.
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Довготривало плодоносить,відмінні
смакові якості плодів. Для консервування, заморозки та споживання у
свіжому вигляді.
Відносно стійкий до вірусу мозаїки.
Довго плодоносить, має відмінні
смакові якості.

КВАСОЛЯ СПАРЖЕВА КУЩОВА
Сорт,
гібрид F1

Строк
достигання

Характеристики плоду

Особливості сорту/гібриду F1

Ляура

Середньостиглий

Рослина кущова, компактна, високоросла Високі смакові якості, стійкість до хво(до 40 см). Боби світло–жовті, довжиною роб. Для споживання у свіжому вигляді
до 13 см. Насіння біле.
та консервування.

Ольга

Ранньостиглий

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

Пантера

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

Парпл Тіпі

Ранньостиглий

Присадибна СередньоУніверстиглий
сальна

Скуба

Ранньостиглий

Сонеста

Ранньостиглий

Боби фіолетового кольору (відварені –
зеленого), довжиною до 14 см.

Стійкий до бактеріальних опіків та
вірусних захворювань. Використовується у домашній кулінарії та для
консервування.
Використовують у тушеному, вареному
та жареному вигляді, для заморозки
та консервування. Дружня віддача
врожаю, стійкість до антракнозу та
фузаріозу.
Має незвичайний колір. Відносно
стійкий до вірусу мозаїки, антракнозу,
бактеріозу. Універсальне використання.

Урожайність бобів 13,2-18,7, насіння
3,2-3,6 т/га. Рослина кущова, висота 35-46 Сорт універсальний. Сорт відносно
см. Стручки лущільні, циліндрічні, прями, стійкий до до антракнозу та інших хводовжиною 12-14 см. Лопатка світло-зеле- роб, з відмінними смаковими якостями.
на. Насіння ниркоподібне, біле.
до хвороб, дружнє дозрівання.
Рослина кущова, компактна, високоросла Стійкий
споживання у свіжому вигляді,
(до 50 см). Боби темно–зелені, довжиною Для
консервування, заморожування.
до 16 см. Високий вміст білку.
Дієтичний.
Високі смакові якості, стійкість до
Рослина кущова, компактна, високоросла хвороб, дружнє дозрівання. Для спо(до 40 см). Боби жовті, довжиною до 13 см. живання у свіжому вигляді, консервування, заморожування.

КВАСОЛЯ СПАРЖЕВА
КУЩОВА ТІТАНІЯ
Ранньостиглий сорт кущової спаржевої квасолі зі світло-жовтими стручками. Стручки довгі,
плоскі, довжиною 13-15 см, шириною до 17
мм, прямі, соковиті, без волокон, з прекрасним
смаком. Висів насіння проводять у травні, по
2-3 насінини на відстані 40-45х20-30 см, глибиною 2-3 см. Добре росте у родючому, теплому,
не надто сухому ґрунті. Придатна смаження,
консервування та замороження.
Висівають (місяць, глибина) – V, 2-3 см
Схема посадки (см) – 40-45х20-30
Збирають (місяць) – VII-VIII

КВАСОЛЯ СПАРЖЕВА
КУЩОВА СУПЕРНАНО
Середньоранній сорт кущової спаржевої
квасолі з довгими, плоскими, широкими
жовтими стручками. Стручки зберігають
яскравий колір і не утворюють волокнистість до кінця вегетації. Вони надзвичайно
смачні у приготуванні. Рослини сильно розгалужені, кущисті, стійкі до антракнозу та
кільцевого бактеріозу. Висів насіння проводять у травні, по 2-3 насінини на відстані 4045х20-30 см, глибиною 2-3 см. Добре росте у
родючому, теплому, не надто сухому ґрунті.
Сорт неперевершений для консервування,
а також при вживанні у свіжому вигляді.
Висівають (місяць, глибина) – V, 2-3 см
Схема посадки (см) – 40-45х20-30
Збирають (місяць) – VII-VIII
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КУКУРУДЗА РОЗЛУСНА
Сорт,
гібрид F1

Строк
достигання

Характеристики плоду

Особливості сорту/гібриду F1

Гостинець

Середньостиглий

Висока стійкість до вилягання та посухостійкість. Висота 170-220 см; качан Зерно розтріскується при нагріванні, збільшується об’єм зерна. Високі
конічної форми, короткий, діаметром 3-4 см; тип зернини розлусний, колір смакові якості готового продукту – попкорну.
– жовтий.

Пінг Понг

Середньостиглий

Рослина середньої висоти. На стеблі формується 1-2 качана довжиною до
15 см, добре наповнених зерном.

Здатність до розтріскування при нагріванні. Попкорн дуже смачний,
багатий вітамінами, макро- і мікроелементами.

КУКУРУДЗА
МІНІКОРН

Ранньостиглий сорт. Мініатюрні качани,
конусоподібної витягнутої форми, довжиною 10 см, діаметром 2 см. У неї маленькі
молочні міні зернятка жовтуватого кольору з ніжною м’якоттю.
Молоді качани зриваються в недостиглому, зародковому віці, перезрілі плоди темніють, стаючи синювато-чорними. Вживають цілими в консервованому
та сирому вигляді.

КУКУРУДЗА ЦУКРОВА

Сорт,
гібрид F1

Строк
достигання

Характеристики плоду

Особливості сорту/гібриду F1

Брусниця

Середньостиглий

Качан циліндричний, довжиною
18-20 см, масою 220 г. Зерно золотисто-жовте.

Дружня віддача урожаю, відносно
стійкий до хвороб. Качани у молочній
стиглості варять та консервують.

Делікатесна

Ранньостиглий

Рослина середньоросла. Качан
слабо конусоподібний, довжиною
20-22 см, зерно жовте.

Відносно стійка до полягання, столового та консервного призначення. Найкращий сорт для консервування.

Золотий
Початок

Середньостиглий

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

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

Русалка

Середньостиглий

Суперрання

Ультрарання

Суперсолодка F1

Середньоранній

вимогливий до тепла, дружньо
Качани циліндричні, білі, довжиною Дуже
формує врожай. Для консервування та
до 20 см, зерно біле.
в домашньої кулінарії.
відносно стійка до вилягання.
Початок довжиною 16-20 см, серед- Солодка,
Столового та консервного признаньою масою 200 г. Зерно жовте.
чення.
Рослина середньоросла, висотою
187-200 см. Качани циліндричні, довжиною 17-19 см, середньою масою
150-170 г.

Гібрид білого кольору. В сприятливих
умовах формує 2 качани. Вміст цукру
більше 25%. Висока посухостійкість та
жаростійкість. Ідеальний для споживання в свіжому вигляді та консервування.

МОРКВА СТОЛОВА
Сорт,
гібрид F1

Строк
достигання

Амстердамська

Ранньостиглий

Коренеплоди циліндричної форми, довжиною 15-17 см. М’якуш яскраво-оранжевий,
соковитий, солодкий.

Гарний сорт на пучкову продукцію. Для споживання
в свіжому вигляді, переробки, при більш пізніх посівах – на зберігання.

Артек

Ультраранній

Коренеплоди циліндричні, з тупим
кінчиком, довжиною 15 см, діаметром 4 см,
масою 75-130 г.

Без Серцевини

Середньостиглий

Коренеплоди циліндричної форми, темнооранжеві, вирівняні, соковиті, солодкі,
довжиною 19-22 см, масою 70-200 г.

Висока товарність, стійкість до білої гнилі. Для вирощування на ранню пучкову продукцію. Використовують у свіжому вигляді та для переробки.
Стійка до розтріскування, серцевина дуже мала.
Високий вміст каротину. Для приготування соків,
споживання у свіжому вигляді, вирощування на
пучкову продукцію.

Віта Лонга

Пізньостиглий

Вітамінна 6

Середньостиглий
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Характеристики плоду

Коренеплоди конічні, довжина до 30 см,
поверхня ребриста, забарвлення помаранчеве.
Коренеплід циліндричної форми, з тупим
кінцем, довжиною 17-20 см. М’якуш оранжево-червоний, ніжний, соковитий, без
серцевини.

Особливості сорту/гібриду F1

Відмінна лежкість і прекрасні смакові якості. Практично не хворіє. Висока врожайність.
Високий вміст каротину, стійкий до цвітухи, добре
зберігається. Використовують у свіжому вигляді і для
зберігання. Дієтичний.

МОРКВА СТОЛОВА
Сорт,
гібрид F1

Строк
достигання

Долянка

Середньостиглий

Карлена

Середньостиглий

Каротель

Середньостиглий

Корал

Пізньостиглий

Королева
Осені

Пізньостиглий

Ланге Роте
Штумпфе

Пізньостиглий

Московська
Зимова

Середньостиглий

Нантська

Середньостиглий

Оленка

Ранньостиглий

Перфекція

Пізньостиглий

Флакке

Середньостиглий

Флаккоро

Пізньостиглий

Червона
Довга

Пізньостиглий

Червоний
Велетень

Середньостиглий

Шантане

Середньостиглий

Шантане
Роял

Середньостиглий

Яскрава

Середньостиглий

Характеристики плоду
Коренеплоди циліндричні, вирівняні,
довжиною 16-18 см, яскраво-оранжеві, з
ніжним соковитим м’якушем та невеликою
серцевиною.
Коренеплоди довжиною 18-20 см, конічної
форми, з тупим кінцем, червоно-оранжевого кольору, вирівняні по розміру.
Конічної форми оранжево-червоного
кольору, солодкий довжиною 14-16 см.
Масою 60-200 г.
Темно-оранжеві, циліндричні, довжиною 1820 см, гладенькі, без позеленіння. Середня
маса плоду 140-160 г.
Конічної форми, довжиною 17-25 см, з
маленькою серцевиною, масою до 200 г. Забарвлення м’якоті оранжево-червоне.
Циліндричної форми, довжиною 19-20 см.
Забарвлення м’якоті інтенсивно-оранжеве.
Видовжено-циліндричні з тупим кінчиком,
завдовжки до 15 см, масою 100-172 г.
М’якуш яскраво-оранжевий, соковитий,
ніжний, ароматний, з високим вмістом
каротину.
Конічної форми оранжево-червоного
кольору, солодкий, довжиною 14-16 см.
Масою 100-230 г.
Зрізаноконічні, довжиною 11 см, діаметром 4-6 см, масою 150-220 г. Поверхня
гладенька, іноді з дрібними вічками. М'якуш
оранжевий, ніжний.
Напівконічної форми, при повному дозріванні – з тупим кінчиком, довжиною 20-24
см. М’якуш оранжевий, соковитий, ніжний.
Серцевина середнього розміру, оранжева.

Особливості сорту/гібриду F1
Висока врожайність, стійкість до розтріскування,
цвітушності та основних захворювань; довготривало зберігає якість, має підвищений вміст цукру та
каротину.
Високий вміст каротину. Для споживання в свіжому
вигляді, переробки та зберігання. Висока врожайність, відмінний смак, гарна лежкість.
Високий вміст каротину. Для споживання у свіжому
вигляді, переробки та зимового зберігання.
Придатний для літнього і підзимнього посіву. Ідеальна для тривалого зберігання
Стійка до заморозків, прекрасно зберігається до
весни. Універсального призначення.
Коренеплід солодкий та соковитий, привабливий
товарний вигляд, прекрасно зберігається до весни.
Висока врожайність. Для споживання в свіжому
вигляді, переробки та тривалого зберігання. Насіння
придатне для посіву під зиму.
Підвищений вміст каротину. Для споживання у
свіжому вигляді, переробки, зимового зберігання та
дієтичного харчування.
Стійка до розтріскування, гарна лежкість, зберігається всю зиму. Використовується у свіжому вигляді та
для переробки.
Висока врожайність, гарна лежкість. Стійкість до
розтріскування. Корисна як ласощі для дітей.

Насичено-оранжевого кольору, довжиною
до 25 см.

Великий вміст каротину. Для зимового зберігання та
переробки. Сорт універсального призначення.

Вирівняні, конічної форми з тупим кінчиком,
крупні, довжиною 24-28 см, масою 135-200 г,
яскраво-помаранчевого кольору.
З дуже тоненькою серцевиною, циліндричної форми, довжигою 20-25 см, середньою
масою 130-150 г, повністю занурений у
ґрунт.
Яскраво-оранжевий, конічної форми, довжиною 14-15 см, діаметром 3-4 см, масою
90-160 г.
Довжиною 14-16 см, урізано-конічної
форми, з серцевиною значних розмірів.
Колір м’якуша та серцевини коренеплоду
оранжевий.
Високотоварні, конічної форми, оранжевочервоні, солодкі. Масою 90-200 г, довжиною
15-18 см.
Циліндричної, правильної форми, гладенька, інтенсивно-оранжева, масою 140-180
г, довжиною 14-15 см, діаметром 4-5 см.
М'якоть соковита, має відмінний смак.

Стійка до розтріскування та ламання. Гарно зберігається, не накопичує нітратів, стійка до хвороб.
Висока врожайність та товарність.
Сортотип Берлікумер. Врожайна, не втрачає соковитості. Для довготривалого зимового зберігання,
перерообки та споживання в свіжому вигляді.
Стійка до розтріскування, має гарний товарний вигляд. Для споживання у свіжому вигляді та найкраща
для зимового зберігання.
Врожайний, стійкий до захворювань сорт універсального використання, має підвищену лежкість.
Для вживання в свіжому вигляді, консервування, на
кормові цілі.
Крупні коренеплоди без бокових коренів. Для
зимового зберігання, споживання у свіжому вигляді
та переробки.
Підвищений вміст каротину, стійкий до цвітушності,
добре зберігається. Для використання у свіжому
вигляді та для переробки.

МОРКВА СТОЛОВА
ПАРИЖ МАРКЕТ

Ранньостиглий сорт. Коренеплоди
круглої форми, невеликі, вирівняні за
розміром, в діаметрі 3–4 см, оранжево–червоні. Сорт придатний для вирощування в теплицях та у відкритому
ґрунті. Смакові якості чудові!. Використовують на пучкову продукцію і для
переробки. Не перетримувати в ґрунті!
Висівають (місяць, глибина) – III–V, X
2–3 см
Схема висадки (см) – 45x3–5
Збирають (місяць) – IX–X
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МОРКВА СТОЛОВА
МОРКВА СТОЛОВА
ПУРПУРОВИЙ
КОСМОС
Пізній сорт моркви із незвичайним насиченим забарвленням плоду. Вегетаційний період від сходів до технічної стиглості становить
135 днів. Форма плоду конічна. Маса плоду
140 - 170 г. Сорт гарно зберігається, використовується в свіжому вигляді та для переробки. Відмінний антиоксидант.
Висівають (місяць, глибина) - III-V, X, 2 см
Схема посадки (см) -45 * 3-5
Збирають (місяць) - IX-X

ОГІРОК

Сорт,
гібрид F1

Строк
достигання

Характеристики плоду

Особливості сорту/гібриду F1

Аванс F1

Ранньостиглий

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

Анулька F1

Середньоранній

Корнішонного типу, зеленці довжиною 7-9 см, веретеноподібні,
Сорт стійкий до багатьох хвороб огірків. Для консервації,
світло-зелені, малобугорчаті, формуються з самого початку росту. соління та споживання у свіжому вигляді.

Атлет F1

Середньостиглий

Рослина потужна. Довжина головного стебла 3-3,5 м. Зеленець
довжиною 20-22 см, діаметром 4,0-4,5 см, масою 180-210 г,
темно-зелений зі світлими смужками. Циліндричний, з «ручкою»
біля основи, поверхня крупно-горбкувата, опушення складне,
шипи білі.

Балконний F1

Ранньостиглий

Корнішон жіночого типу цвітіння. Зеленці бугорчасті, білошипі,
довжиною 6-8 см. Довго не переростають та залишаються не
великими.

Бєлка F1

Середньостиглий

Білий Ангел F1

Середньостиглий

Бобрик F1

Ранньостиглий

Боровичок F1

Скоростиглий
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Тип запилення

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

Підвищена тіньовитривалість рослин, висока рання та загаль- бджолозапильний
на врожайність. Підходить для вирощування на балконі.

Довге та стабільно високе плодоношення. Засолювальні
якості високі. Стійкий до оливкової мозаїки, вірусу звичайної
огіркової мозаїки, борошнистої роси. Для вирощування на
балконах і лоджіях, а також у відкритому і захищеному ґрунті.
Білоплідні, довжиною 9-11 см і діаметром 3-3,5 см, бугорки серед- Стійкість до борошнистої роси, оливкової плямистості, вірусу
ні, забарвлення білувато-фісташкове або слабо-зеленувате. Сма- звичайної огіркової мозаїки, толерантність до несправжньої
кові та засолювальні якості високі.
борошнистої роси.
Незвичайний колір та смак. Високий ступінь партенокарпії,
Рослина сильноросла, утворює багато бічних пагонів, у пазусі
змішаний тип цвітіння, призначений для вирощування в
листя формує по 1-2 зав’язі. Зеленці – короткі (6-8 см), білого
теплицях. Плоди варто збирати, коли вони стають слабо-зелекольору, з рідкими бугорками.
ними. Для споживання свіжими та консервації.
Рослина сильноросла, у пазусі листя закладає по 6-8 (до 10)
Гібрид дружньо віддає врожай, має високий ступінь стійкості
зав’язей. Зеленці довжиною 10-12 см, циліндричні, темно-зелені з відносно справжньої та несправжньої борошнистої роси,
невеликими світлими полосами. М’якуш щільний, хрумкий.
кореневої гнилі, оливкової п’ятнистості. Чудовий для соління.
Схильний до утворення партенокарпічних плодів. Зеленці
Стійкий до кореневої гнилі, справжньої та несправжньої
довжиною 10-12 см, бугорчаті, зелені з білими полосами, чорно
борошнистої роси. Використання універсальне – для салатів,
шипі, без гіркоти.
соління, маринування.

самозапильний

самозапильний

бджолозапильний

самозапильний
бджолозапильний

ОГІРОК

ОГІРОК
ВІРМЕНСЬКИЙ БІЛИЙ
Ранньостиглий сорт з періодом дозрівання –
70-80 днів. Вирощують у відкритому ґрунті та
плівкових теплицях. На розсаду висівають в
квітні або у відкритий ґрунт в травні-червні.
Сходи з’являються на 5-7 добу. Кущ потужний, довжина головного пагону 250-300 см.
Плоди світло-зелені з сріблястим опушенням, сегментовані, мають циліндричну форму. Довжиною 30-50 см та з масою одного
плоду до 1 кг. На одній рослині формується
від 5 до 10 плодів. М’якуш хрусткий дуже солодкий та соковитий з ніжним динним ароматом. Використовують для споживання в
салатах, у вигляді солінь і консервації.
Висівають (місяць, глибина) – V-VI, 2 см
Схема посадки (см) – 70x50-55
Збирають (місяць) - VII-VIII

Сорт,
гібрид F1

Строк
достигання

Характеристики плоду

Особливості сорту/гібриду F1

Тип запилення

Бухара F1

Ранньостиглий

Гладкоплідний гібрид жіночого типу цвітіння для весняних
теплиць, тунелів, відкритого ґрунту. У вузлах формується від 1-2
до 3-4 зав’язей. Зеленці овально-циліндрічної форми, інтенсивно-зеленого забарвлення, з глянцевою поверхнею, довжиною
11-14 см, діаметром 3,0-3,3 см.

Галуження обмежено – утворюються детермінантні бічні
пагони, які при сильному навантаженні стають букетними
гілочками. Гібрид жаростійкий, стійкий до оливкової плямис- самозапильний
тості, вірусу звичайної огіркової мозаїки, борошнистої роси,
толерантний до несправжньої борошнистої роси.

Вересень

Пізньостиглий

Рослина жіночого типу цвітіння. Зеленці довжиною 10-15
см, масою 150 г, циліндричної форми, з рідким розміщенням
бугорків.

Сорт ароматний та хрумкий. Плодоносить до заморозків, довго не жовтіє, стійкий до пероноспорозу. Відноситься до салат- бджолозапильний
ного типу, зеленці також можна солити та консервувати.

Веселі
Метелики

Середньостиглий

Середньостиглий бджолозапильний сорт. Плоди довжиною
Сорт дуже соковитий, стійкий до несправжньої борошнистої
8-10 см, масою 60-100 грамм, середньобугорчаті, світло-зелені, роси та вірусу огіркової мозаїки. Відноситься до салатного
хрумкі, генетично без гіркоти.
типу, але можна використовувати і для засолювання.

бджолозапильний

Вірні Друзі F1

Скоростиглий

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

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

бджолозапильний

Вісконсін

Середньостиглий

врожайність, вирівняність плодів і відсутність гіркоти,
Зеленці довжиною 8-10 см, масою 75-90 г, циліндричні, крупно- Висока
відносно стійкий до вірусу огіркової мозаїки. Універсального бджолозапильний
бугорчаті, чорношипі.
використання.

Водограй F1

Ранньостиглий

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

Гейм F1

Середньостиглий

Циліндричної форми, горбкуватий, зелений з чіткими смугами, Сорт універсальний, без гіркоти. Відносна стійкість проти
довжиною 8-10 см.
ураження пероспорозом і бактеріозом.

бджолозапильний

Голубчик F1

Ранньостиглий

Зеленці невеликого розміру (довжиною 9-12 см, масою 80-95 г), Комплексна стійкість до хвороб. Гарний для соління, спожикрупно- та рідкобугорчаті, щільні, хрумкі.
вання у свіжому вигляді та ідеальний для консервування.

бджолозапильний

Городський
Огурчик F1

Ранньостиглий

Зеленці бугорчасті, білошипі, довжиною 9-12 см, діаметром
2-2,7 см, масою 75-90 г. В вузлах формується в середньому по
3-9 зав’язей.

Далекосхідний

Середньостиглий

Рослина довгоплетиста. Плоди циліндричні, крупнобугорчасті, Стійкий до засухи і несправжньої борошнистої роси. Довгий
довжиною 10-15 см, масою 100-150 г.
період плодоношення. Універсального використання.

Джерело

Ранньостиглий

Домовой F1

Ранньостиглий

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

Пучковий корнішон для лоджій, балконів, веранд, відкритого
і захищеного ґрунту. Тіньовитривалий, пристосований до
самозапильний
обробітку на підвіконні. Стійкий до хвороб. Маленький та
тоненький.
бджолозапильний

стійкість до несправжньої борошнистої роси і бактеЗеленець довжиною 10-12 см, масою 60-70 г, циліндричний, по- Відносна
Використовують для споживання у свіжому вигляді, для бджолозапильний
верхня бугорчата, з чіткими смужками до половини довжини. ріозу.
консервування та соління.
букетним формуванням плодів. Довготривале плодоноРослина середньоросла. Зеленці довжиною 11-13 см, частобу- Зшення.
Комплексна стійкість до хвороб. Для салатів, соління, самозапильний
горчаті, білошипі, без гіркоти, мають сильний аромат.
маринування. Рекомендується для теплиць.
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ОГІРОК
Сорт,
гібрид F1

Строк
достигання

Дружна Сімейка
F1

Середньоранній

Єфрейтор F1

Скоростиглий

Журавльонок F1

Ранньостиглий

Закусочний

Ранньостиглий

Заначка F1

Скоростиглий

Засолочний

Ранньостиглий

Змієвидний

Середньостиглий

Зозуля F1

Ранньостиглий

Характеристики плоду

Особливості сорту/гібриду F1

Стійкий до хвороб, стабільна врожайність при будь-яких
умовах і тривалий період плодоношення, навіть при несприятливих умовах.
Універсальний (для теплиць, тунелів, відкритого ґрунту).
Галуження нижче середнього. Зеленці горбкуваті, білошипі, до- Стійкий до борошнистої роси, оливкової плямистості, вірусу
вжиною 10-13 см, з середньою частотою розташування горбків, звичайної огіркової мозаїки, несправжньої борошнистої
високих засолювальних якостей.
роси, кореневих гнилей. Рясне плодоношення в будь-яких
умовах.
Зеленець завдовжки 9-11 см, масою 80-100 г, хрумкий, без
Відносно стійкий до борошнистої роси. Універсального
гіркоти, еліпсоїдної форми, з розмитими смугами, поверхня
призначення.
крупнобугорчата.
Зеленець зелений, середньобугорчатий, довжиною до 11 см,
без гіркоти.

Рослина довгоплетиста. Плоди довжиною 10-14 см, крупнобугорчастий, чорношипий. Маса 100-110 г.
Циліндричної форми довжиною 10-12 см, масою 110-130 г.
Поверхня горбкувата, горбки середні, розташовані часто, забарвлення шипів біла.
Зеленець видовжено-циліндричний, крупногорбкуватий,
зелений зі світлими полосами середньої довжини, опушення
чорне. Довжиня зеленця 11-11,5 см. Маса 100-125 г.
Зеленці довжиною до 50 см, часто вигнуті, з зеленою шкірою,
смачні. Огірки темно-зеленого кольору, гладкі, з одного боку
завужені.
Зеленець циліндричної форми, довжиною 14-23 см, масою
150-300 г.

Вирощується в ґрунті та під плівковим укриттям. Стійкий до
понижених температур, оливкової плямистості. Універсального використання.
Сорт універсальний. Стійкий до справжньої і несправжньої
борошнистої роси, оливкової плямистості і кореневих гнилей. Чудовий для літніх салатів та маринуваня.
Стабільна врожайність, високі товарні властивості. Рекомендується для вирощування у відкритому ґрунті.

самозапильний

самозапильний

бджолозапильний
бджолозапильний
бджолозапильний
бджолозапильний

Для вирощування у відкритому та закритому ґрунті. Містить
йод, залізо, кальцій. Для споживання свіжими (на салати), без бджолозапильний
чищення шкіри, та для консервування і заморожування.
Висока врожайність, відносна стійкість до борошнистої роси. частково
Один з кращих для вирощування у закритому ґрунті. Для спосамозапильний
живання у свіжому вигляді.

ОГІРОК КОРНІШОН
КУЩОВИЙ
Популярний ранньостиглий бджолозапильний сорт. Для відкритого ґрунту та плівкових
теплиць. Від сходів до початку плодоношення 40-45 днів. Зеленці – довжиною 5-10 см,
масою 80-90 г, веретеноподібні, поверхня
горбкувата, дуже смачні, хрумкі, без гіркоти.
Сорт цінується за відносну стійкість до пероноспорозу, та має гарну транспортабільність.
Використовується в свіжому вигляді. Для консервування і засолювання.
Висівають (місяць, глибина) – IV-V, 2 см
Схема посадки (см) – 70х50-55
Збирають (місяць) – VI-VII
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Тип запилення

ОГІРОК

Сорт,
гібрид F1

Строк
достигання

Зятьок F1

Ранньостиглий

Кадріль F1

Ранньостиглий

Капітан F1

Скоростиглий

Карапуз F1

Ранньостиглий

Китайське Диво Середньостиглий

Китайський
Холодостійкий Середньоранній
Козирна Карта
F1

Ранньостиглий

Колібрі F1

Скоростиглий

Конкурент

Ранньостиглий

Характеристики плоду

Особливості сорту/гібриду F1

У пазусі листя закладається по 2-4 (до 8) зав’язей. Зеленці доСмачні пікулі та хрумкі корнішони без гіркоти. Комплексна
вжиною 10-12 см, темно-зелені з невеликими світлими полосами, стійкість до хвороб. Для збору на пікулі та корнішони, також
без гіркоти.
для споживання свіжими.
Стійкий до хвороб. Витримує високе навантаження плодами.
Зеленці довжиною 10-12 см, масою 110-120 г, частобугорчаті,
Для вирощування у відкритому ґрунті, плівкових теплицях,
дуже міцні, без порожнин, з маленькою насіннєвою камерою,
а також на підвіконні (березень–травень). Придатний для
формують від 4-6 до 10-12 зав’язей у вузлі.
щоденного збору корнішонів і пікулів.
Корнішонного типу, крупнобугорчасті, білошипі, довжиною 8-12 Стійкий до оливкової плямистості, вірусу звичайної огіркової
см. У вузлах формується від 2-5 до 8-10 зав'язей, налив плодів у
мозаїки, толерантний до борошнистої і несправжньої бовузлах послідовний. При хорошому запиленні майже всі зав'язі
рошнистої роси. До гібриду підсівають 10% запилювача. Для
стають зеленцями, засохлих зав'язей мало.
засолу та консервації.
Пучковий міні-корнішон жіночого типу цвітіння. Зеленці горбУніверсального призначення (відкритий ґрунт, теплиці).
куваті, білошипі, з середнім опушуванням, завдовжки 6-8,5 см
Постійне наростання пагонів з активними зав’язями. Має
красивого зеленого забарвлення, щільні. У вузлах формується від тривалий період плодоношення, з високими консервними і
1 до 5 зав’язей.
смаковими якостями, переростають слабо.
З тоненькою шкіркою, без гіркоти. Рекомендований для вироЗеленці довжиною до 50 см, масою до 450 г, часто вигнуті, з зеле- щування у відкритому та закритому ґрунті. Для споживання
ною тонкою шкірою, плотним та смачним м’якушем.
свіжими (на салати без чищення шкіри), та для консервування і заморожування.
Для вирощування в парниках, зимових теплицях, у відкритоЦиліндричний (часто вигнутий), з великими горбиками і кому ґрунті. Після першого збору дає ще більш рясний урожай.
роткою шиєю, дуже довгі (30-50 см). Шкірочка темно-зелена,
тіньовитривалий, стійкий до борошнистої
блискуча, тонка. Шипи білі. М'якоть соковита, ароматна, солодка, Холодостійкий,
роси, несправжньої борошнистої роси і фузаріозного
без гіркоти. Насіння дрібне, м'яке і не старіє.
в'янення.
вирощування у відкритому і закритому ґрунті. Стійкий
У В вузлах формує від 2-3 до 4-5 зав’язей. Зеленці інтенсивно-зе- Для
до борошнистої роси, вірусу огіркової мозаїки, кореневих
лені, крупнобугорчаті, білошипі, довжиною 10-12 см.
гнилей.
Зеленці короткі, бугорчасті, білошипі, довжиною 5-8 см, діаПучковий корнішонний балконний гібрид. Для вирощування
метром 2,5-3,5 см, масою 60-80 г. В вузлах формується від 2 до 10 в весняно-літньому обороті на балконах, верандах, лоджіях, у
зав’язів. Листя дрібне.
відкритому ґрунті та теплицях. Використовують для соління.
Відмінними смакові якості свіжих та консервованих плодів,
Зеленець довжиною 9-12 см, масою 70-100 г, циліндричної форвідносна стійкість до пероноспорозу. Універсального прими, поверхня крупнобугорчата.
значення.

Тип запилення
самозапильний

самозапильний

бджолозапильний

самозапильний

бджолозапильний

бджолозапильний

самозапильний
самозапильний
бджолозапильний

Король Грядки Ранньостиглий
F1

У пазусі листя закладає по 1-3 зав’язі. Зеленці довжиною 9-11 см,
зелені, крупнобугорчаті, бурошипі, без гіркоти, ароматні, щільні,
солодкі та хрумкі.

Круїз F1

Середньостиглий

Зеленець циліндричний, крупнобугорчатий, довжиною 8-10 см,
діаметром 2,5-4,5 см, масою 60-120 г, без гіркоти.

Кузнечик F1

Ранньостиглий

Кураж F1

Ранньостиглий

Кущовий

Ранньостиглий

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

Неперевершена врожайність. Відносно стійкий до основних
захворювань огірків. Для вирощування в плівкових теплицях самозапильний
та у відкритому ґрунті.
Відносно стійкий до бактеріозу, транспортабельний,
компактний, ідеальний для соління. Для вирощування у
бджолозапильний
відкритому ґрунті. Використовують у свіжому вигляді та для
консервування.

Ласточка F1

Ранньостиглий

Овально-циліндричної форми, темно-зелений з розмитими
світлими смугами, горбкуватий, без гіркоти, завдовжки 9-14 см,
масою 75-105 г.

Сорт відносно стійкий до борошнистої роси, пероноспорозу, бджолозапильний
вірусу огіркової мозаїки. Універсального використання.

Льоша F1

Ранньостиглий

Зеленці бугорчаті, з темними шипами, соковиті, довжиною 9-11
см.

Для вирощування у відкритому ґрунті. Використовують для
соління, консервування, споживання в свіжому вигляді.

бджолозапильний

Лялюк

Середньоранній

Рослина довгоплетиста, зеленці видовжено-овальні, в поперечному розрізі тригранні, довжиною 10-11 см, масою 90-140 г.

Відносно стійкий до бактеріозу. Вживають у свіжому вигляді,
для консервування та соління.

бджолозапильний

У вузлах формує від 2-3 до 5-6 зав’язей. Зеленці яскраво-зелені,
бугорчаті, білошипі, довжиною 8-10 см.

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

самозапильний

Мальчик з
Пальчик F1

Ранньостиглий

У вузлах формує від 2-3 до 4-6 зав’язей. Гібрид високих смакових
якостей. Зеленці яскраво-зелені, крупнобугорчаті, білошипі,
довжиною 10-12 см.
Рослина сильноросла. Зеленці довжиною 12-15 см, масою 120130 г, темно-зелені зі світлими смугами, частобугорчаті, білошипі,
універсального використання, без гіркоти.

Для вирощування у відкритому ґрунті. Стійкий до несправжньої борошнистої роси. Гарні прямо з грядки на салати, для
бджолозапильний
соління, маринування.
Висока стабільна врожайність, стійкість до хвороб, тривалість
збереження забарвлення зеленців (до 10 днів). Для вирощу- бджолозапильний
вання у відкритому ґрунті і під плівковими укриттями через
розсаду або посівом насіння в ґрунт.
Гібрид стійкий до борошнистої роси, вірусу огіркової мозаїки. самозапильний
Для вирощування у відкритому і закритому ґрунті.
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ОГІРОК

ОГІРОК ПІКУЛЬ F1
Бджолозапильний гібрид, переважно жіночого типу цвітіння. Зеленець овально-циліндричної форми, темно-зеленого кольору з
розмитими світлими смугами, горбкуватий,
без гіркоти. Посів насіння здійснюється в
квітні-травні. Гібрид відносно стійкий до борошнистої роси, пероноспорозу, вірусу огіркової мозаїки. Ґрунт потрібен удобрений, помірно вологий. Огірочки потрібно збирати
щодня, не даючи їм переростати (оптимальний розмір зеленця 3-5 см). Використовується для цільноплідного консервування.
Висівають (місяць, глибина) – V-VI, 2 см
Схема посадки (см) – 70x50-55
Збирають (місяць) - VII-VIII

Сорт,
гібрид F1

Строк
достигання

Характеристики плоду

Особливості сорту/гібриду F1

Тип запилення

У вузлах формує від 2-3 до 4-5 зав’язей. На кожній рослині одночасно може дозрівати до 10-12 корнішонів. Зеленці щільні, ароматні, інтенсивно-зелені, бугорчаті, білошипі, довжиною 10-12 см.
У вузлах формує від 2-3 до 7-8 зав’язей. М’якуш та шкірка щільні.
Зеленці інтенсивно-зелені, бугорчаті, білошипі, довжиною 9-12
см.
Зав'язей на рослині так багато, що гібрид можна вирощувати для
збору і консервації мікро-пікулів (3-5-денних зав'язей довжиною
3-5 см). Зеленці яскраво-зелені, горбкуваті, білошипі, довжиною
9-12 см, з хрусткою м'якоттю.

Холодостійкий, тіньовитривалий, для вирощування у відкритому і закритому ґрунті. Стійкий до борошнистої роси, вірусу самозапильний
огіркової мозаїки, кореневих гнилей.
Світлолюбний, для вирощування у відкритому і закритому
ґрунті. Довгий період плодоношення. Стійкий до борошнистої самозапильний
роси, вірусу огіркової мозаїки.
Інтенсивне зростання, велика кількість зав'язей. Високі засолювальні, смакові і консервні якості. Стійкий до борошнистої самозапильний
роси, оливкової плямистості, вірусу звичайної огіркової
мозаїки, толерантний до несправжньої борошнистої роси.

Мар'їна Роща
F1

Ранньостиглий

Матрьошка F1

Ранньостиглий

Молодший
Лейтенант F1

Скоростиглий

Московський
Піжон F1

Ранньостиглий

Рослина сильноросла. Зеленці довжиною 10-12 см, зелені з
білими плямами, бугорчаті, білошипі.

Високі смакові якості, стійкий до оливкової п’ятнистості та
бактеріозів.

бджолозапильний

Муравей F1

Ранньостиглий

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

Світолюбний, для вирощування у відкритому ґрунті та
плівкових теплицях. Стійкий до борошнистої роси, вірусу
огіркової мозаїки.

самозапильний

Ніжинський

Середньопізній

Зеленці зелені з світлими полосами середньої довжини, великобугорчасті, чорношипі, масою 80-120 г.

Придатний для консервування, соління та використання у
свіжому вигляді. При засолюванні не утворюються «пустоти». бджолозапильний

Пальчик

Ранній

Рослина середньоплетиста. Зеленець видовжено-циліндричні,
довжиною до 10-12 см, масою 80-100 г. Без гіркоти.

Холодостійкий, дружна віддача врожаю. Використовують для бджолозапильний
споживання в свіжому вигляді, соління, маринування.

Паризький
Корнішон

Ранньостиглий

Зеленці довжиною 5-10 см, масою 80-90 г, веретеноподібні, поверхня бугорчата, хрумкі, без гіркоти.

Відносна стійкість до пероноспорозу, транспортабельність.
Популярний для соління та консервування.

Підмосковні
Вечори F1

Ранньостиглий

Тіньовитривалий, для вирощування у відкритому і закритому
У вузлах формує 1-2 зав’язі. Зеленці темно-зелені, овально-цилін- ґрунті. Одночасно дозріває велика кількість зеленців. Стійкий самозапильний
дричні, бугорчаті, білошипі, довжиною 12-14 см.
до борошнистої роси, вірусу огіркової мозаїки, кореневих
гнилей.

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, борошнистої роси.

бджолозапильний

Рацібор F1

Середньостиглий

Довжиною 7-9 см, масою 90-140 г, циліндричної форми.

Стабільна врожайність і вирівняність плодів, відносна стійкість до пероноспорозу. Універсального використання.

бджолозапильний

Високоврожайний сорт. Відносно стійкий до вірусу огіркової
мозаїки, борошнистої роси. Для консервування та споживан- бджолозапильний
ня у свіжому вигляді.
Вирощується у відкритому і в закритому ґрунті. Відносно
стійкий до багатьох захворювань огірків, висока врожайність бджолозапильний
і стабільне плодоношення. Для консервування, соління та
споживання у свіжому вигляді.

Роднічок F1

Середньостиглий

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

Руфус F1

Середньостиглий

Зеленці довжиною до 8 см, інтенсивно-зеленого кольору, з
великою кількістю шипів, формуються з самого початку росту
культури.
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бджолозапильний

ОГІРОК

Сорт,
гібрид F1
Самородок F1
Сєкрєт Фірми
F1

Строк
достигання

Характеристики плоду

Особливості сорту/гібриду F1

Тип запилення

Середньоранній

Плоди овально-циліндричні з тупим кінчиком і горбкуватою поверхнею, без гіркоти, завдовжки 9- 14 см, масою 80 г.

Хороша транспортабельність та стійкість до основних хвороб. Універсального призначення.

бджолозапильний

Середньостиглий

У вузлах формується по 1-2 зав’язі. Зеленці білошипі, довжиною 12-14 см, діаметром 3,6-4,2 см, масою 110-120 г, з гострим
носиком, щільні.

Соковитий та хрумкий. Стійкий до багатьох хвороб огірків.
Гарно засолюється.

самозапильний

Смак F1

Ранньостиглий

Довжиною 12-16 см, масою 95 г, яскраво-зелені циліндричної
форми.

Відносно стійкий до пероноспорозу, бактеріозу, зберігає
товарний вигляд протягом 10 днів. Для споживання у свіжому бджолозапильний
та консервованому вигляді.

Соловей F1

Ранньостиглий

Зеленці довжиною 8-11 см, масою 70-85 г, овально-циліндричні,
крупнобугорчаті, яскраво-зелені, без гіркоти.

Відносно стійкий до несправжньої борошнистої роси. Універ- бджолозапильний
сального призначення. Чудовий для соління.

Сопліца F1

Середньоранній

Справжній
Полковник F1

Ранньостиглий

Маленькі зелені плоди без гіркоти, довжиною 8-10 см. Гібрид при
переростанні не збільшується в діаметрі, зберігаючи товарний
вигляд.
Галуження нижче середнього або середнє. Зеленці яскравозелені, горбкуваті, білошипі, довжиною 12-15 см; горбки великі,
частота розташування горбків середня.

Тривалий період плодоношення, практично до осені. Стійкий
до різного виду вірусів та несправжньої борошнистої роси.
бджолозапильний
Для соління та приготування салатів.
Стійкий до оливкової плямистості, вірусу звичайної огіркової
мозаїки, толерантний до борошнистої роси, кореневих гнисамозапильний
лей. Для весняних теплиць, тунелів, відкритого ґрунту.

Сремський F1

Ранньостиглий

Зеленці довжиною 9-11 см, масою 70-120 г, циліндричні, зеленого Для відкритого та захищеного ґрунту. Використовують для
кольору.
споживання у свіжому вигляді і для консервування.

Стрєлка F1

Скоростиглий

У вузлах формується від 1-2 до 3-4 зав’язей. Зеленці білоплодні
(білувато-фісташкові або слабо-зеленуваті), довжиною 9,5-12 см,
діаметром 3-3,5 см.

Тамерлан F1

Скоростиглий

Галуження середнє. У вузлах формується від 2-3 зав’язі. Зеленці
циліндричні, темно-зелені, з глянцевою поверхнею, довжиною
12-15 см, діаметром 2,6-3 см.

Білоплідний сорт. Стійкий до оливкової плямистості, вірусу
звичайної огіркової мозаїки, борошнистої роси, толерантний самозапильний
до несправжньої борошнистої роси.
Високоврожайний гладкоплідний сорт. Стійкий до оливкової
плямистості, вірусу звичайної огіркової мозаїки, борошнистої самозапильний
роси та несправжньої борошнистої роси. Для вирощування у
весняних теплицях, тунелях, відкритому ґрунті.

Теща F1

Ранньостиглий

У пазусі листя закладається по 3-4 зав’язі. Зеленці довжиною 1113 см, без гіркоти, з ніжним смаком та ароматом.

Вирощують в закритому та відкритому ґрунті. Має комплексну стійкість до хвороб огірків.

Титус F1

Середньостиглий

Зеленці довжиною до 8 см, зелені, середньогорбчаті, формуються Корнішонного типу. Стійкий до багатьох хвороб огірків. Для
з самого початку росту культури.
консервації та споживання у свіжому вигляді.

Три Танкіста F1 Ранньостиглий
Трой F1

Ранньостиглий

Фенікс 640

Пізньостиглий

гібрид для вирощування у відкритому ґрунті
У вузлах формує від 2-3 до 4-5 зав’язей. Зеленці яскраво-зеленого Світлолюбний
та плівкових теплицях. Стійкий до борошнистої роси, вірусу
кольору, бугорчаті, білошипі, довжиною 9-12 см.
огіркової мозаїки, кореневих гнилей.
Зеленці переважно овальні, середньоребристі, з чіткими
Плоди довго не жовтіють, зберігають товарний вид, трансвітло-зеленими полосами на 1/3-1/2 довжини плоду, рідкими
спортабельні. Для консервування, соління та споживання у
бугорками і чорними шипами.
свіжому вигляді.
Плодоносить до заморозків, довго не жовтіє, стійкий до пеЗеленці довжиною 16-18 см, масою 150-190 г, циліндричні, з
роноспорозу. Салатний тип, але зеленці також можна солити
рідким розміщенням бугорків.
та консервувати.
Високоврожайний сорт. Довгий період плодоношення,
стійкість до пероноспорозу та перепаду температур. Для
споживання у свіжому вигляді та консервування.

Фенікс Плюс

Середньостиглий

Зеленці довжиною 10-12 см, масою 75-95 г, еліпсоїдної форми,
темно-зелені, без гіркоти.

Хасбулат F1

Ранньостиглий

Сильнорослий, у кожній пазусі листка закладається до 7 зяв’язей. Стійкий до перепадів температур. Плоди придатні для споЗеленці циліндричні, довжиною 10-12 см, масою 90-100 г.
живання у свіжому вигляді, соління, маринування.

Хлібосольний F1

Ранньостиглий

Хуторок F1

Ультраранній

Цезар F1

Ранньостиглий

Чисті Пруди F1 Ранньостиглий
Щедрик F1

Ранньостиглий

в закритому та відкритому ґрунті. Гібрид має
Рослина середньоросла, з букетним закладом зав’язі (до 3 в одно- Вирощують
комплексну стійкість до хвороб огірків. Хрумкий та ароматму вузлі). Плоди довжиною 10-12 см, циліндричні, зелені.
ний, зберігає властивості при консервуванні.
Висока витривалість до справжньої та несправжньої борошЗеленці довжиною 10-12 см, зелені з білими полосами, без
нистої роси, кореневої гнилі. Універсального використання:
гіркоти.
для салатів, соління, маринування.
сорт. Відносна стійкість до вірусу огіркової
Зеленці довжиною 9-11 см, масою 65 г, циліндричної форми, без Високоврожайний
мозаїки, борошнистої роси та плямистості. Для всіх видів
гіркоти.
переробки.
тіньовитривалий. Стійкий до борошнистої
У вузлах формує від 2-3 до 4-6 зав’язей. Зеленці соковиті, бугорча- Холодостійкий,
роси, вірусу огіркової мозаїки, кореневих гнилей. Для солінті, білошипі, довжиною 10-12 см.
ня, консервування, споживання в свіжому вигляді.
Стійкість до справжньої та несправжньої борошнистої роси,
У пазусі листя закладається по 5-8 зав’язей. Зеленці довжиною
кореневої гнилі. Для консервування та споживання в свіжому
10-12 см, темно-зелені, частобугорчаті, білошипі, без гіркоти.
вигляді.

бджолозапильний

самозапильний
бджолозапильний
самозапильний
бджолозапильний
бджолозапильний
бджолозапильний
самозапильний
бджолозапильний
бджолозапильний
бджолозапильний
самозапильний
самозапильний
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ПАСТЕРНАК
Сорт,
гібрид
F1
Петрик

Строк
достигання
Середньостиглий

Характеристики плоду

Особливості сорту/гібриду F1

Коренеплід білий, конічний, довжиною 20-35 см, діаме- Відносно стійкий до хвороб, цінується за лікувальні та дієтичні властивості,
тром 4-8 см. М’якуш щільний, соковитий, ароматний.
надає чоловічої сили, використовується як спеція.

ПАТИСОН
Сорт,
гібрид F1

Строк
достигання

Білий

Середньостиглий

Гагат

Ранньостиглий

Диск

Ранньостиглий

Оранжевий

Ранньостиглий

Перлинка

Ранньостиглий

Характеристики плоду

Особливості сорту/гібриду F1

Плоди сплюснуті, тарілкоподібної форми, з зубчатими
краями, в технічній стиглості – білі, масою 400-500
г. М’якуш білий, щільний, з відмінними смаковими
якостями.
Плоди дисковидної форми, з рідко зубчатими краями,
в технічній стиглості – темно-зелені, в біологічній
– майже чорні, масою 300-350 г. М’якуш хрумкий,
біло-кремовий.

Рослина кущова, гілляста. Сорт врожайний. Відносно стійкий до хвороб. Для
консервації та приготування овочевих
страв.
Стійкий до несправжньої борошнистої
роси. Для консервування, квашення,
запікання, та як добавка до салатів.

Для тривалого зберігання плоди
Плоди білі, у формі диска, масою до 250 г, з білою ніж- залишають на рослині до біологічної
ною м'якоттю. Чим частіше збирати плоди, тим більше стиглості і збирають до настання
утворюється зав'язей.
заморозків. Для консервування та домашньої кулінарії.
Плоди тарілкоподібні, з зубчатими краями, золотисті, Рослина кущова, відносно стійка до
масою 500-800 г. М’якуш біло-жовтий, соковитий,
борошнистої роси. Для переробки та
солодкий.
консервування.
Відносно стійкий до пероноспорозу.
Плід тарілкоподібний, білий, діаметром 12-15 см,
Універсального призначення. Для вимасою 300-350 г. М’якуш ніжний, щільний.
рощування в усіх зонах України.

ПАТИСОН СОНЕЧКО

Плоди в формі диска із слабкими рубцями, в технічній стиглості – яскраво-помаранчеві, масою 300-350 г. М’якуш хрумкий, біло-кремовий. Сорт дуже гарний
для консервування та тушіння.
Висівають (місяць, глибина) – IV–V, 1–2 см
Схема висадки (см) – 70x40
Збирають (місяць) – VII–IX

ПЕРЕЦЬ ГІРКИЙ

Сорт,
гібрид F1

Строк
достигання

Гарячий
Лимон

Середньостиглий

Кайєнський
Чилі

Середньостиглий

Каперіно
Чилі

Середньостиглий

Папероні
Сігаретта
Біонда

Середньостиглий

Угорський
Жовтий

Ранньостиглий

Український Середньостиглий
Гіркий
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Хабаньєро
Суміш

Середньостиглий

Хабаньєро
Шоколад

Середньостиглий

Характеристики плоду
Плоди конічні, тонкостінні, зі зморшками на
шкірці, довжиною близько 6 см, діаметр 1,3 см,
при дозріванні змінюють колір зі світло-зеленого на лимонно-жовтий.
Плоди змінюють забарвлення від смарагадово-зеленого до яскраво-червоного за 70 днів,
довжиною від 12 до 15 см, тонкошкірі.

Особливості сорту/гібриду F1

Гострота врівноважує фруктовий аромат та
смак з нотами лимону та лайму. Для використання в якості приправи до страв, а також
декорування.
Дуже продуктивний низькорослий сорт. Для
глибокої заморозки, додавання в коктейлі,
приправ, солінь та виготовлення сальси.
Потрубує світла та тепла, добре росте на поПлоди круглої форми, в стані технічної стита гумусових ґрунтах. Гострота середглості зелені, в біологічній – червоні. Стінка у живних
ня. Сорт чудово підходить для виготовлення
плода м'ясиста, шкірка щільна.
приправ.
М’який пікантний смак. Добре зростає на
Плоди довгі, циліндричні, світло-зелені. За
сонячних, теплих, захищених від вітру дісмаком гострувато-солодкі, злегка пряні.
лянках. Для споживання у свіжому вигляді та
прянощів.
Плоди вузько-конусоподібні, гладкі, глянОдин з найбільш холодостійких сортів. Для
цеві. В технічній стиглості яскраво-жові, а в
вирощування у відкритому ґрунті, плівкових
біологічній - червоні. Маса 40-60 г, товщина
теплицях та на підвіконні. Для використання в
стінки 4 мм.
домашній кулінарії та консервації.
Плоди довгі, конусноподібні, вигнуті, червоны, Сорт має відмінні фітонцидні властивості,
масою 8-15 г. М'якуш тонкий, дуже пекучий,
високий вміст вітаміну С. Використовують як
ароматний.
спецію, у свіжому та сушеному вигляді.
Високоврожайний
теплолюбний сорт для
Плоди невеликі, довжиною 3-4 см, шириною теплиць, на балконів,
підвіконь та відкритого
до 2 см, на довгій плодоніжці. Стінки тонкі.
ґрунту.
Потребує
регулярного
поливу. Багатий
В технічній стиглості зелені, в біологічній –
вітамінами, залізом та кальцієм. Основний
червоні, оранжеві, рожеві, білі.
компонент для соусу Табаско.
Плоди довжиною 3-4 см, шириною до 2 см,
Кущ розлогий з невеликим ланцетовидним
на довгій плодоніжці, нерівної конусовидної листям. Високоврожайний найгостріший
форми зі складочками та зморшками. Стінки теплолюбний сорт для теплиць, на балконів,
тонкі. В технічній зрілості зелений, в біологіч- підвіконь та відкритого ґрунту. З дивовижним
ній – буро-коричневий або шоколадний.
ароматом.

ПЕРЕЦЬ ГІРКИЙ

ПЕРЦЬ ГІРКИЙ
ЯМАЙСЬКИЙ ДЗВОНИК

Пізньостиглий сорт з вегетаційним періодом
90 днів. Може вирощуватися в теплицях, на
підвіконні та у відкритому ґрунті. Кущ висотою 1,5-1,8 м. на одному кущі може дозрівати за вегетаційний період 80-100 червоних
плодів, з унікальною формою, що нагадують
дзвоник. Гострота за шкалою Сковіля 500030000. Чудово росте на балконах і лоджіях.
В умовах теплого клімату вирощується у відкритому ґрунті з використанням шпалер і різних підпор для вертикального озеленення. У
їжу використовується у свіжому, консервованому і маринованому вигляді.
Висівають (місяць, глибина) – III-III, 1,5 см
Схема посадки (см) – 70х70
Збирають (місяць) – VII-Х

Сорт,
гібрид F1
Халапеньйо

Циклон F1

Строк
достигання

Характеристики плоду

Особливості сорту/гібриду F1

Середньостиглий

По мірі достигання дає врожай від 25 до 35
плодів. Стручки спочатку зелені, а з часом
стають червоними. Плоди збирають, коли
вони досягли довжини 5-9 см.

Рослина світлолюбива та вологолюбива. Краще смакує недостиглим. Вирощується у відкритому і закритому ґрунті, також вирощується на підвіконні.

Ранньостиглий

Плоди червоні, конусовидні, масою 25-30 г,
товщина стінки 2-3 мм.

Низькорослий сорт, придатний для вирощуванні у відкритому ґрунті. Гарна приправа.

ПЕРЕЦЬ СОЛОДКИЙ

ПЕРЕЦЬ СОЛОДКИЙ
Сорт,
гібрид F1

Строк
достигання

Характеристики плоду

Особливості сорту/гібриду F1

Австралієць

Надранній

Кущ висотою до 50 см. Плоди тупоконічні, жовтооранжеві в біологічній стиглості. Товщина стінки

Анастасія

Середньостиглий

Плоди темно-червоні, конусоподібні, товщина
стінки 6-8 мм, маса плоду 200-250 г.

Дуже врожайний, кількість плодів на
кущі досягає 35 штук. Стійкий до несприятливих погодних умов. Найкращий для
приготування на грилі та запікання.
Для вирощування у відкритому ґрунті та
плівкових теплицях. Сорт універсального
використання.

Бичок

Середньостиглий

Плоди крупні, оранжеві, округлі, товщина стінки
4-5 мм, маса плоду 150 г.

Для вирощування у відкритому ґрунті та
плівкових теплицях.

Богатир

Середньостиглий

Плоди конусоподібні, з гострим носиком, від
світло-зеленого до насичено-червоного кольору.
Товщина стінки 5-6 мм.

Богдан

Ранньостиглий

Вероніка

Середньостиглий

Вікінг

Середньостиглий

3-5 мм.

Для вирощування у відкритому ґрунті
та плівкових теплицях. Стабільна врожайність, вирівняність плодів і гарна
транспортабельність. Універсального
використання.
Для вирощування у відкритому ґрунті
та плівкових теплицях. Стійкий до
Плоди жовтого кольору, конусоподібної форми,
несприятливих погодних умов, надтовщина стінки 8-10 мм, маса плоду до 300 г.
звичайно врожайний. Довготривале
плодоношення.
Соковиті та крупні плоди. Для виПлоди вишнево-червоні, оклугло-конусоподіброщування у відкритому ґрунті та
ної форми, товщина стінки 8-9 мм, маса плоду
плівкових теплицях. Сорт універсального
300-400 г.
використання.
Насичений колір, приємний аромат. Для
Червоного кольору, призмовидної форми, товщи- вирощування у відкритому ґрунті та
на стінки 4-5 мм, маса плоду 150-300 г.
плівкових теплицях. Сорт універсального
використання.
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ПЕРЕЦЬ СОЛОДКИЙ
Сорт,
гібрид F1

Строк
достигання

Характеристики плоду
Плоди видовженої конусовидної форми, від жовто-рожевого до яскраво-червоного кольору.

Особливості сорту/гібриду F1
Товстостінний, соковитий, великий.
Універсального використання.

Волове Ухо

Ранньостиглий

Геракл

Пізньостиглий

Гурме

Середньостиглий

Етюд

Середньостиглий

Плоди крупні, оранжевого кольору, прямокутні, з
товстим та смачним м’якушем.

Для вирощуванні у відкритому та закритому ґрунті.

Жовтий Дзвін

Середньостиглий

Золотисто-жовті, у формі дзвону, товщина стінки
5-7 мм, маса плоду 120-140 г.

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

Крупні, червоного кольору, кубовидної форми
Для вирощування у відкритому та заплоди, товщина стінки 7-8 мм, маса плоду 150-160 критому ґрунті. Стійкий до фузаріозу та
г.
інших захворювань
Крупні плоди, висока врожайність.
Яскраво-оранжеві, циліндрично-кубовидні плоди, Для вирощування у закритому ґрунті.
товщина стінки 7-9 мм, маса плоду 150-300 г.
Універсального використання, стійкий до
несприятливий погодних умов.

ПЕРЕЦЬ СОЛОДКИЙ
МЕРЦЕДЕС

Плоди конічні, яскраво-червоні. На кущі по 1520 плодів, довжиною 12-15 см, масою 160-220
гр. Товщина стінки 7-9 мм. Можна вирощувати
в закритому і відкритому ґрунті. Універсального використання.
Висівають (місяць, глибина) — IV-V, 1 см
Схема висадки (см) — 70х40
Збирають (місяць) — VII-IX

Сорт,
гібрид F1

Строк
достигання

Характеристики плоду

Особливості сорту/гібриду F1

Жовтий Квадрат

Середньостиглий

Плоди у технічній стиглості зелені, в біологічній
– жовті, кубовидні, широкі, крупні, дуже м’ясисті,
товщина стінки до 7 мм, маса плоду 110-150 г.

За смаковими якостями не має аналогів - м'якуш соковитий, солодкий, ароматний. Високий вміст цукру. Сорт стійкий до комплексу
хвороб, універсального використання.

Золоте Чудо

Середньостиглий

Золотисто-жовті, кубовидної форми, товщина
стінки 5-7 мм, маса плоду до 185 г.

Для відкритого та закритому ґрунту. Сорт чудовий для салатів.
На одній рослині до 15 плодів. Для вирощування у відкритому і
закритому ґрунті. Гарно реагує на полив та підкормки комплексними
мінеральними добривами. Найкращий для салатів.

Сорт плодоносить до заморозків. Для паприки, салатів та консервування.

Козій Ріг

Середньостиглий

Плоди крупні, з глянцевою шкіркою, кубовидні.
Товщина стінок до 10 мм. В технічній стиглості
темно-зелені, а в біологічній набувають помаранчевого відтінку.
Плоди золотисто-оранжеві, плескато-округлі,
товщина стінки 8-9 мм, маса плоду 150-300 г. Солодкий та щільний м’якуш.
Плоди глянцеві, в технічній стиглості світло-зелені,
а в біологічній – яскраво-червоні, масою 130-150 г,
товщина стінки 9-12 мм.
Рослина детермінантна, висотою 65-70 см, компактна. Плоди кубовидні, гладенькі, глянцеві, від
зеленого до яскраво-червоного кольору, масою
80-130 г. М’якуш солодкий, смачний.
Плоди видовжені, до 30 см, дуже красиві та солодкі. В технічній стиглості салатові, а в біологічній
– яскраво-червоні.

Колобок

Ранньостиглий

Плоди темно-червоні, округлі, товщина стінки 7-9
мм, маса плоду 90-150 г.

Оригінальний, товстостінний, соковитий, схожий на томат. Універсального використання.

Лайлак Белл

Ультраранній

Від фіолетового до темно-вишневого кольору,
конусовидний, стінка середьньої товщини.

Висока врожайність і транспортабельність. Для споживання у свіжому вигляді та консервування.

Луміна

Середньостиглий

Кущ компактний, напівштамбовий, висотою 40-50 см. Надійний, не
вимогливий до ґрунтів, стійкий до альтернаріозу та вертіциллезного
в'янення.

Маринкін Язичок

Середньостиглий

Плоди в технічній стиглості біло-кремові, в
біологічній - червоні, конусоподібної витягнутої
форми, дво-тригранні, масою 95-140 г, товщина
стінок 5 мм.
Плоди яскраво-червоні, подовжено-конусоподібні, товстостінні, з ніжною, блискучою, глянсовою
шкіркою, вагою 150-250 г.

Марта Польська

Ранньостиглий

Плоди великі, прямокутні. М’якуш жовтий, товстий Для відкритого та закритого ґрунту. Рослина низькоросла, відносно
та смачний.
стійка до несприятливих умов вирощування.

Ода

Ранньостиглий

Плоди середньої величини, зі злегка округленою
верхівкою, фіолетові, масою 70-100 г. М’якуш
товстий, солодкий.

Стійкий до хвороб та несприятливих умов вирощування. Для споживання у свіжому вигляді та консервування.

Оранжеве Чудо

Середньостиглий

Плоди оранжевого кольору, кубовидні, товщина
стінки 5-7 мм, маса плоду 80-150 г.

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

Золотий Телець

Середньоранній

Золотий Фазан

Середньостиглий

Ігрок

Ранньостиглий

Каліфорнійське
Диво

Середньостиглий
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Для вирощування у відкритому ґрунті та плівкових теплицях. Універсального використання.
Плоди незвичної форми, дружнє дозрівання. Сорт стікий до несприятливих умов та змін температур, рясне плодоношення, дружня
віддача раннього врожаю.
Високі смакові якості, відносно стійкий до верхівкової гнилі. Для
споживання у свіжому вигляді, в домашній кулінарії та для консервування.

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

ПЕРЕЦЬ СОЛОДКИЙ
Сорт,
гібрид F1

Строк
достигання

Орфей

Середньостиглий

Паланська
Бабура

Ранньостиглий

Пастух

Ранньостиглий

Подарок
Молдови

Середньоранній

Помаранчевий
Квадрат

Середньостиглий

Характеристики плоду
Червоного кольору, подовжено-кубовидної форми, товщина стінки 6-8 мм, маса плоду 120-150 г.
Від світло-жовтого забарвлення в технічній
стиглості до оранжево-червоного в біологічній.
Тупоконічні плоди з гострим тонким "носиком",
товстостінні.
Плоди вишнево-червоні, подовжено–циліндричні
з загостреним кінчиком, товщина стінки 7-9 мм,
маса плоду 180-250 г.
Кущ заввишки 35-45 см. Плід конусоподібний,
червоного кольору. М'якуш соковитий, солодкий.
Маса плоду 100-150 г, Товщина стінки 5-6 мм.
Плоди помаранчевого кольору, кубовидної форми, широкі, великі, дуже м'ясисті, товщина стінки
до 7 мм, маса плода 110-150 г.

Особливості сорту/гібриду F1
Для вирощування у відкритому ґрунті без підв’язування та плівкових
теплицях. Стійкий до комплексу хвороб, універсального використання.
Кущ висотою 40-60 см. Соковитий, легко відділяється від плодоніжки.
Висока врожайність.
Оригінальна форма плодів. Для вирощування у відкритому та закритому ґрунті. Для салатів та консервування.
Сорт стійкий до фузаріозного в'янення, транспортабельний. Використовують у свіжому вигляді та для консервування.
Для вирощування у відкритому і закритому ґрунті. М'якоть соковита,
солодка, ароматна. Стійкий до комплексу хвороб, універсального
використання.

ПЕРЦЬ СУМІШ
КУБОВИДНИХ СОРТІВ

Суміш середньостиглих сортів, придатних
для вирощування у відкритому та закритому
ґрунті. Плоди різнокольорового забарвлення, кубовидної форми, широкі, крупні, дуже
м’ясисті, товщина стінки – до 7 мм, маса плодів – 110-150 г. М’якуш соковитий, солодкий,
ароматний. Сорти стійкі до комплексу хвороб, універсального використання.
Висівають (місяць, глибина) – III-III, 1,5 см
Схема посадки (см) – 70х40
Збирають (місяць) – VIII-IХ

Сорт,
гібрид F1

Строк
достигання

Характеристики плоду
Плоди яскраво-пурпурові, кубовидні, товщина стінки 5-7 мм, маса
плоду 110-165 г.

Особливості сорту/гібриду F1

Пурпуровий
Дзвін

Ранньостиглий

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

Ратунда Жовтий

Середньопізній

Ратунда
Червоний

Середньопізній

Робертіна

Ранньостиглий

Плоди кубовидні, в фазі фізіологічної зрілості – червоні, глянцеві.

Для вирощування у відкритому ґрунті та в теплицях. Раннє та дружнє дозрівання плодів. Висока продуктивність, стабільне плодоношення.

Рохо

Надранній

Плоди конічні, в технічній стиглості зелені, в біологічній стиглості
червоні, соковиті. Вага плоду сягає до 400 г.

Високоврожайний крупноплідний сорт. Стійкий до несприятливих погодних
умов. Універсальні – для приготування салатів, запікання на грилі.

Соломон

Ранньостиглий

Плоди червоні (в біологічній стиглості), кубовидні, товщина стінки 7-8 Високоврожайний, транспортабельний та лежкий сорт. Для вирощування у відмм, маса плоду 100-180 г.
критому та закритому ґрунті. Підвищена лежкість та транспортабельність.

Сонечко

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

Золотисто-жовті плоди у формі маленького гарбуза, плоско-округлі, Для відкритого ґрунту та плівкових теплиць. Дуже м'ясиста соковита м'якоть.
ребристі, з товстими «частинними» стінками (близько 7 мм), вагою
Ідеальний для приготування лечо.
близько 150 грам.
Плоди червоні, у формі маленького гарбуза, плоско-округлі, ребрис- Для відкритого ґрунту і плівкових теплиць. Кущ середньорослий, до 60 см
ті, з товстими «частинними» стінками (близько 7 мм), вагою близько заввишки. Ідеальні для приготування лечо.
150 грам, з соковитою, м'ясистою м'якоттю.

Для відкритого ґрунту і плівкових теплиць. Рекомендується для фарширування
та косервації.
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ПЕРЕЦЬ СОЛОДКИЙ
Сорт,
гібрид F1

Строк
достигання

Характеристики плоду

Особливості сорту/гібриду F1

Червоне Чудо

червоні, кубовидної форми, товщина стінки 5-7 мм, маса плоду Для вирощування у відкритому та закритому ґрунті. Сорт стійкий до комплексу
Середньостиглий Плоди
100-130 г.
хвороб, універсального використання.

Червоний
Квадрат

червоні, кубовидні, товщина стінки до 7 мм, маса плоду
Середньостиглий Плоди
110-150 г.

Шорокшари

Ранньостиглий

Плоди помаранчево-червоні, пірамідальні, красивого товарного
вигляду, із товстою соковитою стінкою. Маса 150-250 г.

Перець-дерево
Спрут F1

Середньопізній

Плоди за формою нагадують дзвіночки, насиченого червоного
кольору, масою 20-25 г, середньогострого смаку.

Чорний Квадрат

Ранньостиглий

Плоди від темно–пурпурового до майже чорного кольору, кубовидної форми, товщина стінки – до 7 мм, маса плоду – 110–170 г.

Для вирощування у відкритому та закритому ґрунті. Стійкий до комплексу
хвороб, універсального використання.
Висока врожайність. Сорт дежу солодкий та стійкий до захворювань.
Потужне дерево з численними плодами, по 300-500 шт одночасно. Для теплиць
і палісадників, балконів та лоджій. Висока декоративність, стійкість до захворювань. Чудово росте на балконах і лоджіях. Використовується у свіжому,
консервованому і маринованому вигляді.
Ранньостиглий сорт, придатний для вирощування у відкритому та закритому
ґрунті. Сорт має стійкість до комплексу хвороб, високу врожайність та чудові
смакові якості.

ПЕРЕЦЬ СОЛОДКИЙ
ТОП ГРИЛЬ

Плоди томатоподібні, округло-приплюснуті,
невеликі, від 8 до 12 см, м’ясисті, соковиті,
масою до 120 г. Колір плоду в технічній стиглості зелений, в біологічній – яскраво-червоний.
Ароматний високоврожайний сорт для
вирощування в теплицях та пластикових
тунелях. Ідеальний для запікання та фарширування.
Висівають (місяць, глибина) — II–III, 1-2 cм
Схема висадки (см) — 70х40
Збирають (місяць) — VII – IX

РЕДИСКА

РЕДИСКА
ВАЙТ БРЕКФЕСТ

Ранньостиглий сорт. Вегетаційний період від
сходів до технічної стиглості 23-25 днів. Коренеплоди циліндричної форми, білого кольору,
довжиною 6-8 см, масою 20-25 г. М’якуш соковитий, слабогострий, ніжний, пікантний. Сорт
характеризується відмінними смаковими
якостями, відносно стійкий до цвітухи та розтріскування. Вирощують у відкритому ґрунті та
в теплицях. Використовують для споживання у
свіжому вигляді.
Висівають (місяць, глибина) – V-VI, 3 см
Схема посадки (см) – 45х3-5
Збирають (місяць) – V-VI
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РЕДИСКА
Сорт,
гібрид F1

Строк
достигання

Характеристики плоду

Особливості сорту/гібриду F1

18-днів

Ранньостиглий

Плоди червоні з білим кінчиком, видовжено-циліндричної форми.
М’якуш соковитий, білий, слабогострий на смак.

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

Базис

Ранньостиглий

Коренеплоди рожево-червоні з білим кінчиком, овально-округлі.
М’якуш білий, щільний, соковитий, слабогострий на смак.

Висока товарність, відносна стійкість до цвітухи та розтріскування. Для
вирощування у відкритому ґрунті. Для споживання у свіжому вигляді та
отримання ранньої пучкової продукції.

Білосніжка

Ранньостиглий

Біла, хрустка, соковита. Коренеплоди округлі, вкриті тонкою шкіроч- Придатна для вирощування в умовах відкритого та закритого ґрунту з
кою, біло-кремові. М'якоть біла, прозора, з ніжеим смаком, не в'яне. весни і до початку літа.

Богиня

Ранньостиглий

Плід циліндричний, довжиною 6-8 см, рожево-червоний з білим
кінчиком. Поверхня гладенька, м`якуш білий, соковитий, солодко
гострого смаку.

Геліос

в розрізі біла, соковита. Рослина формує округло-продоСередньоранній М’якоть
вгуваті жовті плоди.

Дамські Пальчики

Ранньостиглий

Коренеплоди видовжені з білим кінчиком, гладенькі. М'якоть смачна, Стійкий до стрілкування, придатний для посіву з квітня по вересень.
негостра та соковита, без гіркоти.
Використовується у свіжому вигляді.

Дует

Ранньостиглий

Плоди червоні, видовжено-циліндричні зі сніжно-білим кінчиком,
масою 18-35 г, довжиною 6-8 см. М’якуш білий, ніжний, соковитий,
щільний.

Дуро

Ранньостиглий

Редиска-велетень, до 9 см в діаметрі. М’якуш щільний, дуже смачний. Стійкий до цвітухи. Придатний для вирощування з весни до осені.

Жара

Ранньостиглий

Плід гладенький, округлий, червоно-малиновий з ніжною м'якоттю.
Серединка біла або біло-рожева, щільна, соковита, слабогостра.

Калейдоскоп

різних сортів редису округлої форми. Забарвлення коренеСередньостиглий Суміш
плодів від жовтого до темно-фіолетового.

Ілка

до перепадів температури, придатний для вирощування з
форми, червоного кольору, діаметром 3-5 см, масою 15-30 г. Стійкий
Середньостиглий Кулястої
весни до осені. Для відкритого ґрунту та теплиць. Споживають у свіжому
М’якуш білий, соковитий, щільний, слабогострий.
вигляді.

Льодяна Бурулька

веретеноподібні, білі, довжиною 10-13 см, масою 30-50 г.
Середньостиглий Плоди
М’якуш білий, соковитий, слабогострий на смак.

Довго зберігає товарний вигляд, стійкий до цвітухи, врожайний та
оригінальний. Для споживання у свіжому вигляді.

Малага

Середньостиглий Коренеплоди округлі, темно-червоні. М’якуш соковитий, смачний.

Висока врожайність. Сорт стійкий до хвороб та стрілкування. Використовують у салати.

Рубін

Ранньостиглий

Плоди округлі, рубіново-червоні, діаметром 3-4 см, масою 15-20 г.
М'якуш білий або біло-рожевий, щільний, слабогострий, соковитий,
ніжний.

Сакса

Ранньостиглий

Плоди круглі, яскраво-червоні, масою 15-20 г. М’якуш білий або біло- Відносно стійкий до посухи, пониженої температури. Для споживання у
рожевий, щільний, слабогострий, ніжний, соковитий.
свіжому вигляді. Чудовий для салатів.

Сора

Ультраранній

Плоди круглі, яскраво-рожеві, діаметром 4-5 см, масою 30-35 г.
М’якуш білий, слабогострий, соковитий.

Висока врожайність, дуже довго зберігає товарні якості. Вирощують
навесні та восени. Для споживання у свіжому вигляді.

Французький Сніданок

Ранньостиглий

Коренеплоди циліндричні, яскраво-червоні з білим кінчиком,
довжиною 6-8 см, масою 25-30 г. М’якуш соковитий, слабогострий,
ніжний, пікантний.

Сорт відносно стійкий до цвітухи та розтріскування. Вирощують у відкритому ґрунті та в теплицях. Для споживання у свіжому вигляді.

Червона з Білим
Кінчиком

Ранньостиглий

Коренеплоди округло-овальні, темно-червоні з білим кінчиком,
масою 20-30 г. М’якуш білий, щільний,соковитий, слабогострий.

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

Червоний Велетень

Плід циліндричний зі злегка витягнутим кінцем, яскраво-малиновий,
зберігається на протязі 3-4 місяців. Для споживання у
Середньостиглий довжиною 12-13 см, масою 45-80 г. М’якуш білий, соковитий, слабо- Холодостійкий,
свіжому вигляді.
гострий на смак.

Стійкий до посухи, цвітушності, розтріскування. Дуже соковитий. Рекомендується для отримання ранньої продукції.
Оригінальний колір. Використовують у свіжому вигляді.

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

Висока врожайність, підвищений вміст вітаміну С. Для ранньої втгонки у
відкритому та закритому ґрунті. Придатний для зимового підсіву.
Різнобарвна яскрава суміш. Можна вирощувати у відкритому ґрунті та
під плівковими укриттями.

Відносно стійкий до хвороб, має неперевершений смак. Для відкритого
ґрунту та в теплиць. Споживають у свіжому вигляді.
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РЕДЬКА ДАЙКОН
РЕДЬКА ДАЙКОН
ЧЕРВОНЕ СЕРЦЕ

Ранньостиглий сорт. Період вегетації від сходів
до технічної стиглості 30-35 днів. Коренеплоди
округлої або видовженої форми, з біло-зеленою
шкіркою, масою 250-300 г, діаметром 7-8 см.
М’якуш малиново-червоний, за смаком – солодкий з гірчинкою біля шкірки. Вирощується у
відкритому ґрунті, плівкових наметах та в опалюваних теплицях. Дуже цінний дієтичний продукт.
Використовується для споживання у свіжому
вигляді.
Висівають (місяць, глибина) – IV-VII, 3 см
Схема посадки (см) – 25х10
Збирають (місяць) – V-VI, IХ-Х

Сорт,
гібрид F1

Строк
достигання

Дайкон

Середньостиглий

Червона

Ранньостиглий

Характеристики плоду

Особливості сорту/гібриду F1

Плід циліндрічний, довжиною
50-75 см, білого кольору. М’якуш
соковитий.
Плоди довгі, циліндричні, темнобордові з рожевим кінчиком,
масою 90-110 г. М’якуш білий,
соковитий, хрусткий, пікантний.

Салатного використання, придатний
для тривалого зберігання.
Стійкий до заморозків та розтріскування. Для споживання у свіжому
вигляді.

РЕДЬКА
Сорт,
гібрид F1

Строк
достигання

Характеристики плоду

Особливості сорту/гібриду F1

Зимова
Чорна

Коренеплоди округлі, масою 200-400 г, гладенькі, шкірка тонка,
зберігається до весни. Застосовується в народній медицині, завдяки цілюСередньостиглий червоного кольору. М'якуш білий, щільний, соковитий, має приємний Добре
щим властивостям на органи травлення, виводить токсини із організму.
слабо-гострий смак.
Високоврожайний сорт. Сорт стійкий до цвітухи, добре зберігається до весни.
плескатоокруглий, чорний, масою 280-500 г. М’якуш
Середньостиглий Коренеплід
Застосовується в народній медицині. Використовують для споживання у свіжому
білий, щільний, соковитий, має приємний слабогострий смак.
вигляді.

Негритянка

великі, чорні, масою 250-500 г, округло-плескаті. М’якуш білий, Для літнього споживання висаджують ранньою весною, для зимового зберігання
Середньостиглий Плоди
щільний, соковитий, слабо гострого смаку.
у першій декаді липня. Довготривале зимове зберігання.

Одеська 5

Ранньостиглий

Коренеплід кулеподібний, середньої величини, білий, гладенький,
масою 70-90 г. М’якуш білий, соковитий, слабогогострий.

Порівняно стійкий до підвищеної температури, салатного використання. Рекомендується для вирощування в усіх зонах України.

Сударушка

Ранньостиглий

Плід білий, округло-овальний, діаметром до 10 см. Маса 50-70 г.
М'якоть щільна, соковита.

Сорт стійкий до цвітушності та в'янення. Висока врожайність. Для вирощування
весною, влітку та восени. Використовують в свіжому вигляді.

Зимова
Червона

РІПА
Сорт,
гібрид F1
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Строк
достигання

Характеристики плоду

Золота Куля

Середньостиглий

М’якоть золотисто-жовта, тверда,
соковита, солодка. Шкірочка золотисто-жовта, гладенька, блискуча. Плоди
округло-плоскі, з увігнутим денцем,
масою 60-150 г.

Сніжна Куля

Середньоранній

М’якоть біла, соковита, напівгостра, відмінного смаку. Плоди округлі, гладкі, білі,
масою 250-300 г.

Особливості сорту/гібриду F1
Холодостійкий, невибагливий у вирощуванні, рівні
коренеплоди. Стабільна врожайність. Для вживання в свіжому, смаженому і пареному вигляді.
Стійкий до цвітушності, рівні коренеплоди і висока
товарність. Для тривалого зберігання, вживання в
свіжому, смаженому, пареному і печеному вигляді.
Для лікувального і дієтичного харчування.

СОЧЕВИЦЯ
Сорт,
гібрид F1
Сочевиця

Строк
достигання
Середньостиглий

Характеристики плоду

Особливості сорту/гібриду F1

Однорічна трав'яниста рослина висотою Найкращий ґрунт – чорнозем. Використовують
15-75 см. Листки складні, парноперисті, як промислову та кормову культуру. Насіння
з 2-8 парами, закінчуються вусиками.
містить до 35% білка, 60% крохмалю, 2,5% олії.

СОНЯШНИК
Строк
достигання

Сорт,
гібрид F1
Ласунка

Середньостиглий

Характеристики плоду

Особливості сорту/гібриду F1

Висота рослин близько 190 см. Велико- Висока врожайність, комплексна стійкість до
плідний, вирівняний по цвітінню та
несприятливих кліматичних умов. Дружнє додозріванню.
зрівання. Для кондитерських цілей.

СПАРЖА (АСПАРАГУС)
Сорт,
гібрид F1

Строк
достигання

Характеристики плоду

Особливості сорту/гібриду F1

Ніжний смак, дуже м'які пагони. Щоб рослина
була білою, при вирощуванні побіг повністю
підгортають землею. Для посадки слід вибираспокійне і сонячне місце. Зростає протягом
Ранньостиглий ти
з квітня по червень. Зрізають перші пагони
довжиною 15-20 см, протягом 4-6 тижнів з
початку плодоношення, а з дорослих рослин
протягом 8-10 тижнів.

В їжу пагони використовують після термічної обробки. Для варіння в солоній воді і смаження з маслом,
тушкування. Використовують як гарнір до м’ясних і
рибних страв, у дієтичних супах і бульйонах, консервують і заморожують. Проти втоми і для стимулювання роботи серця, посилення виведення з організму
хлоратів і сечовини.

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

В їжу пагони спаржі використовують після обробки
високими температурами. Їх відварюють в солоній
воді і підсмажують з маслом, гасять. Широко використовують як вишуканий гарнір до м’ясних і рибних
страв. Готують дієтичні супи і бульйони, консервують
і заморожують. При вживанні її знімається втома і
стимулюється робота серця, посилюється виведення
з організму хлоратов і сечовини.

Делікатесна

СКОРЦОНЕРА

Ранньостиглий сорт. Період вегетації У перший
рік формує довгі, чорного кольору коренеплоди,
довжиною до 30 см, з білою м’якоттю і чорною
шкіркою, а також потужну розетку великого
ланцетовидного листя. За смаком нагадує спаржу. Посів насіння проводять в відкритий ґрунт в
середині травня. Сходи з’являються на 4-10 день
при температурі 20 ⁰С. дає хороший врожай на
нейтральних, помірно вологих, підживлених, оброблених ґрунтах. Вона містить вітаміни В1, В2 і
С, в ній багато вуглеводів, білка і мінеральних солей. Використовують для приготування салатів,
гарнірів, супів, напоїв.
Висівають (місяць, глибина) – V-VII, Х 1,5-2 см
Схема посадки (см) – 30x35
Збирають (місяць) – VIII-IХ

ТОМАТ

Сорт,
гібрид F1

Строк
достигання

Висота
рослини

Альоша Попович

Середньостиглий

Високорослий

Американський
Ребристий

Середньопізній

Високорослий

Амурський Тигр

Середньоранній

Середньорослий

Апельсин

Середньостиглий

Середньорослий

Характеристики плоду

Особливості сорту/гібриду F1

Плоди плескато-округлі, рожеві, масою більше
300 г.

Для вирощування у відкритому ґрунті та плівкових теплицях. Потребує
пасинкування та підв’язки на опору чи шпалеру. Для консервування, споживання у свіжому вигляді.

Плоди червоні, сильноребристі, плоскоокруглі,
масою 150-250 г. При першому зборі досягають
300-400 г, 6-7 камер.
Округлий зі строкатим забарвленням від зеленого зі світло-зеленими смугами до червоного
з жовтими смугами, масою 120 г, щільний, не
розтріскується.

Екзотичний сорт, що ламається на дольки. Вживають в їжу свіжими або
переробляють. Комплексна стійкість до захворювань томатів.
Високоврожайний сорт для плівкових теплиць і відкритого ґрунту. Для
споживання в свіжому вигляді, цільноплідного консервування та переробки. Транспортабельний.

Висока врожайність, відносна стійкість до фітофторозу. Для вирощування
Плоди крупні, округлі, оранжеві, масою 180-250 г. у відкритому ґрунті та теплицях. Для споживання у свіжому вигляді та
приготування салатів.
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ТОМАТ
Сорт,
гібрид F1

Строк
достигання

Висота
рослини

Характеристики плоду

Особливості сорту/гібриду F1

Відносно стійкий до фітофторозу і верхівкової гнилі плодів. Для приПлоди плескато-округлі, гладенькі, темно-черво- готування
салатів та переробки. Ідеальний для томатного соку та томатної
ні, щільні. Маса 130-170 г.
пасти.
По 6-7 плодів, масою 100-140 г, перцевидної
вирощування в плівкових теплицях і у відкритому ґрунті. Для консерформи, подовжено-циліндричні, гладкі, яскраво- Для
вації, зберігання, вживання у свіжому вигляді та дієтичного харчування.
жовті, щільні.

Баллада

Середньостиглий

Низькорослий

Банан Золотий

Середньоранній

Високорослий

Банан Червоний

Ранньостиглий

Середньорослий

Банзай

Середньоранній

Середньорослий

Батяня

Ранньостиглий

Високорослий

Білий Налив

Ранньостиглий

Низькорослий

схожі на яблуко. Детермінантний сорт, стійкий до зниження темпеПлоди плескато-округлі, червоні, масою 80-130 г. Плоди
ратури та розтріскування плодів. Універсальний.

Бонсай

Ранньостиглий

Низькорослий

Плоди яскраво-червоні, багато мініатюрних
плодів на кущі, маса до 30 г.

Британський
Сніданок

Пізньостиглий

Високорослий

Вельможа

Середньоранній

Середньорослий

Верна

Середньостиглий

Високорослий

Вернісаж Жовтий

Середньостиглий

Високорослий

Вернісаж
Червоний

Середньостиглий

Високорослий

Вернісаж Чорний

Середньостиглий

Високорослий

Плоди циліндричні, довжиною 10-12 см, гладкі,
масою близько 70 г.

Для відкритого ґрунту та плівкових теплиць. Презентабельний товарний
вигляд і хороша лежкість. Ідеальний для консервування.

плівкових теплиць і відкритого ґрунту. Для приготування салатів.
Плоди плоско-округлі, масою 160 г, рожеві, ніжні і Для
Стійкий до збудників вірусу тютюнової мозаїки, кладоспоріозу, фузаріозу.
дуже смачні і запашні.
Потребує регулярного поливу.
Маса плоду 250-350 г, зі злегка витягнутим
період плодоношення, стійкий до фітофторозу. Хороший товарносиком. Дуже гладкі, блискучі малинові, солодкі, Тривалий
ний вигляд та транспортабельність. Потребує вертикальної опори.
м'ясисті, майже без насіння.

Плоди невеликі, перцевидні, з носиком, вагою
40-60 г. М’якоть ніжна, соковита, солодкувата, з
яскравим ароматом.
Плоди вагою від 250 г до 600-700 г. Серцеподібні,
з тонкою шкіркою, середньоребристою поверхнею, малинові, м'ясисті, з кислувато-солодким
відтінком.
Плоди серцевидної форми, сливовидні, яскравооранжеві, вагою до 200 г, рівні, однотипні, малонасінневі. М’якоть щільна та масляниста, ніжна,
більш солодкувата в кінці сезону.
Плоди округлі, яскраво-жовті, в темно-жовту та
помаранчеву смужку, масою 40-60 г. М’якуш дуже
щільний.
Плід яйцевидний, рожево-червоний зі смужками,
масою до 150 г. М’якоть соковита, щільна,
м’ясиста, із ніжним солодкуватим присмаком.
Плоди округлі, майже чорні, в буру та темнозелену смужку. Маса 40-60 г, м'якоть ніжна, але
досить щільна. Солодкуваті.

Унікальний сорт томату для вирощування в кімнатних умовах. Прекрасно
підходить для салатів.
Дуже врожайний: На одній кисті зростає до 70 перцевидних плодів.
Для теплиць і відкритого ґрунту. Велика врожайність, стійкість до низьких
температур, захворювань фітофторозом. Для густого соку.
Високоврожайний сорт – більше 5 кг з одного куща. Плодоношення до
кінця вересня. Плоди в домашніх умовах довго лежать не втрачаючи своїх
якостей.
Урожайність – до 15 кг з куща. Сорт універсальний, стійкий до хвороб.
Сорт стійкий до фузаріозу, кладоспоріозу, вірусу тютюнової мозаїки. Для
вирощування у відкритому та закритому ґрунті. Використовують у свіжому,
сушеному, консервованому вигляді.
Універсального призначення. Висока врожайність – 15 кг з куща. Стійкий
до кладоспоріозу, фузаріозу.

ТОМАТ
БІЛА ВИШНЯ

Ранньостиглий. Високорослий.
Плоди серцевидні, молочні. М’якуш молочно-рожевий з плотною та м’ясистою
консистенцією. Середня вага плоду 400 гр.
Унікальний колір та форма. Ніжно-солодкуватий, приємний смак з нотками вишні.
Урожайний та стійкий до захворювань.
Салатного призначення.
Висівають (місяць, глибина) — II–III, 1–2 см
Схема висадки (см) — 70×50–55
Збирають (місяць) — VII–VIII
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ТОМАТ
Сорт,
гібрид F1

Строк
достигання

Висота
рослини

Видимо-Невидимо Ранньостиглий

Середньорослий

Вишня Юббі

Середньостиглий

Низькорослий

Волгоградський
5/95

Середньостиглий

Середньорослий

Волове Серце
Золотий

Середньостиглий

Високорослий

Волове Серце
Рожевий

Середньостиглий

Високорослий

Волове Серце
Смугастий

Середньостиглий

Високорослий

Волове Серце
Червоний

Середньостиглий

Середньорослий

Гігант Лимонний

Середньостиглий

Високорослий

Груша Рожева

Середньостиглий

Груша Чорна
Дар Заволжжя

Характеристики плоду
Плоди рожеві, округлі, гладенькі і щільні, не
розтріскуються. На стеблі 15-16 плодів вагою
близько 150-200 г.
Плоди червоні, глянцеві, сливовидної (пальчикової) форми, вагою 20-25 г. Смакові якості чудові.
Має прекрасну лежкість при зберіганні.

Особливості сорту/гібриду F1
Підвищена стійкість до грибкових захворювань. Урожайність сягає до
5 кг з куща. Сорт добре реагує на полив та підживлення комплексними
мінеральними добривами.
Дуже велика врожайність та прекрасна лежкість. Для відкритого ґрунту
і плівкових теплиць. Завдяки щільному м’якушу ідеально підходять для
консервації.

Плоди плескатоокруглі, червоні, гладенькі та сла- Сорт високотоварний, транспортабельний. Для споживання у свіжому
боребристі, середнього розміру, масою 90-150 г. вигляді, консервування та переробки.
Плоди великі, серцеподібні, золотисто-жовті,
масою 150-300 г. Томати м'ясисті, дуже солодкі
й ароматні.
Плоди яскраво-рожеві, у формі серця, масою 250
г і більше. М’якуш м’ясистий, солодкий, насіння
мало.
Плоди серцевидної форми, рожево-пурпурові з
вертикальними золотистими смужками. М’якоть
соковита, ніжна, солодкувата.
Плоди червоні, нагадують форму серця, масою
100-400 г. М’якуш м’ясистий, солодкий, насіння
мало.
Плоди яскраво-жовті, приплюснуто-округлі,
м'ясисті та солодкі. Вага плоду в теплиці 900 г, у
відкритому ґрунті до 400-500 г.

Салатний великоплідний сорт. Для приготування салатів і соків, різної
кулінарної переробки. Стійкий до основних хвороб культури.

Високорослий

Плоди грушовидні, рожеві, масою 80-150 г, не
розтріскуються.

Сорт високоврожайний, лежкий, ідеальний для цільноплідного консервування. Для вирощування у відкритому та закритому ґрунті.

Середньостиглий

Високорослий

Плоди грушовидні, при дозріванні буро-коричне- Сорт високоврожайний, лежкий, гарний для цільноплідного консервуві, масою 80-150 г, не розтріскуються.
вання.

Середньостиглий

Низькорослий

Плоди округлі, гладкі, оранжево-червоні, масою
75-100 г. Дружнє дозрівання плодів.

Де Барао Золотий Пізньостиглий

Високорослий

Плоди рівні, овальні, гладкі, жовті, масою 80-85 г. Висока врожайність. Стійкий до фітофторозу та несприятливих погодних
Рослина сильногілляста.
умов. Придатність плодів для консервування.

Де Барао Оранжевий

Високорослий

Плоди щільні, гладкі, яскраво-оранжеві, овально- Підвищена стійкість до фітофторозу та погодних умов, висока врожайяйцевидні, рівні, масою 60-70 г.
ність, транспортабельність.

Де Барао Рожевий Середньостиглий

Високорослий

Плоди овальні, рівні, сливовидні, рожеві, м’ясисті, Відносно стійкий до фітофторозу та погодних умов, транспортабельний.
масою 60-90 г.
Плоди дуже смачні свіжі так і консервовані.

Де Барао Червоний

Середньостиглий

Високорослий

Плоди овальні, рівні, сливовидні, червоні,
м’ясисті, солодкі, масою 60-90 г.

Висока урожайність, відмінний смак свіжих та консервованих плодів.
Стійкість до несприятливої погоди.

Де Барао Чорний

Пізньостиглий

Високорослий

Плоди рівні, яйцевидні, фіолетово-коричневі,
гладкі, масою 75-80 г.

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

Джина

Середньостиглий

Низькорослий

Пізньостиглий

Плоди щільні, слаборебристі, округлі, червоного кольору, чудової консистенції. Маса плоду
190-280 г.
В кистях формується від 8 до 10 плодів сливовидної форми вагою до 30-40 г, декоративні,
яскраво-червоні.

Відносна стійкість до фітофторозу. Для приготування салатів і соків, різної
кулінарної переробки.
Висока врожайність. Обов’язково прищіпувати і пасинкувати над 14-15
листком. Ідеальний для приготування салатів, паст, кетчупів та соків.
Відносна стійкість до фітофторозу. Салатного призначення.
Плоди-гіганти для літніх салатів і домашньої кулінарії. Урожайність до 5 кг
з рослини.

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

Крупноплідний сорт з високим вмістом сухих речовин.
Рослина не потребує пасинкування та підв’язування. Витривала до великих навантажень плодами та швидко віддає врожай.

Дитячий Солодкий Ультраранній

Низькорослий

Добриня Нікітіч

Середньостиглий

Високорослий

Плоди плоско-округлі, ребристі, рожеві, м'ясисті, Для плівкових теплиць і відкритого ґрунту. Підвищена стійкість до хвороб.
масою більше 200 г.
Ідеальний для салатів та переробки.

Дюймовочка

Ранньостиглий

Високорослий

Плоди округлі, гладкі, червоні, не великі, масою
15-20 г. В китиці до 15 солодких черрі.

Ерос

Середньостиглий

Високорослий

Плоди бананової форми, яскраво-оранжеві, зі
Плоди міцно тримаються на гілці, довго зберігаються. Сорт стійкий до
злегка втягнутою в середину верхівкою. На одній збудників вірусу тютюнної мозаїки, фузаріозу, кладоспоріозу. Прекрасно
гроні формується до 10 томатів. Плоди щільні,
підходить для цільноплідного консервування.
м’ясисті, малонасінні.

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

Висота
рослини

Характеристики плоду

Особливості сорту/гібриду F1

Етуаль

Середньостиглий

Високорослий

Яскраво виражена ребристість, красивий зріз. Шкірка
щільна, середньої товщини, не схильна до розтріскування.
Плоди солодкуваті з легкою кислинкою.

Плоди в гронах по 6-8 шт, красивої незвичної форми, нагадують округлу грушу або бочонок, з яскравим рожево-червоним відтінком. Сорт транспортабельний, потребує підв’язки
до шпалер та опор та регулярного видалення пасинків.

Ефемер

Ультраранній

Низькорослий

Плоди гладенькі, злегка ребристі, округлі, червоні, масою
90-115 г. М'якуш червоний, соковитий.

Сорт відносно стійкий до хвороб, транспортабельний. Для
споживання у свіжому вигляді.

Зебра Біла

Середньостиглий

Високорослий

Високоврожайний сорт оригінальних білих томатів з пікантним смаком. Потужний кущ.

Зебра Жовта

Середньопізній

Високорослий

Плоди округлі, білі в зелену смужку на початку дозрівання
і трохи жовтуваті у повній стиглості, вагою 50-100 г, надзвичайно гарні.
Плоди округлі або плоско-округлі, вагою 400-500 г, світложовті з помаранчевими смугами. М’якуш ароматний,
соковитий та щільний.

Зебра Зелена

Ультраранній

Високорослий

Зебра Помаранчева

Середньостиглий

Високорослий

Зебра Чорна

Середньостиглий

Середньорослий

Зелений Тигр

Середньопізній

Високорослий

Златовласка

Ранньостиглий

Високорослий

Золотий Дощ

Середньостиглий

Високорослий

Золота Канарейка

Середньостиглий

Високорослий

Золотий Кенігсберг

Середньостиглий

Високорослий

Золото Іліні

Середньоранній

Високорослий

Ілля Муромець

Середньостиглий

Високорослий
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Сорт солодкий з легкою кислинкою. Салатного призначення.

Плоди привабливі, красиві, зеленувато-жовті в зелену смуж- Рідкий сорт, що сягає 2,5 м. Велика кількість корисних власку. М'якоть яскраво-зелена, солодка з різкою кислинкою.
тивостей для організму.
Плоди округлі, яскраво-оранжеві зі строкатими рожевомалиновими смугами. М'ясисті, багатокамерні, з гладкою і
ніжною шкіркою. Маса плодів до 400 г, солодкі.
Плоди округлі, вирівняні, вагою до 110 г, чорні з червоними
і жовтими смужками. Солодкуваті з фруктовою кислинкою.
Помірно щільні, шкірка ніжна, прозора.
Плоди як сливки, довжиною 2-3 см, з тупим кінчиком. Вага
30-40 г. На зеленому фоні жовті, а при дозріванні червонуваті смужки. М’якоть зелена, середньої щільності.

Для відкритого ґрунту і теплиць. Урожайний і стійкий до
розтріскування. Універсального застосування.
Урожайний і досить стійкий до захворювань. Чудово підходить для консервування та салатного застосування.
Корисний, має високий вміст хлорофілу. Найкраще підходить для консервації та споживанні у свіжому вигляді.

Для вирощування у відкритому та закритому ґрунті. Універсальні: для цільноплідного консервування, споживання у
свіжому вигляді.
Для відкритого ґрунту та плівкових теплиць. Стійкий до
Плоди грушоподібні, невеликі, масою 25-30 г. Нарядні жовті комплексу
хвороб. Для цільноплідного консервування, спокитиці.
живання в свіжому вигляді.
Плоди округлі, гладкі, невеликі, масою 15-20 г. Помаранчево-золоті солодкі черрі.

Плоди цікавої, трішки витягнутої форми з носиком, жовті.
Вага плоду 30-80 г.

Для відкритого та закритого ґрунту. Сорт стійкий до хвороб.
Невибагливий сорт для цільноплодного консервування.

Плоди жовто-оранжеві, видовжені, нагадують баклажани,
рівні, гладенькі, всередині досить щільні, малонасінні. Вага
плоду 300-400 г. Солодкі, дуже запашні, з високим вмістом
каротину.
Плоди видовжені або овально-серцеподібні, переважно з
вираженим носиком. Щільні, помаранчеві, вагою до 200 г,
соковиті та м'ясисті.

Підходить для вирощування в теплицях та для відкритого
ґрунту. Рослина потребує підв’язування та формування.
На одній кисті формується до 6 плодів. Найкраще смакує в
салатах, соусах, лечо та консервації.
Висока стійкість до захворювань. Дуже добре підходить для
консервування та приготування салатів.

Плоди округлі, жовті, великі, масою до 230 г. Рослина потребує пасинкування та підв'язки.

Для відкритого ґрунту та плівкових теплиць. Стійкий до
комплексу хвороб. Для цільноплідного консервування, споживання в свіжому вигляді.

ТОМАТ

ТОМАТ
ЛЕГЕНДА ТАРАСЕНКО
Середньоранній сорт для вирощування
у відкритому ґрунті та плівкових теплицях. Вегетаційний період від сходів до
початку плодоношення 110-115 днів.
Рослина високоросла, 1,5-2 м із складною
китицею, на одному кущі по 2-3 кг плодів.
Плоди сливки з носиком, яскраво-червоного кольору, щільні, вагою 70-110 г, не
розтріскуються, смакові якості відмінні.
Використовується в свіжому вигляді та
для консервування.
Висівають (місяць, глибина) – II-III, 1-2 см
Схема посадки (см) – 70x50
Збирають (місяць) – VII-VIII
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Характеристики плоду

Особливості сорту/гібриду F1

Іришка

Ранньостиглий

Середньорослий

Плоди округлі, невеликі, рівномірно забарвлені, без зеленої Сорт черрі. Підходить для кімнатного вирощування, універплями біля плодоніжки, масою 20-25 г.
сального використання.

Ісполін

Середньостиглий

Високорослий

Дуже великі, масою 300-500 г, з малою кількістю насіння,
червоні.

Кардінал

Середньоранній

Високорослий

Плоди серцеподібної форми, блискучі, гладкі, яскраво-мали- Сорт ідеальний для різних салатів. Особливість - ніжний смак
нові, вагою 400-800 г. М'якоть малонасіннєва, цукриста.
та колір.

Київський 139

Ранньостиглий

Низькорослий

Плоди округлі, гладенькі, слабо ребристі, червоні, масою
120-140 г.

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

Корейський
Довгоплідний

Середньостиглий

Високорослий

Плоди видовжено-циліндричні із загнутим кінчиком, малиново-червоні, щільні.

Плоди незвичайної форми. Високоврожайний сорт, стійкий до
розтріскування. Довгий період плодоношення.

Королівська Краса

Середньостиглий

Високорослий

Плоди округло-видовжені, червоно-жовті з жовто-помасмугасті плоди. До 6 кг з куща за весь
ранчевими та рожевими штрихами, у плодоніжки візерунок Помаранчево-червоні
період вегетації.
розмитий.

Король Гігантів

Середньоранній

Високорослий

Плоди округлі, червоні, вагою 500-700 г, лежкі, солодкі.

Великоплідний, врожайний, смакові якості високі. Урожай з
одного куща до 7-8 кг. Салатного призначення.

Космонавт Волков

Середньостиглий

Високорослий

Плоди плескатоокруглі, ребристі, червоні, крупні, масою 200-400 г. Кущ міцний, сильнорослий.

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

Лагідний

Ранньостиглий

Низькорослий

Рослина штамбова. Плоди сливовидні, темно-червоні,
масою 75-80 г.

Лімон-Ліана

Середньостиглий

Високорослий

Оригінальні плоди, схожі на лимон, насичено-жовті, масою
90-100 г. Кущ потужний.

Сорт відносно стійкий до фітофторозу, транспортабельний. Універсального призначення. Один з найкращих для
консервування.
На одній китиці по 20-25 плодІв. Товарність, посухостійкість,
тривале зберігання, стійкість до фітофтори. Для засолювання
і консервації.

Лінда

Ранньостиглий

Низькорослий

Дуже велика кількість плодів, масою 30-40 г, ніжно-рожеві.

Ляна

Ранньостиглий

Низькорослий

Плоди гладенькі, круглі, червоного кольору, масою 80-90 г.

Малинове Віканте

Середньостиглий

Низькорослий

Плоди плескатоокруглі, масою 200-300 г, з рівномірним
малиновим забарвленням.

Малиновий Дзвін

Середньостиглий

Середньорослий

Плоди середні, округлі, гладкі, масою 100-150 г, рожеві.

Середньорослий

Плоди округло-пласкі, великі, м'ясисті, насичено-малинові,
дуже красиві, вагою 200-300 г, солодкі, ароматні, з ніжною
шкіркою.

Малиновий Мішка

Середньостиглий

Величезні плоди масою до 1,2 кг, не розтріскуються. Для
салатів і зимових заготовок.

Сорт для вирощування в кімнаті та на балконі.
Рекомендований для відкритого ґрунту. Відносно стійкий до
верхівкової гнилі плодів, бактеріальної плямистості, макроспоріозу, транспортабельний. Споживають у свіжому вигляді
та у консервації.
Стійкий до розтріскування. Не потребує пасинкування та
підв’язки, високий урожай крупних плодів при вирощуванні у
відкритому ґрунті.
Для вирощування у відкритому ґрунті та плівкових теплицях.
Споживають у свіжому вигляді та для переробки на соки,
пасти, пюре.
Засухостійкий сорт любительської селекції.
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ТОМАТ

ТОМАТ
МІКАДО ЖОВТИЙ
Середньоранній сорт для теплиць і відкритого ґрунту. Від сходів до плодоношення
120-130 днів. Кущ високорослий, висотою
150-250 см. Плід плоско-округлий, великий, м’ясистий, щільний, масою 300-600 г,
жовтого забарвлення. Використовується
для літніх салатів і домашньої кулінарії. Цінується за крупноплідність і високі смакові
якості плодів. Середня врожайність куща
не менше 6-8 кг.
Висівають (місяць, глибина) – II-III, 1,5 см
Схема посадки (см) – 70x50-55
Збирають (місяць) – VII, VIII

Сорт,
гібрид F1

Строк
достигання

Висота
рослини

Характеристики плоду

Особливості сорту/гібриду F1

Манімейкер

Ранньостиглий

Середньорослий

Плоди округлі, гладкі, червоні, щільні, вирівняні за розміром, масою 90-100 г.

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

Медвежа Лапа

Середньостиглий

Високорослий

Плоди червоні, крупні, м’ясисті, плескатоокруглі, слаборебристі, масою 150-300 г (іноді до 800 г).

Кущ потребує підв’язки. Для відкритого ґрунту. Використовують для споживання у свіжому вигляді.

Медок

Ранньостиглий

Високорослий

Плоди сливовидно-подовжені, схожі на огірки червоного
кольору, в кисті по 6-8 штук. М'якоть щільна, солодкувата.
Маса 80-100 г.

Сорт невибагливий у догляді, стійкий до хвороб, транспортабельний. Призначення універсальне.

Мулатка

Середньоранній

Середньорослий

Плоди круглі, великі, солодкі, пікантні, вагою 250-500 г,
рожеві з шоколадними променями.

Для теплиць і відкритого ґрунту. Плодоносить до пізньої
осені.

Новинка
Придністров'я

Середньоранній

Низькорослий

Плоди видовжено-циліндричні, гладенькі, масою 40-60 г.

Універсальний сорт для консервування, переробки на томатпродукти та вживання у свіжому вигляді.

Новичок

Середньостиглий

Низькорослий

Плоди овальні, гладенькі, червоні, масою 75-110 г.

Відносно стійкий до галової нематоди, макроспоріозу та
септоріозу. Найкращий для консервування.

Перцевидний

Середньостиглий

Високорослий

Плоди м'ясисті та солодкі, сливовидні, довжиною до 15 см,
червоні, масою 80-100 г.

Дуже урожайний, вимагає підв'язки та формування. Для
вирощування у відкритому ґрунті. Довго зберігає товарність,
мало насіння. Гарний для соління.

ТОМАТ
МІКАДО РОЖЕВИЙ

Середньоранній сорт для теплиць і відкритого ґрунту. Від сходів до плодоношення 120-130 днів. Кущ високорослий,
висотою 150-250 см. Плід плоско-округлий, великий, м’ясистий, щільний, масою 300-600 г, рожевого забарвлення.
Використовується для літніх салатів і домашньої кулінарії. Цінується за крупноплідність і високі смакові якості плодів.
Середня врожайність куща не менше
6-8 кг.
Висівають (місяць, глибина) – II-III, 1,5 см
Схема посадки (см) – 70x50-55
Збирають (місяць) – VII, VIII
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ТОМАТ
Сорт,
гібрид F1

Строк
достигання

Висота
рослини

Характеристики плоду

Особливості сорту/гібриду F1

Пето 86

Ранньостиглий

Середньорослий

Плоди сливовидно-округлі, масою 100 г, щільні.

Північна Королева

Ультраранній

Низькорослий

Плоди плоскоокруглі, гладенькі, соковиті, масою до 150 г,
яскраво-червоні, ароматні.

Стійкий до вертіциллезному і фузаріозного в'янення, альтернаріозному раку стебла, сірої плямистості листя. Ідеальний
для соління та консервування.
Для вирощування у відкритому ґрунті та плівкових теплицях.
Завдяки скоростиглості і дружному дозріванню уникає
фітофторозу.

Пляжний Черрі

Ранньостиглий

Високорослий

Плоди – чорні вишеньки, масою 10-15 г. Дуже ароматні та
солодкі.

Високоврожайний посухостійкий сорт, за смаком нагадує
мускатне вино.

Потрібний Розмір

Середньостиглий

Середньорослий

Плоди плоскоокруглі, ребристі, червоні, м'ясисті, масою
200-500 г.

Для споживання у свіжому вигляді та переробки.

Райська Насолода

Середньостиглий

Високорослий

Райські Свічки

Ранньостиглий

Середньорослий

Плоди до 400-600 г, соковиті, округлі або плоско-округлі,
без ребристості. Шкірка щільна, червона, не схильна до розтріскування. М’якоть багатокамерна, майже без насіння.
Плоди ніжно-рожеві з продовгуватими оранжевими смужками. Видовжені сливки з невеликим носиком на верхівці,
солодкі.

Міцне велике стебло. Плоди цукрові з невеликою кислинкою. Один з найкращих за смаковими якостями. Для викорисатння в салатах і для приготування соків та пюре.
На кущі ростуть великими красивими кистями з рясним плодоношенням. Універсальний сорт невибагливий до ґрунтів
та несприятливих умов, стійкий до хвороб.

Ранній 83

Ранньостиглий

Низькорослий

Плоди округло-плоскі, гладкі або ребристі, великі, червоні,
масою 80-95 г.

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

Рання Любов

Ранньостиглий

Низькорослий

Плоди плоскоокруглі, малинові, вагою 250-300 г, окремі до
400 г. М'якоть щільна, ніжного десертного смаку.

Ріо Гранде

Середньостиглий

Низькорослий

Плоди сливоподібні, масою 110-115 г.

Рясно плодоносить, холодостійкий сорт з листям картопляного типу. Салатного призначення. Скоростиглий,
урожайний, невибагливий і стійкий до хвороб.
Високоврожайний, транспортабельний, відносно стійкий до
вертицильозного в’янення, альтернаріозного раку стебла,
фітофторозу.

Сорт,
гібрид F1

Строк
достигання

Висота
рослини

Характеристики плоду
Плоди сливоподібні, масою 100-110 г, інтенсивно-червоні,
транспортабельні.

Особливості сорту/гібриду F1
Для вирощування у відкритому ґрунті. Сорт відносно стійкий до
комплексу хвороб.

Ріо Фуего

Ранньостиглий

Середньорослий

Рожева Бурулька

Середньостиглий

Високорослий

Рожевий Гігант

Середньостиглий

Високорослий

Рожевий Слон

Середньостиглий

Високорослий

Округла форма, приплющена знизу, плоди темно-рожеві,
м'ясисті, соковиті та солодкі.

Рожевий Фламінго

Середньостиглий

Високорослий

Плоди круглі, рожеві, гладкі, масою 95-110 г.

Санька

Ранньостиглий

Низькорослий

Плоди слаборебристі, округлі, червоні, масою 80-90 г.
М’якуш червоний, солодкий.

Відносно стійкий до хвороб, дуже врожайний. Для споживання у
свіжому вигляді та для консервування.

Синьйорита

Ультраранній

Низькорослий

Плоди червоні, пружні, вага 25-30 г, окремі до 70 г, не розтріскуються.

Низькорослий і урожайний сорт дрібних червоних плодів на
штамбовому кущі. Чудові для консервації.

Слива Рожева

Середньоранній

Високорослий

Листя зелене, слабогофроване. Плоди сливовидні, гладкі,
рожеві. Маса 30-40 г.

Рослина напівроскидиста, середньоветвиста. Висока врожайність, дружнє дозрівання, стійкість до фузаріозу. Для консервування.

Слов'янський
Шедевр

Середньостиглий

Високорослий

Плоди плескато-округлі, рожево-червоні, м’ясисті, крупні,
гладкі або слабо ребристі, масою 200-300 г.

Великоплідний сорт стійкий до розстріскування. Висока
лежкість.

Смарагдова Груша

Ранньостиглий

Високорослий

Плоди грушоподібної форми зі смарагдово-зеленим і жовтуватим відтінком. Томати гладенькі, з ніжною еластичною
шкіркою, масою 100-170 г, не розтріскуються і навіть не
псуються після дощів.

Невибагливий та може дозрівати навіть в кімнатних умовах.
Висока лежкість при зберіганні та транспортуванні, дуже врожайний сорт. Для цільноплідного консервування та виготовлення салатів.

Смугаста Сливка

Ранньостиглий

Високорослий

Жовті смуги на яскраво-червоному фоні. Форма плодів
сливовидна. М’якуш цільний, солодкуватий. Маса 90-120г.

Кущ потребує підв’язки. Універсального призначення, добре підходить для консервування. Незамінний для сервіровки столу.

стійкий до фузаріозу, вертіцілліозу, бурої і сірої плямистості,
Плоди сливовидні, рожеві, з гострим носиком, не розтріску- Сорт
кореневих нематод і вірусу тютюнової мозаїки. Для салатів, соків,
ються. З одного куща можна зібрати до 10 кг врожаю.
сушки, цільноплідного консервування.
Висока товарність і врожайність, гарна транспортабельність.
Плоди великі, округлі, масою до 350 г. М’якуш щільний,
Для споживання у свіжому вигляді. Для салату достатньо одного
темно-рожевий, м’ясистий, солодкий, насіння мало.
плоду.
Для відкритого та закритого ґрунту. Для заготовок на зиму
та вживання в сирому вигляді. Хороша стійкість до основних
хвороб.
Для відкритого ґрунту та теплиць. Стійкий до комплексу хвороб,
високоврожайний. Для консервування, споживання в свіжому
вигляді.
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Сорт,
гібрид F1

Строк
достигання

Висота
рослини

Характеристики плоду

Особливості сорту/гібриду F1

На одній кисті по 6-8 плодів. Плоди червоні, округло-плескаті з невеликою ребристістю біля плодоніжки. Середня вага
близько 170 г. Найкрупніші виростають до 300 г.
До 4000 плодів. За рік можна зібрати до 100 тисяч томатів,
вагою близько 1,5 тонн. Плоди округлі, червоні, дуже щільні,
м'ясисті, масою до 100-160 г.

Товстий Джек

Ранньостиглий

Низькорослий

Томат-дерево
Спрут F1

Середньоранній

Високорослий

Трюфель Жовтий

Ранньостиглий

Високорослий

Плід жовтий, грушоподібний з подовжними реберцями,
дуже щільний, вагою до 200 г.

Сорт у догляді невибагливий. Не потребує пасинкування. Добре
зберігає товарний вид при транспортуванні. Для приготування
соків, слатів, паст.
Величезне томатне дерево до 5 м. Потужне і дуже врожайние.
При вирощуванні в теплиці, перші 8 місяців рослину формують
як дерево. Весь інший час йде плодоношення.
Екзотичний рідкісний сорт у формі трюфеля. Високий ступінь
зав'язі плодів і стабільна врожайність, добре підходить для
консервування.

Трюфель Рожевий

Середньостиглий

Високорослий

Плоди у вигляді трюфеля рожевого кольору, вагою 100-150
г, м'якуш м'ясистий, дуже щільний.

Щільна консистенція – ідеальний для цільноплідного консервування.

Трюфель Червоний Середньостиглий

Високорослий

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

Трюфель Чорний

Ранньостиглий

Середньорослий

Плоди грушоподібні з поздовжними реберцями, червонокоричневі, щільні і лежкі, з м'ясистим м'якушем до 200 г.

Успіх

Ранньостиглий

Низькорослий

до перепадів температур, фітофторозу, висока вроПлоди сливовидні з носиком, гладенькі, дуже щільні, яскра- Стійкий
жайність, транспортабельний. Ідеальний для консервування у
во-червоні, масою 60-70 г.
власному соку.

Факел

Середньостиглий

Низькорослий

Плоди округлі, червоні, масою 60-90 г.

Фатіма

Ранньостиглий

Низькорослий

Плоди серцеподібні, ніжно-рожеві, не розтріскуються, вагою Великоплідний сорт. Тривале плодоношення та стійкість до
400-500 г.
фітофторозу.

Фіолетовий

Середньостиглий

Середньорослий

Темне забарвлення, як у баклажана, якщо на цю частину
який міститься в цих томатах, сприяє зниженню ризику
потрапляє сонячне світло, а затемнена сторона залишається Пігмент,
захворювання раком і порушення діяльності серця.
червоною. У розрізі темно-бордовий. Маса 150-200 г.

Флора

Ранньостиглий

Низькорослий

Плоди плоскоокруглі, червоні, масою 100-110 г.

Хакі

Середньоранній

Високорослий

Плоди – видовжені перцевидні бурульки, гладенькі, масою Екзотичний високоврожайний сорт. Для використання у свіжому
до 70 г, буро-червоні з темно-оливкими смужками, м’ясисті. вигляді, консервування та переробки.

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

Стійкий до фітофторозу. Для консервації, приготування томатів,
споживання в свіжому вигляді.

Для закритого ґрунту та плівкових наметів. Для споживання у
свіжому вигляді, переробки та консервації.

ТОМАТ
СЕРЦЯ ТРЬОХ СУМІШ

Чудові салатні великоплідні сорти. Вегетаційний період від сходів до плодоношення
110-115 днів. Призначені для вирощування
у відкритому ґрунті і плівкових укриттях.
Рослини індетермінантні, висотою 160-180
см. Плоди м’ясисті, серцеподібної форми,
різноманітного забарвлення, масою 150300 г. Смакові якості відмінні, дуже солодкі й
ароматні. Добре підходить для приготування свіжих салатів і соків, різної кулінарної
переробки. Сорти стійкі до основних хвороб культури.
Висівають (місяць, глибина) – II-III, 1,5 см
Схема посадки (см) – 70x50-55
Збирають (місяць) – VII, VIII
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ТОМАТ

ТОМАТ СТО ПУДІВ

Середньоранній високоврожайний сорт.
Вегетаційний період від сходів до плодоношення 110-115 днів. Кущ індетермінантний, висотою 1,5-2 м. У відкритому ґрунті
рослини виходять більш компактними.
Облистяність середня, листя темно-зелені, дрібні. Плоди дозрівають китицями по
3-5 штук. Томати грушовидні, з вираженою ребристістю біля плодоніжки, вагою
170-300 г. Стиглі плоди соковиті, м’ясисті з
щільною м’якоттю, червоного забарвлення та малою кількістю насіння. Шкірочка
тонка, але щільна, добре зберігає плоди
від розтріскування. Використовується для
свіжого споживання, консервації.
Висівають (місяць, глибина) – II-III, 1-2 см
Схема посадки (см) – 70x50-55
Збирають (місяць) – VII, VIII

Сорт,
гібрид F1

Строк
достигання

Висота
рослини

Характеристики плоду

Особливості сорту/гібриду F1

Хамелеон

Середньостиглий

Середньорослий

Солодкий томат, що змінює колір. Стійкий до розтріскуЗабарвлення змінюється від світло-зеленого до оранжеводобре переносить транспортування та довгий
червоного. Плоди плоско-округлі, рожеві спочатку з зеленими вання,
зберігає товарність. Стійкий до хвороб, плодоносить
смужками, а в стадії дозрівання – з жовтими. В міру соковиті та час
до заморозків. Ідеальний для салатів, консервування та
м’ясисті, з тонкою шкіркою, ароматні. Маса плоду 100-200 г.
переробки.

Хурма

Середньоранній

Середньорослий

Плоди плоско-округлі, яскраво-помаранчеві з золотистим відтінком, вагою 220-350 г.

Солодкий сорт, при перезріванні трохи кислуватий. Салатного призначення.

Цар Колокол

Середньоранній

Середньорослий

Плоди темно-рожеві, витягнуто-серцеподібні, вагою 400-700 г.
М'якоть дуже ніжна і соковита.

Ідеально збалансований вміст цукрів та органічних кислот.
Для переробки та споживання в свіжому вигляді.

Цифомандра

Середньостиглий

Високорослий

Плоди вагою до 200 г, малиново-червоні. Форма округлосерцеподібна, з легкою ребристістю біля плодоніжки. М'якоть
щільна, м'ясиста, насіннєвих камер не менше 6.

Томатне дерево з великими плодами. Шкірка не жорстка,
захищає плоди від розтріскування. Високий вміст цукрів.
Смак солодкуватий.

Чайка

Ранньостиглий

Низькорослий

Плоди рівні, круглі, без прозелень, маса 70-90 г, дуже щільні.

Висока врожайність, стійкість до перезрівання і розтріскування, а також до фітофторозу, альтернаріозу, фузаріозу.

Червоний
Кенігсберг

Середньостиглий

Високорослий

Високий вміст каротину. Найкращий для салатів, соусів,
лечо, засолок. Стійкий до збудників хвороб, заморозків та
несприятливих погодних умов.

Черевички

Середньостиглий

Високорослий

Плоди яскраво-червоні, за формою видовжені, нагадують баклажани, рівні, м’ясисті, гладенькі, досить щільні, малонасінні,
шкірка блискуча. Маса 230-300 г.
Плоди перцевидні, нагадують бурульку, видовжені зі злегка
втягнутою вершиною, довжиною 5-7 см. Кущ потужний, з
щільними м’ясистими плодами. На гілці зростає до 6 плодів в
гронах. Забарвлення червоне.

Щільні та м'ясисті сливки-пальчики. Для вирощування в
теплицях та у відкритому ґрунті. Універсальнього використання, характеризується високою врожайністю.

Чіо Чіо Сан

Середньостиглий

Високорослий

Плоди сливовидні, невеликі, з середньою масою 35 г, рожеві.
Кисті великі (до 50 плодів).

Стійкий до захворювань фітофторозу і вірусу тютюнової
мозаїки.

Чорний Принц

Середньостиглий

Високорослий

Плоди темно-червоні з чорним відливом, масою 150-250 г.
М’якуш щільний, м’ясистий.

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

Чудо Ринку

Середньостиглий

Високорослий

Плоди округлі, рожево-червоні, м’ясисті, крупні, масою до
200-350 г.

Для відкритого ґрунту та плівкових теплиць. Для консервування, приготування пасти, споживання в свіжому вигляді.

Шапка Мономаха

Ранньостиглий

Високорослий

Плоди слаборебристі, червоного кольору, вагою 500-800 г. Для Великоплідний сорт. Рекомендується для салатів, приготуотримання плодів до 1 кг, на кисті залишають по 2-3 зав'язі.
вання соків і томатних паст.

Шарпей Рожевий

Середньостиглий

Високорослий

Плоди рожеві, перцевидні з великими ребрами, вагою 150-170 Плодоносить до самих заморозків. Для приготування
г. Плоди щільні, пружні, м'ясисті, дуже солодкі.
томатної пасти.

Яблунька Росії

Ранньостиглий

Високорослий

Плоди округлі, червоні, щільні, гладкі, масою 60-90 г.

Довготривале плодоношення. Стійкий до фітофторозу. Для
консервування, приготування томатної пасти, споживання
в свіжому вигляді.
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ФІЗАЛІС
Сорт,
гібрид F1

Строк
достигання

Характеристики плоду

Особливості сорту/гібриду F1

Ананасний

Середньостиглий

Плоди дрібні, оранжево-жовті,
Вживають в сушеному вигляді і нагадують за
массою до 5 г. Солодко-кислі ароматні смаком родзинки, а також для приготування
ягоди.
джемів і цукатів.

Пурпуровий

Ранньостиглий

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

Екзотична, лікарська та декоративна рослина. Вживають недостиглі, бланшіровані
плоди: у вигляді пюре, соусів, ікри, салатів
желе. Для соління та маринування.

ЦИБУЛЯ РІПЧАСТА
Сорт,
гібрид F1

Строк
достигання

Характеристики плоду

Особливості сорту/гібриду F1

Високоврожайний, лежкий. Вирощують
насіння в однорічній культурі при
Цибулини округлі, білі, щільні, вагою 60-100 г. ззрошенні.
Вживають у свіжому вигляді та
домашній кулінарії.
Цибулини щільні, округлі, масою 90-160 г,
Універсальний середньо-гострий сорт,
зручні для кулінарної обробки. Сухі луски
стійкий до борошнистої роси. Підходить
темно-жовті, соковиті – білі.
для довготривалого зберігання.
Цибулини щільні, еліптичні, 150-170 г, зручні
Урожай дружньо достигає. Використання
для кулінарної обробки. Сухі луски жовті, соко- – універсальне. Ідеальна для приготування
виті – білі, у верхній частині з прозеленню.
шашликів.

Агостана

Середньостиглий

Вольська

Пізньостиглий

Любчик

Середньостиглий

Пінгвін

Середньоранній

Цибулини округло-видовжені, масою 120-150
г. Луска стиглих плодів коричнево-бронзова,
внутрішніх — біла, смак напівгострий.

Супра

Середньостиглий

Маса цибулини 110-130 г, щільна, овальна. Сухі Високоврожайний середньо-гострий сорт.
луски темно-жовті, соковиті-білі.
Використання універсальне.

Халцедон

Середньостиглий

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

Відносно стійкий до пероноспорозу, добре
зберігається, дружньо дозріває. Універсального призначення.

Штуттгартер
Різен

Ранньостиглий

Цибулини плескатоокруглі, щільні, масою
80-100 г.

Гострий сорт, дуже добре та довго
зберігається. Універсальний. Для раннього
врожаю.

Висока врожайність. Стійкий до комплексу
хвороб, лежкість до 6 місяців. Для використання у свіжому вигляді, переробки
та зберігання.

ЦИБУЛЯ
СУМІШ СОРТІВ

Суміш середньоранніх сортів, кулястої форми
та різноманітного забарвлення, масою 80-100 г.
Висівають в відкритий ґрунт з кінця березня до
кінця квітня в ряди через кожні 8-10 см. Ґрунт
потрібен родючій, добре оброблений, багатий
поживними речовинами. Використовується для
безпосереднього споживання, переробки та короткого зберігання.
Висівають (місяць, глибина) – III-IV, 1-2 см
Схема посадки (см) – 20x3-5
Збирають (місяць) – VII, IХ

ЦИБУЛЯ РІПЧАСТА ЧЕРВОНА
Сорт,
гібрид F1
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Строк
достигання

Амфора

Середньостиглий

Веселка

Ранньостиглий

Ялтинська

Середньостиглий

Характеристики плоду

Особливості сорту/гібриду F1

Напівгострий, високоврожайний
Цибулини яйцеподібні, щільні,
сорт. Дружнє достигання, висока
масою 90-120 г. Зовнішня луска
лежкість.
Для вирощування в усіх
темно-малинова, внутрішня – біла зонах України.
Універсального виз фіолетовим епідермісом.
користання.
Напівгострий
сорт,
відносно стійкий
Цибулини округлі або овальнопероноспорозу, добре визріває,
округлі, масою 100-150 г. Зовнішні до
зберігається
до
6
місяців.
Салатного
луски фіолетово-червоні.
використання.
Цибулини плоскоокруглі, фіолетові, внутрішні луски білі, масою
Солодкий сорт зі слабкою гіркотою.
120-140 г. М'якуш соковитий та
Найкраща для салатів.
ніжний.

ПРОФІ

БАЗИЛІК ФІОЛЕТОВИЙ
СІМЕЙНИЙ САД F1

БАКЛАЖАН

Рослина однорічна, сильно розгалужена, висотою до 30-50 см, діаметром до 60 см. Листя
велике, ланцето-овальної форми, фіолетове.
Має сильний аромат, який зберігається в усіх
рослинах. Стійкий до хвороб і посухи. Використовують в свіжому і сушеному вигляді, як
приправу при консервуванні овочів, приготуванні риби, м’яса. Містить велику кількість
ефірних масел, корисних для людини.
Висівають (місяць, глибина) – IV-V, 1 см
Схема посадки (см) – 45х15
Збирають (місяць) - VI-Х

Сорт,
гібрид F1

Строк
достигання

Характеристики плоду

Особливості сорту/гібриду F1

Бібо F1

Надранній

Плід овально-конічний, білий, довжиною 18 см, шириною 8 см,
вага плоду 300-400 г, поверхня глянцева. Плоди ніжні на смак, без
гіркоти.

Фабіна F1

Ранньостиглий

Плід циліндричний, довжиною 20-23 см та окружністю до 6 см, має
глянцеву поверхню, вагою до 250 г.

Високоврожайний великоплідний сорт. На кущі може виростати від 8 до 12 плодів.
Толерантність до фузаріозного в'янення. Для вирощування у відкритому ґрунті та
пластикових теплицях. Для консервації, тушкування і запікання на грилі.
Культура для товарного виробництва. Стійкий до павутинного кліща та вертицильозного в’янення. На кущі за сезон достигають від 6 до 8 плодів. При певній
кулінарній обробці плоди за смаком нагадують гриби.

БУРЯК
Сорт,
гібрид F1

Строк
достигання

Характеристики плоду

Особливості сорту/гібриду F1

Кестрел F1

Коренеплоди середні, вагою 200-350 г, вимають майже округлу форму і гладку
Середньостиглий рівняні,
поверхню. М’якоть соковита, рівномірно темночервона, з щільною, але ніжною консистенцію.

Стійкий до стресових ситуацій, відмінно
переносить весняні похолодання, стійкий до
ризоктониозу (червона гниль), борошнистої
роси та несправжньої борошнистої роси.
Транспортабельність висока, коренеплоди
стійкі до механічних пошкоджень; лежкість
відмінна, овоч призначений для тривалого
зберігання, у процесі якого здатний зберегти
не тільки зовнішній вигляд, але і смак.

Сімейний
Сад F1

Період вегетації – 110-120 днів. Коренеплоди
округлі, однакові за розміром і формою, з гладСередньостиглий кою шкіркою, темно-червоного кольору, масою
200-250 г. М’якуш насичено-червоний, бляклі
радіальні кільця відсутні.

Буряк має відмінні смакові якості і високу товарність, відрізняється високою лежкістю, не
тріскається під час транспортування. Плоди
можуть зберігатися довгий час.

Пабло F1

Округлі коренеплоди, шкірка гладка, тонка.
діаметр 10-15 см і вага 200 г (залежно
Середньостиглий Середній
від умов вирощування). М'якоть темно-червона
без світлих радіальних кілець.

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

БУРЯК СТОЛОВИЙ
ТАУНУС F1

Високоврожайний гібрид столового буряку з
періодом дозрівання 110-20 днів. Коренеплоди циліндричної форми, вирівняні, внутрішня
структура темно-червоного кольору без радіальних кілець, м’якоть дуже соковита, смачна
і ніжна, шкірка гладка. Вага коренеплодів 200500 г. Маленька коренева шийка і невелика
листова розетка забезпечують ідеальний вид
товарної продукції. Коренеплід занурений в
ґрунт наполовину. Призначений для зберігання, переробки і свіжого споживання.
Висівають (місяць, глибина) – IV-VI, 3-4 см
Схема посадки (см) – 45х10-15
Збирають (місяць) - VIII-IХ

ГОРОХ
Сорт,
гібрид F1
Преладо F1
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Строк
достигання
Ультраранній

Характеристики плоду

Особливості сорту/гібриду F1

Це ультраранній гібрид овочевого гороху. Вегетаційний період
дозрівання 56-58 днів. Довжина стебла близько 70 см. До першої
квітки формується 9 вузлів, в стручку 7-8 горошин, лопатки довжиною 13 см. Горошини зеленого кольору, вирівняного забарвлення, зморшкуваті, невеликі.

Цей сорт відмінно переносить високі температури. Добре адаптується до ранньої сівби. Стійкий до вилягання, до фузаріозу і вірусу жовтої бобової мозаїки. Горох
добре піддається переробці, заморожуванню, а також
консервації.

ДИНЯ
Сорт,
гібрид F1
Амал F1

Строк
достигання
Середньоранній

Характеристики плоду
Плоди овальної форми вагою 2,5-3,5 кг, іноді 4 кг. Насіннєва
камера маленька. Шкірка кремово-жовта, щільна, гладенька, з
тонкою суцільною сіткою. М’якуш насичено-кремовий, ніжний,
ароматний та соковитий.

Особливості сорту/гібриду F1
Найбільш смачний і солодкий. Збирають врожай з липня до кінця вересня. Це стандарт, на який рівняються
всі. Високоврожайний сорт, гарно транспортується на
дальні відстані.

КАБАЧОК
Сорт,
гібрид F1
Іскандер F1

Кавілі F1

Сімейний Сад
Цукіні F1
Сімейний
Сад F1

Строк
достигання

Характеристики плоду

Особливості сорту/гібриду F1

Кущовий гібрид. Кабачки можуть зав’язуватись навіть
Плоди циліндричні, довжиною до 20 см і масою до 600 г. Шкірка
при низьких температурах. Збирати врожай можна до
Ранньостиглий тоненька, блідо-зелена, поверхня воскоподібна, вкрита ледве поосінніх заморозків. Стійкий до борошнистої
мітними світлими прожилками і краплинками. М’якуш ніжно-білий. перших
роси та антракнозу.
Кущовий ультраскороспілий гібрид. Не втрачає ніжПлоди циліндричні, рівні, біло-зеленуваті, однорідні. М'якоть біло- ний смак після переростання. Завдяки партенокарпії
Ультраранній
сніжна, з високим вмістом цукрів. Оптимальна довжина плода 16-22 формує плоди без запилення при відсутності комах,
см. Вага до 500 г.
дощу та спеки. Для відкритого ґрунту та плівкових
укрить. Толерантний до борошнистої роси.
Скоростиглий високоврожайний гібрид кущового кабачка. Плід
М’якоть ніжна, біла, з відмінними смаковими якосСкоростиглий
світло-оливкового забарвлення, циліндричний. Довжина плоду
тями. Тривалий час зберігає високі товарні якості.
18-20 см, діаметр 6-7 см (в технічній стиглості).
Тривалий термін плодоношення.
Середньоранній гібрид кабачка. Від сходів до першого збору 40-45 Маса плоду 260-340 г. М’якоть біла, ніжна, середньої
днів. Рослина кущова, компактна. Листова пластинка середнього
щільності, соковита. Смак відмінний. Плоди вживають
Середньоранній розміру, темно-зелена, без плямистості, сильно розсічена. Плід
в консервованому, вареному, тушкованому і свіжому
циліндричний, темно-зелений з дуже маленькими крапками, довигляді.
вжиною 20-25 см, і діаметром 4-5 см, ребристість дуже слабка.

КАБАЧОК АНГЕЛІНА F1
Ранній і надзвичайно продуктивний гібрид
кабачка з високою врожайністю. Від сходів до
першого збору 39-43 дні. Рослина компактна,
з короткими міжвузлями. Плід світло-зеленого кольору, циліндричної правильної форми,
розмір 17-20 см, вагою 1,2-1,5 кг. Добре транспортується, завдяки відсутності ребристості.
Плоди однорідні протягом усього періоду збору врожаю, мають тривалий період плодоношення. Гібрид призначений для реалізації на
свіжому ринку. Універсального користування
в кулінарії.
Висівають (місяць, глибина) – V, 3-5 см

КАВУН

Схема посадки (см) – 140х50
Збирають (місяць) - VII-VIII

Сорт,
гібрид F1

КАПУСТА

Строк
достигання

Характеристики плоду
Плоди округлі, однорідні, вагою 7-10 кг. М'якоть
яскраво-червона, хрумка, солодка, приємної
структури. Насіння дрібне, коричневе.

Крісбі F1

Надранній

Трофі F1

Плоди округлі, масою 7-10 кг. Корка середньої
Ранньостиглий товщини, зелена з вузькими темно-зеленими
смужками. М'якоть яскраво-червона.

Особливості сорту/гібриду F1
Ультраранній гібрид кавуна типу Кримсон Світ.
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.
Одна рослина формує, в середньому, 5 плодів.
Адаптується до умов середовища, стресостійкий,
Потужна коренева та листкова система, що забезпечує гарне харчування і надійний захист від
сонячного опіку. високоврожайний, транспортабельний. Вирощується у відкритому ґрунті
та в плівкових теплицях. Стійкий до фузаріозу і
антракнозу.
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КАПУСТА
Сорт,
гібрид F1

Строк
достигання

Характеристики плоду

Особливості сорту/гібриду F1

Білоголова
Агресор F1

Середній качан 3-5 кг. Колір покривного листя темно-зелений з синюватим
Середньопізня відтінком. По краю злегка хвилясте. На зрізі колір яскраво-білий, іноді з
легкої жовтизною.

Для відкритого ґрунту. Гарно переносить нестачу азотного живлення. Зберігається 5-6 місяців. Стійкий до фузаріозу, висока сила росту та врожайність.

Білоголова
Парел F1

щільний, округлий, вага 1,5 кг, світло-зелений. Привабливий зовнішній
Ранньостиглий Плід
вигляд, користується попитом на ринку.

Високопродуктивний гібрид для вирощування через розсаду та безпосередно у відкритий ґрунт. Не схильний до стрілкування та розтріскування. Тривала
лежкість і транспортабельність. Використовують в свіжому вигляді в домашній
кулінарії.

Білоголова
Сімейний
Сад F1

дозрівання 120-125 днів (після висадки розсади). Головка округла,
Пізньостиглий Термін
високої щільності, не розтріскується. Середня маса головки 3-5 кг.

Гібрид стійкий до фузаріозу. Має високі смакові якості, ідеальний для засолювання.

Броколі
Монако F1

Середньостиглий

Рослина компактна з сильною кореневою системою. Стабільний врожай при
будь-яких умовах, стійкий до фузаріозу. Можлива посадка в два строки. Для
заморозки, споживання в свіжому вигляді, а також для свіжого ринку.

Пекинська
Сімейний
Сад F1

Скоростиглий сорт пекінської капусти, характеризується високою схожістю.
порівняно стійкий до розтріскування, до судинного бактеріозу та кіли,
Скоростиглий Головка циліндрічної форми. Покривні листя насиченого зеленого кольору. Сорт
містить велику кількість вітамінів.
Ніжна внутрішня структура. Середня маса головки – 1-1,5 кг.
Має здатність до дружнього дозрівання головок. Має добре розвинений листоДуже витривалий високоврожайний сильнорослий гібрид для літнього та
вий апарат, ідеальне покриття суцвіття і сильну кореневу систему. Не схильний
Ранній
осіннього вирощування. Термін дозрівання 85-95 днів. Тверде, білосніжне
до розтріскування і загнивання. Універсального використання в кулінарії, в
суцвіття без ворсистості, масою 1,2-1,5 кг.
тому числі для заморожування.

Цвітна
Каспер F1

Качан вагою 1,5-2 кг, має хорошу вирівняність голівок. Не утворює бічних
пагонів.

КАПУСТА
БІЛОГОЛОВА
МЕГАТОН F1
Сорт білокачанної капусти середньопізнього терміну дозрівання. Від появи повних сходів до збору врожаю проходить
102 дні. Розетка листя великої величини,
горизонтальна або напівприпіднята. Листя
великі, округлої форми, з хвилястим краєм. Колір листя світло-зелений з восковим
нальотом середньої інтенсивності. Качани
соковиті, щільні, великі, округлі, гладкі,
світло-зелені, напівприкриті, середньою
масою 3-4 кг (окремі екземпляри досягають 10-15 кг). Має яскраво-білу внутрішню
структуру. У листі міститься занадто багато
цукру, тому цей гібрид ідеальний для квашення.

КАПУСТА ЦВІТНА
ГУДМЕН F1
Ранній високоврожайний сорт. Термін дозрівання 75 днів. Формує пружну, щільну,
плоско-округлу середньогорбкувату білу
головку, цілком вкриту листям, масою 1,21,5 кг. Має добре розвинений листовий
апарат та сильну кореневу систему. Не
схильний до розтріскування і загнивання.
Універсального використання в кулінарії.
Висівають (місяць, глибина) – IV, 2 см
Схема посадки (см) – 75х45
Збирають (місяць) - IХ-Х

Висівають (місяць, глибина) – IV, 2 см
Схема посадки (см) – 75х45
Збирають (місяць) - IХ-Х

КУКУРУДЗА ЦУКРОВА

КУКУРУДЗА ЦУКРОВА
МОРЕЛЕНД F1
Ранній суперсолодкий гібрид. Рослина потужна, заввишки 290 см. Термін дозрівання
83 дні. Качан формується сильний і важкий
– по 18 рядів зерна, в довжину досягає 22 см,
в діаметрі до 5,5 см. Повністю вирівняний,
заповнений зернами качан, глибина зерна
12-13 мм. Гібрид адаптований для вирощування без поливу, стійкий до іржі. Добре
переносить різкі зміни погоди, перепади
температури. Підходить для всіх видів переробки – консервування та для заморозки.
Висівають (місяць, глибина) – IV-V, 5-6 см
Схема посадки (см) – 50х30
Збирають (місяць) - VI-IХ
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КУКУРУДЗА ЦУКРОВА
Сорт,
гібрид F1

Строк
достигання

Характеристики плоду

Особливості сорту/гібриду F1

Джубілі F1

Середньостилий

Середня висота кукурудзи 240 см. Довжина качана 21-23 см, діаметр 5,2 см, 16-18 рядів зерен. Яскравий і насичений колір зерна.

Гібрид жовтого типу. Має насичений колір і помірний вміст цукру. Висока
врожайність.

Добриня F1

Ранньостиглий

Качан формується на вистоті до 70 см. В середньому гібрид
формує 1,5 вилки на рослині. Качани повні, довжиною до 25 см, в
діаметрі до 5,5 см, кількість рядів зерен 16-18.

Леженд F1

Ранньостиглий

Довжина качана 18 см, 16-18 поздовжніх рядів. Рослина потужна.
Рівні та однорідні качани в будь-яких умовах, високий вміст цукру.

Ракель F1

Ранньостиглий

Ранній, високоякісний, найсолодший гібрид біколор. Має чудову
стійкість та прекрасний потенціал врожайності. Качан формується
сильний і важкий – по 18 рядів зерна, в довжину досягає 20-22 см,
в діаметрі до 6 см.

Суперсолодкий гібрид, що довго не старіє. Насіння підходить для літнього
та осіннього збору. Адаптованість для вирощування на різних типах ґрунтів.
Толерантний до іржі, сажки, в'янення і мозаїки.
Вимогливий до тепла, надає перевагу зволоженому ґрунту, вимагає регулярного поливу. Сходи чутливі до заморозків, рекомендується на деякий час
накривати агроволокном. Для переробки та свіжого споживання.
Зерна з забарвленням від світло-жовтого до яскраво-сонячного, дуже великі,
глибоко посаджені в гнізда. Термін дозрівання 70-73 дні. Прекрасна для всіх
видів переробки – консервування та в салати, добре підходить для заморозки.

Спіріт F1

Ультраранній

Перший качан знаходиться на висоті 50 см. Довжина качана 22 см, Може вирощуватся в плівкових теплицях і через розсаду. Придатний для
діаметр 5 см. На одному качані 14-16 рядів зерен глибиною 11 мм. консервування.
Зерно крупне, жовте.

МОРКВА

МОРКВА СІРКАНА F1
Середньопізній високоврожайний гібрид
моркви нантського типу. Вегетаційний період
120-130 днів після появи сходів. Коренеплоди
рівні, однакові за розміром і формою, масою
50-165 г. забарвлення коренеплодів – яскраво-помаранчеве. Серцевина дуже маленька.
Форма коренеплодів циліндрична з добре
виконаним кінчиком, довжиною 18-21 см.
Містить багато каротину. Зберігається 6-8 місяців. Підходить для реалізації в свіжому вигляді, для переробки і зберігання.
Висівають (місяць, глибина) – IV-V, 2-3 см
Схема посадки (см) – 45x5
Збирають (місяць) - IХ-Х

Сорт,
гібрид F1

Строк
достигання

Характеристики плоду

Особливості сорту/гібриду F1

Абако F1

Коренеплід сортотипу Шантане, великий, з тупим кінчиком, довжиною 14-20 см,
4-6 см. Шкірка тонка, гладка, однорідна і темно-помаранчева. Колір
Ранньостиглий діаметром
м'якоті більш насичений, ніж шкірка, оранжево-червоний. М'якоть соковита, солодка і дуже щільна, серцевина помірного розміру.

Болтекс

Коренеплід середній, конічний зі злегка загостреним кінчиком (сортотипу
Пізньостиглий Шантане), довжина 15 см, діаметр 3,5-5 см. Серцевина і шкірка помаранчеві. Маса
95-170 г.

Лагуна F1

Скарла
Сімейний
Сад F1

Ранній гібрид. Термін достигання 85 днів. Листя потужне, до 60 см, яскраво-зелене, міцне, не падає і рідко в'яне. Рекомендується для вживання в
свіжому вигляді і переробки.

Високоврожайний сорт. Цінується за високий вміст цукрів і каротину. Розетка листя напіврозлога. Листя продовгувате, темно-зелене, средньорозсічене, міцне, з відмінною стійкістю до захворювань. Рекомендується для
використання в свіжому вигляді, консервування та зимового зберігання.
Гібрид Нантського сортотипу. Для плівкових тунелів, відкритого ґрунту,
довжиною 17-20 см, циліндричні, насичено-оранжеві, дуже солодкі, дуже ранніх термінів та підзимового посіву. Однорідні плоди, відсутня
Ранньостиглий Коренеплоди
гарний товарний вигляд, рівні, з однорідним забарвленням.
серцевина. Для тривалого зберігання і вирощування практично в будь-якій
місцевості.
Сорт Флакійского типу. Високий вміст каротину. Один з найпродуктивніКоренеплід
великий,
циліндричний,
звужується
в
кінці,
довжина
20-22
см,
діаметр
ших, універсальних пластичних сортів. Стійкий до стрілкування, лежкий.
Пізньостиглий 4-6 см. Забарвлення м'якоті інтенсивно-оранжеве.
Для вживання в свіжому вигляді та переробки, «корейської моркви» та
інших салатів.
Ранньостиглий гібрид нантського сортотипу. Плоди циліндричні, 20-25 см, яскра- Сорт має високий вміст каротину і добрі смакові якості. Використовують
Ранньостиглий во-оранжевого кольору зовні і зсередини. Масою 100-200 г. Від появи сходів до
для вживання в свіжому вигляді, переробки та зимового зберігання.
технічної стиглості 80-90 днів.
Стійкий до цвітіння, розтріскування альнаріозу.

ОГІРОК
Сорт,
гібрид F1

Строк
достигання

Характеристики плоду

Амур F1

Ультраранній

Зеленці циліндрічні, довжиною 12-15 см, масою 90-110 г, дрібнобугорчасті, з великою кількістю білих шипів. Шкірка темно-зелена, без гіркоти,
тонка.

Анзор F1

Ультраранній

Плоди циліндричні, з дуже хорошим співвідношенням довжини/товщини – 3,6:1, виростають до 9-10 см, дуже щільні. Колір плоду темно-зелений, не біліє до верхівки, вся поверхня покрита дрібними шипами. Має
невелику насінневу камеру, соковиту хрустку м'якоть.

Особливості сорту/
гібриду F1
Ультраранній партенокарпічний гібрид. Вегетаційний період 40-45 днів. Рослина
сильноросла, розгалуження слабке, завдяки чому кущ можна вирощувати практично без формування. У вузлі 10 і більше плодів. Гібрид холодостійкий. Стійкий до
росповсюджених хвороб огірка, серед яких оливкова плямистість (кладоспоріоз),
вірус звичайної мозаїки огірка, коренева гниль, борошниста роса та несправжня
борошниста роса. Універсальний, ідеальний для виробництва пікулей.
Партенокарпічний гібрид. Стійкий до несприятливих умов. Висока екологічна
пластичність: можна вирощувати в теплицях і відкритому полі. Висока віддача
врожаю в короткі терміни, хороше зав'язуванням плодів при високих і низьких
температурах. Використовується для солінь і консервування, вживання у свіжому
вигляді.
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ОГІРОК

ОГІРОК АРТИСТ F1

Ультраранній партенокарпічний гібрид огірка, як для відкритого ґрунту, так і для теплиць
і плівкових укриттів. Перші плоди з’являються
через 40-42 дні після сходів. Плоди огірка вирівняні, циліндричні, крупнобугорчасті, з білим опушенням, короткі, корнішонного типу,
масою 90-95 г. Поверхня зелена, х дуже короткими світлими смужками. М’якоть середньої
щільності, з хорошими смаковими властивостями. В одному вузлі формується 1-2 огірочка.
Використовують для споживання в свіжому
вигляді, соління та консервування.
Висівають (місяць, глибина) – IV-VI, 1-2 см
Схема посадки (см) – 70x50-55
Збирають (місяць) - VI-VIII

Сорт,
гібрид F1

Строк
достигання

Особливості сорту/
гібриду F1

Характеристики плоду

Аякс F1

Високопродуктивний транспортабельний бджолозапильний гібрид жіночого типу
однорідні, темно-зелені, білошипі, без гіркоти, з тонкою шкіркою, цвітіння. Добре переносить перепади температури і недостатню вологість ґрунту.
Ранньостиглий Огірки
довжиною 6-12 см (відношення довжини до діаметру - 3,2:1).
Толерантний до білої мозаїки, борошнистої роси та пероноспорозу. Використовується у свіжому вигляді, для засолювання, переробки та вирощування на пікулі.

Гектор F1

Надранній

Гуннар F1

Плоди циліндричної форми, середньогорбкуваті, довжиною 12-14 см,
Ранньостиглий масою 130-150 г. Шкірочка темно-зелена, без смужок з білими шипами.
М’якоть солодкувата.

Ранній партенокарпічний гібрид огірка, з першим плодоношенням через 38-45
днів після сходів. Рослини потужні, в одній листовій пазусі формується по 2-4
зав’язі. Плодоношення рясне протягом всього сезону, при переростанні плоди не
приймають бочкоподібну форму. Універсального використання в кулінарії.

Еколь F1

Плоди циліндричні, темно-зелені, горбкуваті, з білими шипами. М'якоть
з маленькою насіннєвою камерою, ніжна, ароматна. Смак соРанньостиглий щільна,
лодкуватий, без гіркоти. Довжина плода 8-12 см, вага 95 г. Шкірка тонка,
темно-зелена.

Партенокарпічний гібрид. Чудово відновлюється після стресу. Скоростиглий,
високоврожайний. Призначений для свіжого вживання, консервування або засолювання.

Каприкорн
F1

Плоди правильної циліндричної форми, з укороченою шийкою, щільні,
Довжина 12-13 см, вага 100-120 г, діаметр 3-3,5 см. Шкірка
Ранньостиглий ароматні.
темно-зелена, з білими шипами з частим опушенням і середніми за
розміром горбками.

Партенокарпічний універсальний гібрид. Листова пазуха містить до 5 плодів. Для
вирощування у відкритому та захищеному ґрунті. Висока стійкість до вірусу звичайної мозаїки, кореневих гнилей, несправжньої борошнистої роси. Застосовується у свіжому вигляді, для засолювання та консервації.

Довжина плодів 9-12 см, продовгуваті, крупнобугорчасті та білошипі.
Вага від 90 до 110 г. М'якоть соковита та хрустка.

Бджолозапильний гібрид з дружнім плодоношенням. На одному кущі може бути
більше 6-10 огірків, що швидко дозрівають при оптимальних умовах. Рослина
кущова, детермінантна, компактна. Відмінний аромат, транспортабельність і тривалість зберігання. Імунітет до пероноспорозу. Може витримати невелике зниження
температури. Для консервації та свіжого вживання.

ОГІРОК БЙОРН F1

Ультраранній партенокарпічний гібрид огірка з
першим плодоношенням через 35-39 днів після
сходів. Сорт відноситься до букетного типу. У
кожній листовій пазусі формується близько 3-4
зав’язей. Плоди короткі, циліндричної форми,
темно-зеленого кольору без смуг. Шкірочка
ніжна, середньо горбкувата, слабо ребриста.
Довжина зеленців 10-12 см, діаметр – близько
3 см. Смак солодкуватий, без гіркоти. Середня
вага зеленців близько 100-120 г. Плоди однорідні за формою протягом усього періоду вегетації,
не переростають, не бочкуються. Універсального використання в кулінарії.
Висівають (місяць, глибина) – IV-VI, 1-2 см
Схема посадки (см) – 70x50-55
Збирають (місяць) - VI-VIII
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ОГІРОК

ОГІРОК ДИРЕКТОР F1

Середньоранній партенокарпічний гібрид,
жіночого типу цвітіння, з першим плодоношенням через 42-45 днів після сходів. Огірки
середньо горбкуваті, мають подовжено-циліндричну форму. Маса зеленця 65-80 г, довжина
середня – 9-12 см. Шкірочка тонка, темно-зелена, без білими кінчиками, з короткими, слабо помітними світлими смугами.
М’якоть зеленувата, слабо хрумка. У плодах
не утворюються порожнечі. Смакові якості
плодів відмінні. Цей гібрид характеризується
високою тіньовитривалістю і польовою стійкістю до захворювань. Відноситься до салатного типу, але можна використовувати і для
засолювання.

Сорт,
гібрид F1

Строк
достигання

Характеристики плоду

Особливості сорту/
гібриду F1

Кібрія F1

Зеленці короткі, овальні, поверхня темно-зелена з короткими
Ранньостиглий смугами, середньобугорчасті, білошипі, з хрусткою м'якоттю, без
гіркоти і пустот. Середня вага 70-90 г.

Партенокарпічний гібрид жіночого типу цвітіння, індетермінатний (до 1,5 м). Гарне
відновлення після стресових умов. Гібрид універсальний: для використання у
свіжому вигляді, але найкраще смакує для маринування та засолки.

Кріспіна F1

Ультраранній

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 зеленця в одному вузлі, довжиною 10-12 см.

Білошипий партенокарпік-корнішон. Ідеальний для вирощування на шпалері в
полі в усіх зонах України. Підходить для повторного обороту в плівкових і скляних
теплицях. Стійкий до борошнистої роси, кладоспоріозу, звичайної мозаїки. Відрізняється тривалістю плодоношення, відмінною транспортабельністю.

Маша F1

Ультраранній

Мірабел F1

Наташа F1

Гібрид партенокарпічний. Найбільш ранній корнішон. Сорт стійкий до кладоспоріозу (оливкова плямистість), вірусу огіркової мозаїки, борошнистої роси. Висока
Зеленці темні, циліндричні, з великими горбками, масою до 100 г,
тривале плодоношення та букетна форма утворення плодів: на
довжиною 7-9 см, іноді до 11 см. Шкірка товста, м'якоть без гіркоти. врожайність,
кожному вузлі по 6-8 зав'язей, переважно жіночий тип цвітіння. Для консервування
та споживання у свіжому вигляді.
Партенокарпічний високоврожайний гібрид корнішона. На кожному вузлі
зав’язується за один раз близько 7 огірків. Для вирощування в скляних і плівкових
циліндричні, довжиною до 10 см, темно-зелені, маса до 100 теплицях, відкритому ґрунті вертикальним і горизонтальним способами. Висока
Ультраранній Плоди
г. Огірки соковиті, без гіркоти, насіння дуже дрібне.
врожайність, транспортабельність, стійкість до кладоспоріозу та борошнистої
роси, толерантний до вірусу мозаїки огірка. Для маринування та квашення, для
вживання у свіжому вигляді та переробки.
Кущ потужний, середньоплетистий, із середнім зеленим листям.
Ранній гібрид огірка з переважно жіночим типом цвітіння. Висока врожайність.
Плоди
зелені,
з
шипами,
без
гіркоти.
Cередня
вага
120
грам.
СередРанньостиглий ня довжина зеленця близько 12 см. У розрізі немає порожнеч, смак Гібрид стійкий до борошнистої роси, вірусу мозаїки і кладоспоріозу. Для всіх видів
консервацій і вживання в їжу в свіжому вигляді.
солодкий.

Октопус F1

Середньоранній

Середньоранній бджолозапильний гібрид огірка корнішонного
типу з першим плодоношенням через 40-45 днів після сходів.
Плоди короткі, 6-9 см в довжину, акуратні, циліндричної форми,
насичено-зеленого забарвлення.

Маса огірка до 50-70 г. на кущі є великі горбки. М’якоть соковита, хрустка, ароматна, генетично без гіркоти. Має тривалий термін плодоношення, найкращий гібрид
для засолювання.

Пасалімо F1

Ультраранній

Рослини середньорослі, індетермінантні. Для вирощування у
відкритому ґрунті, плівкових теплицях і під тимчасовими плівковими покриттями. Плід без гіркоти, циліндричний з маленькою
насіннєвою камерою, не переростають. Плоди насичено-зелені,
довжиною 8-10 см.

Партенокарпічний гібрид корнішонного типу. Формує 3-6 плодів в одному вузлі.
Плодоношення триває до заморозків. Придатний для збору пікулів (3 - 5 см) і корнішонів (5 - 8 см). Універсального призначення: споживається і в свіжому вигляді, і
в засолюванні.

Пасамонте F1

Ультраранній

Рослини досить сильні, середньорослі. В одній листової пазусі 2-3
зав'язі. Плоди циліндричні, з крупними горбками, довжиною 6-9 см,
масою 70-120 г. Шкірка темно-зелена, із середньо вираженою плямистістю і білими смужками до середини плода, шипи білі, насіння
дрібне. М'якоть щільна, без гіркоти.

Високоврожайний ранній партенокарпічний гібрид корнішонного типу. Цей гібрид
характеризується стійкістю до несправжньої борошнистої роси та бактеріозу.
Плоди стійкі до переростання. Призначений для реалізації в свіжому вигляді і
переробки.

Сатіна F1

Ранній

Ранній партернокарпічний гібрид з першим плодоношенням через
35-45 днів після сходів. Огірки одномірні, циліндричні, крупноШипи білого забарвлення. М’якоть хрустка, смачна, без пустот і без гіркоти. Сорт
горбкуваті, короткі, масою 85-110 г. Шкірочка тонка, темно-зелена, універсальний – можна вживати в свіжому вигляді, але особливо гарний він для
зі слабкою плямистістю, прикрашена короткими (1-2 см) смугами
засолювання і маринування.
білого кольору.
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ОГІРОК
Сорт,
гібрид F1

Строк
достигання

Спіно F1

Ультраранній

Сімейний Сад F1 Скоростиглий

Особливості сорту/
гібриду F1

Характеристики плоду
Ультраранній партернокарпічний гібрид огірка з першим плодоношенням через 39-40 днів після сходів. Плоди практично однакової довжини 12-14 см, циліндричної форми. Шкірочка зеленого
кольору, без наявності смуг. Поверхня зеленців покрита горбками
великого розміру, опушення світле, шипи великі.
Скоростиглий партенокарпічний гібрид із значним потенціалом
врожайності. Призначений для вирощування в плівкових теплицях
і відкритому ґрунті. Рослина генеративна, сильноросла, формує
невелику кількість бічних пагонів, жіночого типу цвітіння. Плоди
однорічні, з виваженими шипами, темно-зеленого кольору, довжиною 10-12 см, масою 80-100 г.

Ранньостиглий партенокарпічний гібрид із значним потенціалом
Рослина напівдетермінантного типу. Плоди горбРанньостиглий врожайності.
куваті, зеленого кольору, циліндрічної форми, короткі 8-10 см, з
маленькою насіннєвою камерою.

Сімейний Сад
Корнішон F1

Ранній партернокарпічний гібрид огірка з першим плодоношенням
через 35-45 днів після сходів. Огірки циліндричної форми, з горбками середнього розміру, масою 70-90 г, довжиною 6-10 см. Шкірка
темно-зелена, без поздовжніх смуг.

Чайковський F1 Ранній

М’якоть приємної консистенції, щільна і хрустка, володіє відмінними смаковими
якостями і повністю без гіркоти. Маса огірка 100-120 г. Ідеальний для вживання в
свіжому вигляді та переробки.

Зберігає високу товарність і темно-зелений колір плодів протягом всього плодоношення. Придатний до квашення і соління. Стійкий до перепаду температур. Гібрид
толерантний до основних хвороб. Самозапильний.

Відмінні смакові якості, без гіркоти. Високий вихід товарних плодів до кінця вегетації. Стікий до справжньої і несправжньої борошнистої роси. Загальна врожайність
2-4 кг з однієї рослини. Самозапильний.
Опушення щільне. Шипи дуже колючі. М’якоть без гіркоти, з гарною структурою. В
одній листовій пазусі формується від 2 до 4 плодів. Цей сорт характеризується високою віддачею раннього врожаю, а також жаростійкістю. Використовують для вживання в свіжому вигляді та переробки.

ПЕРЕЦЬ СОЛОДКИЙ
Сорт,
гібрид
F1

Строк
достигання

Сімейний
Сад F1

Ранньостиглий

Барбі F1

Ранньостиглий

Характеристики
плоду

Плоди великі, конічні, товщина стінки 10-12 мм, маса
150-350 г. У технічній стиглості плоди оливкові, в біологічній – яскраво-червоні.
Плоди великі, витягнуто-кубовидної форми, масою від
190 до 220 г. В технічній стиглості плоди від слонової
кістки до золотисто-жовтого, в біологічній – яскравочервоного кольору.

Особливості сорту/
гібриду F1
Середньоранній гібрид для вирощування у
весняних плівкових теплицях і відкритому
ґрунті. Рослина детермінантна, з могутнім,
розвинутим листовим апаратом. Технічна стиглість 60-65 днів, до біологічної 75-80 днів від
висадки розсади. Висока транспортабельність
і лежкість. При тривалому транспортуванні і
зберіганні мають чудовий товарний вигляд.
Міцна шкіра захищає їх від трипсів.
Ранній гібрид для вирощування в плівкових
теплицях, тимчасових плівкових укриттях і відкритому ґрунті. Рослина компактна, з дружним
дозріванням плодів. Вегетаційний період 62-65
днів від висадки розсади. Стійкий до комплексу хвороб та стресових погодних умов. Універсального використання в кулінарії.

ПЕРЕЦЬ
СОЛОДКИЙ ТУРБІН
F1
Ранній гібрид для вирощування в плівкових теплицях, тимчасових плівкових
укриттях і відкритому ґрунті. Рослина детермінантного типу, невисока, компактна. Вегетаційний період 80 днів. Плоди
кубовидної форми, масою від 180 до 250
г. Перець красивого жовто-оранжевого
кольору. Плоди середнього розміру,
близько 8 см в діаметрі, 10-12 см в довжину, товщина стінки складає близько
7 мм. Стійкий до комплексу хвороб та
стресових погодних умов. Універсального використання в кулінарії.
Висівають (місяць, глибина) – IIV-IV, 0,2 см
Схема посадки (см) – 50х25
Збирають (місяць) - VII-VIII

РЕДИСКА
Сорт,
гібрид F1

Строк
достигання

РанньоСімейний Сад F1
стиглий

Характеристики плоду

Особливості сорту/
гібриду F1

Коренеплоди округлої форми, діаметром
3-4 см, щільні, вирівняні, не схильні до
утворення пустот і розтріскування. Шкірка яскраво-червоного кольору, м’якуш білий, соковитий. Термін дозрівання 20-25
днів після появи сходів.

Високоврожайний ранній гібрид. Завдяки високому темпу
зростання розвинений листовий апарат добре захищає посіви від бур’янів. Добре адаптований до стресових умов
вирощування.

ТОМАТ
Сорт,
гібрид F1
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Строк
достигання

Характеристики плоду
Плоди округло-кубовидної форми, немає зеленої плямочки біля
плодоніжки, м’якоть сильна, м’ясиста, ніжна, соковита, цукрова,
дуже смачна. В стадії зрілості червоного кольору, вагою 60-80 г. Не
схильні до розтріскування – шкірка щільна. Має ідеальні смакові
якості.

Астерікс F1

Середньоранній

Багіра F1

Плоди середні, вагою 200-220 г, рівні, плоско-округлі, з ребристістю біля плодоніжки. Колір насичено-червоний, однотонний, без
Ранньостиглий плям і смуг. М'якоть соковита, щільна, м'ясиста. Насіннєвих камер
не менше 6. Смак солодкуватий, не водянистий. Товсті стінки та
тонка щільна шкірка.

Біг Біф F1

Середньостиглий

Плоди округлі, червоні, багатокамерні (до 6 гнізд). Середня вага
210-380 г. Смак солодкий з кислинкою.

Особливості сорту/
гібриду F1
Середньоранній, високоврожайний гібрид для вирощування у теплицях і відкритому ґрунті. Період дозрівання
– 100 днів. Кущ потужний, детермінантного типу,
низькорослий, компактний. Гібрид добре підходить
для консервування, приготування соусів, а також для
свіжого споживання. Стійкий до хвороб томатів.
Ранньостиглий високоврожайний кущовий гібрид. Кущ
детермінантний, компактний, з помірним утворенням
зеленої маси. Листя просте, невелике, темно-зелене.
Грони по 4-6 томатів. Висока врожайність. Більші плоди
визрівають на нижніх гілках. Універсальне призначення.
Індетермінатний гібрид. На одній китиці 4-5 плодів. Для
теплиць та відкритого ґрунту. Високий вміст сухих речовин, транспортабельний. Стійкість майже до всіх хвороб.
Відмінний товарний вигляд, підходить для промислового вирощування. Для салатів, десертів, смаження та запікання. Також для соків, пюре, кетчупів, томатної пасти
і салатних заготовок.

ТОМАТ

ТОМАТ ХАПІНЕТ F1

Середньоранній, великоплідний гібрид
для вирощування у теплицях і у відкритому ґрунті. Період дозрівання – 100-105
днів. Кущ потужний, детермінантного типу,
низькорослий до 80 см, компактний. Плоди округлої форми, однорідні за розміром,
м’якоть щільна м’ясиста, має солодкий
смак і приємний аромат, дуже соковиті. У
стадії зрілості яскраво-рожевого кольору,
вагою 230-250 г. Не схильний до розтріскування – шкірка щільна. Має ідеальні
смакові якості. Гібрид добре підходить
для консервування, приготування соусів, а
також для свіжого споживання. Стійкий до
хвороб томатів.
Висівають (місяць, глибина) – II-III, 1-2 см
Схема посадки (см) – 70x50
Збирають (місяць) – VII-VIII

Сорт,
гібрид F1
Бобкат F1

Наміб F1

Президент F1

Річі F1

Сімейний Сад
Рожевий F1

Строк
достигання

Особливості сорту/
гібриду F1

Характеристики плоду

Гібрид детермінантного типу. Добре зберігається і транспортується, не розокруглі, трохи сплюсні. Середня вага 250-300 г. Поверхня зрілих тріскується, не боїться фузаріозного в’янення, вертіцелльозу і альтернаріоСередньоранній Плоди
плодів гладенька та має насичений червоний колір без зелених плям.
зу. Досить спокійно переносить негативні фактори зовнішнього середовища, особливо спеку. Універсальний.
Плоди сливоподібної форми, без білої плямочки біля плодоніжки, Ранній, високоврожайний гібрид для вирощування у теплицях і відкритому
м’якоть має щільну внутрішню структуру, і відмінний смак. У стадії зрі- ґрунті. Період дозрівання – 75-90 днів. Кущ потужний, детермінантного типу,
Ранньостиглий
лості червоного кольору, вагою 110-120 г. Не схильні до розтріскування середньорослий. Гібрид добре підходить для консервування, приготування
– шкірка щільна. Має ідеальні смакові якості.
соусів, а також для свіжого споживання. Стійкий до хвороб томатів.
Індетермінантний гібрид. Навантаження плодами високе, на одному кущі
Плоди
великі,
вирівняні,
щільні,
плоско-округлі,
яскраво-червоні.
Маса
до 7 кг. Для підтримки гілок і стебла потрібна міцна опора. Підв'язку куща
Ранньостиглий
200-250 г. М'якоть м'ясиста, в міру щільна, солодкувата.
потрібно проводити кілька разів за сезон. Готові плоди добре транспортуються та зберігаються. Універсального призначення.
Ранній, високоврожайний гібрид для вирощування у теплицях і відкритому
Період дозрівання – 100-105 днів. Кущ детермінантного типу, низьПлоди округлі, рівні, щільні, в стадії зрілості червоного кольору, вагою ґрунті.
Ранньостиглий
корослий до 70 см, розлогий. Універсального призначення – підходить для
110-120 г. Не схильні до розтріскування. Має ідеальні смакові якості.
свіжих салатів, приготування соусів і консервації. Стійкий до основних хвороб томатів.
Середньоранній гібрид індетермінантного типу. Вирощують в теплиці і
Середньоранній відкритому ґрунті. Формує плоди насичено-рожевого кольору, округлої
форми, щільні, середньою вагою 270-300 грам.

Рослина з добре розвиненим, сильним листовим апаратом, інтенсивним
темпом зростання. Плоди придатні до транспортування і зберігання. Гібрид
має стійкість до основних захворювань томатів. Пристосований до перепадів температури і вологості. Високорослий.

ТОМАТ ЧІЛБІ F1

Середньоранній, високоврожайний гібрид
для вирощування у теплицях і у відкритому
ґрунті. Період дозрівання – 100 днів. Кущ потужний, детермінантного типу, низькорослий
до 60 см, компактний. Плоди округло-кубовидної форми, немає білої плямочки біля
плодоніжки, м’якоть щільна м’ясиста, ніжна,
соковита, цукрова, дуже смачна. У стадії зрілості червоного кольору, вагою 100-120 г. Не
схильний до розтріскування – шкірка щільна.
Має ідеальні смакові якості. Гібрид добре підходить для консервування, приготування соусів, а також для свіжого споживання. Стійкий
до хвороб томатів.
Висівають (місяць, глибина) – II-III, 1-2 см
Схема посадки (см) – 70x50
Збирають (місяць) – VII-VIII
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ТОМАТ
Особливості сорту/
гібриду F1

Сорт,
гібрид F1

Строк
достигання

Сімейний Сад
Червоний F1

Середньоранній

Середньоранній високоврожайни гібрид томата детермінантного типу.
Плоди сливоподібної форми, червоного кольору, вирівняні, міцні. Серед- Вирощують в теплиці і відкритому ґрунті. Період дозрівання – 90-95 днів.
ня маса плоду – 60-70 грам.
Рослина сильна, добре облиствена. Має ідеальні смакові якості. Добре зберігається і транспортується. Низькорослий.

Солероссо F1

Ультраранній

Ультраранній, високоврожайний гібрид для вирощування у теплицях і у
Плоди округлі, гладкі, м’якоть щільна, в стадії зрілості червоного кольору, відкритому ґрунті. Період дозрівання – 90-95 днів. Кущ детермінантного
вагою 50-55 г. Не схильний до розтріскування – шкірка тонка, але щільна. типу, низькорослий компактний. Гібрид добре підходить для консервуМає ідеальні смакові якості, дозріває дружно.
вання, приготування соусів, а також для свіжого споживання. Стійкий до
вершинної гнилі томатів.

Ранньостиглий

Індетермінантний високоврожайний гібрид, висота куща до 3 м. УніверНа кожному суцвітті по 2 китиці, 8-10 томатів вагою 100-120 г. Томати кру- сальний, не схильний до томатних хвороб, добре переносить холод, спеку,
глі, червоні, з тугою шкіркою. М'якоть соковита.
транспортування, не розтріскується. Великі, високі та важкі гілки необхідно
підв'язувати.

Характеристики плоду

Толстой F1

Торбей F1

Середньоранній

Уліссе F1

Середньоранній

Середньоранній, високоврожайний гібрид для вирощування у теплицях і у
ґрунті. Період дозрівання – 110-115 днів. Кущ детермінантного
Плоди плоско-округлі, щільні, в стадії зрілості рожевого кольору, вагою відкритому
типу, низькорослий до 1 м, потужний, розлогий. Універсального призна150-200 г. Не схильні до розтріскування. Має ідеальні смакові якості.
чення – підходить для свіжих салатів, приготування соусів і консервації.
Стійкий до основних хвороб томатів.
високоврожайний гібрид для вирощування у теплицях і у
Плоди видовжено-циліндричної форми, гладенькі, однорідні по розміру, Середньоранній,
ґрунті. Період дозрівання – 100-105 днів від сходів при прямому
м’якоть дуже щільної консистенції, дуже смачна. У стадії зрілості червоно- відкритому
посіві.
Кущ
потужний,
типу, низькорослий до 80 см, комго кольору, вагою 90-110 г. Не схильний до розтріскування – шкірка щіль- пактний. Гібрид добредетермінантного
підходить для консервування, приготування соусів,
на! На перезріває, має ідеальні смакові якості.
а також для свіжого споживання. Стійкий до хвороб томатів.

ЦИБУЛЯ
Сорт,
гібрид F1

Строк
достигання

Сімейний Сад F1 Середньоранній

Ексібішн F1
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Піздній

Характеристики плоду
Цибулина округла, масою 130-300 г (може досягти і до 800 г), і діаметром 9-12 см. Луска золотисто-жовтого забарвлення. Салатна,
солодка, дуже смачна, м’якоть ніжна і соковита, без гіркоти. Коротке
міцне перо і маленькі, міцні шийки сприяють швидкому висиханню.

Особливості сорту/
гібриду F1
Дуже ранній, високоврожайний гібрид цибулі. Технічної стиглості досягає через
90-95 днів з моменту появи сходів. Призначений для використання у свіжому
вигляді, переробки та тривалого зберігання до 6 місяців.

Пізній гібрид солодкої салатної цибулі. Даний гібрид при вирощуванні через розсаду формує цибулини близько 800-900 г. Технічної стиглості досягає через 130-150
Цибулини великі, вирівняні, округлі, вагою від 200 до 900 г. Внутрішні днів з моменту появи сходів. Він невибагливий в догляді, а при правильній сушці
луски білі і соковиті.
може зберігатися кілька місяців. Призначений для універсального споживання.

ЯГОДИ

ПОЛУНИЦЯ

ПОЛУНИЦЯ
СПОКУСА

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

Сорт,
гібрид F1

Строк
достигання

Характеристики плоду

Особливості сорту/гібриду F1

Рослина компактна, безвуса, з великою кількістю квітконосів. Ягоди великі, темно-червоні, вагою 18-25 г, дуже
ароматні. З однієї рослини до 2 кг ягід.
Квіти рожеві, ягоди темно-червоні, щільні, вагою 30-40 г.
При сприятливих умовах з одного куща можна зібрати до
2,5 кг ягід за сезон.

Невибаглива до умов вирощування, висока зимостійкість, добре переносить
спеку та надмірне зволоження. Плодоносить до перших заморозків.

Ірішка

Ранньостиглий

Лізонька

Ранньостиглий

Рожева Мрія

Ультраранній

Ягоди яскраво-рожеві, щільна структура, ніжні, солодкі й
ароматні. Вага 30-40 г.

Стійка до основних захворювань. Стабільна та висока врожайність, стійкий до
фузаріозного в’янення та сірої гнилі. Для вживання в свіжому вигляді, приготування компотів, джему та варення.

Сашенька F1

Ранньостиглий

Ягоди крупні, насичено-червоного кольору, дуже солодкі,
соковиті, ароматні.

При заморожуванні довго зберігає вітаміни. Для приготування варення, джемів,
коктейлів, вареників, компотів.

Треска

Ранньостиглий

Ягоди великі, щільні, ароматні, смачні, соковиті, кисло-солодкі, яскраво-червоні, діаметром 2-3 см. Середня вага
ягоди 10-20 г. В перший рік посіву досягає 1 кг з куща.

Сорт придатний для вирощуваня в закритому і відкритому ґрунті. Врожайність
висока, універсального призначення.

Ультраскоростиглий, врожайний, крупноплідний сорт з довготривалим періодом
плодоношення. Стійкий до основних захворювань.

СУНИЦЯ

СУНИЦЯ
ЖОВТЕ ДИВО

Кущ невеликий, вистою до 10 см, з великою
кількістю квітконосів. Ягоди жовті ароматні,
на смак – кислувато–солодкі, масою 2-4 г.,
ароматні. М’якуш - кремово-жовтий. Плодоносить з червня і до заморозків. Розмножується – насінням (розсадним методом). Час
посадки – лютий (на розсаду), весна (у фазі
4-6 листків розсаду висаджують на постійне
місце в ґрунт).
Висівають (місяць, глибина) - II-III, V-VI, 0,2 см
Схема посадки (см) - 30*30
Збирають (місяць) - VI – IХ
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СУНИЦЯ
Сорт,
гібрид F1

Строк
достигання

Характеристики плоду

Особливості сорту/гібриду F1

Барон
Солемахер

Ранньостиглий

Сорт безвусої ремонтантної суниці. Кущі приземкуваті, заввишки У смаку переважає солодкість, присутня легка кислинка. Плодоносить безпе15-20 см, середньорозлогі, кулясті. Листя світло-зелене, зубчасте, рервно все літо, до перших заморозків. Розмножується насінням (розсадним споопушене, короткі квітконоси. Ягоди конічні, яскраво-червоні, з собом). Сорт стійкий до всіх хвороб і шкідників.
глянцевим блиском, дрібноплідні. Вага їх становить 3-5 г. М’якоть
щільна і соковита, з яскравим ароматом лісової суниці.

Білосніжка

Ранньостиглий

Ягоди білі, кислувато-солодкі, ароматні, не поступаються за вмістом вітамінів лісовій суниці.

Плодоношення з червня до заморозків. Корисна для здоров'я, гіпоалергенна.

Олександрія

Ранньостиглий

Ягоди середнього розміру, червоні, солодкі, з сильним ароматом
лісової суниці.

Регіна

Ранньостиглий

Ягоди великі, з ароматом лісової суниці, подовжено-овальні, червоні, в два рази більше, ніж плоди інших сортів суниці.

Зимостійкий сорт зовсім безвусої суниці постійного плодоношення. Сорт стійкий до посухи та основних хвороб і шкідників. Може вирощуватися в горщиках
або вазонах.
Зимостійкий врожайний сорт безвусої суниці постійного плодоношення до перших заморозків. Стійкий до всіх хвороб і шкідників. Для споживання в свіжому
вигляді та переробки.

Руяна

Ранньостиглий

Ягоди червоні, ароматні, не поступаються за вмістом вітамінів
лісовій суниці.

Кущ невеликий з великою кількістю цвітоносів. Плодоносить з червня до заморозків.

СУНИЦЯ РЮГЕН

Ягода інтенсивно-червона, насичена. Форма
конічна, довгаста, довжина 2-3 см. Вага 4-6 г.
М’якоть цукриста, з ароматом лісової суниці,
соковита.
Зимостійкий сорт безвусої мілкоплодної суниці. Кущ компактний, кулястий, не утворює
розеток. Потрібні підкормка і полив. Врожай
збирають через кожні 2-3 дні до заморозків.
Сорт стійкий до всіх хвороб і шкідників. Для
споживання в свіжому вигляді і переробки.
Висівають (місяць, глибина) — II-III, 0,2 см
Схема висадки (см) — 30х30
Збирають (місяць) — VIІ-ІХ
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ЕКЗОТИЧНІ

НАСІННЯ ЕКЗОТИЧНИХ КУЛЬТУР
АРТІШОК ГРІН ГЛОУБ

ЛАГЕНАРІЯ ПЛЯШКОВА

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

Однорічна витка рослина з довгими стеблами. Утворює великі плоди подовженопляшкової форми, масою 2-7 кг. Вирощують
посівом насіння в ґрунт або через розсаду.
Збирають плоди, довжиною 30-40 см, коли
шкірка ще тонка і салатного відтінку. Молоді
плоди використовують в народній медицині.
У їжу їх використовують як кабачки і патисони, з них готують ікру, салати, варять каші,
обсмажують в олії, тушать, фарширують і маринують. Рослина дуже декоративна, її можна
розміщувати біля альтанок і парканів.

Висівають (місяць, глибина) – III-V, 1,5 см
Схема висадки (см) – 70х70
Збирають (місяць) – VI-VII

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

БАМІЯ ДІБРОВА

Схема висадки (см) – 100х100

Однорічна середньоросла рослина. Сорт середньостиглий, від масових сходів до першого збору зав’язей 58-68 діб. Зав’язь темно-зеленого забарвлення масою 9 г. Бамія погано
переносить посадку, тому її вирощують через
розсаду. Насіння перед посівом замочують на
24 години в теплій воді. Насіння на розсаду
висівають у торф’яні горщики, що дозволяє
пересадити 30-45 денну розсаду у відкритий
ґрунт без травмування кореневої системи. В
їжу споживають недозрілі (3-6 денні) зав’язі
плодів, як тільки вони досягнуть 4-6 см довжини. Бамію їдять свіжою (в салатах), вареною, тушкованою, жареною, її сушать, заморожують, консервують.
Висівають (місяць, глибина) – IV, 2,5-3 см
Схема висадки (см) – 70х30

Збирають (місяць) – IX-X

ЛАГЕНАРІЯ КОБРА
Рослина формує плоди незвичайної булавовидної форми, темно-зеленого кольору зі
світло-зеленими смугами та 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 холистерину. Зрілі плоди використовують в дизайнерських цілях.
Висівають (місяць, глибина) – V-VI, 3 см
Схема висадки (см) – 100х100
Збирають (місяць) – VI-VIII

Збирають (місяць) – VIII-IX

БАМІЯ СОПІЛКА
Однорічна самозапильна рослина. Бамія погано переносить пересадку, тому її вирощують через розсаду. Насіння перед посівом
замочують на 24 години в теплій воді. Насіння
на розсаду висівають у торф’яні горщики, що
дозволяє пересадити 30-45 денну розсаду у
відкритий ґрунт без травмування кореневої
системи. В їжу споживають недозрілі (3-6 денні) зав’язі плодів, як тільки вони достигнуть
4-6 см довжини. Бамію їдять свіжою (в салатах), вареною, тушеною, жареною, їх сушать,
заморожують, консервують.
Висівають (місяць, глибина) – IV, 2,5-3 см
Схема висадки (см) – 70х30
Збирають (місяць) – VIII-IX

КІВАНО
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ЛЮФФА
Однорічна ліана, висотою 2-4 м. Плоди до 4060 см завдовжки, циліндричні, злегка ребристі. Молоді плоди за смаком схожі на кабачки.
Застосовуються в смаженому, консервованому, тушкованому, вареному вигляді або в
якості добавок до різних страв. Зрілі плоди
не їстівні, під їх шкіркою знаходиться пружна
гіпоалергенна мочалка. Після зняття шкірки і
виїмки насіння, мочалку промивають в проточній воді і обполіскують в окропі.
Висівають (місяць, глибина) – V, 2 cм
Схема висадки (см) – 150×100
Збирають (місяць) – IX-X

МЕЛОТРІЯ

Рослина світло- та теплолюбна, не виносить
заморозків, затінених та кислих ґрунтів. Вирощують через розсаду. Насіння на розсаду висівають за місяць до висадки на постійне місце
(у відкритий ґрунт розсаду висаджують після
того, як мине загроза заморозків). Плоди багаті аскорбіновою кислотою, Р-активними речовинами, містять мінеральні солі, органічні
кислоти та цукор. Свіжий сік ківано підвищує
тонус організму, надає захисних сил. Консервовані дрібні плоди (корнішони) – достойні
конкуренти огіркам.

Однорічна рослина з плетистими пагонами.
Плоди овальної форми, довжиною близько
4 см, схожі на кавун: зелена шкірка покрита
смужками і плямами. Смак схожий на звичайний огірок, але при цьому з присмаком дині
та легкою кислинкою. Висівають насіння у
першій половині у теплиці, а у середині травня розсаду можна висаджувати в відкритий
ґрунт. Постійне місце для мелотрії підбирають
відкрите сонячне, хоча ця культура здатна
переносити і невелике затінення. Надає перевагу родючим і легким ґрунтам. Ідеально підходить для салатів та маринування.

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

Висівають (місяць, глибина) – IV-V, 0,5-0,7 см

Схема висадки (см) – 50х80

Схема посадки (см) – 70x25

Збирають (місяць) – VIIІ-ІХ

Збирають (місяць) – VIII-Х

НАСІННЯ ЕКЗОТИЧНИХ КУЛЬТУР
МОМОРДІКА

ЯГОДИ ГОДЖІ

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

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

Висівають (місяць, глибина) – III-IV, 1 см
Схема висадки (см) – 70*70
Збирають (місяць) – VIII-IX

ОГІРОК-ДИНЯ
Оригінальний середньопізній сорт італійської
селекції. Період дозрівання становить 60 днів.
За біологічними характеристиками це диня,
яка використовується як огірок. Рослина росте і розвивається як огірок. Пагони виростають 1,5-2 метра, з довжиною плоду 10-15
см. Молоді плоди вкриті пухом, який легко
видаляється, мають хрустку м’якоть з яскраво-вираженим огірковим смаком. На момент
повного дозрівання пух зі шкірки повністю
зникає, а плоди набувають смаку дині. Використовують для свіжого споживання, салатів
та бутербродів.

Висівають (місяць, глибина) – IV-V, 2 см
Схема висадки (см) – 150х200
Збирають (місяць) – VII-IХ

Висівають (місяць, глибина) – IV-V, 2-3 см
Схема посадки (см) – 80-120х15
Збирають (місяць) – VII-IХ

ПЕПІНО
Екзотичний і ароматний плід. За смаком нагадує диню та огірок. Рослина для аматорського
вирощування у відкритому та захищеному
ґрунті, контейнерах, оранжереях. Вирощують
тільки через розсаду. Оптимальна температура для пророщування насіння +26-28°С. Розсаду висаджують у відкритий ґрунт, після того
як мине загроза заморозків. Рослина високоросла, потребує вирощування на шпалері
та обов’язкового пасинкування (кожний тиждень). Погано переносить надлишок вологи,
різкі перепади температури (особливо більше +30°С). М’якуш м’який, соковитий, ароматний, нагадує за смаком диню чи манго. Плоди
пепіно заморожують, сушать, сахарять, з них
готують смачне желе. Незамінна культура для
профілактики захворювань щитовидної залози.
Висівають (місяць, глибина) – ХI-XII, 2-3 см
Схема висадки (см) – 35х70
Збирають (місяць) – VIII-IХ
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ТЮТЮН

ТЮТЮН КУРИЛЬНИЙ
Сорт, гібрид F1

Строк достигання

Характеристики листків

Особливості сорту/гібриду F1

Берлі

Середньостиглий

особливим, насиченим горіховим смаком.
Колір від світло-коричневого до кольору червоного дерева, з матовим Відрізняється
природну сушку. Тютюн перед вживанням
відтінком. Збір проводять при появі на листках світло-жовтої окантовки. Використовують
ферментують. Використовується в трубкових сумішах.

Болівійський Чорний

Середньостиглий

правильній ферментації листя набувають майже чорний
Довге товсте та дуже липке листя (26-28 шт.). При дозріванні лист змінює При
колір. Може бути використаний як нюхальний або в суміші з
колір на світло-зелений з жовтизною. Сировина коричнева.
іншими тютюном.

Вірджинія

Середньостиглий

М'який, ніжний, солодкуватий смак (завдяки великому вмісту цукру) і
Щоб зберегти колір, маслянистість і солодкуватий присмак
приємний фруктовий аромат. Колір прийнято називати сонячним через використовують спосіб димової сушки і перед вживанням
кольори від лимонного до яскраво-оранжевого.
ферментують.

Гавана

Середньостиглий

Листя темно-зелене, гладке, м'ясисте, смоляне, з високим вмістом нікотину. Збір проводять при появі на листі світло-жовтої окантовки.

Дюбек

Ранньостиглий

Листя досить дрібні (15-25 см) з щільною тканиною і тонкою середньою Дуже ароматний, купажний сорт. Не терпить штучної ферменжилкою. Тютюн дрібнолистовий. Після сушіння колір листя стає від
тації, після правильного сушіння можна відразу курити. Вищі
жовтого до червоного.
товарні якості набуває після річної вилежки.

Пунта де Ланца

Середньостиглий

Листя темно-зелене з щільною структурою, завширшки 24 см і завдовжки 44 см.

Найміцніший тютюн (вміст нікотину 6,64%). Віддає перевагу
тіньовій сушці. Перед вживанням ферментують.

Східний Ароматний

Середньостиглий

Збір проводять при появі на листках світло-жовтої кайми. Вміст цукру
вище середнього, що обумовлює кисло-солодкий смак.

Використовується у складі сумішей тютюну для паління, а
також у боротьбі зі шкідниками рослин.

Хабано 2000

Пізньостиглий

Листя овальне, темно-зелене з хвилястою кромкою та спученою поверх- Вирощений під прямим сонцем лист може використовуватинею. Розмір листя завширшки 16 см і завдовжки 30 см.
ся як наповнювач або обгортка для сигар.
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Тютюн перед вживанням ферментують (процес окисленнятомлення, сушка). Для цигарок і курильних трубок.

ЗЕЛЕНІ
ТА ПРЯНО-СМАКОВІ
КУЛЬТУРИ

АНІС
Сорт,
гібрид F1
Аніс Звичайний

Строк
достигання
Однорічник

Характеристики сорту/гібриду

Особливості сорту/гібриду F1

камедь, анісову кислоту, слизовий цукор, жирне і
Плоди сіро-зелені, невеликі, близько 3-5мм, яйцевидні з не- Містить
ефірне масло. Стимулює виділення молока у матерів-годувеликими реберцями, стислі з боків, двонасінневі.
вальниць, корисна для травлення.

БАЗИЛІК
Сорт,
гібрид F1

Строк
достигання

Характеристики сорту/гібриду

Особливості сорту/гібриду F1

Зелений

Середньостиглий

Листки крупні, ланцето-овальні, зелені. Аромат сильний, специфічний присмак, що зберігається в сухих
рослинах.

Стійкий до хвороб та посухи. Багатий ефірними
маслами та каротином. Використовують у свіжому
та сушеному вигляді як приправу при консервуванні
овочів, приготування риби, м'яса.

Зелений Міні Кімнатний

Середньостиглий

Листки маленькі, зубчасті, яскраво-зелені. Аромат
інтенсивний, специфічний присмак, зберігається в
сухих рослинах.

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

Італійський

Середньостиглий

Листки крупні, ланцето-овальні, фіолетові. Аромат
сильний з специфічним присмаком, зберігається і в
сухих рослинах.

Стійкий до хвороб та посухи. Використовують як
приправу при консервуванні овочів, приготуванні
риби, м'яса.

Лимонний

Середньостиглий

Кущ висотою до 50 см, зелений, компактний. Містить
велику кількість ефірних масел.

Неповторний лимонний аромат. Для салатної зелені, а
також як пряно-смакову приправу в домашній кулінарії та консервуванні.

Тайський

Середньостиглий

Вертикальне, невелике, оливково-зелене з фіолетовим
відтінком листя. Стебла червоні, квіти фіолетові. Листя
має сильний пікантний аромат, що нагадує щось середнє між ароматами кориці і анісового базиліку.

Один з найбільш декоративних базиліків. Містить
вітаміни С, В1, В2, РР, ефірні масла, фітонциди. Для
використання в свіжому вигляді, як пряно-смакової
добавки та ароматизатора.

Фіолетовий

Середньостиглий

Листки крупні, ланцето-овальны, фіолетові. Аромат
сильний з специфічним присмаком, зберігається в
сухих рослинах.

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

Фіолетовий Чорний Опал Середньостиглий

Сильно розгалужена рослина. Листки крупні,
овальні,темно-фіолетові. Аромат сильний із специфічним присмаком. Маса 300 г.

Стійкий до хвороб та посухи. Містить велику кількість
ефірних масел. Для приправ, консервування, приготування риби та м'яса.

Червоний Рубін

Середньостиглий

Однорічна, високоврожайна середньостигла рослина з
періодом вегетації 65-70 днів. Сорт високоврожайний, Використовують в свіжому і сушеному вигляді як
формує сильно розгалужений кущик висотою 40-60 см, приправу при консервуванні овочів, при приготуванні
та діаметром до 80 см. Листя однорідне, червонувато- риби, м’яса.
фіолетового забарвлення, дуже запашні і ароматні,
містять ефірні масла, каротин та вітамін С.

Яскраво-зелений Міні

Середньостиглий

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

Стійкий до хвороб та посухи. Використовують у свіжому та сушеному вигляді у кулінарії. Велика кількість
корисних масел.

БАЗИЛІК ГРАНАТ

Ранньостиглий сорт, з періодом дозрівання 60-70 днів. Рослина компактного
розміру, до 35 см у висоту, з виключно
фіолетовим листям для вирощування у
горщику. Має сильний пряний аромат.
Насіння висівають не глибше 0,5-1 см в
легкі родючі ґрунти. Використовується
як добавка в салати, соуси, супи, м’ясні
страви.
Висівають (місяць, глибина) – V, 0,5-1 см
Схема посадки (см) – 20x30
Збирають (місяць) – VI-IХ
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ВАЛЕРІАНЕЛЛА
Сорт,
гібрид F1
Салатна

Строк
достигання
Середньостиглий

Характеристики сорту/гібриду

Особливості сорту/гібриду F1
Для відкритого ґрунту та плівкових
теплиць. Для використання в свіжому
вигляді (добавка до салатів, закуска або
самостійно як гарнір).

Листя соковите, приємний солодкий смак,
збирають до появи квітконосів.

ГІРЧИЦЯ САЛАТНА
Сорт,
гібрид F1
Ред Гігант

Строк
достигання
Ранньостиглий

Характеристики сорту/гібриду

Особливості сорту/гібриду F1

Компактна розетка соковитих і ніжних
червоно-зелених листочків. Має пікантний,
помірно-гострий смак і приємний аромат.

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

Характеристики сорту/гібриду

Особливості сорту/гібриду F1

ГРИБНА ТРАВА
Сорт,
гібрид F1
Пажитник

Строк
достигання
Середньостиглий

стебла, листки та наОднорічна трав’яниста рослина, висотою до Використовують
сіння, що надають грибний аромат. Для
60 см. Рослина сонцелюбна, не вибаглива
м'ясних,
рибних
страв,
грибів, бульйонів
до догляду.
та соусів.

ЕСТРАГОН
Сорт,
гібрид F1
Тархун

Строк
достигання
Середньостиглий

Характеристики сорту/гібриду

Особливості сорту/гібриду F1

Зелень зрізають, коли стебла досягають 25
см, у перший рік зелень зрізають 1 раз, а з
другого року – кілька разів. Росте на одному
місці 5-10 років.

Холодостійка, надає перевагу родючим
ґрунтам, світлим ділянкам, не любить
надмірної вологи. Незамінна приправа
до бринзи, сирів та рибних страв.

ЗМІЄГОЛОВНИК
Сорт,
гібрид
F1

ЗІРА КМИНОВА

Дворічна трав’яниста рослина, але найчастіше вирощують її як однорічник.
Агротехніка вирощування нічим не відрізняється від інших пряно-смакових
рослин. У відкритий ґрунт насіння можна
висівати на початку травня з міжряддями
45 см. Глибина загортання насіння – 2-3
см. Сходи з’являються на 12-14 день. Насіння збирають в серпні – на початку вересня. Використовують для різних страв
та ароматного чаю.

Медоніс

Строк
достигання

Характеристики
сорту/гібриду

Особливості сорту/гібриду F1

Не вибагливий до тепла, переносить
Світлолюбна пряна рос- похолодання, заморозки, любить
Однорічник лина з приємним м’ятно- світло та зволожений ґрунт. Для
лимонним ароматом.
ароматизації напоїв. До м’ясних та
рибних страв, салатів і супів.

Висівають (місяць, глибина) – IV-V, 2-3 см
Схема посадки (см) – 20х30
Збирають (місяць) – VIII-IХ

КАПУСТА ЛИСТОВА
КАЛЄ СКАРЛЕТ

Середньостиглий сорт листової капусти.
Період вегетації від сходів до технічної
стиглості 70-90 днів. Листя велике, кучеряве, схоже на салатне, фіолетового
кольору, його можна зрізати все літо,
на місці старого виростає нове. Рослина
дуже морозостійка, витримує сильні морози до -15 ⁰С. Висівають в квітні в парники. Для проростання насіння досить
+5-+6 ⁰С. В кінці травня розсаду висаджують на сонячне, постійне місце. Листя капусти в холодильнику зберігається
близько тижня, але краще заморожувати, смак капусти стає набагато кращим.
Використовується в кулінарії.

КАПУСТА ЛИСТОВА
Сорт,
гібрид F1

Строк
достигання

РанньоКалє Зелена
стиглий

Характеристики сорту/
гібриду

Особливості сорту/гібриду F1

Середньостиглий сорт листової
капусти. Період вегетації від
сходів до технічної стиглості 70-90
днів. Листя велике, кучеряве, схоже на салатне, зеленого кольору,
його можна зрізати все літо, на
місці старого виростає нове.

Листя капусти в холодильнику
зберігається близько тижня, але
краще заморожувати, смак капусти
стає набагато кращим. Рослина
дуже морозостійка, витримує сильні
морози до -15 ⁰С.

Висівають (місяць, глибина) –
IV-V, 0,5-1 см
Схема посадки (см) – 50х50
Збирають (місяць) – VII-Х
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КОРІАНДР (КІНЗА)
Сорт,
гібрид F1

Строк
достигання

Характеристики сорту/гібриду

Бородинський

Середньостиглий

Нектар

Середньостиглий

Янтар

Середньостиглий

Особливості сорту/гібриду F1

Листя використовують в свіжому вигляді для салатів, м'ясних і рибних
Коріандр – це насіння рослини, а кінза - її зелень. страв. Насіння додають як прянощі для ароматизації хліба, ковбас,
соусів, кондитерських виробів і в маринади. Це джерело вітамінів.
Однорічна, холодостійка, вологолюбна рослина і
Сіянці витримують заморозки до -4⁰С. Висівають рано навесні з міжпри посівах ранньою весною, дає хороший вроряддями 15-25 см на глибину 3-4 см. Норма висіву 5-7 г на 1м2.
жай. Вегетаційний період 31-36 днів.
Листова розетка напіврозкидиста. Листя темнозелене, ніжне, ароматне.

Достатньо холодостійка культура, при посівах ранньою весною, коли
в ґрунті багато вологи, дає гарний врожай.

КМИН
Строк
достигання

Характеристики сорту/гібриду

Двурічник

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

Сорт,
гібрид F1

Надійний

Особливості сорту/гібриду F1
Покращує травлення та підвищує апетит.

МАЙОРАН
Сорт,
гібрид F1
Дзвіночок

Строк
достигання
Однорічник

Характеристики сорту/
гібриду

Особливості сорту/гібриду F1

Численні стебла (20-50) утворюють кущ висотою 50-55
см, діаметром 35-40 см.

Теплолюбива культура. Вимоглива
до свтла. В кулінарії використовують як приправу. В медицині – як
знеболююче.

КРЕС-САЛАТ
ОГІРКОВА ТРАВА
Строк
достигання

Сорт,
гібрид F1

Бораго

Однорічник

Характеристики сорту/
гібриду

Особливості сорту/гібриду F1

Стебло прямостояче, товсте,
гіллясте, з опушенням. Листя
має аромат свіжих огірків. Для
отримання свіжої зелені посів
проводять в декілька термінів.

Невибаглива культура. Добрий
медонос. Можна вирощувати як кімнатну культуру. Свіже листя смакує у
салатах, а сушену траву використовують як пряність.

КРІП
Сорт,
гібрид F1

Строк
достигання

Характеристики сорту/
гібриду

Гладколистий

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

Кучерявий

Середньоранній

Широколистий

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

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

Особливості сорту/гібриду F1
В їжу використовують ароматне листя,
що має приємний пікантний смак.
Використовується для приготування
салатів, соусів, як приправа до м’ясних
і рибних страв.
Використовують в їжу в сирому вигляді
на початку стрілкування прикореневі
листя і молоді пагони, які мають приємний гострий гірчичний смак (салати,
бутерброди, приправи до супів і м’яса).
В їжу використовують ароматне листя,
що має приємний пікантний смак.
Використовують для приготування
салатів, соусів, як приправу до м’ясних
і рибних страв.

КРІП
Сорт,
гібрид F1

Строк
достигання

Характеристики сорту/гібриду

Особливості сорту/гібриду F1

Амброзія

Середньостиглий

Середньостиглий врожайний сорт. Рослина сильноросла,
інтенсивно-зелена. Листя велике, соковите, з сильним
ароматом.

Сорт генетично стійкий до грибкових захворювань, характеризується тривалим
строком збору зеленої маси. Висівають протягом усього літа, а також під зиму. Довго
не втрачає товарних властивостей. Використовується у свіжому та замороженому
вигляді.

Грибовський

Ранньостиглий

Розетка листків стояча, листки крупні, соковиті, темнозелені.

Сорт невибагливий, ароматний, стійкий до хвороб. Для використання в свіжому,
сушеному та замороженому вигляді.

Запашний пучок

Ранньостиглий

Дуже популярний сорт кущового кропу для отримання
компактна, середньої висоти, з піднятою розеткою, завдяки чому зелень не
зелені і спецій. Довго не цвіте, що дозволяє все літо збирати Рослина
під час дощів і її легко прибирати. Листя довге, широке, зелене, сильно
свіжу зелень. Перші зрізання зелені проводять через 35 днів забруднюється
розсічене, з сильним ароматом, ідеальне для вживання у свіжому вигляді.
після посадки.

Лісногородський

Середньостиглий

Багато листків, рослина компактна. Листки великі, соковиті, Тривалий час зберігає господарську придатність, довго не стрілкує, стійкий до хвороб.
темно-зелені з фіолетово-сизим відтінком у верхній частині. Використовується для сушки, соління та як приправа.
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КРІП

КРІП АЛІГАТОР
Пізньостиглий сорт. Перший зріз можна
робити на 40-45 день. Красиві потужні стебла сформовані в підведений кущ, висотою
30-40 см, що полегшує збирання. Стандарт
для цього кропу більше 5-7 разів за сезон,
листки зелені, з сизим відтінком і восковим
нальотом, дуже ароматні. Рекомендується
для вирощування на свіжу зелень, заморожування та висушування.
Висівають (місяць, глибина) – III-IV, 1 см
Схема посадки (см) – 15x45
Збирають (місяць) – VI-IХ

КРІП
Сорт,
гібрид F1

Строк
достигання

Характеристики сорту/гібриду

Особливості сорту/гібриду F1

Лукуллус

Ранньостиглий

Ранньостиглий і ароматний сорт, стійкий до стеблоутворення. Має підвищений вміст ефірних олій. Листки сильно-розсічені із яскраво-зеленим забарвленням. Розетка листків
Висівають протягом всього літа. Використовують у свіжому та замороженому вигляді.
стояча. Зелень готова до збирання через 30-35 днів після
сходів. Висота листя – 80-90 см.

Мамонт

Середньопізній

Рослина має добру облистеність. Листя крупне, ніжне.
Чудовий аромат.

Для зелені та спецій, споживання у свіжому вигляді, заморожування, засолювання.
Дружнє формування зелені та тривалий період зберігання.

Салют

Пізньостиглий

Невисокий компактний кущ. Листки темно-зелені, соковиті,
сильно розсічені, багаті ефірними оліями.

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

Супердукат

Середньостиглий

Середньостиглий високопродуктивний універсальний сорт.
Період від сходів до збору врожаю 35-40 днів. Рослина з
Сорт стійкий до стрілкування. Використовується у свіжому, сушеному, замороженому
великою кількістю листків, ніжно-зеленого кольору. Зелень вигляді.
ароматна та ніжна.

Татран

Середньопізній

Високорослий сорт (90-110 см) з густими темно-зеленими
листочками та сильним ароматом.

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

ПЕТРУШКА

ПЕТРУШКА
Сорт,
гібрид F1

Строк
достигання

Армавірська
(листова)

Ранньостиглий

Берлінська
(коренева)

Пізньостиглий

Богатир
(листова)

Пізньостиглий

Врожайна
(коренева)

Ранньостиглий

Карнавал
(листова)

Середньостиглий

Москраузе
(кучерява)

Середньостиглий

Парамоунт
(кучерява)

Ранньостиглий

Характеристики сорту/гібриду

Особливості сорту/гібриду F1

Розетка велика з великою кількістю ароматних, темно-зелених
листків.

Сорт скоростиглий, холодостійкий та зимостійкий, придатний до заморожування. Для приправ, вживання у свіжому та сушеному вигляді.

Листя темно-зелене. Коренеплід конусовидний, кремового
кольору, з приємним сильним ароматом довжиною 18-25 см,
масою 70-110 г.
Розетка велика, формує темно-зелене листя висотою 25-40 см. Завдяки високій тіньовитривалості прекрасно підходить для вигонки
в зимово-весняний період.
Плід конічний, білий, довжиною 20-30 см, діаметром 4-7 см, з ніжним м’якушем. Листя темно-зелене, з рівними краями та приємним
сильним ароматом.
Листя темно-зелене, середнього розміру, з глибокими надрізами
часток, гладкі, з приємним ароматом. Перший збір зелені при висоті 15-20 см, наступні через 30-35 днів.

Добре зберігається. Коренеплоди використовують для вигонки в зимово-весняний період. Для зимового зберігання, переробки, свіжого
споживання.
Універсальний сорт із рясною зеленню. Для відкритого і закритого
ґрунтів. Використовують листя, черешки, коренеплоди. Високі темпи
наростання зелені, ароматний, гарна врожайність.
Зелень після зрізу добре відростає. Високий вміст вітамінів. Для приправ в свіжому та сушеному вигляді.
Високий вміст мікроелементів та вітамінів. Завдяки довгим черешкам
сорт ідеальний для пучкового товару.

невибагливий до ґрунту, добре зимує у відкритому ґрунті.
Листки сильно гофровані, привабливі, темно-зелені. Зелень добре Сорт
Використовують у свіжому та сушеному вигляді, як прикрасу страв у
відростає після зрізу.
кулінарії.
відростання зеленої маси після зрізу. Для відкритого ґрунРозетка листя середньоросла, дуже щільна. Листки великі, темно- Інтенсивне
ту, плівкових наметів та домашніх умов. Для споживання у свіжому,
зелені, сильно гофровані, привабливі.
сушеному виді та для оформлення кулінарних страв.
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ПЕТРУШКА
Сорт,
гібрид F1

Строк
достигання

Характеристики сорту/гібриду

Особливості сорту/гібриду F1

Харків'янка
(коренева)

Середньостиглий

Листя темно-зелене, з рівними краями. Плід сірувато-зелений,
Дворічна культура. При зрізанні добре відростає багато разів. Високонічний, з сильним збігом, довжиною 20-30 см, діаметром 5-6 см, кий вміст сухих речовин, цукру, вітаміну С і дуже приємний сильний
масою 80-150 г.
аромат. Використовують як спецію.

Цукрова
(коренева)

Ранньостиглий

Конічні коренеплоди, з гострим кінчиком, довжиною 17-25 см,
діаметром 4-6 см, масою 30-60 г, сіро-білі. М’якуш білий.

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

ПЕТРУШКА ГІГАНТЕЛА

Ранньостиглий сорт. Рослина утворює щільну
розетку. Листки ніжні, темно–зелені, з прекрасним ароматом. Зелень добре відростає після
зрізу. При дотриманні агротехнічних умов, за
сезон можна отримати 5–6 зрізів товарної продукції. Цінується за корисні властивості, тому
споживають в їжу у свіжому вигляді.
Висівають (місяць, глибина) – IV, X, 1–2 см
Схема висадки (см) – 25x5–10
Збирають (місяць) – VI–IX

РЕВІНЬ
Сорт,
гібрид F1
Ревінь
Черешковий

Строк
достигання
Багаторічник

Характеристики сорту/
гібриду

Особливості сорту/гібриду
F1

У перший рік з рослини збирають Морозостійкий та вологолюбний.
2-3 червоно-коричневі черешки, Для смачних компотів, пирогів
наступні роки – більше.
та ліків.

РОЗМАРИН
ЛІКАРСЬКИЙ

РУКОЛА

Багаторічна, вічнозелена, пряно-ароматична та лікарська рослина вистою до 2
м. Рослина теплолюбна, неморозостійка,
гине при температурі нижче за -100С. Попередньо замочене насіння висівають
на розсаду у березні-квітні. Збирають
зелень з молодих пагонів до початку
цвітіння, починаючи з наступного року.
Використовують у свіжому та сушеному
вигляді, як пряно-смакову добавку до
різноманітних кулінарних страв. Вирощують в квіткових вазонах на балконі та
в квартирі або у відкритому ґрунті на сонячних ділянках. Добре очищує повітря.
Висівають (місяць, глибина) -III-IV, 0,2 см
Схема посадки (см) -70 * 40
Збирають (місяць) -IV-V

Сорт,
гібрид F1

Строк
достигання

Характеристики сорту/гібриду

Особливості сорту/гібриду F1

Індау

Однорічник

Рослина висотою 30 - 60 см, масою 120-160 г. Висівають в
Росилина світло- та вологолюбна. Низькокалорійна,
декілька термінів, починаючи з ранньої весни. Через два тижні містить вітаміни групи В, вітамін Р, сприяє нормалізації
після сходів можна збирати перший врожай листя.
травлення. Салатаного використання.

Міні Пікантна

Багаторічник

Листки ніжні, тонкі, видовжені, сильно зубчасті з горіхово-гірчичним смаком та приємним ароматом.

Низькорослий сорт. Потребує регулярного поливу. Зелень збирають до цвітіння. Використовується в салатах.

Листя сильно зубчате, продовгувате, гладке, з гірчичним
гострим смаком та приємним ароматом.

Швидкостиглий (20-25 днів) вузьколистий сорт. Зелень
збирають до цвітіння. Салатного призначення.

Морозне Віконце Багаторічник

РУТА
Сорт,
гібрид F1
Духмяна
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Строк
достигання
Багаторічник

Характеристики сорту/гібриду
Листя дрібне, ароматне, з пікантним присмаком
часника та цибулі.

Особливості сорту/гібриду F1
Молоде свіже або сушене листя служить приправою для
салатів, маринадів, солінь, м'ясних і рибних страв.

САЛАТ ЕНДІВІЙ ФРІЗЕ
Сорт,
гібрид
F1

Строк
достигання

Фрізе
Кремовий

Ранньостиглий

Фрізе
Зелений

Ранньостиглий

Цикорний
Ескаріол

Середньостиглий

Характеристики сорту/гібриду

Особливості сорту/гібриду F1

Сорт салатного цикорію. Гіркуватість листя через позбавлення рослини сонячного світла. Прибрати пікантну гіркоту допоможе витримка
у солоній воді 10-20 хвилин.
Рихлі розетки, заввишки 60 см, діаметром до Сорт салатного цикорію. Вирощу30 см, щільна прикоренева розетка з 80-100
ють висівом насіння у ґрунт або
листочків на одній рослині. Листя зелене, тон- розсадою. Пікантна гіркота фрізе
ке, довгасте, фігурне, розрізане, серцевина
доповнює смак риби, креветок,
жовто-зелена.
сиру та цитрусових.
Середньостиглий високоврожайний сорт
салатного цикорію. Призначений для отриСорт відрізняється стійкістю до
мання продукції протягом осіннього сезону. холоду і змін погодних умов.
Вегетаційний період 60-65 днів. Утворює ве- Використовують в свіжому або
ликі розетки з темно-зеленими, гофрованими тушкованому вигляді.
по краю листками, з щільною серцевиною.
Рихлі розетки, заввишки 60 см, діаметром до
30 см. Листя зелене, тонке, довгасте, фігурне,
розсічене, серцевина кремова.

САЛАТ КАЧАННИЙ ХРУСТКИЙ
Сорт,
гібрид
F1

Строк
достигання

Характеристики сорту/гібриду

Особливості сорту/гібриду F1

Айсберг

крупні, щільні, масою до 900 г. Листя гофро- Хрумкий качаннийсалат. Стійкий до стеблування
Середньоранній Плоди
ване з хвилястими краями, зелене, хрумке.
та хвороб. Для споживання у свіжому вигляді.

Айсгрін

Пізньостиглий

Айсруж

Дивограй

хрумкі качани. Стійкий до стеблуПлоди округлі, щільні, масою до 1000-1200 г. Листя Яскраво-зелені
вання та хвороб. Використовують для споживання
яскраво-зелене, гофроване, хвилясте, хрумке.
у свіжому вигляді.
Плоди округлі качани, щільні, масою до 500 г.
Стійкий до стеблування та хвороб. Для споживанСередньоЛистя світле з червоною окантовкою, гофроване, ня у свіжому вигляді. Вишукане забарвленя стане
стиглий
хвилясте, хрумке.
прикрасою для страв.
Листок поперечно-широко-еліптичний, зеленожовтуватий. По краю листя злегка антоціанове.
Високоякісний та урожайний сорт. Край пластинСередньопізній Розетка напівпрямостійка, діаметром 26 см,
ки середньо-хвилястий, злегка зубчастий, дрібно
головка округла, висотою 13 см, діаметром 13 см, надрізаний. Листя хрустке.
щільна.

САЛАТ МАСЛЯНИЙ КАЧАННИЙ

Сорт,
гібрид F1

Строк
достигання

Характеристики сорту/гібриду

Особливості сорту/гібриду F1

Качан округлий, закритий, масою 230-260 г. Розетка велика прямос- Для вирощування у відкритому і захищеному ґрунті. Маслянисте, ніжне та
тояча, висотою 28-30 см, діаметом 35 см. Листя велике, трикутне,
солодке листя.
світло-зелене, слабохвилясте.
Високоврожайний. Для вирощування в плівкових теплицях для ранньо-весВеликі головки масою до 1 кг, округлі, щільні. Листки світло зеленяного збору та у відкритому ґрунті для збору протягом всього вегетаційного
ного забарвлення, ніжні, з високими смаковими властивостями.
періоду. Стійкий до несприятливих погодніх умов.

Атракціон

Середньостиглий

Бона

Середньоранній

Годар

Ранньостиглий

Качан округлий, великий, щільний, масою 150-250 г. Листки сокови- Сорт відносно стійкий до хвороб і стеблування. Для споживання у свіжому
ті, містять багато калію, кальцію, заліза, комплекс вітамінів.
вигляді.

Майська Королева Зелений

Ранньостиглий

Велика розетка жовто-зелених, пузирчастих листків, масою 250-300 Для постійного отримання свіжої зелені, салат висівають через кожні 10-15 днів.
г. Листя солодке, соковите, маслянисте, без гіркоти.
Вирощують у відкритому ґрунті та в плівкових наметах.

Чотири сезони

Середньоранній

Качани середнього розміру. Листки м’ясисті, маслянисті, жовтувато-зелені всередині та бронзово-червоні по краю.

Привабливий на вигляд, для відкритого та закритого ґрунту. Використовувати в
їжу можна через 30-40 днів, не чекаючи утворення качану.

САЛАТ ЛИСТОВИЙ

75

САЛАТ ЛИСТОВИЙ

САЛАТ ЛИСТОВИЙ
АВСТРАЛІЙСЬКИЙ
Середньостиглий сорт. Вегетаційний період
від сходів до технічної стиглості 60-70 днів.
Качани рихлі, листя насичено-зелене, різьблене, кучеряве, соковите, хрустке, масою
300-350 г, високих смакових якостей. Рекомендується для вирощування у відкритому
ґрунті і плівкових укриттях. Використовується
для споживання у свіжому вигляді.
Висівають (місяць, глибина) – II-VIII, 1,5 см
Схема посадки (см) – 30х30
Збирають (місяць) – V-IХ

Сорт,
гібрид F1

Строк
достигання

Характеристики сорту/гібриду

Особливості сорту/гібриду F1

Бебі Зелений

Ранньостиглий

Рослина формує невелику розетку із зелених листків,
фігурних по краю. Листя має високий вміст вітамінів та
мінералів.

Бебі Червоний

Ранньостиглий

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

Грюнетта

Ранньостиглий

М'ясисте, кучеряве, світло-зелене листя з ароматом свіжої Швидкозростаючий, високоврожайний сорт. Для визелені, приємним смаком і багатством вітамінів.
рощування у відкритому і закритому ґрунті.

Дубовий Бордовий

Середньоранній сорт. Період від сходів до господарської
придатності становить 50-60 днів, листя в їжу можна
Середньоранній вживати вже через місяць після сходів. Листя великі,
гофровані, бордові. Розетка напівпіднята, висотою до 15
см і до 30 см в діаметрі.

Сорт стійкий до стрілкування, опадам і майже не
уражуються шкідниками. Даний сорт крім всіх своїх
переваг ще має високу декоративність.

Дубовий Зелений

велике, гофроване, зелене. Розетка напівпіднята,
Середньоранній Листя
висотою до 15 см і до 30 см в діаметрі.

Стійкий до стрілкування, опадів і ураження шкідниками. Висока декоративність. Особливо корисний
для дітей.

Золотий Шар

Ранньостиглий

Кучерявець Одеський

Середньостиглий

Лолло Біонда

Ранньостиглий

Лолло Роса

Ранньостиглий

Сімпсон

Ранньостиглий

Сніжинка

Ранньостиглий

Листовий Суміш

Ранньостиглий

Головка округла, діаметром 22-24 см, середньощільна, зі
слабким восковим нальотом, світло-зелена, в розрізі біложовта, масою 120-150 г.
Розетка напівпіднята, діаметром 24-32 см, листя світлозелене, соковите. Край листової пластинки фестоноподібний, дрібнокучерявий.

Використовують у свіжому вигляді в салатах,
гарнірах, бутербродах. Вирощується у відкритому та
закритому ґрунті, в кімнатних умовах.
Для відкритих та закритих ґрунтів, а також для
кімнатних умов. Використовують у салатах, гарнірах,
бутербродах.

Сорт стійкий проти стеблування. Підходить для прикрас страв у вигляді цілих листків.

Досить стійкий до гнилі, септоріозу, борошнистої
роси. Використовують листки для споживання у
свіжому вигляді.
Листковий, декоративний сорт, досить стійкий до
Розетка велика, компактна, шароподібна. Листя хвилясте, стеблування
та хвороб. Для споживання у свіжому
світло-зелене або жовто-зелене.
вигляді.
Рихла розетка діаметром 15-20 см з ніжними, гофроваДосить стійкий до хвороб і стеблування. Листки
ними, декоративними листками червоно-рожевого або
містять комплекс вітамінів, мінеральних солей, йод.
зелено-червоного кольору.
Для споживання у свіжому вигляді.
Ранній швидкоростучій сорт листового салату. Листя
Сорти характеризуються холодостійкістю та витривазібрані в напівпідняту, велику розетку висотою 30-45 см,
зеленого забарвлення, зморшкуваті, хвилясті по краям з лістю. Цінується за високу врожайність.
щільною текстурою і хорошими смаковими якостями.
Розетка вертикальна, компактна, складається з 12-18 жов- Рослина декоративна. Сорт досить стійкий проти
то-зелених, овально-видовжених, лопатоподібних листків. стеблування і хвороб. Для споживання у свіжому
Край листків хвилястий, сильнозубчатий.
вигляді.
Ранні швидкоростучі сорти листового салату. Листя зібране в напівпідняту, велику розетку висотою 30-45 см, різно- Сорти характеризуються холодостійкістю та витриваманітного забарвлення, зморшкувате, хвилясте по краях з лістю. Цінується за високу врожайність.
щільною текстурою і хорошими смаковими якостями.

САЛАТ РОМЕН
Сорт,
гібрид
F1
Ромен
Зелений

Строк
достигання
Середньостиглий

Характеристики сорту/гібриду

Особливості сорту/гібриду F1

Видовжене листя із закругленою вигнутою Вирощується безрозсадним способом. Довго
зеленою вершиною. Об'ємний качан висо- зберігаэться (до 30 діб в овочевій камері).
тою до 30 см і масою 550-750 г.
Стійкий до хвороб та шкідників.

САЛАТ РОМЕН
ЧЕРВОНИЙ

Середньостиглий сорт, має видовжене
листя із закругленою вершиною вигнутої
форми, зелено-червоного кольору. Утворює
об’ємний качан висотою до 30 см, і середньою масою 300-500 г. Вирощується безрозсадним способом. Має високі смакові якості
та довготривалий період зберігання (до 30
діб в овочевій камері). Стійкий до хвороб та
шкідників. Використовується для приготування свіжих салатів, кулінарних страв.
Висівають (місяць, глибина) – III-VIII, 1,5-2 см
Схема посадки (см) – 10х30
Збирають (місяць) – V-IХ
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САЛАТ СПАРЖЕВИЙ
Сорт,
гібрид
F1

Строк
достигання

Спаржевий Ранньостиглий

Характеристики сорту/гібриду

Особливості сорту/гібриду F1

Рослина утворює товсте і соковите стебло. Свіжозрізане
листя трохи гірчить, після підв’ялювання набуваює солодкуватого освіжаючого смаку. Стебла за смаком нагадують
спаржу.

Скоростиглий, холодостійкий сорт. В їжу використовують молоде
листя і стебло, для зимового зберігання – стебло. Стебла вживають
у смаженому, тушкованому, відвареному вигляді або солять, маринують, сушать, заморожують.

САЛАТ ЯПОНСЬКИЙ МІЗУНА
Сорт,
гібрид F1

Строк
достигання

Характеристики сорту/гібриду

Особливості сорту/гібриду F1

Японська листкова капуста – різновид гірчичного салату із червоним листям, не
голівку. Листя вузьке, дрібно порізане. За формою та смаком схоже на
Сприяє зміцненню імунітету. ВикористовуРанньостиглий формує
руколу, хоча має більш ніжну текстуру. Смак пряний з легким ароматом свіжоз- ється для приготування салатів.
меленого перцю, неповторний і пікантний.

Червоний

САЛАТ ЯПОНСЬКИЙ
МІЗУНА ЗЕЛЕНИЙ

Японська листкова капуста – різновид
гірчичного салату із зеленим листям, не
формує голівку. Термін від посіву до збору врожаю не перевищує 25 днів. Листя
вузьке, дрібно порізане. За формою та
смаком схоже на руколу, хоча має більш
ніжну текстуру. Смак пряний з легким
ароматом свіжозмеленого перцю, неповторний і пікантний. Висів: в травні,
коли ґрунт прогріється до +10⁰С, сходи
з’являються на 3-4 день після посіву. За
місяць утворює потужну махрову розетку. Сприяє зміцненню імунітету. Використовується для приготування салатів.
Висівають (місяць, глибина) – III-VIII, 1,52 см
Схема посадки (см) – 20х10

СЕЛЕРА

САЛАТ ЯПОНСЬКИЙ
МІЗУНА СУМІШ
Японська листкова капуста – різновид
гірчичного салату із різноманітним
листям, не формує голівку. Термін від
посіву до збору врожаю не перевищує
25 днів. Листя вузьке, дрібно порізане.
За формою та смаком схоже на руколу,
хоча має більш ніжну текстуру. Смак пряний з легким ароматом свіжозмеленого
перцю, неповторний і пікантний. Висів: в
травні, коли ґрунт прогріється до +10⁰С,
сходи з’являються на 3-4 день після посіву. За місяць утворює потужну махрову
розетку. Сприяє зміцненню імунітету.
Використовується для приготування
салатів.
Висівають (місяць, глибина) – III-VIII, 1,52 см
Схема посадки (см) – 20х10
Збирають (місяць) – IV-Х

СЕЛЕРА ЧЕРЕШКОВА
ПАСКАЛЬ

Середньостиглий сорт з м’ясистими,
соковитими, хрусткими запашними
черешками, не потребує відбілювання.
Черешки селери володіють всіма унікальними властивостями листової і кореневої селери, при цьому дозволяють
істотно розширити спектр кулінарного
використання. Чудовий осінньо-зимовий вітамінний продукт. Черешкову
селеру вирощують розсадним методом.
Висаджують з 70-80 денної розсади. Збір
черешкової селери проводять шляхом
зрізання всієї рослини.
Висівають (місяць, глибина) – II–III, 0,1см
Схема висадки (см) – 20х25
Збирають (місяць) – IX-X

Сорт,
гібрид F1

Строк
достигання

Характеристики сорту/гібриду

Особливості сорту/гібриду F1

Листова

Листки темно-зелені, ніжні, ароматні,
заввишки 25 см. Сорт харакСередньостиглий м'ясисті,
теризується гарним відростанням
зелені після періодичних зрізів.

Монарх
(коренева)

Середньопізній

Довжина коренеплоду 4-9 см, діаметр
4-10 см. Маса плоду до 500 г. М'якоть
біла, щільна.

Цілитель
(коренева)

Ранньостиглий

Розетка листя напівпіднята. Листки
темно-зелені, блискучі, гладенькі.
призначення, гарна лежкість. ПідвиКоренплід округлий, білий, масою 150- Універсальне
щує життєві сили організму.
170 г. М'якуш білий, ніжний, корінці
знаходяться знизу.

Великий вміст мікроелементів, вітамінів та
ефірних масел. Вживають у свіжому та сушеному
вигляді, для консервування.
Транспортабельний, лежкий, стійкий до хвороб.
Листки багаті на вітамін С та каротин, коренеплід
– на цукор, солі кальція та фосфора. Для переробки та споживання у свіжому вигляді.
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СЕЛЕРА
Сорт,
гібрид F1
Чорномор
(коренева)
Яблунева
(коренева)

Строк
достигання

Характеристики сорту/гібриду

Коренеплід м'ясистий, сірувато-білий,
округлий, масою до 350 г. М'якуш
білий, ніжний, містить велику кількість
вітамінів.
Коренеплід масою 180-450 г, округлої
Середньостиглий форми, трохи приплюснутий. М'якоть
біла.
Ранньостиглий

Особливості сорту/гібриду F1
Стійкий до хвороб, має високі дієтичні властивості, добре зберігається. Використовується як
спеція до страв.
Стійкий до хвороб. Висока транспортабельність.
Використовується у свіжому вигляді та для
пеперобки.

ТИМ’ЯН (ЧЕБРЕЦЬ)
Сорт,
гібрид
F1

Строк
достигання

Особливості сорту/гібриду F1

Характеристики сорту/гібриду
Листя дрібне, довгасто-яйцеподібне, зверху темно-зелене, знизу - сірувато-фіолетове. Квітки світло-рожеві,
зібрані на кінцях гілок в головчасте суцвіття.

Звичайний Багаторічник

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

ФЕНХЕЛЬ
Сорт,
гібрид F1
Мерцишор

Строк
достигання

Характеристики сорту/гібриду

Особливості сорту/гібриду F1

Зовні схожий на кріп, стебло прямосВ їжу використовують у свіжому і сушеному
тояче, високе, зелене. Листя велике,
як приправу "качанчики" та листи.
перисто-розсічене. Качан білий, щільний, вигляді
Ароматизує та освіжає страви.
з невеликими пустотами, 200-250 г.

Багаторічник

ЧАБЕР САДОВИЙ
Сорт,
гібрид F1
Остер

Строк
достигання

Характеристики сорту/
гібриду
Гіллястий кущ, висотою до 40
см, з ароматним листям.

Однорічник

Особливості сорту/гібриду F1
Рослина надає перевагу відкритим світлим місцям. Зелень
збирають до цвітіння. Додають до страв з м’яса, риби,
супів, салатів та соусів.

ЧЕРЕМША
Сорт,
гібрид F1
Черемша Багаторічна

Строк
достигання

Характеристики сорту/
гібриду

Особливості сорту/гібриду F1

Зелень яскраво-зелена з
родини Цибулевих або Лілейних. Зимостійка,
Багаторічник приємним слабочасниковим Рослина
вологолюбна, тіньовитривала.
смаком.

ЦИБУЛЯ-БАТУН
Сорт,
гібрид F1

Строк
достигання

Цибуля-Батун

Ранньостиглий

Характеристики сорту/
гібриду

Особливості сорту/
гібриду F1

Потовщене стебло білого кольору в підземній частині рос- Використовують свіжі
лини. Листки ніжні, соковиті,
листки на зелень. Салатдовго не грубіють, напівгостро- ного призначення.
го смаку.

ЦИБУЛЯ ДУХМЯНА
ДЖУСАЙ

Це трав’яниста, морозостійка рослина, хороший медонос. Багаторічна середньостигла рослина – на одному місці може рости
до 5-ти років. Листя у цибулі довгі 35 - 60
см, плоскі і м’ясисті, світло, темно - зелені, зі
слабким восковим нальотом. За рік цибуля
утворює 5 - 6 листків. З кожним роком в підставі стрілок утворюється дочірня цибулина, з якої виростає нова рослина. Відростає
рано навесні і росте до осені, не жовтіє. У
їжу вживаються листя цибулі, які мають напівгострий, слабочасниковий смак. Містить
багато каротину, аскорбінової кислоти.
Висівають (місяць, глибина) - IV-V, 1-1,5 cм
Схема посадки (см) - 25*30
Збирають (місяць) - VI-X

ЦИБУЛЯ ШНІТ
Сорт,
гібрид F1

Строк
достигання

Характеристики сорту/
гібриду

Листя тонке, шилоподібне,
трубчасте. Утворює несправцибулину з відкритими
Цибуля Шніт Середньостиглий жню
соковитими лусочками. Cухі
лусочки мають фіолетовочервоне забарвлення.

78

Особливості сорту/
гібриду F1
Використовують зелене перо,
що містить величезну кількість
білка, вуглеводів, мікроелементів, а також декоративно - коли цвіте гарними
фіолетовими квітами.

ЦИБУЛЯ-ПОРЕЙ
Сорт,
гібрид F1

Строк
достигання

Характеристики сорту/гібриду

Особливості сорту/гібриду F1

Карентан

Пізньостиглий

Довге, плескате, темно–зелене листя та
потовщене підземне стебло – білу ніжку,
довжиною 10–25 см, діаметром 4 см.

Болгарський
Велетень

Середньостиглий

Середньостиглий високоврожайний сорт.
Вегетаційний період від сходів до збору
Вага однієї рослини до 400 г. Рекомендуєтьврожаю 130-140 днів. Утворю довгі, широкі, ся для споживання у свіжому вигляді та в
темно-зелені з восковим нальотом листки домашній кулінарії.
та потовщене стебло висотою 55-70 см.

ЦИКОРІЙ

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

ЦИКОРІЙ
ПАЛЛА РОССА

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

Сорт,
гібрид F1

Строк
достигання

Кавовий
Пізньостиглий
(кореневий)
Міланський Ранньостиглий
(листовий)

Щербет
(листовий)

Ранньостиглий

Характеристики сорту/
гібриду
Трав'яниста рослина до 1,5 м
заввишки, має товстий м'ясистий
довгий стрижневий корінь.
Рослина утворює видовжені, з
ребром, качани світло-зеленого
кольору, які збирають в кінці вересня – на початку жовтня. Мають
пікантний смак.
Рослина утворює видовжені, з
ребром, качани кремово-червоного забарвлення. Мають пікантний
смак.

Особливості сорту/гібриду F1
Для отримання сировини для приготування напоїв і спиртів. Містить
інулін.
Для приготування салатів. Містять
велику кількість вітамінів, мінеральних речовин, які позитивно впливають на утворення еритроцитів.
Для приготування салатів. Велика
кількість вітамінів, мінеральних
речовин, які позитивно впливають на
утворення еритроцитів.

ШПИНАТ
Сорт,
гібрид F1

Строк
достигання

Матадор

Середньостиглий

Новозеландський

Середньостиглий

Характеристики сорту/
гібриду

Особливості сорту/гібриду F1

Розетка компактна. Листки гладень- Вітамінний та врожаний сорт. Використовують
кі, круглоовальні, товсті, зелені,
молоді листки у свіжому, вареному, тушкованому
край листової пластинки рівний.
вигляді та для консервації.
Маса 20-30 г.
В їжу використовують пагони і листя в свіжому і
Однорічна дієтична рослина з
вареному вигляді, для супів, гарнірів і пюре. Для
м'ясистим листям і пагонами.
консервування і заморожування.

ЩАВЕЛЬ
Сорт,
гібрид F1

Строк
достигання

Характеристики сорту/гібриду

Особливості сорту/гібриду F1

Бельвільський

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

Стійкий до понижених температур та стрілкування. Використовують в домашній кулінарії, для
консервації та засолювання.

Широколистий

листя, що має приємний
Ранньостиглий Ароматне
пікантний смак.

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

АЛТЕЯ ЛІКАРСЬКА

Багаторічна невибаглива лікарська
рослина, висотою до 120 см. Вирощується посівом насіння під зиму або
ранньою весною, на постійне місце.
Стебла сіро-зелені, розташовані вертикально, покриті зубчастими листками, м’якими на дотик. Квіти блідо-рожеві, ростуть пучками по кілька штук
в одній пазусі. Цвіте алтея з червня по
липень, а насіння дозріває на початку
осені. Заготовляють коріння восени
або на весні. Застосовується в медицині при хворобах дихальних органів
та для протизапальної дії.

ВАЛЕРІАНА
Сорт,
гібрид F1

Висівають (місяць, глибина) – III-V, Х,
2-3 см
Схема посадки (см) – 40x50

Валеріана
Лікарська

Строк
достигання

Особливості сорту/
гібриду F1

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

Багаторічник

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

ВІВСЯНИЙ КОРІНЬ
Сорт,
гібрид F1

Строк
достигання

Вівсяний Корінь

Характеристики плоду

Особливості сорту/гібриду F1

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

Двурічник

Має сильний аромат, пікантний, гостропряний смак. Використовується в свіжому
вигляді в салатах, в сушеному як спеція.

ГІСОП
Сорт,
гібрид F1

Строк
достигання

Гісоп Лікарський

Характеристики плоду

Особливості сорту/гібриду F1

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

Багаторічник

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

ДУШИЦЯ (МАТЕРИНКА, ОРЕГАНО)
Сорт,
гібрид F1

Строк
достигання

Душиця Звичайна Багаторічник
(материнка)

Характеристики плоду

Особливості сорту/гібриду F1

Рослина висотою 50-70 см. Висівають у відкритий ґрунт
весною та під зиму. Для лікування застосовують стебла,
листя, квіти. У якості приправи до салатів, м’ясних та рибних страв використовують свіжу зелень (листя та квіти).
Збирають зелень на другий рік під час масового цвітіння.

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

ЗВІРОБІЙ
Сорт,
гібрид F1
Звіробій

Строк
достигання
Багаторічник

Характеристики плоду

Особливості сорту/гібриду
F1

Вирощують найчастіше посівом насіння під зиму, при посіві
навесні насіння необхідно стратифікувати. Золотисто-жовті
квіти розцвітають перший раз на початку літа, повторно – через
місяць-півтора. Болезаспокійливий, протизапальний і ранозагоювальний засіб, для настоїв, чаїв та відварів.

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

КОТОВНИК ЛИМОННИЙ
Сорт,
гібрид F1

Строк
достигання

Котовник Лимонний Багаторічник

Характеристики плоду

Особливості сорту/гібриду F1

Висота 45-100 см. Культура теплолюбна, вирощують на відкритих сонячних ділянках, легких Має сильний аромат, пікантний, гостро-пряний смак. Виґрунтах. Свіже та сушене листя – ароматна приправа до м’ясних, рибних страв. З нього
користовується в свіжому вигляді в салатах, в сушеному
готують відвари та настої. Чудовий медоніс.
як спеція.

ЛАВАНДА ЛІКАРСЬКА
Сорт,
гібрид F1

Лаванда

Строк
достигання

Багаторічник

Характеристики плоду
Лікарський і пряний напівкущ з сильним
ароматом. Росте на захищених сонячних місцях,
родючих грунтах.

Особливості сорту/гібриду F1
Вирощують посівом у відкритий грунт
під зиму, або навесні. Перед весняним
посівом стратифікують. Седативний,
протисудомний та заспокійливий засіб,
допомагає від мігрені.

ЛЮБИСТОК
Сорт,
гібрид F1
Любисток
Лікарський
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Строк
достигання
Багаторічник

Характеристики плоду

Особливості сорту/гібриду F1

Листя блискуче, запашне. Зонтичні суцвіття жовтуватозелені. Використовується у свіжому та сушеному
вигляді. Покращує роботу стравоходу, збуджує апетит.
Багатий на вітаміни А, В, С та мінеральні речовини.

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

ЛИМОННА ТРАВА
Сорт,
гібрид F1

Лимонна Трава
Лемонграсс

Строк
достигання

Однорічник

Характеристики плоду

Особливості сорту/
гібриду F1

Стебла м'ясисті, листя світлозелене, довге, вузьке, гладке та
гостре. Квітки непомітні, формують
пучок. Легкий лимонний запах і
цитрусовий смак. Це приправа,
антидепресант та афродізіак. Допомагає при застуді.

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

М’ЯТА
Сорт,
гібрид F1

Строк
достигання

М'ята Перцева

Багаторічник

М'ята Яблунева

Багаторічник

Особливості сорту/гібриду F1

Характеристики плоду

Насіння висівають у відкритий
одному місці вирощують 3
ґрунт навесні. Насіння дуже дрібне, На
Гарний медоніс. З листя
тому рослину можна вирощувати роки.
м’яти
заварюють корисні фіточаї.
розсадним способом.
Підходить для ландшафтного
Сильна багаторічна рослина з
дизайну. З неї роблять чаї,
сіро-зеленим листям. Листя рослимонади, коктейлі, а також вилини мають запах яблук. Висота
користовують як спецію до риби
60-70 см.
та м’яса.

МЕЛІСА ЛИМОННА
Сорт,
гібрид F1

Строк
достигання

Меліса Лимонна Багаторічник
Соборна

Характеристики плоду

Особливості сорту/
гібриду F1

Насіння у відкритий ґрунт висівають
весною, коли він добре прогріється.
Свіже листя та молоді пагони використовують як приправу до супів, м’яса,
овочевих страв. Можна вирощувати як
кімнатну (горщикову) культуру. Заспокійливі природні ліки.

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

МОНАРДА
ЛИМОННА

Квітуча багаторічна рослина, часто
вирощується як однорічник. Рослини
кущисті, висотою 80-100 см. Оригінальні рожеві квіти зібрані в головчасті, багатоярусні суцвіття. Цвітіння
починається з червня по вересень.
Рослини мають інтенсивний аромат
бергамоту. Листя і суцвіття мають
виразний, ніжний лимонний аромат,
ними приправляють різні страви,
ароматизують чай і напої. Насіння висівають в березні в контейнери, присипавши тонким шаром субстрату.
Сходить протягом 2 тижнів при температурі 20-22⁰С. В відкритий ґрунт висаджують в травні місяці. Це не дуже
вибагливий вид і добре росте як на
сонячних місцях, так і в тіні, на помірно родючому, вологому ґрунті.
Висівають (місяць, глибина) – III-V, 0,20,4 см
Схема посадки (см) – 50x50
Збирають (місяць) – VI-IХ

РОМАШКА ЛІКАРСЬКА
Сорт,
гібрид F1

Ромашка
Лікарська

Строк
достигання

Однорічник

Характеристики плоду

Особливості сорту/
гібриду F1

Однорічна трав’яниста рослина, висотою до 35 см. Віддає перевагу вологим
ґрунтам, світлі ділянки. Вегетаційний
період 60-70 днів.

Цвіте з весни до осені. У
лікувальних цілях (для настоїв) використовують квіти,
зібрані на початку цвітіння.

РОЗТОРОПША
Сорт,
гібрид F1
Розторопша
Плямиста

Строк
достигання
Однорічник

Характеристики плоду

Особливості сорту/гібриду F1

Невимоглива до умов вирощування рослина. Вирощують посівом насіння у відкритий Має сильний аромат, пікантний, гостро-пряний смак. Викорисґрунт. В їжу споживають молоде листя та пагони, суцвіття, готуючи їх як артишок. Затовується в свіжому вигляді в салатах, в сушеному як спеція.
стосовується як ліки при захворюваннях печінки.

СТЕВІЯ
Сорт,
гібрид F1
Стевія Медова
Трава

Строк
достигання
Багаторічник

Характеристики плоду

Особливості сорту/гібриду F1

Компактний кущ. Квітки білі з блідо-пурпуровим ценприродний безкалорійний
тром. Рослина невибаглива, легко пристосовується до Єдиний
цукрозамінник. В 25 разів солодша за цурізних ґрунтів. Вирощується посівом насіння в ґрунт та кор,
нормалізує
рівень глюкози в крові.
розсадним способом.

ШАВЛІЯ
Сорт,
гібрид F1
Шавлія Лікарська

Строк
достигання
Багаторічник

Характеристики плоду

Особливості сорту/гібриду F1

Невибагливий, посухостійкий напівкущ. Насіння у
відкритий ґрунт висівають навесні та під зиму. Листя
Свіже листя використовують як приправу до
збирають в червні-серпні, починаючи з другого
м`ясних страв, супів.
року. Має протизапальні, антимікробні, загально
зміцнюючі властивості.
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КІМНАТНІ
РОСЛИНИ

МІНІ-КІМНАТНІ КВІТИ
АСПАРАГУС
Сорт, гібрид F1

Період цвітіння, місяць

Висота культури, см

Діаметр квітки/суцвіття

Тривалість життя рослини

V- VIII

50-60

0,5-1

багаторічник

I-IV

50-60

0,5-1

багаторічник

Період цвітіння, місяць

Висота культури, см

Діаметр квітки/суцвіття

Тривалість життя рослини

VI-IX

25-30

до 5

однорічник

Декоративний
Шпренгера
Пушистоперистий

БАЛЬЗАМІН
Сорт, гібрид F1
Уоллера Суміш

БЕГОНІЯ БОЛІВІЙСЬКА
Сорт, гібрид F1

Період цвітіння, місяць

Висота культури, см

Діаметр квітки/суцвіття

Тривалість життя
рослини

Копакабана Жовта

I-II

30-35

6-7

однорічник

Копакабана Триколор

VI-ІX

30-35

6-7

однорічник

Копакабана Червона

VI-ІX

30-35

6-7

однорічник

ВАШИНГТОНІЯ
Сорт, гібрид F1

Період цвітіння, місяць

Висота культури, см

Діаметр квітки/суцвіття

Тривалість життя
рослини

ІІI-V

200-300

-

багаторічник

Період цвітіння, місяць

Висота культури, см

Діаметр квітки/суцвіття

Тривалість життя
рослини

VI-VIII

50

4-5

багаторічник

Період цвітіння, місяць

Висота культури, см

Діаметр квітки/суцвіття

Тривалість життя
рослини

I-XII

100

Вашингтонія

ГЕРБЕРА
Сорт, гібрид F1
Гербера Суміш

ДРАЦЕНА
Сорт, гібрид F1
Драцена

багаторічник

КАВА АРАВІЙСЬКА

Вічнозелена, тепло– та світлолюбна рослина. Влітку потребує постійного поливу,
обов’язково відстояною водою, можна
виносити на свіже повітря, притіняючи
від сонця. Зимою рослину ставлять на
південне вікно, підтримують температуру
+18–20°С, зменшують поливи. Розмножують насінням, попередньо очищеним від
м’якоті та промитим у розчині марганцівки. Насіння плоскою стороною укладають
на поверхню ґрунту через 3–4 см, не заглиблюючи, а присипаючи субстратом.
Посіви поливають, накривають склом, два
рази на тиждень по кілька разів провітрюють, щоб не загнило насіння. При температурі ґрунту +20–30°С сходи з’являються
протягом 2 місяців. Плодоносять сіянці на
3–4 рік.
Висівають (місяць, глибина) – I–XII, 1–2 см
Схема висадки (см) – 30х30
Період цвітіння (місяць) – V–VII

КАКТУСИ
Сорт, гібрид F1
Кактуси Суміш

НОЛІНА
Сорт,
гібрид F1
Ноліна
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Період
цвітіння,
місяць

Висота культури, см

III

25-40

Діаметр квітки/суцвіття

Тривалість життя
рослини
багаторічник

МІРТ

Період цвітіння, місяць

Висота культури, см

I-XII

40-50

Діаметр
квітки/суцвіття

Тривалість
життя рослини
багаторічник

Сорт, гібрид
F1
Мірт

Період цвітіння, місяць

Висота культури, см

Діаметр квітки/суцвіття

Тривалість життя рослини

ІІI-ІV

120

2

багаторічник

КОЛЕУС

КОЛЕУС ВІЗАРД
ВЕЛЬВЕТ РЕД

Сорт, гібрид F1

Період цвітіння, місяць

Висота культури, см

Діаметр
квітки/суцвіття

Тривалість
життя рослини

Стандарт Суміш

ІІI-ІV

30-40

Візард Роуз

VI-IХ

30-35

25-30

багаторічни

Візард Скарлет

VI-IХ

30-35

25-30

багаторічни

Багаторічна рослина, яка вирощується
у відкритому ґрунті як однорічна. Компактна рослина висотою 30-35 см, діаметром 25-30 см, з червоно-бордовим
листям з салатовою облямівкою. Віддає
перевагу сонячним злегка затіненим ділянкам, з легкими, родючими, підкисленими ґрунтами. Висівають насіння в лютому місяці в ящики, злегка присипаючи
піском. При температурі 20-22⁰С і постійній вологості, рослини проростають
через 14-18 днів. На постійне місце висаджують в червні місяці. Використовують
в ландшафтному дизайні для оформлення клумб, квіткових композицій, а також
для вирощування в корзинах і контейнерах в якості кімнатної культури.

однорічник

Висівають (місяць, глибина) – II-III, 0,10,3 см
Схема посадки (см) – 25x25
Збирають (місяць) – VI-IХ

ПАССІФЛОРА
Сорт, гібрид F1

Період цвітіння, місяць

Висота культури, см

Діаметр квітки/суцвіття

Тривалість
життя рослини

Пассіфлора Їстівна

VII-IX

400

12-15

багаторічник

ПЕЛАРГОНІЯ
Період
цвітіння,
місяць

Висота культури, см

Діаметр квітки/суцвіття

Тривалість
життя рослини

Бланка

VI-ІX

30-35

3-4

багаторічник

Ярка F1

I-XII

35

12

багаторічник

Мірка F1

I-XII

35

12

багаторічник

Сорт, гібрид F1

ПЕЛАРГОНІЯ
КІМНАТНА СУМІШ

СТРЕЛІЦІЯ
Сорт, гібрид F1

Період цвітіння, місяць

Висота культури, см

Діаметр квітки/суцвіття

IV-IX

до 30

до 15

Стреліція

Тривалість
життя рослини

ФІНІКОВА ПАЛЬМА
Сорт, гібрид
F1

Період цвітіння, місяць

Висота культури, см

Фінікова Пальма

ІІI-V

200-300

Діаметр квітки/суцвіття

Багаторічна рослина, висотою 30 см,
яка вирощується як в садових, так і в
кімнатних умовах. Квіти дрібні, різноманітного забарвлення, зібрані у кулеподібні суцвіття. Висів насіння на розсаду
з листопада по квітень у пухкий, гарно
зволожений ґрунт. При температурі
20⁰С сходи з’являються через 10-15 днів.
Через 6-10 тижнів сіянці пікірують. Цвітіння починається через 5-6 місяців та
триває до заморозків. Використовують
в квітниках, балконних ящиках, підвісних кошиках, чудово виглядатиме у
садових конейнерах.
Висівають (місяць, глибина) – ХII-III, 0,5
см
Схема посадки (см) – 20x20
Збирають (місяць) – I-ХII

Тривалість життя рослини
багаторічник

ЦИКЛАМЕН
Сорт, гібрид
F1
Персидський
Суміш

Період цвітіння,
місяць

Висота культури,
см

IV-IX

20-30

Діаметр квітки/
суцвіття

Тривалість життя
рослини
багаторічник

ЮККА
Сорт, гібрид
F1
Юкка

Період цвітіння,
місяць

Висота культури,
см

Діаметр квітки/
суцвіття

Тривалість життя
рослини

VIІ- VIІІ

100-150

2-3

багаторічник
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МІНІ-КІМНАТНІ ОВОЧІ, ПРЯНОЩІ
БАКЛАЖАН
Сорт, гібрид
F1
Голден Егс

Строк достигання

Характеристики плоду

Особливості сорту/гібриду F1

У міру дозрівання плід змінюється з білого
жовтий, за формою та розміром нагадує
Середньостиглий на
гусяче яйце. Маса 80-100 г. Кущ невибагливий,
компактний.

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

ОГІРОК
Сорт, гібрид
F1

Махаон F1

Строк достигання

Ранньостиглий

Характеристики плоду

Особливості сорту/гібриду F1

Корнішони короткі, середньогорбкуваті, білошипі, зі світлими 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 ґрунті і весняних
теплицях. Стійкий до оливкової плямистості,
вірусу звичайної огіркової мозаїки, борошнистої роси, толерантний до несправжньої
борошнистої роси.

ПЕРЕЦЬ ДЕКОРАТИВНИЙ

Сорт, гібрид
F1

Строк достигання

Кімнатний

Середньоранній

Намисто

Скоростиглий

Пурпурова
Перлина

Ранньостиглий

Феєрверк

Ранньостиглий

Характеристики плоду

Особливості сорту/гібриду F1

правильному догляді плоди зберігаються на рослині протягом 2-3
Круглі і конусоподібні плоди змінюють забарвлення на початку – жов- При
місяців. По пекучості в кілька разів перевершують звичайний гострий
ті, пізніше – фіолетові, по закінченню формування – червоні.
перець.
Багаточисельні невеличкі плоди, округлі, діаметром до 1 см. Забарв- Рослина краще плодоносить на яскравому сонці, але з рясним поливом
лення плодів жовте, помаранчеве, червоне та фіолетове.
(при пересиханні ґрунту плоди опадають).
Плоди дуже декоративні, округло-видовжені, діаметром 1,5 см. Попекучі і можуть використовуватися в домашній кулінарії. Зберігаступово змінюють забарвлення від червоного до темно-фіолетового Плоди
ють декоративність протягом 2-3 місяців.
кольору.
Плоди конічні, довжиною до 5 см. Забарвлення плодів яскраве та
різнокольорове, від жовтого до фіолетового.

Підходить для використання в домашній кулінарії, сушіння та маринування. Зберігають декоративність протягом 2-3 місяців.

ТОМАТ
Сорт, гібрид F1

Строк достигання

Характеристики плоду

Плоди яскраво-червоні, масою
50-65 г з хорошою врожайністю
(з одного куща, можна зібрати
до 2 кг).
Ранній сорт компактного балконного томату. Кущ детермінантний,
висотою до 30 см, усипаний веБалконний Жовтий
Ранньостиглий ликою кількістю томатиків-чері.
Плоди золотисто-жовті, солодкі
з легкою кислинкою, діаметром
2,5-3 см, вагою до 20 г.
Ранній сорт компактного балконного томату. Кущ детермінантний,
висотою до 30 см, усипаний веБалконний Червоний Ранньостиглий ликою кількістю томатиків-чері.
Плоди золотисто-жовті, солодкі
з легкою кислинкою, діаметром
2,5-3 см, вагою до 20 г.
Балконне Диво

Ранньостиглий

Особливості сорту/
гібриду F1
Ідеальний сорт для вирощування на балконі та
в оранжереї.

Кущ декоративний, не
потребує пасинкування і
формування.

Кущ декоративний, не
потребує пасинкування
і формування. Вишукана
прикраса кухні.

БАЗИЛІК
Сорт, гібрид
F1
Суміш
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Строк достигання
Ранньостиглий

Характеристики плоду
Суміш декоративних базиліків висотою до 30 см. Рослини щільні,
компактні. Мають вертикальне, красиве невелике оливково-зелене,
фіолетове, зелено-бордове листя.

Особливості сорту/гібриду F1
Сильний, пікантний аромат. Містить вітаміни С, В1,
В2, РР, ефірні олії, фітонциди.

БАЗИЛІК
БАХРОМЧАТИЙ
ФІОЛЕТОВИЙ

Ранньостиглий сорт з періодом дозрівання
60-65 днів. Рослина компактних розмірів до
30-35 см в висоту з гофрованими, овальними
листями, які залишаються темно-фіолетовими протягом усього сезону. Має сильний
пряний аромат. Насіння висівають не глибше
0,5-1 см в кімнатні горщики з легким родючим ґрунтом. Любить добре освітлені місця і
помірно вологий ґрунт. Використовується як
добавка в салати, соуси, супи, м’ясні страви.

САЛАТ ЛИСТОВИЙ

Висівають (місяць, глибина) – V, 0,5-1 см
Схема посадки (см) – 20x30
Збирають (місяць) – VI-IХ

Сорт, гібрид
F1
Балконний
Зелений

Строк достигання
Ранньостиглий

Характеристики плоду
Рослини формують невеликі розетки із зелених
листків, фігурних по краю.

Особливості сорту/гібриду F1
Для використання у свіжому вигляді в салатах, гарнірах, бутербродах. Для вирощування в кімнатних
умовах, відкритому та закритому ґрунті. Листя має велику кількість вітамінів та мінералів.

Балконний Мікс Ранньостиглий

Рослини формують невеликі розетки із бордових Велика кількість вітамінів та мінералів та робить цю культуру дуже корисною для споживання, осота зелених листків, фігурних по краю.
бливо в зимовий період. Листя має велику кількість вітамінів та мінералів.

Балконний
Червоний

Рослини формують невеликі розетки із зеленобордових листків, фігурних по краю.

Ранньостиглий

Для використання у свіжому вигляді в різноманітних салатах, гарнірах, бутербродах. Для вирощування в кімнатних умовах, відкритому та закритому ґрунті.

РУКОЛА
Сорт, гібрид F1
Оліветта

Строк достигання
Багаторічник

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

Особливості сорту/гібриду F1
Для кімнатного вирощування, із соковитим горіховогірчичним смаком.
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НАСІННЯ КВІТІВ

АГЕРАТУМ
Висівають
(місяць/
глибина,
см)

Схема
посадки
(см)

Період
цвітіння,
місяць

Висота
культури, см

Діаметр
квітки/
суцвіття

Тривалість
життя рослини

Біла Куля

IV-V, 1-1,5

20*25

VI-X

20-30

5

однорічник

Синя Норка

IV-V, 1-1,5

20*25

VI-X

20-30

2-5

однорічник

Суміш

IV-V, 1-1,5

20*25

VI-X

20-30

5

однорічник

Рожева Куля

IV-V, 1-1,5

20*25

VI-X

20-30

5

однорічник

Сорт,
гібрид F1

АГЕРАТУМ
БІЛО-БЛАКИТНИЙ

Компактний декоративний однорічник, заввишки 20-30 см, з біло-блакитними суцвіттями. Використовують
для декорування переднього плану
квітників, ефектно заповнює вільні
простори при групових посадках на
клумбах. Можна також висаджувати
контейнери, балконні ящики. Добре
поєднується чорнобривцями, нагідками, цинією та цинерарією.
Висівають (місяць, глибина) –
IV-V, 1-1,5 см
Схема посадки (см) – 20х25
Збирають (місяць) – VI-Х

АЙСТРА АЛЬПІЙСЬКА
Сорт,
гібрид F1

Висівають
(місяць/
глибина, см)

Схема
посадки (см)

Період
цвітіння,
місяць

Висота
культури,
см

Діаметр квітки/суцвіття

Тривалість
життя рослини

IV-V, 1-1,5

30*40

IX-X

25-30

7-8

багаторічник

Альпійська Суміш

АЙСТРА ВИСОКОРОСЛА КРАЛЕН
Висівають
(місяць/
глибина,
см)

Схема
посадки
(см)

Період
цвітіння,
місяць

Висота
культури, см

Діаметр квітки/
суцвіття

Тривалість
життя рослини

Ангора

III-IV, 1

20*40

VII-X

60-70

12

однорічник

Бірма

III-IV, 1

20*40

VII-X

70-80

12

однорічник

Голд

III-IV, 1

20*40

VII-X

70–80

12

однорічник

Камео

III-IV, 1

20*40

VII-X

60-70

12

однорічник

Люкс

III-IV, 1

20*40

VII-X

60-70

12

однорічник

Персер

III-IV, 1

20*40

VII-X

70–80

12

однорічник

Сіам

III-IV, 1

20*40

VII-X

70–80

12

однорічник

Суміш

III-IV, 1

20*40

VII-X

70–80

12

однорічник

Шиншила

III-IV, 1

20*40

VII-X

70–80

12

однорічник

Сорт,
гібрид F1
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АЙСТРА ВИСОКОРОСЛА ПІОНЕН

АЙСТРА
ВИСОКОРОСЛА
КОРОЛІВСЬКА
СУМІШ

Сортотип піонієвидних айстр з великим розміром суцвіть. Однорічна
рослина висотою 60-70 см. Висаджують на великих сонячних ділянках.
Рослина виділяється потужним ростом, невибаглива, холодостійка, світлолюбна, переносить заморозки до
-3⁰С та незначне затінення. Стійка до
несприятливих умов. Пізнього строку цвітіння. Має неперевершений
вигляд в букетах, збірних квітниках і
групами.
Висівають (місяць, глибина) – III-IV, 1
см
Схема посадки (см) – 20х40
Збирають (місяць) – VII-Х

Сорт,
гібрид F1

Висівають
(місяць/
глибина,
см)

Блауер Турм

IV-V, 1-1,5

Вайт Турм

IV-V, 1-1,5

Віолет Турм

III-IV, 1-1,5

Голден Турм

III-IV, 1-1,5

Ред Турм

Схема
посадки
(см)

Період
цвітіння,
місяць

Висота
культури, см

Діаметр квітки/
суцвіття

Тривалість
життя рослини

20*40

VII-X

60-70

8-10

однорічник

20*40

VII-X

60-70

12

однорічник

20*40

VII-X

60-70

8-10

однорічник

20*40

VII-X

60-70

8-10

однорічник
однорічник

III-IV, 1

20*40

VII-X

60

10

Салмон Турм

III-IV, 1-1,5

20*40

VII-X

60-70

8-10

однорічник

Сільвер Турм

III-IV, 1-1,5

20*40

VII-X

60-70

8-10

однорічник

Суміш
Шамоіс Турм

III-IV, 1

20*40

VII-X

60

10

однорічник

III-IV, 1-1,5

20*40

VII-X

60-70

8-10

однорічник

АЙСТРА ВИСОКОРОСЛА ПРИНЦЕСА

АЙСТРА
ВИСОКОРОСЛА
ПІОНЕН ЯБЛУНЕВИЙ
ЦВІТ

Популярний однорічний сорт високорослих айстр, висотою 60-70 см, з великими
повноцінними суцвіттями діаметром 8-15
см закріпленими на довгих, міцних пагонах.
Висаджують на відкритих сонячних ділянках. Рослина невибаглива, холодостійка,
світлолюбна, переносить заморозки до -3⁰С
та незначне затінення. Рослина має гарний
вигляд збірних квітниках, рабатках. Використовують для зрізу в букети. Зрізані квіти
не втрачають декоративності протягом 1-2
тижнів.
Висівають (місяць, глибина) – III-IV, 1 см
Схема посадки (см) – 20х40
Збирають (місяць) – VII-Х
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АЙСТРА ВИСОКОРОСЛА ПРИНЦЕСА
Сорт,
гібрид
F1

Висівають
(місяць/
глибина, см)

Схема
посадки
(см)

Висота
культури, см

Період
цвітіння,
місяць

Діаметр
квітки/
суцвіття

Тривалість
життя рослини

Вєроніка

III-IV, 1-1,5

20*40

VII-X

65-70

8-10

однорічник

Давіна

III-IV, 1-1,5

20*40

VII-X

60-70

9-10

однорічник

Каріна

III-IV, 1-1,5

20*40

VII-X

65-70

8-10

однорічник

Крістіна

III-IV, 1-1,5

20*40

VII-X

60-70

10

однорічник

III-IV, 1

20*40

VII-X

70

10

однорічник

Ріта
Ротер
Едельштейн

III-IV, 1

20*40

VII-X

70

10

однорічник

Сільвія

III-IV, 1-1,5

20*40

VII-X

70

10

однорічник

Суміш

III-IV, 1

20*40

VII-X

70

10

однорічник

Хільда

III-IV, 1

20*40

VII-X

70

10

однорічник

АЙСТРА ВИСОКОРОСЛА ХАРЦ

АЙСТРА
ВИСОКОРОСЛА ХАРЦ
ШОКОЛАД

Сортотип айстр з голчастими суцвіттями
діаметром 10-14 см. Рослини високорослі,
висотою до 75-80 см, невибагливі, холодостійкі, світлолюбні, переносять заморозки
до -3⁰С та незначне затінення. На клумбах
довго не втрачають охайний вигляд. У вазі
тривалий час зберігають свіжий вигляд.
Використовують для зрізу, та в посадках у
високі рабатки.
Висівають (місяць, глибина) – III-IV, 1-1,5 см
Схема посадки (см) – 20х40
Збирають (місяць) – VII-Х

Сорт,
гібрид F1

Висівають
(місяць/
глибина, см)

Схема
посадки
(см)

Період цвітіння, місяць

Висота
культури, см

Діаметр квітки/суцвіття

Тривалість
життя рослини

Ельза

III-IV, 1-1,5

20*40

VII-X

75-80

10-14

однорічник

Кремхілд

III-IV, 1-1,5

20*40

VII-X

75-80

10-14

однорічник

Ізольда

III-IV, 1-1,5

20*40

VII-X

75-80

10-14

однорічник

Парсіфал

III-IV, 1-1,5

20*40

VII-X

60-65

10-12

однорічник

Рензі

III-IV, 1-1,5

20*40

VII-X

75-80

10-14

однорічник

Сента

III-IV, 1

20*40

VII-X

75

14

однорічник

Суміш

III-IV, 1

20*40

VII-X

75

12

однорічник

Хаген

III-IV, 1-1,5

20*40

VII-X

75-80

10-14

однорічник

Холандер

III-IV, 1-1,5

20*40

VII-X

75-80

10-14

однорічник

АЙСТРА НИЗЬКОРОСЛА ГНОМ
Сорт,
гібрид F1
Дарк
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Висівають
(місяць/
глибина, см)

Схема
посадки (см)

Період
цвітіння,
місяць

Висота
культури, см

Діаметр квітки/
суцвіття

Тривалість
життя рослини

III-IV, 1-1,5

20*40

VII-X

18-25

7-8

однорічник

АЙСТРА НИЗЬКОРОСЛА КЛАСІК
Висівають
(місяць/ глибина, см)

Схема
посадки (см)

Період цвітіння,
місяць

Висота
культури, см

Діаметр квітки/
суцвіття

Тривалість
життя рослини

Вайт

III-IV, 1-1,5

20*30

VII-X

20-30

10-12

однорічник

Крімсон

III-IV, 1-1,5

20*30

VII-X

20-30

10-12

однорічник

Салмон

III-IV, 1

20*30

VII-X

30

10

однорічник

Скарлет

III-IV, 1-1,5

20*30

VII-X

20-30

10-12

однорічник

III-IV, 1

20*30

VII-X

30

10

однорічник

Сорт,
гібрид F1

Суміш

АЙСТРА ПІОНОВИДНА
Сорт,
гібрид
F1
Сива Дама
Синя
Сива Дама
Червона
Сива Дама
Суміш

Висівають
(місяць/
глибина,
см)

Схема
посадки
(см)

Період
цвітіння,
місяць

Висота
культури,
см

Діаметр
квітки/
суцвіття

Тривалість
життя рослини

III-IV, 1-1,5

20*30

VII-X

20-30

10-12

однорічник

III-IV, 1

20*30

VII-X

30

10

однорічник

III-IV, 1-1,5

20*30

VII-X

20-30

10-12

однорічник

АЙСТРА СЕРЕДНЬОРОСЛА
Сорт,
гібрид F1

Висівають
(місяць/
глибина, см)

Схема
посадки
(см)

Період цвітіння, місяць

Висота
культури, см

Діаметр квітки/суцвіття

Тривалість
життя рослини

Голубий Місяць

III-IV, 1

30*30

VII-X

50-60

3-4

однорічник

Помпонна Суміш

III-IV, 1-1,5

30*30

VII-X

50-60

7-9

однорічник

III-IV, 1

30*30

VII-X

50-60

3-4

однорічник

Хай-Но Мару

АЙСТРА СТРАУСИНЕ
ПЕРО СУМІШ

Популярний однорічний сорт високорослих айстр, висотою 50-70 см, з великими
повноцінними суцвіттями діаметром 8-15
см закріпленими на довгих, міцних пагонах. Висаджують на відкритих сонячних
ділянках. Рослина невибаглива, холодостійка, світлолюбна, переносить заморозки до -3⁰С та незначне затінення. Рослина
має гарний вигляд збірних квітниках,
рабатках. Використовують для зрізу в букети. Зрізані квіти не втрачають декоративності протягом 1-2 тижнів.
Висівають (місяць, глибина) – III-IV, 1-1,5 см
Схема посадки (см) – 20х40
Збирають (місяць) – VII-Х
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АКВІЛЕГІЯ
БАГАТОРІЧНА
МАХРОВА СУМІШ

Багаторічна рослина висотою 60-70 см. Квіти
махрові, діаметром 4-6 см, різноманітних забарвлень. Холодостійка, добре росте і розвивається як на сонячних так і в затінених
місцях, але краще почуває себе в напівзатінку. Зацвітає на другий рік, масове цвітіння
відбувається на третій рік. Використовують
в групових і поодиноких посадках та на зріз.
Висівають (місяць, глибина) – III-IV, 1-1,5 см
Схема посадки (см) – 20х40
Збирають (місяць) – VII-Х

АКВІЛЕГІЯ
Сорт,
гібрид F1

Висівають
(місяць/
глибина, см)

Схема
посадки
(см)

Період
цвітіння,
місяць

Висота
культури,
см

Діаметр
квітки/
суцвіття

Тривалість
життя рослини

IV-V, 0,5-1

20*30

VI-VII

70-90

10-12

багаторічник

МакКана Суміш

АЛІССУМ
Сорт,
гібрид F1

Висівають
(місяць/
глибина, см)

Схема
посадки (см)

Період
цвітіння,
місяць

Висота
культури, см

Діаметр
квітки/суцвіття

Тривалість
життя рослини

Золота Хвиля

V-VI, 1

15*20

V-VII

15-20

15-20

багаторічник

АМАРАНТ ТРИКОЛІРНИЙ
ІЛЮМІНАЦІЯ

Однорічна декоративна рослина з потужним
стеблом, висотою 60-80 см. Листя подовженояйцевидної форми, триколірні зелено-бордові,
червоно-жовті, оранжево-жовті. Висівають насіння на піддони або безпосередньо в ґрунт. При
t 16-18⁰С через 10-14 днів з’являються сходи.
Рослина теплолюбна, добре росте на сонячних,
захищених від вітру ділянках з родючим та зволоженим ґрунтом. Квітне з червня до заморозків.
Висівають (місяць, глибина) – III-IV, 0,5-1 см
Схема посадки (см) – 40х50
Збирають (місяць) – VII-Х

АМАРАНТ
Сорт,
гібрид F1

Висівають
(місяць/
глибина, см)

Схема
посадки
(см)

Період
цвітіння,
місяць

Висота
культури,
см

Діаметр
квітки/
суцвіття

Тривалість
життя
рослини

IV-V, 0,5-1

40*50

VII–IX

50-70

40

однорічник

Лисячий Хвiст

АУБРІЄТА
Сорт,
гібрид F1

Висівають
(місяць/
глибина,
см)

Схема
посадки
(см)

Період
цвітіння,
місяць

Висота
культури,
см

Діаметр
квітки/
суцвіття

Тривалість
життя
рослини

Лілово-Синій
Каскад

III-IV, 0,5

25*30

V-VI

10-15

1,5

багаторічник

Рожево-Фіолетовий Каскад

III-IV, 0,5

25*30

V-VI

10-15

1,5

багаторічник

Багаторічна Суміш

III-IV, 0,5

25*30

V-VI

10-15

1,5

багаторічник

АХІЛЕЯ
Висівають
(місяць/ глибина, см)

Схема
посадки (см)

Період
цвітіння,
місяць

Висота
культури,
см

Діаметр
квітки/
суцвіття

Тривалість
життя рослини

Жовта Великоквіткова

IV-V, 1-1,5

20*30

VI-VIII

70-110

4-10 мм

багаторічник

Вишнева Королева

IV-V, 1-1,5

20*30

VI-VIII

70-110

4-10 мм

багаторічник

Сорт,
гібрид F1

96

БАЛЬЗАМІН
НИЗЬКОРОСЛА СУМІШ

Однорічна рослина висотою 25-30 см пірамідальної форми з товстими, м’ясистими
стеблами. Один із самих невибагливих однорічників, теплолюбивий, добре росте на легких та суглинкових ґрунтах, при прямих сонячних променях ріст пригнічується, любить
затінок та достатній полив. Квітки діаметром
5 см, махрові, розташовуються вздовж стебла
в пазухах листків. Цвітіння рясне і тривале
- з червня до перших заморозків (вересень).
Розкішно виглядає у квітниках, на клумбах,
у вазонах, віконних ящиках, на бордюрах та
підвісних корзинах. Гарно поєднується з чорнобривцями, гвоздиками, флоксами.
Висівають (місяць, глибина) - III-IV, 1,5 см
Схема посадки (см) - 20 * 20
Збирають (місяць) - VI-IX

БАЛЬЗАМІН
Сорт,
гібрид F1

Висівають
(місяць/
глибина, см)

Схема
посадки (см)

Період цвітіння, місяць

Висота
культури, см

Діаметр
квітки/
суцвіття

Тривалість
життя рослини

III-IV, 1-1,5

20*20

VI-IX

45-50

5

однорічник

Високоросла Суміш

ВЕРБЕНА ГІБРИДНА
Висівають
(місяць/
глибина, см)

Схема
посадки
(см)

Період
цвітіння,
місяць

Висота
культури,
см

Діаметр
квітки/
суцвіття

Тривалість
життя рослини

Скарлет

III-IV, 1-1,5

20*30

VII-X

20-30

2

однорічник

Яскрава Суміш

II-ІV, 1-1,5

20*30

VІІ-X

25-30

2

однорічник

Сорт,
гібрид F1

ВЕРБІЙНИК
Сорт,
гібрид F1

Висівають
(місяць/ глибина,
см)

Схема
посадки (см)

Період
цвітіння,
місяць

Висота
культури,
см

Діаметр
квітки/
суцвіття

Тривалість
життя рослини

Багаторічний

II-VI, 0,5-1

50*80

VI-VII

50-65

2,5

багаторічник

ВЕРОНІКА
Сорт,
гібрид F1

Висівають
(місяць/
глибина, см)

Схема
посадки
(см)

Період
цвітіння,
місяць

Висота
культури, см

Діаметр
квітки/
суцвіття

Тривалість
життя рослини

Колосовидна

V-VI, 0,5

40*40

VI-VIII

50-60

8-10

багаторічник

ВОЛОШКИ
ВІВСЯНИЦЯ СИЗА

Компактний багаторічний декоративний злак
для ландшафтного озеленення. Пухнаста напівкругла куля з вузькими листям сріблясто-блакитного кольору, швидко розростається і утворює дернини. Висота дорослої рослини 30-60см.
Квітки сіро-зелені, зібрані в колосовидні, плескаті з обох сторін суцвіття-волоті, довжиною
від 5 до 7 см. Після цвітіння колоски стають світло-коричневого забарвлення. Віддає перевагу
помірно сухому, пухкому, добре дренованому,
бідному на поживні речовини ґрунту.
Висівають (місяць, глибина) - VI-VII, 0,5 см
Схема посадки (см) - 40 * 40
Збирають (місяць) - VIII-IX

Сорт,
гібрид F1

Висівають
(місяць/
глибина,
см)

Схема
посадки
(см)

Період
цвітіння,
місяць

Висота
культури,
см

Діаметр
квітки/
суцвіття

Тривалість
життя рослини

Жовті Багаторічні

IV-V, 1

15*30

VI-X

70-80

4-6

багаторічник

III-IV, 1-1,5

15*30

VI-IX

70 - 80

4-5

однорічник

Рожеві

97

ВОЛОШКИ ПОЛЬОВІ
ВОЛОШКИ МУСКАТНІ
КОРОЛІВСЬКА СУМІШ

Сильногілляста, однорічна, яскрава, невибаглива рослина, висотою близько 60-80 см, з тонким
ароматом. Суцвіття у волошок великі, діаметром
6-8 см, забарвлення різноманітне - жовтого,
білого, рожевого і бузкового кольору. Насіння
сіють на розсаду в березні і переносять у відкритий ґрунт - в кінці весни. Цвітіння рясне - з середини до пізньої осені. Квітка добре зберігається
в букетах, але також використовують на зріз і в
оформленні альпійських гірок, рабаток, групових посадок, газонів.
Висівають (місяць, глибина) - IV-V, 1 см
Схема посадки (см) - 15 * 30
Збирають (місяць) - VI-X

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

15*30

VI-IX

70-80

5

однорічник

Рожева Куля

III-IV, 1-1,5

15*30

VI-IX

70-80

4-5

однорічник

Синя Куля

IV-V, 1-1,5

15*30

VI-IX

7-80

5

однорічник

Суміш

III-V, 1-1,5

20*40

VI-IX

30-80

3-6

однорічник

IV-V, 1

15*30

VI-X

30-80

3-5

однорічник

Сорт,
гібрид F1

Червона Куля

ГАЙЛАРДІЯ
Сорт,
гібрид F1
Великоквіткова
Суміш

Висівають
(місяць/
глибина,
см)

Схема
посадки
(см)

Період
цвітіння,
місяць

Висота
культури,
см

Діаметр
квітки/
суцвіття

Тривалість
життя рослини

III-IV, 1-1,5

30*30

VI-X

60-75

6-7

багаторічник

ГВОЗДИКА КИТАЙСЬКА
Висівають
(місяць/
глибина,
см)

Схема
посадки
(см)

Період
цвітіння,
місяць

Висота
культури,
см

Діаметр
квітки/
суцвіття

Тривалість
життя
рослини

Махрова
Суміш

III-IV, 1

25*30

VII-X

25-30

3-5

однорічник

Меррі

III-IV, 1

25*30

VII-X

20-25

3-5

однорічник

Чорне і Біле

III-IV, 1

25*30

VII-X

25

3-5

однорічник

Сорт,
гібрид F1

ГВОЗДИКА ПЕРИСТА
Сорт,
гібрид
F1

Висівають
(місяць/
глибина,
см)

Схема
посадки
(см)

Період
цвітіння,
місяць

Висота
культури,
см

Діаметр
квітки/
суцвіття

Тривалість
життя
рослини

Подвійна
Суміш

IV-V, 1

25*30

VI-VII

20-35

2-3

багаторічник

ГВОЗДИКА ГРЕНАДІН МАХРОВА
Висівають
(місяць/
глибина,
см)

Схема
посадки
(см)

Період
цвітіння,
місяць

Висота
культури,
см

Діаметр
квітки/
суцвіття

Тривалість
життя
рослини

Жовта

V-VI, 1-1,5

25*30

VI-VIII

50-60

4-6

двурічник

Рожева

V-VI, 1-1,5

25*30

VI-VIII

50-60

5-6

двурічник

Скарлет

V-VI, 1-1,5

25*30

VI-VIII

50-60

5-6

двурічник

Суміш

V-VI, 1-1,5

25*30

VI-VIII

50-60

5-6

двурічник

Сорт,
гібрид F1
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ГВОЗДИКА
ТУРЕЦЬКА ПІНОККІО
СУМІШ

ГВОЗДИКА ТУРЕЦЬКА
Сорт,
гібрид
F1

Висівають
(місяць/
глибина,
см)

Схема
посадки
(см)

Період
цвітіння,
місяць

Висота
культури, см

Діаметр
квітки/
суцвіття

Тривалість
життя
рослини

Махрова
Суміш

III-IV, 1-1,5

25*30

VI-VIII

40-60

1,5-2

двурічник

Трав’яниста рослина висотою до 30 см.
Квіти махрові, ароматні, зібрані в великі суцвіття діаметром 8-12 см. Рослина
невибаглива до світла, може рости в
затінку, вирізняється морозостійкістю
та вологолюбивістю. Посів насіння проводять при температурі ґрунту 18-20⁰С.
Сходи з’являються через 10-14 днів. Зацвітає на другий рік. Використовують
для оформлення клумб, бордюрів, контейнерів та для зрізу. Добре поєднується
з лобелією та гіпсофілою.
Висівають (місяць, глибина) – III-IV, 0,5-1
см
Схема посадки (см) – 40х50
Збирають (місяць) – VII-Х

ГВОЗДИКА
ТУРЕЦЬКА
МАХРОВА СУПЕР
ДУПЛЕКС СУМІШ

ГВОЗДИКА ШАБО МАХРОВА
Висівають
(місяць/
глибина,
см)

Схема
посадки
(см)

Період
цвітіння,
місяць

Полуниця
з Вершками

I-V, 1

25*30

Рожева

V-VI, 1

25*30

Суміш

I-III, 1-1,5

25*30

Сорт,
гібрид
F1

Висота
культури,
см

Діаметр
квітки/
суцвіття

Тривалість
життя
рослини

VII-X

40-50

4-7

багаторічник

VI-X

45-60

4-7

багаторічник

VII-X

45-60

4-7

багаторічник

Чарівна трав’яниста рослина висотою 40-60 см. Квіти махрові, ароматні,
зібрані в крупні суцвіття діаметром
8-12 см. Рослина невибаглива до світла, може рости в затінку, вирізняється
морозостійкістю та вологолюбивістю.
Посів насіння проводять при температурі ґрунту 18-20⁰С. Сходи з’являються
через 10-14 днів. Зацвітає на другий
рік. Використовують для оформлення
клумб, бордюрів, контейнерів та для
зрізу. Добре поєднується з лобелією та
гіпсофілою.
Висівають (місяць, глибина) – III-IV, 1-1,5
см
Схема посадки (см) – 25х30
Збирають (місяць) – VI- VIII

ГВОЗДИКА-ТРАВ’ЯНКА
Сорт,
гібрид F1
Червона

Висівають
(місяць/
глибина, см)

Схема
посадки (см)

Період
цвітіння,
місяць

Висота
культури, см

Діаметр
квітки/суцвіття

Тривалість
життя
рослини

V-VI, 1

25*30

VI-VIII

20-25

1,5

багаторічник

ГЕЛЕНІУМ
Сорт,
гібрид F1

Висівають
(місяць/
глибина, см)

Схема
посадки
(см)

Період
цвітіння,
місяць

Висота
культури,
см

Діаметр квітки/суцвіття

Тривалість
життя
рослини

Осіння Суміш

V-VI, 1

60-80

VI-VIII

100-120

3-5

багаторічник

ГЕЛІОПСІС
Сорт,
гібрид F1
Суміш

Висівають
(місяць/
глибина, см)

Схема
посадки
(см)

Період
цвітіння,
місяць

Висота
культури,
см

Діаметр квітки/
суцвіття

Тривалість
життя рослини

IX-X, 0,6

20*20

VI-IX

100

10

багаторічник
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ГІПСОФІЛА
Сорт,
гібрид F1
Елегантна Біла

Висівають
(місяць/
глибина,
см)

Схема
посадки
(см)

Період
цвітіння,
місяць

Висота
культури,
см

Діаметр
квітки/
суцвіття

Тривалість
життя рослини
однорічник

IV-V, 1

15*20

VI-VII

50-60

2

Елегантна
Рожева

IV-V, 1-1,5

15*20

VI-VII

50-60

1

однорічник

Сніжинка

IV-V, 1-1,5

15*20

VI-VII

50-60

1

багаторічник

ГОДЕЦІЯ
Сорт,
гібрид F1

Висівають
(місяць/
глибина, см)

Схема
посадки (см)

Період
цвітіння,
місяць

Висота
культури, см

Діаметр
квітки/
суцвіття

Тривалість
життя рослини

IV-V, 1

25*30

VII-IX

20-40

8-10

однорічник

Махрова Суміш

ГОМФРЕНА
Сорт,
гібрид F1
Суміш

Висівають
(місяць/
глибина, см)

Схема
посадки (см)

Період
цвітіння,
місяць

Висота
культури, см

Діаметр
квітки/суцвіття

Тривалість
життя рослини

IV-VI, 1-1,5

20*30

VII-IX

20-40

3

однорічник

ГОРОШОК ДУХМЯНИЙ

ГОРОШОК ДУХМЯНИЙ
БОЖОЛЄ

Чудовий великоквітковий сорт с неперевершеним ароматом. Стебла виткі, довжиною 150200см. Квітки схожі на метеликів, з приємним
ароматом, винно-бордового кольору. Вирощується посівом насіння у відкритий ґрунт в
травні, або для більш раннього цвітіння через
розсаду в березні-квітні. Цвіте рясно і тривало
з червня до заморозків. Використовують для
вертикального озеленення балконів, терас,
огорож та альтанок.
Висівають (місяць, глибина) - IV–V, 1 см
Схема посадки (см) – 20x30
Збирають (місяць) - VI-IX

Висівають
(місяць/
глибина, см)

Схема
посадки (см)

Період цвітіння,
місяць

Висота
культури, см

Діаметр квітки/
суцвіття

Тривалість
життя рослини

Білий

III-IV, 1-1,5

25*30

VI-IX

200-250

3-5

однорічник

Лавандовий

III-IV, 1-1,5

25*30

VI-X

200-250

3-5

однорічник

Оранжевий

III-IV, 1-1,5

25*30

VI-IX

200-250

3-5

однорічник

Рожевий

II-IV, 1-1,5

20*30

VI-IX

200-250

3-5

однорічник

Суміш

III-IV, 1-1,5

25*30

VI-IX

200-250

3-5

однорічник

III-V, 1

25*30

VI-IX

250

3-5

однорічник

III-IV, 1-1,5

25*30

VI-IX

200-250

3-5

однорічник

Сорт,
гібрид F1

Темно-Синій
Червоний
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ГРАВІЛАТ
Сорт,
гібрид F1

Висівають
(місяць/
глибина,
см)

Схема
посадки
(см)

Період
цвітіння,
місяць

Висота
культури,
см

Діаметр
квітки/
суцвіття

Тривалість
життя рослини

V-VI, 0,5-1

20*30

VI-VII

до 60

до 3

багаторічник

Жовтий

ДАТУРА
Сорт,
гібрид
F1

Висівають
(місяць/
глибина, см)

Схема
посадки
(см)

Період
цвітіння,
місяць

Висота
культури,
см

Діаметр
квітки/
суцвіття

Тривалість
життя рослини

Індійська
Біла

V, 1-1,5

40*50

VII-X

70-80

1,5-2

багаторічник

Махрова
Фіолетова

V, 1-1,5

40*50

VII-X

70-80

до 18

однорічник

ДЕЛЬФІНІУМ
БАГАТОРІЧНИЙ
ВИСОКРОСЛИЙ КОРОЛЬ
АРТУР

ДЕЛЬФІНІУМ

Розкішна багаторічна рослина висотою до 160
см. Суцвіття гігантські з махровими темно-синіми
квітами, зібраними в щільні циліндричні суцвіття,
довжиною до 60 см. Світлолюбна, помірно вологолюбна, зимостійка рослина. Насіння висівають
в відритий ґрунт восени або рано на весні. Оптимальна температура проростання 10-15⁰С. Сходи
з’являються через 20-30 днів. Використовують
для декорування стін та огорож, посадки групами
на фоні газону, в збірних квітниках, для зрізу. Гармонійно поєднується в посадках з наперстянкою,
люпином, ромашкою, маком.
Висівають (місяць, глибина) – IV, VI, 0,5-1 см
Схема посадки (см) – 50х80
Збирають (місяць) – VI-IХ

Висівають
(місяць/ глибина, см)

Схема
посадки (см)

Період цвітіння,
місяць

Висота
культури, см

Діаметр
квітки/
суцвіття

Тривалість
життя рослини

Суміш

IV-V, 0,5-1

20*30

VI-IX

110

4-5

однорічник

Чарівний Фонтан

IV-VI, 0,5-1

50*80

VI-IX

60

4-5

багаторічник

Астолат

IV, VI, 0,5-1

50*80

VI-IX

160

4-5

багаторічник

Галахард

IV, VI, 0,5-1

50*80

VI-IX

160

4-5

багаторічник

Сорт,
гібрид F1

ДЗВОНИК КАРПАТСЬКИЙ
Сорт,
гібрид F1

Висівають
(місяць/
глибина,
см)

Схема
посадки (см)

Період
цвітіння,
місяць

Висота
культури,
см

Діаметр
квітки/
суцвіття

Тривалість
життя рослини

Білий Килим

IV, 0,5-1

20*30

VI-IX

15-30

6-7

багаторічник

Синій Гном

V-VI, 0,6

20*30

VI-IX

15-30

5-6

багаторічник

Суміш

IV, 0,5-1

20*30

VI-IX

15-30

6-7

багаторічник

ДЗВОНИК ПЕРСИКОЛИСТИЙ
Висівають
(місяць/
глибина, см)

Схема
посадки (см)

Період
цвітіння,
місяць

Висота
культури, см

Діаметр
квітки/суцвіття

Тривалість
життя рослини

Блакитний

IV, 0,5-1

20*30

VI-IX

до 80

6-7

багаторічник

Суміш

IV, 0,5-1

20*30

VI-IX

до 80

3-5

багаторічник

Сорт,
гібрид F1
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ДЗВОНИК СЕРЕДНІЙ
МАХРОВА СУМІШ

Дворічна рослина висотою 60–80 см. Рослина
світлолюбна, холодостійка та вологолюбна. Не
витримує кислих ґрунтів та надмірної вологи.
На зиму потребує укриття. Висаджують поодиноко або групами на фоні газону, в збірних квітниках або рабатках, використовують на зріз.
Висівають (місяць, глибина) – V–VI, 0,5-1 см
Схема висадки (см) – 20х30
Період цвітіння (місяць) – VI–IX

ДЗВОНИК СЕРЕДНІЙ
Сорт,
гібрид F1
Блакитний

Висівають
(місяць/
глибина, см)

Схема
посадки (см)

Період
цвітіння,
місяць

Висота
культури, см

Діаметр квітки/суцвіття

Тривалість
життя рослини

V-VI, 0,5-1

20*30

VI-IX

60-80

3-5

двурічник

ДИМОРФОТЕКА
Сорт,
гібрид F1

Висівають
(місяць/
глибина, см)

Схема
посадки (см)

Період
цвітіння,
місяць

Висота
культури, см

Діаметр
квітки/суцвіття

Тривалість
життя рослини

Африкан Мун

IV, V–VI, 0,6

20х30

VI-IX

30-40

5-7

однорічник

ДЮШИНЕЯ
Сорт,
гібрид F1

Висівають
(місяць/
глибина, см)

Схема
посадки (см)

Період
цвітіння,
місяць

Висота
культури,
см

Діаметр квітки/
суцвіття

Тривалість
життя рослини

III-IV, 0,5-1

30*30

V–X

100

1

багаторічник

Індійська

ЕУСТОМА
Сорт,
гібрид F1

Висівають
(місяць/
глибина, см)

Схема
посадки (см)

Період
цвітіння,
місяць

Висота
культури, см

Діаметр
квітки/
суцвіття

Тривалість
життя рослини

II-III, 0

20*25

VII-IX

50

5-6

однорічник

Період
цвітіння,
місяць

Висота
культури, см

Діаметр
квітки/суцвіття

Тривалість
життя рослини

Кремово-Рожева

ЕХІНАЦЕЯ
Висівають
(місяць/ глибина,
см)

Схема
посадки (см)

Біла

II–V, 1–1,5

60*80

VII–IХ

70–90

10-12

багаторічник

Пурпурова

II–V, 1–1,5

60*80

VII–IХ

70–90

10-12

багаторічник

Сорт,
гібрид F1

ЕШОЛЬЦІЯ КАЛІФОРНІЙСЬКА

ЕШОЛЬЦІЯ
КАЛІФОРНІЙСЬКА
ПУРПУРОВА

Рослина висотою 25–35 см. Квіти яскраві,
відкриваються тільки в сонячні дні. Рослина
світло– та теплолюбна, але може переносити
заморозки до –5°С. До ґрунтів невимоглива,
гарно росте навіть на сухих піщаних ґрунтах. Не витримує надмірної вологи та свіжих
органічних добрив. Використовують для
клумб, рабаток, мавританських газонів, на
кам’янистих гірках, балконах. Гарно стоїть у
зрізі.
Висівають (місяць, глибина) – IV–V, 1–0,5 см
Схема висадки (см) – 20x20
Період цвітіння (місяць) – VІ–IX
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ЕШОЛЬЦІЯ КАЛІФОРНІЙСЬКА
Сорт,
гібрид F1

Висівають
(місяць/
глибина,
см)

Схема
посадки
(см)

Період
цвітіння,
місяць

Висота
культури,
см

Діаметр
квітки/
суцвіття

Тривалість
життя рослини

Абрикосовий
Шифон

IV-V, 0,6

20*20

VI-IX

25-35

6-7

однорічник

Біла

IV-V, 0,5-1

20*20

VI-IX

25-35

6-7

однорічник

Король
Кармінний

IV-V, 0,5-1

20*20

VI-IX

25-35

6-7

однорічник

Махрова
Суміш

IV-V, 0,5-1

20*20

VI-IX

25-35

6-7

однорічник

Помаранчева

IV-V, 0,5-1

20*20

VI-IX

25-35

6-7

однорічник

Червоний
Шифон

IV-V, 0,5-1

20*20

VI-IX

25-35

6-7

однорічник

ЖОРЖИНА МІНЛИВА
ЖОРЖИНА МІНЛИВА
КАКТУСОВА СУМІШ

Однорічна рослина висотою 100-110 см. Квіти повні і напівповні, діаметром близько 10 см, різноманітного забарвлення, складається із загострених
голчастих пелюсток. Цвітіння тривале і рясне, настає через 50-60 днів після посіву, починається із
середини літа і триває до заморозків. Рослина невибаглива до умов вирощування. Використовують
для посадки на клумбах, рабатках, бордюрах.
Висівають (місяць, глибина) – III-IV, 1-1,5 см
Схема посадки (см) – 15х30
Збирають (місяць) – VI-IХ

Висівають
(місяць/
глибина, см)

Схема
посадки (см)

Період
цвітіння,
місяць

Висота
культури,
см

Діаметр
квітки/суцвіття

Тривалість
життя рослини

Веселі Хлоп'ята

III-IV, 1

30*30

VI-IX

50-80

5-10

однорічник

Данді Суміш

III-IV, 1

30*30

VI-IX

50-60

5-10

однорічник

Махрова Суміш

III-IV, 1

30*30

VI-IX

50-80

5-10

однорічник

Фігаро Суміш

III-IV, 1

30*30

VI-IX

35-40

5-10

однорічник

II-IV, 1-1,5

15*30

VI-IX

90-100

5-10

однорічник

Сорт,
гібрид F1

Помпонна Суміш

ЗОЛОТАРНИК
Сорт,
гібрид F1

Висівають
(місяць/
глибина, см)

Схема
посадки (см)

Період цвітіння, місяць

Висота
культури,
см

Діаметр квітки/суцвіття

Тривалість
життя рослини

Канадський
Багаторічний

V-VI, 1-1,5

60*80

VI-VIII

70

0,3-0,5

багаторічник

ІНКАРВІЛЕЯ
Сорт,
гібрид F1

Висівають
(місяць/
глибина, см)

Схема
посадки (см)

Період
цвітіння,
місяць

Висота
культури,
см

Діаметр квітки/суцвіття

Тривалість
життя рослини

Багаторічна

IV-VI, 0,5-1

20*20

VI-VIII

40

4-6

багаторічник
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ІПОМЕЯ
ІПОМЕЯ
БІЛА ЗІРКА

Чарівна садова ліана, яка нагадує квіткову
завісу. Однорічна, в’юнка, швидкоростуча,
трав’яниста рослина. Світло-, тепло- та вологолюбна, не витримує навіть слабких заморозків.
Віддає перевагу пухким та родючим ґрунтам.
Використовують для вертикального озеленення балконів, терас, створення зелених огорож.
Можна вирощувати як ампельну рослину в
контейнерах.
Висівають (місяць, глибина) – IV-V, 1-1,5
Схема висадки (см) – 30*40
Збирають (місяць) – VII-X

Висівають
(місяць/
глибина,
см)

Схема
посадки
(см)

Період
цвітіння,
місяць

Висота
культури,
см

Діаметр квітки/суцвіття

Тривалість
життя рослини

Літаюче Блюдце

IV-V, 1-1,5

30*40

VII-X

200-250

5-6

однорічник

Мілкі Вей

IV-V, 1-1,5

30*40

VII-X

250-300

до 10

однорічник

Небесна Синява

IV-V, 1

30*40

VII-X

250-300

5-6

однорічник

Рубіновий Килим

IV-V, 1

30*40

VII-X

250-300

2-3

однорічник

Сорт,
гібрид F1

Синя Зірка

IV-V, 1-1,5

30*40

VII-X

200-250

7-8

однорічник

Суміш

IV-V, 1-1,5

30*40

VII-X

250-300

2-8

однорічник

Фіолетова Гранд Па

IV-V, 1-1,5

30*40

VII-X

200-250

7-8

однорічник

КАПУСТА ДЕКОРАТИВНА
Сорт,
гібрид F1

Висівають
(місяць/
глибина, см)

Схема
посадки
(см)

Період
цвітіння,
місяць

Висота
культури,
см

Діаметр квітки/суцвіття

Тривалість
життя рослини

Капуста
Декоративна

III-IV, 1-1,5

30*30

VI–XI

30-60

20-25

однорічник

КЕРМЕК ВИЇМЧАСТИЙ
Сорт,
гібрид F1

Висівають
(місяць/ глибина, см)

Схема
посадки (см)

Період цвітіння, місяць

Висота
культури, см

Діаметр квітки/суцвіття

Тривалість
життя рослини

Біла Гірлянда

III-V, 0,5-1

25*30

VI-IX

60-70

10

однорічник

Блакитна Гірлянда

III-V, 0,5-1

25*30

VI-IX

60-70

10

однорічник

Золота Гірлянда

III-V, 0,5-1

25*30

VI-IX

30-50

0,7-1

однорічник

Кримська Суміш

III-V, 0,5-1

20*30

VI-IX

30-50

1

однорічник

Пастельна Суміш

III-V, 0,5-1

25*30

VI-IX

30-50

10

однорічник

Рожева Гірлянда

III-V, 0,5

25*30

VI-IX

30-50

0,7-1

однорічник

Фіолетова Гірлянда

III-V, 0,5

25*30

VI-IX

30-50

0,7-1

багаторічник
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КЕРМЕК
Сорт,
гібрид F1

Висівають
(місяць/
глибина, см)

Схема
посадки
(см)

Період
цвітіння,
місяць

Висота
культури,
см

Діаметр
квітки/суцвіття

Тривалість
життя рослини

Татарський
Багаторічний

III-V, 0,5-1

25*30

VI-IX

30-50

1

багаторічник

КЕРМЕК ВИЇМЧАСТИЙ
АБРИКОСОВА ГІРЛЯНДА

Однорічна рослина висотою 60-70 см. Стебла
потужні, зверху гіллясті. Квіти дрібні абрикосового кольору, зібрані в щитовидні суцвіття до
10 см завдовжки. Під час цвітіння вся рослина
має форму парасольки. Рослина холодостійка, витримує заморозки до -4⁰С, дуже світлолюбна, посухостіка, погано росте на вологих
ґрунтах. Чудово виглядає в кам’янистих садах
і міксбордерах. Для сухих букетів квітконоси
зрізають в період масового цвітіння. Квіти в
засушеному вигляді зберігають яскравість
більше року, різноманіттям забарвлень оживляючи композиції і букети.
Висівають (місяць, глибина) – III-V, 0,5-1 см
Схема посадки (см) – 25х30
Збирають (місяць) – VI-IХ

КОБЕЯ
Сорт,
гібрид F1

Висівають
(місяць/
глибина, см)

Схема
посадки
(см)

II-III, 1-2

40*40

II-V, 1

40*40

Біла
Фіолетова

Висота
культури,
см

Діаметр
квітки/
суцвіття

Тривалість
життя рослини

VI-X

до 300

6-8

однорічник

VII-X

400-500

7-8

однорічник

Період
цвітіння,
місяць

КОВИЛА
Сорт,
гібрид F1
Найтонша

Висівають
(місяць/ глибина,
см)

Схема
посадки (см)

Період
цвітіння,
місяць

Висота
культури,
см

Діаметр
квітки/
суцвіття

Тривалість
життя рослини

IV-V, 1-1,5

60*80

V-VI

40

5-9

багаторічник

Висівають
(місяць/ глибина, см)

Схема
посадки (см)

Період
цвітіння,
місяць

Висота
культури,
см

Діаметр
квітки/
суцвіття

Тривалість
життя рослини

IV-VII, 3

-

-

15-50

-

багаторічник

КОНЮШИНА
Сорт,
гібрид F1
Біла

КОРЕОПСІС

КОСМЕЯ МОРСЬКІ
МУШЛІ СУМІШ

Розкішна прямостояча рослина з сімейства Айстрових, висотою до 120 см. Квіти до 7-10 см в діаметрі різноманітного
забарвлення, розміщені поодиноко на
кінцях стебел. Насіння висівають в березні-квітні в парники або в квітні-травні безпосередньо у відкритий ґрунт. Цвіте рясно з липня до заморозків. Космея
холодостійка і світлолюбна, відносно
посухостійка. Добре росте на відкритих
сонячних ділянках з поживним ґрунтом.
Використовується переважно для групових посадок, рабаток і на зріз.

Сорт,
гібрид F1

Висівають
(місяць/
глибина,
см)

Схема
посадки
(см)

Період
цвітіння,
місяць

Висота
культури,
см

Діаметр
квітки/
суцвіття

Тривалість
життя
рослини

Багаторічний Жовтий

IV-V, 0,3-0,5

20*30

VII-IX

до 90

3-6

багаторічник

КОСМЕЯ

Висівають (місяць, глибина) – IV-V, 1 см
Схема посадки (см) – 20х40
Збирають (місяць) – VII-Х
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КОСМЕЯ
Сорт,
гібрид F1

Висівають
(місяць/ глибина, см)

Схема
посадки (см)

Період цвітіння,
місяць

Висота
культури, см

Діаметр квітки/
суцвіття

Тривалість
життя рослини

IV-V, 1

30*40

VII-X

80

12

однорічник

IV-V, 0,5

30*30

VI-IX

70-80

4-6

однорічник

IV-V, 1

20*40

VII-X

до 120

7-10

однорічник

IV-V, 0,5

30*30

VI-IX

80-150

10-12

однорічник

Махрова Суміш
Оранжева
Пікоті Суміш
Червона

КОХІЯ
Висівають
(місяць/
глибина,
см)

Схема
посадки
(см)

Період
цвітіння,
місяць

Висота
культури,
см

Діаметр
квітки/
суцвіття

Тривалість
життя рослини

Літній Кіпр

IV-V, 1-1,5

30*50

VI-XI

100-120

-

однорічник

Червона

IV-V, 1-1,5

30*50

VI-XI

80-100

-

однорічник

Сорт,
гібрид F1

ЛАВАНДА
Висівають
(місяць/
глибина, см)

Схема
посадки (см)

Період
цвітіння,
місяць

Висота
культури, см

Діаметр
квітки/суцвіття

Тривалість
життя рослини

ІІ-V, IX, 0,5

30*50

VI-VII

50-60

2-3

багаторічник

Англійська Вузьколиста
Хідкот

II-V, IХ, 0,5-1

30*50

VI-VII

40

2-3

багаторічник

Французька Широколиста Пурпурово-Рожева

II-V, IХ, 0,5-1

30*50

VI-VII

60

2-3

багаторічник

Французька Широколиста Пурпурова

II-V, IХ, 0,5-1

30*50

VI-VII

60

2-3

багаторічник

Сорт,
гібрид F1
Нормандія

ЛАВАНДА АНГЛІЙСЬКА
ВУЗЬКОЛИСТА
МАНСТЕД

Декоративна і лікарська багаторічна рослина, висотою до 50 см. Напівкущ з великою
кількістю пагонів, цвіте в літні місяці. Квіти
мають сильний аромат, синього забарвлення. Листя даного виду лаванди яскраво-зелене, видовжене, вузьке. Пагони у рослини
злегка опушені, тому кущик здається сизим.
Добре росте на захищених сонячних місцях
та родючих і розрихлених ґрунтах. Перед
весняним посівом насіння необхідно стратифікувати. Лаванда – прикраса саду, її використовують для оформлення невисоких живих огорож та доріжок. Можна вирощувати в
діжках та великих горщиках.
Висівають (місяць, глибина) – II-V, IХ, 0,5-1 см
Схема посадки (см) – 30х50
Збирають (місяць) – VI-VII

ЛЕВКОЙ

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

Схема
посадки (см)

Період
цвітіння,
місяць

Висота
культури, см

Діаметр
квітки/
суцвіття

Тривалість
життя
рослини

ІІ-ІV, 1

30*40

V-X

80-120

9

однорічник

Сорт,
гібрид F1

Висівають
(місяць/
глибина,
см)

Схема
посадки
(см)

Період
цвітіння,
місяць

Висота
культури, см

Діаметр
квітки/
суцвіття

Тривалість
життя
рослини

Королівська
Суміш

III-IV, 1-2

20*30

VI-X

50-60

4-5

однорічник

Рожевий
Вікінг

III-IV, 1-2

40*40

VI-VIII

40-60

4-5

однорічник

ЛІАТРИС
Висівають
(місяць/
глибина,
см)

Схема
посадки
(см)

Період
цвітіння,
місяць

Висота
культури,
см

Діаметр
квітки/
суцвіття

Тривалість
життя рослини

IV, 1-1,5

30х30

V-VIII

60-70 см

30-35

багаторічник

Рожевий

IV, 1

30*30

VI-VII

40-50

30-35

багаторічник

Суміш

IV, 1

30*30

VI-VIII

до 70

30-35

багаторічник

Сорт,
гібрид
F1
Білий

ЛОБЕЛІЯ
ЛОБЕЛІЯ
АМПЕЛЬНА СУМІШ

Багаторічна рослина, вирощується як однорічна.
Звисаючи тонкі стебла завдовжки 25-30 см густо
вкриті листям, утворюють шароподібні компактні кущики. Квітки різноманітного забарвлення,
діаметром 1-2 см. Тривалого і рясного цвітіння
(з червня до вересня) можна досягти за допомогою своєчасного видалення відцвівших стебел.
Полюбляють світло, постійну вологу та тепло. На
розсаду насіння висівають в березні-квітні, пересаджують у відкритий ґрунт – з середини травня.
Використовують для оздоблення клумб, країв
квітників, контейнерів, бордюрів, віконних та підвісних горщиків.
Висівають (місяць, глибина) – III-IV, 0,2-0,5 см
Схема посадки (см) – 10х15
Збирають (місяць) – VI-IХ

Висівають
(місяць/ глибина,
см)

Схема
посадки (см)

Період
цвітіння,
місяць

Висота
культури, см

Діаметр
квітки/
суцвіття

Тривалість
життя рослини

Білосніжна

III-IV, 0,2-0,5

10*15

VI-IX

10-15

1-2

однорічник

Імператор Віллі

II-IV, 0,2-0,5

10*15

VI-IX

10-15

до 2

однорічник

Розамунд

III-IV, 0,2-0,5

10*15

VI-IX

15-30

1,5-2

однорічник

Суміш

II-IV, 0,2-0,5

10*15

VI-IX

15-30

1,5-2

однорічник

Сорт,
гібрид F1

ЛУНАРІЯ
Сорт,
гібрид
F1
Суміш

Висівають
(місяць/
глибина,
см)

Схема
посадки
(см)

Період
цвітіння,
місяць

Висота
культури,
см

Діаметр
квітки/
суцвіття

Тривалість
життя
рослини

III-VI, 1-1,5

60*80

V-VI

80

4

багаторічник

ЛЬОН

ЛОБУЛЯРІЯ СУМІШ

Декоративна однорічна рослина, яка
утворює густо розгалужений компактний
кущ висотою 15 см. Квіти дрібні, різноманітного забарвлення, запашні, зібрані
у китицеподібні суцвіття. Цвітіння триває
з червня до жовтня. Висівають у квітнітравні у відкритий ґрунт. За температури
14-18⁰С, сходи з’являються на 7-9 день.
Добре росте на відкритих сонячних ділянках з поживним ґрунтом. Використовують переважно для групових посадок,
килимових насаджень, бордюрів та у
альпінаріях.
Висівають (місяць, глибина) – III-IV, 0,2-0,5
см
Схема посадки (см) – 10х15
Збирають (місяць) – VI-IХ

Висівають
(місяць/
глибина,
см)

Схема
посадки
(см)

Період
цвітіння,
місяць

Висота
культури, см

Діаметр
квітки/
суцвіття

Тривалість
життя
рослини

Рубрум

IV-V, 1-1,5

10*20

VI-VIII

45-50

3-4

однорічник

Синій
Багаторічний

IV-V, 1-1,5

15*20

VI-VIII

до 50

до 2

багаторічник

Суміш

IV-V, 1-1,5

10*20

VI-VIII

45-50

3-4

однорічник

Сорт,
гібрид F1
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ЛЮПИН БАГАТОРІЧНИЙ

ЛЮПИН МІНАРЕТ
СУМІШ

Багаторічна трав’яниста рослина, висотою
50–80 см. Зимостійка, невибаглива до ґрунтів,
віддає перевагу сонячним місцям. Витримує
заморозки до –8°С, але погано реагує на значні
перепади температури. Насіння на розсаду висівають в березні, у відкритий ґрунт – в квітні.
Сходи з’являються через 8–17 днів. Зацвітає
наступного року в травні. Використовують в
поодиноких та групових посадках, в міксбордерах, групами на газоні.
Висівають (місяць, глибина) – III–IV, 1–2 cм
Схема висадки (см) – 30х50
Період цвітіння (місяць) – VI–VII

Сорт,
гібрид F1

Висівають
(місяць/
глибина,
см)

Схема
посадки
(см)

Період
цвітіння,
місяць

Висота
культури, см

Діаметр
квітки/
суцвіття

Тривалість
життя рослини

III-IV, 1-2

30*50

V-VII

50-80

10-15

багаторічник

Жовтий
Синій
Червоний

III-IV, 1

30*50

VI-VII

50-80

10-15

багаторічник

III-IV, 1-2

30*50

VI-VII

50-80

10-15

багаторічник

МАК
Сорт,
гібрид F1
Багаторічна Суміш

Висівають
(місяць/
глибина, см)

Схема
посадки
(см)

Період
цвітіння,
місяць

Висота
культури,
см

Діаметр
квітки/суцвіття

Тривалість
життя рослини

III-VI, 1,5

50*70

VI-IХ

до 200

10

багаторічник

Самосійка Махрова
Суміш

III-IV, 1-1,5

20*30

VI-VIII

100

5-7

однорічник

Східний Помаранчевий

IV-VI, 1-1,5

50*50

V-VI

80-100

15

багаторічник

Східний Червоний

IV-VI, 1-1,5

50*50

V-VI

80-100

15

багаторічник

Шафрановий Вікторі
Суміш

IV-VI, 1-1,5

20*30

V-VI

35-45

до 5

багаторічник

МАЛЬВА ДВОРІЧНА
ЗЕБРІНА

Стебла потужні, сильно гіллясті від основи, висотою до 100 см. Квіти великі немахрові, розташовані в пазухах листків до 10
см в діаметрі, зібрані в довгі колосовидні
суцвіття. Забарвлення квіток від світлорожевого до білого з пронзаючими їх
пурпурово-червоними прожилками. Зацвітає на другий рік після посіву. На зиму
потребує укриття. Використовують для
групових посадок, міксбордерів, декорування стін, огорож, а також на зріз.
Висівають (місяць, глибина) – III-VI, 1,5 см
Схема посадки (см) – 50х70
Збирають (місяць) – VI-IХ

МАЛЬВА
Висівають
(місяць/
глибина, см)

Схема
посадки (см)

Період
цвітіння,
місяць

Висота
культури,
см

Діаметр квітки/суцвіття

Тривалість
життя рослини

Карнавал Суміш

III-VI, 1-2

50*70

VI-IX

до 150

до 15

однорічник

Махрова Суміш

III-VI, 1,5

50*70

VI-IХ

до 200

до 10

багаторічник

Сорт,
гібрид F1
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МАРГАРИТКА (СТОКРОТКА)
МАРГАРИТКА
ВЕЛИКОКВІТКОВА СУМІШ

Дворічна рослина висотою 10-15 см з чарівними різнокольоровими махровими суцвіттями. Віддає перевагу відкритим сонячним місцям, але може рости і в
незначному затінку, дуже зимостійка. До умов вирощування та ґрунтів невибаглива. Потребує регулярного поливу та підживлення. Універсальна культура
для оформлення переднього плану сонячних міксбордерів, можна декорувати краї водойм, додасть
яскравості на кам’янистих гірках, гарно прикрасить
вазони, балконні ящики.
Висівають (місяць, глибина) – VI-VII, 0,2-0,5 см
Схема посадки (см) – 15х20
Збирають (місяць) – VI- IХ

Висівають
(місяць/ глибина, см)

Схема
посадки (см)

Період
цвітіння,
місяць

Висота
культури,
см

Діаметр
квітки/
суцвіття

Тривалість
життя рослини

VI-VII, 0,2-0,5

15*20

V-VII

10-30

3-6

двурічник

Снігова Королева

ІІІ-IV, 0,3

15*15

V-VІІ

10-30

3-8

двурічник

Червоний Килим

VI-VII, 0,2-0,5

15*20

V-VII

10-30

3-6

двурічник

Помпонна Суміш

VI-VII, 0,2-0,5

15*20

V-VII

12

3-4

двурічник

Сорт,
гібрид F1
Конфетті Суміш

МАТІОЛА
Сорт,
гібрид F1

Висівають
(місяць/ глибина, см)

Схема
посадки (см)

Період
цвітіння,
місяць

Висота
культури, см

Діаметр
квітки/
суцвіття

Тривалість
життя рослини

III-V, 1

10*15

VI-VIII

40-50

2

однорічник

Дворога

МІРАБІЛІС
Сорт,
гібрид F1

Висівають
(місяць/
глибина, см)

Схема
посадки (см)

Період цвітіння, місяць

Висота
культури, см

Діаметр
квітки/суцвіття

Тривалість
життя рослини

Ялапа Суміш

IV, 1,5

40*50

VІ-Х

50-70

2,5

однорічник

МОЛОЧАЙ
Сорт,
гібрид F1

Висівають
(місяць/
глибина,
см)

Схема
посадки
(см)

Період
цвітіння,
місяць

Висота
культури,
см

Діаметр
квітки/суцвіття

Тривалість
життя рослини

Сніговий Пік

ІІ-ІІІ, 3

30*30

VII

50-80

0,5

однорічник

МАТІОЛА
АРОМАТ СУТІНОК СУМІШ

Однорічна рослина висотою 30-50см. Квітки
дрібні, діаметром 1,5-2см, бузково-лілового забарвлення, під час цвітіння виділяють сильний
та приємний аромат. Насіння висівають у відкритий ґрунт в квітні-червні. Добре росте на сонячних ділянках, і у затінку. Цвіте тривало. Для
продовження періоду цвітіння матіолу висівають повторно через 10-15 днів. Використовують
в мавританських газонах, змішаних групах, на
клумбах та балконах.
Висівають (місяць, глибина) - III-V, 1 см
Схема посадки (см) – 10x15
Збирають (місяць) - VI-VIII

НАГІДКИ
Сорт,
гібрид F1

Висівають
(місяць/ глибина, см)

Схема
посадки (см)

Період цвітіння,
місяць

Висота
культури, см

Діаметр квітки/
суцвіття

Тривалість
життя рослини

Фієста Суміш

V, 1-2

20*25

VI-X

45-50

до 10

однорічник

Червоний Дотик Суміш

V, 1-2

20*25

VI-X

45-50

до 10

однорічник
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НАПЕРСТЯНКА
МІМУЛЮС
ТИГРОВА СУМІШ

Однорічна рослина з безліччю великих яскравих квіток. Кущики компактні, заввишки до 30
см, квіти до 3-6 см у діаметрі, різноманітного забарвлення. Насіння висівають за температури
14-18 ⁰С, сходи з’являються на 9-14 день. Цвітуть
рясно протягом всього літа. Найкраще ростуть
в легкій півтні, на вологих родючих ґрунтах. Використовують для групових посадок, килимових
насаджень, в рабатки і бордюри.
Висівають (місяць, глибина) – III-V, 0,5 см
Схема посадки (см) – 15х20
Збирають (місяць) – VI-Х

Сорт,
гібрид F1

Висівають
(місяць/ глибина,
см)

Схема
посадки (см)

Період цвітіння, місяць

Висота
культури, см

Діаметр квітки/
суцвіття

Тривалість
життя рослини

Біла

IV-V, 1

40*50

VI-VIII

120-140

4

багаторічник

Бежева
Апрікот

V-VI, 1-1,5

40*50

VI-VIII

120-140

5

багаторічник

Пурпурова
Муза

V-VI, 1-1,5

30*40

VI-VIII

до 150

5

багаторічник

НАСТУРЦІЯ ВЕЛИКА

НАСТУРЦІЯ ЧОРНИЙ
ОКСАМИТ

Однорічна, компактна, ефектна рослина, із запашними, великими (4-6 см в діаметрі) квітками .
Сорт з цікавим темно-бордовим, практично чорним забарвленням оксамитових квітів, забарвлення листя яскраво-зелене. Рослина добре облистяна, з великою кількістю гіллястих пагонів,
невисока, висотою до 40 см. Аромат приємний,
тонкий. Цвіте рясно з червня до заморозків. Дає
хороший самосів. Дуже добре підходить для
вирощування в різних бордюрах, квітниках, вазонах або контейнерах, а також чудово прикрасить балкон або лоджію.
Висівають (місяць, глибина) –IV-V, 1-2 cм
Схема висадки (см) – 30х40
Період цвітіння (місяць) – VI-X

Сорт,
гібрид F1
Золотиста Махрова
Королівська Мантія Суміш

Висівають
(місяць/ глибина, см)

Схема
посадки (см)

Період цвітіння,
місяць

Висота
культури, см

Діаметр квітки/
суцвіття

Тривалість
життя рослини

IV-V, 1,5

30*40

VI-X

до 150

2,5-6

однорічник

V, 1-2

30*40

VI-X

100-150

3-6

однорічник

Махрова Суміш

IV-V, 1,5

30*40

VI-X

до 150

2,5-7

однорічник

Молочна

IV-V, 1-2

50*50

VI-X

до 300

6-7

однорічник

Одинарна Суміш

IV-V, 1-2

30*40

VI-X

150

3-7

однорічник

Червона Махрова

IV-V, 1,5

30*40

VI-X

до 150

2,5-6

однорічник
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НАСТУРЦІЯ ІНОЗЕМНА
Сорт,
гібрид F1
Жовта

Висівають
(місяць/
глибина, см)

Схема
посадки
(см)

Період
цвітіння,
місяць

Висота
культури, см

Діаметр
квітки/
суцвіття

Тривалість
життя
рослини

V, 1-2

30*40

VI-X

200

3

однорічник

НАСТУРЦІЯ КУЛЬТУРНА НИЗЬКОРОСЛА
Сорт,
гібрид F1

Висівають
(місяць/
глибина,
см)

Схема
посадки
(см)

Період
цвітіння,
місяць

Висота
культури,
см

Діаметр
квітки/
суцвіття

Тривалість
життя рослини

Голден Глоуб

V, 1,5

30*40

VI-X

25

до 5

однорічник

Золотий
Король

V, 1-2

30*40

VI-X

до 40

3-6

однорічник

Піч Мелба

V, 1,5

30*40

VI-X

30

3-5

однорічник

Рожева

V, 1-2

30*40

VI-X

до 30

3-6

однорічник

Салмон

V, 1-2

30*40

VI-X

до 30

3-5

однорічник

Суміш

V, 1-2

30*40

VI-X

до 30

3-5

однорічник

Червона

V, 1-2

30*40

VI-X

до 30

3-6

однорічник

НЕЗАБУДКА БАГАТОРІЧНА САДОВА
Висівають
(місяць/ глибина, см)

Схема
посадки (см)

Період
цвітіння,
місяць

Висота
культури, см

Діаметр квітки/суцвіття

Тривалість
життя
рослини

Помпадур

V-VI, 2

20*20

V-VI

25-30

0,2-0,5

багаторічник

Рожеве Небо

V-VI, 2

20*20

V-VI

25-30

0,2-0,5

багаторічник

Сорт,
гібрид F1

НЕМЕЗІЯ ЗУБОВИДНА
Сорт,
гібрид F1

Висівають
(місяць/
глибина, см)

Схема
посадки (см)

Період
цвітіння,
місяць

Висота
культури,
см

Діаметр
квітки/
суцвіття

Тривалість
життя рослини

Білий Лицар

V, 0,5

20x15-20

VI-VII

20-30

2-2,5

однорічник

Блакитний Скарб

V, 0,5

20x15-20

VI-VII

20-30

2-2,5

однорічник

Суміш

V, 0,5

20*15-20

VII-X

20-30

2-2,5

однорічник

НІГЕЛА
Сорт,
гібрид F1

Висівають
(місяць/
глибина, см)

Схема
посадки
(см)

Період
цвітіння,
місяць

Висота
культури,
см

Діаметр
квітки/
суцвіття

Тривалість
життя рослини

Персидська
Троянда

IV-V, 1

15*20

VI-VIII

30-50

5

однорічник
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ПЕТУНІЯ АМПЕЛЬНА СУРФІНІЯ (CHERNY, ЧЕХІЯ)
ПАМПСЬКА ТРАВА
РОЖЕВО-БІЛА СУМІШ

Багаторічна рослина. З прямостоячими стеблами, висотою 100-200 см. Суцвіття колосовидні з пишними шовковистими вінчиками
до 30 см у довжину, різнокольорового забарвлення. Насіння висівають у квітні-травні
у парники або у травні безпосередньо у відкритий ґрунт. За температури 13-16 ⁰С сходи
з’являються на 7-10 день. Гарно виглядає на
відкритих просторах. Використовують в групових посадках, для міксбордерів, оформлення букетів та як сухоцвіт.
Висівають (місяць, глибина) – III-V, 0,3-0,5 см
Схема посадки (см) – 70х50
Збирають (місяць) – IХ-Х

Висівають
(місяць/
глибина,
см)

Схема
посадки
(см)

Період
цвітіння,
місяць

Висота
культури, см

Діаметр
квітки/
суцвіття

Тривалість
життя рослини

Даймонд
Перлі F1

II-III, 0,1

20*25

VI-X

80

7,5-8

однорічник

Даймонд
Роуз F1

II-IV, 0,1

20*20

VI-X

80-100

8-10

однорічник

Салмон Шейдс
Вельвет F1

II-III, 0,1

20*25

VI-X

80

7-8

однорічник

Парпл Вельвет
F1

II-III, 0,1

20*20

VI-X

100

5,5-6

однорічник

Сорт,
гібрид F1

ПЕТУНІЯ АМПЕЛЬНА ЛАВИНА (CHERNY, ЧЕХІЯ)
Сорт,
гібрид F1
Золота Зірка F1

Висівають
(місяць/
глибина, см)

Схема
посадки (см)

Період
цвітіння,
місяць

Висота
культури, см

Діаметр квітки/суцвіття

Тривалість
життя рослини

I-IV, 0

15*20

VI-X

60-80

7-10

однорічник

Пурпурова F1

III-IV, 0

20*20

VI-X

50-70

7-9

однорічник

Рожева F1

III-IV, 0

20*20

VI-X

50-70

7-9

однорічник

Синя Зірка F1

II-III, 0

20*25

VI-X

45

7-9

однорічник

Червона F1

II-III, 0,1

20*25

VI-X

50-70

7-9

однорічник

Суміш F1

ІІІ-IV, 0,1

20*25

VI-X

60-80

7-9

однорічник

ПЕТУНІЯ БАГАТОКВІТКОВА
НИЗЬКОРОСЛА (CHERNY, ЧЕХІЯ)

Сорт,
гібрид F1
Белінда F1
Дот Стар
Дарк Вайліт F1
Дот Стар
Діп Пінк F1
Клаудія F1
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Висівають
(місяць/ глибина, см)

Схема
посадки (см)

Період цвітіння,
місяць

Висота
культури, см

Діаметр квітки/
суцвіття

Тривалість
життя рослини

III-IV, 0

20*20

VI-X

30-35

5,5-6,5

однорічник

ІІ-III, 0

20*25

VI-X

30-35

6-7

однорічник

II–III, 0

20*25

VI-X

30-35

6-7

однорічник

II-III, 0

20*25

VI-X

30

5,5-6,5

однорічник

ПЕТУНІЯ БАГАТОКВІТКОВА
НИЗЬКОРОСЛА (CHERNY, ЧЕХІЯ)

ПЕТУНІЯ НИЗЬКОРОСЛА
ДОТ СТАР СУМІШ F1

Унікальний низькорослий гібрид петунії. Квіти різноманітного забарвлення, діаметром
6-7 см. Рослина висотою 30-35 см, відмінно
гілкується, рясно цвіте з червня до жовтня.
При зміні погоди змінюється форма та інтенсивність білих малюнків на пелюстках так,
що кожна квітка є неповторною. Насіння висівають в розсадні ящики в лютому-березні,
без присипки ґрунтом. Сходи з’являються на
14-20 день, при температурі пророщування
18-20 ⁰С. Висадку в ґрунт проводять, коли
повністю мине загроза заморозків. Використовується для оформлення клумб, рабаток,
балконних ящиків, горщиків.
Висівають (місяць, глибина) – II-III, 0 см
Схема посадки (см) – 20х25
Збирають (місяць) – VI-Х

Висівають
(місяць/ глибина, см)

Схема
посадки (см)

Період цвітіння,
місяць

Висота
культури, см

Діаметр квітки/
суцвіття

Тривалість
життя рослини

Крістіна F1

III-IV, 0

20*20

VI-X

30-35

5,5-6,5

однорічник

Маріка F1

II-III

20*25

VI-X

30-35

5,5-6,5

однорічник

Сорт,
гібрид F1

Нора F1

II-III, 0,1

20*25

VI-X

35

6

однорічник

Софія F1

II-III, 0

20*25

VI-X

30

5-6

однорічник

Сільвьє F1

II-III, 0

20*25

VI-X

30

5-6

однорічник

ІІ-IV, 0,1

20*20

VI-X

30-35

5,5-6,5

однорічник

Чорна Вишня F1

ПЕТУНІЯ БАХРОМЧАСТА ВЕЛИКОКВІТКОВА
НИЗЬКОРОСЛА (CHERNY, ЧЕХІЯ)

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

20*20

VI-X

25-38

8-13

однорічник

Пірует Суміш F1

II-IV, 0

20*20

VI-X

25-35

9-12

однорічник

Сорт,
гібрид F1

Подвійний Каскад Пурпурова F1

ІІ-IV, 0,1

20*20

VI-X

25-35

10-13

однорічник

Подвійний Каскад Синя F1

II-IV, 0

20*20

VI-X

25-35

10-13

однорічник

Подвійний Каскад Червона F1

II-IV, 0

20*20

VI-X

25-35

10-13

однорічник

Подвійний Каскад Суміш F1

II-IV, 0

20*20

VI-X

25-35

10-13

однорічник

Пурпуровий Пірует F1

II-IV, 0,1

20*20

VI-X

25-35

9-12

однорічник

Червоний Пірует F1

II-IV, 0,1

20*20

VI-X

25-35

9-12

однорічник
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ПЕТУНІЯ БАХРОМЧАСТА
ВЕЛИКОКВІТКОВА НИЗЬКОРОСЛА

(CHERNY, ЧЕХІЯ)

ПЕТУНІЯ БАХРОМЧАСТА
ВЕЛИКОКВІТКОВА
НИЗЬКОРОСЛА
ПОДВІЙНИЙ КАСКАД ОРХІД
F1

Рослина напів компактна, добре гілкується, заввишки 25-35 см, квітка махрова, діаметром 10-13 см,
з хвилястим краєм пелюсток ніжно-рожевого забарвлення. Рослина цієї серії розцвітає на 2-3 тижні
раніше інших крупноквіткових, махрових петуній.
Насіння висівають в розсадні ящики в лютому-березні, без присипки ґрунтом. Сходи з’являються на
14-20 день, при температурі пророщування 18-20
⁰С. Висадку в ґрунт проводять, коли повністю мине
загроза заморозків. Використовується для оформлення клумб, рабаток, балконних ящиків, горщиків.
Висівають (місяць, глибина) – II-IV, 0 см
Схема посадки (см) – 20х20
Збирають (місяць) – VI-Х

ПЕТУНІЯ БАХРОМЧАСТА
З ГІГАНТСЬКИМИ КВІТАМИ
СУБЕРБІССІМА (CHERNY, ЧЕХІЯ)

ПЕТУНІЯ БАХРОМЧАСТА З
ГІГАНТСЬКИМИ КВІТАМИ
СУПЕРБІСІМА ТРИУМФ
ЧОРНІГО F1

Гігантські квіти – діаметром до 16 см. Квітки частково махрові з темно-фіолетовими прожилками і
густомахрові, фіолетового відтінку на білому тлі.
Рослина потужна, слабовитка, рясно квітне. Без неї
важко уявити собі розкішні клумби, але також добре
підходить для посадки в кошики, балконні ящики,
садові вази. Висівають насіння прямо на поверхню
ґрунту, що не закладаючи. Розсаду в ґрунт бажано
висаджувати квітучою. Стійка до несприятливих
кліматичних умов, чуйна на підгодівлі, не терпить
перезволоження.
Висівають (місяць, глибина) - IІ-IІІ, 0,1 см
Схема посадки (см) – 20x20
Збирають (місяць) - VI-X

Висівають
(місяць/
глибина, см)

Схема
посадки
(см)

Період
цвітіння,
місяць

Висота
культури,
см

Діаметр
квітки/
суцвіття

Тривалість
життя рослини

Альба F1

I-III, 0

20*20

VI-X

30-40

16

однорічник

Розея F1

I-III, 0

20*20

VI-X

30-40

16

однорічник

Сорт,
гібрид F1

ПЕТУНІЯ ВЕЛИКОКВІТКОВА
НИЗЬКОРОСЛА З БАХРОМЧАСТИМ
КРАЄМ (CHERNY, ЧЕХІЯ)
Висівають
(місяць/
глибина,
см)

Схема
посадки
(см)

Період
цвітіння,
місяць

Висота
культури,
см

Діаметр
квітки/
суцвіття

Тривалість
життя рослини

ІІ-IV, 0,1

20*20

VI-X

35

8-9

однорічник

Афродіта Лососева F1

ІІ-IV, 0

20*20

VI-X

35

7,5-8,5

однорічник

Афродіта Пурпурова F1

II-III, 0

20*25

VI-X

35

8-9

однорічник

Афродіта Червона F1

ІІ-IV, 0,1

20*20

VI-X

25-35

10-13

однорічник

Каркулка F1

II-IV, 0,1

20х20

VI-X

35

6

однорічник

Сорт,
гібрид F1
Афродіта Біла F1
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ПЕТУНІЯ ВЕЛИКОКВІТКОВА
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

Дедді Блу F1

II-IV, 0,1

20*20

VI-X

25-38

10

однорічник

Дедді Ред F1

ІІ-IV, 0,1

20*20

VI–X

25-38

10

однорічник

Дедді Шуге F1

ІІ-IV, 0,1

20*20

VI–X

25-38

10

однорічник

ПЕТУНІЯ ВЕЛИКОКВІТКОВА НИЗЬКОРОСЛА (CHERNY, ЧЕХІЯ)
Сорт,
гібрид F1

Висівають
(місяць/ глибина,
см)

Схема
посадки (см)

Період цвітіння,
місяць

Висота
культури, см

Діаметр квітки/суцвіття

Тривалість
життя рослини

Лімбо Біла F1

ІІ-IV, 0,1

20*20

VI-X

20-30

10-12

однорічник

Лімбо Фіолетова F1

ІІ-IV, 0,1

20*20

VI-X

20-30

10-12

однорічник

Жовта F1

ІІ-IV, 0,1

20*20

VI-X

40-45

7-10

однорічник

Надія F1

ІІ-IV, 0

20*20

VI-X

40-45

7-10

однорічник

Пікоті Червона F1

ІІ-IV, 0

20*20

VI-X

25-38

8-9

однорічник

Пікоті Рожева F1

ІІ-IV, 0

20*20

VI-X

25-38

8-9

однорічник

Пуваб F1

ІІ-IV, 0

20*20

VI-X

40-45

7-10

однорічник

Радість F1

ІІ-IV, 0

20*20

VI-X

40-45

7-10

однорічник

Синя F1

ІІ-IV, 0,1

20*20

VI-X

40-45

7-10

однорічник

Сненні F1

II-III, 0,1

20*25

VI-X

45

7-9

однорічник

Усмєв F1

II-III, 0

20*25

VI-X

40-45

7-10

однорічник

ПЕТУНІЯ ВЕЛИКОКВІТКОВА
НИЗЬКОРОСЛА ПІКОТІ
БУРГУНД F1

Рослина утворює прямостоячий або сильно розгалужений кущ висотою 25-38 см. Квіти воронкоподібні бургундного кольору з характерною білою
хвилястою облямівкою по краю, діаметром 8-9 см.
Насіння висівають в розсадні ящики в лютому-березні, без присипки ґрунтом. Сходи з’являються на
14-20 день, при температурі пророщування 18-20
⁰С. Висадку в ґрунт проводять, коли повністю мине
загроза заморозків. Використовується для оформлення підвісних кошиків, кашпо, балконних і віконних ящиків, садових ваз.
Висівають (місяць, глибина) – II-IV, 0 см
Схема посадки (см) – 20х20
Збирають (місяць) – VI-Х
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ПЕТУНІЯ ГНОМ (CHERNY, ЧЕХІЯ)
ПЕТУНІЯ ГНОМ
ЛОСОСЕВА F1

Легка в вирощуванні - зростає також як і будь-яка
інша петунія, не вимагаючи ніякого спеціального
режиму. Більше за інших терпима до несприятливої погоди. Зацвітає через 8-10 тижнів після посіву.
Компактні кущики висотою і шириною 20-25 см,
усипані численними мініатюрними квіточками, лососевого кольору, діаметром 4-4,5 см. Чудово виглядає в бордюрних і килимових посадках в саду, в
контейнерах, вазонах, підвісних кошиків. У зв’язку
з чутливістю до заморозків петунію вирощують
розсадним способом.
Висівають (місяць, глибина) - ІІ-IV, 0,1 см
Схема посадки (см) – 20x20
Збирають (місяць) - VI-X

Висівають
(місяць/
глибина, см)

Схема
посадки
(см)

Період
цвітіння,
місяць

Висота
культури,
см

Діаметр
квітки/
суцвіття

Тривалість
життя рослини

Рожевий
Ранок F1

ІІ-IV, 0,1

20*20

VI-X

20-25

4-4,5

однорічник

Синя F1

ІІ-IV, 0,1

20*20

VI-X

20-25

4-4,5

однорічник

Сорт,
гібрид F1

ПЕТУНІЯ
Висівають
(місяць/
глибина, см)

Схема
посадки
(см)

Період
цвітіння,
місяць

Висота
культури, см

Діаметр
квітки/
суцвіття

Тривалість
життя рослини

Зорепад

ІІ-IV, 0,1

20*20

VI-X

20-25

5-10

однорічник

Унікум Суміш

ІІ-IV, 0,1

20*20

VI-X

25-40

5-10

однорічник

Сорт,
гібрид F1

ПЛАТИКОДОН БАГАТОРІЧНИЙ
Висівають
(місяць/
глибина, см)

Схема
посадки
(см)

Період цвітіння, місяць

Висота
культури,
см

Діаметр
квітки/
суцвіття

Тривалість
життя рослини

Блакитний

IV-V, 1-1,5

60*80

VII-VIII

45-50

до 8

багаторічник

Суміш

IV-V, 1-1,5

60*80

VII-VIII

45-50

до 8

багаторічник

Сорт,
гібрид F1

ПОРТУЛАК
Сорт,
гібрид F1
Махрова Суміш
Суміш

Висівають
(місяць/ глибина, см)

Схема
посадки (см)

IV, 0,3
III-IV, 0,3

Золоте
Мереживо

Сорт,
гібрид F1
Рицина
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Тривалість
життя рослини

15

4

однорічник

20

3-6

однорічник

Висота
культури, см

20*15

VI-IX

15*25

VII-IX

ПРИМУЛА
Сорт,
гібрид F1

Діаметр
квітки/суцвіття

Період
цвітіння,
місяць

Висівають
(місяць/ глибина,
см)

Схема
посадки (см)

Період
цвітіння,
місяць

Висота
культури,
см

Діаметр
квітки/суцвіття

Тривалість
життя рослини

VIII-IX/VI-V, 0,5-1

20*20

III-VI

10-12

6

дворічник

РИЦИНА
Висівають
(місяць/
глибина, см)

Схема
посадки
(см)

Період цвітіння, місяць

Висота
культури, см

Діаметр квітки/суцвіття

Тривалість
життя рослини

V-VI

70*20-35

VII-VIII

до 200

30

однорічник

РОМАШКА
Висівають
(місяць/
глибина, см)

Схема
посадки (см)

Період
цвітіння,
місяць

Висота
культури, см

Діаметр квітки/суцвіття

Тривалість
життя рослини

Великоквіткова

IV-V, 1

40*40

VII-X

35-50

10-12

багаторічник

Великоквіткова
Крейзі Дейзі

IV-V, 1-1,5

40*40

VI-X

60-70

6-7

багаторічник

Сорт,
гібрид F1

РОТИКИ
Висівають
(місяць/
глибина, см)

Схема
посадки
(см)

Період
цвітіння,
місяць

Висота
культури,
см

Діаметр
квітки/
суцвіття

Тривалість
життя рослини

III-IV, 1

20*30

VI-X

80-90

10-20

однорічник

Жовті

III-V, 1-1,5

20*30

VI-X

80

10-20

однорічник

Тетра Суміш

III-IV, 1-1,5

20*30

VI-X

80-90

10-20

однорічник

Червоні

III-IV, 1-1,5

20*30

VI-X

80-90

10-20

однорічник

Сорт,
гібрид F1
Білі

РОТИКИ САДОВІ
ТОМ ТАМБ СУМІШ

Дуже красива, яскрава і колоритна рослина - немає таких садів, де б їй на знайшлося місця.
Світлолюбна та холодостійка, гарно переносить
весняні та осінні заморозки. Віддає перевагу
суглинковим ґрунтам. Не витримує надмірної
вологи. Гарно росте на відкритих місцях, але
витримує і напівзатінок. Дає рясний самосів. Використовується для клумб, рабаток, групових та
масових посадок, міксбордерів, балконів, контейнерів, підвісних корзин.
Висівають (місяць, глибина) – III–IV, 1–1,5 cм
Схема висадки (см) – 20х30
Період цвітіння (місяць) – VI–X

РУДБЕКІЯ
Сорт,
гібрид F1

Висівають
(місяць/
глибина, см)

Схема
посадки (см)

Період
цвітіння,
місяць

Висота
культури, см

Діаметр квітки/суцвіття

Тривалість
життя рослини

Осінні Фарби

III–IV, 1–2

30*30

VII–IX

50-90

5-15

однорічник

САЛЬВІЯ ТРИБАРВНА

Культура має декоративне листя яскравого
трикольорового забарвлення.
Рослина дуже тепло– та світлолюбна, відносно посухостійка. Віддає перевагу пухким, родючим ґрунтам. Гарно переносить
пересадку. Використовують в озелененні,
для посадки на клумбах, рабатках, балконах,
кам’янистих гірках, газонах, в садових вазах
та контейнерах. Прекрасно поєднується з
цинерарією, лобелією, ротиками.

САЛЬВІЯ

Висівають (місяць, глибина) – II–IV, 1–1,5 cм
Схема висадки (см) – 25х30
Період цвітіння (місяць) – VI–X
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САЛЬВІЯ
Висівають
(місяць/
глибина, см)

Схема
посадки
(см)

Період
цвітіння,
місяць

Висота
культури,
см

Діаметр
квітки/
суцвіття

Тривалість
життя рослини

Блискуча Біла

ІІ-IV, 0,2

25*30

V-X

15-25

1

однорічник

Блискуча
Рожева

ІІ-IV, 0,2

25*30

V-X

15-25

1

однорічник

Блискуча
Суміш

II-IV, 0,2

25*30

VI-X

15-25

1

однорічник

Блискуча
Червона

II-IV, 0,2

25*30

V-X

15-25

1

однорічник

Блискуча Ріо
Чорна

II-IV, 1-1,5

25*30

VI-X

25-30

1

однорічник

Блискуча
Оранжева

II-IV, 1-1,5

25*30

VI-X

25-30

1

однорічник

Сорт,
гібрид F1

САЛЬПІГЛОСІС
Сорт,
гібрид F1
Алі-Баба
Суміш

Висівають
(місяць/
глибина,
см)

Схема
посадки
(см)

Період
цвітіння,
місяць

Висота
культури, см

Діаметр
квітки/суцвіття

Тривалість
життя рослини

IV-V, 1-1,5

15*20

VI-IX

60-70

до 5

однорічник

СКАБІОЗА
НИЗЬКОРОСЛА
МАХРОВА СУМІШ

Однорічна рослина висотою 50 см з пишними, різнокольоровими, ароматними квітами,
діаметром 7 см. Квітнуть вони рясно, майже
все літо й осінь. Висівають насіння на початку
квітня або під зиму у відкритий ґрунт. Рослина
невибаглива у догляді, сонцелюбива, не боїться холодів. Вона не схильна до хвороб і шкідників. Прекрасно виглядає на клумбах, бордюрах,
одна з найпопулярніших квіток для створення
букетів.

СОНЯШНИК ДЕКОРАТИВНИЙ

Висівають (місяць, глибина) – IV-V, 0,5 см
Схема посадки (см) – 20х25
Збирають (місяць) – VII-IХ

Сорт,
гібрид F1

Висівають
(місяць/
глибина, см)

Схема
посадки (см)

Період цвітіння, місяць

Висота
культури, см

Діаметр
квітки/
суцвіття

Тривалість
життя рослини

Жовтий з Чорним
Центром

V, 1,5

30*40

VII-IX

100-150

15-30

однорічник

Оранжевий з Чорним Центром

V, 1,5

30*40

VII-IX

100-130

15-20

однорічник

Червоне Сонечко

V, 1,5

30*40

VII-IX

150-200

15-20

однорічник

ТРАВА ДЛЯ КОТІВ
Посів і отримання свіжої соковитої зелені в домашніх умовах можливо цілий рік.
Насіння висівають в ємність з вологим
субстратом, злегка утрамбовують, накривають і ставлять в тепле темне місце
на кілька днів, до появи сходів. Пізніше
ємність переносять в добре освітлене
місце. Зелень готова до споживання при
досягненні висоти 10 см.		
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СОНЯШНИК
ДЕКОРАТИВНИЙ
МАХРОВИЙ

Рослина тепло– та світлолюбна, не витримує
заморозків. Гарно росте на родючих ґрунтах, погано переносить пересадку. Насіння
у відкритий ґрунт висівають в травні. Сходи
з’являються через 5–10 днів. Використовують
для групових посадок, міксбордерів, декорування стін. Зрізані суцвіття гарно виглядають
у великих вазах та об’ємних композиціях.
Висівають (місяць, глибина) – V, 1–1,5 cм
Схема висадки (см) – 30х40
Період цвітіння (місяць) – VII–IX

ФІАЛКА САДОВА ДВОРІЧНА

ФІАЛКА САДОВА
ШВЕЙЦАРСЬКИЙ ГІГАНТ
АДОНІС

Сильногілляста рослина висотою 15-20 см з
крупними квітами діаметром 5-10 см. Світло-,
вологолюбива та зимостійка. В сурові зими потребує укриття. При вирощуванні як однорічну
культуру потрібно висівати на розсаду в лютому-березні; як дворічну – в червні-липні. Гарно
переносить пересадку, навіть у квітучому стані.
При вирощуванні як дворічну культуру зацвітає
на другий рік. Ідеальна для посадки в балконних
ящиках, альпійських гірках, килимових квітниках, оформлення бордюрів та вирощування в
вазонах.
Висівають (місяць, глибина) – II-III, 0,5-1 см
Схема посадки (см) – 30х40
Збирають (місяць) – IV-ХI

Висівають
(місяць/ глибина, см)

Схема
посадки (см)

Період цвітіння,
місяць

Висота
культури, см

Діаметр квітки/
суцвіття

Тривалість
життя рослини

Германське Рококо Суміш

ІІ-ІІІ, 0,5-1

30*40

ІV-XI

15-20

5-10

двурічник

Спрінгтайм

II-III, 0,5-1

30*40

ІV-XI

до 18

7

двурічник

Швейцарський Гігант Білий

II-III, 0,5

30*40

ІV-XI

10-15

5-10

двурічник

Швейцарський Гігант Дуо суміш

II-III, 0,5

30*40

ІV-XI

15-20

5-10

двурічник

Швейцарський Гігант Жовтий

ІІ-ІІІ, 0,5-1

30*40

ІV-XI

15-20

5-10

двурічник

Сорт,
гібрид F1

Швейцарський Гігант Жовто-Червона

ІІ-ІІІ, 0,5-1

30*40

ІV-XI

15-20

5-10

двурічник

Швейцарський Гігант Оранжево-Фіолетовий

ІІ-ІІІ, 0,5-2

20*26

ІV-XI

15-20

6-7

двурічник

Швейцарський Гігант Рожева

ІІ-ІІІ, 0,5-1

30*40

ІV-XI

15-20

5-10

двурічник

Швейцарський Гігант Синя з Білим
Крилом

ІІ-ІІІ, 0,5-1

30*40

ІV-XI

15-20

5-10

двурічник

Швейцарський Гігант Синя

ІІ-ІІІ, 0,5-1

30*40

ІV-XI

15-20

5-10

двурічник

Швейцарський Гігант Скарлет

ІІ-ІІІ, 0,5-1

20*25

ІV-XI

15-20

6-7

двурічник

Швейцарський Гігант Суміш

ІІ-ІІІ, 0,5-1

30*40

ІV-XI

15-20

5-10

двурічник

Швейцарський Гігант Фіолетовий

II-III, 0,5-1

30*40

ІV-XI

15-20

5-10

двурічник

Швейцарський Гігант Чорний

ІІ-ІІІ, 0,5-1

30*40

ІV-XI

15-20

5-10

двурічник
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ФІЗОСТЕГІЯ
Висівають
(місяць/
глибина, см)

Схема
посадки (см)

Період
цвітіння,
місяць

Висота
культури, см

Діаметр квітки/
суцвіття

Тривалість
життя рослини

Віргінська Біла

IV-V, 0,5

30*40

VI-VIII

70-80

до 20

багаторічник

Віргінська
Рожева

IV-V, 0,5

30*40

VI-VIII

70-80

15-20

багаторічник

Висівають
(місяць/
глибина, см)

Схема
посадки (см)

Період
цвітіння,
місяць

Висота
культури, см

Діаметр квітки/
суцвіття

Тривалість
життя рослини

III-IV, 1-2

20*25

VI-X

15-30

1

однорічник

Сорт,
гібрид F1

ФЛОКС
Сорт,
гібрид F1
Друмонда Суміш

ФЛОКС ЗІРКОВА СУМІШ

Однорічна рослина з тонкими гіллястими стеблами
висотою 20-25 см. Квіти дрібні, запашні, діаметром
близько 1 см різноманітного забарвлення, зібрані в
зонтичні суцвіття. Рослина холодостійка, тепло- та
світлолюбна, гарно переносить високі температури, в затінку сильно витягується та майже не квітне.
Використовують для всіх типів квіткового оформлення: на балконах, в контейнерах, підвісних корзинах та для зрізу.
Висівають (місяць, глибина) – III-IV, 1-2 см
Схема посадки (см) – 20х25
Збирають (місяць) – VI-Х

ХРИЗАНТЕМА
Сорт,
гібрид
F1

Висівають
(місяць/
глибина, см)

Схема
посадки
(см)

Період
цвітіння,
місяць

Висота
культури, см

Діаметр
квітки/
суцвіття

Тривалість
життя рослини

III-IV, 0,5

20*25

VI-IX

до 60

5-7

однорічник

Суміш

ЦЕЛОЗІЯ
Сорт,
гібрид F1
Гребінчаста
Кораловий Сад
Суміш
Периста Пампас
Суміш

Висівають
(місяць/
глибина,
см)

Схема
посадки
(см)

Період
цвітіння,
місяць

Висота
культури,
см

Діаметр
квітки/
суцвіття

Тривалість
життя рослини

III, IV, 0,5

15*20

VI-X

40-60

до 15

однорічник

III, IV, 0,5

15*20

VI-X

70-80

25-40

однорічник

ЦИНЕРАРІЯ
Сорт,
гібрид F1

Висівають
(місяць/
глибина,
см)

Схема
посадки
(см)

Період
цвітіння,
місяць

Висота
культури, см

Діаметр
квітки/
суцвіття

Тривалість
життя рослини

Приморська
Сріблястий
Пил

V-VI, 1-1,5

20*20

VI-X

20-25

до 1

багаторічник

ЦИНІЯ ВИСОКОРОСЛА ЕЛЕГАНТНА
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ЦИНІЯ ВИСОКОРОСЛА ЕЛЕГАНТНА
ЦИНІЯ ВИСОКОРОСЛА
ПЕПЕРМІНТ СУМІШ

Однорічник, висотою 50-60 см. Суцвіття великі,
махрові, різноманітних забарвлень зі смужками та крапочками на пелюстках. Рослина
швидко росте, дуже теплолюбна, рекомендовано висівати насіння в відкритий ґрунт після
загрози заморозків. Призначена відкритих, захищених від вітрів, сонячних місць. Полюбляє
рясний полив. Чудово підходить для посадки
в масивах, групами на клумбах, рабатках, контейнерах в вазонах, кам’янистих садах, гірках,
а також для зрізу.
Висівають (місяць, глибина) – V, 1,5 см
Схема посадки (см) – 40х40
Збирають (місяць) – VI-IХ

Висівають
(місяць/
глибина,
см)

Схема
посадки
(см)

Період
цвітіння,
місяць

Висота
культури,
см

Діаметр
квітки/
суцвіття

Тривалість
життя рослини

Вишнева
Королева

V, 1,5

40*40

VI-IX

70-80

10-12

однорічник

Енві

V, 1,5

40*40

VI-IX

до 80

до 12

однорічник

Кактусова

V, 1,5

40*40

VI-IX

60-90

10-12

однорічник

Оранжева

V, 1,5

40*40

VI-X

до 80

до 12

однорічник

Полярна
Ведмедиця
РожевоЛавандова

V, 1,5

40*40

VI-X

до 80

до 12

однорічник

V, 1,5

40*40

VI-X

до 80

до 12

однорічник

Синьйорита

V, 1-2

40*40

VI-IX

до 80

до 12

однорічник

Суміш

V, 1,5

40*40

VI-IX

60-80

до 12

однорічник

ЯскравоЖовта

V, 1,5

40*40

VI-IX

до 80

до 12

однорічник

Сорт,
гібрид F1

ЦИНІЯ ЛІЛІПУТ

ЦИНІЯ НИЗЬКОРОСЛА
ПЕРСИДСЬКИЙ
КИЛИМ СУМІШ

Рослина світло- і теплолюбива, висотою до
40 см. Квіти мають гарний привабливий
коричнево-жовтий колір і мають подвійну
або одинарну форму. Цвітіння рясне і тривале (до заморозків), починається через
80-90 днів після появи сходів. Підходить для
прикрашання клумб та рабаток, збірних та
монокультурних квітників, груп на газонах.
Гарно виглядає в поєднанні з нагідками,
чорнобривцями, вербеною.

Висівають
(місяць/
глибина,
см)

Схема
посадки
(см)

Період
цвітіння,
місяць

Висота
культури, см

Діаметр
квітки/
суцвіття

Тривалість
життя рослини

Золота

V, 1,5

40*40

VI-IX

40-50

8-10

однорічник

Рожева

V, 1,5

40*40

VI-IX

40-50

8-10

однорічник

Суміш

V, 1,5

40*40

VI-IX

50

3-4

однорічник

Сорт,
гібрид
F1

Висівають (місяць, глибина) – V, 1,5 см
Схема посадки (см) – 40х40
Збирають (місяць) – VI-IХ

ЧОРНОБРИВЦІ НИЗЬКОРОСЛІ
ВІДХИЛЕНІ
Сорт,
гібрид F1
Абрикос Примо

Висівають
(місяць/
глибина, см)

Схема
посадки
(см)

Період
цвітіння,
місяць

Висота
культури,
см

Діаметр
квітки/суцвіття

Тривалість
життя рослини

V, 1

20*30

VI - IX

18-20

3-5

однорічник

Боніта Болеро

V, 1–1,5

20*30

VI - IX

20-40

4-9

однорічник

Золотий Призер

V, 1-1,5

20*30

VI-IX

20-40

3-5

однорічник

Іспанська Парча

V, 1,5-2

30*35

VI-IX

до 25

4-5

однорічник

Кармен

V, 1

20*30

VI-IX

20-40

4-9

однорічник

Містер Маджестік

V, 1

20*30

VI-IX

20-25

3-4

однорічник

Червона Брокада

V, 1

20*30

VI-IX

20-30

4-5

однорічник
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ЧОРНОБРИВЦІ НИЗЬКОРОСЛІ
ВІДХИЛЕНІ

ЧОРНОБРИВЦІ
ВІДХИЛЕНІ ЛИМОННА
КРАПЛЯ

Однорічна низькоросла рослина, висотою 1520 см. Суцвіття діаметром 3-5 см, лимонного
забарвлення. Дуже теплолюбиві, світлолюбиві,
але можуть рости і в невеликому затінку, посухостійкі. Цвітіння триває з червня до заморозків. Гарно переносять пересадку, навіть в квітучому стані. Використовують для вирощування
в садових вазах, незамінні для клумб, рабаток,
оформлення бордюрів.
Висівають (місяць, глибина) – V, 1 см
Схема посадки (см) – 20х30
Збирають (місяць) – VI-IХ

ЧОРНОБРИВЦІ
ВІДХИЛЕНІ
НИЗЬКОРОСЛА СУМІШ

Однорічна низькоросла рослина, висотою 25-30
см. Суцвіття діаметром 3-5 см, різноманітного забарвлення. Дуже теплолюбиві, світлолюбиві, але
можуть рости і в невеликому затінку, посухостійкі. Цвітіння триває з червня до заморозків. Гарно
переносять пересадку, навіть в квітучому стані.
Використовують для вирощування в садових вазах, незамінні для клумб, рабаток, оформлення
бордюрів.
Висівають (місяць, глибина) – V, 1 см
Схема посадки (см) – 20х30
Збирають (місяць) – VI-IХ

ЧОРНОБРИВЦІ НИЗЬКОРОСЛІ ВУЗЬКОЛИСТІ
Сорт,
гібрид F1

Висівають
(місяць/
глибина,
см)

Схема
посадки
(см)

Період
цвітіння,
місяць

Висота
культури,
см

Діаметр квітки/суцвіття

Тривалість
життя рослини

V, 1

20*30

VI-IX

20-30

2-3

однорічник

V, 1-1,5

20*30

VI-IX

20-30

2-3

однорічник

IV, 1

20*25

VI-IX

25-30

2-3

однорічник

V, 1-1,5

20*30

VI-IX

25-30

3-5

однорічник

Лулу
Оранжевий Гном
Паприка
Суміш

ЧОРНОБРИВЦІ НИЗЬКОРОСЛІ КУПІД

Сорт,
гібрид F1

Висівають
(місяць/
глибина,
см)

Схема
посадки
(см)

Період
цвітіння,
місяць

Висота
культури,
см

Діаметр
квітки/
суцвіття

Тривалість
життя рослини

Лимон

IV-V, 1,5-2

20*25

VI-X

25

11-12

однорічник

Оранж

IV-V, 1,5-2

20*25

VI-X

25

11-12

однорічник

Суміш

IV-V, 1,5-2

20*25

VI-X

25

11-12

однорічник
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ЧОРНОБРИВЦІ ПРЯМОСТОЯЧІ
Висівають
(місяць/ глибина, см)

Схема
посадки (см)

Період цвітіння,
місяць

Висота
культури, см

Діаметр квітки/
суцвіття

Тривалість
життя рослини

Альбатрос

V, 1

20*30

VII-IX

80-100

10-15

однорічник

Аляска

V, 1

20*30

VII-IX

50-60

8-10

однорічник

Лимонний Принц

V, 1

20*30

VII-IX

60-70

8-10

однорічник

Високоросла Суміш

V, 1

20*30

VII-IX

80-100

10-15

однорічник

Низькоросла Великоквіткова
Суміш

V, 1

25-30

VII-IX

80-100

5-10

однорічник

Сорт,
гібрид F1

ЧОРНОБРИВЦІ
ПРЯМОСТОЯЧІ ГАВАЇ

Однорічна високоросла гілляста рослина, висотою 70-80 см, з прямостоячими бічними пагонами. Суцвіття – кошики, великі, махрові, на міцних
квітконосах, діаметром 10-15 см оранжевого забарвлення. Дуже теплолюбиві, світлолюбиві, але
можуть рости і в невеликому затінку, посухостійкі.
Цвітіння триває з червня до заморозків. Гарно переносять пересадку, навіть в квітучому стані. Використовують для вирощування в клумбах, рабатках,
оформлення бордюрів та на зріз.
Висівають (місяць, глибина) – V, 1 см
Схема посадки (см) – 20х30
Збирають (місяць) – VI-IХ

ЧОРНОБРИВЦІ ВИСОКОРОСЛІ ФАНТАСТІК

Сорт,
гібрид F1
Жовтий

Висівають
(місяць/ глибина, см)

Схема
посадки (см)

Період цвітіння,
місяць

Висота
культури, см

Діаметр квітки/
суцвіття

Тривалість
життя рослини

V, 1-1,5

20*30

VI-IX

70-80

10

однорічник

Оранжевий

V, 1

20*30

VI-IX

70-80

10

однорічник

Помаранчевий

V, 1

20*30

VI-IX

70-80

10

однорічник

Суміш

V, 1

20*30

VI-IX

70-80

10

однорічник
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ЧОРНОБРИВЦІ
НИЗЬКОРОСЛІ БОЙ

ЧОРНОБРИВЦІ
НИЗЬКОРОСЛІ
БОЙ СУМІШ

Пишний компактний кущик заввишки 15-20 см,
діаметром 20 см, усипаний махровими суцвіттями, діаметром 3-5 см, різноманітного забарвлення. У відкритий ґрунт можна висівати в кінці травня, початку червня. Сходи з’являються
на 5-10 день. Цвітіння триває з червня до заморозків. Гарно переносять пересадку, навіть
в квітучому стані. Використовують для вирощування в садових вазах, незамінні для клумб,
рабаток, оформлення бордюрів.
Висівають (місяць, глибина) – V, 1 см
Схема посадки (см) – 20х30
Збирають (місяць) – VI-IХ

Висівають
(місяць/ глибина, см)

Схема
посадки (см)

Період цвітіння,
місяць

Висота
культури, см

Діаметр квітки/
суцвіття

Тривалість
життя рослини

Бой Єлоу

V, 1

20*30

VI-IX

15-20

3-5

однорічник

Бой Оранж

V, 1

20*30

VI-IX

15-20

3-5

однорічник

Сорт,
гібрид F1

ШПИНАТ СУНИЧНИЙ
Сорт,
гібрид F1
Шпинат Суничний
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Висівають
(місяць/ глибина,
см)

Схема
посадки (см)

Період цвітіння,
місяць

Висота
культури, см

Діаметр квітки/
суцвіття

Тривалість
життя рослини

IV-V, 2

25*15

VII-VIII

60

-

однорічник

МІКРОЗЕЛЕНЬ

ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТЕ НАСІННЯ
ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ МІКРОЗЕЛЕНІ
МІКРОЗЕЛЕНЬ - це молоді рослини, які мають тільки сім’ядольні листочки і одну пару справжніх листків. У цей період розвитку
рослини містять найбільшу кількість вітамінів, ферментів, мінералів і життєвих сил.
Вирощується дуже швидко, з екологічно чистого насіння, і має максимальну кількість корисних для здоров’я компонентів.
ПЕРЕВАГИ МІКРОЗЕЛЕНІ:
• У рослинах, які перебувають на етапі мікрозелені, від 4 до 40 разів більше поживних речовин, ніж у дорослій рослині. В тому
числі проростки містять каротиноїди і вітамін С, які в комплексі захищають організм від шкідливої дії вільних радикалів.
• Добре засвоюється і допомагає регулювати травлення. Споживання мікрозелені значно покращує витривалість і працездатність.
• Доповнює смак їжі, роблячи його пікантним, а аромат прийдеться до смаку справжнім гурманам. Цю добавку до вишуканих
страв подають в дорогих ресторанах.
• Швидко дає «врожай»: для того, щоб виростити зелень до потрібного стану необхідно максимум пара тижнів. При тому вирощувати такі рослини в домашніх умовах круглий рік, дуже просто.
ПРАКТИЧНО ВСІ ЗЕЛЕНІ КУЛЬТУРИ - салатні, цибульні, пряно-ароматичні, більшість видів капустяних, буряк, злакові - можна вирощувати в якості цінної вітамінної добавки на своєму підвіконні. Наразі ми пропонуємо 26 найменувань насіння мікрозелені:
базилік, редьку дайкон, різні види капусти, редиски, салатів, коріандр, крес-салат, руколу, буряк, гірчицю, цибулю-шніт, горох,
бораго, соняшник, сочевицю, амарант, кервель і навіть настурцію.

МІКРОЗЕЛЕНЬ АМАРАНТ
Це унікальний продукт, чемпіон в рослинному світі по корисному впливу на організм,
вживання якого кожен день, навіть в невеликих кількостях, допоможе в найкоротші
терміни вилікувати безліч хвороб. Завдяки
корисним властивостям, робить шкіру здоровою та красивою, а також сприяє прискоренню обміну речовин, а це найкращий
спосіб схуднення і стабілізації ваги.

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 прикрашають всі страви. Мікрозелень базиліка має антисептичну і протизапальну дію, зміцнює стінки судин, допомагає
нормалізувати вагу.
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МІКРОЗЕЛЕНЬ БОРАГО
(ОГІРКОВА ТРАВА)
Зелень має насичений огірковий смак та аромат,
містить велику кількість аскорбінової кислоти,
ретинолу, каротину. Листя вживають у свіжому
вигляді, вони відмінно замінять огірок. Додають у
салати, соуси, гарніри. Позитивно впливає на серцевий м’яз, нервову систему і кровоносні судини,
допомагає позбавитися від меланхолії та депресії.

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 універсальне.

МІКРОЗЕЛЕНЬ
БАЗИЛІК ФІОЛЕТОВИЙ

МІКРОЗЕЛЕНЬ
БУРЯК

Вживання паростків базиліка покращує
кровообіг, регулює рівень цукру в крові,
підвищує тиск. Допомагають при бронхіальній астмі. Позитивно впливають на репродуктивну систему чоловіків і жінок. Мають
імуномодулюючі властивості, завдяки фитонцидам і вітаміну С. Підвищують стійкість
нервової системи до депресивного стану та
стресів.

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

ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТЕ НАСІННЯ
ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ МІКРОЗЕЛЕНІ
МІКРОЗЕЛЕНЬ ГІРЧИЦЯ
Прекрасний засіб, попереджає старіння стінок
кровоносних судин. Завдяки перцевий смак
і тонкому аромату додадуть легку гостроту
м’ясних і рибних страв, овочевих салатів і закусок. Ця пікантна добавка до їжі стимулює апетит
і кровообіг.

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

МІКРОЗЕЛЕНЬ РЕДЬКА
ДАЙКОН
Молоді, гострі на смак листочки дайкона багаті
вітамінами A, B1, B2, C, РР і мінеральними речовинами. 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
ЧЕРВОНА
Паростки характеризуються високою концентрацією вітамінів, вуглеводів, ферментів, фітонцидів, мінеральних та інших корисних речовин.
Зміцнюють імунітет, стимулюють травлення і
попереджають млявість шлунка, мають тонізуючий ефект. Мікрозелень добре використовувати
в свіжому вигляді, додаючи в салати та м’ясні
страви.

МІКРОЗЕЛЕНЬ КЕРВЕЛЬ
Зелень має аромат петрушки і анісу. Містить
ефірні масла, багата калієм, фосфором, вітаміном А і кальцієм. Використовують в соусах, салатах, стравах з птиці, риби і м’яса.

МІКРОЗЕЛЕНЬ
КІНЗА
Дуже корисна пряність. Містить одинадцять
видів ефірних масел, сім видів кислот, мінерали, вітаміни, 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-якій страві.

МІКРОЗЕЛЕНЬ КАПУСТА
КОЛЬРАБІ
Пікантна на смак. Містить велику кількість речовини під назвою сульфорафан, яке стримує
розвиток 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.

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

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

МІКРОЗЕЛЕНЬ МІЗУНА
СУМІШ
Паростки мають гострий смак з тонким ароматом. Містять аскорбінову кислоту, рутин і вітаміни С і Р. Попереджають старіння стінок кровоносних судин. Мікрозелень мізуни стимулює
апетит і кровообіг. Використовують в свіжому
вигляді у м’ясних і рибних стравах, овочевих
салатах і закусках.
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ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТЕ НАСІННЯ
ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ МІКРОЗЕЛЕНІ

МІКРОЗЕЛЕНЬ НАСТУРЦІЯ

МІКРОЗЕЛЕНЬ РУКОЛА

Мікрозелень настурції – затребуваний продукт
в дієтології і лікувальному харчуванні! Вживання зелені настурції в свіжому вигляді сприяє
нормалізації ваги та уповільнює процеси старіння. Її пряно-перцевий смак прекрасно поєднується з овочевими, м’ясними та рибними
стравами.

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

МІКРОЗЕЛЕНЬ РЕДИСКА

МІКРОЗЕЛЕНЬ САЛАТ
ЛИСТОВИЙ ЗЕЛЕНИЙ

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, рибофлавін і ефірні масла. Покращують травлення і володіють помірною жовчогінною і протинабряковою властивостями.

МІКРОЗЕЛЕНЬ РЕДИСКА
САНГО
Паростки мають темно-фіолетовий колір та виразний насичений гоструватий смак. Містять
вітамін А, В1, В2, В6, В9, С, Е і К, мінерали, а також
велику кількість клітковини. Мають загально
зміцнювальну дію, підвищують імунітет, стимулюють роботу печінки.

МІКРОЗЕЛЕНЬ
РЕДИСКА САНГРІЯ
Мікрозелень має насичений гострий смак з
ароматном молодої редиски. Маленькі паростки мають яскравий червоно-рожевий колір.
У проростках редиски виключно багато фітонцидів та ефірних масел, які є натуральними антибіотиками. Регулярне вживання мікрозелені
редиски сприяє лікуванню авітамінозу, рахіту,
цукрового діабету, а також покращує колір
обличчя, робить еластичнішими стінки судин.
Приємно-пекучі листочки редиски – чудова
приємна добавка до бутербродів, салатів із
сирих овочів, страв із м’яса та холодних супів.
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Зелень соковита з приємним ніжним присмаком, широко використовується в кулінарії.
Багата на вітаміни групи В, С, каротин, рутин,
мікроелементи. Має загальнозміцнюючу дію,
покращує травлення, сон і самопочуття, знижує артеріальний тиск. Додають у салати, супи і
соуси, подають до м’ясних і рибних трав, гарнірів і бутербродів.

МІКРОЗЕЛЕНЬ СОНЯШНИК
Паростки сприяють нормалізації кислотнолужного балансу організму, зміцнюють нервову систему і сприяють збереженню гарного
зору. Використовують до будь-якого салату та
як доповнення до бутербродів, супів та закусок.

МІКРОЗЕЛЕНЬ СОЧЕВИЦЯ
Мікрозелень сочевиці має солодкуватий, соковитий, пряний присмак. Молоді листки багаті
вітамінами А, В1, В2, С, РР і мінеральними речовинами. Вживання підсилює захисні властивості організму і стимулює виділення шлункового
соку, покращує травлення. Використовують у
свіжому вигляді, чудова добавка до овочевих
салатів і м’ясних страв.

ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТЕ НАСІННЯ
ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ МІКРОЗЕЛЕНІ

МІКРОЗЕЛЕНЬ САЛАТ
ЛИСТОВИЙ ЧЕРВОНИЙ
Зелень соковита з приємним ніжним присмаком, широко використовується в кулінарії.
Багата на вітаміни групи В, С, каротин, рутин,
мікроелементи. Має загальнозміцнюючу дію,
покращує травлення, сон і самопочуття, знижує артеріальний тиск. Додають у салати, супи і
соуси, подають до м’ясних і рибних трав, гарнірів і бутербродів.

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, аскорбінову кислоту, величезна кількість макрота мікроелементів, які допомагають позбутися
від недостачі вітамінів та мінералів, запобігають
застуді й захворюванням шлунково-кишкового
тракту, зміцнюють імунітет.

ЯК ВИРОЩУВАТИ МІКРОЗЕЛЕНЬ.
1-Й СПОСІБ. ВИРОЩУВАННЯ В ҐРУНТІ.
1. Наповніть лоток готовим субстратом на 4-5 см,
повинні залишитися бортики, які будуть тримати
проростки.
2. Розподіліть насіння по поверхні ґрунту, злегка
утрамбуйте. Дрібне насіння, такі як рукола, крессалат не повинні склеюватися між собою (промити та розподілити). Великі насінини повинні усіяти
всю поверхню.
3. Добре оросіть насіння з розпилювача, але не заливайте.
4. Накрийте ємкість і поставте в темне тепле місце на пару днів (до 5-ти). Щодня провітрюйте,
зрошуйте при необхідності. Ґрунтосуміш повинна
бути постійно зволоженою (але не мокрою!) - як
віджата губка.
5. Через 3-5 днів з’являються стебла - тепер вони
готові оселитися на підвіконні. Чим більше світла,
тим краще. Повертайте лотки, зрошуйте розпилювачем (2-3 рази на день, в залежності від температури та вологості приміщення).
6. Зрізайте зелень коли вона досягне 5-7 см.
7. Ґрунт можна перебрати і використовувати знову. Удобрювати не потрібно - все, що необхідно, є
в насінні.

2-Й СПОСІБ. ВИРОЩУВАННЯ БЕЗ ҐРУНТУ.
1. Замочіть насіння в воді на кілька годин, щоб воно
набухло і згодом швидше проросло. Від 0,5 години
до 2 годин, в залежності від розміру насінин – дрібне
насіння; середнє – до 6 годин (брокколі, редис), крупне насіння –1 доба.
2. Після замочування розподілити насіння на будьякій пластиковій ємності - пластиковій тарілці, контейнері, лотку).
3. Обприскайте насіння з пульверизатора для додаткового зволоження, і поставте в тепле і темне місце.
4. Через 3-5 днів з’являться стебла - тепер рослини
готові оселитися на підвіконні. Чим більше світла, тим
краще - так зелень стає соковитою і яскраво-зеленою; якщо світла недостатньо – набуває коричневатого відтінку. Повертайте лотки, зрошуйте розпилювачем (2-3 рази в день, в залежності від температури
та вологості приміщення).
5. Зберіть урожай молодої зелені, коли листки досягнуть 4-6 см. Залежно від швидкості росту, мікрозелень готова до вживання на 5-10 день.
6. Рослини можна їсти безпосередньо з корінцями
та сім’ядолями. (В корінцях знаходяться незамінні
амінокислоти і мінерали, а сім’ядолі – це корисна
клітковина). Окрім того, не зрізані молоді рослинки
мають більш тривалий термін зберігання, ніж зрізані.
До 1-го тижня зберігаються у холодильнику.
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НАБОРИ
ОВОЧІВ ТА КВІТІВ

НАБОРИ ОВОЧІВ ТА КВІТІВ
4+1 БЕЗКОШТОВНО
НАБІР НАСІННЯ
«БОРЩ»

НАБІР НАСІННЯ «БОЧКОВІ
СОЛІННЯ»

Борщ!… Запашний аромат традиційної української
страви скликає родини до столу. У кожної хазяйки
борщ свій, неповторний. Але деякі овочі все ж таки
єдині для будь-якого рецепту – буряк, капуста, морква та зелень. Цей набір якраз включає ці незамінні
компоненти.

В цьому наборі зібрані сорти та гібриди, які за свої
смакові характеристики по праву стали найпопулярнішими сортами не тільки в Україні, а й в усьому
світі. Томати Де Барао червоний, Ріо Гранде, а також огірки Кураж F1 та Ніжинський ідеальні як для
соління, так і для маринування. І як же без кропу!
При засолюванні овочів обов’язково потрібно використовувати кріп – він надає насичений аромат і
приємний смак, а також не дає закатці зіпсуватися і
запобігає появі цвілі. Набір «БОЧКОВІ СОЛІННЯ 4+1»
допоможе вам насолоджуватися неперевершеним
смаком улюблених овочів холодними зимовими
вечорами.

НАБІР НАСІННЯ
«ОГОРОД НА
ПІДВІКОННІ»

НАБІР НАСІННЯ
«ЗЕЛЕНА ГРЯДКА»

Набір цих рослин – не лише відчуття літа цілий рік,
а й прикраса вашого інтер’єру. Вирощувати кожну
з цих культур можна прямо вдома протягом цілого
року. Зелень, яка увійшла до складу даного набору
є яскравою прикрасою та доповненням до багатьох
страв на будь-яких смак. Унікальний сорт томату
«Бонсай» спеціально створений для вирощування в
домашніх умовах. Його невеличкі яскраво-червоні
плоди (до 30г) одночасно достигають і дають одразу велику кількість плодів відмінної якості. Огірок
«Балконний» славиться своїм стабільно довгим і
високим врожаєм у будь-яких умовах.

НАБІР НАСІННЯ «АРОМАТНА
ГРЯДКА»
Витончена особливість кожної страви – це її аромат.
Свіжий, тонкий, пряний, з гірчинкою, або з кислинкою – вибирайте такий, що по смаку саме вам з набору «Ароматна грядка». Назва «базилік» походить від
грецького слова «король». Відтінки цитруса, карамелі, аніса – це все про запах базиліка. Аромат кінзи нікого не залишає байдужим. Терпка та пряна петрушки, освіжаючий кріп… Міксуйте духмяні культури з
набору «Ароматна грядка» у ваших стравах – і ваша
кухня буде винятковою!

НАБІР НАСІННЯ «ПРЯНОЩІ
ДЛЯ САЛАТІВ»
Набір добре смакує до салатів, наповнюючи їх особливою свіжістю та легкістю. Томати, зелені овочі,
яйця і сир поєднують з пряним базиліком. Для
збереження аромату рекомендують подрібнювати
його пальцями і додавати в страву перед подачею.
Петрушка, кріп і цибуля – класичні прянощі до будьякого салату. Для того, щоб підкреслити свіжий запах петрушки і кропу, їх перетирають із часником та
олією, потім додають нарізані свіжі овочі і отримують особливий смак і аромат страви. Навесні добре
смакує корисний салат з яйцями та зеленню цибулі,
заправлений лимонним соком і олією. Фенхель має
незвичний, солодкуватий смак у салаті, запах трішки
нагадує аніс, але дуже приємний.

НАБІР НАСІННЯ
«ПРЯНОЩІ ДО РИБИ»
Цей набір пряних рослин максимально розкриває і
вдало доповнює смак рибних страв і є незамінним
помічником на вашому столі. Чудово поєднуються
у приготуванні річкової та морської риби. Завдяки
своєму пряному аромату і гіркуватому смаку чебрець є однією з кращих приправ до риби. Коріандр
додають до приготування морської риби – тріски,
пікші, навазі, що надає їм яскравого пікантного смаку. Добре смакує у приготуванні смаженої річкової
риби, душиця – для запеченої. Аромат любистка
нагадує запах селери, він є одним з кращих універсальних приправ. Його додають в рибний бульйон,
маринад для смаженої або тушкованої риби або
прикрашають рибні страви.
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Набір насіння «Зелена Грядка» – справжня знахідка
та нескінченне джерело вітамінів прямо на вашому городі, або на балконі. Вживання в їжу салату
сприятливо діє на жировий обмін, знижує рівень
холестерину в крові, що перешкоджає розвитку
атеросклерозу, гіпертонії, ожиріння. Багато дієтологів рекомендують рукколу як чудовий засіб для
ефективного позбавлення від зайвих кілограмів. За
допомогою цибулі-батунможна прискорити лікування дизентерії, застуди і грипу, а китайці здавна
використовують його, як тонізуючий засіб. Без свіжих кропу та петрушки взагалі складно уявити будьяку весняно-літню страву. Висівайте «Зелену грядку»
– будьте здорові!

НАБІР НАСІННЯ «ПРЯНОЩІ
ДО ГРИБІВ»
Цей набір пряних рослин здатний не тільки зберегти насичений смаковий букет грибних страв, а й посилити його, збагачуючи їх користю і чудовим ароматом. Кмин надає чарівний аромат і смак грибним
супам, який часто поєднують з вершками.Чебрець
(тим’ян) покращує роботу підшлункової залози, стимулює діяльність травної системи, підвищує апетит,
а стравам із смажених грибів він додає гіркуватих
ноток. Майоран може сміливо замінити перець у
приготуванні грибного жульєну, адже володіє стійким і злегка пекучим смаком. Солоні гриби приправляють естрагоном, достатньо лише 2-3 стеблинки
цієї приправи на банку заготівки для вишуканої свіжості та аромату. Смак і аромат цибулі-порей більш
солодкий і менш різкий, ніж у звичної для нас цибулі,
тому він не може не сподобатись у грибних стравах.

НАБІР НАСІННЯ «ПРЯНОЩІ
ДО ПЕРШИХ СТРАВ»
Аромат цих рослин привнесе в ваші супи незвично
запашного аромату. Чебрець часто додають до супів
з морепродуктами і рибою, також їм приправляють
овочеві супи-пюре з гарбуза, моркви і томатів. Не
зашкодить також додати кілька листочків чебрецю
в бульйон з баранини, ця пряність приховає специфічний смак і пришвидшить травлення. Коріандром
заправляють супи у вигляді зелені і насіння. Також
він смачний у поєднанні з картопляними, бобовими, грибними юшками. Селера листова є дуже корисною, супам та бульйонам вона надає терпкий,
свіжий і приємний аромат. Тим, хто бажає схуднути
рекомендують холодний суп-пюре з селери.

НАБІР НАСІННЯ «ПРЯНОЩІ
ДО ПТИЦІ»
Завдяки цьому набору пряних рослин страви з птиці
матимуть неперевершений смак і не залишать байдужими навіть найпримхливіших гурманів. Пряний
аромат, освіжаючий смак анісу чудово єднаються
зі смаком домашньої птиці. Душиця (орегано) – чи
не найпопулярніша приправа у світі, смакує до запеченої качки, даруючи їй неймовірний аромат і
насичений смак. Кінза добре доповнює салати з
курки, а насіння коріандру долучають в маринади.
Смажений гусак просто не може жити без майорану,
його м’ятно-перцевий смак і запашний аромат підкреслить будь-яку страву. Салат з фенхелем є одним
з кращим гарнірів до страв з курки і качки, а також
вдало доповнює смак тушкованих овочей.

НАБОРИ ОВОЧІВ ТА КВІТІВ
4+1 БЕЗКОШТОВНО
НАБІР НАСІННЯ «ПРЯНОЩІ
ДО М’ЯСА»
Набір складається із 5-ти пряних рослин і є незамінним помічником на кухні господині та у вишуканих ресторанах. До смаженої свинини, баранини
і жирної яловичиною добре смакує листя чебрецю,
додаючи стравам приємний запах і трохи гіркуватий
смак. Завдяки своєму свіжому аромату базилік доречно поєднується як з гарячими салатами, супами,
так і з другими стравами з тушкованої яловичини і
баранини. Перець надає стравам смакового підсилення, окрім того він викликає апетит і нормалізує
травлення. Петрушку найкраще використовувати
у свіжому вигляді, додаючи її до готових страв з
печінки, серця, язика, яловичини, баранини, а також – до супів з м’яса та бульйонів. Насіння кмину
кладуть для ароматизації і поліпшення смаку в супи,
соуси, також він є прекрасною добавкою до жирних
м’ясних страв з баранини, свинини, для соусу і маринаду шашлика.

НАБІР НАСІННЯ
ЛІКАРСЬКИХ ТРАВ
«ШЛУНКОВИЙ»
Цей набір допоможе поліпшити роботу шлунковокишкового тракту та при хворобах пов’язаних з порушенням його роботи. Ромашка використовується
для лікування коліту, гастриту, виразки шлунка,
дизентерії. Чаї із звіробію призначають при гастритах, виразковій хворобі шлунку та дванадцятипалої
кишки. Теплий настій з фенхеля рекомендується
приймати при хронічному панкреатиті. Також під
дією фенхелю розслаблюється гладка мускулатура
шлунка, у результаті зменшуються або зовсім знімаються болі, характерні для гастриту і поліпшується
загальний стан стінки шлунка. Чай із розторопши
покращує роботу печінки та ШКТ, сприяє очищенню
й омолодженню організму.

НАБІР НАСІННЯ ЛІКАРСЬКИХ
ТРАВ «ДЛЯ СХУДНЕННЯ»
Цей набір лікарських трав сприяє природньому
процесу схуднення. Вживання чистого ромашкового чаю перед кожним прийомом їжі стимулює вироблення шлункового соку, а він сприяє втраті ваги
і призводить до схуднення. Плоди фенхеля рекомендується вживати в тих випадках, коли необхідно
швидко зменшити обсяг живота: вони допоможуть
вивести гази і нормалізують процес виведення переробленої їжі. Кмин поліпшує всмоктування і розщеплення жирів, він здатний підвищувати моторну
функцію шлунка, удосконалює секрецію шлунка,
виступає в ролі проносного засобу, виводить з організму шлаки і токсини.Чай, відвар, ванна з цілющої
шавлії сприятливо позначаються на роботі травної
системи, прискорюючи процес перетравлення їжі.
Завдяки анісу процес перетравлення їжі в організмі
пришвидшується.

НАБІР НАСІННЯ
ТРАВ ДЛЯ ЧАЮ
«РАНКОВА СВІЖІСТЬ»

Цей набір багаторічних трав зачаровує своїм ароматом, переплітаючи в собі найкращі аромати літа. За
ароматом змієголовник перевершує навіть мелісу,
тому його додають в чай. Завдяки приємному, прохолодному, освіжаючому і ароматного смаку свого
темно-зеленого листя м’яти також додають до чаїв.
Навіть невелика чашечка чаю, настояна на душиці,
допоможе розслабитись і окутати тонким приємним
ароматом. Котовник лимонний дає приємний аромат і смак. Ефірна олія, яка входить до складу рослини, має незвичайний лимонний запах.

НАБІР НАСІННЯ ДЛЯ СТВОРЕННЯ КЛУМБИ
«ЛАСКАВИЙ РАНОК»

Уявіть передранішнє небо… Коли його насичені нічні фарби починають змінюватися ніжно-ліловими,
і крізь них пробиваються перші м’які ніжно-жовті
промені сонця… Особливий аромат, особливий затишок… Такий лагідний світанок можна власноруч
створити у своєму саду, якщо висадити насіння із
набору «Ласкавий ранок». До його складу входять
такі квіти: загадковий дельфініум, витончений люпин, душевні волошки, волелюбний мак та іскристі
карпатські дзвоники. Саме такі різні настрої, зібрані
в єдиний букет, можуть тішити вас декілька років
підряд. Цвітіння клумби починається в травні та закінчується у жовтні.

НАБІР НАСІННЯ ЛІКАРСЬКИХ
ТРАВ «ІМУНІТЕТ»
Цей набір лікарських трав значно поліпшить імунну
систему, відновить сили організму для боротьби з
чужорідними «агентами». Ехінацея стимулює роботу
центральної нервової системи, посилює сексуальну
потенцію, сприяє загоюванню ран, підвищує імунітет. Ромашка відома своєю заспокійливою властивістю. Аніс чудовий при захворюваннях горла, його
використовують при запаленні мигдалин, при кашлі,
втраті голосу. Лікування м’ятою дозволяє зменшити
прискорене серцебиття і привести в норму кровообіг. Звіробій володіє протизапальною, ранозагоювальною діями.

НАБІР НАСІННЯ
ЛІКАРСЬКИХ ТРАВ
«СЕРЦЕВИЙ»
Завдяки своїм лікарським властивостям цей набір
трав допоможе роботі серця та у лікуванні серцевих захворювань. Пустирник сприяє зниженню
артеріального тиску. Валеріану застосовують як заспокійливий засіб при порушені серцево-судинної
системи, для збільшення амплітуди і нормалізації
ритму серцевих скорочень. М’ята розширює судини
серця. Любисток заспокоїть і допоможе серцю. Застосування в раціоні харчування напою з цикорію
приносить користь тим, хто страждає від тахікардії,
ішемічної хвороби серця. Набір цих рослин, який
легко виростити в домашніх умовах, допоможе зберегти здоров’я і продовжити молодість організму.

НАБІР НАСІННЯ
ТРАВ ДЛЯ ЧАЮ
«АРОМАТИ ЛІТА»
Зачаровує своїм ароматом, переплітаючи в собі
найкращі аромати літа. Ромашка наділена заспокійливою, антисептичною дією, часто застосовується
при втомах. Чай з м’яти – кращий засіб при головних
болях, безсоннях. Тонізуючим та імуномодулюючим
ефектом наділений чебрець, його аромат в чаї виражений яскравим запахом. Душиця володіє дуже
корисними і зміцнюючими властивостями, завдяки
яким організм людини бадьориться. Регулярне чаювання з додаванням листя шавлії покращує пам’ять,
відновлює сили, уповільнює процеси старіння, навіть зміцнює кістки.

НАБІР НАСІННЯ ДЛЯ СТВОРЕННЯ КЛУМБИ «ЧАРІВНА
ХВИЛЯ»
«Чарівна хвиля» додає у ваш садок білих, рожевих
та бузкових кольорів. Ніжне поєднання духмяного
горошку, іпомеї, настурції та лобелії створює незабутній ароматний каскад на вашій ділянці. Тому
висаджувати клумбу необхідно біля заборів, арок,
вертикальних поверхонь, так щоб квітуча гірлянда
із однорічних рослин мала змогу підійматися вверх.
Цвітіння виткої клумби починається в червні та закінчується у вересні.

НАБІР НАСІННЯ ДЛЯ СТВОРЕННЯ КЛУМБИ «ШАЛЕНА
ПРИСТРАСТЬ»
Виразна назва говорить сама за себе: клумба «Шалена пристрасть» – це яскравий квітковий сполох посеред саду чи газонної ділянки. Ця однорічна клумба грає всіма відтінками червоного – тут кольори
витриманого каберне, солодкого гранату, екзотичного коралу, соковитої малини, теплого вогнища. А
ніжності, без якої неможлива справжня пристрасть,
додають вкраплення білих кольорів – в суміші маргариток, в суцвіттях вербени та ін. При правильних
догляді та висадці «шалена пристрасть» має буяти з
червня до жовтня.
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