
Каталог насіння та засобів для рослин 2022
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ЗРУЧНИЙ СЕРВІС ДЛЯ КОЖНОГО ПОКУПЦЯ

Великий асортимент якісної продукції для нас є однією з найважливіших ланок роботи. Щороку ми удоско-
налюємо нашу пропозицію та збільшуємо її для того, щоб Ви мали кращий вибір. В каталозі розміщені това-
ри кількох цінових категорій,  іноземну селекцію/виробництво відмічаємо в назві товару. У нашій пропозиції:   
Syngenta, Nunhems Zaden, Rijk Zwaan, Bejo Zaden, Hem Genetics, Seminis, Enza Zaden, Hazera, Wing Seed: Нідерланди;  
Clause, GSN Semences, Vilmorin, SBM Lfe Sciense: Франція; Dorsing Seeds, Pan American, Lark Seeds: США;  
Anseme, United Genetics, Valagro: Італія; Sakata, Kitano Seeds, Takii Seed, Nong Woo Bio Японія та Пд. Корея;  
Legutko, Cerny, Sedos, Східна Європа. 

Насіння розфасоване під торговими марками: Агропакгруп, Садиба, Seedera, Професійне насіння, Gl Seeds, Леда Агро, 
Елітсортнасіння, Сонячний Март, Яскрава, Gl Seeds, Відбірне насіння тощо.

Зворотний зв’язок щодо якості насіння приймають виробники, контакти зазначені на кожній упаковці насіння;
Зворотний зв’язок щодо якості сервісу приймає Good-Harvest за контактами у каталозі.

Good Harvest пропонує оптимальне співвідношення якості і ціни, у кожному розділі є товари різних цінових категорій. 
Окрім цього, більшість видів насіння задіяні у програмі накопичувальних знижок, завдяки якій ви можете заощадити до 12% 
від вартості товарів (див. інформацію на наступній сторінці). На товари, що не беруть участь у накопичувальній програмі 
встановлені фіксовані ціни з максимальною знижкою для всіх клієнтів. Ціна товару в каталозі відповідає ціні товару в інтер-
нет-магазині, і при відсутності значних курсових коливань буде закріплена на весь сезон. 

Good Harvest створює умови для комфортного придбання товарів. Ось, що ми можемо Вам запропонувати:
- Кілька способів здійснити замовлення, більшість з яких не потребує виходу з дому (детальну інформацію публікуємо на 

наступній сторінці);
- Максимальна кількість телефонних ліній, що працюють одночасно, для більш легкого додзвону навіть у високий сезон;
- Відповідальність у роботі, починаючи від оформлення замовлення і до отримання посилки; 
- Ввічливість та швидкість реагування на звернення - всі питання щодо замовлень ми намагаємося вирішувати якомога 

швидше і максимально зручно для покупця.В
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Доставка замовлень здійснюється у будь яке діюче відділення Укрпошти або Нової Пошти на вибір покупця.
Вартість доставки за рахунок Good Harvest Укрпоштою діє для замовлень на суму від 600 грн, Новою Поштою від 1050 грн
Важливо: сума замовлення для безкоштовної вартості доставки тепер не залежить від знижки, що буде нарахована на 

замовлення.
Доставка замовлень вагою вище 10 кг та на суму до 600 грн Укрпоштою та до 1050 грн Новою Поштою здійснюється  

за тарифами перевізника за рахунок отримувача та становить від 35 грн (Укрпошта) та від 50 грн (Нова Пошта)

Оплата замовлень попередня (передплата) або накладеним платежем при отриманні посилки (післяплата) у відділенні 
пошти. Огляд посилок після оплати. 

Передплата здійснюється за реквізитами, які надходять в смс повідомленні після того, як всі товари в замовленні будуть 
готові до відправки, передплачені замовлення відправляються в першу чергу.

При оплаті замовлення післяплатою перевізник стягує комісію за накладений платіж (зворотний переказ оплати за за-
мовлення відправнику). Розмір комісії Укрпошти - 1% від суми/не менше 10 грн, Нової Пошти - 2% від суми +20 грн.

Всі тарифи перевізників актуальні на момент друку тиражу каталогу. 
Більш детальна інформація щодо доставки та оплати на сторінці інтернет-магазину: https://good-harvest.ua/delivery/

www.good-harvest.ua

У Ваших руках примірник каталогу Good Harvest на 2022 рік з підбіркою кращих товарів зі 
спеціалізованого інтернет-магазину good-harvest.ua. Каталог - інструмент для зручного оформлення та 
швидкого отримання замовлення товарів для гарного урожаю.

Як дорогих друзів чекаємо 
покупців постійних  

Вітаємо Вас на сторінках каталогу

Умови співпраці по каталогу повністю відповідають умовам інтернет-магазину https://good-harvest.ua/oferta/

В нашому магазині не встановлено мінімального 
замовлення, всі можуть замовляти на комфортну  
для себе суму

Строк дії пропозиції по каталогу не обмежений кількома 
місяцями, по ньому можна замовляти протягом усього 
року у зручний для вас час та зручним способом.

Обробка замовлень будь-яким способом  
БЕЗКОШТОВНА

Кожен, хто здійснює замовлення товарів на суму  
від 100 грн отримає безкоштовний каталог  
на наступний сезон автоматично, на поштову адресу

З радістю зустрічаємо 
нових покупців  
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ЯК КОРИСТУВАТИСЯ КАТАЛОГОМ

ПРОГРАМА ЗНИЖОК 
GOOD-HARVEST

- У програмі знижок задіяні товари з категорії НАСІННЯ, за виключенням товарів з максимальними знижками з позначкою «Фіксована ціна»      ;
- Фіксовані ціни з максимальними знижками для всіх покупців встановлені на деякі види насіння іноземної селекції, 
а також на всі товари з розділу Добрива та Засоби захисту рослин

Накопичуйте
розмір знижки  
з кожною купівлею 
та заощаджуйте 
більше!

Накопичувальна система знижок допоможе заощадити 
до 12% від вартості акційних товарів!

300

3%
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9%
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грн

миттєвої 
знижки

миттєвої 
знижки

миттєвої 
знижки

миттєвої 
знижки

грн грн грн
600 1000

Всі товари в каталозі класифіковані 
по тематичним розділам

Додаткові відомості про 
вирощування культури

Інформація  
про культуру

Для зручності вибору ми створили спеціальні піктограми, 
що допоможуть Вам при виборі:

Новинка - цей товар з’явився в асортименті у 
2021 році.

Вибір професіоналів - цей товар рекомендують 
покупці, які професійно займаються 
вирощуванням рослин у комерційних цілях.

Хіт продажів - цей товар найбільш часто 
запитуваний нашими покупцями

Ціну зафіксовано - акційна ціна з максимальною 
знижкою, що діє для всіх покупців незалежно 
від рівня їх знижки

Кожен артикул відповідає вказаному фасуванню. 
Замовляючи артикул 11.1039 Ви замовляєте упаковку,  

у якій 20 грамів насіння кукурудзи Багратіон F1
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Цукрова кукурудза - надзвичайно смачна і прибуткова культура, при цьому невибаглива у вирощуванні та використовується у будь якій сівозміні. 
Кукурудза формує високі урожаї на ґрунтах, які багаті азотом, фосфором, пухкі, добре прогріваються, з хорошою проникністю води і повітря. 
Добре росте вона і на легких грунтах, удобрених органічними добривами, гірше - на засолених, важких та тих, що дуже запливають під час 
повеней чи тривалих злив. 

КУКУРУДЗА
цукрова

• Продуктивний гібрид, 74-78 днів
• Рослини 1,8-2,1 см, качани 20-22 см
• Зерна жовтого кольору, солодкі
• Ринок, заморозка, консервування

• Ранній дуже солодкий гібрид, 70 днів
• Рослини 1,7 м, початки 25-30 см, Ø 5,5 см
• Вирощується на всіх типах ґрунтів
• Хворобостійкий, смачний, універсальний

• Середньостиглий сорт цукрової кукурудзи
• Рослини 1,8 м, стійкі до вилягання
• Качани 20 см, 200-300 г, зерна крупні, солодкі
• Варіння, консервування, заморозка

• Продуктивний гібрид, 80-100 днів
• Рослини 1,6-1,9 м, качани 22 см
• Зерна жовті, солодкі на смак
• Варіння, консервування

• Урожайний гібрид, від 84 днів
• Рослини 2,2 м, качани 20 см
• Зерна жовті, ароматні, відмінного смаку
• Витривалість, стабільна урожайність

• Чудовий ранній сорт солодкої кукурудзи
• Рослини 1 м, качани 18-23 см
• Зерна жовті, солодкі, ароматні
• Для варіння, кулінарії, на продаж

• Сорт цукрової міні-кукурудзи 60 днів
• Рослина до 1,2 м, формує до 6 качанів. 
• Качанчики до 10 см, зерно ніжне
• Кулінарія, цільноплідне консервування

• Ультра ранній гібрид, 67 днів
• Рослини 1,8 м, початки 22 см
• Зерна жовті, смачні, красиві ряди
• Варіння, консервування, ринок

• Солодкий дуже ранній сорт
• Рослини середньорослі, початки 16-20 см
• Зерна жовті, з високим вмістом цукрів
• Для варіння, консервування та заморозки

• Перший солодкий гібрид 2 кольорів, 70-73 дні
• Початки 20-22 см, діаметр 5,5-6 см
• Зерна білі і жовті, великі за розміром
• Лідер ринку, висока товарність, відмінний смак

• Оригінальний ранній сорт
• Рослини до 2 м, початки 18-20 см
• Зерна білі, солодкі, ароматні
• Висока товарність, смачний попкорн

• Урожайний середньоранній сорт
• Початки 16-22 см, світло-жовті
• Високий вміст цукру, білків, вітамінів
• Засухостійкий, смачний, товарний сорт

• Урожайний ранній сорт солодкої кукурудзи
• Рослина 1,5-1,7 м, качани 20-22 см
• Вага 170-250 г, чудовий смак та аромат
• Свіжий ринок, варіння, консервування

• Оригінальний сорт солодкої кукурудзи, 
79-82 дні

• Рослини до 2 м, дружна віддача урожаю
• Початки до 20 см, молочно-білі солодкі зерна
•  Для домашньої переробки і для консервування

Багратіон F1

Добриня F1, 
Lark Seeds, США Золотий початок

Парус F1

Оверленд F1, 
Syngenta

Лакомка Мініпоп

Спіріт F1, 
Syngenta СуперранняРакель F1, Clause, Франція

Попкорн Гостинець

Суперсолодка

Цариця Цукрова біла

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

11.1039 20 г 13,10

11.2416 20 шт 29,80 11.2418 20 г 13,20

11.1040 20 г 13,10

11.1812 20 г 13,20 11.1034 1 г 6,60

11.1042 20 г 9,95

11.2116 20 г 12,90

11.1806 20 г 12,10

11.2115        20 г 13,20 11.2113 50 г 17,85

Андріївський F1, Мнагор

Делікатесна

Цукрова Попкорн

Бондюелька F1, Syngenta

Трофі F1, 
Seminis, Нідерланди

Форвард F1 
Lark Seed США

Харді F1, 
Hazera, НідерландиТурбін F1, Clause, Франція Тусон F1 (Тайсон)

Syngenta

Дайнеріс F1, Мнагор

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

11.2408 5 г 10,65
11.2409 50 г 32,50

11.1033 10 г 5,60

11.1037 10 г 6,75
11.1813 50 г 14,60

11.1811 5 г 5,75
11.1035 50 г 16,95

11.2700 5 г 24,95
11.2701 50 г 165,00

11.2710 20 шт 33,00 11.2874 20 шт 22,50

11.1810 20 шт 15,45
11.2704 50 г 165,00

11.2420 5 г 36,30
11.2709 50 г 199,00

11.1524 20 шт 14,60
11.2705 50 г 87,00

11.2712 20 шт 24,00
11.2713 100 шт 89,00

11.2702 5 г 31,00
11.2703 50 г 176,00

11.2706 5 г 33,00
11.2707 50 г 176,00

11.2414 5 г 15,85
11.2415 50 г 68,00

• Продуктивний с/ранній гібрид, 78-80 днів
• Початки 18-21 см, зерна молочно-білі
• Смак солодкий, ніжна консистенція
• Улюбленець дітей і дорослих

• Урожайний ранній сорт, 83 дні
• Рослина кущиста, качани 16-20 см
• Зерна жовті, солодкі, ароматні
• Кулінарія, консервування

• Смачний, солодкий сорт, 79-82 дні
• Рослини до 2 м, початки 18-20 см
• Зерна жовті, щільні ряди
• Відмінний смак, висока товарність

• Урожайний сорт, 80-140 днів
• Рослини середні, по 2-3 качани
• Початки до 15 см, зерна овальні
• Для приготування попкорну

• Ранній суперсолодкий гібрид, 77 діб від сходів
• Рослини до 230 см, початки до 23 см, Ø до 5,4 см
• По 18 рядів зерен, глибина зерен 1,2-1,3 см
• Солодкий, витривалий до хвороб та умов

• Ранній суперсолодкий гібрид, 75 днів
• Рослина до 2 м, міцна, стійка до вітрів
• Качани до 220 г, 20-22 см, в Ø до 4,5 см
• Гібрид стійкий до хвороб, дуже солодкий

• Скоростиглий солодкий гібрид, до збору 
від 65 днів. Рослина до 170 см, формує до 
3 качанів. Качани 21–26 см, діаметр 5,5 см, 
зерна жовті, крупні. Ціниться за чудовий 
смак, аромат, лежкість

• Ранній гібрид, 78 днів від сходів
• Рослина до 2,25 м, добре запилюється
• Качани добре вкриті, 22-23 см, 16-18 рядів
• Смачний і дуже солодкий, хворобостійкий

• Ранній гібрид, 70-72 дні від сходів
• Рослина до 175 см, початки добре вкриті
• 20-22 см, 16-18 рядів зерен, дуже солодких
• Стабільне плодоношення для будь-яких умов

• Суперсолодка кукурудза, 80 днів від сходів
• Рослина до 230 см, посухостійка
• Качани до 22 см, глибина зерен 1,2-1,3 см
• Висока стійкість до хвороб, відмінний смак

• Супер ранній, дуже солодкий, 65-68 днів
• Початки до 20 см,рівні за розміром
• Смак солодкий, високий вміст цукрів
• Органічне землеробство, усі регіони

• Популярний ранній сорт, 80-90 діб
• Рослина середня, початки 15-20 см
• Зерна соковиті, солодкі, смачні
• Придатний для конвеєрного збору

Бандюель

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

11.2112 20 г 13,90

• Середньостиглий сорт, 92-95 днів
• Рослина заввишки до 2 м, витривала
• Початки до 23 см, біле солодке зерно
• Підходить для варіння і консервування

• Середньоранній гібрид, до збору 80–85 днів
• Рослина формує по 2 качани довжиною 

21-24 см. Зерна крупні, дуже смачні, 
ароматні. Для вирощування у всіх 
кліматичних зонах України

Біла хмара

Акцент F1 Syngenta
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11.2410 20 г 13,20

11.2872 20 шт 15,20

• Спосіб вирощування: у відкритий 
ґрунт

• Висів насіння: попередньо 
пророщене насіння висівають у 
ґрунт при прогріві до +8…+12°С (1-2 
декада травня)

• Найкращі умови росту: температура 
повітря +22…+25°С, сонячні ділянки 
з нейтральними або слабокислими 
ґрунтами

• Період вегетації: 70-90 днів

• Зберігання насіння: 4-5 років

• Кількість насінин в 1 г: 6-8 шт
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• Ранній гібрид цукрової кукурудзи, 73 дні
• Рослина 1,8 м, стресостійка
• Початки 21 см, зерна солодкі, соковиті
• Чудовий вибір для варіння і консервування

Бостон F1

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

11.2411 20 г 14,10
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Загальна  
сума покупок

1500

Good Harvest - магазин насіння, добрив та засобів захисту для 
рослин, створений у 2013 році командою однодумців, з метою 
зробити легким доступ до якісного насіння та оригінальних 
засобів захисту рослин для кожного, хто займається 
вирощуванням. 

Саме тому, в додаток до інтернет-магазину good-harvest.ua 
кілька років поспіль ми друкуємо наш каталог -  
інформативне видання, з допомогою якого зручно обирати  
та замовляти товари, не виходячи з дому.

Оператори контакт центру 
опрацюють ваше замовлення, та 
погодять необхідну для відправки 
інформацію: дані отримувача, суму, 
спосіб доставки, тощо

Погоджені до відправки замовлення 
миттєво потрапляють на склад, де, 
завдяки технологічному оснащенню, 
ваше замовлення буде зібране точно 
і швидко

Відразу після комплектації 
вам надійде смс-повідомлення 
з номером відправлення для 
можливості відстеження руху 
посилки із замовленням

До і після надходження посилки ми на 
зв’язку з вами, при необхідності ви можете 
звернутись до нас по телефонам, через 
форму звернення інтернет-магазину або 
через вайбер +38 067 39 09 104 

ЯК  ПРАЦЮЄ



2 www.good-harvest.ua

БАКЛАЖАНИ
З усіх пасльонових, які ми найчастіше вирощуємо на городі, баклажан - найбільш вимогливий до тепла. Щоб швидко отримати сходи, 
забезпечте посівам +20°...+25° градусів тепла, а через 3-5 днів після появи сходів - не менше 25°, щоб вони добре росли і розвивалися. 
При температурі  15° баклажани припиняють ріст, а менше 13° - жовтіють і можуть зовсім загинути, тому важливо орієнтуватися на 
довгостроковий прогноз погоди при висадці розсади у відкритий грунт.

• Рекомендований спосіб 
вирощування: через розсаду

• Висів насіння: кінець лютого  
початок березня

• Період росту розсади: 9-11 тижнів

• Температурний режим для розсади: 
до сходів 28-30°C;  
22-26°C після сходів

• Висадка розсади: кінець травня

• Період вегетації (середній): 120 днів

• Зберігання насіння: 3-5 років

• Кількість насінин в 1 г: 200-250 шт
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11.1557 0,5 г 4,30
11.2075 5 г 23,10
11.0790 10 г 45,50

11.2455 10 шт 22,00 11.2746 30 шт 6,60

11.2747 30 шт 6,60

11.2748 15 шт 24,90

11.2749 10 шт 22,50 11.2745 100 шт 11,00 11.2452 10 шт 22,10 11.2167 0,3 г 5,90 11.2453 0,5 г 11,50

11.0799 0,3 г 6,20 11.0808 0,5 г 5,35

11.2170 0,3 г 6,7511.0797 0,3 г 6,25

11.2451 10 шт 26,10

11.0809 20 шт 26,50

11.1561 0,3 г 6,30

11.1562 0,3 г 6,85 11.2168 0,3 г 6,75

11.2131 20 шт 17,10

11.2076 10 шт 11,00 11.2077 0,2 г 6,75 11.1560 10 шт 14,85

11.2454 10 шт 29,00 11.0794 0,3 г 5,5011.0415 20 шт 29,70

11.0410 20 шт 26,50
11.0792 100 шт 112,00

11.2083 0,5 г 5,75
11.2078 5 г 28,00

11.0806 0,3 г 5,50
11.0807 10 г 42,50

• Середньостиглий сорт, 110-130 днів
• Рослина міцна, висотою до 60 см
• Плоди крупні, до 18 см, вага до 400 г

• Продуктивний ранній гібрид;
• Рослина з потужним коренем, без шипів; 
• Плоди 22-24 см, Ø 6,5 см, 300-350 г;
• Висока урожайність та стресостійкість

• Італійський сорт, красивий і смачний
• Кущ до 75 см, дружне достигання, плоди 

до 18 см, вага до 300 г, присмак грибів
• Без гіркоти, шкірка їстівна, ідеальні для кулінарії

• Один з найпопулярніших італійських сортів
• Ранній, від висадки до збору 60-70 днів
• Кущ до 70 см, для відкритого ґрунту та 

теплиць. Плоди до 30 см, 200-300 г,  
ідеальні для кулінарії та зимових заготовок

• Ранній гібрид, 55-60 днів після висадки 
розсади. Потужна коренева система, 4-6 
зав’язей на 1 рівні. Плоди до 24 см, без 
шипів, 250-30 г, діаметр 6-7 см. Урожайний, 
ідеальний для кулінарії та заготовок

• Урожаний гібрид від посіву 85-90 днів
• Кущ потужний, плодоніжки без шипів
• Плоди крупні, до 700 г, м’ясисті, смачні
• Для заготівлі на зиму та кулінарних страв

• Fingerling Blend - чудова добірка азіатських 
сортів. Для відкритого грунту, теплиць, 
кімнатних умов. Збір на 70 день від висадки, 
але можна збирати  раніше. Мікс кольорів, 
рясне плодоношення, ніжні смаки

• Урожайний с/ранній гібрид; 
• Кущ потужний, відкритий, швидко 

зростає; 
• Плоди красиві, 350-500 г, дуже смачні;
• Добре плодоносить як у в/г, так і у теплицях

• Оригінальний с/ранній сорт;
• Рослина 70-100 см, потужна;
• Плоди 250 г, округлі, дуже смачні;
• Смачні, підходять для фарширування

• Ранній гібрид для в/г та теплиць;
• Кущ 45-60 см, з рясним плодоношенням;
•  Плоди ідеальної форми, дуже смачні;
• Тривале зберігання, універсальність

• Дуже ранній сорт, 75 днів від висадки;

• Кущі потужні, 65-75 см у висоту

• Плоди циліндричні, смугасті, 22-24 см

• Дуже смачний, універсальний

• Новий с/стиглий сорт, 110-120 днів
• Кущ до 60 см, в/г та теплиці
• Плоди грушовидні, до 22 см, до 200 г
• Посухо та хворобостійкий, дуже смачний

• Довгоплідний сорт, 125-140 днів
• Плоди 15-20 см, вага 140-400 г
• М’якоть світла, смачна, без гіркоти
• Урожайний, смачний і лежкий сорт

• С-стиглий, невибагливий гібрид;
• Баклажани злегка вигнуті, красиві;
• Вага до 300 г, відмінний смак,  

без гіркоти; 
• Дуже урожайний, стійкий до хвороб

• Ранній, 65-70 діб від висадки розсади
• Кущ міцний, висотою 80-100 см
• Плоди 18-20 см, чудового смаку
• Урожайність, тривале плодоношення

• Смачний середньостиглий сорт
• Кущ компактний, 60-70 см
• Плоди до 250 г, з присмаком грибів
• Сорт урожайний, ціниться за смак

• Ранній крупноплідний гібрид
• Кущ компактний, висота 50-70 см
• Плоди подовжено овальні, білі, 170 г
• Стійкий до хвороб, лежкий, смачний

• Середньостиглий урожайний сорт
• Кущ напівштамбовий, в/г та теплиці
• Плоди до 35 см у довжину, вага до 0,6 кг
• Універсальний, урожайність до 5,8 кг/м2

• Ранній гібрид, урожайний, надійний
• Кущ 45-60 см, 6-8 зав’язей, зріють разом
• Плоди 20-23 см, Ø 5-6 см, без гіркоти
• Ціниться за урожайність та відмінний смак

• Ранній урожайний гібрид;
• Кущ до 60 см, плоди вагою до 350 г; 
• Смачний для консервування,  

кулінарії та приготування на грилі

• Ранній урожайний сорт, 90-110 днів
• Кущ до 70 см, з рясною зав’яззю
• Плоди грушоподібні, вагою 200-500 г
• Один з кращих для переробки на ікру

• Урожайний сорт, дозріває 110-120 днів
• Рослина міцна, висота до 70 см
• Плоди булавовидні, 16-20 см, Ø 8 см
• Смачні, довго зберігаються і не грубіють

• Ранній гібрид, дозріває 115-120 діб
• Кущ з великим листям, рясною зав’яззю
• Плоди грушовидні, до 18 см, 300-600 г
• Сорт смачний, товарний, урожайний

• Популярний середньостиглий гібрид; 
• Потужний корінь, витримує ранні висадки; 
• Плоди 250-300 г, без шипів на плодоніжках; 
• Чудова якість та відмінний смак плодів

• Ранній урожайний  гібрид;
• Кущ міцний, напіврозлогий, без шипів
• Плоди великі, 25-30 см, вагою 300-350 г;
• Для відкритого ґрунту і теплиць

• Надійний, продуктивний ранній гібрид
•  Кущ до 90 см, відкритий ґрунт, теплиці
• Плоди 10х21 см, м’якуш білий, смачний
• Хворобостійкий та урожайний

• Ранній гібрид, 100-110 днів від сходів
• Рослина міцна, з рясною зав’яззю
• Плоди овальні, 18 х 8 см, 300-400 г
• Стійкість до хвороб, відмінний смак

• Ранній сорт, 116-120 днів від сходів
• Рослина до 60 см у висоту, напіврозлога
• Плоди округлі, 300-700 г, смачні
• Ціниться за відмінний смак та урожайність

• Ранній сорт, 80-90 днів від сходів;
• Для теплиць та відкритого ґрунту
• Плоди до 15 см в довжину, вагою 200-250 г;
• Для всіх типів кулінарної обробки
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Алмаз
Анатолія F1, 

Rijk Zwaan, Нідерланди
Бамбіна

Віолетта Лунга

Казимір Clause Франція

Модар F1  
SEMILLAS FITÓ

Пальчикова суміш
Раунт F1  

Yuksel Tohum Туреччина
Ронде де Валенс  

GSN Semences Франція
Софія F1  

GSN Semences Франція

Цаконіки

Меч самураяЛонг Пьорпл

Зебріно F1, 
Yuksel Tohum, Туреччина

Міледа F1,  
Seminis, Нідерланди

Смак грибів

Клара F1 Марафонець

Боніка F1,  
Satimex, Німеччина

Вайт Егг,  
Satimex, Німеччина

Галіне F1,  
Clause, Франція

Дестан F1, 
Enza Zaden, Нідерланди

Жизель F1
Епік F1,  

Seminis, Нідерланди

Бібо F1,  
Seminis, Нідерланди

Геліос

Чорний красеньЦарська ікра
Фабіна F1,  

Clause, Франція
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3     +38 (067) 39-09-104       +38 (095) 86-90-444

• Рекомендований спосіб 
вирощування: розсадний

• Посів на розсаду: ІІ та ІІІ декада 
лютого, І та ІІ декада березня.

• Висадка розсади: термін виробництва 
розсади до висадки 60-70 днів. 
Оптимальні строки висадки у 
відкритий ґрунт - ІІ-ІІІ декада травня, 
при температурі повітря не менше 
17оС, можна посадки замульчувати;

• Період вегетації: після висадки 
розсади≈50-90 діб.

• Зберігання насіння: 3 роки.
• Кількість насіння у 1 г: 100-120 шт

Анастасія

 Білозірка

Асті

Колобок червоний

Дукат

Австралієць

Асорті паприки Асорті для фарширування Асорті кубічних сортів

Армагедон F1, 
Yuksel Tohum, Туреччина

Біхар F1, Lark Seeds, США

Актор F1, 
Yuksel Tohum, Туреччина

Атлант

Вероніка Діментіо F1, Syngenta

Клерені F1, 
Enza Zaden, Нідерланди

Золота бочка

Клаудіо F1,  
Nunhems, Нідерланди

Іспанський червоний

Гурме

Барбі F1, Syngenta

Геркулес F1, Clause, Франція

БугайБивень

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

Артикул    |           Опис           |     ЦінА

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА
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11.2760 0,3 г 5,50
11.2761 5 г 39,00

11.1153 0,2 г, жовтий 6,60
11.1154 0,2 г, червоний 6,60

11.2243 0,2 г 6,35
11.2244 10 г 54,00

11.2239 0,3 г 5,50

11.2753 100 шт 15,40 11.2754 100 шт 15,40 11.2250 0,2 г 6,10

11.2530 8 шт 39,80

11.2521 8 шт 39,00

11.2529 8 шт 44,60

11.1155 0,2 г 5,70

11.1198 0,2 г 5,10 11.2534 20 шт 27,60

11.2520 10 шт 38,60

11.1167 0,2 г 5,20

11.0096 10 шт 39,80

11.1954 20 шт 11,00

11.1200 0,25 г 5,50

11.2241 10 шт 29,50

11.2524 8 шт 38,10

11.1158 0,25 г 5,2011.2242 0,3 г 5,85
11.2513 5 г 39,00

11.2511 0,3 г 5,60
11.2512 5 г 44,00

• Ранній популярний сорт, 117 днів
• Кущ міцний, 60-80 см, урожайний
• Плоди 12-15 см, стінки 5-6 мм, смачні
• Консервування, салати, кулінарія

• Відомий урожайний сорт, 115-135 діб
• Середньорослий, плоди конусовидні
• Вага плодів 120-150 г, стінки 5 мм
• Овочевий ринок, кулінарія, маринування

• Відомий сорт, 95 днів від висадки
• Кущ середньорослий, плоди кубовидні
• Вага 200-250 г, стінки м’ясисті, 7-9 мм
• Смакує у будь-якому вигляді

• Популярний урожайний сорт ранніх строків,
• Кущ компактний, плоди круглі, товстостінні
• Вага 80-90 г, стінки 8-9 мм, смачні
• Фарширування, зимові заготовки тощо

• Ранній сорт, 105-110 днів
• Кущ потужний, висота до 70 см
• Плоди до 15 см у довжину, стінки 6-8 см
• Чудовий смак для будь-якої переробки

• Ультраранній урожайний сорт
• Рослина близько 40 см, рясно плодоносить
• Плоди відмінного смаку, стінки 4-6 мм
• Кулінарія, маринування, запікання на грилі

• Суміш чудових сортів паприки
• Середні і ранні строки, плоди конусовидні
• Смачні, ароматні до і після приготування
• Ідеальні для лечо, гаспачо, сальси тощо
• Плодоношення до заморозків

• Чудова добірка сортів кубовидних перців
• 10 видів сортотипу Долма різних кольорів
• Плоди до 250 г, 7-10 см. товстостінні
• Особливо смачні для фарширування

• С/стиглі сорти, 120-140 днів
• Рослини 40-75 см, урожайні
• Плоди товстостінні, 100-150 г
• Різні кольори, чудовий смак

• Урожайний ранній гібрид типу капія
• Кущ потужний, тривале плодоношення
• Плоди до 24 см у довжину, Ø до 8 см, 170 г
• Відмінний смак, ідеальний для кулінарії

• Урожайний томатовидний гібрид, 75 день
• Кущ потужний, з рясним плодоношенням
• Плоди до 300 г, товстостінні, смачні, ароматні
• Хворобостійкий, для всіх типів переробки

• Ультраранній урожайний сорт
• Рослина близько 40 см, рясно плодоносить
• Плоди відмінного смаку, стінки 4-6 мм
• Кулінарія, маринування, запікання на грилі

• Урожайний сорт, 110-140 днів
• Кущ середній, витримує загущення
• Плоди конусовидні,110 г,стінки 5-6 мм
• Ринкова реалізація, переробка

• Надійний сорт, 110-119 днів
• Кущ 75 см, плоди округло-конусовидні
• Вишневий колір, 300-400 г, стінки 8-9 мм
• Чудовий для салатів, консервування

• Чудовий ранній гібрид, 60 днів від висадки
• Плоди від світлих до червоних, 110-135 г
• Відмінний смак та аромат, урожайність
• Для всіх типів кулінарної переробки

• Ранній дуже продуктивний гібрид
• Формує зав’язь у різних умовах вирощування
• Плоди до 10х8 см, 280 г, товстостінні, смачні
• Хворобо- і стресостійкий, універсальний

• Дуже урожайний сорт, 110-120 днів
• Кущ міцний, ≈70 см, плоди кубовидні
• 180-220 г, товстостінні, м’ясисті
• Консервування, салати, кулінарія

• Лідер ринку, 72-80 днів від висадки
• Кущ прямий, по 12 крупних плодів
• 10-14 см, 200-250 г, товстостінні
• Смакує для всіх типів переробки

• Відомий ранній сорт, 85-95 днів
• Кущ 60-70 см, напіврозлогий
• Плоди крупні, ≈200 г, стінки 4-5 мм
• Неперевершений смак, універсальність

• Делікатесний сорт, 110 діб від сходів
• Кущ прямий, 60-80 см, плоди товарні
• Кубовидна форма, стінки 7-9 мм
• Чудовий смак для всіх типів переробки

• Ранній урожайний гібрид, 65 діб від висадки 
• Кущ середній, рясне плодоношення
• Плоди 190-220 г, товстостінні, смачні
• Посухостійкість, висока продуктивність

• Дуже популярний надійний гібрид, 70-75 діб
• Кущ компактний, плоди 220-300 г
• Стінки до 10 мм, розмір 10,5х11,5 см
• Чудовий смак і аромат, висока урожайність

• Крупноплідний сорт, 110 днів
• Кущ міцний, 50-70 см, плоди кубовидні
• 250-500 г, стінки щільні, до 10 мм
• Фарширування, консервування, салати

• Чудовий ранній сорт солодкого перцю 
• Рослина міцна, висота до 50 см
• Плоди до 300 г, смачні, з ароматом яблука
• Для всіх типів переробки та салатів

Вангард F1, Clause, Франція

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

11.2523 8 шт 33,00
• Новий урожайний гібрид, 78-80 днів
• Кущ добре облиствений, плодоношення рясне
• Плоди масивні, до 350 г, стінки до 10 мм
• Хворобостійкий, дуже смачний

Жовте і оранжеве диво Каліфорнійське диво

Артикул  |             Опис              |    ЦінА Артикул  |             Опис              |    ЦінА

Артикул  |             Опис              |    ЦінА

11.1161 0,2 г, жовте Диво 6,35
11.1204 0,2 г, оранжеве Диво 5,10

11.1169 0,2 г, червоний 6,35
11.2245 0,2 г, жовтий 6,35

11.2722 0,3 г 5,90
11.2723 5 г 39,00

• С/пізні, 115-135 діб, рослина до 80 см 
• Плоди 10 х 12 см, стінки до 8 мм
• Для всіх типів переробки, маринування

• Перевірений роками сорт, 130 днів

• Кущ 65-70 см, плоди кубовидні

• 80-128 г, стінки 5-8,3 см, смачні

Перець - красень з південних країн, який у нас вирощують майже на кожному городі. Щоб прискорити сходи перцю, помістіть насіння  
у теплу воду 50° на 5 годин до набухання, а потім у вологий текстиль, при 20° потримайте 2-3 доби перед посівом, сходи мають з’явитися дуже швидко.   
Після сходів забезпечте сіянцям температуру не менше 25-28° вдень. Не забувайте слідкувати за рівнем вологи у ґрунті та своєчасно поливати теплою,  
не менше 30°, чистою водою.

ПЕРЕЦЬ

Лотта F1, 
Enza Zaden, Нідерланди

Кримсон Кінг F1,  
Hazera, Нідерланди

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінААртикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

11.2526 8 шт 29,9011.2525 8 шт 29,90
• Урожайний, ранній, 55-60 діб від висадки
• Плодоношення активне, тривале
• Плоди 14х7 см, 160-200 г, товстостінні
• Хворобостійкий, витривалий

• Ранній гібрид з рясним плодоношенням
• Кущ добреоблиствений, плоди кубовидні
• Розмір 12х10 см, 300-350 г, товсті стінки
• Смачний, ідеальний для всіх типів переробки
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ПЕРЕЦЬ
Перець на початку вегетації потребує короткого світлового дня, менше 12 годин, тоді він краще розвивається та швидше починає плодоносити, вже після появи 
зав’язей тривалість світлового дня мало впливає на вегетацію. 
При висадці розсади заглиблюйте рослини точно на таку глибину, на якій вони знаходились у горщику чи контейнері - не глибше. Перець любить оптимальний 
агрофон, тож починайте підживлювати його через 10-14 днів після висадки кожні 10 днів. До цвітіння - азотними добривами, потім фосфорними та калійними.

Ратунда

Мерцедес

Топбой

Топгриль

Аджика Каєнський

Шорокшари

Слонове Вухо,  
Superior, Сербія Сударь

Артикул    |           Опис           |     ЦінА

Артикул    |           Опис           |     ЦінА

Артикул    |           Опис           |     ЦінА

Артикул    |           Опис           |     ЦінА Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

11.1183 0,2 г, жовтий 5,10
11.1184 0,2 г, червоний 5,10

11.2755 0,3 г 5,50
11.2756 5 г 39,50

11.2515 0,3 г 7,95
11.2516 5 г 39,90

11.2517 0,3 г 7,95
11.2518 5 г 39,90

11.1189 0,2 г 6,35

11.2249 20 шт 11,90 11.1188 0,2 г 5,75

• Ранній популярний сорт, 110-114 днів
• Кущ потужній, плоди округлі, 100-110 г
• Стінки 6-8 мм, відмінний смак і аромат
• Висока товарність і кулінарні якості

• Чудовий ранній сорт, до збору 85-105 днів
• Кущ висотою 60-65 см, для в/г та теплиць
• Плоди крупні, 160-220 г, товстостінні, солодкі
• Смачний для кулінарії та зимових заготовок

• Чудовий середньопізній сорт
• Кущ до 60 см, плоди товстостінні
• 10-13 см у довжину, до 120 г, золотисті
• Урожайність, делікатесний смак

• С/стиглий сорт перцю, дуже смачний
• Кущ до 60 см, плоди томатовидні
• 70-80 г, до 12 см, м’ясисті, ароматні
• Для консервування, кулінарії, салатів

• Урожайний сорт, 120-140 днів
• Кущі сильнорослі, плоди конусовидні
• Вага до 90 г, м’якоть соковита, пекуча
• Один з кращих сортів для аджики

• Відомий у світі сорт, 130-140 днів
• Кущ до 60 см, по 25 зав’язей
• 90 г, стінки 4-5 мм, гострий смак
• Для консервування, в якості приправи

• Один з кращих ранніх сортів, 115 днів
• Кущ 50-70 см, плоди конусовидні, до 250 г
• Смак солодкий, стінки соковиті, 6-8 мм
• Один з кращих для консервування

• Відомий ранній сорт, 75 днів після висадки
• Кущ середній, до 3 кг плодів з куща
• Плоди 2-3 камерні, стінки до 8 мм, смачні
• Посухостійкий, урожайний, універсальний

• Ранній крупноплідний сорт, 110 днів
• Рослина 50-60 см, добре облистнена
• Плоди до 300 г, стінки 7-9 см, соковиті
• Салати, зимові заготовки, кулінарія

ХІТ

BEST

NEW

%
Супер-чілі F1 Український гострийМатай Угорський жовтий

• Ранній продуктивний сорт
• Кущ 40-60 см, плоди до 7 см, 16-25 г
• Смак дуже гострий, яскравий колір
• Для консервування та кулінарії

• С/стиглий сорт, 115-130 днів
• Кущ напівштамбовий, 30-45 см
• Плоди конусоподібні, 8-15 г, 
• Смак гострий, пікантний аромат

• Давній єгипетський сорт, 80 
днів від висадки. Чудове рясне 
плодоношення, багато зав’язі.
Солодкий перець з відосно 
м’якою пекучістю

• Оригінальний сорт, 90-95 днів
• Кущ розлогий, до 50 см, урожайний
• Плоди золотисто-жовті, 60 г, стінки 4 мм
• Маринування, домашня кулінарія

Нікіта F1, Clause, Франція

Хаскі F1, 
Enza Zaden, Нідерланди

Новогогошари Ода

Стрючок

Шоколадний тортЦиганський барон

Паланачко Чудо

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінААртикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

11.2246 8 шт 39,10

11.2528 8 шт 29,80

11.0567 0,2 г 6,35 11.1957 0,3 г 6,60

11.2514 0,3 г 6,95

11.2750 30 шт 8,1511.2751 30 шт 8,15

11.2752 30 шт 6,40
• Відомий ранній та урожайний гібрид
• Кущ міцний, до 12 плодів одночасно
• Плоди до 180 г, товстостінні, смачні
• Висока товарність, універсальне використання

• Ранній продуктивний гібрид, 55 д.від висадки
• Посухостійкий, плоди 11х6 см, 210 г, смачні
• Раннє,рясне плодоношення, висока товарність
• Ідеальний для всіх типів переробки

• Відомий сорт типу ратунда, 112 днів
• Кущ до 50 см, плоди 90-140 г, округлі
• Стінки 8-10 см, соковиті, солодкі
• Відмінні кулінарні якості, товарність

• Оригінальний сорт, до збору 110-130 днів
• Рослина 40-50 см, компактна, плоди  до 90 г
• Колір від фіолетового до багряного, дуже смачні
• Для салатів, фарширування, кулінарії та 

консервування

• Оригінальний сорт солодкого перцю
• С/пізній, плоди 30-50 г, солодкі, ароматні
• Салати, консервування, кулінарія
• Плодоношення рясне, до заморозків

• Чудовий сорт крупного солодкого перцю
• Збір через 75 днів від висадки.
• Кущ до 50 см, плоди до 250 г, 10  х 10 см
• Дуже смачний, ідеальний для салатів та 

кулінарії

• Ранній оригінальний сорт, 60-70 днів від 
висадки. Кущ близько 40 см, міцний, з рясною 
зав’яззю. Плоди до 10 см, від фіолетового до 
майже чорного кольору. Смак дуже ніжний, 
солодкий, пряний, товсті стінки

• Супер урожайний сербський сорт, 60-70 днів
• Кущі середньорослі, плоди до 180 г, до 16 см
• М’якоть щільна, товсті стінки, дуже ніжні на 

смак. Для грилю, всіх видів переробки та 
консервування
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Артикул   |  ФАсувАння  |   ЦінА Артикул   |  ФАсувАння  |   ЦінА Артикул   |  ФАсувАння  |   ЦінА Артикул   |  ФАсувАння  |   ЦінА Артикул   |  ФАсувАння  |   ЦінААртикул   |  ФАсувАння  |   ЦінА

11.1190 0,2 г 5,65 11.1547 0,2 г 5,25 11.1548 0,2 г 4,85 11.1947 0,25 г 6,60 11.1948 0,5 г 7,3011.2757 20 шт 8,80

Ассоль Імператриця

Краса Мілена ТріумфРеванш Фермер

ДєваБаллада

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінААртикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінААртикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

11.1024 0,02 г 8,50 11.1805 0,02 г 8,50

11.1026 0,02 г 8,50 10.1029 0,02 г 8,50 11.1031 0,01 г 8,9511.2253 0,02 г 8,50 11.1032 0,02 г 8,50

11.1025 0,02 г 8,5011.2252 0,01 г 8,95
• Ранній сорт,55-60 днів від висадки
• Бульби світло-жовті, кругло-видовжені
• М’якоть жовтувата, хороший смак
• Витривалість, висока урожайність

• Ранній хворобостійкий сорт
• Бульби при 1-му зборі – 75-150 г
• Шкірка і м’якоть жовта, смак відмінний
• Формування бульб швидке

• Середньостиглий сорт-популяція
• У кущі по 6-8 однорідних бульб
• Шкірка червона, світла м’якоть
• Хороший смак, гарна лежкість

• Дуже ранній сорт-популяція картоплі
• Кущ середного розміру, напіврозлогий
• Бульби великі, округло-овальні
• Ціниться за смак і стійкість до фітофторозу

• Урожайний ранній сорт-популяція
• Бульби овальні, середні, м’якоть кремова
• Вміст крохмалю в бульбах 16-18%
• Відмінний смак, стійкість до хвороб

• Чудовий середньостиглий сорт
• Бульби овально-круглі, шкірка міцна
• М’якуш світло-жовтий, до і після варки
• Лежкість хороша, стійкий до нематоди

• Продуктивний ранній сорт-популяція
• Бульби подовжено-овальні, шкірка жовта
• М’якоть світло-жовта, смак чудовий
• Висока товарність, лежкість, витривалість

• Скоростиглий смачний сорт
• Бульби подовжено-овальні, червоні
• М’якоть світло-жовта, смак відмінний
• Стійкість до хвороб і шкідників

• Середньостиглий сорт столової картоплі
• Рослина міцна, бульби овальні,  

з поверхневими вічками
• Комплексна стійкість від фітофтори
• Відмінний смак, тривале зберігання
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• Спосіб вирощування: розсадний
• Підготовка насіння: пророщення  

на вологому текстилі
• Посів на розсаду: середина 

березня
• Пікірування в кінці березня,  

в середині квітня
• Висадка у ґрунт: I-II декада травня
• Урожай: посадковий матеріал/у їжу
• Кількість насіння у 1 г: 1600-1700 шт

КАРТОПЛЯ
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5     +38 (067) 39-09-104       +38 (095) 86-90-444

Як обрати насіння томатів? В нашому каталозі пропозицію по насінню томатів розділено на категорії по розміру або формі плодів.  
- Крупноплідні томати - найкращі для салатів та для переробки на сік, соуси тощо; 
- Середньоплідні округлі - ідеальні для соління, консервування, паст;
- Середньоплідні томати-сливки - кращі для консервування, в’ялення, зимових салатів;
- Чері - смачні для салатного споживання, низькорослі сорти для цілорічного кімнатного вирощування.

Абаканський рожевий

Біг Бушмен

Брендівайн рожевий

Ієрусалим KS-17 F1,  
Kitano Seeds, Японія

Деліціозус

Батяня

В десятку, безрозсадний Волове серцеВидимо невидимо

Де Барао царський

Біг Біф F1, 
Seminis, Нідерланди

Ведмежа лапа

Грибне лукошко Зінуля, безрозсадний

Вельможа

Биче серце гігант

Апельсин

Бобкат F1,  
Syngenta

Берберана F1, 
Enza Zaden, Нідерланди

Браун, Ред, Пінк Кой F1, 
Yuksel TohumБиче серце

Американський ребристийАйсан F1, 
Kitano Seeds, Японія

Золоте серцеЗірка Техасу

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА
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Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінААртикул    |         Опис           |     ЦінА

Артикул    |         Опис           |     ЦінА

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінААртикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінААртикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

11.1260 0,1 г 5,20

11.2769 100 шт 8,80

11.2762 25 шт 6,10

11.2764 25 шт 9,90 11.2457 10 шт 23,95

11.2508 0,1 г 5,95

11.1263 0,1 г 5,60

11.1992 0,4 г 6,95 11.1271 0,1 г 5,75

11.1279 0,1 г 5,50

11.2475 10 шт 42,10

11.1993 0,1 г 5,90

11.1278 0,15 г 5,10 11.2000 0,4 г 6,95

11.1994 0,1 г 4,60

11.1264 0,1 г 5,60

11.1261 0,1 г 5,7511.2458 10 шт 22,75

11.2185 0,1 г 5,1011.2763 12 шт 5,50

• Урожайний сорт, 110-115 днів
• Рослина ≈150 см, потребує підв’язки
• Плоди серцеподібні, 200-500 г, рожеві
• Теплиці і відкритий ґрунт

• Покращена селекція популярного сорту Бушмен
• Крупноплідний смачний томат, 100-110 днів
• Кущовий, 40-50 см, плоди до 200 г
• Жаростійкий, не скидає зав’язь в 

посушливих умовах

• Стандартом справжнього томатного смаку
• Строк дозрівання 110-120 днів від 

висадки розсади
• Рослина 1,6-1,7 м, на кисті по 2-3 зав’язі
• Плоди крупні, солодкі з легкою кислинкою

• Різновид популярного сорту Єрусалим
• Кущ до 180 см, збір через 90 днів після висадки
• Плоди зі смугами, солодко-фруктові з 

кислинкою
• Для свіжих салатів, приготування соусів і паст

• Солодкий с/пізній кущовий гібрид;
• Потужний корінь, гарний листовий апарат;
• Плоди м’ясисті, 220-300 г, дуже смачні;
• Для салатів, свіжого вживання, кулінарії

• Відомий с/стиглий сорт, 120-130 днів;
• Кущ до 250 см, плоди вишневі, крупні
• Вага окремих екземплярів до 1,6 кг
• Чудовий сорт для переробки та салатів

• Ранній популярний сорт, 90 днів
• Кущ 170-200 см, плоди серцевидні
• Вага 200-350 г, м’якоть зерниста
• Теплиці/відкритий ґрунт, 17 кг/м2

• Новий сорт прямого посіву, 85 днів
• Рослина детермінантна, 60 см
• Плоди до 250 г, красиві, смачні
• Відкритий ґрунт/теплиці, 7-8 кг/м2

• Урожайний сорт, 95-115 днів
• Кущ низькорослий, зав’язь кистьова
• Плоди щільні, м’ясисті, до 300 г
• 5 кг/1 рослини, переробка, салати

• Урожайний пізній сорт, 125-135 днів
• Кущ до 2 м, підв’язка; рясна зав’язь
• Плоди кубовидні, до 300 г, 10 х 7 см
• Щільні, м’ясисті, добре зберігаються

• Ранній гібрид,  73 дні після висадки;
• Кущ потужний, плоди до 300 г;
• Щільні, ароматні, дуже смачні;
• Стійкість до фузаріозу, ВТМ, та ін. хвороб

• Надійний сорт, 110-125 днів
• Рослина до 170 см, плоди до 800 г
• Червоні, сегментовані, соковиті
• Салати, кулінарія, переробка на сік

• Оригінальний сорт, 115-120 днів
• Кущ 80-90 см, по 3-4 зав’язі на кисті
• Плоди до 350 г, красиві, дуже смачні
• Салати, фарширування, томатний сік

• Чудовий сорт прямого посіву, 80-85 днів
• Кущ 40-50 см, плоди округлі, 250-300 г
• М’якоть цукриста, дуже смачна
• Салати, кулінарія, переробка на пасту

• Чудовий серцевидний сорт, 100 днів
• Кущ до 80 см, потребує опори
• Плоди≈250 г, деякі до 700 г, серцевидні
• Хворобостійкість, урожайність, чудовий смак

• Пізній колекційний сорт, 125 днів
• Рослина 1,6-2 м, розлога, відкритий ґрунт
• Плоди до 500 г, серцевидні, червоні
• Салати, переробка на сік, кетчуп

• Колекційний сорт, 115-135 днів
• Кущ 1,5-1,8, відкритий ґрунт/теплиці
• Плоди до 300 г, ароматні, соковиті, смачні
• Фарширування, переробка на сік, салати

• С/пізній смачний і урожайний гібрид;
• Рослина кущова, добре облиствена;
• Плоди 220-250 г, щільні, м’ясисті;
• Не скидає зав’язь у стресових умовах

• С/стиглий сорт, 100-110 діб після висадки
• Рослина 1,5-1,7 м, кистьова зав’язь
• Плоди 250-400 г, солодкі, м’ясисті
• Салати, переробка на соуси, кулінарія

• Популярний американський сорт,  
85 днів від висадки. Рослини до 180 см, 
дають дуже рясну зав’язь. Плоди від 0,4 
до 0,8 кг, жовті з рожевим. Ціниться за 
надзвичайний смак та урожайність

ТОМАТИ
крупноплідні

11.1987 0,15 г 4,75
11.2254 2 г 15,60

11.1266 10 шт 13,90
11.0601 100 шт 89,80

11.2474 10 шт 42,90
11.2719 50 шт 174,00

11.2465 Пінк кой F1, 5 шт 44,20
112468 реД кой F1, 5 шт 44,50
11.2470 Браун кой F1, 5 шт 47,50

11.1989 0,1 г рожевий 3,95
11.1990 0,1 г червоний 3,95

• Скоростиглий сорт, 100-110 днів
• Рослина 130-150 см, плоди до 400 г
• М’ясисті, солодкі, дуже смачні
• Один з кращих салатних сортів

• Ранній популярний гібрид, 95-100 днів
• Кущ низькорослий, плоди 250-300 г
• Округлі, червоні, високотоварні
• Хворобостійкість, урожайність, смак

• Ранній індетермінантний, адаптивний;
• Відмінна зав’язуваність та налив плодів;
• Плоди до 280 г, щільні, відмінний смак;
• Стійкість до нематоди та вірусних хвороб

• Унікальні продуктивні ранні гібриди
• Індет, стебло міцне, для теплиць та в/г
• Плоди до 300 г, м’ясисті, ідеальні для кулінарії

• Популярний сорт, 115-120 днів
• Кущ 120 см, плоди 500-800 г
• М’якоть м’ясиста, рожева, смачна
• Кулінарія, переробка на пасту

• С/стиглий урожайний сорт, 115-120 днів
• Рослина до 120 см, плоди вагою 500-800 г
• Томати м’ясисті, соковиті, дуже смачні

11.1274 рожевий, 0,1 г 4,75
11.1275 червоний, 0,1 г 4,75

Де Барао Гігант

Артикул    |         Опис           |     ЦінА

• Пізній високорослий сорт
• Плоди 150-250 г, ароматні, щільні
• Консервування, кулінарна переробка

11.2270 жовтий, 0,1 г 5,60
11.2271 рожевий, 0,1 г 5,60
11.2272 червоний, 0,1 г 5,60

• Спосіб вирощування: розсадний/
безрозсадний

• Посів насіння на розсаду: березень. 
Період росту розсади 40-50 днів для 
ранніх, 55-70 днів для пізніх сортів.

• Посів насіння у ґрунт: квітень/
травень, min t ґрунту ≈+15°С

• Поява сходів: 5-10 днів, залежно від 
температури та способу посіву;

• Період вегетації загальний: 90-110 
діб для ранніх сортів, 110-120 днів 
більш пізніх сортів.

• Зберігання насіння: 4-5 років
• Кількість насіння у 1 г: 250-300 шт

Беллфорт F1, 
Enza Zaden, Нідерланди

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

11.2473 10 шт 44,00
• Ранній витривалий гібрид для теплиць
• Індет, короткі міжвузля, рясне плодоношення
• Плоди до 250 г, м’ясисті, з носиком, смачні
• Стійкість до ВТМ, фуз. та верт. в’янення

Зульфія F1, 
Rijk Zwaan, Нідерланди

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

11.2477 10 шт 42,25
• Дуже продуктивний популярний гібрид
• Індет, стресостійкий, стабільна зав’язь
• Плоди 210 г, дуже смачні, не розтріскуються
• Хворобостійкий, для 2 оборотів у теплиці
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В описі кожного сорту вказуємо висоту рослини - важливий фактор при виборі томатів. Високорослі сорти, як правило, є індетермінантними, їх стебло не обме-
жене у висоті росту, їх часто обирабють професіонали, і ось чому: 
 - вища урожайність: високорослі томати формують більше кистей із зав’яззю;
 - економія місця - для отримання однієї і тієї ж кількості урожаю потрібно висадити меншу кількість кущів;
 - більш тривале плодоношення - щоб отримувати урожай весь сезон не потрібно оновлювати посадки - високорослі томати плодоносять до заморозків.

Кардинал

Маркіза рожева в чорному

Кальвадос Каста F1, Clause, Франція КлондайкКінг-Конг

Тобольськ F1, 
Bejo Zaden, Нідерланди

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінААртикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

11.1283 0,1 г 4,60

11.2766 25 шт 7,30

11.2765 25 шт 6,10 11.2484 8 шт 19,50 11.2003 0,1 г 4,9511.2002 0,15 г 4,80
• Ранній популярний сорт, 105-115 діб
• Кущ 1,6 м, для відкритого ґрунту і теплиць
• Плоди 400-800 г, дуже смачні, солодкі
• Салати, кулінарія, переробка на томатопродукти

• Оригінальний смачний ранній сорт
• 80-85 днів після пересадки, рослина до 2 м
• Плоди 200-400 г, рожева м’якоть, дуже смачні
• Для свіжих салатів та кулінарних страв

• Смачний сорт, 115-120 днів від висадки
• Рослина до 1,5 м, формування у 2 стебла
• По 2-4 зав’язі на кисті, плоди дуже 

красиві, солодкі, ароматні, ідеальні для 
соків, салатів, соусів

• Популярний ранньостиглий гібрид;
• Рослина компактна, плоди солодкі, до 260 г; 
• Яскравий смак, м’ясисті, багатокамерні;
• Стійкий до вірусних та грибкових хвороб

• Посухостійкий сорт, 100-115 днів
• Кущ до 120 см, рясно плодоносить
• Плоди до 300 г, м’ясисті, солодкі
• Чудовий для салатів і кулінарії

• Колекційний сорт, 112-117 днів
• Кущ до 250 см, формування, опора
• Плоди серцевидні, 600-900 г, м’ясисті
• Ідеальний для салатів, кулінарія, паста

ТОМАТИ
крупноплідні

11.2478 10 шт 41,10
• Дуже продуктивний ранній біф-томат;
• Індет, потужне стебло, короткі міжвузля;
• Плоди 220-250 г, яскраві, м’ясисті, смачні;
• Стійкість до ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1;
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МулаткаМедовий СпасМармара F1, 
Yuksel Tohum, Туреччина

Полбіг F1,  
Bejo, Нідерланди

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінААртикул    |      ФАсувАння      |     ЦінААртикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

11.2496 0,1 г 5,65
11.2497 5 г 42,10

11.2256 0,1 г 5,8511.2462 20 шт 34,50

• Лідер серед темних томатів, 105-120 днів
• Кущ 0,8-1 м, рясна зав’язь, плоди 300-600 г 

дуже смачні, солодкі, ароматні
• Тривале плодоношення, урожайність

• Ранній сорт, 110 днів від сходів
• Кущ до 150 см,  теплиці/ відкритий ґрунт
• Плоди до 600 г, солодкий, делікатесний смак
• Хворобостійкий, дуже смачний

• С/ранній і смачний гібрид біф-томата 
• Кущ індет, рясна зав’язь, довго плодоносить
• Плоди до 280 г, красиві, щільні, м’ясисті
• Дуже урожайний, для в/г та теплиць

11.1292 0,05 г 13,40
11.0623 100 шт 47,50

11.2498 0,1 г 5,50
11.2499 5 г 42,10

11.2500 0,1 г 5,50
11.2501 5 г 41,00

• Популярний ранній гібрид, 70 днів
• Кущ детермінантний, плоди 200-250 г
• М’якоть соковита, дуже смачна
• Хворобостійкий, урожайний, товарний

Потрібний розмір Рання любов

Серце Америки Серце Ашхабада

Пузата Хата

Страусине яйце

Товстий Джек Фатіма Фіолетовий Хапінет F1, Syngenta Хурма

Цукровий бізон

Роза вітрів

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

11.1293 0,1 г 4,75 11.2013 0,1 г 5,10

11.2018 0,15 г 5,10 11.1296 0,1 г 5,95

11.2189 0,2 г 5,50

11.2020 0,1 г 5,10

11.2493 0,1 г 6,75 11.1301 0,1 г 4,75 11.2486 10 шт 22,95

11.2025 0,1 4,95

11.2017 0,15 г 5,10

• Урожайний сорт, 110-120 днів
• Кущ 80-100 см, плоди 200-500 г
• М’якоть соковита, ароматна, смачна
• Салатне використання, кулінарія

• Чудовий смачний сорт, 95-100 днів
• Кущ 50-70 см, плоди  рожеві, до 400 г
• М’якоть щільна, солодка, ніжна
• Переробка на сік, соуси, кулінарія

• Чудовий колекційний сорт, 115 днів
• Кущ до 1,5 м, теплиці/відкритий ґрунт
• Плоди 500-900 г, соковиті, смачні
• Сорт ідеальний для салатів, кулінарії

• Лідер продажів, 100-110 днів
• Кущ≈60 см, плоди серцевидні, до 800 г
• М’якоть м’ясиста, солодка, смачна
• Хворобостійкість, відмінний смак

• Оригінальний високорослий сорт, 107 діб
• Кущ до 2 м, плоди грушовидні, 180-300 г
• Підходить для відкритого ґрунту і теплиць
• Лежкість, урожайність, відмінний смак

• Колекційний сорт, 105-110 днів
• Кущ до 120 см, по 4-5 плодів на кисті
• Плоди ≈250 г, товарні, лежкі, смачні
• Смачні салати, кулінарні страви

• Урожайний, ранній, детермінантний
• Без пасинкування, зав’язь кистьова; 
• Плоди 170-300 г, відмінного смаку
• 5-6 кг/кущ, переробка на пасту, соуси

• Популярний дуже ранній сорт 
• Кущ до 45 см, підв’язка через вагу плодів
• Плоди=400 г, рожеві, дуже смачні
• Ціниться професіоналами і любителями

• Вітамінний сорт томатів, 112-120 днів
• Кущ 1,2 м, плоди баклажанові, ≈200 г
• М’якоть темно-бордова, смачна
• Гарний вибір для свіжих салатів

• Урожайний, невибагливий, 105 д/від сходів
• Кущ 0,8 м, плоди рожеві, 230-300 г, смачні
• Стійкий до мозаїки, фузаріозу і вертицильозу
• Стабільно урожайний у посушливих умовах

• Лідер ринку, 115-125 днів
• Кущ 1,8 м, плоди яскраві, 200-600 г
• М’якоть ніжна, смак кисло-солодкий
• Урожайний, плодоносить до морозів

• Десертний сорт, 100-110 днів
• Кущ до 1,5 м, плоди 300-400 г
• М’якоть ідеальної структури, солодка
• Смачні салати, переробка на сік, соуси

• Ранній колекційний сорт, 105 днів
• Рослина кущового типу, до 50 см
• Плоди до 300 г, смачні, м’ясиста м’якоть
• Будь-яка переробка, смачні салати

Артикул    |         Опис           |     ЦінА

11.2151 0,1 г 5,50
11.2152 5 г 39,95

Чорний принц Чудо землі Шапка Мономаха Шоколадна амазонка

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

11.1307 0,1 г 6,25 11.1308 0,1 г 5,75 11.1310 0,1 г 4,95

• Популярний с/стиглий сорт, 115 днів
• Рослина відкритого ґрунту, до 1,5 м
• Плоди 150-250 г, м’ясисті, смачні
• Урожайність, хворобостійкість, смак

• Урожайний сорт, 112-118 днів
• Кущ до 2 м, плоди-гіганти 0,7-1 кг
• Солодкий смак, соковиті, смачні
• Переробка на сік, пасти, салати

• Відомий с/ранній сорт, 100-110 днів
• Кущ 1,5 м, плоди красиві, 500-800 г
• Вишуканий кисло-солодкий смак
• Переробка на пасту, салати, кулінарія

• Лідер серед бурих томатів, 105 днів
• Кущ 1-1,5 м, плоди округлі, 200-300 г
• Делікатесний солодкий смак
• Салатне призначення, кулінарія

Махітос F1, 
Rijk Zwaan, Нідерланди

Пінк Хіт F1, 
Yuksel Tohum, Туреччина

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

11.2479 8 шт 42,15

11.2467 10 шт 51,50

• Урожайний, смачний, ранній гібрид
• Індет, середні міжвузля, стабільна зав’язь
• Плоди до 260 г, м’ясисті, щільні, смачні
• Хворобостійкий, для 2 оборотів у теплиці

• Ранній гібрид з рясною віддачею
• Індет, пластичний до різних умов
• Плоди до 320 г, рожеві, смачні, товарні
• Відкритий грунт, 2 обороти у теблицях
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7     +38 (067) 39-09-104       +38 (095) 86-90-444

Низькорослі або кущові сорти - сорти з обмеженим ростом стебла, формують певну кількість кистей (4-6), після чого головне стебло припиняє ріст. Кущові 
сорти мають свої переваги і ось які:
 - більш раннє плодоношення: свіжі, власноруч вирощені томати, будуть на вашому столі 2-3 тижнями раніше;
 - менше витрат часу на догляд, пасинкування та підв’язку стебла;
 - менше ризиків ураження фітофторозом та іншими грибковими захворюваннями.

ТОМАТИ
середньоплідні

Агата

Вибух грядки, 
безрозсадний

Волгоградський 5/95

Віагра

Голд, Ред Кемел

Джина

Зебра зелена Індіго

Кабанята

ЖирафЕфемер Загадка

Даруна F1

Гібрид Тарасенко-2Галактика, безрозсадний Геркулес

Бушмен, безрозсадний

Гордість сходу, 
безрозсадний Готика

Весняні заморозки

Альміра, безрозсадний Амурський тигр Асвон F1, 
Kitano Seeds, Японія

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінААртикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

11.2027 0,2 г 5,05

11.2074 0,4 г 6,75 11.2196 0,1 г 5,10

11.1316 •голД кемел, 0,4 г 6,95
11.1344 •реД кемел , 0,4 г 6,95

11.0612 0,1 г 5,50

11.1327 0,1 г 4,75 11.1330 0,1 г 5,65

11.1282 0,1 г 4,50

11.1322 0,1 г 5,10

11.2261 10 шт 13,80

11.2183 0,15 г 4,5011.2035 0,1 г 6,75 11.2036 0,25 г 4,50

11.1270 0,4 г 6,95

11.1317 0,4 г 6,95 11.2773 100 шт 6,10

11.2767 100 шт 8,80

11.2028 0,4 г 6,95 11.0590 0,1 г 5,90 11.2459 10 шт 13,05

• Ранній урожайний сорт, 83-110 днів
• Кущ 35-45 см, 3-6 плодів на кисті
• Плоди до 100 г, однорідні, красиві
• Консервування, салати, ринок

• Ранній урожайний сорт, 90-105 днів
• Кущ 60-70 см, відкритий ґрунт
• Плоди 80-90 г, червоно-рожеві
• Переробка, консервування, салати

• С/стиглий вітамінний сорт, 110 діб
• Високорослий, плоди ароматні, смачні
• Підвищений вміст корисних речовин
• Кулінарія, консервування, переробка

• Посухостійкі сорти, 115 діб від сходів
• Кущ до 80 см, з потужним коренем
• М’якоть щільна, соковита, смачна;
• Салати, кулінарія, консервування

• Відомий урожайний сорт, ≈110 днів
• Кущ 40-60 см, плоди красиві, 110-190 г
• Висока урожайність, чудовий смак
• Соління, маринування, переробка

• Ранній сорт смугастих томатів, 80 діб
• Кущ високорослий, плоди до 120 г
• Зелений колір у смужку, смачні
• Маринування, соління, переробка

• Колекційний середньостиглий сорт
• Кущ до 1 м, плоди червоно-фіолетові
• Вага 70-80 г, м’якоть червона, солодка
• Салатне використання, кулінарія

• Рідкісний колекційний сорт, 110 днів
• Кущ 1,5 м, плоди смугасті, до 150 г
• Оксамитові на дотик, смак відмінний
• Всі типи переробки, консервування

• Сорт тривалого зберігання, 130 днів
• Кущ високорослий, дуже урожайний
• Відмінний смак, зберігаються до 6 міс
• Салатне споживання, консервування

• Урожайний с/стиглий гібрид, 120 днів
• Кущ добре облиствений, 40-60 см
• Плоди до 150 г, щільні, чудовий смак
• Переробка на пасту, соуси, маринування

• Лідер ринку, 110-115 днів від сходів 
• Кущ≈2,5 м, урожайна, кистьова зав’язь
• Плоди 80-100 г, солодкі, соковиті, смачні
• Консервування, переробка на сік, соуси 

• Урожайний смачний сорт, 105 днів
• Кущ 60 см, по 5-6 зав’язей у суцвітті
• Плоди 130-160 г, 5-6 камерні, товарні
• Смачний для всіх типів переробки

• Сорт тривалого плодоношення, 120 днів
• Кущ≈45 см, плоди округлі, 90-110 г
• М’якоть ніжна на смак, кисло-солодка
• Консервування, кулінарія, салати

• Турецька селекція, 95-105 днів
• Кущ≈50 см, плоди красиві, 100-120 г
• Посухостійкий, товарний, смачний сорт
• Кулінарна переробка, консервування

• Ранній сорт відкритого грунту, від 90 днів 
після сходів. Кущ 60-70 см, плоди 100-150 
г, рожево червоні. Смак відмінний для 
свіжих салатів та консервування.  
Посухо- та хворобостійкий, урожайний

• Ранній сорт для в/г, 80-90 днів від сходів
• Кущ 40-50 см, плоди 130-150 г, смачні
• Для цільноплідного консервування, 

салатів, кулінарії і зимових заготовок

• Ранній урожайний сорт селекції П. Сараєва
• 80-100 днів від сходів, рослина 50-60 см
• Плоди 100-200 г, м’ясисті, солодкі, соковиті
• Витривалий і холодостійкий сорт

• Ранній сорт відкритого ґрунту, 75 днів
• Кущ 50 см, розсада/прямий посів
• Плоди 80-100 г, соковиті, чудовий смак
• Кулінарна переробка, консервування

• Оригінальний смугастий сорт, 95 днів
• Кущ 55-65 см, плоди червоно-золотисті
• М’якоть відмінного смаку, соковита
• Розсадний/безрозсадний спосіб вирощування

• Урожайний кущовий гібрид, 95 днів
• Плоди 90 г, насичений смак польового томата
• На кущі більше 100 плодів, не дрібнішають
• Хворобостійкий, вистривалий, невибагливий

Балада

Волгоградський 323

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

11.2029 0,1 г 4,75
11.2030 3 г 14,35

11.2772 100 шт 5,50
11.2213 3 г 14,55

• Популярний с/стиглий сорт
• Кущ 55 см, плоди округлі, 70-170 г
• М’якоть щільна, соковита, смачна
• Сік, паста, соуси, консервування

• Скоростиглий сорт, від 90 днів від висадки
• Кущ детермінантний, не вище 90 см, 
• Плоди середнього розміру, щільні, м’ясисті
• Ідеальні для консервування і кулінарії

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

11.2033 0,5 г 4,10
11.2034 3 г 14,55

• Дуже популярний сорт, 115-130 днів
• Кущ 0,7-1 м, до 5 зав’язей у суцвітті
• Плоди 70-150 г, ідеальні для 

маринування, свіжого споживання

Дар Заволжя

Артикул    |         Опис           |     ЦінА

• Відомий с/ранній сорт, 105 днів
• Кущ 50-70 см, плоди 80-120 г, смачні
• Консервування, переробка, салати

11.2259 червоний, 3 г 15,10
11.2260 рожевий, 3 г 15,10

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

11.1321 0,1 г 4,60
11.1412 3 г 24,75

11.1323 0,1 г 5,50
11.1324 5 г 21,00

• Популярний ранній сорт, 80-90 днів
• Кущ штамбовий, висота 40-50 см
• Плоди 90-115 г, смачні, соковиті
• Високі товарні і засолочні якості

• Популярний ранній сорт, 88 днів
• Кущ≈60 см, рясна зав’язь, плоди 80-100 г
• Красиві, без плями біля плодоніжки
• Універсальне використання,чудовий смак

Королівська красаКороль ранніх

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінААртикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

11.2490 0,1 г 6,5011.1333 0,1 г 5,60
• Ефектний, смачний с/стиглий сорт
• Кущ до 180 см, 6-9 плодів на кисті
• Плоди до 150 г, смугасті, ароматні
• Для консервування та кулінарних страв

• Чудовий ранній сорт, 100-105 днів
• Кущ середньорослий, плоди до 150 г
• Високотоварні, смачні, красиві
• Ринок, всі типи переробки

Кристал F1, Clause, Франція Куманьок, безрозсадний

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

11.2161 8 шт 27,75 11.1334 0,4 г 6,95
• Ранній, урожайний гібрид, 70 днів
• Кущ високий, стебло товсте, 8 плодів на кисті 
• Плоди 140 г, щільні, м’ясисті, смачні
• Хворобостійкий, товарний, універсальний

• Безрозсадний ранній сорт, 85-90 днів
• Кущ 65-70 см, мало облистнений
• Плоди 130-140 г, щільні, ароматні
• Хворобостійкий, 14-16 кг/м2
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У підв’язування томатів є певні переваги, ось розгляньте: менше контактування із грунтом, менше ризиків виникнення хвороб та ураження слимаками;  
підв’язані рослини більш зручні для догляду - полив, обробка добривами чи препаратами, збір урожаю;  
підв’язані рослини краще освітлюються сонцем та провітрюються.
Для підв’язки використовуйте м’які та еластичні капронові матеріали, адже мотузки або волосінь можуть пошкодити стебло та листя. 

ТОМАТИ
середньоплідні

Лукум, безрозсадний

Полтавська галушка Рожева перлина Роксолана, безрозсадний Руфус F1, Esasem, Італія

Сашер F1, 
Yuksel Tohum, Туреччина

Сулейман, безрозсадний

Фітофторостійкий

Саргас F1, 
Yuksel Tohum, Туреччина

Малинівка, безрозсадний

Оля F1, Legutko, Польща

Полфаст F1, 
Bejo Zaden, Нідерланди

Ольга F1, Нідерланди Персик

Ляна

Санька

Толстой F1,  
Bejo, Нідерланди

Солероссо F1,  
Nunhems, Нідерланди

Спринтер, безрозсадний Сяйво

Червона Шапочка,  
Satimex, Німеччина Чумак

Ламантин F1, Нідерланди

Небеса Орегону

Санрайз F1  
Seminis, Нідерланди

Тарпан F1, Nunhems Zaden

Хайнц 2274 Хамелеон

Підсніжник

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА
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Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

11.1335 0,4 г 6,95

11.1341 0,1 г 6,95

11.1349 0,4 г 6,95

11.2044 0,1 г 4,95 11.1345 0,4 г 6,95 11.2721 20 шт 18,70

11.2469 5 шт 44,30

11.1351 0,4 г 6,95

11.2049 0,1 г 4,95

11.2166 10 шт 17,50

11.1339 0,4 г 6,95

11.2265 0,2 г 6,75

11.2165 0,05 г 11,70

11.2164 15 шт 24,50 11.2266 0,1 г 6,45

11.2048 0,2 г 6,35

11.2150 0,1 г 5,50 11.2050 0,5 г 4,95

11.2264 10 шт 22,90

11.2774 20 шт 6,10

11.2776 10 шт 15,10

11.2771 10 шт 24,50

11.2768 100 шт 9,90 11.2495 0,1 г 5,80

11.2775 100 шт 9,90

• Лідер ринку, скоростиглий сорт, 80 діб
• Кущ 30-40 см, 5-7 зав’язей на кисті
• Плоди серцевидні, 100-130 г, смачні
• Прямий посів або розсадний спосіб

• Чудовий скоростиглий сорт, 80-85 діб
• Кущ 50-60 см, 5-7 плодів на кисті
• Плоди серцевидні, 100-130 г, смачні
• Свіже салатне споживання, переробка

• Суперскоростиглий сорт, 80-85 днів
• Кущ 30-40 см, плоди 80-100 г, щільні
• М’якоть дуже смачна, кисло-солодка
• Прямий посів або розсадний спосіб

• Колекційний сорт, 85-95 днів
• Кущ 60-70 см, плоди 120 г, рожеві
• Смак дуже ніжний, солодкий
• Цільноплідне консервування, салати

• Ранній популярний сорт, 80-90 днів
• Кущ 50-60 см, плоди рожево-червоні
• до 100 г, відмінний смак, товарність
• Прямий посів або розсадний спосіб

• Ранній дуже продуктивний гібрид
• Низькорослий, до 100 зав’язей на кущі
• Томати 60-70 г, Ø 5 см, ароматні, смачні
• Консервування, переробка на пасту, соуси

• Ранній індетермінантний гібрид
• На кущі до 23 кистей по 5-7 плодів
• Плоди смачні, щільні, 150-170 г
• До 25 кг/кущ, висока хворобостійкість

• Популярний ранній сорт, 95-100 днів
• Кущ 40-50 см, 4-6 зав’язей на кисті
• Плоди округлі, ≈120 г, соковиті
• Хворобостійкий, урожайний, смачний

• Ранній витривалий сорт, 80-90 днів
• Кущ ≈60 см, плоди округлі, 80-150 г
• Стійкий до фітофторозу та інших хвороб
• Цільноплідне консервування, кулінарія

• Продуктивний с/ранній гібрид
• Кущовий, рясне, тривале плодоношення
• Плоди 160-180 г, щільні, ароматні,
• Для в/г і теплиць, універсальний

• Урожайний сорт, 105-115 днів
• Кущ 60-70 см, добре облистнений
• Плоди яскраві, до 150 г, смак чудовий
• Прямий посів або розсадний спосіб

• Чудовий ранній гібрид, 90-100 діб
• Рослина кущова, з рясною зав’яззю
• Плоди до 50 г, соковиті, дуже смачні
• Консервування, кулінарна переробка

• Ранній урожайний гібрид, 56 діб від висадки
• Рослина міцна, кущова, урожайна
• Плоди до 150 г, м’ясисті, ароматні
• Консервування, кулінарна переробка

• Ранній гібрид, 75-78 днів від висадки
• Рослина середньоросла, урожайна
• Плоди 160-180 г, смачні, багатокамерні
• Ринок, маринування, переробка на пасту

• Середньоранній, оригінальний сорт
• Кущ до 50 см, плоди до 100 г
• Смак майже без кислоти, соковиті 
• Салати, консервування, кулінарія

• Урожайний сорт, 98-105 днів
• Кущ 70 см, для відкритого ґрунту
• Плоди 120-160 г, відмінний смак
• Цільноплідне консервування, салати

• Улюблений сорт дачників, ранні строки
• Кущ 50-70 см, урожайний
• Плоди красиві, ароматні, відмінного смаку
• Паста, соуси, маринування, кулінарія

• Чудовий продуктивний сорт, 90-95 діб
• Кущ низькорослий, плоди 80-90 г
• Виска товарність, лежкість, чудовий смак
• Кетчупи, паста, салати, кулінарія

• Ранній кущовий супер урожайний гібрид
• Для теплиць та відкритого ґрунту
• Плоди щільні, 210 г, солодкі, соковиті
• Хворобостійкий, універсальний

• С/стиглий смачний сорт, 110-130 днів від сходів
• Рослина до 1,8 м, по 7 зав’язей на 1 кисті
• Томати 100 г, з носиком, корисні, смачні
• Салати, переробка на сік, кулінарія

• Супер ранній надійний гібрид, 62 день 
від висадки. Кущовий, в.г/теплиці, 
розсадний/безрозсад. спосіб. Плоди 180 
г, смачні на сік, салати, маринування. 
Хворобостійкість, чудовий смак.

• Популярний ранній гібрид, 98-108 днів від 
сходів. Кущовий, відносно компактний, 
середніх розмірів. Плоди 130-160 г, 
смачні, щільні, красиві. Переробка на сік, 
консервування, літні/зимові салати

• Ранній сорт, 105 днів від появи сходів
• Кущовий тип, плоди 150-180 г, дружнє дозрівання
• Плоди м’ясисті, ароматні, солодкі з кислинкою
• Кращий сорт для переробки на кетчуп 

або пасту

• Оригінальний с/стиглий смачний сорт
• Кущ високий, дуже урожайний
• Плоди від 100 г, смачні, не розтріскуються
• Хворобостійкість, плодоносить до заморозків

• Ранній холодостійкий сорт, 110 днів після 
сходів. Кущ напівштамбовий, 60-80 см у 
висоту. Томати 100-120 г, цукристі, ароматні

• Чудові для консервування, соків, пюре, 
салатів

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА
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Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

11.1336 рожевий, 0,1 г 5,25
11.1337 червоний, 0,1 г 4,75
11.2041 червоний, 3 г 16,50

11.2267 0,3 г 4,95
11.2046 3 г 14,75

11.1352 0,05 г 14,95
11.0627 100 шт 69,00

11.0625 20 шт 14,90
11.0626 100 шт 59,00

• Популярний ранній сорт, 85-95 днів
• Кущ 40-60 см, плоди смачні, 60-100 г
• Стійкий до вершинної гнилі, урожайний

• Один з найпопулярніших сортів, 85 днів
• Кущ до 50 см, плоди красиві, 120-150 г
• Чудовий смак, висока урожайність
• Хворобостійкість, універсальність

• Популярний ранній гібрид, 70-72 дні
• Кущ високорослий, 8-10 плодів на кисті
• Плоди красиві, 100-120 г, смачні
• Хворобостійкість, висока урожайність

• Ранній продуктивний гібрид, 90-95 днів
• Кущ низькорослий, плоди 55-60 г
• Висока товарність і смакові якості
• Хворобостійкий, універсальний

Лоджейн F1,  
Enza Zaden, Нідерланди

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

11.2487 10 шт 16,50
• Один з кращих для посушливих умов;
• Кущ індет, до 9 кг/кущ за 1 збір;
• Плоди до 190 г, м’ясисті, лежкі;
• Стійкість до ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1; TYLCV
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Для уникнення втрат урожаю забезпечуйте томати достатнім живленням добривами, адже здорові рослини мають кращу опірність хворобам та не 
страждають від дефіциту поживних елементів. Комплексні добрива для томатів, такі, як: Чистий Лист, Кеміра, Оракул, Nordic Supreme,  
Master або Plantafol - легкодоступні, готові до застосування підживлення для повноцінного розвитку томатів.  
Не забувайте про такі препарати, як гумати, борна кислота та інші стимулятори росту овочів, завдяки яким імунітет рослин буде на найвищому рівні. 

ТОМАТИ
сливки

Алий Мустанг

Гаргамель Буш

Ерос

Золото Ілліні

Арабеска Астерікс F1, 
Syngenta

Гібрид Тарасенко-2 
рожевий

Даліда, Satimex, Німеччина Денар, Satimex, Німеччина

Інкас F1,  
Nunhems, Нідерланди

Едвайзор F1, Esasem, Італія

Классик F1,  
Nunhems Zaden, Нідерланди

Іскорка

Кенігсберг

Балерина Банан

Забава Засолочне Чудо, 
безрозсадний

Золотий потік

Діно F1, Clause, Франція

Галілея F1, 
Hazera, Нідерланди

Кміциц, Legutko, Польща Лагідний

Земляк

Диво світу

Кібіц

Гібрид Тарасенко-7
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11.2180 0,1 г 5,50

11.2779 12 шт 11,00

11.2780 0,1 г 4,65

11.2042 0,1 г 5,10

11.2777 100 шт 7,50 11.2051 20 шт 18,40

11.2184 0,1 г 4,50

11.2268 0,15 г 4,95 11.2052 жовтий, 0,1 г 4,60
11.1359 червоний, 0,1 г 4,60

11.2274 0,1 г 5,75 11.1369 0,4 г 6,95

11.2277 0,1 г 5,85

11.2483 8 шт 14,50

11.2482 8 шт 15,65

11.2282 0,2 г 5,40

11.2276 0,4 г 6,95

11.1320 0,2 г 4,50

11.1373 0,1 г 5,60

11.1315 0,1 г 3,95

• Чудовий середньостиглий сорт
• Високорослий, формується у 2 стебла
• Плоди довгі, 200-250 г, іноді більші, дуже смачні
• Консервування, паста, соуси, зимові салати

• Надзвичайно красивий плодовитий сорт, 
• 70-75 днів після висадки розсади, кущ 

до 150 см. Плоди багатобарвні, червона 
м’якоть, соковита, смачна. Для пасти, 
соусів, кулінарії, маринування

• Незвичайний сорт, 110-115 днів 
після висадки. Високорослий, до 10 
зав’язей на кисті. Плоди 120-180 г, 
щільні, малонасінні, смачні, лежкі. Для 
цільноплодного консервування, салатів

• Урожайний с/сиглий сорт, 100-115 днів
• Кущ до 180 см, потребує підв’язки. Плоди 

кубовидні з носиком, до 200 г,  м’ясисті, 
смачні. Стійкість до хвороб, чудовий смак, 
всі види переробки

• Урожайний с/ранній сорт з дружним 
дозріванням. Кущ компактний, рясна 
зав’язь. Плоди кубовидні сливки, щільні, 
м’ясисті. Ідеальні для консервування та 
зимових заготовок

• Урожайний гібрид, 100-105 днів
• Кущ низькорослий, плоди 60-80 г
• Щільні, без плями біля ніжки, смачні
• Паста, соуси, кулінарія, маринування

• Лідер ринку, 110-115 днів від сходів 
• Кущ до 2,5 м, рясна кистьова зав’язь
• Плоди 80-100 г, солодкі, соковиті, смачні
• Консервування, переробка на сік, соуси 

• Середньоранній сорт відкритого ґрунту
• Кущ 60-80 см, рясне плодоношення
• Плоди витонченої форми, до 100 г, щільні
• Маринування, переробка на соуси, пасту

• Популярний ранній сорт, 100-110 днів
• Кущ високий, плоди щільні, 10-12 см
• Чудовий смак, висока урожайність
• Консервування, салати, кулінарія

• Незвичайний с/ранній сорт, 105-110 діб
• Кущ 1,5-2 м, потребує опори
• Плоди сигаровидні, 12-17 см, 100-150 г
• Салати, переробка на пасту, соуси

• С/стиглий сорт, 105-115 днів
• Кущ 70-90 см, без пасинкування
• Плоди 90-110 г, щільні, приємний смак
• В’ялення, засолювання, кулінарія

• Ранній урожайний український сорт
• Кущ 65 см, плоди 65-70 г, лежкі, щільні
• Смак солодко-кислий, чудовий аромат
• Цільноплідне консервування, кулінарія

• Один з кращих гібридів на ринку
• Кущ до 110 см, збір на 65-70 день
• Плоди 80 х 55 мм, стінки 9 мм, 130-150 г
• Хворобостійкий, дуже урожайний

• Новий ранній гібрид, 75 днів від висадки
• Кущовий, формується у 2 стебла, урожайний
• Плоди 160-180 г, Ø7-8 см, відмінного смаку
• Висока опірність хворобам, в т.ч. вірусним

• Ранній сорт, 65 діб від висадки розсади
• Рослина кущова, плоди 50-60 г
• Відмінний смак, чудові засолочні якості
• Фітофторостійкий, урожайний

• Чудовий ранній засолочний сорт
• Рослина 75 см, для відкритого ґрунту
• Плоди 65-90 г, до 15 шт на кисті, смачні
• Універсальний та стабільно урожайний

• Урожайний оригінальний сорт, 100 днів
• Кущ≈2 м, 20-25 плодів на кисті
• Плоди схожі на лимон, 80-120 г
• Смакує і маринованим, і свіжим

• Популярний сорт, 65 днів від висадки
• Кущ 40-50 см, плоди смачні, 40-50 г
• Висока товарна якість,засолочні якості
• Ринок, переробка на пасту, соуси тощо

• Лідер продажів, 110-120  днів
• Кущ до 60 см, плоди-сливки 90-110 г
• Не розтріскуються, товарні, смачні
• Цільноплідне консервування, кулінарія

Брисколіно F1,  
United Genetics, Італія

Гладіс F1, Esasem, Італія
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11.0110 20 шт 29,90
11.0602 100 шт 129,50

11.2460 20 шт 17,60
11.2506 50 шт 29,50

11.2053 0,1 г 5,50
11.2054 5 г 44,75

11.2056 0,2 г 5,65
11.2057 5 г 44,75

11.2058 20 шт 17,95

11.2461 20 шт 17,95
11.2507 100 шт 52,10

11.2280 10 шт 16,50
11.2281 50 шт 44,00

11.1374 0,1 г 4,95

11.1370 0,3 г 5,75
11.1371 10 г 39,80

11.2278 жовтий, 0,1 г 5,85
11.2279 червоний, 0,1 г 5,85

• Урожайний коктейль-томат, до 95 днів
• Кущ низькорослий, плоди 30-40 г
• Надійний, урожайний, смачний
• Консервування, свіже споживання

• С/стиглий продуктивний кущовий гібрид
• До 90 плодів/кущ, одночасне дозрівання
• Плоди 85 х 45 мм, стінки 8 мм, вага=75 г
• Для консервування, переробки на пасту

• Чудовий урожайний пізній сорт
• Кущ низькорослий, плоди яскраві
• М’якоть щільна, відмінний смак
• Паста, соуси, салати, консервування

• Новий ранній супер урожайний сорт
• Кущ низькорослий, плоди-сливки щільні
• Витривалий, хворобостійкий, смачний
• Паста, соуси, салати, консервування

• Ідеальний для консервування, 95 днів
• Середньорослий, плоди перцевидні
• 80-100 г, щільні, дуже смачні, товарні
• Паста, кетчупи, салати, кулінарія

• Ранній дуже продуктивний гібрид
• Кущ детермінантний, з дружньою віддачею
• Плоди 75 г, щільні, відмінного смаку
• Хворобостійкий, універсальний

• Урожайний гібрид відкритого грунту
• Середні строки, кущ від 150 см
• 5-6 плодів на кисті, до 3- відер з куща
• Смачний, універсальний, холодостійкий

• Популярний ранній сорт, 95-105 днів
• Кущ штамбовий, 40-50 см, плоди≈90 г
• Хворобостійкість, відмінний смак
• Свіжі салати, консервування, кулінарія

• Чудовий урожайний сорт, 100-108 днів
• Кущ 40-55 см, плоди сливки 90-100 г
• Відмінний смак як для консервування 

так і для будь-якої іншої переробки

• С/стиглий сорт для відкритого ґрунту
• Кущ до 150 см, 5-6 плодів на кисті
• Перші плоди до 300 г, далі менші
• Дуже смачний, переробка, маринування

Де Барао

Артикул    |         Опис           |     ЦінА

• Відомі урожайні сорти, 110-135 днів
• Кущі високорослі, плоди 70-100 г

11.1367 0,1 г, червоний 4,75
11.2055 3 г, червоний 15,60
11.1364 0,1 г, жовтий 4,75
11.1365 0,1 г, Помаранч 4,75
11.1366 0,1 г, рожевий 4,75
11.1368 0,1 г, чорний 4,75
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Одна з найнебезпечніших загроз для томатів в період вегетації - грибкові хвороби, зокрема фітофтороз, який здатен знищити урожай за 3-4 дні. Кілька порад 
по догляду за томатами: висаджуйте томати на місці, де раніше не росла картопля, адже хвороби у цих культур однакові; збудники комфортно зимують у грунті, 
тож застосовуйте корисні мікроорганізми для оздоровлення грунту; не загущуйте посадки, проводьте регулярний огляд з метою виявлення проблеми на ранніх 
стадіях; практикуйте профілактичні обробки якісними оригінальними препаратами, це допоможе уникнути обробок у період плодоношення.

ТОМАТИ
 сливки, черрі

Лимон Ліана

Пето 86

Маруся
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11.2491 0,1 г 5,95

11.1380 0,1 г 4,65

11.2149 0,2 г 5,80
• Середньостиглий урожайний сорт
• Кущ до 2 м, 25-35 томатів на кисті
• Плоди 90-100 г, смачні, щільні
• Фітофторостійкий, універсальний

• Урожайний сорт, 110 днів від сходів
• Кущ висотою до 70 см, плоди-сливки до 100 г
• Щільні, товарні, відмінного смаку
• Хворобостійкість, універсальне використання

• С/ранній урожайний сорт
• Кущ низькорослий, рясна зав’язь
• Плоди 70-80 г, щільні, смак виражений
• Хворобостійкий, для будь-якої переробки

Вишенька-черешенькаБонсай Дюймовочка Золоті пальчикиВосторг садовода, 
Gardener’s delight
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11.1399 0,1 г 5,9011.1397 0,1 г 5,10 11.1400 0,2 г 5,35 11.1402 0,1 г 5,1511.2154 0,1 г 4,90
• Ранній сорт томатів, 100-105 днів
• Кущ до 2 м, на кисті по 30 плодів
• Вага 10-15 г, солодкі, схожі на вишні
• Смачні салати, консервування, кулінарія

• Кімнатний сорт томату, 85-90 днів
• Кущ-дерево, до 30 см, з картопляним листям
• Рясне плодоношення, плоди дуже смачні
• Декоративний, вирощують весь рік

• Популярний ранній сорт, 90-95 днів
• Кущ високорослий, плоди 15-20 г
• Ціниться за витривалість і чудовий смак
• Салати, декорування страв, маринування

• Оригінальний сорт, 100 днів
• Кущ до 1 м, не потребує підпорок
• Помідорчики-черрі 25-30 г, смачні
• Цільноплідне консервування, кулінарія

• Популярний середньостиглий сорт
• Кущ до 120 см, кисті з численною зав’яззю
• Вага плодів 30-40 г, солодкі, дуже смачні
• Цільно плідне консервування, салати

Балконі, Satimex, Німеччина
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11.2072 жовтий, 10 шт 6,95
11.2073 червоний, 10 шт 6,95

• Популярний кімнатний гібрид
• Кущик 30 см, для горщиків, кашпо
• Кисло-солодкий смак, аромат
• Всесезонне вирощування

Непасинкуючийся 
засолочний

Петруша городник П’єтра Росса F1, 
Clause, Франція Райські свічки

Чудо посолуУлісе F1,  
Syngenta

Ні клопоту ні турбот

Мустафа, безрозсадний Надія Тарасенко Наміб F1,  
Syngenta
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11.2285 0,4 г 6,95

11.2290 0,1 г 5,25 11.2485 20 шт 19,90 11.2492 0,1 г 5,50

11.2293 0,1 г 6,1011.2064 20 шт 19,50

11.2032 0,4 г 6,95

11.1382 0,1 г 4,60 11.1384 0,2 г 6,1011.1383 0,1 г 4,95

11.2284 0,4 г 6,95 11.2155 0,1 г 5,50 11.2059 10 шт 16,60

• С/стиглий сорт для відкритого ґрунту
• Кущ низькорослий, плоди 50-80 г
• Щільні, м’ясисті, лежкі, смачні
• Паста, кетчупи, маринування

• Відомий ранній сорт відкритого ґрунту
• Кущ до 60 см, плоди вагою до 200 г
• Рожеві, смачні, цукристі на зламі
• Переробка та свіже споживання

• Урожайний гібрид, 115 днів від сходів
• Кущ компактний, плоди 70-80 г, солодкі
• Ідеальний на переробку для пасти, соусів
• Опірність до вірусних/грибкових хвороб

• Чудовий урожайний ранній сорт
• Кущ до 1 м, довгі кисті з рясною зав’яззю
• Плоди солодкі, ароматні, красиві
• Консервування, кулінарні страви

• Ранній сорт, 100 днів після сходів
• Кущ 50 см, не потребує пасинкування
• Плоди 80-100 г, чудового смаку
• В’ялення, консервування, кулінарія

• Продуктивний ранній гібрид, 100-105 днів
• Високорослий, плоди 110 г, перцевидні
• Висока урожайність, витривалість
• Чудовий смак для всіх типів переробки

• Новинка, невибагливий сорт, 90 днів
• Кущ 45 см, плоди щільні, 50-60 г
• Урожайний, хворобостійкий, витривалий
• Консервування, соління, кулінарія

• Чудовий ранній сорт, 110-115 днів
• Кущ 40-60 см, плоди 100-110 г
• Ринок, цільноплідне консервування
• Хворобостійкість, висока урожайність

• Відомий європейський сорт, 102 дні
• Кущ 45-55 см, плоди сливки, ≈100 г
• Сорт товарний, смачний, урожайний
• Ринок, консервування, кулінарія

• Середньоранній сорт, 100-115 днів
• Кущ 2,5-3 м, по 10-12 кистей/7 плодів
• Плоди 100-200 г, дуже смачні, красиві
• Універсальний, хворобостійкий сорт

• Ранній сорт, 100 днів від сходів
• Кущ середньорослий, плоди до 80 г
• Товарність, лежкість, чудовий смак
• Розсадний, або безрозсадний спосіб

• Відомий с/стиглий сорт
• Кущ до 2 м, по 6-7 плодів на кисті
• Плоди 100 г, м’ясисті, смачні
• Універсальний, урожайний

• Продуктивний ранній гібрид, 75-90 днів
• Кущ середньорослий, плоди 110-120 г
• Чудовий смак, висока товарна якість
• Паста, соуси, цільноплідне консервування

Новічок Перцевидний

Чіблі F1,  
Syngenta

Ріо Фуего РомаРожева сосулька

Оберіг, Legutko, Польща

Ріо Гранде

Шарада,  
Satimex, Німеччина
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11.1379 0,1 г 4,75
11.2060 3 г 15,10

11.0621 0,1 г 5,50

11.2066 20 шт 16,50
11.2065 100 шт 54,00

11.2287 0,2 г 6,20
11.2288 5 г 52,10

11.2062 0,5 г 6,75
11.1381 10 г 59,50

11.2067 0,2 г 5,30
11.2068 5 г 44,05

• Перевірений роками сорт, 115-125 днів
• Кущ 50-85 см, плоди овальні, 75-110 г
• Прекрасний смак, висока товарність
• Хворобостійкість, універсальність

• Оригінальний довгоплідний томат
• Середньоранній, для відкритого ґрунту
• Кущ 50-70 см, плоди 70-90 г, смачні
• Овочевий ринок, переробка, салати

• Урожайний гібрид, 70-100 днів
• Кущ низькорослий, з потужним коренем
• Плоди 100-120 г, ідеальні для пасти
• В’ялення, консервування, переробка

• Популярний ранній сорт, 95-105 діб
• Кущ до 60 см, плодоношення рясне
• Плоди 80-100 г, смачні і ароматні
• Свіже споживання, маринування

• Лідер ринку, до збору 125 днів
• Кущ низькорослий, плоди 90-120 г
• Консервування, кетчупи, паста

• Посухостійкий сорт ранніх строків
• Кущ компактний, плоди 80-95 г
• Дуже смачний, хворобостійкий сорт
• Салати, переробка, овочевий ринок

Техас F1

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

11.2291 10 шт 13,60
• Чудовий середньостиглий гібрид
• Кущ детермінантного типу, до 70 см
• Плоди 60-70 г, щільні, лежкі, ароматні
• Хворобостійкий, урожайний, надійний

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

11.2063 0,1 г 5,50
• Урожайний середньоранній сорт
• Кущ 1,2 м, перші плоди 300 г, потім ≈150 г
• Щільні, м’ясисті, кисло-солодкі
• Невибагливий сорт, лежкий і смачний

Рожевий Фламінго
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Капуста займає важливе місце у нашому раціоні, незамінна для приготування українського борщу, голубців, солінь та іншої смакоти.  
В нашому каталозі для зручності вибору є поділ на категорії: рання білокачанна капуста - вже в червні з неї ви зможете приготувати смачні та вітамінні салати, 
вона чудово поєднується зі свіжою зеленню, хрусткою редискою та ароматним огірком; середньостигла капуста - чудовий вибір для квашення,  
вона добре зберігається у сховищах протягом осені та частини зими; середньопізня та пізня капуста - добре зберігається у свіжому вигляді 5 і більше місяців, 
має найщільнішу структуру листя, добре підходить для квашення. 
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• Ранній гібрид, 48-53 дні від висадки
• Качани округлі, 1-1,2 кг
• Листя соковите, біло-зелене на зрізі
• Для теплиць і відкритого ґрунту

• Ранній гібрид, 65-75 днів від висадки
• Качани 2,5 кг, сильна коренева система
• Вирощується у 2 оборотах, не розтріскується
• Смачні салати, свіжий ринок

• Новий супер ранній гібрид, 46-50 днів;
• Качан округлий, 0,8-1,8 кг
• Раннє формування та ущільнення
• Цілковита стійкість до грибків та вірусів

• Cупер ранній гібрид 46-50 діб від висадки
• Голівки щільні, до 2,2 кг, красиві
• Потужний корінь, малий внутрішній качан
• Стійкий до хвороб, густота 5-6 рослин на 1 м2

• Урожайний гібрид, 45-50 діб від висадки
• Дружне формування, голівки 0,7-1,5 кг
• Качани округлі, красиві, товарність висока
• Краще росте в теплицях і під агроволокном

• Супер ранній гібрид, 47-49 днів від висадки
• Дружне дозрівання, голівки щільні, 1-1,2 кг
• Внутрішній качан короткий, ніжка висока
• Високий вміст цукрів, товарність 90-95%

• Ранній урожайний гібрид, 55-58 діб від висадки
• Голівки до 1,8 кг, складання листя щільне
• Висока товарність, чудовий смак
• Стійкий до стрілкування та хвороб

• Урожайний сорт, 50-60 діб від висадки
• Качани округлі, до 1кг, щільність хороша
• Ціниться за дружну віддачу, товарність
• Для свіжого та салатного вживання

• Ультра ранній гібрид, 55 діб від висадки
• Голівки до 1,5 кг, соковиті, хрусткі
• Висока урожайність, дружна віддача
• Кращий для раннього овочевого ринку

• Урожайний сорт, 114-134 дні від сходів
• Качани ≈ 3,6 кг, щільність середня
• Стійкий до знижених температур
• Чудовий вибір для квашення і переробки

• Витривалий і надійний, 75-80 діб/висадки
• Качани 2,5-3,5 кг, щільні, смак відмінний
• Тривале стояння у полі, не розтріскується
• Відмінний для переробки, лежкий

• Для двох оборотів, період вегетації: 80 днів
• Вага до 2,5 кг при густоті  4-5 рослин на 1  м2 
• Голівки округлі, щільні, не розтріскуються, 

Посів: 1-й: лютий, березень; 2-й травень-червень
• Квашення, соління, свіже споживання

• Потужний гібрид, 80 днів від сходів
• Голівки 2,5-3 кг, відмінного смаку
• Посухостійкий, висока опірність до хвороб
• Квашення, кулінарія, зберігання до січня

• Чудовий гібрид, 95-110 діб від висадки
• Качани щільні, округлі, 4-6 кг
• Дуже урожайний і стійкий до хвороб
• Для квашення, зберігається≈12 місяців

• Богатир на грядках, 100-110 днів
• В оптимальних умовах виростає до 8 кг
• Щільна структура, високий вміст цукру
• Квашення, тривале зберігання

• Ранній гібрид, 65-70 днів від висадки
• Качани округлі, відмінна щільність
• Вага до 1,8 кг, листя на зрізі біло-зелене
• Не розтріскується, відмінний смак

• Хворобостійкий гібрид, 125 днів
• Голівки до 3,5 кг, відмінний смак
• Добре підходить для квашення
• Зберігання до 7 міс без втрати якості

• С/стиглий гібрид для квашення, 110 діб
• Голівки 4-6 кг, щільно складене листя
• Урожайний, товарний, смачний
• Тривале зберігання, квашення, кулінарія

• Продуктивний гібрид, 120 днів/висадки
• Качани 3-4 кг, щільні, компактні
• Підходить для прямого посіву у ґрунт
• Стійкий до хвороб, високотоварний

• Гібрид, перевірений часом,
• 100-120 днів, качани щільні, 3-5 кг 
• Стійкий до трипсів та фузаріозу, пластичний
• Квашення, переробка, зберігання до 5 місяців

• Спосіб вирощування: розсадний

• Висадка у ґрунт: остання декада 
квітня – 1-2 декада травня

• Найкращі умови: сонячні ділянки, 
нейтральні ґрунти (суглинки, 
піщані, глинисті)

• Період вегетації: від 120 днів  
(ранні сорти) до 190 днів (пізні)

• Зберігання насіння: 4-5 років

• Кількість насінин в 1 г: 250-330 шт

Аліна F1, NongWoo Bio

Іюньська

Слава

АмагерАгресор F1, Syngenta

Золотий Гектар

Голден Бол F1, Корея Дітмаршер Фрюер 
Legutko, Польща

Балбро F1, Hazera, 
Нідерланди

Заріссіма F1,  
Rijk Zwaan, Нідерланди

Пушма F1,  
Rijk Zwaan, Нідерланди

Етма F1,  
Rijk Zwaan, Нідерланди

Катаріна F1,  
Bejo, Нідерланди Міррор F1, Syngenta

Землячка

Парел F1, Bejo, Нідерланди

КвашенкаГлоуб Мастер F1, 
Takii Seed, Японія

Кастелло F1  
Hazera, НідерландиБронко F1, Bejo, Нідерланди Галаксі F1,  

Seminis, Нідерланди

Мегатон F1,  
Bejo, Нідерланди

Фантазія F1

Лексикон F1, Syngenta Центуріон F1, Syngenta

Адаптор F1, Syngenta
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11.2301 20 шт 12,75
11.2302 100 шт 56,00

11.1744 1 г 6,20
11.1745 10 г 25,95

11.1748 1 г 5,75
11.1749 10 г 18,60

11.0070 20 шт 19,35
11.0472 100 шт 62,00

11.2783 20 шт 22,00
11.2784 100 шт 68,00

11.1757 1 г 5,60
11.0986 10 г 17,40

11.1762 1 г 6,50
11.1763 10 г 21,90

11.1766 20 шт 23,70
11.0468 100 шт 87,00

11.1767 20 шт 17,60
11.0469 100 шт 79,00

11.1760 20 шт 24,75
11.0467 100 шт 87,00

11.1506 20 шт 18,99
11.1759 100 шт 79,00

11.0374 1 г 5,70
11.2303 10 г 18,60
11.0473 20 г 33,10

11.0382 20 шт 8,5011.2724 20 шт 17,75

11.2547 20 шт 16,95

11.2537 20 шт 19,6011.2304 20 шт 23,10

11.1747 1 г 5,65

11.1752 20 шт 20,55

11.0974 1 г 5,9511.2110 20 шт 14,85 11.2538 20 шт 17,8011.2539 20 шт 22,00 11.1523 20 шт 12,55

11.1784 20 шт 27,35

11.1753 0,25 г 13,65

11.2307 20 шт 24,75 11.2305 20 шт 23,80

• Ультраранній, 45 днів від висадки
• Голівки до 1,5 кг, щільні, смачні
• Дуже витривалий, холодостійкий
• Ранній овочевий ринок, кулінарія

• Урожайний ранній сорт, 90-100 днів від сходів
• Качани округлі, щільність середня, вага 1,2-1,5 кг
• Відмінний смак, товарність і транспортабельність. 
• Ідеальний для ринку, свіжих салатів та кулінарії

• Ультра ранній сорт, 80 діб від сходів
• Качани округлі, до 1,5 кг
• Щільність середня, кочерижка коротка
• Ціниться за смак та дружну віддачу

• Надійний сорт, 80-90 днів від висадки
• Качани круглі, вага до 4,5 кг
• Внутрішня структура щільна, соковита
• Квашення, зберігання до січня

• Популярний пізній сорт, 140-150 днів
• Качани 3-4 кг, округло-пласкі, щільні
• Висока урожайність, товарність
• Переробка, квашення, зберігання

• Популярний сорт, 100-110 днів від сходів
• Качани, 1,6-3,3 кг, товарність 90-99%
• Для раннього ринку і овочевого меню

• С/стиглий гібрид для квашення і кулінарії
• Голівки до 4 кг, відмінна товарність
• Високий вміст цукру, ніжний смак
• Надзвичайно смачний у кулінарних стравах

Нью Йорк F1, Wing Seed, 
Нідерланди

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

11.2309 20 шт 15,40

• Лідер ринку, 130 днів від висадки
• Голівки 2,5-4 кг; з 1 сотки 1200 кг
• Стійкий до хвороб, посухи
• Квашення, переробка, зберігання

• Надійний гібрид, 145 днів від висадки
• Качани компактні, щільні, 2,5-4 кг
• Стійкий до хвороб, посушливих умов
• Квашення, кулінарія, зберігання

Анкома F1,  
Rijk Zwaan, НідерландиАмтрак F1, Bejo, Нідерланди
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Одним із найагресивніших шкідників капусти є білокрилка, одна з назв якої походить від грецького слова «борошно», крила цих комах ніби обпилені білою 
сипучою речовиною, схожою на борошно. Найкращі умови розвитку білокрилки - температура +20 °...+ 27° та вологість 70-90%; шкідник любить затінені 
місця та часто живиться на нижніх сторонах листя рослин, куди не проникає багато сонячного світла. Щоб побороти білокрилку, яка останніми роками активно 
претендує на наш урожай, збережіть на замітку кілька ефективних препаратів від вітчизняних та зарубіжних виробників: Проклейм, Вертімек, Актеллік, Актара 
від Syngenta; Турбо Престо 3 Актив (Cімейний Сад); Прованто Максі і Прованто Дуплет (SBM); Актарофіт (Ензим Агро).

КАПУСТА
   білокачанна

• Пізній лежкий сорт, 140-160 днів
• Качани до 4 кг, крупні, округлі
• Урожайний, стійкий до розтріскування
• Квашення, свіже споживання до травня

• Популярний гібрид, 130-135 днів
• Качани тугі, вирівняні, 4-4,5 кг
• Добре переносить загущену посадку
• Квашення, лежкість до 7 місяців

• Середньопізній сорт, 130 днів
• Качани округлі, до 4 кг, білі в розрізі
• Стійкий до розтріскування, лежкий
• Один з кращих для квашення

• Урожайний гібрид, 115 днів від висадки
• Качани 4-8 кг, щільні, ніжка коротка
• Стійкість до хвороб, зберігається 6 міс
• Квашення, кулінарна переробка

• Потужний пізній гібрид, 130-135 днів
• Розетка компактна, качани 3-4 кг
• Стійкий до трипсів, фузаріозу
• Зберігання до 8 міс, квашення, переробка

• Середньопізній гібрид для стабільно високого 
урожаю. 115-125 днів від висадки розсади, 
голівки 3-5 кг. Стійкий до ураження фузаріозом, 
трипсом, до розтріскування. Зберігання до 5 
місяців. Стандарт квашення та соління.

• Пізній гібрид для тривалого зберігання і закваски
• Від висадки розсади 130-150 днів, вага до 3,2 кг
• Щільна структура, чудовий смак, гарна лежкість
• Стійкий до хвороб, розтріскування, холодів

• С/пізній урожайний гібрид з високою 
товарністю. 110-115 днів після висадки, 
голівки 3-4 кг. Стійкий до фузаріозу та 
бактеріозу, лежкість до 5 міс. 

• Ідеальний для квашення та засолювання

• С/пізній гібрид для квашення, 105-120 днів
• Розсадний спосіб або прямий посів у грунт
• Вага 3-4 кг, густота посадки регулює розмір 
• Квашення, кулінарія, зберігається до 6 міс.

• Популярний гібрид, 145-175 днів
• Розетка припіднята, качани≈4 кг
• Стійкість до фузаріозного в’янення
• Квашення, тривале зберігання

• Урожайний гібрид для квашення, 90-110 днів
• Голівки 2,5-4 кг, з восковим нальотом
• Чудовий смак, витривалість, хворобостійкість
• Квашення, кулінарія, зберігання до 5 міс

• Один з кращих гібридів нового покоління
• 125 днів, вага качанів 2-4 кг, щільні
• Стійкість до посухи та хвороб
• Зберігається до 8 міс, квашення, переробка

• Еталон в сегменті пізніх гібридів
• 130-140 днів, голівки 2-4 кг, відмінний смак
• Посухо- та хворобостійкість,  

зберігання до 8 міс

• Лежкий сорт, 145-160 днів від сходів
• Качани округло-пласкі, ≈4 кг
• Не розтріскується, транспортабельний
• Чудовий для квашення і кулінарії

• Популярний пізній сорт, 130-150 днів
• Качани≈3,6 кг, округло-пласкі, 6 кг/м2

• Товарність до 90%, лежкість відмінна
• Квашення, переробка, тривале зберігання

• Пізньостиглий сорт для квашення
• До 4 кг, листя з восковим нальотом
• Не уражується некрозом при зберіганні
• Смакує квашеною та у стравах

• Урожайний пізній гібрид, 140 днів
• Голівки 3-5 кг, щільні, коротка ніжка
• Відмінний смак для квашення та кулінарії
• Зберігається до 8 міс без втрати якості

• Надійний урожайний гібрид, 170 днів
• Качани крупні, ≈4,2 кг, щільні
• Урожайність висока, лежкість 6 міс
• Квашення, переробка, зберігання

• Популярний сорт, 115-130 днів
• Качани серцевидні, щільні, 2,5-3,5 кг
• Відмінний смак для квашення, свіже 

споживання в осінньо-зимовий період

Білосніжка

ОльгаЛеся

Бригадир F1,  
Clause, Франція

Тюркіс

Українська осінь

Лежебока

Новатор F1, Syngenta

Білоруська-455Атрія F1,  
Seminis, Нідерланди

Зенон F1, Syngenta

Професор F1  
Syngenta, Нідерланди

Респект F1  
Satimex, Німеччина

Саксесор F1  
Syngenta, Нідерланди

Селма F1,  
Rijk Zwaan, Нідерланди

Валентина F1

Джинтама F1, Rijk Zwaan

Золтан F1, Hazera

Ліон F1, Nickerson Zwaan, 
Нідерланди

Кам’яна голова

До весни Зимовка Зірви голова

Ленокс F1,  
Bejo, НідерландиКолобок F1

Серце великого бика
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11.1769 1 г 5,60
11.1770 10 г 16,60
11.1771 20 г 24,60

11.0372 1 г 5,60
11.0983 10 г 16,60
11.0480 20 г 24,60

11.0477 1 г 5,60
11.0478 20 г 24,50

11.0069 20 шт 19,90
11.1773 100 шт 84,00

11.1778 1 г 6,60
11.1779 10 г 26,90

11.1790 1 г 5,60
11.1791 10 г 24,75

11.0991 1 г 5,75
11.0992 10 г 17,50

11.0980 1 г 5,80

11.1786 20 шт 19,60

11.0965 1 г 5,9011.0964 20 шт 20,75

11.2543 20 шт 23,10

11.2787 20 шт 22,50

11.2788 20 шт 11,00 11.2785 20 шт 23,50 11.2541 20 шт 22,00

11.0967 0,5 г 5,50

11.2540 20 шт 24,75

11.2544 20 шт 22,00

11.2545 20 шт 21,10

11.0968 1 г 5,95 11.1776 1 г 5,85 11.1777 0,5 г 5,80

11.2542 20 шт 24,1011.1781 0,5 г 6,10

11.0985 0,3 г 5,75

• Сорт для зберігання і квашення, 165 днів 
• Качани округло-пласкі, до 5 кг
• Не розтріскуються, лежкі, товарні

• Відомий сорт, 161-163 дні
• Качани щільні, товарні, до 3 кг
• Квашення, зимове зберігання

• Популярний пізній сорт, 155-160 днів
• Качани до 4 кг, щільні, білі у розрізі
• Листя соковите, смак відмінний
• Кулінарна переробка, квашення

• Дуже популярний пізній гібрид
• Качани щільні, 4-6 кг, округло-пласкі
• Смачний, товарний, лежкий 4-5 міс
• Продаж, кулінарія, відмінний для квашення

• Перевірений сорт, 145-160 днів
• Качани до 5 кг, не розтріскуються
• Урожайність до 10 кг/м2

• Відмінний смак, квашення, переробка

• Продуктивний сорт, 175 днів
• Качани округлі, тугі, вага до 4 кг
• Відмінний смак, не розтріскується
• Кулінарія, зберігання, квашення

• Надійний вітчизняний сорт, 155-160 днів
• Качани округло-пласкі, 3-5 кг
• Зберігання до 6 місяців без втрати якості
• Квашення, кулінарна переробка
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• Відмінний сорт, 130-140 днів
• Качани, однорідні, вага до 4 кг
• Листя соковите, щільна структура
• Квашення, кулінарія, тривале зберігання

• С/пізній сорт, 130-140 днів
• Качани до 4,5 кг, щільні, білі на зрізі
• Відмінний смак у стравах та для квашення
• Зберігається без втрати якості до 6 міс

Харківська зимова ЯрославнаЦукрова головаУрожайна супер лежка
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11.0993 1 г 5,75
11.0994 10 г 17,20

11.0997 1 г 5,60
11.0998 10 г 16,60

11.0995 1 г 6,1011.2308 1 г 6,10

• Урожайний сорт, 150-165 днів
• Качани 2-4 кг, відмінний смак
• Урожайність 10-11 кг/м2

• Квашення, переробка, лежкість 6 міс

• Відомий та перевірений часом сорт
• Вегетація 160-165 днів, качани до 4 кг
• Не розтріскується, хворобостійкий
• Чудовий для квашення, лежкий
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13     +38 (067) 39-09-104       +38 (095) 86-90-444

Багатьом з нас відомо, що капуста, особливо броколі або цвітна - часто виходить в цвіт. З’ясуємо, чому: при дефіциті вологи рослина не може формувати 
голівку і випускає стрілку - слідкуйте за вологою у ґрунті та використовуйте мульчування; тривалість світлового дня - якщо на стадії зав’язі світловий день 
триває більше 13 годин, ризики стрілкування зростають, тож необхідно не спізнитися з висадкою розсади; оптимальна температура для формування  
голівок капусти - 18...20 градусів, якщо в момент формування качанів погода більш тепла або тривалий час більш холодна - рослина може зацвісти,  
тут також важливі строки висадки рослин.

КАПУСТА
види

• Урожайний надійний гібрид, 65-75 діб
• Вага 1,5-2,5 кг, темно-зелені, щільні
• Висока стресо- і посухостійкість
• Придатний для 2-х посівів

• Cередньоранній сорт, 70-80 днів після сходів
• Качанчики вагою до 300 г, щільні, смачні
• Великий вміст вітамінів; для заморозки 

та кулінарії
• Дружна віддача урожаю, холодостійкість

• Середньостиглий гібрид, до 80 днів після сходів
• Формує щільні суцвіття, літній/осінній оборот
• Стабільно урожайний в т.ч. у стресових умовах
• Висока товарність, урожайність, відмінний смак

• • С/стиглий сорт, 90-100 днів від сходів
• • Голівки щільні, конусовидні, 350-500 г
• • Містить багато вітамінів та корисних речовин
• • Варіння, смаження, заморозка

• Ранній сорт кольрабі, достигання триває 70-75 
днів. Плоди великі, вагою до 3 кг, блідо-зеленого 
кольору. М’якоть дуже ніжна, соковита, смакові 
якості на висоті. Засухостійкий, невибагливий, 
добре зберігається взимку

• Пізній урожайний сорт, від 82 днів
• Суцвіття крупні, темно-зелені, смачні
• Урожайність до 3,6 кг/м2

• Смакує для будь-якої переробки

• Середньостиглий гібрид, 110-115 діб
• Качанчики крупні, Ø25-30 мм
• Відмінний смак, висока товарність
• Заморозка, кулінарна переробка

• Ранній сорт кольрабі, 50-60 днів
• Плоди округлі, світло-зелені, однорідні
• М’якоть біла, з ніжним смаком, соковита
• Свіже споживання, кулінарна переробка

• Ранній продуктивний сорт, 75-85 днів
• Стеблеплід округлий, до 300 г
• Смак солодкуватий, консистенція ніжна
• Салати, кулінарія, зберігання

• Пізній сорт пекінської капусти, 67 днів
• Качани овальні, щільні, листя зелене
• Вага 1,2-1,8 кг, смак відмінний
• Хворобостійкість, зберігання 4-6 місяців

• Дуже ранній гібрид, 45-50 днів
• Качани 0,8-1,5 кг, салатові, компактні
• Підходить для всесезонного вирощування
• Стійкий до хвороб та цвітушності

• Урожайний сорт, 85 днів від висадки
• Голівки середньо щільні, 1,5-2,5 кг
• Стійкий до засухи і низьких температур
• Салати, тушіння, фарширування

• С/стиглий гібрид, 90 діб від висадки
• Суцвіття щільні, до 1,3 кг, смачні
• Довго зберігається на грядці
• Для всіх кліматичних зон України

• Продуктивний гібрид, 85-95 днів
• Суцвіття ніжно-білі, 1,5-2,5 кг
• Сіють у літній і осінній обороти
• Висока урожайність, універсальність

• Відомий перевірений сорт, 90-110 діб
• Голівки округло-пласкі, вага 0,5 кг
• Відмінний смак, хороша урожайність
• Смакує для будь-якої переробки

• Супер ранній гібрид, 55 днів від висадки
• Для відкритого ґрунту і під укриттями
• Суцвіття 0,6-1,5 кг, високотоварні
• Консервування, заморозка, ринок

• Пізній гібрид для зберігання, 137 днів
• Качани до 3 кг, щільні, відмінного смаку
• Визріває на грядці до заморозків
• Зберігається до 7 місяців

• Продуктивний сорт типу Руднеф, 110 днів
• Стебло до 70 см, качанчики Ø до 2 см
• На стеблі зберігається до заморозків
• Використовується свіжою та замороженою

• С/стиглий сорт, 70-90 днів від сходів
• Листя велике, кучеряве, зріз все літо
• Кулінарія, свіже споживання
• Дієтичне харчування, зниження ваги

• Популярний ранній сорт, 45-50 днів
• Пружні черенки, ніжне листя
• Корисний для здоров’я, вітамінний
• Салати, супи, тушкування

• Відомий урожайний гібрид, 128 днів
• Рослина  на високій ніжці
• Голівки 20-30 г, округлі, легкі у зборі
• Смакує для будь-якої переробки

Вілі F1, NongWoo Bio, Корея

Пекінська

Броколі Агассі F1,  
Rijk Zwaan, Нідерланди Броколі Вітамінна Броколі Чуббі F1  

NongWoo Bio, Корея Броколі Романеско

Кольрабі Гігант

Броколі Цезар

Брюсельська Абакус F1

Кольрабі Венеція,  
Anseme, Італія Кольрабі Пурпурова Пекінська Білко F1,  

Bejo, Нідерланди

Пекінська Маноко F1,  
Bejo, Нідерланди Савойська Вертю-1340 Цвітна Б’янка F1,  

NongWoo Bio, Корея

Цвітна Каспер F1,  
Rijk Zwaan, Нідерланди Цвітна Мовір-74 Цвітна Опал,  

Rijk Zwaan, Нідерланди

Савойська Віроса F1,  
Bejo, Нідерланди

Брюссельська,  
Legutko, Польща Капуста Кале Китайська Пак ЧойБрюсельська Франклін F1, 

Bejo, Нідерланди
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11.2314 20 шт 13,50
11.2315 100 шт 44,50

11.1797 0,5 г 5,40

11.0072 20 шт 18,40 11.1792 0,5 г 5,95 11.2312 20 шт 12,85 11.1004 0,5 г 6,60

11.1796 0,1 г 5,85

11.1793 0,5 г 5,95

11.1006 10 шт 22,00

11.0074 0,2 г 4,95 11.1011 0,5 г 5,35 11.0734 20 шт 19,75

11.0075 20 шт 17,90 11.1015 0,5 г 5,30 11.2318 20 шт 20,90

11.0076 20 шт 28,70 11.1800 0,5 г 5,90 11.1018 20 шт 11,75

11.2317 20 шт 29,80

11.2313 0,5 г 4,95 11.2883 0,5 г 6,10 11.1795 0,5 г 6,2511.0073 15 шт 38,10

• Ультра ранній гібрид, 50 днів
• Качани до 1,2 кг, відкритий ґрунт/теплиці
• Урожайний в умовах посухи та спеки
• Для всесезонного вирощування

• Ранньостиглий салатний сорт
• Розетка облистнена, щільність середня
• Сорт холодостійкий, висівають двічі
• Салатне використання, кулінарія

• Чудова суміш різнокольорових сортів
• Голівки 0,3-1,2 кг, яскраві, красиві
• Смакові якості відмінні, вітамінний вміст
• Кулінарна переробка, заморозка тощо

• Оригінальний середньопізній сорт
• Від висадки розсади 105-120 днів
• Вага 2-2,5 кг, зовнішня ніжка висока
• Найкращий для салатів та кулінарії

• Пізній популярний сорт
• Качани 1,4-2,2 кг, красиві, товарні
• Висока урожайність, пікантний смак
• Кращий сорт для зимового зберігання

• Ранній сорт 95-120 днів від посіву
• Качани округлі, або овальні, 1,5-2,5 кг
• Щільність середня, яскравий колір
• Кулінарія, салати, консервування

• Ранній пластичний сорт, 65-75 днів
• Голівки щільні, до 1,7 кг, не жовтіють
• Стійкість до сонячних опіків і хвороб
• Овочевий ринок, кулінарія

Цвітна суміш Самоцвіти

Червоноголова Гранат Червоноголова Калібос Червоноголова Мілана, 
Satimex, Німеччина Червоноголова Топаз

Цвітна Сноубол, Франція

Цвітна Сніговий Гігант
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11.1517 0,5 г 5,85
11.1022 10 г 26,40

11.0077 0,5 г 7,20
11.2884 5 г 24,10

11.1803 0,5 г 6,10

11.0488 0,5 г 8,65 11.2111 0,5 г 6,99 11.1545 0,5 г 5,8511.0487 0,5 г 5,35

• Урожайний надійний сорт, 145 днів
• Качани округлі, насиченого кольору
• Вага 2-2,5 кг, товарність висока
• Кулінарна переробка, зберігання

• Ранній сорт, 70-90 днів від висадки
• Голівки 0,8-1,5 кг, щільні, чудового смаку
• Можливе вирощування у 2-х оборотах
• Свіже споживання, кулінарія, заморозка
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РЕДИС
Ранні і середні сорти редиса більш стійкі до холодів і  стрілкування, а пізні сорти більш смачні, бо накопичують більшу кількість цукрів та поживних речовин. 
Редис - рослина 11-12 годинного світлового дня, щоб уникнути стрілкування, варто накривати рослини з 19 години до 7 ранку світлонепроникним матеріалом 
(картон тощо). Затінення і загущення - часті причини недостатнього росту та стрілкування - сійте редис на сонячних ділянках на відстані не менше 5 см один 
від одного. Сійте насіння у рихлений грунт, не забувайте про добрива, такі, як деревний попіл (калій), або спеціальні добрива для коренеплодів,  
які допоможуть забезпечити грунт необхідним живленням для редиса

• Суміш ранніх сортів, 22-25 днів
• Плоди округлі, різних кольорів, яскраві
• Стійкі до стрілкування, не трухлявіють
• Смакують дорослим і дітям

• Ранній урожайний сорт, 25-28 днів
• Плоди яскраво-червоні, Ø до 4 см
• Смак відмінний, висока товарність
• Декілька оборотів: весна, літо, осінь

• Новий крупноплідний сорт, 28-30 днів
• Плоди Ø до 6 см, округлі, товарні
• М’якоть щільна, без пустот, без гіркоти
• Ціниться за урожайність і чудовий смак

• Дуже ранній гібрид для вирощування 
весною, восени і взимку. Рослина з 
компактним бадиллям. Плоди 3-4 см в 
діаметрі, вагою до 25 г. М’якоть ніжна, 
соковита, хрустка, білосніжна, не грубіє

• Ранній дуже урожайний і надійний гібрид 
для всесезонного вирощування. Висока 
стресостійкість, адаптивність до різних умов 
вирощування. Коренеплоди однорідні, красиві, 
смачні. Для теплиць і відкритого грунту

• Дуже ранній гібрид редиски
• Для раннього посіву та зимового 

вирощування у теплиці
• Коренеплоди щільні, смачні
• Стійкий до розтріскування та стрілкування

18 карат

Богиня

Алекс, Satimex, Німеччина

Дамські пальчики

Жара

Кримсон Гігант Льодяна бурулька Престо

Базис18 днів

Бодіам F1 Rijk Zwaan Дієго F1 Hazera, Нідерданди

Стеллар F1 Syngenta

Ісіс F1  
Hild Samen, Німеччина Карнавал

Мондіал F1, 
Rijk Zwaan, Нідерланди

Гігант, Wing Seed, 
Нідерланди

Ескала F1  
Enza Zaden, Нідерланди

Селеста F1  
Enza Zaden, Нідерданди

Еспрессо F1, Satimex
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11.1214 3 г 5,80
11.1959 15 г 14,50

11.1216 3 г 6,60
11.1961 20 г 18,80

11.2319 2 г 6,20
11.2320 10 г 16,50

11.1964 2 г 5,10
11.1965 20 г 17,20

11.1226 3 г 6,60
11.1225 20 г 17,20

11.0101 3 г 8,30
11.1228 10 г 20,60

11.1230 3 г 6,25
11.1229 10 г 14,80

11.1232 3 г 6,25
11.1973 10 г 16,50

11.0573 3 г 6,60
11.1960 20 г 18,80

11.1211 3 г 5,50
11.1213 20 г 17,50

11.2794 3 г 21,00
11.2795 10 г 49,90

11.2790 3 г 26,50
11.2791 10 г 52,00

11.2792 3 г 24,75
11.2793 10 г 74,25

11.2797 2 г 13,90
11.2798 1000 шт 39,65

11.1227 3 г 5,60

11.0398 250 шт 22,00

11.1963 3 г 12,10

11.2796 2 г 16,50

11.2744 10 г 52,20

11.2321 2 г 11,80

• Чудовий ранній сорт, 18-20 днів
• Плоди округлі, 15-20 г, високотоварні
• М’якоть біла, ніжна на смак, хрустка
• Урожайний; відкритий ґрунт і теплиці

• Ранній сорт, до збору 18-20 днів
• Плоди 15-20 г, красиві, товарні
• М’якоть біла, приємна на смак
• Відкритий ґрунт/теплиці,  1,2-1,5 кг/м2

• Ранній сорт, період вегетації 18-20 днів
• Коренеплоди 15-20 г, солодкий присмак
• Смачні, не в’януть, не розтріскуються
• Для отримання урожаю від весни до осені

• Ранній оригінальний сорт, 22-27 днів
• Плоди овальні, з білим кінчиком
• М’якоть хрустка, без гостроти, смачна
• Відкритий ґрунт, з квітня по вересень

• Відомий та перевірений сорт, 23 дні
• Плоди округлі або округло-овальні
• М’якоть щільна, смачна, без гіркоти
• Стійкий до стрілкування, урожайний

• Ранній сорт редису, 28 днів
• Плоди крупні, Ø4-5 см, високотоварні
• М’якоть біла, щільна, хрустка, без гіркоти
• Урожайний, лежкий, смачний сорт

• Середньостиглий сорт, 35 днів
• Коренеплоди білі, циліндричні, щільні
• М’якоть злегка прозора, соковита
• Середньогострий на смак, урожайний

• Дуже продуктивний сорт, 18-32 дні
• Плоди округлі, соковиті, хрусткі
• Дуже смачні, лежкі, високотоварні
• Тетраплоїдний сорт – підвищена якість

• Продуктивний сорт, 22-27 днів
• Плоди овальні, заглиблені на 1/3
• М’якоть смачна, слабо-гостра
• Для відкритого ґрунту

• Популярний сорт, 18 днів від появи сходів
• Плоди овальні, з білим кінчиком
• М’якоть біла, щільна, без гіркоти

• Ранній гібрид для вирощування ранньою 
весною і восени. Збір на 20-23 день після сходів.
Бадилля пряме, міцне, кореплоди високої 
якості. Урожайний, відмінні смакові якості

• Урожайний гібрид для всесезонного 
вирощування. Дозріває 22-23 дні, адаптований 
до всіх типів грунтів. Гичка до 20 см, 
коренеплоди у діаметрі до 5 см. 

• Ранній гібрид для відкритого 
та захищеного грунту. Бадилля 
прямостояче, стійке до пожовтіння

• Плоди високої якості, зберігають колір

• Новинка серед ранніх гібридів для теплиць та 
в/г. Коренеплоди однорідні, красиві, яскраво-
червоні. М’якоть відмінної якості, білосніжна, 
без порожнин. Стабільна урожайність 

• Рекомендований спосіб 
вирощування: прямий посів у ґрунт;

• Посів: І-й оборот - квітень (min 
t≈+5… +8о оптимальна t≈+15…+25о;  
ІІ-й оборот: кінець травня, червень; 
ІІІ-й оборот - протягом липня

• Поява сходів: 4-10 днів,  
залежно від температури;

• Період вегетації: після висадки 
розсади≈18-35 діб.

• Зберігання насіння: 4-5 років.
• Кількість насіння у 1 г: 80-120 шт

• Ранній продуктивний сорт, 25-30 днів
• Плоди Ø3 см, яскраво-червоні
• М’якоть щільна, дуже смачна
• Всесезонне вирощування, урожайність

• Чудовий ранній гібрид, 18-22 дні 
• Для відкритого та захищеного ґрунту
• Коренеплоди Ø до 5 см, відмінний смак
• Для раннього посіву під укриття

СораСкарлет,  
GSN Semences, Франція

Солярис F1, 
Hild Samen, Німеччина

Червоний з білим кінчикомЧемпіонФранцузький сніданок

Сакса

Черрі Белл, Anseme, Італія

Рудольф F1,  
Bejo, Нідерланди
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11.1237 3 г 6,90
11.1238 20 г 19,80

11.2325 3 г 6,10
11.2326 10 г 16,50

11.2548 2 г 14,15
11.2549 1000 шт 39,60

11.1245 3 г 5,60
11.1244 20 г 16,50

11.0397 3 г 6,95
11.2789 10 г 17,50

11.1243 3 г 6,25
11.1975 10 г 15,50

11.1241 3 г 6,60
11.1240 20 г 21,00

11.1235 3 г 6,25
11.1234 20 г 15,50

11.2324 3 г 17,55

• Лідер ринку, ранній сорт, 25-32 дні
• Плоди яскраві, червоно-малинові
• Смак відмінний, високі товарні якості
• Витривалий, холодостійкий, урожайний

• Популярний ранній сорт, 18 днів
• Коренеплоди 20-25 г, шкірка тонка
• М’якоть білосніжна, смачна
• Для конвеєрного посіву та збору

• Новий ранній гібрид, надійний та витривалий
• Коренеплід крупний, висока товарність
• Без порожнин, хрустка консистенція, смачний
• Схема висадки 5х10 см, 220 насінин на 1 м2

• Популярний сорт ЧБК, 23-30 днів
• Плоди округло-овальні, Ø2-3 см
• М’якоть біла, щільна, середньогостра
• Стійкий до стрілкування і холодів

• Скоростиглий сорт, 20-25 днів
• Плоди округлі, малиново-червоні
• М’якоть білосніжна, дуже смачна
• Висока товарність, холодостійкість

• Популярний ранній сорт, 21-25 днів
• Плоди циліндричні, червоно-рожеві
• М’якоть біла, хрустка, без гіркоти
• Овочевий ринок, салатне меню

• Відомий урожайний сорт, 28-30 діб
• Плоди Ø2,5 см, красиві, 8-10 г
• Ціниться за урожайність і смак
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Є культури, які чудово підходять для підзимнього посіву. Кілька порад для вдалих підзимових посівів:
 - підготуйте ділянку ще в серпні, внесіть добрива, перекопайте грунт, розрівняйте, зробіть борозенки;
 - збільшіть норму посіву на 25-50%, посів здійснюйте тільки сухим, не замоченим насінням;
 - початок зими теплий? Посів краще відкласти до зимових стійких холодів, щоб насіння не проросло до зими;
 - що сіяти під зиму? Салати, кріп, петрушка, шпинат, морква, селера, буряк, редька, редис, ріпа тощо

ДАЙКОН, РЕДЬКА, РІПА

• С/ранній витривалий сорт, 90-110 діб
• Плоди округлі, Ø14-16 см, товарні
• М’якоть насичено-бордова, без кілець
• Стабільно урожайний в різних умовах

• Середньоранній гібрид для зберігання
• Коренеплоди 250-500 г, червоно-бордові
• М’якоть цукриста, ніжна структура
• Зимове зберігання, кулінарія

• С/стиглий сорт, 145 днів від сходів
• Плоди циліндричні, 200-450 г
• М’якоть червоно-фіолетова, солодка
• До 6 кг/1 м2, тривале зберігання

• Ранній продуктивний гібрид, 85-90 діб
• Плоди товарні, солодкі, без кілець
• Ранній посів для пучкової продукції
• Літній посів – урожай на зберігання

• Ранній сорт 70 днів після сходів
• Плоди красиві, м’якоть дуже смачна
• Ціниться за смак і урожайність
• Ранній ринок, кулінарія, зберігання

• Ранній сорт, 80-115 днів
• Плоди 250-500 г, округлі, гладкі
• М’якоть солодка, хрустка, соковита
• Кращий для салатів, хороша лежкість

Атаман, Satimex, Німеччина Бича кров Бікорес,  
Bejo Zaden, Нідерланди

Болівар Болтарді,  
Syngenta, Нідерланли

Боро F1,  
Bejo Zaden, Нідерланди

Вітал Водан F1,  
Bejo Zaden, Нідерланди Гарольд, Lark Seeds, СШАВінегретний

Бордо Борщовий

Гранат, Satimex, Німеччина

Гранатовий сік Дачниця
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11.0835 200 шт 12,20 11.2299 3 г 28,70

11.1616 3 г 5,75 11.0838 200 шт 19,80 11.1617 3 г 16,5011.1615 20 г 14,40

• Урожайний с/стиглий сорт, 110 діб
• Плоди соковиті, 240 г, без кілець
• Урожайність висока, до 5 кг/1 м2

• Кулінарія, зимове зберігання

• Популярний пізній сорт, 130 днів
• Плоди круглі, рівні, високотоварні
• М’якоть щільна, соковита, солодка
• Ринок, кулінарія, зберігання

• С/ранній урожайний сорт, 90-100 діб
• Округло-пласка форма, до 400 г
• М’якоть темно-червона, соковита
• Ранній ринок, зберігання 6-7 місяців
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11.1610 2 г 7,50

11.1612 3 г 5,20
11.1613 20 г 14,40

10.0341 3 г 5,40
11.1614 20 г 14,40

11.2554 3 г 16,50
11.2555 10 г 39,00

11.1620 3 г 6,75
11.1619 20 г 18,10

11.1622 3 г 6,75
11.1621 20 г 18,10

11.0832 2 г 7,85 11.0058 200 шт 16,95

11.0834 20 г 15,30

• С/пізній багаторостковий сорт
• Плоди циліндричні, до 300 г
• Бордовий, без радіальних кілець
• Відмінний смак, стійкість до хвороб

• Надійний перевірений сорт, 110 діб
• Коренеплоди округлі, солодкі
• М’якоть соковита, щільна, смачна
• Підходить для підзимнього посіву

• Урожайний сорт, 80-100 днів
• Плоди круглі, до 450 г, гладкі
• М’якоть солодка, щільна, з кільцями
• Чудовий для борщу, добре зберігається

• Для раннього урожаю вітамінів, 85-90 днів
• Сорт одноростковий, смачний, не стрілкується
• Плоди округлі, бордові, без радіальних кілець

• Ранній урожайний сорт, 90 діб
• Плоди округлі, гладкі, до 210 г
• М’якоть щільна, хустка, солодка
• Маринування, кулінарія, зберігання

• Середньостиглий сорт, 100 днів
• Коренеплоди округлі, до 350 г
• Гичка розлога, м’якоть відмінного смаку
• 7,1 кг/1 м2, добре зберігається

• Середньостиглий сорт 110-115 діб
• Плоди округлі, до 300 г, щільні
• М’якоть темно-червона, соковита
• Витривалий сорт, тривале зберігання

• Популярний середньостиглий сорт, 
100-120 днів

• Коренеплоди округлі, 250-300 г, без кілець
• М’якоть щільна, відмінного смаку
• Стійкий до стрілкування, урожайний

• Надійний, с/ранній сорт для зберігання
• М’якоть щільна, темно-червона, смачна
• Стійкий до посухи і стресових умов
• Витривалий, смачний, лежкий

Делікатесний

Акела, 
Rijk Zwaan, Нідерланди

Детройт Дарк Ред, Італія Детройт Clause, Франція
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10.0342 3 г 4,75 11.0377 5 г 11,45

11.2558 200 шт 22,00
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11.0425 3 г 8,70
11.0426 20 г 41,00

• Середньостиглий сорт, 110 днів
• Плоди круглі,товарні, відмінний смак
• Стійкий до стрілкування, пластичний
• Для свіжого ринку і зберігання

• Ранній сорт, 45-60 днів від сходів
• Плоди 120-300 г, шкірка рожева
• М’якоть біла, слабо-гостра, соковита
• Зберігається до 4 місяців

• Урожайний і лежкий зимовий сорт
• Плоди соковиті, з приємним смаком, 

без гіркоти. Вживають свіжим, вареним, 
маринованим або соленим

• Для дієтичного та здорового харчування

• Популярний с/пізній сорт, 95-100 днів
• Коренеплоди до 350 г, щільні
• Смак слегка гострий і солодкуватий
• Посів: черв-серпень, збір верес.-лист.

• Середньоранній сорт, 60-80 днів
• Коренеплоди округлі, 200-300 г
• М’якоть відмінного смаку
• Два посіви, зимове зберігання

• Ранній сорт, 60-95 днів
• Плоди круглі, 350-600 г, біло-зелені
• М’якоть ніжно-зелена, солодка
• Стійкість до стеблування, лежкість

• Середньостиглий сорт, 90-100 днів
• Коренеплоди 250-400 г, циліндричні
• М’якоть ароматна, щільна, смачна
• Свіже споживання в зимовий період

Дайкон Дайкон японський Редька біла  
«Мюнхенське пиво» Редька чорна

Ріпа Біла Ніч Ріпа Пурпурова, Satimex

Дайкон Китайський 
рожевий

Редька червона зимова Редька МаргеланськаРедька чорна Циліндра
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11.2327 3 г 6,95
11.2328 10 г 14,40

11.1252 2 г 5,10
11.1254 10 г 9,50

11.1981 1 г 4,95
11.1982 5 г 12,60

11.1985 2 г 5,50
11.1984 10 г 16,50

11.1977 2 г 6,10 11.0104 3 г 8,50 11.1978 2 г 5,65

11.1251 2 г 4,95 11.2550 2 г 5,6011.1253 2 г 5,50

• Сорт дайкону для зберігання
• Від посіву до збору 65-70 днів
• Коренеплоди 30-50 см     
• Ніжний солодкуватий смак

• Середньостиглий лежкий сорт
• Плодоношення наступає на 65-80 день
• Плоди  280-350 г, солодкий смак
• Тривале зберігання, урожайність

• Урожайний сорт ріпи, 70-75 днів
• Коренеплоди білі, 300-600 г
• М’якоть ніжна, соковита, смачна
• Кулінарна переробка, зберігання

• Новий урожайний сорт, 55-60 днів
• Плоди 100-120 г, малиново-рожеві
• М’якоть пікантна, ніжна, вітамінна
• Витривалий, смачний, лежкий сорт

• Посів: у відкритий ґрунт
• t для проростання: +5°C, оптимальна t для 

росту +20°C, не витримує t нижчу –1°C
• Висів насіння: для ранньої пучкової 

продукції сіють в кінці березня-у квітні, 
сорти для зберігання сіють протягом 
весни та червня.

• Період вегетації (середній): 60-150 днів
• Найкращі ґрунти: з нейтральною 

реакцією.
• Зберігання насіння: 4-5 років
• Кількість насінин в 1 г: 50-70 шт
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БУРЯК
Як отримати гарний урожай столового буряку? Кілька порад:
 - обирайте добре освітлену ділянку, у сівозміні буряк краще росте після картоплі, бобових, огірків і капусти;
 - найкращі ґрунти - глибоко розпушені, нейтральні: чорноземи, сірі, темно-сірі підзолені, окультурені низинні торфовища;
 - під осінню оранку внесіть на ділянку перегній або компост, а навесні мінеральне добриво NPK в рівних частинах;
 - після появи сходів та до змикання у ряду дбайте про відсутність бур’яну, який є поглинає з ґрунту поживні речовини, за рахунок яких росте буряк.

• Урожайний ранній гібрид, 65-70 діб
• Коренеплоди дуже якісні, товарні
• Чудово плодоносить під укриттям
• 1 посів на пучок, 2-й - зберігання

• С/пізній дуже продуктивний гібрид. 60 
днів для збору пучкового урожаю, 115 
- на зберігання. Коренеплоди гладкі, 
близько 250 г, якісні, смачні. Стійкий до 
церкоспорозу та інших хвороб культури

• Продуктивний сорт, 100-110 днів
• Плоди темно-червоні, смак чудовий
• Гичка компактна, м’якуш без кілець
• Ринок, переробка, зберігання

• Відомий універсальний сорт, 110 діб
• Плоди циліндричні, красиві, смачні
• Висока урожайність, 2 посіви
• Ранній ринок, зберігання

• Один з кращих середньоранніх сортів
• Плоди округлі, однорідні, до 250 г
• М’якоть солодка, смачна, соковита
• Швидке варіння, висока товарність

• Ранній сорт для 2-х посівів, 65/90 діб
• Плоди округлі, гладкі, солодкі, смачні
• Не стрілкується, висока товарність
• Урожай 2-го посіву довго зберігається

• Урожайний с/ранній сорт, 105 днів
• Плоди округлі, товарні, без кілець
• М’якоть темно-червона, смак чудовий
• Урожайний, зберігається тривалий час

• Посухостійкий урожайний сорт,110 діб
• Плоди вирівняні, красиві, 200-250 г
• Яскраво-червоні, соковиті, солодкі
• Переробка, ринок, зберігання

• Ранній універсальний сорт,75-100 діб
• Плоди товарні, до 320 г, легкі у зборі
• М’якоть бордово-червона, смачна
• Кулінарія, зберігання до 6 місяців

• Урожайний середньостиглий сорт
• Коренеплоди циліндричні, гладкі
• М’якоть світла, заглиблення на половину
• Для кормових цілей

• Популярний витривалий сорт
• Коренеплід жовтий, м’якоть біла
• Легкі в зборі, соковиті, лежкі

• Багаторостковий, поліплоїдний сорт
• Коренеплоди до 45 см, % сух.реч - 12-14%
• Легкий у зборі, зберігання то травня

• Білий кормовий буряк, 130 днів
• Напівцукровий, 14% сух. речовин
• Коренеплоди заглиблені у ґрунт на 1/2

• Урожайний гібрид, 120 днів
• Плоди циліндричні, 200-400 г, товарні
• М’якоть без кілець, смачна
• Ринок, переробка, зберігання

• Урожайний с/пізній сорт, 110-120 днів
• Коренеплоди 15-20 см, 150 г, окремі до 600 г
• Соковиті щільні, без радіальних кілець, смачні
• Кулінарія, тривале зберігання 

• Універсальний гібрид, період вегетації 105-
110 днів. 60-70 днів до збору «на пучок», 
110 днів - на зберігання. Коренеплоди 
однорідні, без кілець, смачні і солодкі

• Стійкий до стресів і хвороб, добре зберігається

Зепо F1,  
Rijk Zwaan, Нідерланди

Кестрел F1 Sakata, Японія Ларка,  
Rijk Zwaan, Нідерланди

Лома,  
Rijk Zwaan, Нідерланди

Незрівняна А-463 Нобол, Clause, Франція

Ред Булл,  
United Genetics, Італія

Червона вишняТорпедо

Екендорфський, Україна Центаур Полі, ПольщаУрсус Полі, Польща Рекорд Полі, Польща

Таунус F1,  
Bejo Zaden, Нідерланди

Ломако, 
Rijk Zwaan, Нідерланди

Кадет, Satimex, Німеччина Камаро F1  
Nickerson, Нідерланди

Карілон, 
Rijk Zwaan, Нідерланди

Мулатка Опольський

Пабло F1,  
Bejo Zaden, Нідерланди

Циліндра

Ріваль

Червона куля Буряк столовий на стрічці

Салатний

Негритьонок

Мармеладка

Мангольд
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11.2800 200 шт 19,30 11.1628 200 шт 17,60 11.0842 200 шт 16,95

11.0846 20 г 15,20 11.1635 3 г 16,50

11.0060 5 г 13,10

11.0856 20 г 14,9011.1643 20 г 15,30

11.2212 200 шт 19,90

11.2577 200 шт 18,55

11.2799 200 шт 18,75
Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінААртикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

11.1627 2 г 7,00
11.1626 10 г 19,75

11.0428 200 шт 15,90 11.2552 200 шт 18,70
11.2553 20 г 89,00

11.0844 3 г 5,10
11.0845 20 г 15,30

11.1636 3 г 5,20
11.1637 20 г 14,40

11.0059 200 шт 16,95
11.0429 10 г 59,00

11.1645 3 г 5,20
11.1646 20 г 14,40

11.1638 3 г 5,20
11.1639 20 г 14,40

11.2128 3 г 5,20
11.2129 20 г 14,40

11.2562 ренова, цилінДричний 15,40
11.2559 Беттіна, округлий 15,40

11.2728 Пакет, 500 г 139,00 11.2803 200 г   66,00
11.2879 500 г 139,00
11.1501  1 кг 259,00

11.2726       200 г   66,00
11.2878       500 г 139,00
11.1502        1 кг 259,00

11.2727     200 г   66,00
11.2880       500 г 139,00
11.1503        1 кг 259,00

11.1641 3 г 6,75
11.1640 20 г 18,10

11.1633 3 г 5,20
11.1634 20 г 14,50

11.1630 3 г 6,75
11.1629 20 г 18,10

11.0857 вулкан, червоний, 3 г 6,05
11.0858 лукулус, зелений, 3 г 6,05

• Відмінний ранній сорт 2 посівів
• М’якоть ніжна, без грубих волокон
• Смачний для всіх типів переробки
• Тривало зберігається, пластичний

• Середньостиглий урожайний сорт
• Плоди до 25 см у довжину, бордові, без кілець
• Консистенція щільна, соковита, смачні
• Кулінарія та тривале зберігання

• Популярний сорт, 105-115 діб
• Плоди круглі, темно-бордові, товарні
• М’якоть соковита, без кілець, смачна
• Для переробки і зберігання

• Надійний урожайний сорт, 120 днів
• Плоди циліндричні, смак відмінний
• Підходить для всіх типів переробки
• Зберігається до наступного урожаю

• Відомий продуктивний гібрид, 115 діб
• Плоди якісні, соковиті, без кілець
• Стійкий до стрілкування і церкоспорозу
• Тривале зберігання, переробка, ринок

• Дуже популярний сорт, 130 днів
• Плоди циліндричні, рівні, до 500 г
• М’якоть бордова, цукриста, соковита
• Тривале зберігання, підзимній посів

• Середньоранній сорт, 90-110 діб
• Плоди циліндричні, гладкі, 200-300 г
• М’якуш темно-червоний, без кілець
• Відмінний смак, добре зберігається

• Ранній сорт на зберігання, росте 115 днів
• Коренеплоди середні, яскраво-червоні
• Соковиті, хрусткі, смак солодкий
• Літнє, осіннє, зимове споживання

• Насіння буряку на водорозчинній стрічці
• Рівні ряди без необхідності 

проріджування
• Пізні сорти для зберігання, в уп - 5 м

• Продуктивний пізній сорт, до130 діб
• Плоди гладкі, солодкі, вага до 300 г
• М’якуш бордово-червоний, смачний
• 4,5 кг/1 м2, зберігання, кулінарія

• Популярний сорт середніх строків
• Плоди округлі, однорідні, до 300 г
• М’якоть солодка, смак відмінний
• Переробка, зберігання до 9 місяців

• Урожайний сорт, 90-120 днів
• Плоди округлі,до 500 г, зручний збір
• М’якуш яскравий, смачний, хрусткий
• Кулінарія, добре зберігається

• Листовий буряк для кулінарії
• Розлогі розетки, листя крупне, ніжне
• Частий зріз, швидке відростання
• Для борщів, тушіння, фарширування

Єгипетський

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

11.1624 3 г 5,10
11.1625 20 г 15,30

• Популярний с/стиглий сорт, 128 днів
• Плоди плоско-округлі, до 250 г
• М’якоть хрустка, соковита, солодка
• Лежкий, універсальне використання
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Кормовий буряк очікується на складі у січні 2022 року
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Морква - культура, вимоглива до певних умов, а саме: 
 - розпушеність грунту - необхідна умова оптимального живлення коренеплоду та його росту; 
 - моркву не повинні притіняти томати, кукурудза тощо, тому сійте моркву південніше високорослих сусідів; 
 - морква не росте на кислих грунтах, розкислювати грунт до ph 6-7 необхідно за рік до посіву або при осінній підготовці ділянки окремо від добрив; 
 - достатня кількість вологи, адже у посушливих умовах коренеплід не тільки не добере у рості, але і втратить у смаку.   

МОРКВА

Абако F1,  
Seminis, Нідерланди

Лагуна F1,  
Nunhems, Нідерланди Манго Монанта F1  

Rijk Zwaan, Нідерланди

Канада F1, Bejo, Нідерланди

Апельсинка Без серцевини

Дитяча солодка

Карлена, Legutko, Польща

Лосиноостровська

Корал F1Каротель

Вітамінна

Королева осені Московська зимова

Імператор

Нантська

Курода Шантане

Тушон

Болтекс, Clause, Франція Болівар F1 Clause, Франція Вікінг

Зимовий нектар

Ланге Роте Штумпфе Мірафлорес F1  
Clause, Франція

Кампіно

Віта Лонга,  
Bejo Zaden, Нідерланди
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11.1504 400 шт 26,50

11.1871 20 г 17,50

11.1824 2 г 19,75 11.2809 400 шт 26,50 11.2808 10 г 10,90

11.1048 2 г 5,90

11.1848 2 г 5,20 11.2810 400 шт 26,50

11.0384 1 г 15,90

• Ранній гібрид, 85 днів від сходів
• Коренеплоди яскраві, конічні, 18-20 см
• Відмінний смак, стабільний урожай
• Переробка, зберігання, ринок

• Ультра ранній гібрид, 60-65 днів
• Ціниться фермерами за надійність
• Плоди конічні, до 20 см, смачні
• В оптимальних умовах лежкий

• Ранній сорт, 60-70 днів до збору пучкової 
продукції. Коренеплоди до 15 см, вага 
до 200 г, солодкі. Смакові якості відмінні, 
висока товарність. При зборі на 90-92 день 
зберігаються тривалий час.

• Нантський сортотип, 100 днів від сходів 
до збору. Коренеплоди циліндричні 
з округленим кінчиком, солодкі, 
соковиті, невиражена серцевина. Довго 
зберігається, для всіх типів переробки

• Продуктивний гібрид, 135 днів
• Плоди крупні, 15-20 см, вага до 500 г
• Для всіх ґрунтів, відмінний смак
• Лежкий, універсальний, хворобостійкий

• Популярний сорт, 95-115 днів
• Плоди конічні, 18-20 см, красиві
• М’якоть яскрава, солодка, хрустка
• Хороша лежкість, переробка

• Ранній продуктивний сорт, 75-90 днів
• Плоди циліндричні, ≈150 г, до 20 см
• Відмінний смак і товарність
• Ранній ринок, переробка

• Продуктивний сорт, 110-120 днів
• Плоди гладенькі, конічні, 15 см, 350 г
• Стійкий до хвороб і цвітушності
• Переробка, тривале зберігання

• Переваги форми типу Шантане та якості 
типу Нантес. Плоди 16-17 см, плече до 5 см, 
однорідні за розміром. Смачні, серцевина 
невиражена,не розтріскуються. Вибір фермерів, 
надійний у різних умовах вирощування

• Продуктивний сорт, 110-120 днів
• Плоди гладенькі, конічні, 15 см, 350 г
• Стійкий до хвороб і цвітушності
• Переробка, тривале зберігання

• Продуктивний сорт, 101-120 днів
• Плоди конічні, 14-16 см, Ø2-7 см
• Яскравий колір, відмінний смак
• Добре зберігається до нового урожаю

• Продуктивний лежкий сорт, 130 днів
• Плоди 20 см, дуже солодкі, соковиті
• М’якоть яскрава, смачна, хрустка
• Тривале зберігання, кулінарія

• Супер урожайний гібрид типу Шантане
• Збір на 110-120 днів після сходів, 

коренеплоди. 17-18 см в довжину, плече 
близько 4,5 см, солодкі. Надійний, 
ідеальний для переробки та зберігання.

• Урожайний сорт, 100-110 днів
• Плоди конічні, 12-15 см, яскраві
• М’якоть червона,  солодка, хрустка
• Тривале зберігання, переробка

• Популярний пізній сорт, 145 днів
• Висока урожайність, тривале зберігання
• Плоди 300-500 г, яскраві, солодкі
• Відмінні якості для переробки

• Чудовий смачний сорт, 80-100 днів
• Плоди до 20 см, вага до 165 г, яскраві
• Підвищений вміст каротину та вітамінів
• Сіють навесні та під зиму, добре зберігається
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Альонка Голландка
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11.1814 3 г 5,50
11.1815 20 г 17,50

11.0173 400 шт 24,20 11.1045 2 г 5,55
11.1046 10 г 15,85

11.2804 1 г 6,60
11.2805 10 г 42,00

11.1043 3 г 5,95
11.2294 15 г 18,20

11.1820 3 г 4,95
11.1821 10 г 12,75

11.1829 3 г 4,95
11.1830 10 г 12,75
11.2436 20 г 17,60

11.2295 2 г 6,40
11.2296 20 г 28,70

11.1849 3 г 5,50
11.1850 10 г 12,50

11.1842 3 г 5,10
11.1843 20 г 17,50

11.1049 2 г 8,85
11.2567 10 г 22,00

11.1837 3 г 4,90
11.1838 10 г 12,60
11.1839 20 г 17,50

11.2730 20 г 17,60

11.1844 3 г 4,95
11.1845 10 г 12,75
11.1846 20 г 17,60

11.1851 3 г 4,95
11.1852 10 г 12,75
11.1853 20 г 17,60

11.1836 20 г 17,85

11.1854 3 г 4,95
11.1855 10 г 12,75

11.1847 400 шт 29,80 11.2807 10 г 13,50 11.0385 1 г 8,60

• Середньоранній сорт, 85 днів
• Плоди слабо-конічні, 14-16 см
• Добре зберігається
• Смакує свіжим та у стравах

• Продуктивний ранній сорт, 85-95 днів
• Плоди красиві, гладкі, 13-17 см, 100 г
• Смак відмінний, лежкість середня
• Кулінарна переробка, осіннє зберігання

• Урожайний сорт, 95-105 днів
• Коренеплоди конічні, 250 г, до 15 см
• М’якоть помаранчева, 16,6% каротину
• Зберігання до нового урожаю

• Солодкий сорт, 90-120 днів
• Коренеплоди до 25 см, 220 г
• Смак відмінний, без серцевини
• Лежкість, хворобостійкість

• Продуктивний сорт, 115-130 днів
• Плоди циліндричні, 24 см, 130-200 г
• Кращий для переробки на пюре, соки

• Пізній сорт нантського сортотипу
• Коренеплоди 17-20 см, яскраві, солодкі
• Висока урожайність та гарна лежкість
• Зберігання, кулінарна переробка

• Середньостиглий сорт, 90-110 днів
• Коренеплоди до 18 см, вага 170 г
• М’якоть смачна, без гіркоти, яскрава
• 2 обороти, лежить до нового урожаю

• Пізній урожайний сорт, 150 діб
• Плоди конусовидні, до 21 см і 130 г
• М’якоть ароматна, солодка, смачна
• Переробка, тривале зберігання

• Надійний лежкий сорт, 110 днів
• Плоди до 15 см, товщина≈6 см, 250 г
• Росте навіть на важких ґрунтах

• Урожайний лежкий сорт, 140 днів
• Плоди смачні, до 25 см і 220 г
• Посів весною і під зиму, лежкість 9 міс

• Сорт, перевірений роками, 160 діб
• Плоди конічні, дуже щільні, вага до 200 г
• Тривале зберігання, переробка

• Універсальний сорт, 120-130 днів
• Плоди конічні, 18-20 см, товарні
• Смак солодкий, структура щільна
• Зберігання без втрати якості 8-9 місяців

• Ранній популярний сорт, 80-100 днів
• Коренеплоди циліндричні, до 16 см
• М’якоть красива, щільна, соковита
• Дитяче меню, переробка на сік, пюре

• Рекомендований спосіб вирощування:  
у відкритий ґрунт

• Весняний посів: у 1, 2, 3 декаді квітня або 
у 1-й декаді травня, температура ґрунту  
не менше 5оС, глибина заробки 1-2 см

• Підзимній посів: у жовтні або листопаді, 
перед заморозками або по мерзлому 
ґрунті сухим насінням на глибину 3-4 см

• Період вегетації: від 65 (ранні сорти, 
пучкова продукція) до 150 днів  
(пізні сорти на зберігання)

• Зберігання насіння: 2-3 роки

• Кількість насіння у 1 г ≈ 800 шт
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МОРКВА
Чи має значення реакція pH грунту для моркви? Так, кислотність впливає на доступність елементів живлення, але гарні новини в тому, що морква може рости 
в широкому діапазоні pH: в межах від 5 до 8, але найкращий діапазон від 5,5 до 6,5. 
Щодо сівозміни: моркву добре вирощувати після бобових і зернових культур, адже вони добре розпушують грунт та збагачують його азотом. Звертайте 
увагу і на те, чи використовувався на обраній ділянці раніше гербіцид і який саме. З овочевих кращими попередниками для моркви є томат, картопля, 
ріпчаста цибуля, капуста, редис. Небажані попередники - морква, петрушка та інші зонтичні.

Памела

• Продуктивний сорт, 100-110 днів
• Плоди циліндричні, 18-20 см
• М’якоть смачна, без серцевини
• Тривале зберігання, переробка
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11.2565 2 г 6,50
11.2566 10 г 22,00
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Перфекція Ред Кор

Шантане Ред Кор, Італія

Роял Шантане Сластьона

Червоний велетень Шантане
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11.1859 10 г 12,75 11.1833 20 г 17,85 11.1058 2 г 5,55
• Чудовий пізній сорт, 150 днів
• Плоди циліндричні, 19 см
• Багато каротину, чудовий смак
• Тривале зберігання, кулінарія

• Урожайний сорт, 110-120 днів
• Коренеплоди конічні, рівні, ≈140 г
• Солодкий смак, яскравий колір
• Кулінарія, тривале зберігання

• Відомий пізній сорт, 130-150 днів
• Плоди крупні, конічні, 22-24 см
• Щільні, серцевина середня, смачні
• Зберігається до нового урожаю

• Високоурожайний сорт, 90-110 днів
• Коренеплоди товарні, 80-100 г, 15-8 см
• М’якоть щільна, солодка, вітамінна
• Смачний сорт, зберігається до травня

• Пізній сорт для тривалого зберігання, 
120-130 днів. Збір «на пучок» у липні, на 
зберігання у жовтні. Коренеплоди 90-160 
нг, солодкі, хрусткі,смачні. 

Флакке Червона Бояриня
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11.1862 3 г 4,95
11.1863 10 г 11,65

11.2297 2 г 6,50
11.2298 10 г 22,00

11.1060 1 г 6,60
11.2806 10 г 42,00

11.2811 10 г 12,75
11.2812 20 г 17,50

11.1864 3 г 4,95
11.1865 10 г 12,75
11.1866 20 г 17,60

11.1867 3 г 4,95
11.1868 10 г 12,75
11.1869 20 г 17,60• Дуже популярний сорт, 120-130 днів

• Плоди крупні, до 25 см, вага до 220 г
• Сорт хворобостійкий, смачний
• Переробка, зберігання до травня

• Сортотип Берлікумер, 125-140 днів
• Плоди 20-22 см, крупні, смачні
• Відмінні кулінарні якості та лежкість
• Переробка, зберігання, свіже споживання

• Крупноплідний сорт, 120-130 днів
• Коренеплоди до 25 см, вага 150 г
• Урожайний, невибагливий, лежкий

• Один з кращих пізніх сортів, 125 діб
• Плоди красиві, яскраві, до 15 см, Ø5 см
• Сорт лежкий, транспортабельний
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МОРКВА 
НА ВОДОРОЗЧИННІЙ СТРІЧЦІ

Дражоване насіння моркви на стрічці - зручний спосіб посадки моркви рівними рядами без необхідності проріджуваня.
Стрічка розчинна в ґрунті, довжина стрічки - 5 м, насіння розміщене з рівними інтервалами близько 3 см, всього 170 насінин.

Каротіна Королева Осені Маріон F1 Шантане Ред 
КоредТалісман Червона без 

серцевини
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11.0178        12,95 11.0175        12,95 11.0179        12,95 11.0177        12,9511.2431         12,95 11.0174        12,95
• Середньопізній сорт
• До збору 110-125 днів
• Плоди конічні, 14-16 см

• Пізній сорт, 125 днів
• Коренеплоди конічні
• Довжина 22-25 см

• Ранній гібрид, 90-95 днів
• Коренеплоди конічні
• Довжина 15-17 см

• Середньопізній сорт
• 110-130 днів
• Довжина 10-15 см

• С/пізній сорт, 125-130 днів;
• Тип Шантане, відмінна лежкість;
• 11-13 см, для всіх типів ґрунтів

• Пізній сорт
• 120-140 днів
• Довжина до 25 см

• Ранній популярний сорт, до 40 діб
• Рослина компактна, плоди 350 г
• М’якоть дуже ніжна, солодкувата
• Один з кращих для консервування

• Самозапильний гібрид цукіні,45 діб
• Кущовий, плоди золотисті, 20 см
• М’якоть кремова, соковита, ніжна
• Кулінарна переробка, у т.ч. на ікру

• Ранній урожайний гібрид, 40-45 діб
• Кущ напіввідкритий, легкий збір плодів
• Плоди світло-зелені, смачні, товарні
• Плодоносить від 3 до 6 місяців

• Ранній гібрид цукіні, 45-50 днів
• Кущ компактний, плодоношення тривале
• Плоди 18-20 см, кремова м’якоть, смачні
• Стресостійкий, для в/г та теплиць

• Продуктивний гібрид 2-х посівів
• Ранній посів 45-50 діб, літній – 35-40
• Кабачки 25-30 см, смак чудовий
• Тривале зберігання, висока товарність

• Ранній гібрид з тривалим плодоношененям
• Плоди світло зелені, однорідні за розміром
• М’якоть ніжна, солодкувата, насіння мало
• Чудовий вибір для високого урожаю

• Ранній, дуже урожайний, 39-43 дні
• Кущовий, короткі міжвузля
• Плоди вирівняні, відмінного смаку
• Стійкість до вірусних та грибкових хвороб

• Суміш ранніх сортів кабачка, 35-45 днів
• Всі рослини кущові, утворюють рясну зав’язь
• Плоди середньої довжини, відмінного смаку
• Показники урожайності на рівні 12-13 кг/м2

• Супер ранній продуктивний гібрид, 25 діб
• Кущовий, плоди 17-19 см, 300-400 г
• Відмінний смак, висока товарність
• Висока стійкість до хвороб культури

Акробат

Атена Полька F1

Дафна F1,  
Syngenta

Голдкреш F1, 
Wing Seed, Нідерланди

Алія F1, Clause, ФранціяАймаран F1, 
Nunhems, Нідерланди

Ангеліна F1, Syngenta

Весела сімейка  
суміш сортів

Ардендо F1,  
Enza Zaden, Нідерланди

Аеронавт

Аспірант Білоплідний

Гайдамака Грибовський
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11.0941 5 шт 10,85

11.1718 5 шт 16,5011.2581 5 шт 14,75

11.0940 5 шт 18,2011.2585 5 шт 29,90

11.0944 2 г 5,75

11.1709 3 г 5,10
11.1710 20 г 13,85

11.1711 3 г 5,10

11.1512 20 шт 5,85
11.1516 20 г 16,60

11.2380 5 шт 20,35
11.2588 100 шт 199,00

11.2578 10 шт 29,90
11.2587 50 шт 138,00

11.1714 3 г 5,25
11.1715 20 г 14,30

11.0945 3 г 5,50
11.0946 20 г 16,30

11.1716 3 г 5,10
11.1717 20 г 14,30

• Ранній сорт темного цукіні, 35 днів
• Рослина кущова, плоди 18-20 см
• М’якоть світла, ніжна, насіння мало
• Для теплиць і відкритого ґрунту

• Дуже популярний сорт, 38-40 днів
• Рослина кущова, плоди ≈ 20 см
• Вага 0,5-0,8 кг, ніжний смак
• Стійкий до хвороб, урожайний

• Ранній популярний сорт, 35-45 діб
• Рослина потужна, плоди до 1 кг, 25 см
• М’якоть біла, відмінного смаку
• Витривалий, універсальний сорт

• Ранній популярний сорт, 38-42 дні
• Рослина кущова, плоди 0,3-0,5 г
• М’якоть світла, хрустка, соковита
• Сорт витривалий, хворобостійкий

• Надійний перевірений сорт, 45-50 діб
• Рослина кущова, плоди до 20 см
• М’якоть біла, смак відмінний
• До 9 кг з 1 куща, універсальний

• Спосіб вирощування: розсадний або 
прямий посів у відкритий ґрунт

• • Посів на розсаду 1 декада квітня; у в/ґ - 
добова t не повинна бути менша 15°С

• Найкращі умови: добре росте 
на пухких ґрунтах, що добре 
пропускають воду

• Період вегетації (середній):  
35-60 днів, патисони до 65 днів

• Зберігання насіння: 6-8 років
• Кількість насінин в 1 г: 6-9 шт

КАБАЧКИ
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19     +38 (067) 39-09-104       +38 (095) 86-90-444

Кабачок - одна з найменш вибагливих культур, головні потреби якої - тепло, волога та світло у достатній кількості. Найчастіше кабачки вирощують посівом у 
відкритий грунт, коли температура у межах +15...+20 °С, але для більш раннього урожаю їх можна вирощувати і розсадним способом, посіявши за 25-30 днів 
до висадки рослин у відкритий грунт, таким чином, матимете урожай на кілька тижнів раніше. При розсадному способі радимо відразу сіяти насіння у окремі 
горщики, з яких потім висаджуватимете у грунт, щоб зайвий раз не травмувати кореневу при пересадках. 

КАБАЧКИ

• Ранній продуктивний гібрид, до 35 діб
• Кущовий, кабачки вагою до 800 г
• Відмінний смак для будь-якої кулінарної 

переробки, хворобостійкий

Делрані F1,  
Wing Seed, Нідерланди
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11.2381 5 шт 15,20

• Ультра ранній кущовий гібрид, 35-40 днів
• Плоди вирівняні, 17 см, Ø3,5-4 см
• М’якоть надзвичайно смачна
• Дуже урожайний, універсальний

• Ранній урожайний гібрид, 40-42 дні від 
сходів. Плоди темно-зелені, глянцеві, 
легко знімати з куща. Високі товарні якості, 
відмінний смак, лежкість. Адаптований для 
різних умов, тривале плодоношення

• Ранній сорт, 40-50 днів від появи сходів
• Рослина кущова, плоди 650-800 г
• Насіннєва камера невелика, смачні
• Консервування, кулінарна переробка

• Ранній кущовий гібрид, 45-50 днів
• Кущ компактний, короткі міжвузля
• Плоди до 26 см, Ø 5,5 см, до 450 г
• Ніжний смак, невибагливість

• Продуктивний гібрид типу Іскандер
• Плоди товарні, 16-20 см, Ø3-4 см
• Смачний, невибагливий, витривалий
• Вирощується у 1 або у 2 оборотах

• Ранній кущовий гібрид, 35 днів
• Кущ компактний, але з рясною зав’яззю
• Плоди 16-18 см, м’якоть смачна, ніжна
• Пластичний до різних умов, товарний

Карамболь F1, Італія Кора F1 Clause, Франція

Кущовий

Єлоу Хаус F1, NongWoo BioЕзра F1, Nickerson- Zwaan, 
Нідерланди

Елеонор F1,  
United Genetics, Італія Зебра

Іскандер F1,  
Seminis, НідерландиЗолотинка Кавілі F1,  

Nunhems, Нідерланди

Матрос
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11.0459 5 шт 15,75 11.2815 5 шт 19,75

11.2383 15 г 13,75

11.2582 5 шт 15,8011.2382 5 шт 16,60 11.0947 5 шт 18,75 11.1719 3 г 4,95
11.1720 20 г 13,85

11.1549 5 шт 19,95
11.0454 10 шт 29,90
11.0190 30 шт 99,75
11.0455 100 шт 199,00

11.1721 3 г 5,95
11.1722 20 г 16,20

11.0065 5 шт 21,50
11.0456 10 шт 38,75
11.0192 30 шт 114,00
11.0457 100 шт 211,00

11.1727 10 г 11,90

• Середньоранній кущовий сорт
• Плоди смугасті, 20-25 см, до 500 г
• М’якоть світла, відмінного смаку
• Для раннього ринку і консервування

• Ранній урожайний гібрид зі смачними плодами
• Кущовий, рясна зав’язь, плоди 18-20 см

• Популярний кущовий сорт цукіні, 45 діб
• Плоди яскраві, 0,5-0,8 кг, гладкі
• М’якоть кремова, високі смакові якості
• Для консервування, ринку і переробки

• Ультра ранній продуктивний гібрид, 35-40 дні
• Рясна зав’язь плоди ніжні, смачні, 15-22 см

• Середньо ранній кущовий сорт
• Плоди смугасті, до 30 см, 0,4-0,8 кг
• М’якоть відмінного смаку, солодка
• Заморозка, консервування, кулінарія

• Ранній гібрид тривалого плодоношення
• Рослина кущова, витривала
• Плоди смачні, товарні, 16-20 см в довжину
• Для вирощування в 1 або 2 оборотах

• Ранній кущовий гібрид, 35-40 діб
• Плоди 20 см, яскраві, дуже красиві
• М’якоть біла, насіннєва камера мала
• Кулінарія, ринок, переробка на ікру

• Ранній гібрид кабачка, 30-40 днів
• Рослина кущова, плоди 1,2-1,8 кг
• М’якоть біла, хрустка, ніжна, смачна
• Для будь-якої переробки, маринування

• Урожайний і надійний гібрид, 35-40 днів від 
сходів. Кущ відкритого типу, вертикальний 
ріст, рясна зав’язь. Плоди з високими 
товарними та смаковими якостями. Стійкість 
до 3 вірусів мозаїки та борошнистої роси

• Урожайний ранній гібрид кабачка
• Плоди округлі, світло-зелені, 120-130 г
• М’якоть чудового смаку, ніжна
• Фарширування, консервування, ринок

• Середньостиглий яскравий сорт
• Плоди яскраво-оранжеві, до 350 г
• М’якоть щільна, солодка, хрустка
• Для консервування та кулінарії

• Ранній сорт патисону з делікатесним смаком
• Кущ потужний, з рясним плодоношенням
• Плоди округлі, в Ø близько 15 см, вагою до 0,5 кг
• Консервування, кулінарія, фарширування

• Середньостиглий популярний сорт
• Зав’язь рясніша при частому зборі
• Чудовий смак для переробки
• Тривале плодоношення, лежкість

• Ранній кущовий гібрид цукіні, 45-47 діб
• Плоди циліндричні, 18-23 см, Ø7-9 см
• Відмінний смак після переробки
• Стійкий до захворювань, лежкий

• Ультра ранній гібрид кабачка, 30 діб
• Кущ компактний, рясне плодоношення
• Плоди ніжні на смак, високотоварні
• Хворобо- та стресостійкий, урожайний

• Хворобостійкий гібрид, 40-45 днів
• Рослина облиствена, кущова, урожайна
• Плоди яскраві, 18-20 см, смачні
• Свіжий ринок, всі типи переробки

• Популярний білоплідний сорт, 40 діб
• Рослина кущова, плоди 0,5-0,6 кг
• М’якоть кремова, щільна, хрустка
• Кращий для консервування та кулінарії

Марселла F1,  
Enza Zaden, Нідерланди

Мері Голд F1, 
Clause, Франція

Опал F1 Раунд Б’юті F1, Італія

Патисон Сонечко Патисон ЯнтарПатисон ДискЯнтарне чудо F1 Ясна F1, Clause, Франція

Санлайт F1, Clause, Франція

Одеський-52

Онікс Світозар

Супердонія F1  
Clause, ФранціяСкворушка Чаклун F1Цукеша Чорний красень

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінААртикул    |      ФАсувАння      |     ЦінААртикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінААртикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінААртикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

11.0066 5 шт 21,10

11.0951 5 шт 10,45

11.2814 5 шт 19,90

11.0959 5 шт 14,10

11.1743 3 г 5,95 11.0962 1 г 6,6011.1741 3 г 4,9511.0958 2 г 5,65 11.2580 5 шт 17,50

11.1728 20 шт 5,95

11.1729 2 г 5,60
11.1730 20 г 16,30

11.2387 5 шт 23,10
11.2817 50 шт 131,00

11.1513 3 г 5,85
11.1733 20 г 18,65

11.2386 5 шт 23,50
11.2818 50 шт 144,00

11.1514 20 шт 5,95
11.1515 20 г 17,70

11.1543 20 шт 5,95
11.1737 20 г 17,70

11.1735 3 г 5,10
11.1736 20 г 14,30

11.1738 20 шт 5,95
11.1739 20 г 17,70

• Ранній кущовий сорт цукіні
• Плоди до 1 кг, темно-зелені, красиві
• М’якоть солодка, соковита, хрустка
• Кулінарія, консервування, заморозка

• Популярний ранній сорт, 40-50 діб
• Рослина кущова, плоди 0,5-0,8 кг, 30 см
• М’якоть відмінної якості, соковита
• Смачний для будь-якої переробки

• Надійний сорт цукіні, 38-42 дні
• Рослина кущова, плоди 0,4-0,5 кг
• М’якоть ніжна, шкірка тонка
• Один з кращих сортів для ринку

• Надійний продуктивний гібрид, 45 днів
• Кущ з рясною зав’яззю, плоди 15-18 см
• М’якоть з ніжним солодким присмаком
• Висока урожайність, відмінний смак

• Ранній  цукіні кущового типу
• Плоди довгі, шкірка темна, плямиста
• Вага до 1 кг, до 35 см, відмінна якість
• Витривалість, високі товарні якості

• Популярний кущовий сорт цукіні, 55 діб
• Плоди 20-25 см, темно-зелені
• Світлі у розрізі, м’якоть щільна, смачна
• 10 кг/1 м2, висока товарність і лежкість
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ГАРБУЗИ
Як правильно зберігати урожай гарбузів, щоб якомога довше ласувати вітамінним овочем: на зберігання закладайте цілі, без пошкоджень, плоди, з сухою і 
чистою поверхнею; найкраще для зберігання гарбузів підійде сухе і темне приміщення, це може бути льох, сарай або навіть комора чи квартирний балкон. 
Підлогу, де будуть лежати овочі, застеліть картоном, якщо є можливість зберігати урожай у ящиках чи кошиках - теж добре, покладіть між овочати папір 
солому або газети - щоб їх стінки не стикалися та накривайте плоди при сильних морозах; оглядайте час від часу урожай для виявлення можливих загнивань 
- всі пошкоджені плоди потрібно прибирати і уникати їх контактування з іншими гарбузами

• Рекомендований спосіб 
вирощування:  
посів у відкритий ґрунт

• Температурний режим:  
Проростає при +14…+18˚С, 
оптимальні умови 
для росту +25˚С

• Терміни посіву:  
середина квітня -  
перша декада травня

• Період вегетації: 80-140 днів
• Зберігання насіння: 6-8 років
• Кількість насінин в 1 г: 2-5 шт

• Пізній крупноплідний сорт, 130 днів
• Плоди овальні, оранжеві, 20-50 кг
• М’якоть золотиста, ніжна, ароматна
• Для переробки на пюре, каші, сік

• Середньостиглий кущовий сорт
• 110-115 днів від сходів до збору
• Плоди до 5 кг, м’якоть солодка
• Вирощують на насіння та для кулінарії

• Новинка з США, урожайний с/стиглий сорт
• Довгоплетистий, плоди ребристі, до 8 кг
• М’якоть щільна, ідеальна для каш, десертів
• В оптимальних умовах лежить 12 місяців

• Середньопізній сорт, 110-130 днів
• Плетистий, посухостійкий, плоди 20-30 кг
• М’якоть кремово-жовта, щільна
• Кормові цілі та отримання насіння

• Відомий в Європі сорт, 90 днів
• Плоди грушовидні, 2 кг, помаранчеві
• М’якоть смачна, з горіховим присмаком
• Кращий для каш, грилю, джемів, цукатів
• Зберігається добре

• Відомий сорт французької селекції
• Вага 10-12 кг, діаметр 50-70 см, смачні;
• Смачний, високий % цукру і сухих речовин
• Невибагливий, хворобостійкий

• Солодкий мускатний сорт, 105 днів
• Середня вага плодів 6,5 кг
• М’якоть щільна, ароматна, соковита
• Кулінарна переробка, зберігання

• Пізній сорт французької селекції
• Рослина плетиста, до 10 зав’язей
• Плоди по 2 кг, грушовидні, смачні
• Для запікання, супів, каш, цукатів

• Незвичайний сорт, виведений в США
• 85-100 днів, плоди циліндричні, 8-10 кг
• М’якоть солодка,з присмаком банану
• Каші, заморозка, варіння, зберігання

• Популярний голонасінний сорт
• М’якоть солодка, швидко розварюється
• Насіння без оболонки, його використовують 

для виготовлення олії екстра класу.

• Урожайний  лежкий сорт, 120 діб
• Плоди товстои корі, ребристі, 8-10 кг
• Великий вміст цукру, сухих речовин
• Добре росте у всіх регіонах України

• Пізній вітамінний сорт, 124-130 днів
• Плетистий, плоди 6-8 кг
• М’якуш до 10 см, солодкий, хрумкий
• Каші, пюре, запікання, заморозка

• • Чудовий урожайний сорт, 110-120 діб
• • Плоди Ø 80 см, іноді більше 50 кг
• • М’якоть до 10 см, соковита, солодка
• • Тривале зберігання без втрати якості

• Популярний мускатний сорт, 90-100 діб
• Плоди-гітари, довгі, насіння небагато
• Ароматні, солодкі, вага 5-9 кг
• Заморозка, пюре, каші, цукати

Атлант

Болгарка

Конектікут

Народний

Хоккайдо,  
Hem Zaden, Нідерланди Цукерочка Яніна

Руж Віф Дьетамп,  
Tezier, Франція

Потімаррон,  
GSN Semences, Франція Рожевий банан

Нейкедсід, Clause, ФранціяМускат Де Прованс,  
Clause, Франція

ВітаміннийВеликий МаксБаттернат, Anseme, Італія

Арабатський

Волзький сірий

Арахісове масло

Жовтий Велетень,  
GSN Semences, ФранціяЗимовий солодкий

Новинка

Гілея

Стофунтовий

Титан Український багатоплідний

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА
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Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінААртикул    |      ФАсувАння      |     ЦінААртикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА
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11.1652 5 шт 6,95

11.2370 2 г 5,80

11.2822 2 г 6,50

11.2375 2 г 5,50

11.0880 2 г 17,60 11.2379 20 шт 6,50

11.0432 2 г 12,10
11.2825 10 г 76,00

11.1664 2 г 11,50 11.1663 5 шт 6,90

11.2374 10 шт 11,50

11.2371 20 шт 6,2511.2885 20 шт 6,5011.0867 2 г 9,55

11.1647 3 г 6,10
11.1648 20 г 22,90

11.1653 12 шт 6,25
11.1654 20 г 16,80

11.2593 2 г 6,10
11.2594 20 г 22,90

11.1658 3 г 5,95
11.1657 20 г 23,10

11.0431 2 г 5,95
11.0869 20 г 16,50

11.2595 8 шт 11,00
11.2596 10 г 33,10

11.2736 10 шт 5,85
11.2737 10 г 12,50

11.1659 3 г 5,95
11.1660 20 г 19,70

11.1661 2 г 5,95
11.1662 20 г 19,70

11.2377 3 г 6,10
11.2378 20 г 23,10

11.2597 2 г 5,75
11.2598 10 г 14,20

• Пізній популярний сорт, 120 днів
• Плоди-гітари, кора жовта, 5-9 кг
• М’якоть помаранчева, щільна, солодка
• Зберігається до 4 місяців

• Насіннєвий пізній сорт, 120 днів
• Плетистий, плоди 6-9 кг, м’якуш смачний
• Кулінарія, зберігання, насіння

• Ранній мускатний сорт, 80-100 днів
• Середньоплетистий, плоди до 4 кг
• М’якоть помаранчева, ароматна, солодка
• Ідеальний для кулінарії, добре зберігається

• Середньоранній сорт, 110-115 днів від сходів
• Рослина плетиста, плоди до 25 кг, 
• Жовта м’якоть,великий вміст цукрів і каротину
• Кулірнарна переробка, тривале зберігання

• Середньостиглий мускатний сорт
• Плоди-гітари з жовтою корою, 4-6 кг
• Консистенція щільна, смак відмінний
• Лежкий сорт для всіх типів переробки

• Середньостиглий мускатний сорт
• Плоди-гітари з жовтою корою, 4-6 кг
• Консистенція щільна, смак відмінний
• Лежкий сорт для всіх типів переробки

• Відомий крупноплідний сорт, 125 діб
• Плетистий, плоди 10-30 кг, товстокорі
• М’якоть помаранчева, смак хороший
• Для кулінарії і кормових цілей

• Рекордсмен по величині плодів,120 діб
• Плетистий, плоди до 80 кг, іноді до 250 кг
• М’якоть жовто-оранжева, солодка
• Для всіх типів кулінарії і зберігання

• Урожайний вітчизняний сорт, 100 днів
• Плоди 5-8 кг, овальні, смачні, хрусткі
• Сорт стійкий до хвороб, витривалий
• Каші, супи, пюре, випічка, запікання

• Чудовий сорт, 120-130 день після сходів
• Середньоплетистий, плоди до 2,7 кг, 
• М’якоть помаранчева, ароматна, смачна
• Кулінарна переробка, зберігання

• Сорт з групи рекордсменів, 130 днів
• Плоди в оптимальних умовах більше 50 кг
• Шкірка міцна, ребриста, м’якоть солодка і смачна
• Для всіх типів переробки і тривалого зберігання

Атлантік Гігант Ділла

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

11.2821 5 шт 8,80

• Урожайний ранній сорт смачного гарбуза
• Рослина плетиста, плоди до 80 см, 20-35 кг
• Кора тверда, м’якоть щільна та смачна
• Для всіх типів переробки та зберігання

Лонг Неаполь

• С/ранній сорт гарбуза типу Butternut
• Плетистий, потужна коренева система
• Плоди щільні, 4-5 кг, ідеальні для кулінарії
• Стресостійкість, відмінна лежкість

Матильда Enza Zaden, 
Нідерланди

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

11.2823 5 шт 22,60
• С/стиглий польський сорт, 100-110 днів
• Плоди 3-4 кг, м’якоть соковита, смачна
• Насіння без оболонки, олійне
• На насіння та для кулінарії

Міранда, голонасінний

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

11.1546 10 шт 7,95
Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

11.1695 10 шт 22,90
11.2824 10 г 76,00
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• Пізній вітамінний сорт, 140 днів після сходів
• Середньоплетистий, плоди подовжені 6-10 кг
• Кора біло-сіра, м’якоть - жовто-оранжева
• Всі типи переробки, тривале зберігання

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

11.2599 2 г 6,50
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Кавуни - посухостійкі рослини, добре здатні поглинати вологу з ґрунту завдяки потужній кореневій системі. Кавун має стрижневий корінь довжиною до 1 м. 
Від головного кореня відходить 15 і більше бокових коренів, які, в свою чергу, розгалужуються, таким чином, на глибині 15-30 см орного шару утворюється 
коренева система, яка охоплює до 7-10 м3 ґрунту. Але при цьому для високих урожаїв кавун потребує зрошення, найбільшу кількість вологи кавун поглинає 
під час цвітіння. Проте важливо уникати переливу: оптимальними показниками вологості орного шару ґрунту для кавуна є 75-80 %, повітря — 50-60 %.

КАВУНИ

• Суміш урожайних округлих сортів
• Пристосовані до всіх регіонів України
• У складі Альянс, Борчанський, 

Голопристанський, Княжич, Кримсон 
Світ, Літл Бейбі, Вогник, Спаський

• Ранній невибагливий гібрид, дозріває за 
80 днів.Плоди середньою вагою 8 кг, кора 
міцна. М’якоть темно-червона, смачна, 
вміст цукрів 11-12%

• Насіння дрібне, в невеликій кількості.

33 Богатиря, суміш сортів

Бедуїн F1  
Bejo Zaden, Нідерланди

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

11.2390 2 г 6,10

11.2603 10 шт 39,00

Арашан F1 Syngenta

Біант F1  
Yuksel Tohum, Туреччина

Астраханський Ау Продюсер  
(Італія/Франція)

Борчанський

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

11.2602 10 шт 39,00
11.2608 50 шт 154,00

11.2828 5 шт 26,95
11.2830 50 шт 169,00

11.0441 2 г 5,95
11.0905 10 г 14,35

11.0277 1 г (It) 11,35
11.1696 10 г (Fr) 36,10

11.1697 2 г 5,95

• Середньоранній гібрид, 78-80 днів від посіву. 
Рослина потужна, зав’язь навіть в стресових 
умовах. Плоди 9-10 кг і більше, з дрібним 
насінням, овальні. Хворобостійкий 

• Новий ранній гібрид типу Кримсон Світ
• Збір на 55 день від після висадки, 
• Плетистий, плоди 7-10 кг, дуже смачні
• Висока урожайність, крупні плоди

• Популярний с/стиглий сорт, 95 днів
• Плоди округлі, 3-8 кг, кора міцна
• М’якоть червона, солодка
• Для свіжого споживання, консервування

• Надійний ранній сорт, 70-85 днів
• Плоди 8-12 кг, смугасті, кора середня
• М’якоть цукриста, насіння мало
• Стійкий до хвороб, урожайний

• Ранній вітчизняний сорт, 63-66 днів
• Плоди кругло-овальні, ≈3 кг,смугасті
• М’якоть яскраво-червона, зерниста
• Ціниться за смак, хворобостійкість

• Урожайний,68 діб від висадки розсади
• Плоди овальні, 8-12 кг, смугасті
• М’якоть щільна, червона, солодка
• Стійкість до хвороб, відмінний смак

• Ранній крупноплідний гібрид, 62 дні
• Плоди округлі, кора середня, 7-11 кг
• М’якоть червона, ніжна, соковита
• Витривалість, висока товарність

• Ранній смачний сорт відкритого грунту
• Плоди округлі, смугасті, 2-4 кг
• М’якоть мармеладної консистенції
• Для всіх кліматичних зон України

• Високоурожайний сорт, 75-90 днів
• Плетистий, плоди овальні, до 6 кг
• М’якоть дуже солодка, ароматна
• Ціниться за смак і урожайність

• Скоростиглий гібрид, 62 дні від висадки
• Сильнорослий, добреоблиствений
• Плоди 9-11 кг, в оптимальних умовах до 16 кг
• М’якоть солодка, темно-червона, при 

розрізі не стікає

• Ранній солодкий гібрид, 65-68 діб
• Плоди крупні, смугасті, 9-12 кг
• М’якоть малинова, соковита
• Не розтріскується, висока товарність

• Солодкий урожайний сорт, 75-90 діб
• 3-5 кг, кора міцна, насіння дрібне
• М’якоть зерниста, червона, солодка
• Містить багато цукру, товарний, лежкий

• Новий с/ранній гібрид типу Кримсон Світ
• Рослина міцна, плоди 10-12 кг
• М’якоть червона, дуже солодка
• Надійний, урожайний, хворобостійкий

• Ранній гібрид, 65-70 днів від висадки
• Посухостійкий, для всіх типів ґрунтів
• Плоди 11-13 кг, деякі ростуть до 18 кг
• Хрусткий, солодкий, вміст цукрів 10-11%

• Американська селекція, 75-80 днів
• Плоди овальні, смугасті, 8-11 кг
• М’якоть відмінної структури, солодка
• Урожайний навіть у стресових умовах

• Ранній витривалий гібрид, 65 діб
• Плоди округлі, кора середня, 6-10 кг
• М’якоть темно-червона, солодка
• Тривале та рясне плодоношення

• Ранній жовтий кавун, зріє 55-60 діб
• Плоди крупні, 8-11 кг, смугасті
• М’якоть яскрава, дуже смачна
• Для святкового і щоденного меню

• Ранній сорт, період вегетації 65-75 днів
• Плоди 2-3 кг, м’якоть рожева, соковита
• Ціниться за солодкий смак і невелику 

кількість кісточок
• Чудовий вибір для власного споживання

• Середньоранній надійний сорт, 85 діб
• Плоди подовжені, світла кора, 14-18 кг
• М’якоть хрустка, зерниста, солодка
• Урожайний, у т.ч. у стресових умовах

• Надійний ранній гібрид, 58-62 дні
• Плоди кубічно-округлі, 8-10 кг
• Містить багато цукру, смачний
• Посухостійкий, урожайний, товарний

• Ранній, дуже смачний і урожайний гібрид
• Стресостійкий, плоди овальні 9-12 кг
• М’якоть з високим вмістом цукрів, без волокон
• Хворобостійкий, росте у в/г та під укриттям

• Середньоранній гібрид, 65-70 днів
• Кавуни овальні, 15-18 кг, деякі - до 35 кг
• М’якоть соковита, високий вміст цукру
• Хворобостійкий, урожайний, смачний

Варда F1, Нідерланди Ізумруд F1,  
Satimex, Німеччина

Кароліна F1 Крізбі F1,  
Nunhems Zaden, Нідерланди

Мармеладний Медовик Місон F1,  
Yuksel Tohum, Туреччина

Оранж Кінг F1, Корея Північне Сяйво

Чарльстон Грей,  
Tezier, Франція

Топ Ган F1,  
Syngenta

Трофі F1, 
Nunhems Zaden, Нідерланди

Фарао F1,  
Syngenta

Ред Стар F1,  
Nunhems, Нідерланди Роял Маджесті

Леді F1,  
Nunhems Zaden, Нідерланди Лежебока Медовий

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

11.2174 8 шт 27,00 11.2175 5 шт 12,60

11.1700 10 г 14,35 11.1702 10 шт 39,95

11.0914 2 г 5,65 11.0915 2 г 5,65 11.2177 5 шт 18,65

11.0777 8 шт 25,50 11.2826 1 г 4,95 11.0922 10 г 14,35

11.0913 2 г 5,65

Княжич

Огоньок

Цільнолистий

Красень Кримсон Світ

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінААртикул    |      ФАсувАння      |     ЦінААртикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

11.0908 10 г 14,35

11.1707 2 г 5,95
11.0916 10 г 16,50
11.0917 20 г 25,75

11.1519 2 г 5,40
11.0930 10 г 13,75

11.0931 1 г 9,9011.2179 5 шт 19,25
11.2613 50 шт 159,00

11.2605 10 шт 42,90
11.2611 100 шт 221,00

11.0443 10 шт 45,20
11.2610 100 шт 259,00

11.2388 8 шт 31,50
11.2612 50 шт 142,00

11.0910 10 г 14,35 11.0278 1 г 7,95
11.0912 10 г 36,30

11.0280 10 шт 42,50
11.2609 100 шт 269,00

• Ранній вітчизняний сорт, 73 дні
• Плоди округлі, смугасті, 5-9 кг
• М’якоть малинова, дуже солодка
• Урожайний, лежкий сорт

• Один з кращих вітчизняних сортів,
• Стебла 3-4 м, вегетація 70-85 днів
• Плоди до 6 кг, дуже солодкі

• Відомий солодкий сорт, 75 діб
• Плоди округлі, кора середня, 3-5 кг
• М’якоть рожева, солодка, ароматна
• Стійкий до хвороб, лежкий, товарний

• Ранній вітчизняний сорт, 65-67 днів
• Плоди округлі, 4-5 кг, товстокорі
• М’якоть червона, ніжна, соковита
• Товарний і смачний сорт

• Урожайний надійний сорт, 75-80 днів
• Плоди округлі, до 11 кг, смугасті
• М’якоть темно-червона, хрустка
• Посухостійкий, витривалий, товарний

• Спосіб вирощування: розсадний,  
або посів у ґрунт

• Висів насіння: у 1-й декаді травня 
на глибину 6-8 см у ґрунт; для 
розсади на 3-4 см у горщики Ø10-
12 см.

• Умови: освітлені ділянки, з 
нейтральним або лужним ґрунтом.

• Період вегетації (середній): 60-95 
днів після висадки розсади

• Зберігання насіння: 6-8 років
• Кількість насінин в 1 г: 6-25 шт
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КАВУНИ/ДИНІ
Як прищипувати дині і кавуни для отримання більшого урожаю?
У сортових кавунів/динь жіночі квітки розвиваються на бічних пагонах, тож у них прищипують головне стебло над 4-6 листом; у гібридних навпаки, 
зав’язь формується на головному стеблі, тому його не прищипують, але бічні пагони прищипують після 2-3-го листа, уникаючи таким чином 
загущення, залишаючи на головному стеблі 2-3 зав’язі на певній відстані одна від одної, ви отримаєте урожай більш крупних плодів. 

• Сорт польської селекції, 70 днів
• Плоди округлі, кора темна, 3,5-5,5 кг
• М’якоть жовта, солодка
• Ціниться за оригінальність та смак

• Суміш насіння темних і світлих скоростиглих 
кавунів. Збір через 80 днів після повних 
сходів, плоди 3-4 кг, м’якоть жовтого 
кольору, солодка, до 12% цукрів.Сорти стійкі 
до затінення і знижених температур

• Чудовий новий сорт жовтого овального 
кавуна. Терміни дозрівання ранні, 58-60 
днів від висадки. Рослина великої сили, 
невибаглива, плоди вагою 3-4 кг. 

• М’якоть дуже солодка, ароматна і смачна.

ЯносикЧорно-білий Щербет Шуга Єллоу  
Nong Woo Bio, Пд. Корея

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінААртикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

11.2601 1 г 15,0011.2827 20 шт 10,35 11.2432 8 шт 28,90

Шуга Бебі, Франція

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

11.0283 1 г 9,85
11.1708 10 г 36,50

• Ранній невибагливий сорт, 65-70 діб
• Плоди округлі, кора темна, 5-7 кг
• М’якоть червона, солодка, соковита
• Висока товарність, відмінний смак

• Ранній сильнорослий гібрид
• Дружне і рясне формування зав’язі
• Плоди овальні, 3-5 кг, кора середня
• М’якоть соковита, солодка, смачна
• Стійкий до хвороб, високотоварний

• Відомий у світі сорт середніх строків
• Плоди сегментовані, сітчасті, 1-1,5 кг
• М’якоть помаранчева, солодка
• Вимогливий до світла, урожайний

• Ранній смачний гібрид, 55 дн/висадки розсади
• Рослина по 4-5 зав’язей, плоди до 2,5 кг
• Дуже солодка, ароматна м’якоть
• Стресостійкий, висока опірність до хвороб

• Чудовий солодкий сорт, 90 днів після сходів
• Плоди до 2,5 кг, кора середня, сітчаста
• М’якоть солодка, масляниста, ароматна
• Ціниться за надійність та чудовий смак

• Продуктивний солодкий сорт, 74-96 діб
• Дині 2-3 кг, кора сітчаста, жовта
• М’якоть кремова, дуже ніжна, смачна
• Переробка на цукати, свіже споживання

• Новий смачний сорт 80-90 днів;
• Рослина плетиста, добре облиствена; 
• Плоди овальні, 3-4 кг,  аромат ананасу
• Солодкий, смачний десертний сорт

• Середньостиглий сорт солодкої дині, 
90 днів. Рослина плетиста, гілляста, 
плоди 0,9-1,2 кг. М’якоть дуже солодка 
ароматна, смачна. Посів з III по V розсада/
прямий посів, збір з VII по VIII

• Популярний ранній сорт, 65-70 днів
• Плоди 1,8-2,2 кг, кора помаранчева
• М’якоть кремова, дуже солодка
• Висока урожайність, витривалість

• Скоростиглі сорти, 65-80 днів
• Плоди до 2 кг, різних видів і смаків
• Відмінні смакові якості, витривалість
• На переробку, свіже споживання

• Оригінальний урожайний сорт, 95 діб
• Плоди довгі, 1,9-2,5 кг, кора плямиста
• М’якоть кремова, дуже ароматна
• Лежкий, товарний, смачний сорт

• Посухостійкий сорт, 67-70 днів після висадки
• Плоди 3,5-6 кг, шкірка щільна, сітчаста
• М’якоть кремова, кількість цукрів підвищена
• Один з кращих урожайних гібридів 

• Супер ранній гібрид дині, 60-65 днів
• Плоди овальні, 1,6 кг, кора без сітки
• М’якоть 6-7 см, дуже солодка
• Витривалість, висока товарність 

• Урожайний с/ранній сорт
• Плоди 0,8-1,8 кг, кора зелено-золотиста
• М’якоть кремова з прозеленню, смачна
• Жаростійкий, витривалий, невибагливий

• Надійний продуктивний ранній гібрид
• Для відкритого і захиженого грунту
• Плоди овальні, до 2-х кг, кора зелено-сіра
• М’якоть оранжева, дуже ароматна, солодка

• Урожайний гібрид, 70-80 днів
• Плоди близько 3 кг, іноді до 7 кг
• М’якоть ніжна, солодка, ароматна
• Посухостійкість, товарність, лежкість

Амал F1, Clause, Франція Ананас Італія/Франція Дакаро F1,  
Enza Zaden, Нідерланди

Кавайон, 
GSN Semences, Франція

Кар’єра F1,
Nunhems, Нідерланди

Канталупа

Кредо F1, Clause, Франція

Світ Ананас, 
Satimex, Німеччина Солодке Чудо

Узбецька медова ШарантеСолодкий Ананас Суміш ранніх сортів

Нектарин Ребекка F1, 
Hazera, Нідерланди

Джана Канарія F1

Дубовка Емір F1 Ефіопка
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11.0435 10 шт 49,90

11.0889 10 шт 6,10

11.2615 5 шт 22,00

11.2614 10 шт 11,00 11.1690 2 г 6,60

11.2395 2 г 7,95 11.2834 2 г 6,4011.0902 2 г 6,60 11.0903 2 г 6,60

11.0899 2 г 6,60 11.2616 5 шт 27,50

11.0884 10 шт 5,75

11.1678 10 г 14,00 11.0887 5 шт 9,95

Карамель

Нево F1, 
Hazera, Нідерланди

МедокКолгоспниця
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11.0331 0,5 г (It) 8,10
11.2619 10 г (Fr) 46,00

11.2620 10 шт 39,00
11.2621 50 шт 156,00

11.2617 20 шт 5,50
11.2618 5 г 16,60

11.2622 8 шт 32,10
11.2623 50 шт 161,00

11.0890 2 г 6,60
11.2392 15 г 16,95

11.2625 10 шт 43,50
11.2626 50 шт 161,00

11.1686 2 г 5,60
11.1685 10 г 14,85

11.0891 2 г 4,95
11.1683 20 г 23,10

• Відомий та перевірений сорт дині
• До збору 80 діб, плоди 1,5-2,5 кг
• М’якоть кремова, соковита, ароматна
• Солодкий смак, висока товарність

• Супер ранній гібрид, 50-55 днів від висадки
• Сильнорослий, плоди до 2,5 кг
• М’якоть ніжна, дуже солодка, ароматна
• Висока урожайність, чудовий смак

• Гібрид з одноіменного регіону у Франції
• Рослина енергійна, строки дозрівання середні
• Плоди до 2,5 кг, м’якоть помаранчева, солодка
• Ціниться за урожайність і вишуканий смак

• Урожайний с/ранній гібрид типу Ананас
• Рослина потужна, плоди 3-4 кг, овальні
• М’якоть соковита, дуже смачна, ароматна
• Невибагливість, високі товарні якості

• Популярний урожайний сорт, 70 діб
• Плоди округло-овальні, вага до 1,9 кг
• М’якоть помаранчева, така, що тане
• Дуже солодкий і витривалий сорт

• Ультра ранній гібрид типу Ананас, 55 днів
• Рослини потужні, плоди до 3 кг, овальні
• М’якоть кремова, солодка - 12-13% цукрів
• Чудовий смак, стійкість до хвороб

• Неперевершений сорт, 65-78 днів
• Плоди округлі, до 4 кг, кора жовта
• М’якоть масляниста, з медовим смаком
• Смачний, невибагливий, товарний сорт

• Надійний і перевірений сорт, 70 діб
• Стебла плетисті, плоди 2,5 кг, сітчасті
• М’якоть зерниста, солодка, ароматна
• Стійкість до хвороб, урожайність

Тітовка

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

11.1692 2 г 5,10
11.1693 20 г 23,10

• Популярний сорт з медовим смаком
• 55-70 днів, дині 0,7-3,5 кг, міцна кора
• М’якоть з прозеленню, ароматна
• Ціниться за смак, невибагливість

11.0888 1 г 5,50
11.2738 5 г 12,60

ДИНІ
• Спосіб вирощування: розсадний, або 

прямий посів
• Висів насіння: посів на розсаду: у 2 

або 3 декаді березня, глибина заробки 
1-1,5 см. Прямий посів у ґрунт – при 
температурі 20-25 °C, глибина 3-4 см.

• Умови: сонячні ділянки, нейтральні 
ґрунти.

• Період вегетації: 65-100 днів після 
висадки розсади

• Зберігання насіння: 6-8 років
• Кількість насінин в 1 г: 30-35 шт
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• Урожайний гібрид, 95-100 днів
• Плоди овальні, смугасті, 6-8 кг
• М’якоть зерниста, 12% цукру
• Стійкий до хвороб, лежкий

Шапка Імператора
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11.0932 2 г 5,65



23     +38 (067) 39-09-104       +38 (095) 86-90-444

Кілька слів про комахозапильні сорти та гібриди: сортові огірки - традиційний вибір, що багатьох не підводить роками, вони ароматніші і смачніші свіжими та 
соленими або консервованими, з плодів можна збирати насіння, яке матиме всі спадкові якості сорту; комахозапильні гібриди огірків - більш урожайні, більш 
витривалі до стресових умов та хвороб, ніжніші на смак, насіння майже не формують, теж підходять для соління та консервування, рідко переростають та 
жовтіють. Формування зав’язі у комахозапильних сортів та гібридів залежить від опилення, яке здійснюють бджоли, джмелі та інші комахи, тож, їх необхідно 
вирощувати у відкритому грунті.

• Продуктивний гібрид, 50-60 днів
• Рослина кущового типу, огірки корнішони.
• Не жовтіють, не переростають, смачні
• Для теплиць і відкритого ґрунту

• Надзвичайно смачний ранній гібрид
• Рослина потужна, формує рясну зав’язь
• Плоди 14-18 см, м’якоть хрустка, без гіркоти
• Для маринування та свіжого споживання

Аладін F1

Біле Диво F1, 
Satimex, Німеччина

Акорд F1, Bejo, Нідерланди Альянс F1, Bejo, Нідерланди

Аякс F1,  
Nunhems, Нідерланди

Атлантіс F1,  
Bejo, Нідерланди

Астерікс F1,  
Bejo, Нідерланди

Анулька F1

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінААртикул    |      ФАсувАння      |     ЦінААртикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

11.1873 5 г 14,30

11.2631 0,5 г 6,30

11.0084 20 шт 16,95
11.1872 100 шт 49,50

11.2330 20 шт 16,95
11.2331 50 шт 33,00

11.1886 20 шт 27,00
11.0227 50 шт 59,90

11.1881 15 шт 16,95
11.1880 100 шт 49,50

11.0085 20 шт 16,95
11.1879 100 шт 49,50

11.2332 20 шт 7,50
11.1877 5 г 16,50

• Надійний ранній гібрид, 48 днів
• Огірки світло-зелені, 8-10 см
• Відмінний смак і засолочні якості
• Ринок, переробка, зимові заготовки

• Ранній посухостійкий гібрид
• Плетистий, стійкий до основних хвороб
• Огірки 6-10 см, смачні, високотоварні
• Свіжий ринок, консервування, засолка

• Надійний і перевірений роками гібрид
• 40-42 дні, зеленці 6-12 см, білошипі
• Стабільно урожайний, смак чудовий
• Засолка, маринування, салати, ринок

• Ранній кущовий гібрид, 42-45 днів
• Огірки помірно шиповані, темно-зелені
• Дружне і тривале плодоношення
• Свіже споживання, консервування

• Ранній урожайний гібрид, 48-52 дні
• Корнішони 8-10 см, гладкі, шипів мало
• Смачні, без гіркоти, без пустот, 
• Для засолки, консервування, салатів

• Надійний с/ранній смачний гібрид
• Для відкритого ґрунту, середньорослий
• Корнішони без гіркоти, смачні, 110 г
• Консервування, засол, свіже споживання 

• Один з кращих для засолу, 53-57 днів
• Рослина плетиста, огірки 11-13 см
• Бугорчасті, хрусткі, без пустот
• Для консервування і засолу

• Ранній засолювальний сорт, 40-55 днів
• Рослина кущова, огірки 11-15 см
• Не гірчать, смачні, кращі для консервування
• Свіже споживання, зимові заготовки

• Невибагливий ранній гібрид, 43-48 днів
• Для відкритого ґрунту і теплиць
• Плоди 12-14 см, 70-90 г, смачні
• Соління, консервування, свіжі салати

• Урожайний ранній гібрид, 40-42 дні
• Плоди красиві, без гіркоти, смачні
• Стійкість до хвороб, 3,5-4 кг/м2
• Свіже споживання, переробка

• Дуже популярний урожайний сорт
• Кущ міцний, листя крупне, плоди 40 см
• Огірки хрусткі, ароматні, без гіркоти
• Для салатів і консервування дольками

• Витривалий смачний гібрид, 48-54 дні
• Сильнорослий,1 стебло,короткі міжвузля
• Огірки до 35 см, гладкі біля основи
• Краща урожайність на шпалері

• Посухостійкий гібрид, 48-54 дні
• Сильнорослий,1 стебло,короткі міжвузля
• Огірки до 35 см, бугорчасті, ароматні
• Смакує свіжим, консервують дольками

• Гібрид, стійкий до холодів, 50-55 днів
• Стебло довгоплетисте, огірки 30-50 см
• Надзвичайний смак і аромат
• Тіневитривалий, хворобостійкий

• Екзотичний с/ранній сорт, 45-48 днів
• Огірки 40-60 см, тонка шкірка
• Висока товарність, аромат і смак
• Швидке наростання, урожайність

• Суміш кращих засолочних сортів
• У складі Ніжинський, Пальчик тощо
• Для відкритого ґрунту і теплиць
• Урожайні, тривале плодоношення

• Популярний ранній гібрид, з ознаками 
партенокарпії. Плодоношення настає на 
45-48 день від сходів. Плоди 14-25 см у 
довжину, 150-300 г, ароматні. Чудовий 
гібрид салатів та консервування дольками

• Ранній засолювальний сорт, 40-55 днів
• Рослина кущова, огірки 11-15 см
• Не гірчать, смачні, кращі для консервування
• Свіже споживання, зимові заготовки

• Відомий пізній гібрид, 60-65 днів
• Плоди 8-12 см, шкірка тонка, смачні
• Хворобостійкість, плодоношення тривале
• Консервування та свіже споживання

• Урожайний гібрид, 45-50 днів від висадки
• Потужний, стресостійкий, тривале 

плодоношення
• Огірки 10-12 см, не переростають, товарні
• Консервування, соління в т.ч. у бочках

• Ранній урожайний гібрид, 40-45 днів
• Рослина потужна, огірки 8-10 см
• Дрібнобугорчасті, 8-10 см, без гіркоти
• Ринок, свіже споживання, соління

• Дуже популярний гібрид, 45-50 діб
• Середньорослий кущ, огірки до 9 см
• Без пустот, відмінний смак, щільність
• Урожайність, хворобостійкість

Бочковий засол F1

Далекосхідний 27 Забава F1

Іра F1

Китайське диво Китайський хворобостійкийКитайський жаростійкий F1 Китайський  
холодостійкий F1 Китайські змії

Засолочне диво, суміш

Зозуля F1 Зубрьонок F1 Ізід F1

Do zazdrosci blizniemu F1

Веселі сусіди F1 Виноградне гроно F1Бригадний F1

Джерело

Вересень Гектор F1,  
Nunhems, Нідерланди

Засолочний 65
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11.1066 0,5 г 6,50

11.1518 0,5 г 5,40 11.1908 0,3 г 6,9511.1909 0,3 г 6,95 11.1082 0,3 г 6,95 11.1083 20 шт 6,75

11.1079 0,3 г 6,95

11.1133 0,2 г 8,80 11.1080 20 шт 5,95 11.2336 5 г 14,50

11.2335 5 г 14,30

11.1068 0,3 г 7,5011.1887 0,5 г 5,60
11.1888 5 г 21,40

11.0279 2 г 6,35
11.1901 10 г 21,15

11.1081 20 шт 6,60
11.2630 50 шт 22,00

11.1075 20 шт 9,95
11.2629 50 шт 22,00

11.2632 1 г 5,75
11.2633 5 г 19,10

11.1891 0,5 г 5,75
11.1892 5 г 14,65

11.1893 10 шт 4,95
11.2849 20 шт 7,45

11.0389 20 шт 25,50
11.1897 50 шт 59,90
11.0509 100 шт 89,50

11.1077 2 г 6,35
11.1905 5 г 14,65
11.1078 10 г 26,55

• Відомий урожайний гібрид, 43-53 дні
• Рослина сильна, огірки 12 см, бугристі
• Відмінний смак і засолювальні якості
• Стійкість до хвороб і стресових умов

• Урожайний гібрид, 45 днів від сходів
• Плоди красиві, рівні, 11-12 см, 70-80 г
• Високі смакові і засолювальні якості
• Хворобостійкий універсальний сорт

• Холодостійкий сорт, 38-42 дні
• Кущ середньорослий, відкритий ґрунт
• Плоди бугорчасті, 9-12 см, без гіркоти
• Засолка, консервування, салати

• Надійний ранній гібрид, 40-45 дні
• Кущовий тип, огірки смачні, товарні
• Кращий для ринку та переробки

• Урожайний засолочний сорт, 58-60 днів
• Рослина плетиста, огірки 11-12 см
• Хворобостійкість, тривале плодоношення

ОГІРКИ
комахозапильні

• Посів на розсаду: березень-квітень за 
25-30 днів до висадки розсади у ґрунт

• Висадка розсади: травень

• Посів у ґрунт: 3 декада квітня, 1, 2, 3 
декада травня, t ґрунту +12...+15°С

• Період вегетації: розсада ≈21-28 днів 
після висадки розсади≈20-30 днів

• Зберігання насіння: 6-8 років. Не 
висаджуйте насіння 1 та 2 року, 
щоб не було пустоцвітів

• Кількість насіння у 1 г: 35-40 шт
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Огірки, як і більшість гарбузових, вимогливі до температури, сходи з’являються, коли встановляться теплі дні і ночі, мінімальна температура для сходів
огірків - не менше 12-14°С, при значних перепадах та періодах пониження температури сходів можна не дочекатися, у прохолодній землі насіння розпухає та
вкривається пліснявою, тож, не поспішайте висівати огірки у відкритий грунт, при тривалих весняних похолоданнях краще почекати, або ж сіяти огірки на
розсаду у стабільно теплих умовах.

Конкурент

Стандарт для засолу

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

11.1542 2 г 6,35
11.1910 10 г 23,20

11.2860 український, 40 шт 6,50
11.2859 німецький, 20 шт 5,25
11.2857 англійський, 20 шт 5,25

• Ранній популярний сорт, 40-42 дні
• Плоди бугорчасті, 10-12 см, 60-70 г
• Рідке опушення, продольні смуги
• Консервування, засолка, салати

• Бджолозапильні сорти бездоганних 
корнішонів. Рослини з гарною динамікою 
росту, урожайні. Зеленці 6-10 см, смачні 

ОГІРКИ
комахозапильні

• Ранній продуктивний гібрид, 40-45 днів
• Рослина урожайна у відкритому ґрунті
• Плетистий,плоди 10-12 см,шкірка тонка
• Соління, консервування, салати

• Чудовий ранній гібрид, 45-48 днів
• Огірки≈9 см, темно-зелені, білошипі
• Не гірчать, хрусткі, щільні, смачні
• Консервування, салати, овочевий ринок

• Відомий своєю надійністю гібрид
• Ранній, середньоплетистий, урожайний
• Лежкість, висока якість, товарність
• Смакує свіжим та для переробки

• С/ранній гібрид польської селекції
• Середньоплетистий, 6 кг/м2
• Огірки красиві, смачні, без гіркоти
• Витривалий, універсальний

• Новий ранній гібрид типу Бет Альфа
• Головне стебло прищипують, формують бічні
• Плоди до 19 см, Ø 4 см, смак ніжний
• Ідеальний для салатів та засолювання

• Скоростиглий гібрид, 42 дні
• Рослина плетиста, зав’язь рясна
• Корнішони 7-8 см, вага 35-70 г
• Висока товарність, відмінний смак

• Польська селекція, 45-50 днів
• Середньоплетистий, рясна зав’язь
• Плоди до 10 см, до 120 г, не гірчать
• Товарність, смак, засолочні якості

• Урожайний гібрид відкритого ґрунту
• 42-45 днів, корнішони 9-12 см
• Високі смакові, засолювальні якості
• Стійкий до хвороб, пожовтіння

• Популярний ранній гібрид, 45-50 діб
• Огірки 70-120 г, до 11 см, не жовтіють
• Відмінний смак солених та свіжих огірків
• Холодостійкий, теплиці, відкритий ґрунт

• Продуктивний гібрид, 42-46 днів
• Плетистий, витривалий, зав’язь рясна
• Огірочки маленькі, хрусткі, бугорчаті
• Соління, маринування, літні салати

Ласточка F1

Октопус F1,  
Syngenta F1

Паркер F1

Salatka z ogorokow F1 Салім F1, NongWoo Bio Син полка F1

Сопліца/SOPLICA F1

Трой F1

Сремський

Льоша F1Кущовий

Ніжинський-12 ПальчикНаташа F1Надя F1,  
Wing Seed, Нідерланди

Паризький корнішон Посухостійкий Регал F1, Clause, Франція

Соната F1,  
Rijk Zwaan, Нідерланди

Тітус

Спарта F1,  
Nunhems, Нідерланди Степовий посухостійкий

Роял F1, Clause, Франція

Роднічок F1
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Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

11.1924 10 шт 14,85

11.2345 5 г 14,30 11.2637 20 шт 24,70 11.1105 0,5 г 6,50

11.1946 5 г 14,30

11.2636 0,5 г 5,80
11.2636 5 г 21,00

11.2349 5 г 14,30

11.2340 2 г 6,60
11.2339 10 г 21,15

11.1918 1,5 г 6,35
11.2634 10 г 22,10

11.2843 1 г 4,40
11.2844 5 г 14,30

11.1919 20 шт 15,9011.1525 20 шт 24,75
11.2341 100 шт 89,90

11.1103 20 шт 14,95
11.1916 50 шт 29,00

11.1923 20 шт 6,20
11.1922 5 г 19,95

11.1906 1 г 5,95
11.1907 10 г 20,90

11.2627 20 шт 18,15
11.2628 100 шт 46,50

11.1108 20 шт 13,60
11.2346 100 шт 52,00

11.1937 0,5 г 5,95
11.1936 5 г 14,30

11.2347 20 шт 38,40
11.2348 50 шт 72,00

11.2350 0,3 г 6,55

11.1932 20 шт 16,50
11.1933 50 шт 27,50

11.1928 0,5 г 5,60
11.0929 5 г 21,00

• Популярний сорт, 45-47 діб від висадки
• Рослина кущового типу, добре облиствена
• Плоди 9-12 см, вага до 130 г, чорношипі
• Консервування, засолка, свіже споживання

• Популярний сорт, 48-62 дні
• Огірки 88-110 г, бугорчаті, смачні
• Кращий для маринування, соління
• Рекомендуємо для відкритого ґрунту

• Чудовий сорт міні огірка для соління та 
маринування. Період дозрівання 45-50 
днів, рослина середньоплетиста. Огірочки 
5-7 см, хрусткі і свіжі, і мариновані

• Продуктивний надійний ранній гібрид
• Зеленці шипуваті, щільні, товарні
• Стійкий до хвороб та стресових умов
• Консервування, соління, овочевий ринок

• Популярний урожайний гібрид, 45 діб
• Рослина відкритого ґрунту, дуже міцна
• Огірки 8-10 см, вирівняні, красиві
• Свіже споживання, соління, маринування

• Перевірений роками чудовий сорт
• 45-50 днів, плетистий, витривалий
• Плоди 6-10 см, бугорчаті, без гіркоти
• Урожайний у всіх регіонах України

• Витривалий ранній сорт, 35-40 днів
• Плетистий, з рясною зав’яззю
• Огірки 10-14 см, відмінний смак
• Стійкий до посухи, універсальний

• Ранній гібрид тривалого плодоношення
• Рослина з рясною зав’яззю, плоди білошипі, 
• У зимових заготовках хрусткі, щільні
• Хворобостійкий, урожайний для вг та теплиць

• Дуже продуктивний гібрид, 42-45 діб
• Корнішони 8-10 см, бугорчасті
• Стійкий до хвороб і стресових умов
• Ринок, салати, маринування, соління

• Урожайний гібрид, 45-55 днів
• Середньоплетистий, швидко росте
• Корнішони 7-8 см, бугорчасті
• Частий збір, тривале плодоношення

• Скоростиглий, 43-47 днів від висадки
• Рослина потужна, плодоношення тривале
• Плоди відмінних засолочних якостей
• Стійкий до хвороб, у т.ч. до мозаїки

• Ранній сорт універсального призначення
• Рослина гілляста, коренева система потужна
• Огірки горбкуваті, білошипі, смачні
• Стійкий до борошнистої роси

• Витривалий товарний гібрид, 48 днів
• Корнішони 8-10 см, рівні, красиві
• Відмінний смак, генетично без гіркоти
• Кращий для консервування

• Дуже популярний гібрид, 50-55 діб
• Плоди 9-12 см,80-100 г,смачні,товарні
• Витривалий, стабільно урожайний

Фенікс Плюс Цезар F1Фенікс 640

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінААртикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

11.1114 20 шт 5,95
11.2352 5 г 14,50

11.1939 1 г 4,60
11.1940 10 г 19,95

11.1942 0,5 г 4,75
11.1943 5 г 14,65

• Покращений Фенікс-640, 50-55 днів
• Середньоплетистий, змішане цвітіння
• Плоди до 10 см, красиві, зі смугами
• Маринування, свіже споживання

• Надійний ранньостиглий гібрид
• Середньоплетистий, відкритий ґрунт
• Корнішони 6-9 см, дуже смачні
• Витривалий, урожайний, універсальний

• Дуже популярний пізній сорт, 65 днів
• Сильнорослий, огірки до 14 см
• Смак відмінний, ароматні, хрусткі
• Для соління, маринування, салатів

Крак F1

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

11.1085 20 шт 6,90
11.1912 5 г 14,35

• Гібрид польської селекції, 55-65 днів
• Рослина сильноросла, огірки 7-9 см
• Урожайний у відкритому ґрунті
• Витривалість, універсальне використання

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

11.1087 20 шт 6,35
11.2635 5 г 19,90

11.1088 20 шт 6,60
11.2638 5 г 19,90
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Партенокарпічним огірочкам надають перевагу все більше покупців насіння, адже вони мають ряд переваг: 
- висока урожайність, незалежна від активності комах, цілком компенсує вищу вартість у порівнянні з комахозапильними; 
- відсутність гіркоти, універсальність - їх споживають як свіжими, так і для всіх видів зимових заготівель;  
 - при правильному формуванні рослин навіть на невеликій ділянці, можна отримати рекордну урожайність огірків.    
  

ОГІРКИ
партенокарпічні

• Супер ранній гібрид, 35 днів
• Пучкова зав’язь, 10-11 см, Ø3-3,3 см
• Красиві, ароматні, соковиті, смачні
• Гарні засолочні якості, хворобостійкість

• Відомий гібрид з пучковою зав’яззю
• Слабогіллястий, по 3 плоди у вузлі
• Зеленці темно-зелені, 115 г, хрусткі
• 12 кг з 1 м2, стійкість до хвороб
• Засолка, маринування, свіжі салати

• Ультра ранній гібрид, 38-42 дні
• Плоди 10-11 см, по 6-7 плодів у вузлі
• Бугорчаті, ребристі, хрусткі, смачні
• Відмінні смакові і засолочні якості

• Універсальний гібрид, 46-52 дні
• Плетистий, зеленці 10-12 см, Ø3 см
• Смак відмінний, ≈10,3 кг/1м2

• Збір у фазі пікулів, корнішонів

• Ультра ранній гібрид, 35-40 днів
• Огірки красиві, рівні, дуже смачні
• Один з кращих для зимових заготовок
• Стійкий до хвороб, урожайний

• Ранній надійний гібрид огірка 
корнішонного типу. Стабільно урожайний 
навіть в умовах затінення. Огірочки зелені, 
горбкуваті, рівні, 10-12 см. Урожайність, 
ніжний смак, тривале плодоношення

• Надійний,витривалий гібрид,35 днів від сходів
• Не скидає зав’язь, по 2-4 плоди у вузлі
• Плоди красиві, 11 см, смачні, без гіркоти
• Ідеальний для соління та маринування

• Ранній гібрид огірка корнішона, 45 днів
• Урожай на головному стеблі, букетна зав’язь
• Смачний для салатів, маринування і соління 
• Для 2-х оборотів у відкр. грунті та теплицях

• Ранній, урожайний протягом всього сезону
• Рослина відкрита,  

добре витримує вагу плодів
• Огірки 10-12 см, консервування, засолка
• Стійкий до хвороб, в т.ч. до мозаїки огірка

• С/стиглий гібрид для відкритого і захищеного 
грунту. Плодоношення настає через 50-55 
днів від сходів. Середньоплетистий, зеленці 
14-16 см, вагою 90-105 г. Смакові якості 
відмінні, плоди ароматні, без  гіркоти

• Спеціальна добірка партенокарпічних 
гібридів огірків, які плодоносять в умовах 
нестачі освітленості і простору. Ранні і 
середньостиглі гібриди, які забезпечать 
конвеєрний збір салатних огірків і корнішонів

• Дуже урожайний гібрид корнішона, 47-50 
днів. Рослина плетиста, лист середній, 
зеленці 6-8 см. Смачний, вважається одним 
з кращих для переробки. Стійкий до ряду 
захворювань, невибагливий

• Ранній гібрид корнішона, дозріває 36-46 
днів. Сильнорослий, плоди 6-8 см, шкірка 
тонка. З хрускотом і ароматом, без гіркоти 
і порожнин. Для відкритого грунту, стійкий 
до хвороб

Аристократ F1, 
NongWoo Bio

 Гірлянда F1Герман Дачник F1

Дружна сімейка F1

Грін Пік F1, United Genetics

Афіна F1 
Nunhems, Нідерланди

Баде F1,  
Yuksel Tohum, Туреччина

Кароліна F1, 
Lark Seeds, США

Бйорн F1,  
Enza Zaden, Нідерланди Віконно-балконний

Кімнатне Диво, суміш Конні F1 міні-корнішон Крошка из Шанхая

Артіст F1, Bejo, Нідерланди

Бодіна F1,  
Satimex, Німеччина

Еколь F1,  
Syngenta

Еліза F1,  
Satimex, Німеччина

Анніка F1,  
Satimex, Німеччина

Альгамбра F1, 
Legutko, Польща

Анзор F1 
Bejo Zaden, Нідерланди

Аваланж F1, NongWoo BioАбсолют F1 Bejo Zaden, 
Нідерланди Авенсис F1, Nong Woo Bio

Гуннар F1, 
Enza Zaden, Нідерланди

Дерія F1, 
Enza Zaden, Нідерланди

Директор F1, 
Nunhems, Нідерланди

Арктика F1, NongWoo Bio

Амур F1, Bejo, Нідерланди
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11.2118 10 шт 14,50

11.1128 0,25 г 12,5011.1127 0,25 г 15,40

11.1129 0,25 г 12,50

11.1899 10 шт 15,70

11.1882 10 шт 38,00 11.2672 10 шт 36,50

11.2683 10 шт 29,00

11.2359 10 шт 31,10 11.1124 0,25 г 12,10

11.2852 10 шт 21,50 11.1911 0,3 г 12,95 11.1913 10 шт 6,90

11.0090 10 шт 27,70
11.1878 50 шт 117,00
11.2434 100 шт 173,00

11.2119 10 шт 11,00
11.2358 50 шт 34,00

11.1526 10 шт 23,90
11.1944 50 шт 99,00

11.2366 10 шт 24,90
11.2671 50 шт 106,00

11.2120 10 шт 11,00
11.2360 50 шт 34,00

11.2355 10 шт 11,00
11.2356 50 шт 34,00

11.1875 10 шт 8,80
11.1874 100 шт 43,20

11.2841 10 шт 28,70
11.2842 100 шт 173,00

11.2353 10 шт 12,55
11.2354 50 шт 44,00

11.2837 10 шт 37,95
11.2838 100 шт 189,00

11.2678 10 шт 13,95
11.2679 50 шт 49,50

11.2641 10 шт 36,30 
11.2642 100 шт 172,00

11.2643 10 шт 26,50
11.2644 100 шт 148,00

11.2645 10 шт 39,70
11.2646 50 шт 149,00

11.2731 10 шт 22,50
11.2732 50 шт 79,00

11.0089 10 шт 27,60
11.0235 50 шт 117,00
11.0503 100 шт 173,00

• Надійний урожайний гібрид,40-42 дні
• Потужне коріння, пучкова зав’язь
• Плоди 6-12 см, бугорчаті, без гіркоти

• Новий скоростиглий гібрид, 38-40 діб
• Сильнорослий, зав’язь рясна, пучкова
• Корнішони 8-10 см, товарні, хрусткі
• Хворобостійкість, тривале плодоношення

• Надійний урожайний гібрид, 42-45 днів
• Зеленці 8-10 см, чорношипі, бугорчаті
• Насіння мало, без гіркоти, хрусткі
• Для всіх типів заготівель, овочевий ринок

• Новий продуктивний гібрид, 48-49 днів
• Зав’язь букетна, корнішони 6-8 см
• Бугорчаті, смугасті, хрусткі, лежкі
• Салати, квашення, консервація

• Витривалий гібрид, 43-45 днів від висадки
• Рослина міцна, для в/г та теплиць
• Корнішони красиві, делікатесного смаку
• Консервування, салатне споживання

• Популярний гібрид польської селекції
• 40-45 днів, зеленці товарні, до 12 см
• Крупнобугорчаті, без гіркоти, хрусткі
• Витривалий, смачний, універсальний

• Урожайний гібрид з раннєю віддачею, 
40-45 днів. Рослина стійка до стресів та 
кореневих гнилей. Плоди відмінниого 
смаку, для маринування та салатів

• Ранній посухостійкий гібрид, 37 днів 
• Рослина потужна, зав’язь пучкова
• Корнішони до 11 см, без гіркоти, смачні
• Свіжий ринок, консервування, засол

• Ранній дуже урожайний гібрид, 38-45 днів 
від сходів. Потужний, сильна коренева, 2-3 
зав’язі в 1 пазусі. Плоди 8-10 см, смачні 
свіжими або консервованими

• Ранній гібрид для в/г та теплиць
• Рясна зав’язь, плоди 10 см, без гіркоти
• Смачні для салатів, ідеальні для соління
• Висока опірність хворобам, урожайність

• Ранній гібрид з високою урожайністю
• Стресостійкий, не скидає зав’язь
• Плоди 10-12 см, відмінного смаку
• Тіневитривалий, для двох оборотів

• Чудовий посухостійкий  гібрид
• Рослина потужна, формує по 1-2 плоди у вузлі
• Плоди 10-12 см, 110-130 г, ідеальні для посолу
• Стійкість до мозаїки і грибкових хвороб

• Ранній продуктивний гібрид 2-х оборотів
• Невибагливий, плоди смачні, без пустот
• Для салатів, консервування, соління
• Стійкий до грибкових хвороб, мозаїки

• Ранній гібрид для в/г та теплиць, 35-40 днів
• Потужна рослина, плоди 11 см, світло зелені
• Відмінний смак, стабільне плодоношення
• Чудові засолочні якості

• Лідер ринку, мега урожайний гібрид
• Ранній, 6-12 см, хрусткі, без гіркоти
• 25-28 кг/м2, при поливі до 50 кг/м2

• Чудовий універсальний гібрид, 42 дні
• Зав’язь пучкова, 2-4, іноді 8 у вузлі
• Огірки 10-12 см, смугасті, без гіркоти
• Збір у фазі пікулів і корнішонів

• Ультраранній, 32-35 діб від висадки
• Рослина потужна, до 4 зав’язей у вузлі
• Плоди 12-14 см, 120-140 г, смачні
• Невибагливий, урожайний, хворобостійкий

Зятьок F1

Капрікорн F1,  
Yuksel Tohum, Туреччина

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

11.1134 10 шт 12,10
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Чи можна висаджувати насіння, зібране з гібридів огірків? 
Насіння гібридів не матиме спадкових якостей гібриду, з якого було зібране, тому висаджувати його не рекомендовано.
Чи можна поруч садити комахозапильні сорти огірків поруч з партенокарпічними? Це не бажано робити, бо сумісні посадки можуть негативно позначитись на 
останніх. Партенокарпічні гібриди негативно реагують на запилення, як результат - плоди партенокарпіків можуть мати булавовидну форму, окрім цього в 
них може з’явитися повнорозмірне насіння. 

ОГІРКИ
партенокарпічні

• Урожайний ранній гібрид, 37-38 день/сходів
• У вузлі по 3-7 плодів 8-11 см, вага 100 г
• Високі смакові і засолювальні якості
• Стійкість до вірусу мозаїки та хвороб

Муравей F1

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

11.2867 10 шт 13,90

Кібрія F1, 
Rijk Zwaan, Нідерланди

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

11.0093 10 шт 26,40
11.0244 50 шт 98,00
11.0714 100 шт 159,00

• Дуже популярний гібрид, 40-45 днів
• Висока урожайність весь сезон
• Плоди бугорчаті, дуже якісні і смачні

• Продуктивний гібрид, 42-45 днів
• Корнішони 7-9 см, не переростають
• Смак відмінний, хрусткі, не гірчать
• Для частого збору, універсальний

• Посухостійкий середньоранній гібрид 
• Рослина потужна, стресостійка
• Хворобостійкість, в т.ч до вірусу мозаїки
• Свіжий ринок, консервування, засолка

• Новий ранній гібрид, що вже став улюбленцем
• По 2-3 плоди у вузлі, не скидає зав’язь
• Огірки 12 см, 110-130 г, чудові для посолу
• Висока стійкість до грибків, середня до вірусів

• Ранній посухостійкий гібрид, активно
• формує зав’язь і не скидає її при посусі
• По 2-4 зав’язі у вузлі, швидкий налив плодів
• Огірки 12-14 см, не переростають в ширину

• Ранній гібрид відкритого грунту, 40-42 дні
• З дружньою і ранньою віддачею урожаю
• Плоди 8-10 см, хрусткі, ароматні, без гіркоти
• Для салатів, засолювання і маринування

• Новий урожайний гібрид з ранньою віддачею
• По 2-4 плоди к пазухах, огірки 12-14 см, без смуг
• Смакові якості відмінні для будь-якої переробки
• Невибагливий, стійкий до вірусів і грибків

• Ранній гібрид з тривалим плодоношенням
• Короткі міжвузля, по 4 зав’язі у вузлі
• Плоди 12-14 см, красиві і смачні
• Посухостійкий, для 2-х оборотів

• Ранній гібрид ароматного салатного огірка
• Рослина потужна, короткі міжвузля
• Плоди 10-12 см, гладенькі, дуже смачні
• Для відкритого/закритого грунту, 2-х оборотів

• Ранній, надійний, стресостійкий гібрид
• Формує і не скидає зав’язь у стресових умовах
• По 2-3 плоди у кожній пазусі, 10-12 см, смачні
• Хворобостійкий, для 2-х оборотів

• Ранній гібрид відкритого ґрунту 
• Плетистий, огірки без гіркоти і порожнеч
• Один з кращих для засолки і 

консервування 
• Стійкий до стресів і хвороб, в т.ч. мозаїки

• Перевірений часом гібрид, 40-45 днів
• Зав’язь пучкова, по 6-7 плодів у вузлі
• Огірки смачні для соління, консервування

• Відмінний ранній гібрид, 39-41 день
• Зав’язь пучкова, 3-5 плодів у вузлі
• Огірки 6-9 см, білошипі, не переростають
• Хворобостійкість, товарність, 12-25 кг/м2

• Урожайний середньоранній гібрид 
• Рослина з рясним плодоношенням
• Огірки-корнішони товарні, смачні
• Хворобостійкість, гарні засолочні якості 

• Ранній урожайний гібрид, 40-45 днів
• Зав’язь букетна, по 2-6 плодів
• Зеленці красиві, товарні і смачні
• Свіжі салати, квашення, маринування

• Скоростиглий урожайний гібрид, 37 днів
• Плетистий, рясна пучкова зав’язь
• По 7 плодів у вузлі, 10-12 см
• Засолка, консервування, салати

• Ранній популярний гібрид, 44 дні
• Плетистий, пучкова зав’язь, по 3 у вузлі
• Смугасті, бугорчаті, дуже смачні
• Овочевий ринок,салати, переробка

Справжній полковник F1

Престо F1,  
Rijk Zwaan, Нідерланди

Северин F1, Enza Zaden Седрік F1, Enza Zaden Солон F1, 
Yuksel Tohum, Туреччина Спіно F1, Syngenta

Страж F1, 
Yuksel Tohum, Туреччина

Супер Бейбі F1, 
Yuksel Tohum, Туреччина

Тумі F1, 
Enza Zaden, Нідерланди

Шакті F1, 
Rijk Zwaan, Нідерланди

Марінда F1,  
Seminis, Нідерланди

Пасалімо F1,
Syngenta

Пучіні F1,  
Rijk Zwaan, Нідерланди

Хіт сезону F1Хасбулат F1

Теща F1

Кріспіна F1,  
Nunhems, Нідерланди

Маша F1,  
Seminis, Нідерланди

Меренга F1, 
Seminis, Нідерланди

Мірабелл F1, 
Seminis, Нідерланди

Пасамонте F1, Syngenta

Солют F1, Nong Woo Bio

Платіна F1, 
Nunhems, Нідерланди

Циркон F1, 
Nunhems, Нідерланди

Ліст F1, 
Rijk Zwaan, Нідерланди

Лютояр F1, 
Yuksel Tohum, Туреччина

Сатіна F1, 
Nunhems, Нідерланди
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11.1917 10 шт 6,50

11.2364 10 шт 24,75

11.2662 10 шт 38,50 11.2661 10 шт 33,00 11.2674 10 шт 16,60 11.2667 10 шт 29,80

11.2675 10 шт 34,20 11.2676 10 шт 24,80 11.2664 10 шт 24,75

11.2368 10 шт 21,50

11.2365 10 шт 16,50

11.1140 0,25 г 12,5011.1150 10 шт 12,10

11.1148 0,25 г 12,00

11.0094 10 шт 25,90
11.0247 50 шт 96,00
11.0717 100 шт 157,00

11.2361 10 шт 29,95
11.0367 50 шт 144,00
11.0511 100 шт 189,00

11.2651 10 шт 29,90
11.2652 100 шт 194,00

11.2653 10 шт 29,90
11.2654 100 шт 194,00

11.2369 10 шт 26,50
11.2743 100 шт 169,00

11.2657 10 шт 23,10
11.2658 100 шт 144,00

11.2681 10 шт 28,00
11.2682 50 шт 99,00

11.2659 10 шт 28,75
11.2685 100 шт 171,00

11.2668 10 шт 29,90
11.2669 100 шт 174,00

11.2649 10 шт 24,50
11.2650 50 шт 91,00

11.2449 10 шт 24,95
11.2670 50 шт 106,00

11.1915 10 шт 19,95
11.2435 100 шт 134,00

11.0095 10 шт 29,50
11.0365 50 шт 116,00
11.0521 100 шт 177,00

• Відомий гібрид, 40-45 днів
• Пучкова зав’язь, дружне дозрівання
• Огірки 6-12 см, гарні засолочні якості

• Ранній урожайний і надійний гібрид
• Букетне формування, до 7 плодів у вузлі
• Відмінні засолочні якості, хворобостійкість

• Урожайний гібрид з ранньою віддачею
• Плоди красиві, дуже смачні, без гіркоти
• Чудовий для салатів та зимових заготовок
• Стійкий до мозаїки та грибкових хвороб

• Супер ранній урожайний гібрид, 38-42 дня
• Достатнє живлення - по 6-7 плодів у вузлі
• Плоди смачні для будь якої переробки
• Для в/г або теплиць, хворобостійкий

• Ранній гібрид, збір через 40-42 дні від сходів
• Урожайний, формує по 2-3 зав’язі у вузлі
• Плоди 6-9 см, не переростають, смачні
• Стійкий до мозаїки та грибкових хвороб

• Дуже ранній гібрид, 35 днів від сходів
• Урожайний, по 3-5 плодів у вузлі, 
• Огірки 12-14 см, без порожнин, смачні
• Хворобостійкий, відкритий грунт, теплиці

• Дуже урожайний гібрид, 45-48 днів від сходів
• Урожай на основному стеблі та бічних пагонах
• Плоди смачні, хрусткі як свіжі, та і солені
• Стійкий до грибкових хвороб та мозаїки

• Смак вересневого огірка, середні строки
• Плодоносить, коли ранні огірки зібрані
• Плоди ідеальні для переробки, смачні
• Стійкий до вірусних та грибкових хвороб

• Ранній гібрид для відкритого грунту
• Рослина потужна, плоди ідеальної форми
• Щільна консистенція, відмінний смак і аромат
• Стійкий до вірусних та грибкових хвороб

• Новинка 2015, супер-ранній гібрид 32-35 днів
• У вузлі по 1-3 зав’язі, 18-23 плоди з рослини
• Плоди без порожнин, 10-12 см, смачні
• Маринування, соління, свіже споживання

• Високотоварний і надійний гібрид
• Пучкова зав’язь, ніжний смак, лежкість
• Хрусткі якості зберігаються при солінні

• Лідер продажів, ранній, 40-48 днів
• Плетистий, по 3-6 зав’язей у вузлі
• Високі засолочні якості і смак
• Тіневитривалий, стресостійкий

Усім на заздрість F1

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

11.1109 0,3 г 9,90
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• Однорічник висотою 20-70 см
• Боби овальні, здуті, по 1-3 зерен
• Зерна округлі, чудового смаку
• Містить корисні речовини, дієтичний

Нут, горох турецький

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

11.0814 50 г 12,75

Власноруч вирощений арахіс вирізняється більш багатим смаком - в цьому не складно переконатися. Сійте насіння не раніше середини травня, коли ґрунт 
достатньо прогріється і мине загроза згубних для арахісу заморозків. Особливістю арахісу є поява після цвітіння гіпофор, які занурюються і проростають 
у ґрунті, де і розвиваються боби арахісу. Пожовкле листя арахісу — сигнал готовності бобів до збору. Із зібраного урожаю відберіть крупне насіння без 
дефектів - воно підійде для посіву на наступний рік. Нагадуємо, що зібрані коробочки з арахісом потрібно добре просушити (при пересипанні добре 
просушене насіння «гримить») і потім вже очищати насіння від скорлупи.

АРАХІС, 
ГОРОХ

• Крупноплідний сорт, кущ до 80 см
• Корені міцні, до 100 см в глибину
• Ядра крупні, по 2-4 шт в оболонці
• Смакують свіжими та смаженими

• С/стиглий цукровий сорт, 60-70 діб;
• Міцне стебло, 70-80 см, до 20 бобів 

до 8 см, по 6-9 горошин. Заморозка, 
консервування, свіже споживання

• Середньостиглий сорт смачного горошку
• Формує по 2 стручки з 9-11 горошинами
• Дуже смачний, витривалий, хворобостійкий
• Для всіх типів переробки

• Суперурожайний сорт, 65-68 днів
• Рослина 65 см, для посушливих умов
• По 14-15 бобів на стеблі, 9 крупних зернин
• Стійкий до хвороб, для всіх типів переробки

• С/ранній холодостійкий овочевий сорт,60 днів
• Кущового типу, легкий догляд, збір урожаю
• Стручки до 10 см у довжину, по 10-12 зерен
• Смачний для всіх типів переробки

• Урожайний сорт, 51-60 днів від сходів
• Пагони 70-80 см, стручки вирівняні, красиві
• По 8-10 смачних зерен у стручку
• Сорт стійкий до хвороб, універсальний

• Урожайний середньоранній сорт, 65 днів
• Кущ 75 см,боби з пергаментним шаром, 8-9 см
• Горошини середні, солодкі, смачні для 

консервування, заморозки, свіжого вживання 

• Ранній сорт, технічна стиглість на 42-45 день
• Рослина компактна, стебла до 50 см. 
• Зерна смачні - улюблений сорт дітей
• Консервування, сушіння, заморозка

• Чудовий ранній стресостійкий сорт
• Рослина потужна, по 2-3 стручки у вузлі
• 7-8 зерен у стручку, діаметр зернини до 9 мм
• Відмінний для переробки та свіжого вживання

• Популярний цукровий сорт, дозрівання 90-100 
днів. Рослина потужна, досягає 150-200 см, 
дуже урожайна. Стручки 9-12 см,  до 9 горошин, 
солодкі, дуже смачні. Висока урожаінйсть з 
невеликої площі, відмінний смак

• Популярний стресостійкий  сорт, 62-65 днів
• Стебла до 90 см, стручки по 8 крупних зернин
• Зморшкуватий, ідеальний для переробки
• Стійкий до фузаріозу, надійний, смачний

• Чудовий ранній сорт солодкого спаржевого 
горошку. Дозріває за 45-49 днів. Рослина 
кущова,  50-70 см. Стручки товстостінні, без 
волокон, соковиті. Зерна крупні, солодкі, 
чудовий смак.

• Однорічна рослина, кущ до 35 см
• Боби 2-3-сегментні, 2-6 см
• Зерна середні, з квасолину
• Смакує підсмаженим з сіллю

• Сорт для посушливих умов, 70 днів; 
• Рослина потужна, облиствлена
• Стручки великі, крупні зерна; 
• Відмінний для всіх типів переробки

• Відомий цукровий сорт ранніх строків
• Кущ 90-120 см, урожайний
• Стручки без волокон, солодкі, соковиті
• Урожайність 0,5 кг горошин с 1 м2

• Ранній мозковий сорт, 50-55 днів
• Рослина плетиста, до 90 см
• Стручки вигнуті, по 9 горошин
• Урожайність до 0,7 кг горошин з 1 м2

• Чудовий середньостиглий сорт, 65-73 дні
• Рослина кущова, до 75 см
• Боби 8-10 см, горошини крупні, солодкі
• Консервування, заморозка, свіже споживання

• Популярний урожайний сорт, 62 дні
• Кущ 90 см, по 9 горошин у стручку
• Смак чудовий, горошини солодкі
• Свіжий ринок, кулінарія, переробка

• Ранній цукровий сорт, 50-55 днів
• Кущ 50-60 см, стручки 7-8 см
• По 6-8 горошин солодких, смачних
• Смакує свіжим, можна заморожувати

• Ранній цукровий сорт, 50 днів
• Кущ 70 см, стручки 8 см, без волокон
• Горошини дуже солодкі, соковиті
• Свіже споживання, консервування, тощо

• Ранній продуктивний сорт, 65 днів
• Кущ до 60 см, у стручках по 6-8 зерен
• Відмінний смак у свіжому вигляді
• Сіють 2-3 рази з інтервалом 10-15 днів

• Європейський стандарт ранньостиглості
• Мозковий сорт з дружнім достиганням
• Рослина 60-70 см, не потребує опор
• Свіже споживання, ринок, консервування

Арахіс Валенсія Українська

Горох цукровий 
Ілловецький

Едді, 
Waveren Saaten, Німеччина Муціо, Syngenta

Рада, Satimex, Німеччина

Тристар

Торнадо

Шість тижнів

ТіараТелефон

Скінадо, Syngenta

Суперцукровий

Арахіс Іспанський

Грунді, Syngenta

Горох Первісток

Горох Цукрові ноткиГорох Фаворит

Горох Овочеве чудо

Горох Джокер Горох Дитяча радість

Горох Авола, Satimex
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11.1568 25 шт 26,75

11.1577 20 г 8,4011.2694 10 г 9,95 11.2876 5 г 4,95

11.2692 100 г 33,00

11.2691 100 г 33,00

11.2697 50 г 14,30

11.2699 20 г 22,0011.2868 30 г 10,50

11.2698 20 г 22,00

11.2869 10 г 6,75

11.0810 5 шт 8,50

11.2877 5 г 4,95

11.1579 30 г 15,50

11.1585 30 г 15,5011.2396 50 г 13,60

11.0063 50 шт 7,50

11.0813 50 г 13,30

11.1812 50 г 13,20 11.1573 30 г 15,50

Горох Альфа Горох Дінга

Кельведонське диво, 
Франція

Олінда, Syngenta Горох Преладо

Шуга Бон, Франція
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11.1509 10 г 5,90
11.1510 20 г 8,85
11.1511 100 г 23,80

11.1574 20 г 12,00
11.1575 100 г 33,00

11.2399 20 г 13,50

11.2127 20 г 12,00
11.2687 100 г 33,00

11.2695 10 г 11,55 11.2886      20 шт     4,50 11.1581 20 г 8,95
11.2690 100 г 33,00

11.2397 5 г 6,95
11.2398 100 г 33,00

• Ранній овочевий сорт, 45-55 діб
• Кущ 60 см,стручки 10 см, 8-10 зерен
• Смакує свіжим та у кулінарії

• Сорт польської селекції, 55-70 днів
• Кущ 95 см, стручки вигнуті, до 11 см
• 9-10 крупних горошин у стручку
• Для свіжого споживання і консервування

• Урожайний овочевий сорт, 60-65 днів
• Рослина кущова, 45-60 см, 2 боби у вузлі
• По 8-9 горошин, відмінна якість та смак
• Свіже споживання, зимові заготовки

• С/ранній сорт, дозріває за 60-65 днів від сходів
• Стебла 65 см, по 9 крупних зернин у стручку
• Стійкий до більшості хвороб гороху, 
• Ідеальний для консервування, заморозки

• Популярний ранній сорт, 65-68 днів
• Стебло до 70 см, у стручку по 7 горошин
• Зерна дуже смачні, зморшкуваті
• Сорт стійкий до посухи і хвороб

• Відомий цукровий сорт, 50-60 днів
• Кущ середній, боби 7-9 см, по 8 зерен
• Лопатки соковиті, м’ясисті, смачні
• Ціниться за солодкий смак і урожайність

Горох Сомервуд,  
Syngenta

• Рекомендований спосіб 
вирощування: у відкритий ґрунт

• Температурний режим для посіву: 
+10...+15°C; 

• Висів насіння у ґрунт:  
остання декада квітня-травень

• Період вегетації (середній): 50-70 
днів, окремі види – більше 120 днів

• Зберігання насіння: 5-6 років

• Кількість насінин в 1 г: 
арахіс 2-3 шт, горох 3-5 шт, 
нут 3-6 шт, боби 3-8 шт, 
квасоля 2-3 шт, вігна 4-6 шт
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В нашому каталозі квасоля традиційно розділена на 2 категорії: спаржева і на зерно. На зерно - квасоля, яку вирощують заради отримання стиглих зерен, які 
потім можна довго зберігати і використовувати для приготування борщу, інших кулінарних страв та для консервування. Якщо вирощуєте кілька видів квасолі 
на зерно, радимо зберігати сорти окремо один від одного, адже вони відрізняються не тільки за забарвленням, а і за часом приготування, смаком, тощо. 
Спаржева квасоля, або квасоля «на лопатку», вирощується заради отримання соковитих стручків, які не містять волокон і пергаментного шару, вони соковиті, 
надзвичайно корисні і дуже смачні у приготуванні літніх страв. 

БОБИ, 
КВАСОЛЯ

• Ранній кущовий сорт, кущ 50 см
• Стручки до 15 см, по 6-8 квасолин
• Молоді стручки готують цілими
• Сухе зерно біле, зберігається довго

• Ранній сорт на сухе зерно
• Кущ 30 см, стручки 15 см, міцні
• 10 строкатих зерен у стручку
• Сорт стійкий до посухи, урожайний

• Крупноплідний популярний сорт
• Кущ компактний, стручки зелені 

в молочній стиглості без волокон
• Зерно біле, овальне, смак відмінний

• Середньостиглий оригінальний сорт
• Кущ до 35 см, стручки до 12 см, жовті
• Молоді стручки без волокон
• Зерна незвичайного окрасу, смачні

• Ранній виткий і гіллястий сорт
• Кущ до 2,5 м, 2-5 зав’язей на кисті
• Стручки до 100 см, соковиті, без волокон
• Урожайність, тривале плодоношення

• Ранній високорослий сорт
• Стебла до 3 м, з численними плодами
• Боби до 80 см, без волокон, соковиті
• Для кулінарії і декоративних цілей

• Ранній урожайний кущовий сорт
• Кущ до 1,2 м, добре облистнений
• Стручки світло-зелені, до 25 см
• Кулінарія, заморозка, консервування

• Пізній сорт з підвищеним вмістом білку
• Рослина кущова, холодостійка
• Стручки світлі з розводами
• Зерна строкаті, біло-коричневі

• Ранній урожайний сорт
• Кущ штамбовий, 40 см, не вилягає
• Стручки до 14 см, зерна червоні
• Смак відмінний, довго зберігається

• Універсальний середньостиглий сорт
• Рослина кущова, стручки до 13 см
• Готують як сухі квасолини, так і 

молоді зелені стручки. Смак відмінний

• Ранній кущовий сорт, зріє до 115 днів
• Кущ 50 см, стиглі стручки жовті
• Молоді стручки готують цілими
• Сухі зерна білі з плямою, смачні

• Пізній сорт для зберігання, 100-105 
днів від сходів. Рослина кущова, стебла 
висотою 35-40 см. Стручки довгі, жовті, 
в кожному до 10 зерен. Квасолини 
маслянисті, на смак чудові

• Популярний ранньостиглий сорт
• Кущ 50 см, стручки світлі, з розводами
• Зерно біле з плямами, ніжний смак
• Сорт витривалий, довго зберігається

• Популярний сорт зернової квасолі середніх 
термінів. Кущ прямостоячий, стебла стійкі до 
вилягання, до 80 см. Стручки злегка зігнуті, 
4-6 зерен в стручку, зерна білі. 

• Чудовий смак для будь яких видів переробки

• Урожайний кущовий сорт, 55-65 днів
• Кущ 25-40 см, 10-12 стручків на рослині
• Боби 13 х 2 см, без пергаментного шару
• Відмінний смак, консервування, кулінарія

• Ранній сорт для кількох посівів, 70 діб
• Кущ 50 см, стручки до 12 см, зелені
• Надзвичайно ніжний смак, соковиті
• Заморозка, консервування, кулінарія

• Урожайний кущовий сорт, 70-80 днів від 
сходів. Рослина пряма, 40-50 см, зручна 
в догляді та зборі. Стручки до 15 см, 
соковиті, м’ясисті, з високим % цукру

• Хворобостійкість, універсальне використання

• Ранній делікатесний сорт, 55-65 днів
• Кущ компактний, стручки зелені, 14 см
• Без волокон, з ніжною консистенцією
• Для тушіння, заморозки, консервування

• Чудовий ранній сорт з вишуканим смаком
• Рослина кущова, 40-45 см, урожайна
• Боби соковиті, смачні, 20-25 см
• Кулінарна переробка, зимові заготовки

• Витривалий ранній кущовий сорт
• Боби до 16 см, соковиті, смачні
• Сорт стійкий до хвороб
• Для всіх типів переробки

• Популярний ранній сорт, 55-65 днів
• Кущ компактний, 30-40 см, урожайний
• Стручки до 13 см, без пергаментного шару
• Відмінний смак для кулінарії, консервування

• Урожайний популярний сорт
• Кущ 45 см, стручки жовті, 12-15 см
• Без волокон, дуже ніжний смак
• Зерна білі, для кулінарії, заморозки

• Чудовий середньоранній сорт, 56 днів від 
сходів. Кущовий тип, вирощується у в/г, 
теплицях, парниках. Стручки 16 – 18 см у 
довжину, красиві і дуже смачні. Ідеальний 
вибір для кулінарних страв та консервування 

Квасоля на зерно Еурека

Квасоля на зерно 
Перепілочка

Квасоля на зерно  
Файний Ясь

Квасоля на зерно  
Червона Шапочка

Вігна Макаретті Вігна Метро Ред

Вігна Шарлотта

Квасоля на зерно Перлина
Квасоля на зерно  

Рубінова зірка Квасоля на зерно Рябушка

Квасоля на зерно Загадка Квасоля на зерно 
Кавове зернятко Квасоля на зерно Ластівка Квасоля на зерно Мавка

Квасоля спаржева
Борлетто

Квасоля спаржева Палома, 
Nunems, Нідерланди

Квасоля спаржева 
Серенгеті Syngenta

Квасоля спаржева Колібрі Квасоля спаржева 
Контендер

Квасоля спаржева  
Кропер Тіпі

Квасоля спаржева Корона

Квасоля спаржева 
Масляний Король

Квасоля спаржева Фруідор 
Clause, Франція
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11.1589 20 г 10,90

11.1602 20 г 11,50

11.2401 15 г 14,10 11.1607 20 г 11,50

11.1569 10 шт 5,95 11.0827 10 шт 5,95

11.0828 10 шт 5,95

11.1603 20 г 11,50 11.1604 20 г 11,50 11.1605 30 г 11,50

11.1599 20 г 11,50 11.1600 20 г 11,50 11.1601 30 г 10,90 11.1588 30 г 10,90

11.0418 20 г 17,60

11.1592 20 шт 8,80 11.1598 20 шт 5,85

11.2105 10 г 8,05 11.2405 15 г 14,50 11.2106 20 г 17,60

11.2404 20 г 14,85

11.2104 10 г 8,75 11.2870 20 шт 12,50

Квасоля спаржева  
Золота Зірка Квасоля спаржева Ляура

Квасоля спаржева ОльгаКвасоля спаржева Скуба
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11.2402 10 шт 12,95
11.2403 20 г 27,60

11.1590 20 г 18,80

11.2406 10 шт 13,30
11.2407 20 г 27,20

11.1594 20 г 18,80

• Ранній сорт тривалого плодоношення
• Рослина до 50 см, зав’язь рясна
• Стручки 13-15 см, зерно біле, смачне
• Свіже споживання, зберігання

• Ранній сорт польської селекції, 75 днів
• Стебло коротке, не вилягає
• Стручки золотаві, 16 см, зерна білі
• Сорт витривалий, стабільно урожайний

• Відомий ранній продуктивний сорт
• Рослина кущова, 40-50 см, урожайна
• Боби до 15 см, ніжні на смак, соковиті
• Кулінарна переробка, консервування тощо

• Ранній сорт польської селекції
• Кущ 40-50 см, боби зелені, смачні 

соковиті, без пергаментного шару
• Заморозка, консервування, кулінарія

• Ранній продуктивний сорт, 45 днів
• Рослина потужна, 75 см
• Стручки зелені, 25 см, ніжні на смак
• Зерна світлі, смачні, поживні

• Ранні сорти бобів 
• 90-100 днів від сходів
• Стебла 80-110 см, стручки довгі, 
• Боби крупні, поживні, смачні

Боби Б’янко, Anseme, Італія Екстра грано

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

11.0421 10 г 10,55

Боби овочеві

Артикул    |          Опис          |     ЦінААртикул    |          Опис          |     ЦінА

11.0822 Білі, 5 шт 7,30
11.0823 чорні, 5 шт 6,75

11.0820 екстра грано (фіолетові) 17,60

• Урожайні ранні сорти, 70-90 днів

• Кущі до 110 см, з численною зав’яззю

• Стручки без волокон, зерна смачні

ХІТ

BEST

NEW

%

ХІТ

BEST

NEW

%



29     +38 (067) 39-09-104       +38 (095) 86-90-444

Цукрова кукурудза - надзвичайно смачна і прибуткова культура, при цьому невибаглива у вирощуванні та використовується у будь якій сівозміні. 
Кукурудза формує високі урожаї на ґрунтах, які багаті азотом, фосфором, пухкі, добре прогріваються, з хорошою проникністю води і повітря. 
Добре росте вона і на легких грунтах, удобрених органічними добривами, гірше - на засолених, важких та тих, що дуже запливають під час 
повеней чи тривалих злив. 

КУКУРУДЗА
цукрова

• Продуктивний гібрид, 74-78 днів
• Рослини 1,8-2,1 см, качани 20-22 см
• Зерна жовтого кольору, солодкі
• Ринок, заморозка, консервування

• Ранній дуже солодкий гібрид, 70 днів
• Рослини 1,7 м, початки 25-30 см, Ø 5,5 см
• Вирощується на всіх типах ґрунтів
• Хворобостійкий, смачний, універсальний

• Середньостиглий сорт цукрової кукурудзи
• Рослини 1,8 м, стійкі до вилягання
• Качани 20 см, 200-300 г, зерна крупні, солодкі
• Варіння, консервування, заморозка

• Продуктивний гібрид, 80-100 днів
• Рослини 1,6-1,9 м, качани 22 см
• Зерна жовті, солодкі на смак
• Варіння, консервування

• Урожайний гібрид, від 84 днів
• Рослини 2,2 м, качани 20 см
• Зерна жовті, ароматні, відмінного смаку
• Витривалість, стабільна урожайність

• Чудовий ранній сорт солодкої кукурудзи
• Рослини 1 м, качани 18-23 см
• Зерна жовті, солодкі, ароматні
• Для варіння, кулінарії, на продаж

• Сорт цукрової міні-кукурудзи 60 днів
• Рослина до 1,2 м, формує до 6 качанів. 
• Качанчики до 10 см, зерно ніжне
• Кулінарія, цільноплідне консервування

• Ультра ранній гібрид, 67 днів
• Рослини 1,8 м, початки 22 см
• Зерна жовті, смачні, красиві ряди
• Варіння, консервування, ринок

• Солодкий дуже ранній сорт
• Рослини середньорослі, початки 16-20 см
• Зерна жовті, з високим вмістом цукрів
• Для варіння, консервування та заморозки

• Перший солодкий гібрид 2 кольорів, 70-73 дні
• Початки 20-22 см, діаметр 5,5-6 см
• Зерна білі і жовті, великі за розміром
• Лідер ринку, висока товарність, відмінний смак

• Оригінальний ранній сорт
• Рослини до 2 м, початки 18-20 см
• Зерна білі, солодкі, ароматні
• Висока товарність, смачний попкорн

• Урожайний середньоранній сорт
• Початки 16-22 см, світло-жовті
• Високий вміст цукру, білків, вітамінів
• Засухостійкий, смачний, товарний сорт

• Урожайний ранній сорт солодкої кукурудзи
• Рослина 1,5-1,7 м, качани 20-22 см
• Вага 170-250 г, чудовий смак та аромат
• Свіжий ринок, варіння, консервування

• Оригінальний сорт солодкої кукурудзи, 
79-82 дні

• Рослини до 2 м, дружна віддача урожаю
• Початки до 20 см, молочно-білі солодкі зерна
•  Для домашньої переробки і для консервування

Багратіон F1

Добриня F1,  
Lark Seeds, США Золотий початок

Парус F1

Оверленд F1,  
Syngenta

Лакомка Мініпоп

Спіріт F1,  
Syngenta СуперранняРакель F1, Clause, Франція

Попкорн Гостинець

Суперсолодка

Цариця Цукрова біла
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11.1039 20 г 13,10

11.2416 20 шт 29,80 11.2418 20 г 13,20

11.1040 20 г 13,10

11.1812 20 г 13,20 11.1034 1 г 6,60

11.1042 20 г 9,95

11.2116 20 г 12,90

11.1806 20 г 12,10

11.2115        20 г 13,20 11.2113 50 г 17,85

Андріївський F1, Мнагор

Делікатесна

Цукрова Попкорн

Бондюелька F1, Syngenta

Трофі F1, 
Seminis, Нідерланди

Форвард F1  
Lark Seed США

Харді F1, 
Hazera, НідерландиТурбін F1, Clause, Франція Тусон F1 (Тайсон) 

Syngenta

Дайнеріс F1, Мнагор
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11.2408 5 г 10,65
11.2409 50 г 32,50

11.1033 10 г 5,60

11.1037 10 г 6,75
11.1813 50 г 14,60

11.1811 5 г 5,75
11.1035 50 г 16,95

11.2700 5 г 24,95
11.2701 50 г 165,00

11.2710 20 шт 33,00 11.2874 15 шт 22,50

11.1810 20 шт 15,45
11.2704 50 г 165,00

11.2420 5 г 36,30
11.2709 50 г 199,00

11.1524 20 шт 14,60
11.2705 50 г 87,00

11.2712 20 шт 24,00
11.2713 100 шт 89,00

11.2702 5 г 31,00
11.2703 50 г 176,00

11.2706 5 г 33,00
11.2707 50 г 176,00

11.2414 5 г 15,85
11.2415 50 г 68,00

• Продуктивний с/ранній гібрид, 78-80 днів
• Початки 18-21 см, зерна молочно-білі
• Смак солодкий, ніжна консистенція
• Улюбленець дітей і дорослих

• Урожайний ранній сорт, 83 дні
• Рослина кущиста, качани 16-20 см
• Зерна жовті, солодкі, ароматні
• Кулінарія, консервування

• Смачний, солодкий сорт, 79-82 дні
• Рослини до 2 м, початки 18-20 см
• Зерна жовті, щільні ряди
• Відмінний смак, висока товарність

• Урожайний сорт, 80-140 днів
• Рослини середні, по 2-3 качани
• Початки до 15 см, зерна овальні
• Для приготування попкорну

• Ранній суперсолодкий гібрид, 77 діб від сходів
• Рослини до 230 см, початки до 23 см, Ø до 5,4 см
• По 18 рядів зерен, глибина зерен 1,2-1,3 см
• Солодкий, витривалий до хвороб та умов

• Ранній суперсолодкий гібрид, 75 днів
• Рослина до 2 м, міцна, стійка до вітрів
• Качани до 220 г, 20-22 см, в Ø до 4,5 см
• Гібрид стійкий до хвороб, дуже солодкий

• Скоростиглий солодкий гібрид, до збору 
від 65 днів. Рослина до 170 см, формує до 
3 качанів. Качани 21–26 см, діаметр 5,5 см, 
зерна жовті, крупні. Ціниться за чудовий 
смак, аромат, лежкість

• Ранній гібрид, 78 днів від сходів
• Рослина до 2,25 м, добре запилюється
• Качани добре вкриті, 22-23 см, 16-18 рядів
• Смачний і дуже солодкий, хворобостійкий

• Ранній гібрид, 70-72 дні від сходів
• Рослина до 175 см, початки добре вкриті
• 20-22 см, 16-18 рядів зерен, дуже солодких
• Стабільне плодоношення для будь-яких умов

• Суперсолодка кукурудза, 80 днів від сходів
• Рослина до 230 см, посухостійка
• Качани до 22 см, глибина зерен 1,2-1,3 см
• Висока стійкість до хвороб, відмінний смак

• Супер ранній, дуже солодкий, 65-68 днів
• Початки до 20 см,рівні за розміром
• Смак солодкий, високий вміст цукрів
• Органічне землеробство, усі регіони

• Популярний ранній сорт, 80-90 діб
• Рослина середня, початки 15-20 см
• Зерна соковиті, солодкі, смачні
• Придатний для конвеєрного збору

Бандюель

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

11.2112 20 г 13,90

• Середньостиглий сорт, 92-95 днів
• Рослина заввишки до 2 м, витривала
• Початки до 23 см, біле солодке зерно
• Підходить для варіння і консервування

• Середньоранній гібрид, до збору 80–85 днів
• Рослина формує по 2 качани довжиною 

21-24 см. Зерна крупні, дуже смачні, 
ароматні. Для вирощування у всіх 
кліматичних зонах України

Біла хмара

Акцент F1 Syngenta

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

11.2410 20 г 13,20

11.2872 20 шт 15,20

• Спосіб вирощування: у відкритий 
ґрунт

• Висів насіння: попередньо 
пророщене насіння висівають у 
ґрунт при прогріві до +8…+12°С (1-2 
декада травня)

• Найкращі умови росту: температура 
повітря +22…+25°С, сонячні ділянки 
з нейтральними або слабокислими 
ґрунтами

• Період вегетації: 70-90 днів

• Зберігання насіння: 4-5 років

• Кількість насінин в 1 г: 6-8 шт
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• Ранній гібрид цукрової кукурудзи, 73 дні
• Рослина 1,8 м, стресостійка
• Початки 21 см, зерна солодкі, соковиті
• Чудовий вибір для варіння і консервування

Бостон F1
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11.2411 20 г 14,10



30 www.good-harvest.ua

Насіння цибулі (чорнушки) всі звикли використовувати для отримання урожаю сівка (саджанки) а вже з сівка на наступний рік отримувати повнорозмірну
цибулю-ріпку. Останнім часом все більше городників надають перевагу вирощуванню через насіння, з одногніздних сортів за рік можна виростити
повнорозмірні цибулини, до того ж, насіння-чорнушка недороге у порівнянні з саджанкою, а урожай буде краще зберігатися взимку.
Сіють чорнушку під зиму (перед заморозками), рано навесні, або через розсаду.

ЦИБУЛЯ

• Продуктивний середньостиглий гібрид
• Цибулини з потужним коренем, Ø7-10 см
• Урожай зберігається 6-7 місяців
• Витривалий, товарний, лежкий

• Новий продуктивний сорт,110-115 днів
• Цибулини округлі, вага 200-250 г
• Смак слабо-гострий, лежкість 6 міс
• Урожайний, універсальний

• Популярний ранній сорт, 90-95 днів
• Цибулини плоско-округлі, 110-130 г
• Висока товарність, хороше визрівання
• Салати, кулінарія, зберігання

• Популярний салатний сорт, 86-96 днів
• Цибулини округло-пласкі, 100-130 г
• Соковиті, ароматні, солодко-гострі
• Кулінарія, консервування, салати

• Багаторічник з ароматною зеленню
• Цибулини щільні, 30-40 г, товарні
• Раннє визрівання, хороша лежкість
• Незамінний у кулінарії, консервуванні

• Багаторічний сорт, 6 років на 1 місці
• Листя 45 см, напівгостре
• Соковите, ароматне, смачне
• Медонос, приверне на ділянку бджіл

• Багаторічний смачний сорт
• Ранньовесняний збір, 2-3 зрізи
• Цвіте рожево-бузковим
• Для свіжих салатів; медонос

• Урожайний сорт, 65-80 днів
• Відкритий грунт, теплиці
• Всесезонне вирощування
• Продаж, раннє вітамінне меню

• Багаторічний ранній сорт
• Росте швидко, збір весь сезон
• Напівгострий, ідеальний для салатів
• Зимує і росте на 1 місці 5 років

• Новий продуктивний сорт
• Стебло масивне, ≈60 см, Ø3-4 см
• Швидкий ріст, висока товарність
• Ринок, домашня кулінарія

• Середньостиглий холодостійкий сорт, 170 
днів. Високий вміст корисних речовин, 
хороші смакові якості. Насіння на 
водорозчинній стрічці 5 м, зручне для посіву. 
Для кулінарної переробки і зберігання

• Урожайні середньоранні сорти, 180-200 днів
• Невибагливі у вирощуванні, листя до 80 см,  

Ø до 6 см. Посів у березні на розсаду або у квітні  
у парники. Висадка у в/г у 2-й половині травня

• Чудовий сорт на зберігання, 110 днів
• Плоди овально-округлі, до 140 г
• Вирощують в 1-річній культурі і на сівок
• Посухостійкий, зберігається 6-7 місяців

• Один з кращих і надійних сортів 
підзимової цибулі. Період вегетації 
триває 250-260 днів. Цибулини середньо 
гострі, ароматні. Стійкий до стрілкування, 
урожайний:700-800 кг з 1 сотки

• Оригінальний сорт, 85-95 днів
• Цибулини овальні, 120-150 г
• Щільна структура, напівгострий смак
• Зручний у переробці, лежкість півроку

• Популярний урожайний гібрид, 113 діб
• Цибулини солодкі, смачні, ароматні
• Вага до 800 г, зберігаються до півроку
• Будь-яка кулінарна переробка

• Гібрид-рекордсмен, від посіву 165 днів
• Розсадний спосіб, цибулини до 900 г
• Чудовий аромат, напівгострий смак
• Лежкість 4-5 міс, універсальність

• Популярний урожайний гібрид, 115 днів
• Плоди з міцним корінням, округлі
• Напівгострий смак, лежкість 7-8 місяців
• Стійкий до гнилей та хвороб культури

Банко F1,  
Syngenta

Брунекс,  
Wing Seed, Нідерланди

Ред Барон Ялтинська

Шалот Запорізький

Цибуля-шніт Богемія Цибуля-шніт 
Ніжнотрубчастий

Цибуля на перо Параде, 
Нідерланди Цибуля на перо ШабляЦибуля на перо  

Ранній збір

Порей Булгарі Гігант, 
Нідерланди

Цибуля порей на стрічці 
КарантанськаЦибуля порей Цибуля-батун Квітневий

Падишах

Радар F1 Bejo, Нідерланди

Пінгвін

Кенді F1,  
Seminis, Нідерланди

Ексібішн F1,  
Bejo, Нідерланди

Дайтона F1,  
Bejo, Нідерланди
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11.2085 200 шт 11,25 11.2088 200 шт 10,50

11.1426 1 г 8,05 11.1433 1 г 8,10

11.1432 0,5 г 19,90

19.0135 1 г 7,15 19.0136 0,5 г 5,90 19.0126 200 шт 14,75 19.0129 1 г 6,70

11.1436 0,5 г 15,30 11.0649 стрічка, 5 м 13,10

11.2094 1 г 11,00

11.2428 1 г 22,50

11.2095 2 г 7,90

11.0651 200 шт 26,5511.0650 100 шт 19,0511.0107 200 шт 19,10

Біла королева Веселка

Комета F1  
Nunhems, Нідерланди

Мундо 
Syngenta, Нідерланди

Штутгартен Різен

Глобус

Луганська Пандеро F1  
Nunhems, Нідерланди

Халцедон
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11.1417 0,5 г 7,60

11.0652 2 г 8,60
11.0657 стрічка 5 м 13,10

11.2089 2 г 10,70
11.0658 стрічка 5 м 13,10

11.2422 1 г 34,50
11.2423 1000 шт 84,00

11.2424 1 г 18,15
11.2425 1000 шт 42,10

11.2103 3 г 6,95
11.1434 10 г 18,95

19.0130 1 г 6,90
19.0131 8 г 24,50

19.0133 1 г 6,30
19.0134 5 г 16,85

19.0127 1 г 6,10
19.0128 8 г 22,10

11.2093 3 г 6,80
11.2092 10 г 19,90

11.2426 1 г 21,45
11.2427 1000 шт 59,50

11.1429 2 г 7,95
11.2102 10 г 32,10
11.0656 стрічка 5 м 13,10

• Урожайний ранній сорт білої цибулі
• Цибулини 120-150 г, смак напівгострий
• Стабільно урожайний, лежкість до 5 міс,
• Салати, консервування, кулінарія

• Популярний сорт, 110-120 днів
• Цибулини красиві, 80-120 г
• Смак приємний, напівгострий
• Ринок, кулінарія, зберігання

• Надійний середньопізній гібрид, 115-
125 днів. Цибулини щільні, соковиті, 
напівсолодкого смаку. Салатний смак і 
можливість тривалого зберігання

• Пізній посухостійкий сорт, 125-130 днів
• Цибулини з сильним пером, стійкі до хвороб
• Урожайність до 1000 кг з 1 сотки
• Для всіх регіонів, зберігається 7-8 міс

• Поширений урожайний сорт, 85 днів
• Цибулини плоско-округлі, 120-150 г
• Смак пікантний, напівгострий
• Кулінарна переробка, зберігання

• Багаторічний зимостійкий сорт
• Листя соковите, ароматне
• 2-3 зрізи, на місці росте 5 років
• Раннє вітамінне меню, ринок

• Ранній сорт, червневий збір
• Висота 20-30 см, листя трубчасте
• Несправжня цибулина невелика
• Смак відмінний, напівгострий

• Популярний гострий сорт, 92-94 дні
• Цибулини округлі, 75-150 г, товарні
• Соковиті, з чудовим ароматом

• С/пізній сорт тривалого зберігання, 130 днів
• Цибулини 110-120 г, округлі, товарні
• Весняний та осінній посів,  

урожайність 3 кг/м2

• Урожайний гібрид для тривалого зберігання
• Від сходів до збору проходить 115-125 днів
• Цибулини круглі, Ø 5-10 см, вага від 110 до 200 г
• Хворобостійкість, зберігання до 8 місяців

• Популярний сорт, 110-120 днів
• Цибулини 85-135 г, товарні, смачні
• Тривале зберігання, універсальність

ЧОРНУШКА, НАСІННЯ

• Спосіб вирощування: переважно 
у відкритий ґрунт, деякі різновиди 
вирощуються розсадою

• Посів насіння на розсаду: березень 
або 1 декада квітня (кожну насінину 
треба сіяти окремо). Посів насіння та 
висадка розсади у відкритий ґрунт у 
1-2 декаді травня.

• Найкращі умови: родючі, легкі 
суглинки з нейтральною реакцією.

• Період вегетації у ранніх сортів 
триває від 90 до 110 днів,  
пізніх – від 120 днів

• Зберігання насіння: 3-4 роки
• Кількість насінин в 1 г: 200-250 шт
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Як зберегти кореневу селеру: відбирайте на зберігання щільні коренеплоди з мінімальною кількістю вузлів на поверхні.  
До 2-х тижнів можна зберігати добре вимиту і просушену селеру у холодильнику. Більш тривале зберігання можна забезпечити  
у коморі або погребі при температурі +1°С у ємностях чи пакетах, пересипавши кожен коренеплід піском. Інший спосіб зберігання  
в таких приміщеннях - зробити бовтанку з глини і води консистенції сметани і покрити нею поверхню коренеплоду. 

ЗЕЛЕНЬ ТА ПРЯНОЩІ
ПЕТРУШКА, КРІП, БАЗИЛІК, СЕЛЕРА,

ПАСТЕРНАК, РЕВІНЬ, ЩАВЕЛЬ

Алігатор

Супердукат

Кущовий Анет, Tezier, ФранціяДілл Clause, Франція Мамонт Салют
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19.0140 3 г 5,50
19.0141 20 г 13,60

19.0143 3 г 5,50
19.0144 20 г 13,60

19.0250 3 г 5,50
19.0251 10 г 10,80

11.0172 2 г 4,5019.0295 10 г 11,95 19.0021 10 г 9,80 19.0025 3 г 5,50
19.0023 10 г 10,50

• Урожайний кущовий сорт
• До першого зрізу 35 днів
• Кущ до 40 см, листя ароматне
• Тривале плодоношення

• Високоролий урожайний сорт
• Кущ густо-облистнений, пишний
• Росте довго, тривало плодоносить
• Хворобостійкий, ароматний

• Продуктивний сорт, 40-45 днів
• Для відкритого та захищеного ґрунту
• Розетка шаровидна, листя ароматне
• Стійкий до стеблування, урожайний

• Ранній сорт, наростає за 35 днів. 
• Довго не стеблується, як спеція - 

на 80 день. Листя голчасте, дуже 
ароматне. Свіже споживання, 
сушіння, консервування

• Один з кращих сортів для кулінарії
• Нарощує листя за 35-45 днів 

від сходів. Відомий чудовим 
насиченим ароматом. Пізній 
перехід до стеблування, на 80 день

• Універсальний сорт, 40-45 днів
• Рослина кущова, розетка пишна
• Для відкритого та захищеного ґрунту
• Урожайний, ароматний

• Кущовий сорт, 40-45 днів
• Розетка шаровидна, до 50 см
• Листя ніжне, соковите, ароматне
• Сушіння, консервування, заморозка

Петрушка кучерява 
Каліто, Tezier, Франція

Петрушка листова 
Гігант де Італія, Франція

Селера корнева 
Аполло, Нідерланди

Селера черешкова 
Супер Грін

Петрушка  
Ароматна Алея

Петрушка Листова 
Бутербродна

Петрушка листова 
Карнавал

Петрушка листова 
Гігантелла

Петрушка коренева 
Цукрова

Петрушка кучерява 
Москраузе

Петрушка кучерява 
Парамоунт
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11.2141 0,03 г 9,70

19.2149 0,5 г 7,50

19.0242  3 г  5,50
19.0243  20 г  15,85

19.0244    3 г     5,60
19.0245    20 г    15,85

19.0156 2 г 5,20
19.0157 20 г 15,90

19.0154 3 г 5,50
19.0155 20 г 16,80

11.0407 1 г 4,20
19.0318 20 г 34,10

19.0147 3 г 5,50
19.0148 20 г 18,40

19.0246  2 г     6,50
19.0247  10 г   16,50

19.0030 1 г 5,10 19.0031  2 г  5,50
19.0032  20 г  23,35• Популярний всесезонний сорт

• 80-90 днів, 2 обороти
• Кущ до 20 см, листя красиве
• Урожайний, товарний сорт

• Відомий крупнолистовий сорт
• Красиве, ароматне листя
• Чудовий вибір для ринку
• Домашня кулінарія, сушіння

• Чудовий сорт кореневої 
селери, 120 днів. Велике листя, 
коренеплід високої якості. Без 
порожнин, не темніє, смачний

• Добре зберігається тривалий час

• Продуктивний черешковий сорт 
селери. Листя 40-60 см, без 
прожилок, ароматне. Стійкий до 
стрілкування, відмінний смак

• Ідеальний для здорового меню

• Ранній листовий сорт, 55-60 днів
• Розетка напіврозлога, Ø 25-28 см
• Листя висотою до 25 см, ароматне
• Відмінний смак, висока товарність

• С/стиглий сорт, 60-80 днів
• Розетка пишна, по 40-80 листків
• Листя красиве, дуже ароматне
• Добре зимує у грунті 

• Холодостійкий с/ранній сорт
• Інтенсивно наростає, 4-5 зрізів/сезон 
• Сильний аромат, пряний смак
• Салати, сушіння, кулінарія

• Скоростиглий урожайний сорт
• Формує і корінь і листову розетку
• 4-5 зрізи за сезон, чудовий смак
• Ринок, кулінарія, сушіння

• Ранній популярний сорт
• Розетка листя розлога
• Коренеплоди до 30 см, 20-60 г
• Консервування, кулінарія

• Середньостиглий сорт, 60-70 днів
• Листя дуже декоративне, ароматне
• Використовують свіжою або сушеною
• Зимостійкий, невибагливий сорт

• Популярний сорт, 60-65 днів
• Росте у відкритому грунті,  

в теплицях і на підвіконнях
• Привабливий вигляд, чудовий смак

Селера коренева 
“Празький гігант”
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19.0233 0,5 г 5,50
19.0234 5 г 16,50

• Популярний крупноплідний сорт
• Коренеплоди 0,5 кг, ароматні
• Розсаду висаджують у віці 60-70 діб
• Кулінарія, зберігання

Пастернак Альбіон Пастернак Ревінь Вікторія, 
Нідерланди Ревінь ЛідерСелера листова Ніжна
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19.0048 1 г 12,90 19.0165 2 г 8,50 19.0166 0,2 г 7,70 19.0049 1 г 12,6519.0167 1 г 5,80
• Оригінальний округлий сорт
• Розетка листя невелика
• Легкий у зборі, ароматний
• Всі типи переробки, зберігання

• Урожайний с/стиглий сорт
• Коренеплоди до 35 см, Ø8 см
• М’якоть ароматна, щільна
• Консервування, кулінарія

• Вітамінний сорт, 30-40 днів
• Листя крупне, хвилясте
• Черешки червоні, товсті
• Кулінарія, кондитерські страви

• Популярний ранній сорт
• Черешки 35-50 см, зріють у травні
• М’якоть ніжна, кисло-солодка
• Багаторічний, урожайний

• Чудовий листовий сорт, 130 днів
• Листя ароматне, ніжне
• Смак пряний,  

використовують у кулінарії  
у свіжому та сушеному вигляді

Базилік 6 ароматів

Щавель Малахіт Щавель Одеський-17 Щавель Широколистий Щавель Бельвільський Щавель червоний

Базилік, види Базилік зелений

Щавель Зелена казка

Базилік лимонний Базилік зелений 
Містер Барнс Базилік фіолетовий
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19.0139 1 г 5,50

19.0039 20 г 46,20 11.0691 2 г 10,60 19.0042 5 г 17,50 19.0080 0,1 г 7,15

19.0137 гвозДичний, 0,5 г 5,40
19.0138 карамельний, 0,3 г 6,50
19.0011 коричний, 0,5 г 5,50
19.0009 анісовий, 0,5 г 12,10

19.0231 10 г 32,00

19.0010 0,5 г 4,95
19.0014 5 г 19,80

19.0012 0,2 г 4,95
19.0013 5 г 16,10

19.0163 1 г 6,80
19.0164 10 г 29,95

19.0255 0,5 г 7,50
19.0256 10 г 42,10

19.0015 0,2 г 6,60
19.0016 5 г 18,10• Красива незвичайна суміш

• Кущі компактні, ростуть 40-45 днів
• Кожна рослина дуже ароматна
• Сушіння, свіже використання

• Ранній зимостійкий сорт
• 42-45 днів, кущ припіднятий
• Листя хвилясте, 12-15 см
• Соковите, слабо-кислий смак

• Продуктивний сорт, 45 днів
• Розетка велика, розлога
• Черешки довгі, листя соковите
• Підзимній, весняний посів

• Поширений в Україні сорт
• Скоростиглий, урожайний
• Листя красиве, велике
• Перші страви, консервування

• Скоростиглий сорт, 45-48 днів
• Розетка припіднята, розлога
• Листя соковите, овальне
• Холодостійкий, не стрілкується

• Багаторічна рослина, 25-30 см
• Листя з червоними прожилками
• Декор, кулінарія, лікувальні цілі
• Любить вологу, дає самосів

• Палітра ароматів і смаків
• Салати, сушіння, чай, напої

• Пряний однорічник
• Кущ компактний
• Ароматне листя і пагони
• Використання свіжим і сушеним

• Багаторічний холодостійкий сорт

• 40-45 днів, розетка прямостояча

• Листя 15-25 см у висоту, красиве

• Домашня кулінарія, консервування

• Красива духмяна рослина
• Кущ компактний, росте повільно
• Вирощують у в/г та на підвіконнях
• Дуже ароматний, смак пряний

• Ароматний базилік для вирощування у 
відкритому грунті та кімнатних умовах. 
Рослини 40-60 см, красиві, пряний 
аромат. Свіже споживання, сушіння

• Скоростиглий сорт базиліку
• Кущ середній, фіолетовий
• Швидке відростання, 2-3 зрізи
• Салати, напої, випічка, сушіння
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Як зберігати шпинат
У холодильнику шпинат може зберігатися свіжим не довше 7-8 днів, при умові зберігання чистих і сухих листочків у п/е пакеті; найкраще шпинат зберігається 
замороженим, для цього відбирають неушкоджене листя, миють, бланшують окропом, складають охолодженим у порційні пакети або стаканчики та 
закладають у морозилку. Також зручно попередньо відварений у підсоленій воді шпинат перетирати на пюре і потім зберігати у морозилці терміном до року. 

ЗЕЛЕНЬ 
ТА ПРЯНОЩІ

Шпинат 
Новозеландський

Мікрозелень Набори для вирощування мікрозелені

Рукола Пронто, 
Hem Zaden, Нідерланди

Рукола індау Синоп  
Rijk Zwaan

Салат качанний Гріт, 
Нідерланди

Шпинат озимий  
Сігма Ліф

Набір трав 
Ароматна грядка

Набір трав до чаю 
Ранкова свіжість

Шпинат Спірос F1, 
Tezier, Франція

Шпинат Боа,  
Rijk Zwaan, Нідерланди Шпинат Матадор Шпинат Фантазія
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19.0036 1 г 5,20

19.0258 1 г 8,60 19.0257 1000 шт 19,80

19.0269 30 шт 9,90

19.0038 15 г 12,65

19.0200 5 виДів 21,60 19.0201 5 виДів 28,60

19.0037 200 шт 8,8011.0405 200 шт 8,55
11.0274 750 шт 25,50

19.0227 руккола 10 г 22,00
19.0219 горох 20 г 22,00
19.0215 Базилік зелений 10 г 31,00
19.0216 Броколі 10 г 32,00
19.0217 каПуста червона 10 г 32,00
19.0224 люцерна 10 г 22,00

19.0310 горох 55,75
19.0311 кресс+гірчиця+циБуля 66,32
19.0312 реДис+циБуля+салат 55,75
19.0313 гірчиця+рукола+кресс салат 55,75
19.0316 Базилік+салат+реДька 66,35

19.0035 2 г 6,40
19.0034 10 г 15,60

19.0161 3 г 7,40
19.0162 10 г 14,95• Продуктивний сорт, 60 днів

• Листя і стебла м’ясисті
• Тривале плодоношення
• Заморозка, кулінарія, салати

• Смачна і дуже корисна складова 
раціону для здорового харчування. 
На стадії пророщування 
мікрозелень має найбільшу 
кількість корисних елементів 
для покращення травлення та 
загального стану здоров’я.

• Набори з усім необхідним для 
вирощування мікрозелені. У 
комплекті:  

- Контейнер 232 х 160 х 50 мм;
- 100% органічні лляні килимки, 3 шт;
- насіння мікрозелені 3 уп;
- інструкція по вирощуванню     
   мікрозелені.

• Трав’яниста однорічна рукола
• Ранній посів у в/г, ранній збір
• Пряний смак, ідеальна для салатів, 

сендвічів, пасти та як гарнір

• Сорт руколи для вирощування у 
відкритому грунті або на гідропоніці. 
Листя вирівняне у розетці, темно 
зелене, сорт стійкий до стрілкування 
і перепадів температур.

• Середньостиглий сорт типу 
Батавія. Рослина дуже красива, 
качан відкриий, листя щільне, 
багряне, соковите

• Стійкий до стрікування і хвороб

• Холодостійкий урожайний сорт
• Розетка напів припіднята
• Листя хвилясте, без гіркоти
• Сіють під зиму та весною

• Чудова підбірка ароматних 
прянощів для кулінарії. У складі 
- насіння зеленого і фіолетового 
базиліку, коріандру, петрушки 
листової, кропу.

• Набір багаторічних ароматних 
трав для приготування ароматного 
чаю або відварів. У складі: меліса, 
змієголовник, м’ята, материнка, 
котовник лимонний.

• Скоростиглий гібрид, 44 дні
• Всесезонне вирощування
• Черешки короткі, листя соковите
• Консервування, заморозка

• Ранній продуктивний сорт
• Листя округле, стебло коротке
• Багатий вітамінний склад
• Для здорового та дієтичного меню

• Популярний с/стиглий сорт
• Рослина компактна, товарна
• М’ясисте листя з рівним краєм
• Кулінарія, заморозка, консервування

• Сорт вітчизняної селекції
• Дуже ранній, 20-25 днів, урожайний
• До 15 листків на рослині,≈150 г
• Вітамінний, дієтичний, поживний
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Рукола Вайлд 
Сільветта, Італія Рукола делікатесна Рукола Пікнік,  

Anseme, Італія Рукола рокет-салат

Салат качанний 
Саладін, Німеччина Салат Ромен

Салат Майська 
королеваСалат АтракціонСалат Айсберг Салат Айсгрін

Палла Росса

Салат напівкачанний 
Конкорд, Rijk Zwaan

Салат напівкачанний 
Локарно, Rijk Zwaan Салат спаржевий

Салат 4 сезони

Салат Кучерявець 
Одеський

Салат качанний 
Платінас, Rijk Zwaan
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19.0050 1 г 7,50 19.0051 10 г 13,10 11.0409 1 г 5,50

19.0172 2 г 5,1019.0055 1 г 5,5019.0175 1 г 4,95 19.0176 1 г 6,20

11.0683 1 г 7,30 19.0056 1 г 5,50

19.0284 30 шт 19,80 19.0289 30 шт, Драже 19,80 19.0317 1 г 7,30

19.0170 1 г 4,95

19.0174 3 г 5,10
19.0065 10 г 14,45

19.0290 15 шт, Драже 34,65
19.0291 100 шт, Драже 141,00

19.0408 1 г 7,25
19.0265 10 г 15,50

19.0267 0,5 г 6,60
19.0268 5 г 33,00

• Багаторічний вид руколи, 25-28 днів
• Листя тонке, продовгувате
• Смак горіхово-гірчичний
• Салати, гарніри до м’яса, риби

• Пряність висотою 15-20 см
• Невибаглива, тіневитривала
• Смак з горіховим присмаком
• Випічка, салати, гарніри

• Широколистий сорт, 20 днів
• Листя зубчасте, соковите
• Чудовий аромат і гірчичний смак
• Кулінарія, салати, гарніри

• Для всесезонного вирощування
• Листя яскраве, пряне на смак
• Для салатів, гарнірів, бутербродів
• Чудово росте у горщиках

• Холодостійкий сорт качанного салату
• Від сходів до збору 70-80 днів. Голівки 

400-600 г, листя соковите, хрустке. Без 
гіркоти, вирощується до пізньої осені

• Cередньостиглий сорт кочанного 
салату. Качан до 30 см, 550-750 г. 
Успішно вирощується безрозсадним 
способом. Має високі смакові якості і 
тривалий період зберігання - до 30 днів 

• С/стиглий качанний сорт, 50-60 днів
• Голівки до 800 г, листя маслянисте
• Хороший вибір для ринку
• Невибагливий, урожайний

• Урожайний качанний сорт
• 50-55 днів, голівки крупні, до 1 кг
• Листя соковите, яскраве
• Овочеві ролли, салати, сендвічі

• Відомий у всьому світі сорт
• Виростає за 58-65 днів
• Качани 0,5-0,6 кг, світло-зелені
• Салати, сендвічі, гарнір

• Чудовий пізній сорт
• Качани крупні, до 700 г
• Листя соковите і хрустке
• Холодні закуски, салати

• Різновид цикорного салату
• Качани округлі, 200-220 г
• Урожайність 2,2 кг/м2

• Корисний і вітамінний сорт

• Основний сорт салату типу Лолло 
Росса для відкритого ґрунту 
та теплиць. Голівка середня, 
красива, листя смачне бордового 
кольору. Стійкий до хвороб 

• Чудовий салат типу Лолло-Біонда 
для відкритого і закритого грунту. 
Качан середній, гармонійно 
сформований, не стрілкується. Листя 
дрібно хвилясте, відмінний смак. 

• Сорт зі смаком спаржі, 110-120 
днів. Товсте соковите стебло 60-
95 см, Ø 5-7 см, листя 50–70 см. 
Використовують молоді листочки 
та стебла. 

• Поширений качанний сорт
• Ранній, 35-45 днів від сходів
• Голівки 25 см, листя соковите
• Чудовий вигляд і товарність

• Поширений напів качанний сорт
• 65-75 днів, урожайність 2,7 кг/м2

• Голівки до 210 г, смак без гіркоти
• Свіжі салати, бутерброди

• Надійний сорт салату типу Айсберг. 
Качани круглі, середні, всі шари 
розвинені. У в/г вирощується з 
березня, не стрілкується

Салат ромен Крунчита, 
Rijk Zwaan

Артикул   |  ФАсувАння  |   ЦінА

19.0285 15 шт, Драже 39,00
19.0286 100 шт, Драже 179,00

• Хрусткий салат типу Ромен для в/г
• Кочан добре вкритий, серцевина 

не жовтіє. Свіжий,солодкуватий 
смак,стійкість до хвороб

Салат напівкачанний 
Алеппо, Rijk Zwaan

Салат напівкачанний 
Кармесі, Rijk Zwaan

Салат напівкачанний 
Левістро, Rijk Zwaan

Артикул   |  ФАсувАння  |   ЦінА Артикул   |  ФАсувАння  |   ЦінА Артикул   |  ФАсувАння  |   ЦінА

19.0274 15 шт, Драже 33,00
19.0275 100 шт, Драже 149,00

19.0282 15 шт, Драже 33,00
19.0283 100 шт, Драже 149,00

19.0287 15 шт, Драже 28,50
19.0288 100 шт, Драже 139,00

• Тип Лолло Біонда, теплиці і в/г. Розетка 
відкрита, листя помірно кучеряве. 
Прекрасний ніжний смак. Стійкий до 
стрілкування, хворобостійкий

• Тип Лолло-Росса з потрійним 
забарвленням. Швидке наростання, 
листя соковите, хрустке. Сорт 
хворобостійкий, продуктивний

• Популярний сорт типу Лолло-
Біонда. Великий і красивий 
качан, листя глянцеве. Висока 
хворобостійкість, чудова якість
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33     +38 (067) 39-09-104       +38 (095) 86-90-444

Для отримання раннього урожаю салатів насіння на розсаду висівають у середині квітня, пересадка у відкритий грунт розсади у віці
30-45 днів, з 4-5 листочками, з другої декади травня. У 30-35 денної розсади качани формуються довше, у 40-45 - швидше. Уникнути
стрілкування допоможе контроль світлового дня, адже салат, хоч і світлолюбна рослина, проте ранні сорти мають бути освітлені не
довше 10-12 годин на добу, пізні витримують 12-16 годин. Для регулювання освітленості можна підбирати місце для висадки, яке
частину доби буде в тіні або ж використовувати затіняючі матеріали.

ЗЕЛЕНЬ ТА ПРЯНОЩІ

Салат листовий 
Леонора

Салат листовий 
Ред Дженні

Артикул   |  ФАсувАння  |   ЦінА Артикул   |  ФАсувАння  |   ЦінА

19.0270 30 шт 7,30 19.0271 30 шт 9,90
• Чудовий сорт салату типу «Лолло 

біонда». Голівки відкриті, листя 
дуже красиве, смачне, хрумке, 
соковите. 

• У літньому обороті не стрілкується

• Тип Лолло Росса з 3-м червоним 
забарвленням. Листя широке, хвилясті 
краї, ніжне, соковите. Сорт придатний 
для використання як бебі ліф. Стійкий 
до салатної бремії, всесезонний

Салат листовий 
Афіціон, Нідерланди

Салат листовий Латук Лолло Біонда, 
Лолло Росса

Амерікан Браун, 
Satimex, Німеччина

Салат листовий Кюрлі, 
Yuksel TohumСалат Грін Корал

Салат листовий Руксай, 
Rijk ZwaanСалат Ред Корал

Артикул   |  ФАсувАння  |   ЦінА

Артикул   |  ФАсувАння  |   ЦінА Артикул   |  ФАсувАння  |   ЦінА

Артикул   |  ФАсувАння  |   ЦінА

Артикул   |  ФАсувАння  |   ЦінА

Артикул   |  ФАсувАння  |   ЦінААртикул   |  ФАсувАння  |   ЦінА

Артикул   |  ФАсувАння  |   ЦінА

19.0182 1,5 г 5,10

19.0180 1 г 5,50 19.0294 10 шт 15,50

19.0183    лолло БіонДа, 1 г 6,20 
19.0184    лолло росса», 1 г  6,20

11.0240 0,5 г 6,60

19.0292 15 шт 33,00
19.0293 100 шт 149,00

19.0238 0,5 г 6,75

19.0276 30 шт 11,55
19.0277 1 г 75,00

• Тип Батавія теплиць і відкритого грунту. 
Розетка середня, листя помірно 
кучеряве. Дуже невибагливий, 
вирощується до вересня.

• Дуже популярний листовий сорт
• Красиве гофроване листя
• Смак без гіркоти, ніжний
• Росте до 70 днів, високотоварний

• Відомий листовий сорт
• Розетка красива, 15-20 см
• Листя гофроване, соковите
• Декорування страв, салати

• Чудовий листовий сорт
• Листя красиве, хвилясте по краям
• Високий вміст йоду і вітамінів
• Всесезонне вирощування

• Ранній сорт типу Батавія, смачний, 
без гіркоти. Листки великі, округлі, 
хвилясті, соковиті. Розетка 
середня, напів припіднята

• Сорт стійкий до стрілкування

• Ранній продуктивний сорт, 60 діб
• Листя гофроване, м’ясисте, 

красиве
• Урожайність 2,7 кг/м2, відмінний смак

• Тип Оакліф, всесезонний, в/г і теплиці. 
Листя з обох сторін яскраво-бордове, 
соковите, смачне. Проявляє стійкість 
до несправжньої борошнистої роси  

• Ранній продуктивний сорт, 60 діб
• Розетка округла, щільна, листя 

гофроване
• Урожайність 2,5 кг/м2, відмінний смак

Зіра

Лаванда кримськаКмин Апетитний

Майоран Гурман

Валеріана лікарська Гірчиця зелена Мізуна Гіссоп лікарський

Годжі ягода,  
дереза китайська

Лимонна трава, 
цимбопогон

Монарда лимонна 
«Пурпуровий бузок»

Любисток лікарський

Гірчиця салатна  
Ред Гігант

Грибна трава 
(пажитник)

Меліса лимонна Монарда (бергамот)

Естрагон (тархун) Ехінацея пурпурова

Коріандр Янтар (кінза) Кухонні трави, суміш

Артикул   |  ФАсувАння  |   ЦінА

Артикул   |  ФАсувАння  |   ЦінААртикул   |  ФАсувАння  |   ЦінА

Артикул   |  ФАсувАння  |   ЦінА
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Артикул   |  ФАсувАння  |   ЦінА

Артикул   |  ФАсувАння  |   ЦінА

Артикул   |  ФАсувАння  |   ЦінА

Артикул   |  ФАсувАння  |   ЦінА

Артикул   |  ФАсувАння  |   ЦінА

Артикул   |  ФАсувАння  |   ЦінА

Артикул   |  ФАсувАння  |   ЦінА Артикул   |  ФАсувАння  |   ЦінА

Артикул   |  ФАсувАння  |   ЦінА Артикул   |  ФАсувАння  |   ЦінА

Артикул   |  ФАсувАння  |   ЦінА Артикул   |  ФАсувАння  |   ЦінА

19.0070 0,5 г 5,30

19.0087 0,15 г 6,5019.0071 0,5 г 5,50

19.0190 0,2 г 5,15

19.0260 0,1 г 6,70 18.0113 0,3 г 5,50 19.0084 0,1 г 4,60

18.0118 15 шт 6,80

18.0112 0,1 г 16,50

18.0116 0,3 г 9,65

19.0088 0,1 г 5,50

19.0187 0,1 г 3,95

19.0188 1 г 5,60

19.0191 0,2 г 5,50 19.0192 0,1 г 5,65

19.0189 0,1 г 5,75 19.0209 0,3 г 5,50

19.0072 3 г 5,10
19.0073 15 г 8,70

19.0074 10 г 8,05

• Пряна дворічна культура. 
Використовують насіння, або 
порошок з нього. Страви східної 
кухні, зокрема для плову

• Використовують при багатьох 
хворобах

• Заспокійливі властивості
• Висота до 70 см

• Пряний дворічник, вирощують 
для отримання насіння та 
соковитої зелені. Приємний 
сильний аромат.  
Кулінарні страви і випічка.

• Відомий пряний багаторічник
• Кущ до 60 см, листя з 

оксамитовим опушенням
• Смак гостро-пряний, густий 

аромат

• Багаторічник, висота до 150 см
• Цвіте з травня по серпень, 

збір коріння з вересня по 
жовтень, відома заспокійливими 
властивостями

• Однорічник з багатим вмістом 
вітамінів та ефірних олій.  
Використовується як антисептичний 
засіб для молока, консервації.
Покращується травлення та апетит

• Багаторічник, 50-70 см у висоту
• Цвітіння триває з червня по 

жовтень, Використовується у 
кулінарії та у лікувальних цілях

• Годжі, або тибетський барбарис - 
кущ зі стеблами 3-5 м, плоди до 1,5 
см в довжину, червоні, соковиті. 
Для вживання ягоди висушують, на 
смак солодко-солоні  

• Ароматний багаторічник, висота 
до 100 см. Використовується 
свіжим та сушеним, має яскравий 
цитрусовий аромат. Для 
приготування страв, напоїв, супів

• Вирощується як однорічник, стебла 
60-150 см. Кущ приземистий, має 
сильний аромат. Цвіте найчастіше 
на 2-й рік. Для кулінарії, 
приготування чаїв та лимонадів

• Багаторічник, лікарська і пряна 
рослина. Використовуються молоді 
коріння, стебла і листя, у кулінарії 
та з лікувальними цілями

• Чудова пряність, до 50 см
• Листя зелено-червоне
• Смак пікантний, з гостринкою
• Салати, консервування, тушкування

• Пряність зі смаком грибів
• Росте 55-7 днів, кущ до 60 см
• Використовують верхівки стебел
• До перших і других страв

• Багаторічна ароматна рослина
• Листя з лимонним ароматом
• Смак гостро-пряний
• Для приготування чаю та кулінарії

• Ароматний багаторічник
• Цитрусово-м’ятний аромат
• Чаї, напої, настоянки, коктейлі
• Чудовий медонос

• Холодостійкий багаторічник
• Має злегка терпкий смак
• Чудовий пряний аромат
• Напої, приправа до м’яса

• Красивий багаторічник,  
висота до 1 м

• При інфекціях, грипі, для 
профілактики

• Однорічна зонтична рослина
• Стебла до 50 см, гіллясті
• Для отримання ароматного 

насіння, зелень

• Суміш поширених кухонних трав
• У складі: базилік, петрушка, 

селера, коріандр, кмин, кріп 
тощо. Чудові приправи та спеції 

Зелень  
для домашніх тварин

Артикул   |         Опис       |   ЦінА

19.0069 Для соБак, 10 г 4,60
19.0068 Для котів, 10 г 4,95
• Спеціальна суміш трав, що 

збагатить раціон котів та 
собак необхідними корисними 
речовинами і мікроелементами

Салат листовий Аквіно 
Rijk Zwaan

Салат листовий 
Вінтекс, Rijk Zwaan

Артикул   |  ФАсувАння  |   ЦінА Артикул   |  ФАсувАння  |   ЦінА

19.0272 15 шт, Драже 41,60
19.0273 100 шт, Драже 179,00

19.0278 15 шт 42,00
19.0279 100 шт 176,00

• Сорт типу Саланова мультиліф для 
вирощування у в/г. Численне листя 
маслянисте, красиве, голівка у 4 рази 
більше, ніж у традиційні сортів. 

• Красивий сорт для відкритого грунту
• Листя сильно розсічене, 

солодкувате, хрумке. Висока якість, 
транспортабельність, лежкість
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Артикул   |  ФАсувАння  |   ЦінА

19.0096 5 шт 6,50

Артишок Лагенарія Фаберже

Артикул   |  ФАсувАння  |   ЦінА

11.2716 0,5 г 8,85
• Багаторічна делікатесна рослина.
• Вирощують для кулінарної 

переробки, консервування, 
лікувальних цілей

• Суміш декоративних сортів з 
плодами чудернацьких кольорів 
і форм. 

• Для вертикального озеленення

Люффа циліндрична 
(мочалка)

Артикул   |  ФАсувАння  |   ЦінА

19.0101 5 шт 5,80
• Однорічна рослина, пагони до 2,4 м
• Молоді плоди вживають у їжу, 

більш зрілі – для виготовлення 
натуральних мочалок

Момордіка

Артикул   |  ФАсувАння  |   ЦінА

19.0102 1 г 13,20
• Однорічна рослина, 2,5-3 м
• Їдять 10-денні плоди
• Смак кисло-гіркий, приємний, 

нагадує гарбуз
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Як поліпшити схожість насіння полуниці? Ділимося таким способом: підготуйте кілька пар ватних дисків і прозорий контейнер з кришкою. 
У контейнері зробіть отвори для повітря, ватні диски зволожіть теплою водою або розчином зі стимулятором росту, на один викладіть насіння,
накрийте другим диском, теж вологим. Щоб не переплутати сорти, підпишіть їх. Закритий контейнер поставте на 2 доби у тепле місце, потім у 
холодильник на 2 тижні для стратифікації. Диски повинні бути вологими, раз на день контейнер потрібно провітрювати. Після стратифікації 
приступайте до посіву насіння на розсаду.

ЗЕЛЕНЬ  
ТА ПРЯНОЩІ
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М’ята Спермінт

Ромашка аптечна 
Айболить

М’ята кучерява М’ята лимонна 
(котовник) М’ята перцева Орегано,  

(душиця, материнка)

Артикул   |  ФАсувАння  |   ЦінА

Артикул   |  ФАсувАння  |   ЦінА

Артикул   |  ФАсувАння  |   ЦінА Артикул   |  ФАсувАння  |   ЦінА Артикул   |  ФАсувАння  |   ЦінА Артикул   |  ФАсувАння  |   ЦінА

18.0115 0,05 г 11,80

19.0210 0,2 г 4,95

19.0075 0,02 г 6,75 19.0193 0,05 г 6,50 19.0194 0,02 г 7,90 19.0196 0,1 г 5,20
• М’ята з особливим ароматом, висота 

до 45 см. Багата на ефірні олії, 
каротин, флавоноїди, цвіте в липні-
серпні. Має лікувальні властивості, 
застосовується у кулінарії

• Настоянку і відвар 
використовують як 
бактерицидний, потогінний, 
ранозагоювальний засіб

• До 60 см

• Багаторічна рослина, 40-60 см
• Цвіте з червня по серпень
• Містить вітамін С, каротин, рутин
• Свіже споживання, сушіння

• Ароматний багаторічний вид
• Кущ до 60 см, цвіт з червня по 

серпень
• Сильний м’ятно-цитрусовий аромат

• Поширена рослина багаторічник
• Кущ 25-60 см, дуже ароматний
• Для приготування напоїв, чаю
• Рекомендований збір під час 

цвітіння

• Пряний багаторічник, на одному 
місці росте до 7 років

• Кущ до 50 см, використовують  
як приправу у свіжому  
та сушеному вигляді

Розмарин

Тим’ян (чебрець) Шавлія лікарськаЧабер городній Черемша  
(дикий часник)
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11.0678 0,02 г 9,25

19.0197 0,1 г 5,50 19.0264 0,3 г 6,7519.0199 0,25 г 5,60 19.0119 0,1 г 6,90

19.0113  Делікатесна Біла 13,20

19.0108 «конДитер», 0,2 г 6,90
19.0109 «суничний», 0,1 г 7,85

19.0121 суміш, 0,2 г 7,30
11.2717 оранж ванДер, 0,1 г 6,85 • Популярний цілющий 

багаторічник
• Має цілющі властивості, чудова 

спеція

• Багаторічна пряність, 30-45 днів
• Стебла до 20 см, вишуканий аромат
• Свіжий/сушений, використовується 

для кулінарних страв, солінь, тощо

• Лікувальний багаторічник, висота 
45 см. Протизапальні, антимікробні, 
кровоспинні властивості, покращує 
травлення. Застосовується як 
приправа та у косметології

• Однорічна пряність, 30-60 см
• Листя дрібне використовується 

у кулінарії
• Має вишуканий тонкий аромат

• Вітамінний багаторічник
• Листя пахне часником, соковите
• Для вітамінних ранньовесняних 

салатів

Пепіно, динна груша

Перець декоративний Сочевиця
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19.0103 5 шт 33,00

19.0112 5 г 8,80

• Плоди соковиті, ароматні, на смак 
схожі на диню

• Готують фруктові салати, десерти, 
тощо

• Декоративна рослина для 
кімнатного вирощування, 
ідеальний для кухні або вітальні

• Висота  15-30 см, смак гіркий

• 1-річна рослина, кущ 15-75 см
• Самозапильна, вирощують заради 

насіння
• Дієтична їжа для здорового 

раціону

Стевія медова трава

Фізаліс Шпинат суничний

Спаржа
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19.0214 5 шт 19,90

19.0213 0,1 г 5,50

• Природний замінник цукру
• Безкалорійний,  

у 25 солодше цукру
• Корисний, легкий у вирощуванні

• Плоди 20-40 г, використовуються для 
рагу, киселів, варення, мармеладу

• Кондитер високорослий, Суничний - 35 см
• Приємний смак і аромат

• 1-річна рослина, кулінарія, 
лікувальні цілі, декор

• Ягоди за смаком схожі на 
шовковицю, малину і ожину

• Багаторічна рослина, плодоносить 
на 4-й рік. 

• Ідеальний дієтичний овоч та 
смачний делікатес

• Фасування 1 г
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Дюбек БерліГерцоговинаБлек Джек ГаванаВірджинія
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19.0006 0,1 г 11,60 19.0123 0,05 г 6,1019.0004 0,1 11,6019.0008 0,1 г 6,90 19.0007 0,1 г 6,9019.0005 0,1 г 11,60
• Один з кращих орієнтальних сортів
• Рослина 1-1,8 м, невибаглива, міцна
• Містить багато цукру, посухостійкий
• Входить до курильних сумішей

• Відомий сорт для курильних сумішей
• Рослина 150 см, росте 110-130 днів
• Посів на розсаду лютий-березень
• Низький вміст цукру,  

горіховий смак

• Пізній різновид, 112 днів
• Рослина від 1,5 м, 25-30 лисків
• Нікотин 1,8%
• Суміші і окремо

• Ссорт курильного тютюну, строк 
до збору 100 днів  після висадки. 
Рослини потужні, прямі, 1,2-2 м. 
Листя велике, 50-90 см, ширина 
до 30 см. Невибагливий.

• Популярний курильний сорт, 140 днів. 
Висота до 180 см, цвіте рожевим, 
листя до 50 см гладке, м’ясисте, 
смолянисте, з високим вмістом 
нікотину. Для сигарет і трубок.

• Поширений універсальний сорт із США
• Рослина 1,8-2 м, довге велике листя
• Великий вміст цукру, тонкий аромат
• Сушать листя на сонці,  

нанизаним на нитку

Полуниця Ананасна, 
Hem Zaden, Нідерланди Полуниця Рожева Мрія Полуниця Сашенька F1 Полуниця Спокуса F1 Полуниця Треска F1 Суниця Александрія

Суниця Алі-Баба, 
Нідерланди

Суниця  
Барон Солемахер

Суниця Вайт Соул, 
Нідерланди

Суниця Регіна, 
Нідерланди Суниця Ренессанс Суниця Рюген
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11.1440 0,03 г 36,50 11.1443 0,01 г 11,00 11.1444 0,01 г 11,00 11.1446 0,01 г 19,50 11.2875 0,01 г 28,00 11.1450 0,1 г 8,00

11.1447 0,2 г 12,00 11.1451 0,1 г 8,00 11.1448 0,1 г 8,00 11.1445 0,2 г 11,00 11.1452 0,1 г 8,00 11.1454 0,1 г 8,00

• Рання, гібридна, ремонтантна. 
Кущ до 20 см, вуса помірні, 
плодоношення рясне, червоні 
ягоди, дуже солодкі

• Ультраранній крупноплідний гібрид
• Тривале плодоношення, до 2,5 кг за 

сезон з куща. Плоди яскраво рожеві, 
солодкі, ароматні

• Ранній урожайний гібрид полуниці
• Урожайність до 2 кг ягід, 

плодоношення з червня  
до заморозків. 

• Ягоди великі, солодкі, соковиті.

• Для вирощування в класичній 
і ампельній культурі, 
плодоносить з травня до 
заморозків, сорт одночасно 
ремонтантний і великоплідний

• Ранній сорт ремонтантної 
великоплідної полуниці. Висота 
куща 25-30 см, пагони повзучі, не 
численні. Ягоди крупні, щільні, 
кисло-солодкі, вага до 20 г

• Один з кращих сортів, безвуса, 
морозостійка, ремонтантна. 
Ягоди середні, смачні, ароматні, 
солодкі. Плодоносить до 4 років. 
Росте на сонці і в пів тіні

• Альпійська, ремонтантна, 
безвуса суниця. Морозостійка, 
дуже смачна, ароматна. Може 
вирощуватись як горщикова 
культура

• Популярний ремонтантний сорт, 
плодоносить все літо. Безвусий, 
росте на сонці і в пів тіні. 

• Ягоди солодкі і дуже ароматні.

• Альпійський ремонтантний 
сорт, урожайний, надзвичайно 
смачний, з присмаком ананасу. 
Гіпоалергенний. Вирощують 
розсадою

• Популярний альпійський сорт, 
безвуса суниця, кущик до 20 см, 
плодоносить до осені. Ягоди 
овальні, аромат лісової суниці, 
солодкі

• Чудовий сорт для вирощування 
у відкритому грунті та у 
кімнатних умовах. Ремонтантний, 
плодоносить до заморозків, ягоди 
темно-червоні, солодкі

• Ранній ремонтантний безвусий 
сорт, ягоди 3-5 г, солодкі, 
ароматні. Сорт невибагливий, 
вирощується на грядках та у 
вазонах. Можна сіяти під зиму

ХІТ

BEST

NEW

%

ХІТ

BEST

NEW

%



35     +38 (067) 39-09-104       +38 (095) 86-90-444

Посів сидератів здійснюють для розпушення та збагачення грунту поживною органікою. Підзимні посіви сидератів можна скосити  
і залишити на грядці до весни, це лише збагатить грунт азотом і органичними речовинами.  
Про газони: схожість насіння газонних трав дуже висока, але радимо чітко дотримуватись рекомендацій відносно норми посівів,  
адже при загущеному посіві траві не вистачатиме місця і її розвиток буде уповільненим, і навпаки, якщо посіви будуть рідкі - 
утвориться не досить щільна дернина, і по газону почнуть проростати бур’яни, що пригнічуватимуть газонні трави.

СИДЕРАТИ, ТРАВИ, 
КВІТКОВІ СУМІШІ

• Рятівник грунту, чудовий сидерат 
та медонос. Краще не сіяти там, де 
планується посів капусти, редьки, редису 
та ін. хрестоцвітих. Сіють весною, після 
збору, протягом сезону

• Найкращий медонос, корм та сидерат
• Висота 1 м, розпушує верхній шар ґрунту
• Протидіє грибковим хворобам рослин
• Посів весною, під зиму, на вільних грядках

• Бобова культура, поживний корм, 
сидерат, медонос. Розпушує грунт на 1,5 м

• Сприяє покращенню біоти грунту
• Сіють весною і не пізніше липня

• Дуже продуктивна кормова культура, сидерат. 
• Підвищена кількість білку, висока урожайність. 
• Збагачена штамами бульбочкових бактерій. 
• Цінна декоративна культура та медонос

• Медонос, кормова і декоративна культура
• Багаторічник, у травостої 3-5 років
• Покращує грунт, поживний корм, 
• Добре приваблює бджіл

• Для створення красивого газону на ділянці
• Густий аромат привабить бджіл та метеликів
• Використовується як поживний корм
• Зимостійка, формує пружну дернину

• Багаторічник, на корм, сидерат, медонос
• Рятує найвиснаженіші ділянки за 2-3 роки
• Рештки люцерни покращують грунт
• Дуже поживний корм для тварин

• Люцерна з бульбочковими бактеріями Rhizo
• Висока якість кормовоїх маси, свіжої і сіна
• Збагачує грунт азотом, стійка до хвороб
• Чудовий медонос і сидерат

• Поживний злак для засіву пасовищ
• Великий вихід свіжої трави та сіна
• Проростає при температурах від 1°С
• швидко відростає після скошування

Гірчиця жовта

Фацелія

Еспарцет

Конюшина GLOBAL, 
драже, Німеччина

Конюшина червона

Конюшина JURA, 
драже, Німеччина

Люцерна

Люцерна PLATO, 
драже, Німеччина

Тимофіївка лучна
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18.0076 1 кг/4-6 соток 58,00

18.0088 0,5 кг/2,5 сотки 110,00

18.0079 0,5 кг/1 сотку 29,00

18.0071 0,5 кг/1 сотку 215,00

18.0080 0,5 кг/3-4 сотки 65,00

18.0070 0,5 кг/1 сотку 265,00

18.0083 1 кг/4-6 соток 166,00

18.0072 0,5 кг/1 сотку 215,00

18.0087 0,5 кг/4-5 соток 69,00

Квітковий килим

Балконна суміш квітів

Ліліпут, газонна трава Світлолюбива 
газонна трава Спортивна газонна трава Тіневитривала газонна 

трава

Універсальна  
газонна трава

Універсальна газонна трава

Мавританський газон Альпійська гірка,  
суміш квітів

Музика, що застигла Ікебана

Суміш Альпійський лугГазонна трава DLF PARK 
тіневитривала

Газонна трава DLF 
PLAYGROUND, спортивна

Газонна трава DLF 
ROBUSTICA універсальна

Газонна трава DLF SUN 
Посухостійка

Суміш Коттедж Гарден Альтанка

Декоративні злаки Дольче Віта

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

10.1128 2 г/1 м2 12,35
10.1129 20 г/10 м2 61,00

10.1126 2 г 13,10
10.1127 20 г 63,00

18.0096 30 г/1 м2 16,00
18.0105 400 г/10-15 м2 144,00

18.0098 30 г/1 м2 14,25
18.0107 400 г/10-15 м2 135,00

18.0099 30 г/1 м2 15,30
18.0108 400 г/10-15 м2 143,00

18.0101 30 г/1 м2 14,25
18.0109 400 г/10-15 м2 135,00

18.0117 3 кг на 1 сотку 477,00
18.0129 10 кг на 3-4 сотки 1 330,00

18.0102 30 г/1 м2 13,75
18.0110 400 г/10-15 м2 131,00
18.0111 800 г/20-30 м2 199,00

18.0067 200 г/7 м2 64,00
18.0068 1 кг/30 м2 230,00

10.1124 2 г 12,35
10.1125 20 г 61,00

• Готова суміш для створення яскравих галявин, 
ділянок з природним стилем. Висота квітів 
50-60 см, цвітіння триває до жовтня. Квіти, що 
дарують відчуття краси, створеної природою.

• Балконна суміш - ідеальна добірка квітів для 
оформлення балконів, терас, веранд. Цвіте 
з травня до жовтня, квіти духмяні, яскраві, 
відмінно поєднуються у композиції.

• Декоративна травосуміш низькорослих трав
• Утворює м’яке і густе покриття, яке не
• потребуватиме частого скошування
• У складі: костриця, 4 сорти

• Декоративна суміш трав для створення 
ідеального газонного покриву на посушливих 
та інтенсивно освітлених ділянках

• У складі костриця 2 види, райграс 2 види

• Спеціальна травосуміш для спортивних, 
дитячих та ігрових майданчиків

• Ідеальна для площ з великим навантаженням
• У складі: райграс, костриця, тонконіг

• Травосуміш для створення смарагдового 
газону на затінених ділянках. 

• У складі: костриця 2 види,  
райграс 2 види

• Чудова травосуміш для сонячних ділянок і 
півтіні. Сходи з’являються на 7-10 день, швидко 
нарощує зелену масу, утворює щільну дернину, 
забезпечує м’який смарагдовий газон

• Універсальна травосуміш для створення 
красивого та рівномірного газону. Підходить 
як для затінених, так і для сонячних ділянок

• Дуже популярний різновид газону, 
поєднання газонних трав та 10-15 видів 
низькорослих квітів. Квітуча галявина, 
приваблива для метеликів та бджіл

• Альпійська гірка - чарівна композиція 
для оформлення альпінаріїв, тих частин  
ділянки, де є кам’янистий сад. Рослини 
висотою 30-50 см, з яскравими суцвіттями.

• Вишукана композиція для яскравого 
цвітіння та оформлення зимових букетів. 
У складі аммобіум, гомфрена, статиця, 
геліхрізум. Квіти, яскраві після сушіння, 
нагадуватимуть всю зиму про теплі дні.

• Неперевершене поєднання найкращих 
сортів сухоцвітів: геліптерум, амаранти, 
статиця, гомфрена та інші. Яскраві на 
клумбах, вишукані у зимових букетах.

• Популярний різновид квітучого газону. До 
складу суміші входять багаторічні злакові трави 
та сорти квітів з різним періодом цвітіння:  
ешольція, конюшина повзуча, нагідки, нігелла, 
матіола, кларків, волошки, іберіс, льон.

• Суміш для посіву на ділянках з недостатнім 
освітленням для створення вишуканого 
газону у парках, на галявинах тощо. Формує 
щільний, довголітній, красивий темно-
зелений газонний килим.

• Ідеальна суміш для створення газону 
на спортивних майданчиках та в місцях 
інтенсивного руху. Швидко проростає, 
розвивається і відновлюється, формує щільну 
дернину. Витримує незначне затінення, посуху. 

• Ідеальна суміш для створення звичайних 
газонів. У складі суміш трав, здатних швидко 
формувати привабливий і невибагливий 
покрив. Зимостійкість, тіньовитривалість та 
швидкість розвитку після посіву. 

• Оптимально підібраний склад газонних 
трав з підвищеною стійкістю до посухи. 
Формує щільну дернину, активно росте 
після стрижки. Навіть в спеку не потребує 
частого поливу. 

• Квіткова суміш для створення  квітників, 
• оформлення бордюрів, зон під парканом
• Всі сорти посухостійкі, для сонячних місць
• У складі одно-, дво- та багаторічні квіти

• Чудова готова суміш для озеленення 
вертикальних конструкцій. У складі 
суміші іпомея 2 види, духмяний горошок  
2 види, в’юнок, плетиста настурція.   

• Суміш, що допоможе з легкістю оформити 
ділянку у стилі, що став модним – 
декоративними злаками. Підходить для 
альпійських гірок, рабаток, квітників, а 
також для оформлення зимових букетів.

• Ароматна композиція для Вашого саду. 
Спеціально підібрані види однорічних 
квітів, що забезпечать густий аромат саду 
зранку і до вечора. Для сонячних ділянок 
на клумбах, квітниках, бордюрах.
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10.1058 0,5 г 7,55 10.1059 0,5 г 7,80

18.0066 200 г/7 м2 64,0018.0124 1 кг на 30 м2 198,00 18.0122 1 кг на 30 м2 198,00 18.0120 1 кг на 30 м2 198,00 18.0126 1 кг на 30 м2 198,00

10.1056 1,5 г 12,80 10.1053 2 г 10,05

10.1054 0,5 г 6,05 10.1055 1 г 8,25
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Кілька простих кроків перед посівом айстр допоможуть підвищити схожість насіння і запобігти хворобам у подальшому:
 - Насіння айстр на 2 години замочують у розчині перманганату калію або іншого препарату для обробки рослин від хвороб, наприклад, еко-фунгіцид Ефект 
для замочування насіння - на 1-2 години;
 - потім замочіть насіння у розчині зі стимуляторрм росту (Епін, Циркон максі або будь який інший стимулятор) на 6-8 годин;
 - добре просушіть насіння і можна приступати до посіву

АЙСТРИ

Айстра Альпійська, 
Нідерланди

Леді Корал,  
Satimex, Німеччина

Сива Дама

Унікум, Нідерланди Харц

Сірінга, Satimex, Німеччина

Аполлонія

Принцеса Бенарі, 
Німеччина

Сі Старлет, 
Hem Zaden, Нідерланди

Джевел Ред

Дюшес,  
Hem Zaden, Нідерланди

Піонен Помпон, Нідерланди

Принцеса

Станіслав

Розамунде

Супер Принцеса,  
Legutko, Польща Тисяча чудес, Нідерланди

Чарівність, Legutko, Польща Шанхайська роза, 
Німеччина Шоколадка Ювель, Satimex, Німеччина Яніна

Королівський розмір, 
Legutko

Камео,  
Hem Zaden, Нідерланди Карликова

Валькірія, 
Satimex, Німеччина

Дрегон, Satimex, Німеччина Ідеал, Legutko, Польща
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10.0728 0,2 г, суміш 7,70
10.0729 2 г, суміш 59,00

10.0641 20 шт, суміш 8,80

10.1049 0,3 г, червона 7,15
10.1050 0,3 г синя 7,15

10.1193 0,5 г, суміш 7,90

10.1192 0,2 г, суміш 22,00

10.1651 0,2 г, суміш 16,50

10.1652 0,2 г, суміш 16,50

10.1741 0,2 г, суміш 6,60

10.1711 30 шт, суміш 15,50

10.1710 0,2 г, суміш 27,50

10.0841 0,25 г 7,15

10.1073 0,25 г, суміш 5,75 10.1190 0,3 г, суміш 7,95

10.0800 0,25 г, суміш 5,30

10.1744 0,2 г 5,90

10.1743 0,2 г 5,90

10.1071 0,3 г, суміш 7,05 10.1712   0,2 г, суміш   8,55

10.1072 0,3 г, суміш 6,20 10.1196 0,2 г, суміш 22,00 10.0839 0,2 г 5,50 10.0647 0,1 г, суміш 8,80 10.1746 0,2 г 5,90

10.1068 0,5 г, суміш 7,35

10.0837 0,3 г, суміш 10,80 10.1051 0,2 г, суміш 5,60

• Багаторічний сорт з прямим стеблом висотою 
25-30 см. 

• Суцвіття Ø5 см, суміш яскравих кольорів,  
з жовтою серединою.

• Дивовижна краса, новий тип, що 
одночасно нагадує троянду і хризантему. 

• Кущ пірамідальний, 60-70 см, суцвіття 
густо махрові, Ø10-12 см, щільні. 

• Квітники, на зріз.

• Дуже ефектний сорт айстр. Кущ розлогий, 
суцвіття густомахрові, піоновидні, Ø12-13 
см. Пелюстки з білою каймою по краю. 
Чудово підходить для зрізу.

• Ефектний однорічник, стебла гіллясті, 60 
см, кущ широкий. Суцвіття кулясті, Ø 12 см,  
пелюстки голчасті. На 1 кущі до 14 квіток. 

• Цвіте з липня до настання холодів

• Серія, що зачаровує своєю красою. 
Кущ пірамідальний, 60-70 см, по 6-8 міцних 
квітконосів на рослині. 

• Суцвіття Ø12-15 см, сніжно-білі, пишні. 
Тривала декоративність у вазі.    

• Крупноквіткова ефектна серія айстр
• Рясноквітуча, по 8-12 квітконосів на кущі, 
• Ø суцвіття 12-14 см, пастельні кольори
• Ідеальна на зріз, тривале стояння у вазі

• Вишукана декоративна серія айстр
• Кущ 65-75 см, суцвіття в діаметрі 10-12 см,
• пелюстки кігтикові, красиво закручені
• Квітники, клумби, на зріз

• Серія хризантемовидних айстр з 
великими суцвіттями. Пагони 65 см, до 10 
квітконосів на гілці, суцвіття у діаметрі до 
10 см. Для клумб, високих бордюрів тощо. 
Цвіте з липня по вересень.

• Високоякісна серія айстр для зрізу. Кущ 
до 80 см, гіллястий, суцвіття до 10 см

• Цвіте до заморозків, добре реагує на 
підживлення. Для квітників, клумб, 
тривале стояння у вазі

• Серія айстр з екзотичним типом суцвіття. 
Кущ 50-60 см, всипаний суцвіттями 
діаметром 9-12 см. Надзвичайно ефектно 
виглядає як у квітнику так і у букетах, 
довго стоїть у вазі

• Супер модна серія з великими суцвіттями. 
Кущ пірамідальний, 65-70 см, міцні 
квітконоси, 7-9 на 1 кущі. Суцвіття Ø12-14 
см, з нігтиковими пелюстками. На зріз та 
для прикраси квітників.

• Дуже красива серія, кущ 70-80 см
• Суцвіття сферичне, махрове,  

цвіте 65 днів

• Популярний сорт піоновидних айстр. Кущ 
компактний 60-70 см, суцвіття крупні,  
Ø9-10 см, цвіте з серпня до заморозків. 
На зріз, для квітників, групових і 
одиночних посадок. 

• Середньорослий однорічний сорт 
айстри, стебла заввишки 50 см. Суцвіття 
середні, надзвичайно красиві, Ø4-7 см, 
двокольорові. Зацвітає в липні, цвітіння 
триває до настання холодів.

• Кущ міцний, заввишки 70-80 см. Квітконоси 
50-60 см. Суцвіття махрові, великі, яскраві, 
діаметром 10-13 см. На пагонах першого 
і другого порядків формується близько 20 
суцвіть. Для клумб, на зріз

• Чарівна піоновідна айстра для оформлення 
клумб, квітників та на зріз. Стебла 60-80 см, 
суцвіття махрові, красивого темно-червоного 
кольору. На кущі формується до 30 суцвіть. 
Квіти довго стоять у вазі після зрізу.

• Ефектна айстра з великими суцвіттями. Кущ 
колонновидний, 50-80 см. Суцвіття махрові, до 
10-13 см в діаметрі, ніжно рожевого кольору. 
У вазі довго зберігають свіжий вигляд. Для 
озеленення клумб, квітників, зрізу.

• Однорічний сорт розкішних айстр. Кущ 
висотою до 80 см, квітконоси міцні, з 
крупними махровими суцвіттями Ø10-13 
см. Квіти рясно вкривають кущ – до 20 шт 
на рослині. Один з кращих на зріз.

• Чарівна серія карликових айстр. Компактний 
кущик до 30 см, усіяний густомахровими 
суцвіттями до 7 см. Квітконоси до 15 см. Для 
вирощування у садових вазах, для бордюрів, 
клумб. Цвіте з липня до холодів. 

• Красивий сорт з кулястими суцвіттями. 
• Кущ розлогий, висота 80 см, квітконоси 

довгі, суцвіття Ø близько 10 см. 
• Для зрізу, квітників, рабаток.

• Ефектний сорт айстри сортотипу 
Принцеса. Кущ висотою до 65 см, суцвіття 
великі, Ø 12-14 см, палітра барв, яскравих 
і пастельних відтінків. Краще росте на 
сонячних ділянках з поживним грунтом

• Дуже популярний, оригінальний сорт. 
• Кущ компактний, 65-75 см,  

суцвіття Ø 9-11 см, пелюстки довгі, 
голчасті, бордово-коричневі, ароматні. 

• Зріз, рабатки, квітники.

• Різновид китайський айстр. Кущ 60-75 
см, до 10 міцних квітконосів на рослині. 
Суцвіття дуже красиві, Ø10-14 см, з 
високим степенем махровості. Чудові для 
зрізу та озеленення.

• Красива піоновидна айстра з великими 
суцвіттями ніжно-рожевого відтінку. Кущ 
висотою до 70 см, ширина до 60 см. Квітки 
кулясті, схожі з квіткою півонії, пелюстки 
рожево-лосовевого кольору.

• Однорічний сорт типу Піоновидна, 
надзвичайно красивий. Кущ до 80 см, 
колоновидний, на одній рослині 10-12 
суцвіть Ø10-12 см з трубчатими пелюстками. 

• Витримує напівтінь, для зрізу і озеленення

• Камео - популярний сорт карликової 
айстри. Висота 15 см, квіти махрові, в 
діаметрі 6 см, яскравих забарвлень. 
Цвіте починаючи з липня по жовтень, до 
настання холодів. 

• Вишукана краса, кущ до 20-25 см, 
суцвіття Ø 6-7 см, яскраві, ароматні. Цвіте 
з липня по жовтень, до настання холодів. 
Для оформлення клумб, бордюрів, 
квіткових композицій у вазонах

Артикул    |           Опис         |     ЦінААртикул    |           Опис         |     ЦінА

10.1065 0,1 г, суміш 5,50
10.1062 0,1 г, кремова 5,50
10.1063 0,1 г, лаванДова 5,50
10.1064 0,1 г, рожева 5,50
10.1066 0,1 г, фіолетова 5,50
10.1067 0,1 г, червона 5,50

10.0538 0,3 г, суміш 7,30
10.1656 0,2 г, Біло-голуБа 7,70
10.1655 0,2 г, ліл-черв 11,00
10.1653 0,2 г, аБрикосова 7,70

• Приголомшлива краса, кущ 70 см,  
суцвіття Ø10-12 см.

Артикул    |           Опис         |     ЦінА

10.0807 0,25 г, суміш 5,30
• Ефектний сорт голчастої айстри
• Рослина розлога, 75-80 см
• Суцвіття красивих кольорів, Ø10-14 см
• Для квітників, садових клумб, на зріз
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Балун, Satimex, Німеччина

Артикул    |           Опис         |     ЦінА

10.1048 20 шт, суміш 8,80
• Чудовий сорт з кулястими махровими 

суцвіттями Ø12-15 см. Кущ пірамідальний, 
50-60 см, 6-8 квітконосів на 1 рослині. Зберігає 
декоративність до 2-х тижнів після зрізу.
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Найкращий спосіб вирощування антіррінумів (ротиків) - розсадою. Для цього насіння змішайте з піском, посійте по поверхні і з ситечка
присипте тонким шаром грунту. Слідкуйте, щоб поверхня завжди була в міру зволоженою, а температура до сходів була на рівні +20...23 градусів. 
Чи складно вирощувати еустому? Ні, це варто спробувати. Сійте на розсаду еустому у лютому і вже в липні побачите прекрасні квіти.  
Березневі посіви зацвітуть не раніше серпня. Часто для еустоми обирають грунт для фіалок, рівень кислотності підходить для цих квітів.  
Посівам необхідно забезпечити не менше 20 градусів тепла та 12 годинний світловий день (у лютому потрібне досвічування).  

КВІТИ ОДНОРІЧНІ

• Популярна витка рослина для вертикального 
озеленення. Стебла до 3 м, квіти білі, 
Ø3 см, листя схоже на листя плюща.  

• Чарівна серія гібридних антірінумів
• Кущики 20-25 см, суцвіття висотою 8-10 см
• Махрові квіточки, яскраві, ароматні
• Горщики, кашпо, бордюри, балкони

• Чарівна серія, вишукана і яскрава
• Невибаглива, цвіте до настання холодів
• Кущик 20-25 см, суцвіття в Ø до 25 мм
• Прикрасить горщики, кашпо, клумби

• Нова гібридна серія, пишна і дуже ефектна
• У горщику до 15 см, відкритий грунт - 30 см
• Суцвіття напівмахрові, з подвійними квітками
• Бордюри, квітники, підвісні кашпо, балкони

• Красивий однорічник 25-30 см у висоту. 
Квіти розкриваються поступово від низу 
до верху. Цвіте з червня до заморозків. 
Для посадки на клумбах, рабатках, 
міксбордерах, бордюрах, балконах.

• Низькорослий сорт китайської гвоздики
• Вишукані біло-червоні суцвіття,
• Кущики до 20 см, квіти діаметром 5-6 см
• Клумби, бордюри, кам’янисті гірки, квітники

• Карликова китайська гвоздика, що ніби 
килимом покриває ділянку. Кущики до 20 
см. Квіти яскраві, без аромату, кольори: 
червоний, рожевий, пурпуровий. Росте на 
сонячних ділянках та у напівтіні

• Декоративна рослина висотою 40-50 см з 
різнобарвними махровими квітами. Тривале і 
рясне цвітіння з червня до вересня. 

• Комбіновані посадки, рабатки, клумби

• Низькорослий сорт газанії зі стеблами 
25-30 см. Суцвіття 4-6 см в діаметрі, красиво 
виглядають на клумбах, альпійських гірках, 
у вазонах і балконних ящиках, підходить для 
зрізу і формування букетів.

• Унікальна рослина з раннім періодом 
цвітіння. Висота в горщику 15-20 см, в саду 
20-25 см. Широкий спектр кольорів, цвітіння 
рясне, з початку літа до заморозків. Для 
горщиків, бордюрів, клумб

• Однорічник висотою 40-50 см, стебла прямі, 
суцвіття-кошики з багаточисленними 
пелюстками-обгортками різного кольору. 
Для клумб, квітників і як сухоцвіт.

• Строкате море пишних махрових квітів 
різних кольорів. Стебла 20-40 см, прямі, 
квіти Ø8-10 см. Використовують в 
рабатках, квітниках, балконних ящиках. 
Цвіте з липня до вересня.

• Яскраві квітки і приємний аромат. Висота 
рослин 45-60 см, квітки Ø4-7 см, цвіте з 
липня по жовтень. Використовують для 
зрізу, оформлення клумб, рабаток, балконів, 
садових ваз.

• Ароматна нота саду, кущ компактний, 20-25 
см. Суцвіття яскраво-сині, Ø10-15 см. Цвіте з 
червня до осінніх заморозків. Вирощують як 
горщикову культуру, оформлення бордюрів, 
балконів, клумб.

• Дуже приваблива рослина, кущ висотою 
30-50 см, Ø до 4 см. 

• Використовують для рабаток, клумб,  
в квітниках, як сухоцвіт.

Азаріна Антіррінум (ротики)  
Снеппі F1, Нідерланди

Вербена Кварц ХР F1,  
Pan American, США

Антіррінум (ротики) 
Твінні F1, Нідерланди

Антіррінум (ротики) 
Веселка, Нідерланди

Гвоздика Карусель, 
Нідерланди

Гвоздика Перський килим, 
Нідерланди

Волошки махрові  
Чарівна суміш

Газанія Садова зірка Гвоздика китайська  
Діана F1, Нідерланди

Геліхрізум Султан, 
Нідерланди Годеція махрова

Гвоздика садова Шабо

Геліотроп Морський карлик Геліптерум 

Еустома АВС,  
Pan American, США
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10.1121 Біла, 20 шт 15,85
10.1767 рожева, 4 шт 12,30
10.1768 фіолетова, 4 шт 12,30

10.1204 20 шт, суміш 22,00

10.1216 10 шт, суміш 22,00

10.1203 20 шт, суміш 22,00 10.0583 0,2 г 5,50

10.1268 0,1 г 11,00 10.1269 0,1 г, суміш 11,00

10.0628 0,1 г, суміш 5,75

10.1081 0,2 г, суміш 9,60 10.0569 10 шт, суміш 26,00

10.0853 0,3 г, суміш 7,50

10.0852 0,2 г, суміш 8,15

10.0651 0,05 г 11,00 10.1006 0,3 г, суміш 6,95

Агератум

Волошки мускатні, 
Нідерланди

Геліхрізум

Еустома Маріачі F1 Sakata Еустома Бореаліс F1 Sakata

Газанія Промеза, 
Нідерланди

Газанія Світанок, 
Нідерланди

Гомфрена Еустома Супер Меджік F1 
Taki Seed

Вербена великоквіткова
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10.0625 0,1 г, синій 5,30
10.0626 0,1 г, суміш 5,30

10.1307 0,3 г, суміш 11,00

10.1606 0,2 г, жовтий 7,05
10.1607 0,2 г, міДний 7,05
10.1608 0,2 г, червоний 7,05

10.1747 лайм, 5 шт 28,00
10.1748 синя, 5 шт 28,00
10.1749 рожева 5 шт 28,00

10.1758 жовта, 5 шт 23,30
10.1759 рожева, 5 шт 23,30
10.1760 синя, 5 шт 23,30

10.0568 0,2 г, суміш 5,50
10.1518 10 г, суміш 89,00

10.1225 10 шт, Помаранчева 27,50
10.1226 10 шт, червона 22,00

10.1228 10 шт, суміш 24,00
10.1227 10 шт, рожевий 24,00

10.1082 0,1 г, червона 6,60
10.0855 0,1 г, суміш 6,60

10.1761 зелена, 5 шт 22,70
10.1762 синя, 5 шт 22,70

10.0602 0,1 г, суміш 7,55
10.1080 0,2 г, амПельна суміш 6,75

• Рослина 20-40 см. 
• Квіти дуже красиві, Ø2 см.  
• Бордюри, клумби, рабатки, на зріз

• Мускатний сорт з яскравими суцвіттями
• Стебла до 70 см, суцвіття діаметром 7-8 см, 
• Ароматні, витончені, у суміші: білий, 

червоний рожевий, бузковий, жовтий

• Чарівна рослина з яскравими суцвіттями. 
Стебла 0,3-1 м, цвіте з липня до жовтня.
Один з найкращих сухоцвітів. Найкраще 
росте на сонячних ділянках

• Еустома 2 групи цвітіння зі стандартною 
четвертною квіткою, нагадує квіти камелії. 
Висота понад 70 см, розмір квітки до 8,5 см у 
діаметрі. Довго зберігає свіжий вигляд у вазі.

• Дуже раннє цвітіння зі стандартною подвійною 
квіткою. Висота стебел 70-80 см, діаметр квіток - 
7-8 см. Відрізняється яскравістю цвітіння, 
підходить для весільних композицій.

• Приваблива карликова серія газаній
• Стебла до 15 см, суцвіття крупні до 10 см
• Цвіте з липня до холодів, для оформлення 

садових ваз, кашпо, бардюрів, міксбордерів

• Вишукана серія, привабить захопливі погляди
• Стебла до 20 см, квіти в діаметрі до 8 см
• Для бордюрів, одиночних, групових посадок
• Сонячні ділянки, помірне зволоження

• Красива і вишукана квітка сухоцвіт 
висотою до 50 см. Цвіте з липня до 
заморозків. Оформлення клумб, квітників, 
для оформлення зимових букетів.

• Еустома 3 групи цвітіння. Висота стебел 70-
90 см, квіти крупні і красиві. В оптимальних 
умовах зберігаються до 3 тижнів після зрізу. 
Ідеальні для квіткових композицій  • Надзвичайно красива махрова квітка

• Чарівна квітка, стебла 20-25 см. 
• Вишукана краса і тонкий аромат. 
• Підвісні кашпо, вазони, бордюри

• Вишуканий однорічник, стебла висотою 
80-90 см. Квітки великі, яскраві, цвіте 
з червня до заморозків. Ідеальні для 
зрізу, вирощують для клумб, рабаток, 
міксбордерів, квітників.

• Рання низькоросла серія, 15-20 см, цвіте 
з червня до заморозків. Використовують 
для посадки на клумбах, бордюрах, 
балконах. На зиму можна пересадити в 
горщик, при температурі не вище 15оC 

Антіррінум (ротики) 
Каліфорнія, Нідерланди

Антіррінум (ротики) Кімосі, 
Нідерланди

Артикул    |           Опис         |     ЦінА Артикул    |           Опис         |     ЦінА

10.0584 0,1 г, суміш 5,50 10.0585 0,05 г 6,25
• Яскрава серія висотою 15-20 см. Рясне 

цвітіння, квіточки яскраві, довершеної 
краси. Вирощується в кімнатних умовах, 
використовуються для оформлення 
бордюрів, балконів, садових ваз

• Красива рідкісна квітка, висота куща 50-60 
см, стебла міцні, сильно гіллясті, з початку 
літа і до пізньої осені рясно цвіте яскраво-
жовтими квітами діаметром 2-4 см. Для 
оформлення бордюрів, балконних ящиків

Бальзамін Сафарі F1, 
Нідерланди Біденс Ауреа, Нідерланди

Артикул    |           Опис         |     ЦінА Артикул    |           Опис         |     ЦінА

10.0567 10 шт, суміш 6,60 10.0637 0,2 г 6,10

ХІТ

BEST

NEW

%

ХІТ

BEST

NEW

%

ХІТ

BEST

NEW

%

ХІТ

BEST

NEW

%

Артикул    |           Опис         |     ЦінА

10.1155 10 гранул, Біла 27,50
10.1156 10 гранул, жовта 27,50
10.1157 10 гранул, рожева 27,50
10.1159 10 гранул, синя 27,50
10.1161 10 гранул, ПурПурова 27,50
10.1160 10 гранул, суміш 27,50
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Вирощування однорічних жоржин з насіння має ряд переваг у порівнянні з багаторічними.Багаторічні жоржини потребують щорічного 
викопування та закладання на зберігання у сховище. Під час зберігання бульби жоржин часто уражуються хворобами або засихають. За 
однорічними жоржинами догляд простіший - посійте весною насіння жоржин на розсаду, а потім у 30-40 денному віці висадіть її у відкритий 
грунт, і вже через кілька тижнів вони порадують вас яскравим цвітінням. 

КВІТИ ОДНОРІЧНІ

• Популярний однорічник висотою 25-35 
см. Квіти яскраві, відкриваються у всій 
красі у сонячні дні. Невибаглива, росте 
навіть на піщаних грунтах. Клумби, 
рабатки, мавританські газони, на зріз.

Ешольція каліфорнійська

Артикул    |           Опис         |     ЦінА

10.0877 0,3 г, суміш 5,10
• Сорт з голчастими суцвіттями і прямими 

стеблами висотою 100-130 см. Квіти 
крупні, махрові, пелюстки язичкові, 
закручені в трубки. Цвіте з липня до 
заморозків. Комбіновані посадки, на зріз.

• Приваблива і дуже популярна серія
• Кущ 20-25 см, з великими махровими квітками
• Культивується як однорічник, або багаторічник
• Бордюри, клумби, контейнерне вирощування

• Оригінальний сорт, лопастна іпомея
• Стебла 2 м, квіти дрібні, яскраво червоні
• Цвітіння триває з червня до настання холодів
• Прикрасить альтанки, огорожі, стіни тощо

• Карликова настурція з дивовижними квітами
• Стебла до 40 см, квіти великі, 
• Темно-червоного, майже чорного кольору
• Невибаглива у вирощуванні, цвіте весь сезон

• Чарівна квітка висотою до 40 см квіточки 
діаметром до 3 см, пурпурово-коричневі з  
жовто-помаранчевою окантовкою. Цвіте з 
липня по жовтень, довго стоїть у вазі

• Ефектний махровий сорт іпомеї
• Пагони до 2 м, квіти крупні, до 8 см
• Рожеві з білою серцевинкою, відкриті довше
• Цвіте з червня до настання холодів

• Красивий виткий однорічник, стебла до 250 см
• Ефектно виглядає при озелененні чи затіненні 

альтанок, пергол, тощо. Квіти крупні, до 10 см. 
Яскраві кольори з білою окантовкою по краю

• Яскрава і ефектна серія жоржин
• Висота 50-80 см, стебла численні, гіллясті
• Суцвіття 5-10 см, красивих кольорів
• Тривале цвітіння до заморозків

• Декоративна рослина висотою 40-50 см з 
різнобарвними махровими квітами. Тривале 
і рясне цвітіння з червня до вересня. 
Комбіновані посадки, рабатки, клумби

Жоржина Зірковий 
карнавал, Нідерланди

Жоржина Фреско F1, 
Syngenta

Іпомея Кардинал

Красоля Блек Вельвет

Космідіум Філіпінський

Іпомея РозіграшІпомея Ранкова Слава

Жоржина мінлива Махрова

Жоржина Гігант,  
Hem Zaden, Нідерланди
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10.0654 0,2 г, суміш 6,60

10.0657 20 шт, суміш 24,20

10.1311 0,5 г 11,00

10.1739 2 г 10,60

10.1609 0,1 г 6,10

10.1310 0,2 г 10,5010.1309 0,3 г 21,20

10.0969 0,5 г, суміш 11,25

10.1166 0,1 г, суміш 6,60

Жоржина,  
Hem Zaden, Нідерланди

Артикул    |           Опис         |     ЦінА

10.1162 0,1 г, Білий Дим 11,00
10.1163 0,1 г, жовтий Дим 11,00
10.1164 0,1 г, фіолетовий Дим 11,00
10.1165 0,1 г, червоний Дим 11,00

• Стебла до 35 см, суцвіття Ø до 10 см. Цвіте 
з липня до заморозків. 

• Популярний сорт, стебла 50-80 см. 
• Світлолюбна, в тіні втрачає декоративність
• Вирощують на клумбах, у садових вазах, 

на балконах.

• Оригінальна сортосуміш, що забезпечить 
цвітіння восени. Однорічна рослина 25-30 
см, поєднує зелені, бірюзові, рожеві і 
кремові відтінки. Для оформлення клумб, 
бордюрів, великих садових ваз.

• Дивовижна садова ліана довжиною 2-3 м. 
• Квітки яскраві, Ø до 3 см. Створює 

враження пишного вбрання для альтанок, 
стін будинків, терас, живоплотів.

• Витончена рослина, стебла 2-3 м, суцвіття 
гроновидні, забарвлення в міру цвітіння 
змінюється з червоного на помаранчевий, 
потім на жовтий і білий. Доросла рослина 
покрита одночасно суцвіттями всіх кольорів, 

• Витка квітка зі стеблами до 3,5 м. 
Суцвіття жовті, Ø до 3,5 см. 

• Краще росте на сонці або в легкій півтіні.
• Для вертикального озеленення, стін, 

альтанок, балконів.

• Карликовий різновид красолі з 
махровими квітками. Кущ висотою до 
20 см, квіти красиві, яскраві, Ø5 см. 
Строкатий килим із жовтих, кремових, 
помаранчевих і червоних квіток.

• Популярна зелена рослина. Висота  
1-1,2 м, схожа на карликове хвойне 
дерево. Листя ніжно-зелене, восени 
червоніє. Добре переносить стрижку. 
Клумби, живоплоти, бордюри.

• Низькоросла квітка з крупними 
махровими суцвіттями. Має бактерицидні 
якості. Цвіте через 50 днів після сходів, 
цвіте до заморозків.

• Яскравий острівець осіннього саду. Висота 
і діаметр до 35 см, листя сильно розсічене, 
темного і яскраво-червоного кольору. 
Ідеальний варіант для того, щоб якомога 
довше радіти яскравим фарбам у квітнику.

• Яскрава квітка з розвиненою кореневою 
системою та міцними стеблами 80-100 см. 
Суцвіття кулясті, Ø15-20 см, прикрашене 
довгими тичинками. Для сонячних 
ділянок з помірним поливом.

• Розкішна рослина, стебла 50-60 см, 
суцвіття махрові, Ø 7-10 см, яскравих 
забарвлень. Тривале цвітіння, 
невибагливість. Восени бульби можна 
викопати для наступних посадок.

• Двокольоровий сорт жоржин, стебла 
35-40 см, суцвіття Ø 8 см, з двома шарами 
пелюсток, різних за кольором та розміром, 
зовнішні більш широкі. Яскравий акцент 
для клумб, рабаток, квітників тощо

• Надзвичайно красиві помпонні суцвіття 
Ø до 10 см. Стебла прямі, до 100 см. 
Цвітіння настає через 85-100 днів після 
посіву і триває до настання холодів. 
Рабатки, бордюри, балкони, контейнери.

• Краса та екзотика у вашому саду. Рослина 
висотою 35-40 см, стебла прямі, суцвіття 
Ø 5-10 см. Зацвітає через 85-100 днів 
від посіву і цвіте до заморозків. Клумби, 
бордюри, рабатки, балкони, садові вази.

Жоржина мінлива  
Веселі Хлоп’ята

Капуста декоративна,  
суміш Квамокліт Бал квітів Квамокліт лопатевий 

Іспанка

Красоля іноземна Красоля карликова, 
махрова

Кохія Літній Кіпарис

Нагідки (календула) 
Кендімен

Капуста декоративна  
Павич, Satimex

Клеома  
Веселий водограй

Жоржина Дабл Екстрим

Жоржина коларетта Денді Жоржина мінлива 
Помпонна

Жоржина мінлива Фігаро

Артикул    |           Опис         |     ЦінА

Артикул    |           Опис         |     ЦінА Артикул    |           Опис         |     ЦінА Артикул    |           Опис         |     ЦінА

Артикул    |           Опис         |     ЦінА Артикул    |           Опис         |     ЦінА

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

Артикул    |           Опис         |     ЦінА

Артикул    |           Опис         |     ЦінА

Артикул    |           Опис         |     ЦінА Артикул    |           Опис         |     ЦінА

Артикул    |           Опис         |     ЦінА

10.0967 0,5 г, суміш 7,50

10.0653 50 шт 6,85 10.1088 0,5 г 10,90 10.1167 0,2 г 6,80

10.1093 1 г, жовта 11,45 10.1094 10 шт, суміш 8,60

10.0879 0,5 г 6,05

10.1177 0,2 г 6,75 10.1316 10 шт 16,50

10.1171 0,3 г, суміш 11,00

10.1169 0,25 г, суміш 10,15

10.1170 0,25 г, суміш 6,95 10.0970 0,5 г, суміш 11,25

10.0971 0,5 г, суміш 11,25

Красоля велика махрова

Кобея Космея Карпет Нідерланди

Красоля ампельна 
Коштовність, Hem Zaden

Іпомея

Артикул    |           Опис         |     ЦінА

Артикул    |           Опис         |     ЦінА

Артикул    |           Опис         |     ЦінА

Артикул    |           Опис         |     ЦінА

Артикул    |           Опис         |     ЦінА

10.1090 1 г, суміш 6,40
10.1091 1 г, жовта 6,40
10.1092 1 г, червона 6,40

10.1173 0,2 г 6,60

10.0671 2 г, суміш 5,50
10.1569 10 г, суміш 25,30

10.0570 5 шт 16,50
10.0571 0,3 г 12,80

10.0629 1 г, Біла 6,60
10.0630 1 г, червона 6,60
10.0631 1 г, Біло-фіолетова 6,60
10.0632 1 г, Блакитна 6,60

• Стебла до 1,5 м, що стелються. 
• Квіти з тонким ароматом, яскраві, цвітуть 

до заморозків.

• Чарівної краси витка рослина
• Стебла до 3 м, цвіте з липня до заморозків. 
• Росте на освітлених ділянках з пухкими 

ґрунтами. Для вертикального озеленення.

• Красива однорічна квітка, стебла висотою 
до 30 см. Суцвіття оранжево-червоні, 
золотисті, Ø 6 см. Прикраса для бордюрів, 
групових посадок, рабаток, балконів. Цвіте 
з червня до жовтня. 

• Популярна витка рослина, пагони до 2 м
• Квітки великі, до 4 см, з приємним ароматом
• Цвітіння тривале, з червня до заморозків
• Для вертикального та килимового озеленення

• Стебла довжиною 2,5 м. 
• Квіти Ø до 7 см
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Як сіяти насіння петунії? В першу чергу нагадаємо, що вирощувати петунію краще розсадою, при посіві у лютому їй необхідне додаткове 
освітлення таким чином, щоб тривалість освітлення була близько 12 годин на добу. 
Звичайне насіння петуній необхідно сіяти по вологій поверхні, не заглиблюючи у грунт. А ось дражоване можна на 1-2 мм присипати грунтом 
ретельно слідкувати, щоб грунт був вологим, це необхідно для того, щоб оболонка розчинилась і насінинка почала проростати. Важливим є те, 
що грунт повинен бути пухким і водопроникним.

КВІТИ ОДНОРІЧНІ

Лаватера

Лобулярія Королівський 
килим, Нідерланди

Лавина F1 Cerny, Чехія

Артикул    |           Опис         |     ЦінА

Артикул    |           Опис         |     ЦінА

Артикул    |           Опис         |     ЦінА

10.0882 0,5 г, суміш 5,95

10.1589 0,1 г, суміш 6,75

10.1377 Біла, 10 шт 11,50
10.1378 жовта зірка, 10 шт 11,50
10.1379 ПурПурова, 10 шт 11,50
10.1380 синя зірка, 10 шт 11,50
10.1381 червона, 10 шт 11,50

• Стебла 40-50 см. 
• Квітки Ø 8 см, тендітні. 
• Для сонячних ділянок і пухких ґрунтів. 
• Квітники, бордюри, балкони

• Вишукана декоративна рослина, стебла 
до 15 см, квіти ароматні, тендітні, зібрані 
у суцвіття, різних кольорів. Цвіте з 
червня до жовтня. Садові вази, бордюри, 
альпійські гірки, рабатки та кашпо. 

• Ампельна серія, квіти діаметром 7-9 см.

• Чарівний однорічник для підвісних кашпо
• Стебла 25-30 см, звисаючі, рясне цвітіння
• Квітне з червня по жовтень, відцвілі бутони 

видаляють для ряснішого цвітіння

• Витончений однорічник з прямими стеблами
• Висота до 40 см, квіти білі з червоним вічком, 

в діаметрі до 3 см, рясне цвітіння протягом 
квітня і травня. 

• Махрова петунія, краса, що привертає увагу
• Кущики до 40 см, суцвіття крупні, до 10 см
• Пишно цвіте з червня до настання холодів
• Швидко відновлюється після сильних дощів

• Петунія надзвичайно ніжного відтінку
• Стебла до 35 см,  квіти до 6 см, кремово-

жовті з коричневими прожилками
• Для підвісних кашпо, балконів, садових ваз

• Чарівна бахромчаста петунія,
• Стебла до 35 см, квіти до 6 см, білі з рожевим
• Цвіте з червня по жовтень, ідеальна для 

підвісних кашпо, балконів та терас

• Ефектна білосніжна бахромчаста петунія
• Стебла до 35 см, міцні, квіти до 8 см
• Пишно цвіте з червня до настання холодів
• Прикрасить кашпо, балкони, садові вази

• Запальна суміш яскравих кольорів
• Раннє, рясне та одночасне цвітіння
• Стебла до 25 см, діаметр куща до 30 см
• Квіти строкаті, до 7 см, дуже ефектні

• Крупноквіткова петунія грандіфлора
• Кущ округлий, 25-30 см, квіти яскраві,  

з білою облямівкою, дуже ефектні
• Має неперевершений вигляд у вазонах

• Красивий сланкий  однорічник
• Стебла стелються, в довжину 10-35 см,  

квіти дрібні, ароматні
• Бордюри, альпінарії, килимові насадження

Лобелія Каскад, 
Нідерланди

Льон великоквітковий, 
Нідерланди

Петунія Глорія F1, Syngenta Петунія Інгрід F1, 
Cerny, Чехія Петунія Каркулка F1

Крайковий завой F1, 
Cerny, Чехія

Петунія Ламбада F1, 
Нідерланди

Петунія Фрост F1, Syngenta

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

10.1588 0,1 г, суміш 6,70

10.1522 0,5 г 6,60

10.1374 20 шт, суміш 28,40 10.1369 10 гранул 13,20 10.1370 10 гранул 11,50

10.1373 10 гранул 10,90 10.1376 20 шт, суміш 16,50

10.0477 20 шт, суміш 19,60

10.0634 0,1 г, суміш 6,60

• Ефектний однорічник, стебла висотою 
до 80 см, гладкі. Квітки крупні, махрові, 
темно-фіолетові. Для сонячних, відкритих 
ділянок, квітучих газонів, на зріз.

• Красива і вишукана квітка з компактними 
кущиками висотою 15-20 см. Квіти крупні, 
яскраві, з ароматом мускуса. Клумби, 
рабатки, балконні ящики.

• Духмяна рослина висотою до 60 см. Квіти 
відкриваються надвечір, демонструючи 
надзвичайну красу пурпурових, жовтих, 
помаранчевих, малинових, білих квіток. 
Використовують для змішаних рабаток.

Мак Блек Мімулюс Твінкл

Мірабіліс Нічна красуня, 
Нідерланди

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА Артикул    |           Опис         |     ЦінА

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

10.1175 0,1 г 6,60 10.1104 0,01 г, суміш 8,80

10.0573 0,5 г 6,60

Сурфінія ампельна, 
Cerny, Чехія

Левкой (матіола) 
Ексельсіор, Нідерланди

Матіола дворога

Петунія Карлик F1, 
Cerny, Чехія

Петунія Танго F1 Нідерланди

Лобелія Лобулярія

Артикул    |           Опис         |     ЦінА

Артикул    |           Опис         |     ЦінА

Артикул    |           Опис         |     ЦінА

Артикул    |           Опис         |     ЦінА

Артикул    |           Опис         |     ЦінА

Артикул    |           Опис         |     ЦінА

10.0888 ПарПл вельвет  39,50
10.1365 роуз вельвет 39,50
10.1367 салмон шейДз  39,50

10.1174 0,5 г, суміш 24,00

10.1105 1 г 5,50
10.1106 5 г 11,00

10.1371 10 гранул, фіолетова 11,00
10.1372 10 гранул, червона 11,00

10.0476 червона зірка, 20 шт 17,60
10.0480 червона, 20 шт 17,60

10.1101 0,1 г, суміш 7,85

• Рослина, що утворює пишний квітковий каскад
• Пагони до 1 м, квітки діаметром до 6 см
• Фасування - 10 гранул

• Однорічник з дерев’янистим стеблом 
висотою  до 70 см. Квіти махрові, з 
ніжним ароматом. Вирощують у групових 
посадках, міксбордерах, на зріз.

• Популярний однорічник з неповторним 
ароматом. Стебла до 50 см, квіти бузкові, 
розкриваються надвечір. Виростає за 60 
днів від посіву. Цвіте з червня по жовтень.

• Низькорослий гібрид з раннім цвітінням
• Стебла до 20 см, квіти пурпурові, до 5 см
• Цвіте одночасно, утворюючи яскравий кущик
• Цвітіння з червня по жовтень

• Ранній сорт карликової петунії грандіфлора. 
Гібрид крупноквітковий і рясно квітучий, 
стебла до 25 см, поєднує в собі компактну 
форму, тривалий період цвітіння.

• Ампельна рослина з рясним цвітінням
• Стебла звисаючі, пишний листовий покрив, 

дрібні квіточки. 
• Ідеальна для підвісних кашпо

Петунія великоквіткова
низькоросла

Петунія Браво F1, 
Нідерланди

Петунія Софістика F1 
блекберрі Pan AmericanПетунія Рамблін, Syngenta

Петунія балконна

Артикул    |           кОлір         |     ЦінААртикул    |           кОлір         |     ЦінА

Артикул    |           кОлір         |     ЦінААртикул    |           кОлір         |     ЦінА

Артикул    |           Опис         |     ЦінА

10.0575 20 шт, суміш 17,60

10.0909 8 шт 46,0010.1769 5 шт, суміш 44,00

10.0912 0,05 г, Біла 6,60
10.0913 0,05 г, рожева 6,60
10.0914 0,05 г, фіолетова 6,60
10.0915 0,05 г, червона 6,60

• Ефектна петунія грандіфлора
• Формує кущики 20-25 см, квіти крупні 

в діаметрі до 10 см, яскраві
• Балкони, клумби, садові вазони

• Чудова крупноквіткова серія. Стебла 25-40 см, 
діаметр куща 25-30 см. Утворює дуже щільний, 
кулястий кущ, вкритий оксамитовими квітами 
в діаметрі 7-10 см унікального чорного 
кольору. Цвіте з червня до вересня.

• Неймовірно красива серія каскадних 
петуній. При висоті стебел 25-35 см може 
розростись до 70 см, утворюючи рясно 
квітучий щільний кущик. Квіти до 8 см у 
діаметрі, яскравих кольорів. 

• Стебла до 20 см. Квіти Ø7 см. Балконні 
ящики, бордюри, рабатки.

• Унікальна суміш зі стеблами 30-40 см. 
Квіти Ø 5-6 см, ароматні. Цвіте з червня 
до холодів. Вирощується на клумбах, 
рабатках, у вазонах на підвіконнях, 
підвісних кашпо.

• Яскравий гібрид, стебла гіллясті, 
30-35 см. Рясно цвіте, весь сезон, до 
заморозків, квітки червоні, Ø до 6,5 см. 
Прикрасить садові вази, балкони, клумби, 
підвісні кашпо

• Надзвичайно красива серія. Кушики 
низькорослі, квіти великі, стійкість до 
несприятливих погодних умов. Пишно 
цвіте з червня до настання холодів, швидко 
відновлюється після сильних дощів.

• Красива рослина зі стеблами до 20-40 см. 
Квітки яскраві, Ø до 7 см. Цвіте з травня 
до осінніх холодів. Для бордюрів, рабаток, 
балконів, підвісних кашпо.

Петунія Унікум

Петунія Маріка F1, Чехія Петунія Тритунія F1  
Syngenta

Петунія ампельна

Артикул    |           Опис         |     ЦінА

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

Артикул    |           Опис         |     ЦінА

10.0908 0,1 г, суміш 5,50

10.1178 10 гранул, червона 10,10 10.1521 20 шт 17,60

10.0911 0,05 г, суміш 5,30 10.0901 10 шт, жовта 13,20
10.0902 10 шт, Блакитна 13,20
10.0903 10 шт, Біла 13,20
10.0904 10 шт, червона 13,20
10.0906 10 шт рожева+Прож. 22,10

• Стебла до 35 см, квіти до 10 см, бахромчасті
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Кілька сортів цинній на клумбі буде створювати враження великого ріноманіття квітів. Та і назв у неї кілька - циннія, майорці,
паничі... Ці красуні прикрашають квітники, огорожі, бордюри, клумби і садові вази, бувають високорослі, карликові, кактусовидні, плямисті. 
Найкраще для них піійдуть ділянки з пухким грунтом нейтрального рівня ph, полив помірний, циннія досить посухостійка квітка. Добре реагує 
на підживлення, особливо, якщо на ділянку восени вносились органічні добрива. Погано реагує на холод, тому найкраще циннію вирощувати 
розсадним способом, або ж прямим посівом після встановлення сталого тепла. 

КВІТИ ОДНОРІЧНІ

• Красива рослина, що стелиться, висотою 
10-15 см. Листя світло-зелене, квітки великі 
махрові. Цвіте з червня до заморозків. Дуже 
красиво виглядає як обрамлення ділянок з 
низькорослими рослинами. 

• Рослина висотою до 2 м, з великим 
декоративним листям, до 75 см у діаметрі.  
Використовують для оформлення рабаток, 
одиночних посадок, формування живоплотів 
тощо. Нецільове використання небезпечне.

• Неймовірно яскрава і красива квітка, 
стебла 40-50 см, суцвіття великі, махрові 
і напівмахрові, жовтого кольору з темною 
серединою. Цвітіння триває з кінця червня 
до заморозків.

Портулак Чарівна казка, 
Нідерланди Рицина (клещевина) Рудбекія махрова 

Голділокс, Нідерланди

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

10.0916 0,2 г, суміш 7,70 10.1109 5 шт 12,25 10.0587 0,1 г 6,20

• Однорічний декоративний сорт, стебла 
прямі, до 40 см. Квіти Ø до 15 см, 
густомахрові, яскраво-жовті. Комбіновані 
і поодинокі посадки, клумби, рабатки, 
квітники, садові вази, на зріз.

• Дивовижної краси рослина висотою 
40-80 см. Квітки яскраві, з оксамитовими 
пелюстками і мармуровим малюнком. Для 
сонячних ділянкок. Рабатки, комбіновані 
посадки, квітники, садові вази.

• Суміш яскравих сортів висотою 15-50 
см. Суцвіття яскравих кольорів, пишні, 
надзвичайно красиві. Групові посадки, 
рабатки, квітники, горщики.

• Низькоросла серія для саду та вазонів
• Висота у в/г 35 см, у горщику до 20 см
• Суцвіття великі, яскраві, 15-20 см
• Цвіте рясно до настання заморозків

• Низькоросла серія, стебла висотою 50-60 
см. Суцвіття-кошики золотистого, ближче 
до середини – коричнево-червоного 
кольору. Невибагливий, підходить для 
горщиків, садових ваз, квітників.

• Ефектний сорт зі стеблами висотою до 
150 см. Квіти червоних і коричневих 
відтінків. Розкішна прикраса і 
доповнення присадибних ділянок, 
стильний акцент у квітнику.

Соняшник Ведмедик ТеддіСальпіглосісСальвія чарівна

Сальвія Аморе, Нідерланди

Соняшник Пакіто Колорадо, 
Нідерланди

Соняшник Вечірнє сонце, 
Нідерланди

Артикул    |           Опис         |     ЦінААртикул    |           Опис         |     ЦінААртикул    |           Опис         |     ЦінА

Артикул    |           Опис         |     ЦінА

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінААртикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

10.1115 1 г 6,9010.1113 0,1 г, суміш 5,8510.0924 0,2 г, суміш 5,75

11.1508 20 шт, суміш 21,50

10.0589 1 г 14,3010.0588 1 г 8,10

Хризантема посівна

Сальвія, Legutko

Чорнобривці Кіліманджаро

Цинія Супер Йога

Чорнобривці 
Двокольоровий велетень Чорнобривці Діскавері F1

Чорнобривці Фантастик F1Чорнобривці Еквінокс, 
Нідерланди

Статиця (кермек)

Чорнобривці Антигуа F1, 
Syngenta

Статиця QIS, Pan American

Артикул    |           Опис         |     ЦінА

Артикул    |           Опис         |     ЦінА

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА

Артикул    |           Опис         |     ЦінА

Артикул    |           Опис         |     ЦінА Артикул    |           Опис         |     ЦінА

Артикул    |           Опис         |     ЦінААртикул    |           Опис         |     ЦінА

Артикул    |           Опис         |     ЦінА

Артикул    |           Опис         |     ЦінА

10.1118 0,05 г, жовта куля 5,80
10.1119 0,05 г, Біла куля 5,80

10.1111 0,2 г, ПурПурова 10,40
10.1112 0,1 г, Біколор 10,40

10.0937 0,05 г 6,60
10.1123 0,1 г 8,05

101180 0,5 г, лососева 6,75
10.1181 0,5 г, червона 6,75

11.1593 0,5 г 6,75
11.1594 5 г 42,00

10.1600 10 шт, жовті 24,65
10.1601 10 шт, Помаранчеві 24,65

10.1602 0,2 г, жовті 6,10
10.1530 0,2 г Помаранчеві 6,10

10.0609 0,5 г, лимонні 11,90
10.0610 0,5 г, Помаранчеві 11,90

10.0590 0,1 г, Біла 6,80
10.0591 0,1 г, жовта 6,80
10.0592 0,2 г, суміш 8,70
10.0593 0,1 г, рожева 6,80

10.1590 10 шт, жовтий 32,00
10.1591 10 шт, кремовий 32,00
10.1592 10 шт, оранж 32,00
10.1529 20 шт, суміш 49,00

• Популярна рослина з чарівними, кулястими 
суцвіттями. Стебла висотою 15-25 см, квіточки 
махрові. Рясне і тривале цвітіння. Рабатки, 
клумби, садові вази, балконні горщики.

• Популярна рослина з чарівними, кулястими 
суцвіттями. Стебла висотою 15-25 см, квіточки 
махрові. Рясне і тривале цвітіння. Рабатки, 
клумби, садові вази, балконні горщики.

• Оригінальний сорт, стебла 35-60 см. 
Суцвіття кулясті, крупні, кремові, махрові. 
Одиночні і комбіновані посадки, балконні 
горщики, на зріз

• Розкішна квітка, стебла до 90 см, суцвіття крупні, 
Ø 6-10 см. Краще росте на пухких грунтах 
на сонячних та відкритих ділянках. Ефектно 
виглядає у квітниках та на клумбах, на зріз.

• Ефектний сорт розлогих чорнобривців
• Стебла до 25 см, суцвіття красиві, 

жовтого та коричневого кольорів 
• Прикрасить бордюри, балкони, квітники

• Розкішна квітка, стебла до 90 см, суцвіття крупні, 
Ø 6-10 см. Краще росте на пухких грунтах 
на сонячних та відкритих ділянках. Ефектно 
виглядає у квітниках та на клумбах, на зріз.

• Оригінальна серія з незвичними суцвіттями
• Кущик компактний, загнуті язичкові пелюстки
• Невибагливі, для всіх типів грунтів
• Ідеальні для бордюрів, балконів, клумб

• Відома серія крупно квіткових чорнобривців. 
Висота 25-30 см, суцвіття махрові, кулясті, Ø 
до 10 см. Рослина дуже красива і невибаглива. 
Клумби, рабатки, вази і бордюри.

• Сухоцвіт, стебла 60-70 см, квіти Ø до 1 см. 
Клумби, зимові букети

• Популярний гібрид чорнобривців
• Стебла прямі, до 30 см, квіти крупні, ефектні

• Статиця (кермек) - красивий однорічник 
• Стебла 75-90 см, міцні, суцвіття пишні
• Ідеальний для літніх  

та зимових букетів.

• Надзвичайно красивий вид флоксу

• Висота рослини до 25 см, квіти зірчасті, 
двокольорова гамма. 

• Цвіте до настання заморозків

• Яскравий однорічник, стебла до 50 см. 
Суцвіття махрові, кулясті, червоного, 
фіолетового, жовтого та білого кольорів. 
Цвіте з червня до заморозків. Для клумб, 
бордюрів і рабаток.

• Популярний сорт прямостоячих чорнобривців
• Стебла до 30 см, гіллясті, щільний кущ
• Суцвіття до 10 см, пелюстки язичкові
• Цвітіння тривале з червня по жовтень

• Оригінальна і яскрава серія розлогих 
Чорнобривців. Кущ компактний, сильно 
розгалужений від основи, заввишки до 25 см. 
Суцвіття немахрові, діаметром 4-6 см, золотисто-
жовтого забарвлення з бордовими смужками. 

• Низькоросла серія зі стеблами до 50 см. 
• Суцвіття помпонні, Ø до 3,5 см, яскраві, 

красиві. Цвіте з червня до заморозків. 
• Для клумб, бордюрів і рабаток.

• Швидко зростаюча серія висотою 60-70 см. 
• Суцвіття махрові, крупні, яскравих кольорів. 

Цвіте з червня до настання холодів. 
• Для клумб, квітників, на зріз.

• Вишуканий і елегантний гібрид гігантських 
циній, ідеальний для зрізу. Кущ міцний, 
90-100 см, суцвіття Ø10-13 см, квітконоси 
товсті. Цвіте з липня до заморозків. 
Озеленення і для оформлення букетів.

• Надзвичайно яскрава і ефектна рослина, 
що прикрасить будь-який сад. Кущ висотою 
40-50 см, з оригінальними суцвіттями. 
Використовують для зрізу, вирощують на 
клумбах, у квітниках і рабатках.

• Оригінальні великі махрові квіти, язичкові 
пелюстки яких закручені по довжині в трубочку. 
Цвітіння рясне і тривале - з середини червня до 
перших осінніх заморозків. Чудовий вибір для 
озеленення клумб і зрізу.

• Цінна декоративна рослина висотою 25-
30 см. Квітки дрібні, зібрані в гребінчасті 
суцвіття яскравих забарвлень. Для 
озеленення клумб, рабаток, міксбордерів, 
квітників.

Флокс Вогник

Цинія Елегантна, 
Нідерланди

Чорнобривці Купідон Чорнобривці Денді, 
Нідерланди

Цинія Ліліпут, Нідерланди

Цинія Пепермінт стік

Цинія Гіганти Бенарі, 
Німеччина

Целозія периста  
Пампаське перо

Циннія Кактус, Нідерланди

Целозія гребінчаста Піжон

Артикул    |           Опис         |     ЦінА

Артикул    |           Опис         |     ЦінА

Артикул    |           Опис         |     ЦінА Артикул    |           Опис         |     ЦінА

Артикул    |           Опис         |     ЦінА

Артикул    |           Опис         |     ЦінА

Артикул    |           Опис         |     ЦінААртикул    |           Опис         |     ЦінА

Артикул    |           Опис         |     ЦінА

Артикул    |           Опис         |     ЦінА

10.0479 0,2 г, суміш 5,50

10.1179 0,5 г, суміш 6,60

10.0466 0,2 г, суміш 6,50 10.0600 0,2 г 6,65

10.0596 0,5 г, суміш 5,50

10.0599 0,5 г, червона 6,65

10.0598 10 шт, суміш 23,5510.0595 0,1 г, суміш 6,70

10.0597 0,5 г, суміш 6,60

10.0594 0,1 г, суміш 6,95
Артикул    |           Опис         |     ЦінА

10.1327 50 шт, суміш 55,00
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Всі квіти в нашому каталозі розподілені по категоріям в залежності від строку вегетації:
 - однорічні квіти - цвітуть у рік посіву, не зимують у відкритому грунті;
 - дворічні квіти - квіти з повним циклом вегетації 12 або 24 місяці. При посіві у відкритий грунт у рік посіву формують корені, стебла і листя, на наступний рік 
формують квітконоси та зацвітають. Часто при посіві на розсаду можна отримати цвітіння у рік посіву. Після цвітіння рослина не зимує.
 - багаторічні квіти - мають тривалий період вегетації, зимують у відкритому грунті та по мірі розростання потребують ділення.

КВІТИ

Чорнобривці Малюк, 
Нідерланди

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінААртикул    |           Опис         |     ЦінА

10.0941 0,5 г 5,50
10.1549 10 г 36,00

10.0471 0,1 г 6,60
10.1552 10 г 63,00

10.0467 0,1 г, лимонні 6,50
10.0468 0,1 г, Помаранчеві 6,50
10.1550 10 г, лимонні 57,00
10.1551 10 г, Помаранчеві 57,00

• Карликовий сорт розлогих чорнобривців. 
• Стебла 15-20 см, квітки яскраві, махрові.

• Дуже поширений сорт чорнобривців, 
стебла прямі, до 20 см, суцвіття червоно-
коричневого кольору, Ø 4 см. Групові 
посадки, бордюри, рабатки, клумби.

• Дуже популярний сорт низькорослих 
чорнобривців. Красиві суцвіття двох кольорів,  
оригінальної форми, Ø4-6 см. Цвіте рясно з 
червня до заморозків. 

• Ефектний однорічник (мальва), стебла до 
50 см. Квіти різного степеню махровості, 
кольори від білого та світло-лимонного  
до бордового, майже чорного. Росте на 
сонці і в півтіні. Клумби, рабатки, балкони

• Популярний сорт, висота стебел до 30 см.  
Махрові суцвіття двох теплих відтінків. Тривале 
і рясне цвітіння, чудово підходить для всіх 
видів озеленення а також як природний 
відлякувач шкідників городніх рослин.

Чорнобривці розлогі 
Кармен

Чорнобривці Тигрові очі, 
Нідерланди

Шток-роза (мальва), 
Нідерланди

Чорнобривці Медові соти, 
Нідерланди

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінААртикул    |           Опис         |     ЦінА

10.1182 0,2 г, суміш 11,7010.0469 0,1 г, суміш 9,95
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Мальва Монарх,  
НідерландиЛакфіоль Казковий гном

Примула МалакоідесПримула акауліс Акорд S1Наперстянка пурпурова, 
Нідерланди

Маргаритка Хабанера, 
Німеччина

Мальва Шатер,  
Нідерланди

Гвоздика садова Гренадін Дзвоники середні  
Чашка з блюдцем

Маргаритка Помпон, 
Нідерланди

Фіалка Германське Рококо

Маргаритка

Мальва махрова

Артикул    |      ФАсувАння      |     ЦінА
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10.1136 0,1 г, суміш 7,70

10.0676 0,2 г, суміш 15,8510.1736 0,3 г, суміш 6,75

10.1618 0,01 г, суміш  11,5010.1617 0,01 г, суміш 16,5010.0679 0,1 г, суміш 5,7510.0678 20 шт, суміш 24,65

10.0990 0,2 г, суміш 8,15 10.1135 0,1 г, суміш 5,30
• Чудовий різновид садової фіалки з пишними 

махровими квітами. Кущики 15-20 см, 
квіти Ø5-10 см. Найкраще підходить 
для вирощування у балконних ящиках, 
альпійських гірках, бордюрах, рабатках.

• Багаторічник, що культивується як 1 або 
2-річник. Стебла міцні, 60-80 см, квіти 
махрові, Ø до 12 см, різних кольорів, 
зібрані в кистевидні суцвіття. На зріз, для 
вертикального озеленення, міксбордерів.

• Ідеальна квітка для оформлення бордюрів

• Стебла до 20 см, квіти до 4 см, чудовий аромат

• Сіють у відкритий грунт, сонячні ділянки

• Рабатки, бордюри, садові і балконні вазони

• Примула, яка цінується за рясне цвітіння
• Стебла до 40 см, квіти лососевого кольору
• Цвітіння триває з листопада по травень
• Для кімнатних вазонів та на зріз

• Гібридна примула,яскравий акцент квітнику. 
Розпускається однією з перших навесні. 
Стебла до 15 см, квіти до 4 см. 

• Кольори: 

• Рясноквітуча квітка, що зацвітає на 2-й рік
• Стебла 60-70 см, квітки великі, різних кольорів
• Цвітіння триває з червня по серпень
• Відцвілі суцвіття потрібно видаляти

• Найбільш крупноквіткова професійна серія
• Розетка компактна, раннє цвітіння
• Великі квітки до 7 см, махрові, голчасті
• Для вазонів, клумб, рабаток, бордюрів

• Стебла 1,5-2 м, квіти до 12 см

• Красивий дворічник, 50-60 см. 
• Квітки Ø до 6 см, ароматні, красиві. 
• Кущ формує до 200 бутонів. 
• Цвіте на другий рік після посіву.

• Чарівний дворічник, кущ пірамідальний
• Стебла до 80 см, квіти дзвіночки
• різних кольорів, невибагливий
• Для клумб, рабаток, цвіте до вересня
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10.0485 0,05 г, суміш 9,50

10.1000 0,1 г, Біла 7,95
10.1001 0,1 г, червона 7,95

10.0992 10 шт, Біла 8,60
10.0993 10 шт, жовта 8,60
10.0994 10 шт, лососева 8,60
10.0995 10 шт, рожева 8,60
10.0998 10 шт, червона 8,60

10.0484 0,2 г, суміш 7,95
10.1611 0,3 г, Біла 10,60
10.1612 0,3 г, жовта 10,60
10.1614 0,3 г, фіолетова 10,60
10.1615 0,3 г, БорДова 10,60

• Низькоросла серія, кущики компактні,  
10-15 см, суцвіття округлі Ø3-4 см, помпонні. 
Культура зимостійка, чудово підходить 
для оформлення балконів, терас, рабаток 
і газонів.

• Невибаглива і красива рослина, кущики 
10-30 см. Зимостійка, світлолюбна,  
але може рости і в півтіні.  
Балконні ящики, бордюри, альпінарії

• Стебла 1,6-2,5 м квіти Ø до 18 см,  
махрові, пишні.

Артикул    |           Опис         |     ЦінА

10.1737 фіолетово-синя, 0,1 г 6,95
10.1595 фіолетово-чорна, 0,1 г 6,60
10.1596 Помаранчева, 0,1 г 6,95
10.1597 жовто-ПурПурова, 0,1 г 6,60
10.1603 Біло-фіолетова, 0,1 г 6,60
10.1604 червона, 0,1 г 6,60
10.1605 Бузково-фіолетова, 0,1 г 7,05

• Віола з яскравим помаранчевим 
забарвленням

• Зацвітає на другий рік, з травня по вересень
• Сіють під зиму або ранньою весною
• Вазони, садові вази, квітники, бордюри

Віола Вірокка

Армерія приморська 
Рожевий бриз Асклепіас Тубероза Гіпсофіла махрова 

Сніжинка
Гвоздика Соната, 

Нідерланди
Іберіс вічнозелений 

Сніжинка

Аквілегія Сяйво, 
Нідерланди

Аліссум Гірське Золото, 
Нідерланди

Арабіс кавказький, 
Нідерланди АренаріяАквілегія (орлики)
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10.1625 0,1 г 7,75 10.0727 0,1 г 11,00 10.1764 0,1 г 6,60 10.0733 0,2 г, суміш 11,9010.1143 0,1 г 6,95

10.0717 0,3 г, суміш 11,00 10.0721 0,2 г 5,95 10.0722 0,1 г 6,60 11.1766   0,02 г  9,6010.1028 0,2 г, суміш 7,70

• Багаторічник з ніжними рожевими суцвіттями

• Стебла прямі, до 20 см,  кулясті суцвіття

• Сіють під зиму або ранньою весною

• Для бордюрів, рабаток, групових квітників

• Яскравий багаторічник, стебла  
50-70 см. Квіти помаранчеві, цвіте  
з середини літа і майже всю осінь.  
Красиво виглядає у композиції з 
червоними та зеленими кольорами

• Високоросла рослина з численим 
розгалудженим гіллям та білими 
махровими квіточками. Висота до 90 см, 
потребує обрізання після відцвітання для 
формування нових пагонів. Морозостійка.

• Багаторічний вид гвоздики, стебла  
до 30 см. Квіти крупні, махрові, 5 різних 
кольорів, з тонким ароматом. Цвіте на 2-й 
рік. Оформлення клумб, бордюрів, на зріз.

• Вічнозелена рослина висотою до 30 
см з вузьким листям та білосніжними 
суцвіттями, схожими на сніг. Рясне цвітіння 
та інтенсивне наростання стебел. Бордюри, 
групові посадки, міксбордери, рокарії.

• Красива рослина. Стебла 60-70 см. Об’ємні 
листочки, букет махрових квіток Ø до 4 
см. Цвіте з травня до середини липня. 
Красиво поєднується з хостою, дзвониками, 
люпином, ірисами та папороттю.

• Багаторічник висотою 15 см. Листя сіро-
зелене, квітки дрібні, яскраво-жовтті, зібрані 
в щільні суцвіття, з медовим ароматом. Дуже 
ефектно виглядає на кам’янистих гірках, 
рабатках, міксбордерах.

• Грунтопокривна рослина. Стебла 15-20 
см, легко вкорінюються, під час цвітіння 
сильно розростаються, утворюючи пишний 
килим. Для альпійських гірок, бордюрів та 
переднього плану рабаток.Хороший медонос.

• Компактна чарівна рослина-багаторічник. 
Висота 15-20 см, діаметр  40 см. 
Відрізняється більшою силою росту, більш 
раннім цвітінням (2 тижні), ніж інші сорти. 
Має крупні білі квітки та компактний габітус.

• Багаторічник з тендітними квітами 
різноманітних кольорів. 

• Стебла прямі, 40-50 см, квітки в Ø 2-3 см, 
незвичної форми. Бордюри, альпійські 
гірки, клумби.
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Дельфініум - неймовірно красивий багаторічник. Кілька порад по вирощуванню дельфініума з насіння:
 - тримайте насіння під час зберігання у прохолодних умовах;
 -  посіви до появи сходів при температурі +15...+18 градусів С, більш високі температури пригнічують проростання;
 - до проростання насіння освітлення посівів не обов’язкове, після появи сходів сіянці краще розвиватимуться у добре освітленому 
місці не під прямими променями сонця, полив краще здійснювати шляхом обприскування, температура не більше 20 градусів.

КВІТИ ТА ДЕКОРАТИВНІ 
БАГАТОРІЧНИКИ

ЛіхнісЛаванда Eлеганс, Pan 
American

Пампасна трава

Пентас Старла F1 Syngenta

Фрезія Супер гігант, 
Нідерланди

Цинерарія Срібний пил, 
Нідерланди

Піретрум гібридній 
Робінзон Сімфіандра повисла

Дельфініум Галахад Дельфініум Конфетті Канна індійська,  
Нідерланди

Ломикамінь Пурпуровий 
килим, Нідерланди

Люпин багатолистий

Льон багаторічний, 
Нідерланди

Платикодон Гаваї, 
Нідерланди

Ромашка Крейзі Дейзі, 
Німеччина

Тисячолистник Перлина Хризантема “Повість осені”

Мак східний Вікторія, 
Нідерланди Мальва Фісіфолія Обрієта Скеляста мозаїка, 

Нідерланди

Кніфофія Індіана, 
Нідерланди

Дельфініум  
Магічний фонтан, Німеччина

Дзвоники Ізабель, 
Нідерланди
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10.1026 0,2 г, червоний 6,2010.1626 20 шт, суміш 36,00

10.1619 0,02 г 9,50

10.1763 10 шт 48,00

10.1622 0,2 г, суміш 35,20 10.0767 0,1 г 7,70

10.1624 0,1 г 6,15 10.1623 0,1 г 5,95

10.1142 0,1 г 6,75 10.1141 0,1 г, суміш 7,05 10.0737 5 шт 11,45

10.0749 0,01 г 6,60

10.1145 1 г, суміш 10,50

10.0486 0,3 г 5,60

10.0763 0,1 г, суміш 9,25 10.1621 30 шт 28,20

10.1024 0,1 г 6,60 10.1185 0,1 г 16,50

10.0754 0,1 г, суміш 6,70 10.1765 0,2 г, суміш 8,15 10.0762 0,1 г, суміш 6,60

10.0738 0,2 г 8,80

10.0736 20 шт, суміш 20,25 10.0739 0,1 г 5,50

• Високорослий кущ з прямими стеблами 
80-100 см. Квітки Ø 2,5 см, яскраві. 

• Використовують для квітників, рабаток 
і на зріз.

• Рання серія з кількома кольорами суцвіть

• Кущ розгалужений, стебла міцні, 30-35 см

• Суцвіття з красивими квітами дуже ароматні

• Ідеальна для посадки у садах і квітниках

• Ефектний злак для ландшафтного озеленення

• Стебла висотою 1-2 м, пишні суцвіття 

• сріблясто-білого або рожевого кольору

• Посухостійкий, теплолюбний, невибагливий

• Чарівна квітуча рослина для прикраси клумб 
і контейнерного озеленення. Висота рослин у 
розсаді 20 см, в ґрунті виростають до 45 см. 

• Від посіву до цвітіння проходить 16 – 20 тижнів. 

• Ефектна квітка, нікого не залишає байдужим

• Стебла до 40 см, квіточки з ніжним ароматом 
красиві, використовуються для святкових  
та весільних композицій

• Оригінальний багаторічник для озеленення

• Кущик заввишки 25-40 см, з декоративними, 
покритими сріблястим опушенням листям. 

• Ідеальний для композицій з іншими квітами

• Красивий багаторічник для клумб і на зріз

• Стебла до 60 см, квіти рожеві і червоні

• У народі називають ромашник або поповник

• У відкритий грунт сіють у вересні

• Чарівний багаторічник з ніжними кремово-
білими суцвіттями. Стебла численні, гіллясті, 
40-60 см, квіти дзвоникоподібні.

• Цвіте протягом липня і серпня. 

• Чарівна багаторічна рослина з білими квітами

• Висота 1,5-2 м, колосовидні суцвіття

• Помірний полив, сонячні ділянки

• Міксбордери, високі рабатки, на зріз

• Популярний яскравий багаторічник

• Стебла 1,2 м, квіти зібрані в яскраві суцвіття

• Цвітіння триває з червня по вересень

• Для групових і поодиноких посадок

• Ефектна екзотична рослина, 100-120 см. 
Найкраще росте на сонячних прогрітих 
ділянках, вдячна до прополок і підкормок. 

• Для квітників, клумб, рабаток.

• Багаторічник висотою до 15 см з розеткою 
щільних листочків та дрібними пурпуровими 
квіточками. Невибаглива, морозостійка, 
світлолюбна рослина. Незамінна для 
альпійських гірок та бордюрів.

• Чарівна рослина 1-1,2 м. Суцвіття 
колосовидні, яскравих кольорів. 

• Прикрасить групові чи поодинокі посадки, 
клумби, для оформлення букетів. Цвіте на 
2-й рік після посіву.

• Трав’яниста рослина висотою до 50 см. 
Листя дрібне, суцвіття блакитні, Ø 2 см. 

• Невибагливий в догляді. Для озеленення 
газонів, рабаток, клумб, бордюрів та на зріз.

• Багаторічник з тривалим цвітінням. 

• Стебла 40-50 см, квітки крупні, синього, 
рожевого, білого кольору. Для сонячних 
ділянок. Клумби, балкони, на зріз.

• Багаторічна ромашка з ефектними суцвіттями. 
Стебла до 70 см, суцвіття махрові, білосніжні 
пелюстки з жовтою серединкою, у діаметрі 
сягають 10 см. Відзначається активним 
зростанням, раннім тривалим цвітінням. 

• Чарівна і невибаглива рослина. Кущ  з 
прямими стеблами, компактний, рясно 
усіяний суцвіттями, схожими на перли. 

• Квітники, посадки на газоні,  
оформлення зимових букетів.

• Багаторічник, до 50 см, квіти  
яскраво-жовті, Ø 5-6 см, махрові. Для 
сонячних ділянок та пухких грунтів з 
вапном у складі. Ефектно виглядає окремо, 
або у поєднанні з іншими квітами.

• Ефектна рослина висотою 50-60 см з 
прямими стеблами. Квіти крупні, Ø10-15 
см, різноманітних кольорів. Цвіте на 2-й рік 
після посіву. Рабатки, клумби, квітники.

• Популярний сорт мальви - красуні, що відома 
нам з дитинства. Стебла висотою до 1,5 м, квіти 
у діаметрі до 8 см, яскравих кольорів. Рослина 
якнайкраще підходить для декорування 
огорож, вертикальних конструкцій.

• Ґрунтопокривна рослина з опушеним 
листям, 10-15 см. Під час цвітіння 
рослину щільно покривають квіточки. 
Для створення квітучих килимів на 
горизонтальних і вертикальних поверхнях.

• Оригінальний багаторічник, стебла 80-100 
см. Суцвіття помаранчево-червоні. Разом 
з люпином на вузьких грядках створює 
яскраву стіну. Для групових посадок на 
газонах і змішаних квітниках.

• Високоросла серія зі стеблами до 90 см.  
Квіти махрові, Ø 3-7 см, зібрані у пишні 
суцвіття. Цвітіння в червні і липні. 
Використовують для групових посадок і 
для зрізу.  

• Дзвоники карпатські Ізабель - невибагливий 
декоративний багаторічник. Тонкі, розгалужені, 
стебла 20-25 см у висоту утворюють кущ 
сферичної форми. Квітки поодинокі, 
різного забарвлення, діаметром до 5 см. 

Юкка

Артикул    |           Опис         |     ЦінА

10.1637 5 шт 18,85
• Популярна вічно-зелена рослина
• Ефектна розетка ланцетового листя
• Цвіте у липні-серпні суцвіттями-мітелками
• Потребує укриття на зиму

Будлея Давида Кипарисовик ЛавсонаАйва японська Туя західна Гінкго білоба

Артикул    |           Опис         |     ЦінА Артикул    |           Опис         |     ЦінААртикул    |           Опис         |     ЦінА Артикул    |           Опис         |     ЦінА Артикул    |           Опис         |     ЦінА

10.1627 0,01 г 6,75 10.1633 0,1 г 6,9510.1628 20 шт 12,10 10.1635 0,1 г 7,95 10.1630 5 шт  24,10
• Багаторічний листопадний кущ, висота до 2 м
• Великі суцвіття пурпурового кольору,ароматні
• Цвіте з липня до вересня,приваблює метеликів
• Вдячно реагує на підживлення добривами

• Декоративна вічнозелена рослина
• Крона пишна, конусоподібна, до 3 м
• Популярна для оформлення ділянок
• Краще розвивається у затіненні

• Красивий багаторічний компактний кущ
• Стебла гнучкі, направлені вгору, листя широке
• Цвіте кармінними квітами, діаметр до 3,5 см
• Плоди вважаються цілющими

• Морозостійкий сорт туї, що повільно зростає
• Зверху темно-зелена, знизу - світло-зелене
• Ідеальна рослина для оформлення живоплотів
• Пересадку переносить досить легко

• Дуже красиве дерево з розлогою кроною
• Відоме лікувальними властивостями
• Росте на сонячних ділянках, довгожитель
• Краса на ділянці на багато поколінь

ХІТ

BEST

NEW

%

ХІТ

BEST

NEW

%

ХІТ

BEST

NEW

%
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Внесення добрив відбувається в певні періоди, а саме:
 - основне внесення - підживлення ділянки восени, після збору урожаю під час оранки або перекопування; 
 - весняне внесення - підживлення грунту перед посівом або висадкою під час культивації;
 - підживлення під час вегетації рослин - від розсадного етапу до плодоношення;
 Окремо ще можна виділити осіннє підживлення багаторічників і газонів, яке допомагає зміцнити кореневу систему та краще перезимувати рослинам.

ДОБРИВА

Чистий Лист овочі, Україна

Збалансовані добрива для підживлення  овочів, 
квітів, плодових і ягідних культур. Зручні, ефективні, 
розроблені для більшості культур.  
Вага: 300 г, в комплекті мірна ложка

Master Valagro, Італія Royal Mix crystalBrexil Valagro, Італія

Кеміра хелатні добрива Добрива Стандарт NPK весна-
літо

Мінеральні добрива Master Valagro, Італія Gro Green, Бельгія

Кеміра Люкс Yara

Супер добрива, Vila, ЄС

Опис 25 г 250 г

Артикул признАчення ЦінААртикул признАчення ЦінА

Артикул признАчення ЦінА

Артикул признАчення ЦінА

Артикул Опис ЦінА

Артикул Опис ЦінА

Артикул Опис ЦінА

Артикул Опис ЦінА

Артикул Опис ЦінА

Артикул признАчення ЦінА

Для овочів 13.0177/15,00 13.0250/76,00
Для плоДових 13.0193/15,00 13.0251/76,00
саД/гороД 13.0178/15,00 13.0253/76,00
лохина 13.0194/15,00 13.0252/76,00
винограД  -  13.0275/76,00

13.0272 винограД, малина, ожина 149,00
13.0273 лохина, чорниця 149,00
13.0290 суниця, полуниця 149,00
13.0271 троянДи, квіти 149,00
13.0274 Фруктові Дерева 149,00
13.0267 універсальне 149,00
13.0281 газони 149,00
13.0280 хвойні 149,00
13.0289 туї і багаторічники 149,00

13.0066 розсаДа 42,00
13.0203 огірки, кабачки 42,00
13.0104 баштанні 42,00
13.0106 капуста 42,00
13.0107 картопля, коренеплоДи 42,00
13.0067 саД гороД 42,00
13.0204 томати, перець 42,00
13.0105 цибуля, часник 42,00
13.0061 плоДово-ягіДні 42,00
13.0090 полуниця, суниця 42,00
13.0089 винограД 42,00
13.0197 винограД, 1,2 кг 134,00

13.0422 розсаДа, 20 г 13,95
13.0423 овочі, 20 г 13,95
13.0397 кімнатні рослини, 20 г 13,95
13.0398 орхіДеї, 20 г 13,95
13.0399 троянДи, 20 г 13,95
13.0400 сурФінії і петунії, 20 г 13,95
13.0401 квітучі, 20 г 13,95

13.0314 брексіл Fe (залізо) 15 г 23,10
13,0318 брексіл Ca (кальцій) 15 г 20,90
13.0312 брексіл комбі, 20 г 26,95
13.0315 брексіл мікс, 15 г 22,00
13.0316 брексіл мульті 15 г 22,00
13.0317 брексіл Zn цинк 15 г 21,00

13.0333 універсальне 18:18:18, 25 г 12,60
13.0328 універсальне 18:18:18, 1 кг 166,00
13.0332 цвітіння 12:46:8, 25 г 14,50
13.0327 цвітіння 12:46:8, 1 кг 172,00
13.0331 наповнення 12:0:38, 25 г 12,60
13.0326 наповнення 12:0:38, 1 кг 166,00
13.0330 ріст плоДів 10:5:40, 25 г 12,60
13.0325 ріст плоДів 10:5:40, 1 кг 166,00
13.0336 грунт 11:11:21, 20 г 8,40
13.0329 грунт 11:11:21, 1 кг 96,00

13.0355 Для овочів, nPK 17:12:21 121,00
13.0356 картопля, коренеплоДи 21:11:22 121,00
13.0357 плоДові, 15:20:24 121,00
13.0358 ягіДні, 16:18:16 121,00
13.0459 троянДи, 17:40:20 124,00
13.0412 вічнозелені, 15:13:26 124,00
13.0411 газони, 24:10:15 124,00
13.0411 газони віД пожовтіння, 24:10:15 124,00

13.0347 нітроамоФоска 16:16:16, 1 кг 58,00
13.0340 нітроамоФоска 16:16:16, 2 кг 97,00
13.0342 амоФос 12:52:0, 2 кг 94,00
13.0344 калій хлористий K-60, 1 кг 52,00
13.0338 селітра аміачна n-34,4, 2 кг 115,00
13.0348 селітра калієва, 13:0:46, 0,4 кг 58,00
13.0349 селітра кальц. n13; Ca19 0,5 г 39,00
13.0339 карбаміД (сечовина) n-46,6, 1 кг  65,00
13.0343 калий-маг к-30; Mg-4; na-8, 2 кг 52,00
13.0345 борошно ФосФоритне, 4 кг 98,00
13.0351 суперФосФат, 1 кг 57,00
13.0350 сульФатно–магнієве з сіркою, 1 кг 56,00
13.0235 оміа кальципрілл, 1 кг 42,00
13.0236 омиа магприлл, 1 кг 46,00

13.0270 nPK 20.20.20, універсал 210,00
13.0268 nPK 13.40.13, коренеутворення 210,00
13.0269 nPK 15.5.30 +2Mg, ріст плоДів 210,00
13.0321 nPK 17.6.18, активний ріст 210,00
13.0322 nPK 18.18.18, універсальне 198,00
13.0323 nPK 3.11.38, Дозрів. плоДів 210,00

13.0283 9:64:0+сa 11, цвіт+зав’язь+налив, 100 г 59,10
13.0284 20:20:20+6Ca+3MqO+Te, універсал, 100 г 38,50
13.0285 20:20:20+6Ca+3MqO+Te, універсал, 25 г 12,50
13.0286 18:9:36+6Ca+3MqO+Te, зав’язь та налив, 100 г 38,50
13.0287 18:9:36+6Ca+3MqO+Te, зав’язь та налив, 25 г 12,50

13.0036 20 г 11,70
13.0226 100 г 46,50
13.0311 1 кг 259,00

Дієве добриво для саду та городу. Спосіб обробки: полив 
рослин під корінь під час вегетації. Норма витрати: 25 г 
на 10 л води

Для кореневого та позакореневого підживлення рослин. 
Оптимальний вміст макро- та мікроелементів стимулює 
рясне цвітіння, утворення зав’язі, підвищує стійкість до 
несприятливих факторів під час вегетації. 

Мікроелементи у хелатній формі, стимулюють активність 
вегетації, виводять рослини зі ступору розвитку, 
застосовуються для лікування і профілактики дефіциту 
мезо- і мікроелементів і поповнення їх запасу, зокрема, 
заліза. Для підживлення рослин в період вегетації, 
замочування насіння, саджанців та розсади. 10-30 г на 
10 л води.

Ефективні комплексні добрива з елементами у хелатній 
формі для підживлення рослин на всіх етапах вегетації. 
Застосовується для рослин відкритого грунту та теплиць, 
для обприскування рослин по листу і для крапельного 
зрошування. Норма витрати для листового обприскування: 
25-50 г на 10 л води. Кеміра Грунт - для грунтового 
внесення під оранку або перекопування, або перед 
весняною культивацією. Не містить хлору та важких металів

Високоякісні гранульовані добрива для овочевих, 
плодових, декоративних, хвойних культур та газонів. 
Вага 2 кг.

Мінеральні добрива з високоякісної сировини для 
осіннього, весняного внесення в грунт та для підживлення 
рослин в період вегетації. 

Комплексні мінеральні добрива з мікроелементами 
в хелатній формі, застосовуються на різних стадіях 
вегетації рослин, стимулюють процеси росту, 
підвищують урожайність та якісні характеристики 
плодів.  
Вага: 1 кг, форма: порошок.

Комплексні водорозчинні добрива у формі гелю, 
розроблені для підживлення рослин під час вегетації. 
Завдяки застосуванню добрив Гро Грін збільшуються 
якісні та кількісні характеристики урожаю; 
зменшуються наслідки стресових факторів; усуваються 
наслідки нестачі мікроелементів.  
Ідеальне для поливу та оприскування, є повністю 
розчинним.  
25 г на 10 л води.

Безхлорне універсальне добриво для поливу квітів, овочів, 
ягідно-плодових культур і розсади. Велика кількість калію і 
комплекс найбільш необхідних мікроелементів на хелатній 
основі, засвоєння рослинами до 95%. Повністю забезпечує 
рослини всіма мікроелементами, крім кальцію; NPK 
14|11,5|25,3. Полив під корінь, 20 г на 10 л води

Супер добриво для живлення розсади, активного 
утворення зав’язі та покращення якісних характеристик 
плодів - підвищення вмісту крохмалю та вітамінів. 
Захисна оболонка органо-гранул повільно розкладається 
у ґрунті і забезпечує тривале живлення в залежності від 
потреби рослин у певний період розвитку.  
Сухе внесення, 20-60 г на 1 м2

Ізабіон, Syngenta

Добрива-стимулятори Stoller Авангард Укравіт, Україна Нутрівант Нутрітех Україна

Добриво біологічного походження для забезпечення 
рослин необхідними амінокислотами і пептидами. 
Збільшується продуктивність та покращується якість 
урожаю, а також підвищується опірність рослини до 
несприятливих умов. Культури, на яких застосовується 
Ізабіон: томати, огірки, картопля, перець, баклажан, 
цибуля, часник, капуста, квіти, декоративні культури, 
плодові дерева та кущі, виноград. Норма витрати: 
10-40 мл на 1 сотку.

Мікродобриво, що містить комплекс  
легкозасвоюваних рослинами мікро-, макро- та 
мезоелементів.  
Використання шляхом позакореневого підживлення 
(обприскування) для обробки овочів, винограду та 
плодових культур.  
Норма витрати: 30 мл на 5-10 л води

Популярне добриво для листового підживлення, не 
містить хлору.

Підвищує урожайніть на 10-15%, покращує якісні 
характеристики плодів.

Знижує вміст нітратів та пестицидів. 

Норма витрати 20 г/5 л/1 сотку

Артикул Опис ЦінА

Артикул Опис ЦінА

Артикул Опис ЦінА

Артикул Опис ЦінА

13.0228 20 мл 22,75
13.0227 100 мл 93,00

15.0363 BiOFOrge, антистрес, 10 мл 39,90
15.0364 SeTT, кальцій+бор, 25 мл 32,50
15.0365 Sugar MOver, бор+мол. 25 мл 29,35
15.0366 X-Tra POwer з хелатами, 25 мл 36,50
15.0367 STiMulaTe,гормони росту, 10 мл 48,60
15.0368 X-CyTe цитокінін, 10 мл 29,75

13.0182 овочеві, 30 мл 9,95
13.0191 винограД, 30 мл 9,95
13.0192 плоДові, 30 мл 9,95

13.0174 огірки, кабачки, гарбузи, 20 г 8,25
13.0175 картопля, 20 г 8,25
13.0176 коренеплоДи, 20 г 8,25
13.0172 саДовий, 20 г 8,50
13.0173 саДовий, 200 г 45,40

Байкал ЕМ-1, Біохімсервіс

Артикул Опис ЦінА

13.0134 віДкритий грунт, 250 мл 47,85
13.0225 віДкритий грунт, 500 мл 68,00

Біо препарат для покращення складу грунту.  
Містить комплекс бактерій, які нейтралізують 
патогени у грунті. Застосовують для замочування 
насіння, коренів, поливу грунту на ділянці або у 
парнику чи теплиці. Препарат збільшує % схожості 
насіння; прискорює  розвиток рослин; підвищує 
стійкість рослин до хвороб і несприятливих факторів 
вирощування; подовжує плодоношення, прискорює 
дозрівання.

Bioforge - антиоксидантний препарат для 
нейтралізації стресу, посилення росту і розвитку; Sett 
- стимулює цвітіння та зав’язь, сприяє переміщенню 
кальцію та бору по рослині; Sugar Mover - для 
активізації руху цукрів, підвищення числа Брикса 
плодових і томатів, сприяє кращому зберіганню 
урожаю; X-TRA Power - комплекс хелатних елементів 
для розвитку коренів, антистрессант тощо; Stimulate - 
на основі фітогормонів: швидке проростання, потужна 
коренева система, активна вегетація;  
X-Cyte - активний поділ клітин: нормальне цвітіння, 
запилення і запліднення за умов теплового стресу

1 кг 2 кг

Після 1.01.22 ціни на добрива
уточнюйте на good-harvest.ua

або у операторів
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Інколи нестачу потрібних елементів можна переплутати із хворобою рослини. І щоб не витрачати час і кошти на лікування фунгіцидами, важливо орієнтуватися в 
ознаках дефіциту елементів. Наприклад, дефіцит азоту проявляється у пожовтінні листя, на огірках - плоди звичайної товщини біля основи, верхівка тоншає, більш 
світлого кольору, вигнута; дефіцит калію - листя насиченого зеленого кольору, дрібне,  краї загорнуті вниз, плоди деформуються, стають тонкими, рослина виганяє 
стебла, але зав’язь слабка або майже відсутня. Завдяки добривам рослини будуть не відчуватимуть дефіциту поживних елементів, будуть повноцінно рости і 
приносити багатий урожай.

ДОБРИВА

Оракул, мікродобриво

Plantafol Valagro, Італія

Master Valagro, Італія

Royal Mix Grane Forte

Комплексне мінеральне 
добриво Standart NPK

Добрива в аплікаторах  
Royal MixДобриво Містер Цвіт

Standart NPK осіння серія

Чистий лист,  
Квітофор Україна

Артикул признАчення ЦінА

Артикул признАчення ЦінА
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Артикул Опис ЦінА

13.0189 мультикомплекс, 10 мл 8,90
13.0190 мультикомплекс, 100 мл 59,00
13.0184 колоФермін заліза, 100 мл 62,00
13.0185 колоФермін калію, 100 мл 49,00
13.0186 колоФермін кальцію, 100 мл 48,00
13.0187 колоФермін міДі, 100 мл 65,00
13.0188 колоФермін ФосФору, 100 мл 56,00
13.0183 колоФермін бору, 100 мл 49,00

13.0179 активний ріст саД-гороД  22,50
13.0180 бутонізація і цвітіння саД-гороД 22,50
13.0181 зав’язь і плоДонош. саД-гороД 22,50
13.0195 ягіДні 25,00
13.0161 троянДи і квіти 25,00
13.0162 орхіДеї 25,00

13.0165 Для Дек-листяних, 25 г 15,00
13.0166 Для кактусів і сукулентів, 25 г 15,00
13.0164 Для Фікусів і Драцен, 25 г 15,00
13.0167 Для кімнатних квітучих, 25 г 15,00
13.0168 Для магнолій гортензій азалій роДоДенДронів, 25 г 15,00
13.0169 Для орхіДей, 25 г 15,00
13.0170 Для пальм і юк, 25 г 15,00
13.0171 Для петуній і сурФіній, 25 г 15,00
13.0163 Для троянД і квітучих, 25 г 15,00
13.0257 Для орхіДей, 100 г, 78,00
13.0255 Для петуній і сурФіній, 250 г 76,00
13.0254 Для троянД і квітучих, 250 г 76,00

13.0416 газони весна-літо 154,00
13.0417 газони віД пожовтіння 154,00
13.0418 хвойні весна літо 154,00
13.0392 троянДи весна-літо 154,00
13.0419 універсальне безазотне осінь 139,00
13.0420 газони, без азоту осінь 139,00
13.0421 хвойні, без азоту осінь 139,00
13.0359 лохина 156,00

13.0402 універсальне 33,00
13.0403 Дек-листяні 33,00
13.0404 квітучі 33,00
13.0409 хвойні 33,00
13.0378 овочі 33,00

13.0371 універсальне 27,00
13.0372 орхіДеї 27,00
13.0373 Дек-листяні 27,00

13.0157 антихлороз 39,00
13.0158 балконні 39,00
13.0159 орхіДеї 39,00
13.0160 сенполії (Фіалки) 39,00
13.0109 цитрусові 39,00
13.0110 пальми 39,00
13.0111 Фікуси 39,00

13.0415 універсальне, 0:6:18 69,00
13.0413 газони, 0:8:25 69,00
13.0414 хвойні, 0:4:30 69,00

13.0054 Для Дек-листяних, 100 г 18,00
13.0055 Для квітучих, 100 г 18,00
13.0056 Для орхіДей, 100 г 18,00
13.0057 Для троянД, 100 г 18,00
13.0058 Для Фіалок, 100 г 18,00
13.0082 універсальне Для кімнатних, 100 г 18,00
13.0059 Для квітучих, 300 г 42,00
13.0060 Для троянД 300 г 42,00
13.0075 універсальне Для кімнатних, 300 г 42,00
13.0052 Для орхіДей, 30 паличок 24,50
13.0051 Для Дек-листяних, 30 паличок 21,80
13.0050 Для квітучих, 30 паличок 21,80
13.0074 універсальне, 30 паличок 21,80
15.0025 палички віД хвороб, 20 шт 26,60
15.0018 палички віД шкіДників, 20 шт 26,60

Дуже ефективне добриво у хелатній формі, що 
застосовується для оприскування рослин в період 
вегетації. Підвищує урожайність до 27%, нейтралізує 
нестачу важливих мікроелементів, попереджає 
виникнення хвороб, що пов’язані з дефіцитом 
поживних речовин. 

Універсальні мінеральні добрива для овочевих, 
плодових, ягідних, садових культур, що містять макро- 
та мікроелементи для листового живлення. Особлива 
формула активних елементів добрива, проникаючи 
всередину рослини через листя, створює сприятливі 
умови для подальшого формування і росту майбутнього 
урожаю. Вага упаковки: 25 г, норма витрати: 25 г на 
10 л води. 

Комплексні мінеральні добрива для кімнатних, садових 
квітів і декоративних рослин. Для поливу пвд корінь, норма 
витрати 2,5 г на 1 л води

Комплексне мінеральне добриво для грунтового внесення з 
ідеально збалансованим вмістом макро- та мікроелементів 
в кожній гранулі. Розчиняється під дією вологи грунту. 
Забезпечує поступове контрольоване вивільнення 
поживних речовин для рівномірного росту та розвитку 
рослин. Вага 1 кг, норма: 15-30 г/м2

Комплексне водорозчинне мінеральне добриво для 
підживлення всіх видів рослин.  
Співвідношення в рівних кількостях макроелементів  
(азот, фосфор, калій) з комплексом мікроелементів 
дозволяє задовільнити базові потреби рослин на всіх 
етапах їх росту і розвитку.  
Для поливу: 10 г на 10 л води, для обрискування:  
2 г на 1 л води. Вага: 300 г

Готове до використання мінеральне добриво з повним 
комплексом макро- та мікроелементів, вітамінів, для 
делікатного крапельного живлення рослин. 

Зручний аплікатор забезпечує поступове витікання водного 
розчину добрив, а відповідна концентрація гарантує 
тривале підживлення без ризику сольового стресу.

Об’єм 30 мл

Мінеральне добриво, містить необхідні кожному виду макро 
та мікроелементи, забезпечить міцну кореневу систему, 
утворення нових пагонів та загальний здоровий стан 
рослин. 300 мл  флаконі, норма: 1 ковпачок на 1 л води.

Гранульовані калійно фосфорні добрива з індивідуально 
підібраним співвідношенням поживних речовин. 
Розроблені для підживлення газонів та вічно-зелених 
рослин в осінній період з серпня по жовтень. Сприяють 
зміцненню кореневої системи, стікості до морозів, надмірної 
вологості та перепадів темпратур.  
Вага: 1 кг

Комплексні добрива зі збалансованим складом макро та 
мікроелементів для повноцінного розвитку та здорового 
стану квітучих, декоративно-листяних та садових квітів

Мікофренд, БТУ Центр, 
Україна

Добриво Siarkopol  
для лохини і ягідних

Доктор Фолі

Органо-мінеральне добриво 
Standart NPK

Мінеральне добриво Standart 
NPK спрей

Royal Mix

Добриво Pekacid (Пекацид) 
для лохини ROSLA

Біопрепарат для утворення і розвитку мікоризи для більш 
ефективного живлення кореневої системи рослин та 
їх захист від хвороб. Забезпечить - активне заселення 
кореневої та прикореневої зони мікоризними грибами 
та сапрофітними ризосферними бактеріями; збільшить 
площу поглинання кореневою системою поживних 
речовин; покращить показники схожості насіння та 
приживання розсади та саджанців. 

Природне добриво-підкислювач для лохини, 
чорниці та ягідних культур. Збагачує необхідними 
мікроелементами та забезпечує оптимальне ph 
середовище тривалий час. Екологічно безпечне 
для людей і тварин, не токсичне, не містить важких 
металів, хлору і натрію, тривала дія. Склад: Сірка 
гранульована (Wigor S) 90%; Бентоніт - 10%. 20 г 
препарату на 10 л грунту, або 20-40 г добрива на 1 м2

Уунікальний препарат для підживлення лохини і 
чорниці. У складі максимально біо-доступний фосфор, 
водорозчинний калій без хлору - це поєднання 
створює необхідне для розвитку та здорового 
стану живлення рослин кислих грунтів. Внаслідок 
застосування Пекациду збільшиться вміст цукру у 
ягодах та стане більш тривалим зберігання урожаю 
цих культур.

Артикул Опис ЦінА Артикул Опис ЦінА
Артикул Опис ЦінА

13.0264 30 г 144,00 13.0263 300 г 46,00 13.0276 250 г 94,00

Артикул Опис ЦінА

Артикул Опис ЦінА

Артикул Опис ЦінА

Артикул Опис ЦінА

13.0102 стартер, 250 мл 53,00
13.0156 вітамінка, 300 мл 59,00
13.0101 Для орхіДей, 300 мл 59,00
13.0077 віД шкіДників, 300 мл 59,00
13.0078 віД хвороб, 300 мл 59,00

 13.0381 універсальне 22,00
13.0382 орхіДеї 22,00
13.0383 Дек-листяні 22,00
13.0384 квітучі 22,00

13.0385 універсальне 26,00
13.0386 орхіДеї 26,00
13.0387 Дек-листяні 26,00
13.0388 квітучі 26,00

13.0360 високий урожай, короб 1 кг 149,00
13.0361 рясне цвітіння, короб, 1 кг 149,00
13.0362 швиДкий ріст, короб, 1 кг 149,00

Швидка допомога для кімнатних рослин, завдяки якій 
можна вирішити більшість  квіткових проблем. Доктор Фолі 
- це готовий збалансований розчин у зручному флаконі з 
розпилювачем. Для листового живлення рослин

Органо-мінеральне добриво з біогумусом  
для підживлення всіх видів рослин.  
Комплекс макро - і мікроелементів в поєднанні з 
гуміновими та іншими органічними речовинами 
збалансований відповідно до потреб рослин, сприяє 
укоріненню, інтенсивному росту, цвітінню.  
Об’єм 500 мл, норма витрати: 25 мл на 1 л води

Універсальний спрей швидкої дії з лікувальним ефектом 
для підживлення всіх видів рослин. Склад та концентрація 
добрива розроблена саме для листового підживлення, 
завдяки чому макро- та мікроелементи швидко 
поглинаються листям та поширюються по всій рослині. 
Мікроелементи залізо і мідь проявляють фунгіцидну дію.  
Підживлює рослини, підвищує опірність до хвороб, сприяє 
бутонізації та подовжує період цвітіння, додає здоровий 
блиск зеленому листю. Об’єм: 500 мл

Гранульовані багатокомпонентні добрива з оптимальним 
складом макроелементів, які сприяють покращенню 
родючості та якісних характеристик урожаю. 

Норма внесення: 20-30 г на 1 м2 ділянки відкритого ґрунту 
або 1-1,5 г на 1 літр субстрату у контейнері.



45     +38 (067) 39-09-104       +38 (095) 86-90-444

Протруйники - це препарати від шкідників або від хвороб, які застосовують не для обприскування рослин, 
на яких з’явилися шкідники чи хвороби, а завчасно - перед висадкою - обприскуючи бульби картоплі або 
замочуючи кореневу систему саджанців чи розсади. Однією з переваг використання протруйників є тривалий 
захист, використовуючи якісний оригінальний препарат за інструкцією, протягом кількох тижнів, до початку 
цвітіння, картопля чи інші культури не будуть атаковані шкідниками чи уражені хворобами.

СТИМУЛЯТОРИ РОСТУ, 
АНТИСТРЕСАНТИ ДЛЯ РОСЛИН

Радіфарм Valagro, 
Італія

Реаніматор кімнатних 
рослин Egrow

Гумат калію + БОР 
Ензим Агро

Зав’язь

Мегафол Valagro, Італія

Egrow стимулятор 
росту антистресант

Борна кислота

Потейтін

Кендал Valagro, Італія

Egrow коректор 
дефіциту елементів

Бурштинова кислота

Картоплекс

Максікроп зав’язь 
Valagro, Італія

Egrow біо активатор 
дозрівання плодів

Епін Максі

Івін

Максікроп крем 
Valagro, Італія

Egrow біо стимулятор 
росту укорінювач

Гетероауксин

Чаркор укорінювач

Віва Valagro, Італія

Гумат Садівник

Циркон Максі

Корневін, укорінювач
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13.0244 25 г 39,00
13.0334 100 мл 159,00

13.0122 2 г 8,60
13.0123 10 г 14,10

13.0245 25 г 28,60
13.0299 100 мл 94,00

13.0246 25 мл 29,50
13.0295 100 мл 127,00

13.0247 25 мл 28,60
13.0296 100 мл 114,00

13.0297 25 мл 34,50
13.0298 100 мл 129,00

13.0302 25 мл 22,00
13.0303 100 мл 78,00

13.0363 натрію 40 г 8,65
13.0364 калію 40 г 8,65

13.0424 25 мл 21,00

13.0277 200 мл 39,20

13.0368 25 мл 38,00

13.0116 20 г 6,75

13.0242 10 мл 16,95

13.0367 25 мл 36,20

13.0117 2 г 5,80

13.0288 100 г 76,50

13.0366 25 мл 38,00

15.0206 2 мл 10,20

13.0241 10 мл 18,45

13.0365 25 мл 36,20

13.0118 5 г 12,10

13.0243 10 мл 21,60

13.0115 2 мл 12,55

13.0126 5 г 11,50

• Біостимулятор, застосовується після 
висадки/пересадки всіх видів рослин, 
укорінення, відновлення коренів 
після пошкоджень. Для замочування 
розсади, насіння, живців. 

• Біостимулятор -подолання стресів: 
заморозки, похолодання, град, 
посуха. Захищає від хвороб, 
виводить токсини і нітрати, виводить 
зі ступору розвитку.

• Активатор імунітету рослин, 
підсилювач дії фунгіцидів; не дає 
здоровим рослинам захворіти 
при регулярному використанні; 
допомагає відновитися після стресу.

• Природний біостимулятор  
процесів цвітіння та зав’язування 
плодів, стимулює всі  
корисні фізіологічні процеси  
у фазі зав’язі.

• Концентрат фітогормонів та 
мікроелементів для фотосинтезу та 
метаболічних процесів. Важливий 
при стресах: посуха, шквали, 
t-перепади, заморозки.

• Активатор розвитку коренів та 
ґрунтової мікрофлори. Підвищує 
урожайність, особливо на засолених 
ґрунтах та ділянках з високими 
нормами добрив і пестицидів. 

• Створений на основі амінокислот, 
швидко виводить рослини зі стресу 
та відновлює життєві функції, і далі 
підтримує і покращує здоровий стан 
рослини. 5 мл/1 л води.

• Природний стимулятор кореневої 
системи та росту рослин. Стимулює 
утворення бутонів та квіток, 
зменшує їх осипання у посушливих 
умовах. 200 мл на 10 л води

• Сприяє утворенню зав’язей на 
овочевих, ягідних і плодових 
культурах. Сприяє зав’язуванню 
навіть при t-перепадах, зменшує 
ризик опадання

• Органічне добриво з рослинними 
L-амінокислотами, в композиції 
“цинк+марганець” необхідний для 
поліпшення загального стану рослин 
та виведення їх із стресу. 

• Мікродобриво для овочевих і 
плодових. Стимулює зав’язь та нові 
точки росту. Підвищує цукристість 
плодів. Для профілактики 
виникнення хвороб

Дієвий стимулятор росту для картоплі.
Покращує проростання та стресостійкість.
Підвищує урожайность. Покращує 
опірність хворобам культури. Норма 
витрати: 10 мл на 250 мл на 20 кг бульб

• Цінний підживлюючий комплекс 
із мікроелементів та рослинних 
L-амінокислот. Стимулює активний 
розвиток протягом періоду вегетації та 
сприяє отриманню високих урожаїв.

• Універсальний стимулятор,  
сприяє прискоренню  
дозрівання плодів,  
збагаченню плодів вітамінами 

• Кількісне збільшення урожаю

• Укорінення і ріст картоплі, захист 
від ґрунтових шкідників та хвороб. 
обприскування:15-20 г на 1 л води на 
10 кг; замочування: 75 - 100 г на 30 -  
50 л води на 50 - 75 кг.

• Активізує бутоноутворення та цвітіння, 
збільшує кількість зав’язі та прискорює 
дружнє дозрівання плодів та їх смакові 
характеристики завдяки підвищенню 
вмісту цукрів, вітамінів, олій. 

• Природний стимулятор-антистрес
• Прискорює проростання насіння 

посилює ріст розсади, підвищує 
опірність хворобам та стресовим 
умовам

Стимулятор, аналог природних 
фітогормонів. Підвищує енергію 
проростання насіння, покращує стійкість 
рослин до посухи і стресів. Замочування, 
оприскування вегетуючих рослин. 

• Зміцнює кореневу систему розсади 
та саджанців, стимулює та нормалізує 
вегетацію, покращує засвоєння 
добрив рослинами, підвищує якість 
урожаю.

• Стимулює ріст та коренеутворення 
овочевих, плодових, ягідних культур

• Для укорінення живців, розсади, 
саджанців. Поліпшення зрощення 
при щепленні

• Стимулятор коренеутворення 
рослин.Прискорює коренеутворення 
у живців покращує приживлюваність 
саджанців та розсади. Для 
замочування перед посадкою. 

• Біологічно активні добрива для всіх 
видів рослин. Передпосівна обробка 
насіння і розсади, підживлення у 
вегетаційний період. 1 г на 10-20 л води

• Симулює ріст та посилює 
стресостійкість. Посилює схожість 
насіння, укорінення, приживлюваність 
після посадки, знижує ризики 
виникнення захворювань рослин

• Сприяє укоріненню саджанців, 
розсади. Для овочевих, ягідних, 
плодових, декоративних, 
кімнатних, винограду. Сприяє 
приживлюваності після посадки

• Препарат для захисту картоплі, 
овочів та плодових проти 
личинок хрущів, медведки, 
білокрилки, колорадських жуків. 
Обприскування/полив грунту 
перед висадкою: 10 мл/5 л води; 
замочування коренів: 10 мл на 
1 л води.

• Захист картоплі і овочів від 
шкідників (медведка, личинки 
хруща, дротяники, колорадський 
жук і личиники, молі, блішки 
тощо) та від хвороб (парша, 
фомоз, ризоктоніоз, фузаріоз 
тощо). Обприскуання бульб і 
замочування розсади (10 мл на 
1 л води)

• Дієвий препарат для захисту 
картоплі і пшениці від 
шкідників (личинки хрущів, 
дротяники, кол.жук і його 
личинки, медведка), від 
хвороб (ризоктоніоз, фузаріоз, 
альтернаріоз, парша, хвороби та 
шкідники пшениці)

• Захист картоплі, томатів, 
баклажанів, капусти 
від широкого спектру 
шкідників та хвороб 
культур. Обробка 
бульб картоплі та 
коренів розсади перед 
висадкою.

• Ефективний препарат для 
передпосадкової обробки картоплі, 
зернових культур, саджанців 
ягідних і плодових проти 
колорадського жука, його личинок, 
личинок медведки, дротяників, 
личинок хрущів, трипсів, попелиць, 
парші та ризоктоніозу. 

• Протруйник для картоплі, зернових, 
газонів, що ефективно захищає від 
пліснявіння, ризоктоніозу, сухої і 
сірої гнилі, гельмінтоспоріозу, парші 
та інших хвороб картоплі, зернових, 
злакових та цибулькових квітів. 
Картопля: 75 мл на 0,8-1 л на 100 кг 
картоплі; зерно: 100 мл/ на 0,7 л води 
на 70 кг зерна.

ПРОТРУЙНИКИБІЛЬШЕ ПРЕПАРАТІВ НА GOOD-HARVEST.UA

Антихрущ АС Селектив Селест Топ

Тексіо Велум Шедевр Максим 

  Артикул            |                             Опис                        |           ЦінА

  Артикул            |                             Опис                        |           ЦінА   Артикул            |                             Опис                        |           ЦінА

  Артикул            |                             Опис                        |           ЦінА   Артикул            |                             Опис                        |           ЦінА

  Артикул            |                             Опис                        |           ЦінА

12.1457 10 мл/1 сот. 14,50
15.0073 30 мл/3 сотки 34,00
15.0074 150 мл/15 сот. 168,00

15.0075 30 мл на 30 кг 55,00
15.0076 150 мл на 150 кг 187,00

12.1435 20 мл х 30 кг 74,00
15.0081 100 мл на 150 кг 343,00

15.0210 20 мл на 20 кг 59,00
15.0212 60 мл на 60 кг 158,00

15.0441 15 мл на 30 кг 45,55 
11.0442    100 мл на 200 кг     224,00 15.0213 100 мл 149,00
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Актара, Syngenta

Антимедведка 
Агрромаксі

Прованто Вернал 
(Каліпсо) SBM

Турбо Престо

Енжіо Syngenta

АТО Жук Укравіт

Ентоцид Ензим Агро

Бітоксибацилін Жива 
Земля

Актелік Syngenta

Белем SBM

Гудвін +  
Авангард Гроу Аміно

Колорадоцид Ензим 
Агро Кораген FMC Маврік Аdama Матч Syngenta

Меліор Vag Group 

Проклейм Syngenta

Оперкот, 
Хімагромаркетинг

Прованто Максі 
(Енвідор) SBM

Прованто Майт 
(Енвідор) SBM

Цезар ProtectOn

Прованто Профі 
(Децис Профі) SBM

Детрой +  
Флокс Агросфера

Ініціатор Bayer

Блискавка ProtectOn Вертімек Syngenta

Актарофіт Ензим Агро

Жук Офф Укравіт

Разит Альфа Смарт 
Агро Ратибор Біо ProtectOn Турбо Престо Актив 3

Колібріс

Зелений Щит 
Агромаксі

Актофіт Біоветфарм Ампліго Syngenta Антиколорад  
Макс Укравіт
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Артикул   |  ФАсувАння  |   ЦінА

Артикул   |  ФАсувАння  |   ЦінА
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12.1202 1,4 г/10 л води 9,45
12.1231 6 г 39,95

15.0137 150 г 12,50
15.0138 300 г 21,75

15.0232 2 мл/2 сот. 18,80
15.0231 100 мл 452,00

15.0220 3 мл 12,50
15.0221 15 мл 43,00

12.1235 3,6 мл/10 л 16,60
15.0228 100 мл 311,00

15.0145 3 мл/2 сот. 9,50
15.0225 15 мл/10 сот. 37,70

15.0350 100 г/1 сотка 56,00
15.0436 400 г/4 сотки 169,00

15.0415 35 мл/1 сот. 16,75
15.0414 125 мл 44,00

12.1233 6 мл/на5 л воДи 28,9515.0349 10 г/10 л воДи 29,95

15.0421 60 г/0,5 сот. 39,50

15.0452 5 мл 13,45

15.0353 10 г на 1 сот. 10,50 15.0342 50 мл/80 сот. 395,00 15.0443 100 мл/40 сот. 332,00 12.1237 4 мл/5 л воДи 21,00

15.0362 3 мл /2 сотки 7,60

15.0379 4 г 22,10

15.0373 5 г на 1-5 сот. 7,50 15.0226 1 г на 2 сотки 9,9015.0235 5 мл 29,60

15.0403 10 мл/5 соток 27,10

15.0227 1 г на 2 сотки 14,95

15.0359 3 мл/2 сотки 18,50

15.0439 10 шт 154,00

15.0395 2 мл/3 л воДи 7,50 15.0180 10 мл/5 л воДи 49,50

15.0186 3 мл/2 сотки 6,95
15.0386 15 мл/10 соток 28,60

15.0357 3 мл/2 сот. 9,50
15.0358 15 мл 34,00
15.0376 30 мл 59,00

15.0396 4 мл/2 сот. 12,90
15.0397 10 мл 25,10
15.0398 20 мл 38,00

15.0433 4 мл 15,85
15.0432 20 мл 59,00
15.0434 50 мл 129,00

15.0370 3 мл/5 л воДи 6,95
15.0390 15 мл на 5 соток 46,50
15.0391 75 мл на 25 соток 211,00

15.0201 віД тлі/білокрилки  9,70
15.0191 саД-гороД 9,70
15.0197 капуста 9,70
15.0190 томати, перець 9,70
15.0196 огірки, кабачки 9,70
15.0198 цибуля, часник 9,70
15.0200 смороДина, аґрус 9,70
15.0194 троянДи 9,70

на 10 л
воДи

15.1205 40 мл 22,00
15.0217 200 мл 76,00
15.0341 900 мл 285,00

15.0179 4 мл 19,75
15.0423 40 мл 169,00
15.0393 100 мл 343,00

15.0036 2 мл/2 сот. 7,95
15.0224 10 мл 28,60
15.0388 100 мл 159,00• Препарат системної дії проти 

колорадського жука, попелиць, 
хробаків, дротяників, медведки, 
трипсів, довгоносиків. Картопля 
овочеві, декоративні і плодові.

• Для знищення вовчка (медведки, 
капустянки)

• Розкладається в лунки та на грядки 
з культурою, норма витрати 20 г 
на 10-15 м2

• Надійний системний інсектицид 
від кол.жука попелиць, трипсів, 
оленки, совки, квіткоїдів,  
овочевих мух, біланів,  
плодожерок, пильщиків

• Швидке знищення більшості 
шкідників овочевих, плодових, 
технічних культур та поширених 
видів кліщів. 

• 3 мл на 10 л води.

• Системний препарат для картоплі, 
овочевих, плодових від колор. жука, 
попелиць, цибулевої і морквяної мух, 
шкідників плодових і хвойних дерев, 
гороху, винограду, цукрових буряків

• Для повного знищення 
шкідників: попелиці колорад. 
жук, совки, трипси, білани, мухи, 
каліфорнійська щитівка, плодові 
шкідники 

• Біо-препарат від ґрунтових шкідників: 
личинки хрущів (хробаки), хрущі, картопл. 
нематода, медведка, дротяники, личинки 
та зимуюча фаза колор. жука. Сухе 
внесення у грунт насесні або восени

• Біо препарат для овочів, плодових, 
винограду, квітів від колор. жука 
і його личинок, кліщів і гусениць, 
медведки, капустяної совки, 
яблуневої, плодової молі тощо.

• Препарат проти всіх шкідників 
і кліщів на овочевих, ягідно-
плодових, декоративних.

• Щитівка, колорадський жук, 
білокрилка, попелиці, філоксера, 
кліщі, мухи тощо

• Біо-препарат від шкідників на 
овочевих, плодових, ягідних, 
декоративних та лісових культурах. 
Від колорадського жука, трипсів, 
плодожерок, біланів, повутинного 
кліща, попелиць та ін

• Гранули для внесення у лунку, 
захист картоплі, овочів, та всіх 
інших культур від личинок  
хрущів, дротяники,  
підгризаючих совок, медведки, 
личинок  та ін.

• Захист картоплі, капусти, огірків,  
плодових дерев, троянд і декоративних 
рослин від колорадського жука, 
плодожерок, попелиць, совок, 
щитівок у фазі «бродяжок». Норма 
витрати 5 мл на 8-10 л води.

• Біо препарат від шкідників 
овочевих плодово-ягідних та 
лісових культур. Кліщ павутинний, 
білан капустяний, совка, вогнівка, 
колор. жук, плодожерки, п’ядуни, 
листовійки, шовкопряд

• Інноваційний препарат від 
колорадського жука та шкідників 
на картоплі, томатах, яблуні, 
кукурудзі, сої та винограді. 

• Норма витрати на картоплю: 0,6 мл  
на 2,5-4 л води, на 1 сотку

• Найефективніший проти оленки 
волохатої, видів бронзівок, 
довгоносиків, совки та інших 
шкідників плодових, рапсу, 
цукрових буряків, зернових. Норма 
витрати - 2-6 мл на 5-10 л води. 

• Захист яблуні, капусти, томатів 
та винограду від злісних 
шкідників: совки, листовійки, 
кліща виноградного, молей, 
плодожерок тощо. Норма витрати 
4 мл на 4 л води.

• Препарат для захисту картоплі, 
томатів, огірків, капусти, 
троянд і плодових дерев від 
колорадського жука, попелиць, 
трипсів, біланів, плодожерок, 
щитівки, кліщів тощо

• Захист яблуні, томатів, капусти, 
винограду від совки, плодожерок, 
листовійок, молей, біланів тощо. 

• Норма витрати  
4 г на 8-10 л води.

• Препарат від шкідників плодових, 
винограду, пшениці, ячменю, 
цукрових буряків, гороху. 
Проти листогризучих та сисних 
шкідливих комах а також для 
дезінсекції зерносховищ

• Інсектицид подвійної дії від колор. 
жука, попелиць, щитівок,мінуючих 
молей, плодожерок, листовійок, 
філоксери, білокрилки;  
на картоплі, томатах, баклажанах, 
огірках, плодових, винограді

• Препарат контактно-системної  
дії для знищення рослиноїдних 
кліщів на овочах і плодових 
деревах. 

• Норма витрати:  
4-6 мл на 10 л води.

• Захист картоплі, томатів, яблуні, 
винограду, сої, ріпаку від 
кліщів, попелиць, плодожерок, 
молі картопляної, мінуючої, 
листовійок, совок, квідкоїду 
ріпакового тощо. 

• Надійний препарат для  
плодових дерев, овочів,  
злакових, буряків, ріпаку  
від плодожерок, совки, біланів, 
блішок, молі, довгоносиків, 
зернівки тощо

• Системно-контактний препарат для 
захисту картоплі, томатів, перцю, 
баклажанів, капусти цибулі, яблунь, 
винограду від колорад. жука, трипсів, 
оленки волохатої, плодожерок, 
попелиць, листовійки,  тощо

• Таблетки для грунтового 
внесення у посадкову яму для 
захисту саджанцві від личинок 
хруща, медведки та комплексу 
грунтових шкідників. Дія 12 
місяців. 1-2 табл. на рослину.

• Препарат для знищення 
соснового пильщика, совки, 
п’ядунів, довгоносиків, соснового 
шовкопряда, білана капустяного 
тощо на хвойних культурах, 
яблуні, сливі, капусті. 

• Дієвий препарат на біо-основі 
від кліщів, попелиць, трипсів, 
колорад. жука, білокрилки 
та мінуючих шкідників на 
овочевих, плодових культурах 
та полуниці

• Проти більше 100 видів шкідників: 
колорадського жука, совок, 
попелиць, капуст., моркв. і динної 
мух, плодожерок тощо

• Дієвий препарат для картоплі, 
овочів, винограду та ін. культур від 
колорадського жука та більшості 
шкідників

• Ефективний малотоксичний 
препарат системно-контактної 
дії для захисту картоплі від 
колорадського жука

• Швидке знищення більшості 
шкідників овочевих, плодових, 
технічних культур та поширених видів 
кліщів. 4 мл на 10 л води

• Для всіх овочевих і плодових 
культур. Від колорад. жуків та його 
личинок, совок, оленки волохатої, 
плодожерок тощо

• Біо інсектицид, від попелиць, 
імаго, колорадського жука, 
кліщів, трипсів тощо.  
40 мл на 10 л води.

• Захист картоплі, капусти, томатів 
і яблунь від колорадських жуків, 
совок, попелиць, молі, плодожерок, 
трипсів тощо.

• Потужний препарат широкого спектру 
дії. Колорадський жук, попелиці, 
плодові шкідники, совки, медведка, 
трипси, довгоносики
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Колорадський жук Гусінь совки Личинки хруща  Капустянка Трипси ПлодожеркиПопелиці



47     +38 (067) 39-09-104       +38 (095) 86-90-444

ФУНГІЦИДИ  
ЗАСОБИ ВІД ХВОРОБ

Блу Бордо SBM Джерело ProtectOn

Купроксат ProtectOn

Тіовіт Джет Syngenta

Фітоспорин-М

Скор Syngenta

Фитал Кемілайн Агро

Сіра колоїдна 
Агромаксі

Триходермін Ензим 
Агро

Мікохелп БТУ-Центр Мобіль Сімейний Сад

Ембрелія ProtectOn

Магнікур Буст  
(Альєтт) SBM

Топаз Syngenta

Фундазим Укравіт Фундазол 
Сімейний Сад

Шавіт-Ф ProtectOnХорус SyngentaХлорокис міді 
Агромаксі

Страж Укравіт

Фітодоктор  
Ензим Агро

Мікротіол Спеціаль  
80 WG SBM Світч SyngentaРевус Топ Syngenta

Мікал М АгромаксіМагнікур Нео 
(Консенто) SBM

Ридоміл Голд Syngenta

Чарівник ProtectOn

Ефект БіохімсервісГарт Укравіт Квадріс Syngenta

Магнікур Енерджі 
(Превікур) SBM

Топсін-М Самміт Агро

Чемпіон Nufarm 
ProtectOnЦілитель Укравіт

Магнікур Фіно 
(Інфініто) SBM
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15.0355 50 г 43,95 15.0444 100 мл 169,00

15.0426 100 мл 89,00

12.1382 40 г 27,5015.0328 2 мл/10 л воДи 19,90

15.0385 20 мл/5 л воДи 38,65

15.0149 40 г 9,80

15.0348 20 г/5 л воДи 19,50

15.0419 20 г 24,60 15.0175 3 г/10 л воДи 19,65

15.0445 75 мл 268,00

15.0324 10 г/1 сот. 22,50

15.0380 3 мл/5 л воДи 19,80

15.0151 10 г  15,50 15.0172 10 г 16,95

15.0447 100 г 129,0012.1383 3 г/10 л воДи 27,0015.0150 40 г/10 л воДи 24,70

15.0309 3 мл/4-5 л воДи 12,50

15.0072 10 г/5 л воДи 6,95

15.0422 40 г 24,50 15.0161 10 г/10 л воДи 66,0015.0327 6 г/5 л воДи 35,00

15.0152 30 г/10 л воДи 22,0015.0321 20 мл 57,10

12.1375 25 г/5 л воДи 38,00
12.1376 50 г 58,00

15.0347 20 г/5 л воДи 39,60
15.0448 40 г/10 л воДи 55,90
15.0449 200 г/50 л воДи 210,00

15.0408 пл-ягіДні, 20 г 19,85
15.0405 винограД, 20 г 19,85
15.0407 огірки, 5 г 12,60
15.0406 насіння, 5 г 11,10
15.0409 томати, 5 г 12,60
15.0410 універс., 20 г 19,85

15.0307 30 г/10 л 39,00
15.0308 60 г 56,00

12.1372 6 мл/5 л 35,40
15.0431 100 мл/80 л 274,00

15.0322 10 мл 35,10
15.0323 60 мл 139,00

15.0336 10 г/5 л воДи 13,90
15.0337 25 г 26,50

15.0446 20 г 29,00
15.0450 40 г 49,95

12.1426 25 г/5 л воДи 23,95
12.1427 50 г/10 л воДи 39,00

15.0317 15 мл 42,30
15.0318 60 мл 99,50

• Європейське виробництво, 
легко розчиняється, не засмічує 
фільтри оприскувача. Яблуня, 
виноград, картопля томати від 
парші, фітофторозу, бактеріальних 
хвороб, мілдью. 50 г/ 5-10 л води

• Відомий препарат для захисту яблуні, 
винограду, пшениці, ячменю, цукрових 
буряків від парші, борошнистої 
роси, оїдіуму, церкоспорозу, іржі, 
плямистості, септоріозу. Норма 
витрати 5 мл на 5 л води.

• Препарат для обробки картоплі, 
томатів, яблуні, винограду, 
хмільників, соняшнику, сої проти 
фітофторозу, макроспоріозу, 
парші, мілдью, пероноспорозу. 
Норма: 20-100 мл на 10 л води.

• Дієвий препарат на основі 
сірки для захисту яблуні, груші, 
винограду, капусти і огірків від 
борошнистої роси, кили капусти, 
оїдіуму винограду. 40 г/10 л води

• Біо препарат для оздоровлення 
ґрунту та проти більшості хвороб 
рослин. Внесення в грунт, 
замочування насіння, коренів, 
обприскування рослин. 

• Препарат для захисту яблуні, 
груші, персика  
від парші, борошн.роси, 
альтернаріозу, кучерявості та 
картоплі, томатів і моркви від 
фітофторозу та альтернаріозу

• Системний препарат для плодових, 
овочевих і винограду від борошн. роси, 
парші,моніліозу клястероспоріозу,оїдіуму, 
мілдью, антракнозу плямистості, гнилей, 
інфекційного висихання. Овочеві від 
фітофторозу, пероноспорозу тощо

• Препарат для захисту овочів, 
плодових, ягідних,квітів та 
винограду від кліщів та хвороб: 
борошнистої роси, кили капусти, 
антракнозу, аскохітозу, парші та 
оїдіуму. 40 г/10 л води

• Біо-препарат, що пригнічує 
грибкові хвороби. Плодові дерева, 
ягідні, всі овочеві культури від 
фітофторозу, макроспоріозу, 
альтернаріозу, плямистостей, 
гнилей, в’янення бульб тощо

• Біопрепарат для лікування та 
тривалого захисту від кореневих 
гнилей, чорної ніжки, альтернаріозу, 
фітофторозу, ризоктоніозу, септоріозу, 
фузаріозу, бактеріозу, тощо.  
Норма: 20-40 г на 5-10 л води

• Препарат для плодових і 
ягідних від парші, борошн. роси, 
плодової гнилі, кучерявості, 
клястероспоріозу, моніліозу,  
від хвороб полуниці

• Ефективний препарат для вишні, 
яблуні, персику проти широкого 
спектру хвороб: парші, борошнистої 
роси, клястероспоріозу, моніліозу, 
кокомікозу, кучерявості листя.  
12-15 мл на 5-10 л води.

• Системний фунгіцид для  
захисту огірків, цибулі, хмелю, 
рапсу від пероноспорозу 
(несправжньої борошнистої 
роси) та суниць від 
фітофторозної гнилі плодів

• Надійний захист огірків (в/г і з/г), 
яблуні, чорної смородини, агрусу, 
полуниці, малини,  винограду 
від борошнистої роси (в т.ч. 
американської) від пурпурової 
плямистості і сірої гнилі

• Захист капусти, смородини, 
аґрусу, троянд, газонних трав, 
цибулі,зернових від гнилей,кили 
фузаріозу,борошнистої роси,  
плісняви,офіобольозу тощо 10 
г/5-20 л води

• Захист троянд, яблуні, чорної 
смородини, винограду, цукрових 
буряків від борошнистої роси, 
церкоспорозу, сірої гнилі, 
оїдіуму, парші, фузаріозу і 
вертицильозу. 10 г/5-20 л води

• Один з найефективніших препаратів 
для лікування яблуні і винограду від 
парші, борошнистої роси, плодової 
гнилі, мілдью, оїдіуму, сірої гнилі, 
чорної плямистості. Норма витрати: 
20 г на 5-10 л води.

• Надійний захист вишні, черешні, 
абрикосу, яблуні, груші, персика, 
сливи, полуниці, винограду, 
газонних трав від парші, борошн. 
роси, гнилей, кучерявості, оїдіума, 
мілдью, плямистостей

• Проти парші яблуні і груші, 
фітофторозу картоплі і томатів, 
гнилй плодових, кучерявості 
листя, мілдью винограду, 
пероноспорозу цибулі і огірків, 
іржі і плямистістостей рослин.

• Фунгіцид системної дії для захисту 
яблуні, груші абрикосу, сливи, 
вишні, черешні, персика від 
борошн. роси, кучерявості листя, 
коккомікозу плодової гнилі, 
клястероспоріозу, моніліозу, парші

• Профілактика і лікування 
фітофторозу, парші, ризоктоніозу, 
гнилей плодових, гнилей при 
зберіганні. Для всіх культур, 
замочування насіння та коренів, 
обприскування тощо

• Препарат контактної дії для 
захисту плодових дерев, овочів та 
винограду від оїдіуму, борошнистої 
роси і від рослиноїдних кліщів. 
Норма витрати: 40-80 г на 10 
л води

• Для полуниці, томатів, огірків, 
плодових дерев і троянд від 
сірої гнилі, борошнистої роси, 
плямистостей, моніліозу 
плісняви, фузаріозу, 
альтернаріозу тощо

• Стандарт у боротьбі з 
альтернаріозом і фітофторозом 
для захисту томатів та 
картоплі Дієвий також проти 
ризоктоніозу,септоріозу тощо 

• Захисна і лікувальна дія для 
застосування на винограді від 
мілдью, оїдіума на картоплі, 
томатах, цибулі, сірої гнилі від 
фітофторозу, борошнистої роси та 
пероноспорозу 

• Комбінований фунгіцид 
системно-проникної дії 
для томатів і картоплі від 
альтернаріозу, фітофторозу, 
цибулі від пероноспорозу. 20 
мл/5-8 л води

Надійний системно-контактний 
препарат для обробки огірків, картоплі, 
томатів, винограду та ріпч.цибулі 
від пероноспорозу, фітофторозу, 
альтернаріозу та мілдью на винограді

• Дієвий препарат проти фітофторозу 
і альтернаріозу на картоплі і 
томатах. Одразу 3 діючі речовини, 
надзвичайно ефективний. 

• Біопрепарат проти найпоширеніших 
хвороб культур.

• Контактний профілактичний і 
лікувальний засіб для картоплі, 
цибулі,томатів,плодових, винограду 
від фітофторозу, макроспоріозу, 
антракнозу, пероноспорозу тощо

• Профілактика, лікування, викорінювання. 
Від борошнистої роси, фітофторозу, 
макроспоріозу, пероноспорозу 
плямистостей та ін; на огірках, томатах, 
цибулі, капусті, картоплі, винограді

• Препарат проти кореневих гнилей 
розсади/рослин та пероноспорозу. 
Норма при кореневих гнилях: 3 мл 
на 2 л води, пероноспороз: 25 мл на 
5 л води.

• Для обробки томатів,капусти, винограду, 
яблуні соняшнику, цукр. буряків, ячменю, 
пшениці від фузаріозу, антракнозу, 
сірої, білої гнилі борошн. роси, фомозу, 
церкоспорозу, гнилей, іржі тощо

• Надзвичайно ефективний препарат 
для томатів, яблунь і винограду проти 
фітофторозу, плямистостей, мілдью 
і парші. Норма витрати  20-30 г на 
5 л води.

• Контактно-системний препарат 
для овочевих і баштанних культур, 
винограду від мілдью, білої/чорної 
гнилі, пероноспорозу, фітофторозу 
борошнистої роси, альтернаріозу

• Дієвий препарат для картоплі, 
капусти і огірків проти 
фітофторозу і пероноспорозу. 

• Норма витрати 15 мл на 5 л води 
на 1 сотку.
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Фітофтороз Борошниста роса Кокомікоз Ризоктоніоз Іржа Кучерявість листяПероноспороз

15.0162  10 г 14,50
15.0163 200 г, паста 53,25
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ІНШІ ПРЕПАРАТИ

Препарат 30В 
Агропромніка

Антислизень Агромаксі

Доктор Робик 
біодеструктори

Стрічка від мухАнтимурав’їн 
Агромаксі

Смерть шкідникам  
Італ Тайгер Антищур Укравіт

Смерть гризунам 
гранули мікс Талон Syngenta

Мишливець ProtectOn

Septix від Санекс  
для вигрібних ям

Антикрот

Смерть гризунам зерно

Капкан Укравіт

Крисина смерть  
Італ Тайгер

Джерело септики, 
компост, очисткаKalius для побутуKalius 

для вигрібних ям

Засоби від побутових 
комах

Брунька  
Кемілайн Агро

Лимацид Ензим Агро

Адюмакс прилипач 
Ензим Агро

АнтАут Ензим Агро

Смерть гризунам 
зерно+дуплети Ред Сімейний сад

Bros порошок від 
мурах

Антимурав’їн Оранж 
Агромаксі

Вітабайт від мурах 
Укравіт

Слизнестоп Bros Snakol Bros Тандем прилипач 
Укравіт

Сяйво прилипач 
ProtectOn

Чистий Сад Агромаксі Липкий пояс для  
дерев Агромаксі

Клейова пастка  
Укравіт Авангард Антислимак
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15.0354 500 мл 72,00
15.0417 900 мл 129,00

15.0107 20 г 15,00
15.0265 300 г 110,00

15.0261 75 г, вигр. ями 48,00
15.0262 75 г, компост 39,00
15.0456 30 г, вигр.ями 29,00
15.0457 30 г, вул. туалети 27,00

15.0129 eCOSTriPe, чехія 4,50
15.0130 BrOS, польща 5,50

15.0113 20 г порошок 10,50
15.0112 120 г гранули 9,75

15.0285 250 мл 48,70
15.0286 500 мл 77,00

15.0090 14 г брикет 2,50
15.0091 200 г тісто 21,60

15.0338 200 г банка 24,90
15.0339 250 г пакет 21,60

15.0412 брикети, 100 г 35,70
15.0413 гранули, 100 г 34,85

15.0453 10 шт 25,50
15.0454 400 г 152,00

15.0458 50 г 99,00
15.0459 100 г 148,00
15.0460 200 г 254,00

15.0106 Дим. шашка, 5 шт 29,70
15.0104 пелети 60 г 9,85
15.0105 пелети 120 г 13,90

15.0098 250 г масло-сир 19,50
15.0096 250 г арахіс 19,50
15.0394 250 г мікс 19,50

15.0287 200 г зерно 20,25
15.0288 300 г брикети 58,95
15.0289 200 г тісто 23,40

12.1467 №1 синя 100 г 13,50
12.1468 №1 синя 200 г 22,50
15.0084 №2 червона 200  21,25

15.0255 Для вигр.ям, 40 г 64,00
15.0256 Для вигр.ям, 80 г 119,00
15.0253 Для вигр.ям, 160 г 164,00
15.0257 компост, 20 г 39,00
15.0258 компост, 80 г 119,00
15.0259 акваріум, 20 г 64,00
15.0260 ставки, 80 г 119,00

15.0244 компост, 20 г/300 кг 23,40
15.0245 Для воДойм, 20 г/м3 21,00
15.0246 Для труб, 20 г/5 м 21,00
15.0247 розчинення жирів, 20 г/5 2 21,00

15.0250 20 г 21,00
15.0252 50 г 46,00
15.0249 100 г 74,10
15.0251 200 г 134,00

15.0274 гран./мух, 30г 12,25
15.0276 пастка віД мух 14,75
15.0275 пастка віД молі 13,50
15.0284 пастка/тарган 14,75

15.0147 20 мл 39,90

15.0437 80 г/1 сотка 69,25

15.0382 2 мл/10 л воДи 8,60

15.0411 80 г/40 м2 79,85

15.0299 400 г, банка 26,60 15.0290 тісто, 200 г 21,00

15.0435 100 г 64,00 15.0273 50 г 9,95 15.0280 100 г 35,40

15.0263 30 г/10 м2 21,10 15.0264 200 г 102,00 15.0144 10 мл/10 л воДи 4,50 15.0381 5 мл/10 л воДи 7,95

15.0182 300 мл 15,20 15.0223 5 м 41,00 15.0271 5 шт/уп 37,00 15.0270 30 г/30-40 м2 16,35

• Новий препарат для захисту 
плодово-ягідних та декоративних 
культур. Знищує зимуючі стадії 
щитівок, білокрилок, листовійок, 
попелиць, медяниці, молі, кліщів.

• Від слимаків на городах, підвалах, льохах. 
Діюча речовина: метальдегід. Швидко діє, 
захист 2-3 тижні, не викликає звикання, 
є безпечним для черв’яків, корисних 
мікроорганізмів, бджіл. 20 г на 10 м2.

• Сильнодіюча композиція мікроорганізмів 
для розкладання органічних відходів. 
Вистачає на обробку об’єму 1500 л (1,5 м3).

• Липкі стрічки від мух з харчовим 
аттрактантом для приміщень, терас 
тощо. Не розміщувати на сонці та 
поблизу вогню. Якісний клейовий 
шар, ефективний до 2 місяців.

• Ефективний засіб від мурах
• Порошок застосовувується у 

будинку та зовні
• Гранули - для грядок, саду, 

теплиць

• Готовий до використання інноваційний 
інсектицид для захисту будинку і 
прибудинкової території від тарганів, 
клопів, комарів, гусениць, мурах, ос, мух, 
бліх та інших літаючих і повзаючих комах.

• Принада для знищення щурів, мишей 
та інших шкідливих гризунів у закритих 
місцях та на відкритих територіях. 
Загибель гризунів настає на 3-7 день 
переважно на відкритих місцях.

• Ефективний проти мишей, щурів та 
ін. гризунів. Присадибні ділянки, 
житлові та не житлові приміщення. 
Загибель шкідників через 3-5 
дн.на відкритих місцях

• Надійний засіб проти сірих, чорних 
пацюків, хатніх мишей та полівок. 
20 -60 г препарату розміщають 
у контейнерах на відстані 2-5 м. 
Закриті території.

• Брикети для знищення 
пацюків та мишей у закритих 
приміщеннях, складах, погребах, 
коморах тощо. 2-3 брикети через 
кожні 3-15 м.

• Для якісної утилізації відходів у 
септику/вигрібній ямі/вуличному 
туалеті. Нешкідливий для 
середовища та людини. 20 г /2 м3

• Ефективні засоби проти шкідників  
на ділянці. Здійснює хімічний 
вплив на кротів. Використовувати 
за інструкцією

• Родентицид для присадибних 
ділянок, житлових і нежитлових 
приміщень. Загибель гризунів 
настає на 3-7 день.

• Для знищення чорних і сірих 
пацюків, щурів, мишей, полівок. 
Для житлових/нежитлових 
приміщень, с/г угідь

• Перевірений часом родентицид італійського 
виробництва. Привабливий для гризунів, 
містить ароматні натуральні складові, після 
поїдання гризуни гинуть на відкритих місцях

• Засоби для компостних сумішей, 
вигрібних ям і для побутової очистки. 
Норма витрати 20 г на 1 м3

• Ефективні засоби від надійного 
виробника біодеструкторів  
для переробки відходів

• Для переробки вмісту вигрібної 
ями на вуглекислий газ і добриво. 
Норма витрати 20 г на 1 м3

• Ефективні засоби від мух, мошок та молі. 
Забезпечать захист від комах у побуті. 
Безпечні для людини та середовища

• Засіб для осінньої та весняної 
обробки саду проти зимуючих 
стадій шкідників та хвороб. 
Здійснюється після опадання листя 
восени та до розпускання бруньок 
весною

• Біо-препарат у гранулах для боротьби 
зі слимаками і равликами. Ефект від 
застосування проявляється практично 
відразу після поїдання приманки 
слимаками, контакт препарату з тілом 
шкідників викликає їх швидку загибель.

• Ад’ювант-сурфактант для покращення 
покриття, утримання та проникнення 
робочих розчинів агропестицидів 
на рослинній поверхні, з метою 
підвищення ефективності дії засобів 
захисту рослин.

• Принада від чорних, рудих, садових 
та побутових мурах. Використовується 
у житлових, виробничих, складських 
приміщеннях, на присадибних 
ділянках, подвір’ях у місцях великого 
скупчення мурах.

• Поєднання 2-х приманок, 
зерно+спеціальні гранули для 
знищення мишей і щурів, в т.ч. 
«стійких», для побутового використання, 
на с/г територіях тощо. 30-50 г для 
мишей, 50-100 г для щурів

• Швидкодіючий ефективний 
препарат для знищення сірих і 
чорних щурів, домашніх і польових 
мишей у будинках, льохах, на 
виробництвах і складах, в полях і с/г 
угіддях. 2-3 фільтр-пакета на 2-15 м.

• Готова до використання приманка 
для захисту від садових та побутових 
мурах та інших комах-шкідників. 20 г 
препарату (4 чайних ложки) на 0,5 л 
води або сухе внесення в мурашник 
або на шляху пересування мурах.

• Для знищення мурах та грунтових 
мушок.Від мурах в саду, на грядках 
та проти мушок,  що з’являються 
біля вазонів. Мурахи зникають 
через 2-5 днів, захисна дія триває 
до 3-х міс. 50 г на 15-25 м2

• Дуже дієва принада у гранулах для 
знищення мух, мурашок, мошок 
у середовищі життєдіяльності 
людини. 2 способи застосування: 
сухий або вологий; 25 г гранул на 
0,2 л води. або 2,5 г на 1 м2.

• Ефективний моллюскоцид для 
знищення слимаків та равликів 
на присадибних ділянках. Після 
контакту з препаратом слимаки 
повністю висихають протягом 
48 год.

• Гранули проти слимаків шлункової 
і контактної дії, ефективно знищує 
слимаків відкритому грунті і під 
укриттями. Препарат не розмокає і 
зберігає властивості тривалий період, 
до 3 тижнів. Норма 40 г на 10 м2.

• Збільшує ефективність обробок 
агропрепаратами, що особливо 
важливо під час сухої або прохолодної 
погоди, коли пригнічується ріст 
рослин і погіршується їх зволоження 
робочим розчином.

• Сприяє кращому проникненню ЗЗР 
у рослину під час обробок, підвищує 
ефективність пестициду, забезпечує 
прилипання навіть до рослин, що 
мають восковий наліт (капуста, 
цибуля), зменшує втрати пестицидів.

• Препарат проти хвороб та 
зимуючих  у грунті та на корі 
кліщів і шкідників. Застосовується 
восени після опадання і весною 
до розпускання бруньок,  аналог 
Дноку. 300 мл/10 л води

• Щільна стрічка з шаром клею, 
нанесеним на 2 сторони. 
Обгортають стовбур дерева для 
перешкоджання потраплянню 
повзаючих шкідників. 2-4 міс. 
зберігає клейкі властивості

• Клейова пастка для комах-шкідників 
саду, на грядках і у теплицях. 
Ефективна проти блішок білокрилки, 
мух, мошок. Клейовий шар без запаху, 
не стікає, не пошкоджується дощем та 
сонцем. 1 пастка на 5-7 м2

• Ефективне мікродобриво з 
лимацидним ефектом. Дія препарату 
проявляється після контакту з 
тілом слимака і спричиняє його 
зневоднення. Одночасно живить 
рослини азотом та сіркою

Завдяки теплим зимам більшість зимуючих стадій шкідників та грибкових патогенів не вимерзають у грунті і вже з приходом тепла масово атакують 
рослини. Наприклад, парша яблуні - патоген зимує на опавшому листі з того боку, що направлене вгору. При оптимальній вологості та температурі спори 
гриба, немов із пушки, вистрілюють вгору, підхоплюються повітряними потоками і врешті чіпляються за листя дерева, продовжуючи далі свій розвиток 
за рахунок рослини та її плодів. Тому, у догляді за садами надзвичайно важливо прибирати опале листя та здійснювати міжсезонні обробки для знищення 
зимуючих стадій патогенів і шкідників - після опадання листя та до розпускання бруньок. Це дозволить уникнути обробок дерев під час активної вегетації.
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49     +38 (067) 39-09-104       +38 (095) 86-90-444

ГЕРБІЦИДИ
ЗАСОБИ ПРОТИ БУР’ЯНІВ

ЯК ПРАВИЛЬНО 
ВИКОРИСТОВУВАТИ ПРЕПАРАТИ

Антипирій

Дикамба Форте

Антисапа

Пермаклін Ліквід 
(Зенкор Ліквід)

Напалм Напалм Форте Ураган ФортеГліфовіт Екстра Чистопол

Дуал Голд Оберіг Осотин

ГезагардБетагард

Примус

МістральГольф Укравіт

Гербіцид 
Рим+прилипач МачоДабл Трай

Тівітус

Раундап Макс 

Пантера Фюзілад Форте Цукрон

Артикул   |  ФАсувАння  |   ЦінА

Артикул   |  ФАсувАння  |   ЦінА

Артикул   |  ФАсувАння  |   ЦінА

Артикул   |  ФАсувАння  |   ЦінА

Артикул   |  ФАсувАння  |   ЦінА Артикул   |  ФАсувАння  |   ЦінА Артикул   |  ФАсувАння  |   ЦінААртикул   |  ФАсувАння  |   ЦінА Артикул   |  ФАсувАння  |   ЦінА

Артикул   |  ФАсувАння  |   ЦінА Артикул   |  ФАсувАння  |   ЦінА Артикул   |  ФАсувАння  |   ЦінА

Артикул   |  ФАсувАння  |   ЦінААртикул   |  ФАсувАння  |   ЦінА

Артикул   |  ФАсувАння  |   ЦінА

Артикул   |  ФАсувАння  |   ЦінААртикул   |  ФАсувАння  |   ЦінА

Артикул   |  ФАсувАння  |   ЦінААртикул   |  ФАсувАння  |   ЦінА

Артикул   |  ФАсувАння  |   ЦінА

Артикул   |  ФАсувАння  |   ЦінА

Артикул   |  ФАсувАння  |   ЦінА Артикул   |  ФАсувАння  |   ЦінА Артикул   |  ФАсувАння  |   ЦінА

12.1344 100 мл (5-10 сот) 79,00
15.0056 250 мл 164,00

15.0352 15 мл/2-4 сот 18,00
15.0427 100 мл 75,50

12.1347 50 г 136,00

15.0239 20 мл 72,00
15.0238 100 мл 274,00

15.0177 100 мл 77,00
15.0463 300 мл 264,00
15.0464 1 л 442,00

15.0178 100 мл 89,00
15.0465 300 мл 241,00
15.0466 1 л 474,00

12.1301 100 мл 79,00
15.0062 300 мл 191,00
15.0438 1 л 388,00

15.0241 100 мл 75,10
15.0242 500 мл 221,00

15.0399 100 мл 78,10
15.0400 1 л 410,00

12.1325 100 мл/3 сот 159,00
15.0402 300 мл 332,00

15.0344 15 мл/1 сот 21,60
15.0343 100 мл 89,00

15.0346 2 г/1 сотку 14,50
15.0345 10 г/5 соток 47,50

12.1323 100 мл 86,50
15.0401 300 мл 169,00

15.0425 100 мл 129,00

15.0375 100 мл 69,00

15.0404 20 г 65,5015.0187 3 г 13,10

15.0429 5 г+ 25 мл 59,0015.0462 100 мл 98,00

15.0236 2,5 г/5 соток 16,00

15.0424 1 л 485,00

15.0371 250 мл 264,00 12.1327 100 мл 122,00 15.0372 10 мл 25,60

• Післясходовий гербіцид вибіркової дії. 
Знищує злакові бур’яни (пирій, мишій 
тощо) на картоплі, капусті, буряках, 
томатах, моркві, ріпч. цибулі. Обробка 
при висоті бур’яну до15см

• Для приготування робочого розчину використовуйте чисту 
водопровідну або колодязну воду. Забруднена вода, вода зі ставків 
містить часточки мулу, які зв’язують діючу речовину препарату та 
зменшують її ефективність

• Плодові дерева починають обприскувати з верхівки крони 
донизу. Робочим розчином ретельно обприскують поверхню гілок 
і листя. Розпилювач має бути на відстані 0,5 м від поверхні, яка 
обробляється. Обприскують до появи першої великої краплі, яка не 
стікає. Овочеві культури, полуниці, які висаджені під деревами, на 
час обробки потрібно накривати поліетиленом. 

• Обробку не проводять перед дощем, під час сильного вітру, або 
якщо на листі є роса. Найкраще проводити обробку рослин у суху і 
безвітряну погоду при температурі не вище 25°С.

• Найкращі години для обробки рослин добривами та ЗЗР - ранкові 
або вечірні, коли активність сонця та комах запилювачів знижена. 
Не проводьте обприскування під час цвітіння, щоб запобігти 
пошкодженню квітів, отруєнню бджіл і корисної ентомофауни.

• У більшості випадків доцільно спочатку приготувати маточний розчин. 
Для цього беруть окрему тару об’ємом 1/3 від потрібного. Сипучі 
препарати висипають у посудину з водою для маточного розчину, 
упаковку спалюють; рідкі препарати виливають і кидають у посудину 
порожній пакет для змивання решти препарату з упаковки. Маточний 
розчин ретельно перемішують, переливають у оприскувач через сито 
або марлю, доливають воду до потрібного об’єму.

ЩОБ ЕФЕКТИВНО ПОЗБУТИСЯ ШКІДНИКІВ ТА ХВОРОБ РОСЛИН, 
ДОТРИМУЙТЕСЬ ДЕКІЛЬКА ПРОСТИХ ПРАВИЛ

• Ефективний гербіцид для знищення 
дводольних бур’янів на посівах озимої 
пшениці, ячменю, кукурудзи і на газонах. 
Результативний на бур’янах, які стійкі до 
препаратів на основі 2,4-Д та МЦПА.

• Системний гербіцид вибіркової 
дії для обробки грунту до висадки 
розсади томатів; після посіву і 
до сходів томатів та картоплі; по 
сходам при висоті картоплі до 15 см. 
50 г на 5-10 соток

• Проти злакових і дводольних 
бур’янів у т.ч. злісних. Морква 
і  картопля - до сходів культури; 
томати після висадки розсади.  
20 мл на 2-4 сотки.

• Системний гербіцид з тривалим 
захистом більше місяця. Знищує всі злісні 
багаторічні бур’яни, в т.ч. пирій, осот, 
берізка польова та ін. 50-100 мл на 1 сотку.

• Дієвий проти всіх видів бур’янів. Землі 
під посів, після збору урожаю, міжряддя 
садів і виноградників. Норма витрати: 
20-100 мл на 8 л води на 1 сотку.

• Проти 1-і багаторічних бур’янів 
(осоту, березки, пирію тощо). Сади, 
виноградники, площі під овочеві і 
картоплю. 20-40 мл/сотку.

• Дієвий післясходовий гербіцид для 
повного знищення 1- і багаторічних 
бур’янів, в т.ч. карантинних і 
чагарникової рослинності. 20-35 мл 
на 2-3 л води на 1 сотку

• Для знищення бур’янів на 
площах під овочеві, зернові, 
сади, виноградники, землі не с/г 
призначення, десикант для бобових. 
30-60 мл/3-5 л води

• Ґрунтовий гербіцид (1-річ. злакові, деякі 
дводольні) обробка після посіву до сходів 
культури/до висадки розсади. Картопля, 
томати, кавуни, капуста, кукурудза, горох, 
цукрові буряки, соняшник

• Від пирію та ін. злакових бур’янів, 
застосов.при появі 2 листків у 1-річ. 
бур’янів і до кущіння. Цукр.буряк, 
соняшник, ріпак, картопля, томати, огірки, 
морква, цибуля, капуста, суниця садова

• Гербіцид від 1-річ. дводольних 
бур’янів: кульбаби,чортополоху 
тощо. По ріпаку цукр.буряках, 
пшениці, ячменю, кукурудзі, 
часнику, цибулі, суниці, газонам

• Для обробки грунту після посіву, але 
до сходів на посівах гороху, картоплі, 
моркви, квасолі, соняшнику. Знищує 
однорічні бур’яни (пирій, щириця, 
лобода тощо). 100 мл/2-3 сотки

• Післясходовий гербіцид  
системної дії для контролю  
бур’янів на посівах всіх типів 
буряку. 

• 10 мл на 5 л води на 1 сотку.

• Проти широколистних 
бур’янів (щириця, лобода 
тощо) по пшениці, ячменю, 
кукурудзі. Збільшений період 
застосування. 10 мл на 10 л води 
на 2 сотки.

• Високоефективний гербіцид для 
знищення 1-річних злакових та 
дводольних бур’янів на посівах картоплі, 
безрозсадних та розсадних томатів. 
Аналог Пермаклін Ліквід (Зенкор). Норма 
витрати 5-15 г на 4-5 л води/1 сотку.

• Для обробки газонів від 
дводольних одно- та багаторічних 
бур’янів: щириці, амброзії, 
споришу, галінсоги, берізки, 
лободи, ромашки, кульбаби тощо. 
3 г на 1-1,5 сотки.

• Післясходовий гербіцид системної 
дії для захисту посівів кукурудзи, 
картоплі, томатів від однорічних 
та багаторічних злакових та 
дводольних бур’янів. 5 г Рим на 
30-40 л води на 10 соток.

• Ґрунтовий гербіцид від 1-річних 
злакових та деяких дводольних бур’янів 
на посівах соняшнику, кукурудзи, 
буряку, ріпаку, картоплі, кавунів, 
розсади томатів та капусти. Норма 
витрати 40 мл/10 л води на 2 сотки. 

• Гербіцид на посадках картоплі, 
кукурудзи, томатів проти одно- та 
багаторічних злакових бур’янів та 
окремих дводольних.  
Від пирію, мишію, гірчаків,  
щириці тощо.

• Відомий високою ефективністю 
системний гербіцид для знищення 
одно та дводольних бур’янів та 
використовується на ділянках до 
посіву або після збору урожаю. 
Норма витрати 15-60 мл на 1 сотку.

• Гербіцид по сходах картоплі 
томатів, цибулі і цукрового буряку, 
проти одно і багаторічних бур’янів, 
коли вони на стадії 3-4 листків 
до настання фази кущення.10-20 
мл/5 л води/100м2

• Проти багато- і однорічних  
злакових бур’янів по картоплі, 
моркві, цибулі, томатам огіркам, 
капусті, винограді, цукр.буряку, 
полуниці, малині, смородині, для 
баштану. 100 мл на 5-10 сот.

• Унікальний гербіцид системної дії 
проти всіх видів осотів на посівах 
зернових, колосових, кукурудзи, 
цукрових буряків, цибулі, лаванди, 
моркви. Норма витрати 3-6,6 мл на 
1 сотку, лаванда до 17 мл на сотку.

Як правильно обрати гербіцид?  - Гербіциди суцільної дії потужно діють на всі типи рослинності. Їх можна застосовувати для 
розчищення зарослих ділянок, після збору урожаю або до посіву. Не можна застосовувати гербіциди суцільної дії на вегетуючих 
культурах.  - Гербіциди вибіркової дії - застосовуютья до посіву або після сходів культурних рослин. Серед них є такі, що діють проти 
злакових бур’янів (пирій, мишій, тощо), або ті, що діють проти широколистих бур’янів: лобода, щириця, портулак, берізка тощо.
Для безпечного застосування препаратів проти бур’янної рослинності уважно читайте опис та інструкцію до застосування.

ГЕРБІЦИДИ ВИБІРКОВОЇ ДІЇ

ГЕРБІЦИДИ СУЦІЛЬНОЇ ДІЇ



Адреса для відправки  
бланків замовлень:

04074, м. Київ, а/с № 45
Виїмка листів відбувається щодня у робочий час  
відділення Укрпошти

Відправка бланків замовлень 
через Viber:
Сфотографуйте заповнений бланк, відправте фото замовлення на:

     +38 (067) 39-09-104 
очікуйте відповіді та дзвінка нашого оператора для погодження.
Через вайбер опрацьовуються повідомлення, з 9 до 18 години щодня.

Адреса електронної пошти:

order@good-harvest.ua
Замовлення, надіслані електронною поштою,
а також відповіді на запити або звернення
опрацьовуються щодня з 8:00 до 20:00. 

Адреса інтернет-магазину:
www.good-harvest.ua
Замовлення, оформлені в інтернет-магазині, потрапляють 
в обробку миттєво, замовлені товари автоматично резервуються.

Погодження усіх замовлень по телефону здійснюється з  
+38 (044) 502-73-96 щодня з 8:00 до 20:00

Телефонна підтримка 
(продиктувати замовлення, дізнатись про статус відправки):

      +38 (067) 39-09-104 

      +38 (095) 86-90-444
Приймаємо дзвінки щодня з 8:00 до 20:00

@


