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якiсть
за розумною цiною

ТМ «НК ЕЛІТ» заснована 2004 року.
На сьогодні одна з провідних насіннєвих компаній.
Як сучасна компанія, НК ЕЛІТ поставляє на
ринок України широкий спектр високоякісного насіння вітчизняної і зарубіжної селекції :
овочевих, квіткових, пряних, кормових культур, а також газонні трави.

До вашої уваги пропонуємо каталог, який допоможе Вам не втратити орієнтир у безмежному просторі сортів і гібридів овочевих культур, у чаруючому розмаїтті квітів.

ЩЕДРОГО
ВАМ УРОЖАЮ!

Представництва та диллери
Вінницька область
Волинська область
Донецька область

м. Вінниця
м. Луцьк
м. Червоноармійськ
м. Краматорськ
мережа магазинів «Огородник»
Дніпропетровська область
м. Дніпропетровськ
Житомирська область
м. Бердичів
Запорізька область
м. Запоріжжя
Кіровоградська область		
Одеська область
м. Одеса
Полтаська область
м. Полтава
Сумська область
м. Суми, магазин «Зелений Світ»
Тернопільська область
м.Тернопіль
Харківська область
м. Харків
Хмельницька область
м. Хмельницький
		
Черкаська область
м. Городище
Чернігівська область
м. Ніжин
м. Чернігів
Чернівецька область
м. Чернівці Калинівський ринок
		
м. Чернівці магазин «Зелений Світ»
		

067 430-13-69
050 528-72-28
050 526-52-71
050 424-28-01
095 500-23-55
067 430-13-69
096 048-37-88
067 520-38-27
067 485-09-34
0532 50-28-17
0542 78-74-30
050 505-61-94
067 592-21-63
097 761-50-05,
03822 71-50-13
098 201-20-09
067 460-50-81
050 547-32-82
097 133-90-37,
099 750-20-09
050 374-24-17,
03725 2-21-29

ПАКЕТОВАНЕ НАСIННЯ
ОВОЧЕВИХ ТА
ПРЯНИХ КУЛЬТУР
Головний офіс:
м. Київ, Софіївська Борщагівка,
вул.Жулянська, 59-А
т/ф (044) 507-29-79
(067) 443-38-39,
(067) 505-61-89
www.nk-elit.com.ua,
info@nk-elit.com.ua
Представництво у м.Києві:
м.Київ, вул. Булаховського, 5Г
тел. (044)496-99-81,
(044)459-34-56
(067)551-61-28
nk-elit@mail.ru

Каталог овочi
Овочеві та пряні культури НК Еліт

4-28 стр.

Інкрустоване насіння

29-32 стр.

Овочеві та пряні культури
ТМ “Діоніс”

33-42 стр.

Мініфасовка
(насіння з Голландії)

44-45 стр.

Професійне насіння
іноземних компаній BUSINESS-SEEDS

46-48 стр.

Насіння газонних травосумішей

Каталог квiти
Квіти НК ЕЛІТ

Квіти ТМ “Діоніс”

48 стр.

2-15 стр.

16-19 стр.

Овочевi та прянi культури
До цього розділу включені сорти та гібриди вирощені на дослідних станціях і фермерських господарствах України та в інших країнах Європи.
Всі вони пристосовані до умов України, мають високу стійкість до хвороб, добре зберігаються, високоврожайні та мають високі смакові якості.
Якщо Ви хочете виростити справжній хрумкий, ароматний огірок, яскраві
соковиті помідори, гостру редиску – це насіння для Вас.

Баклажан
ГЕЛІОС
Ранньостиглий116-120
днів. Плоди масою 300700г, шароподібної форми,
світло-фіолетового
забарвлення з щільною
білою не гіркою на смак
мякоттю. Кущ напіврозлогий, 45-59 см заввишки.

Ранньостиглий - 90-105
днів. Рослина компактна,
висотою 50-60см. Плоди
округло-овальні, темнофіолетового забарвлення,
масою 200-250 г.

Боби
ОВОЧЕВІ

Вегетаційний період від сходів до технічної стиглості
бобів - 85-90 днів. Рослина кущова. Стебло звичайне,
висотою 72см, гіллясте. Біб лущильний, прямий, гострий,
довжиною 6-9, діаметром 3-4см, темно-сірий. На рослині 22-27 бобів в кожному 3-5 насінин. Насіння коричневе з рубчиком, крупне. Дозріває дружно, стійкий до
хвороб, засухи і розтріскування.
Середньостиглий – 110-140
днів. Рослина компактна,
висотою до 60 см. Плід
циліндричної форми, довжиною 14-20 см, темнофіолетовий,
блискучий,
маса плоду 100-170 г.

Буряк
ДЕТРОЙТ
Середньоранній -80-105 днів. Формує круглі, дуже красиві
коренеплоди. Маса коренеплоду 170-190г. Сорт універсального призначення.

Середньоранній -100-130
днів. Урожайний. Коренеплід кулястої форми, легко виривається, маса 210310г. Стійкий до хвороб.
Добре зберігається взимку.
Середньостиглий – 110-135
днів. Коренеплід округлий, гладенький. Маса
плоду 150-250 г. Добре
зберігається взимку. При
пізньому висіві (1-10 червня) коренеплоди краще
зберігаються зимою.

Середньоранній -100-130
днів. Урожайний. Коренеплід кулястої форми,
легко виривається, маса
200-300г. Добре зберігається взимку.

Середньоранній
-105-115
днів. Урожайний. Коренеплід кулястий, наполовину заглиблений в землю,
легко виривається. Маса
коренеплоду 230-350г.

Буряк
ОПОЛЬСЬКИЙ

Скоростиглий – 110-125
днів. Коренеплід плоский,
висотою 6-12см, масою 150350г; заглиблений в землю
наполовину. Лежкість добра. Для осінньо-зимового
використання.

Ранньостиглий – 80-100
днів. Використовують на
пучкову продукцію. Соковивитий, ніжний, солодкий.Гарно зберігається.

Середньостиглий - 125-140 днів. Коренеплід циліндричної
форми, діаметром 4-7см, із загостреним кінчиком, легко
виймається з грунту. Маса коренеплоду 190-450г. Для зимового зберігання і переробки.

Середньостиглий – 128-145 днів.
Коренеплід циліндричної форми,
темно-червоний з темно-фіолетовим відтінком, діаметром
5-7см, з невеликим загостреним
кінчиком, легко виривається з
ґрунту. М’якуш темно-червоний,
соковитий, без білих прожилок,
дуже смачний. Маса коренеплоду 210-450 г. Смакові якості відмінні. Для зимового зберігання
і переробки.

Буряк
АТАМАН

Середньостиглий - 130-140
днів. Коренеплід циліндричної форми, темно-червоний
з темно-фіолетовим відтінком, діаметром 4-7см, легко
виймається з грунту, масою
250-600г. Для зимового
зберігання та переробки.
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Середньопізній - 132-150 днів.
Урожайний. Коренеплід циліндричної форми, темно-червоний,
діаметром 4-7 см, рівний, з загостреним кінчиком, легко виймається з ґрунту. М’якуш темночервоний, соковитий, без світлих
кілець, ніжний, солодкий, дуже смачний. Маса коренеплоду 230-370г. Рекомендується для зимового
зберігання.

20г

20г

20г

Середньоранній -105-132 днів.
Урожайний. Коренеплід кулястої форми, легко виривається,
маса 190-310 г. М’якуш темночервоний з бордовим відтінком,
без білих прожилок, соковитий,
ніжний, солодкий. Добре зберігається взимку.

Середньоспілий- 100-120 днів.
Врожайний. Коренеплід кулястої форми, легко виривається,
маса 200-310г. М’якуш темночервоний з бордовим відтінком,
без білих прожилок, соковитий,
ніжний, солодкий. Добре зберігається на зиму.

Буряк
КАДЕТ
Середньостиглий – 125-140
днів. Коренеплід округлий,
з гладенькою шкіркою і невеликою розеткою листків.
Консистенція м’якоті коренеплоду ніжна, забарвлення
темно-червоне, без кілець,
ніжна, солодка. Маса коренеплоду 170-340г.

Газон
ДЕКОРАТИВНИЙ
Витончений, що не вимагає частої стрижки. Газон придатний для репрезантативних площ, перед офісом, присадибних ділянках

25г

10г

Газон
спортивний

Газон
КВІТУЧИЙ
Трав’яна суміш містить багато видів польових квітів і
трав, які допоможуть Вам створити ідеальний квітучий
газон. Рослини в суміші є прекрасними медоносами,
завдяки чому будуть приваблювати бджіл і метеликів,
створюючи дивовижну живу картину в саду і т.д. Газонна трава використовується для створення галявин
на вузьких ділянках біля огорожі, навколо плодових
дерев, берегів водойм і на задніх планах будівель.

Завдяки ідеально підібраній складу суміші газон
витримує навантаження, стійкий до витоптування
і зносу. Призначений для ігрових і спортивних
майданчиків, місць відпочинку, присадибних ділянок, парків, житлових зон.
Траво-квіткова суміш для присадибної ділянки. Квітне на протязі літа.Склад: Костриця, мятлик, райграс, конюшина декоративна,
люцерна, суміш квітів.

Газон
тіньовий

Рекомендується для фрагментів газону, що знаходиться в обмеженому сонячному освітленні. Спеціально підібрана суміш для створення газонів в
садах і паркових зонах з нестачею освітлення (до
70-80%), має красиве темно-зелене листя.

Середньостиглий – 110-120
днів. Рослина середньоросла, довжиною до 3 м. Плід
округлий, масою до 16 кг,
забарвлення плоду від світло-зеленого до жовтого з
невеликими смугами сірого
кольору. М’якуш оранжевого кольору, щільний, солодкий. Відсутня оболонка
на насінні.

Газон
універсальний

Призначений для зручного та швидкого озеленення
різних площ і не вимагає особливого догляду. Універсальний газон є найбільш поширеним видом на ділянках звичайного газону.

Пізньостиглий – до 120
днів. Рослина довгоплетиста. Плід видовжено-циліндричний з потовщенням
до вершини, масою до 7кг,
довжиною 50-80см. М’якуш
яскраво-оранжевий, солодкий.

Високоврожайний середньостиглий сорт універсального призначення. Період
від повних сходів до збору
плодів - 112-130 днів. Плоди великі, масою 18-30кг.
Форма плодів овальна,
помаранчевого
кольору.
М’якуш ніжний, приємно
солодкого смаку, завдовшки 5-8см. Посів у відкритий
грунт рекомендується після
загрози весняних заморозків. У північних регіонах рекомендується вирощування
через розсаду.

Гарбуз
ЛЕЛЬ
Скоростиглий, з вегетаційним періодом - 90-100
днів. Рослина кущова. Плід
середньо плескатий, гладенький, масою 4-6кг,
шкіра темно-зелена, при
достиганні плоду – жовто-помаранчева.
М’якуш
жовтий, мало солодкий,
середньої товщини.
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До початку достигання
– 110-115 днів. Мускатний.
Плід гладенький, слабо
сегментований, без сітки,
масою 4,2кг. М’якуш помаранчевий, соковитий. Універсального використання.

Гарбуз
100-ФУНТОВИЙ

Середньостиглий - 110-125 днів. Рослина довгоплетиста.
Плоди великі, овальні, жовті, масою до 40кг. М’якуш жовто-оранжевий, рихлий, товщиною 4-5см. Придатний для
зимового зберігання. Використовують в домашній кулінарії
і в кормових цілях.

Вегетаційний період триває біля 120 днів. Плоди
золотисто-жовті, овальноокруглої форми з характерними ребрами. Мякуш
мало волокнистий, рихлий,
дуже товстий. Вага плодів
80-130кг.

До початку достигання -120
днів. Універсального використання. Плід овальний,
масою 5-9 кг. Поверхня
слабо ребриста. Фон недостиглого плоду темнозелений, стиглого – апельсиновий. М’якуш середньої
товщини, апельсиновий,
хрумкий, солодкий.

Гарбуз
Коннектикут

Середньопізній – 110-115
днів.
Високоврожайний
сорт з високим вмістом
каротину. Плоди насиченого-оранжевого кольору,
округлі, трішки ребристі.
М’якуш
помаранчевого
кольору, щільний з прекрасним солодким смаком.
Середня маса плодів 7-9кг.
Стійкий до захворювань.
Транспортабельний. Плоди
довго зберігаються. Призначений для приготування
соків і пюре, різних типів
каші. Рослина вимоглива
до тепла.

Гарбуз
руж віф де’тамп

Середньопізній – 110-115 днів. Високоврожайний сорт з
високим вмістом каротину. Плоди червоно-помаранчевого
кольору, округло-проплюснуті, з сегментованою на дольки
поверхністью. Середня маса плодів 15-20кг. Стійкий до захворювань.

Гарбуз
ДІ ПРОВЕНСА

Ранньостиглий - 70-75днів.
Плоди видовжено-овальні, жовтого забарвлення,
з повною або частковою
сіткою, масою 2,1-3,6кг.
М’якуш білий, інколи із зеленим відтінком біля шкіри,
щільний, товстий, хрусткий,
ніжний, солодкий, з сильним ароматом. Урожайність
2,6- 4,3 кг/м2. Сорт стійкий
до хвороб.

Горох
АДАГУМСЬКИЙ

Середньостиглий – до 70 днів. Рослина висотою 60-70см.
Боби темно-зелені, довжиною 7-8см, містять по 5-9 насінин.
Насіння в молочної стиглості темно-зелене, солодке. Дружно
дозріває. Сорт стійкий до хвороб. Споживають в свіжому та
консервованому вигляді.

Горох
АЛЬФА
Ранньостиглий - 65-80 днів.
Рослина, висотою 50-70см.
Боби темно-зелені, довжиною
7-8см, містять по 5-9 насінин.
Горошок молочної стиглості
темно-зелений, ніжний, соковитий, солодкий на смак.

Горох овочевий
Бінго

Пізньостиглий -79-84 дні. Високоврожайний. Рослина
висотою 60-70см. Боби зелені, прямі, довжиною 8см,
містять по 8 насінин. На рослині в середньому 10-12.
Насіння в молочної стиглості темно-зелене, солодке,
вирівняне за розміром.

20г
Cередньопізній лущильний сорт.
Вегетаційний період від сходів
до технічної стиглості - 79-83 дні.
Стебла міцні, висотою 80-100 см.
Боби довжиною 8-10см, широкі,
зеленого кольору, містять 8-9
великих горошин, чудових смакових якостей.
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Горох овочевий
ІЗОЛЬДА
Пізньостиглий - 80-84 дні. Рослина висотою 70-90см.
Боби зелені, прямі, довжиною 8см, містять по 7-9 насінин. На рослині в середньому 10-12. Насіння в молочної стиглості темно-зелене, солодке, вирівняне за
розміром. Достигання бобів дружнє. Насіння мозкове.

20г
Ранньостиглий, до технічної стиглості – 64-75 днів. Рослина висотою 85-98см. Біб слабо зігнутий, темно-зелений, довжиною
8-10см, соковитий, солодкий,
містить по 8-10 насінин. Насіння
в молочної стиглості темно-зелене, солодке. Стійкий проти вилягання, відносно стійкий проти
хвороб.

Горох цукровий
іловецький
Середньостиглий – 70 днів. Рослина висотою
60-70см. Боби темно-зелені, довжиною 78см, містять по 5-9 насінин. Насіння в молочної стиглості темно-зелене, солодке. Дружно
дозріває.

Ранньостиглий – 60-64 дні.
Рослина висотою 80-90см. Боби
темно-зелені, прямі, довжиною
8-9см, містять по 8-9 насінин.
На рослині в середньому 1012. Насіння в молочної стиглості
темно-зелене, солодке.

Горох овочевий
рада

Середньостиглий
сорт.
Вегетаційний період від
сходів до технічної стиглості - 62-70 днів. Рослини
міцні, висотою 40-50см,
стійкі до полягання, завдяки чому не потребують
опори. Стручки зеленого
кольору, довжиною 10-11см
з великими горошинами,
чудових смакових якостей.

20г
Середньопізній, від появи масових сходів до дозрівання насіння - 85 днів. Рослина висока
(82-90см), стебло за довжиною
близько 75см. Забарвлення листка зелене, помірної інтенсивності, на листках наявний сіруватий відтінок. Біб дуже довгий
- понад 10см, за максимальною
шириною – середній – 1,6см. Біб
зеленого забарвлення. На рослині формується максимальна
кількість бобів 6-8.

Горох овочевий
лея

20г

Середньостиглий, до технічної стиглості - 66-80
днів. Стебло висотою 60-75 см. Біб лущильний,
прямий, довжиною 7-8см, з тупою верхівкою,
темно-зелений в технічній стиглості. В бобі міститься 6-9 мозкових, вирівняних за розміром
насінин.
Середньопізній, від появи масових сходів до дозрівання насіння
– 78-85 днів. Рослина висока
(80-90см), стебло довжиною
близько 75см. Забарвлення листків зелене, помірної інтенсивності, на листках наявний сіруватий відтінок. Біб довгий - 10см,
слабо зігнутий, за максимальною
шириною – середній – 1,6см, зеленого забарвлення. На рослині
формується максимальна кількість бобів -6-9.

20г

Середньоранній високоврожайний сорт. Вегетаційний період
від сходів до технічної стиглості
– 60-67 днів. Рослини міцні,
висотою 80-90см. Боби темнозеленого кольору, довжиною
9-11см з великими горошинами,
містять 7-8 великих горошин,
чудових смакових якостей. Стабільна урожайність.

Середньостигла - 75-80
днів. Плоди округло-овальні, жовтого кольору, масою
1-1,5кг. Шкірка гладенька,
оранжева, без малюнка.
М’якуш білий, товстий,
хрусткий, щільний, солодкий з сильним ароматом.

Диня
колгоспниця 749/753

Горох овочевий
фаворит

Пізньостиглий - 80-86 днів. Рослина
висотою 60-70см. Боби зелені, довгі,
довжиною 8см, містять по 7-9 насінин. На рослині в середньому 10-12.
Насіння в молочної стиглості зелене,
солодке, вирівняне за розміром.
Достигання бобів дружнє. Насіння
мозкове.

20г

Середньостиглий, до технічної
стиглості - 65-80 днів. Стебло
висотою 86-88см. Біб лущильний, прямий, довжиною 8-9см, з
тупою верхівкою, темно-зелений
в технічній стиглості. В бобі міститься 7-9 мозкових, вирівняних
за розміром, зелених, зі світлим
рубчиком насінин. Достигання
бобів дружнє.

20г
Середньоранній, до технічної
стиглості - 66-75 днів. Лущильний. Урожайний, стійкий проти
вилягання, дружний за достиганням, придатний для механізованого збирання. Рослина одно
стебельна, компактна, висотою
53-70см. Боби прямі або слабо
вигнуті, темно-зелені, із загостреною верхівкою, довжиною 7-8
см. на рослині 11-16, в бобі 7-9
насінин.

20г
Горох овочевий
фора

Середньопізній сорт, від сходів до початку збору зеленого
горошку– 71день. Рослина висотою 80-90см. Боби зелені,
слабо зігнуті, довжиною 9-10см, містять по 8-10 насінин. На
рослині в середньому 10-12. Насіння в молочної стиглості
темно-зелене, солодке, вирівняне за розміром. Достигання
бобів дружнє. Насіння мозкове.

Середньостигла - 80-90
днів. Рослина середньоплетиста. Плоди шароподібні,
жовті або помаранчеві, з
неповною сіткою, гладенькі,
масою 0,6-0,9кг.

Середньостигла 82-86 днів.
Плоди округлі, злегка приплюснуті, з сіткою, жовтого
кольору, масою 2-2,6кг.
М’якуш білий, товстий,
хрумкий, солодкий з сильним ароматом.

Ранньостигла – 70 днів.
Плід овальний, масою 2,02,4кг. Поверхня гладенька,
іноді злегка сегментована.
Забарвлення поверхні жовте, без візерунка. Шкіра
тонка, шкіряста. М’якуш білий або блідо-кремовий, із
зеленкуватим відтінком.

Ультраскоростигла - 55-70
днів до достигання плодів.
Плід помаранчевий, округлий, гладенький з сегментами грубої сітки, масою 1,5-2
кг, має гарний товарний
вид. М’якуш товстий, білий,
щільний, солодкий.

Скоростиглий - 40-45 днів.
Кущовий. Високоврожайний сорт. Плоди темно-зелені, циліндричної форми,
масою до 1,3кг.
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Кабачок
білоплідний

Ранньостиглий - 36-44 днів. Рослина
кущова, сильно розгалужена, сильно
гілляста. Плід циліндричний, білий,
гладенький, у основи ребристий.
Маса плоду 300-700г. М’якуш білий,
середньої щільності.

Надранній – 40-45 днів. Кущовий. Високоврожайний сорт. Плоди біло-зелені,
циліндричної форми, масою до 1,3кг.
М’якуш білувато-жовтий, солодкий,
хрусткий, соковитий.

Кабачок-цукіні
світозар

Ранньостиглий – 41-50 днів. Сортотип цукіні. Плід циліндричної форми, довжиною 25-30 см, масою 0,5-0,8 кг,
золотисто-жовтого забарвлення. Шкірка тоненька, м’якуш
білий, соковитий.

Ранньостиглий - 45-50
днів. Рослина кущова,
з інтенсивним ростом
плодів. Плоди буро-зелені, з дрібними краплинками, довжиною до
40см, діаметром до 11см,
масою 300-500г. М’якуш
салатовий, соковитий.

Середньоранній - 46-52
днів. Рослина не кущова,
розгалужена, сильногілляста. Плід коротко-циліндричний, білий або світлозелений.
Ранньостиглий – 38-42 дні.
Рослина кущова, компактна,
слаборосла. Плоди циліндричні, з темно-зеленими
смугами. Маса плоду 0,5
кг. М’якуш білувато-жовтий,
мало солодкий, соковитий.

Ранньостиглий – 45-50
днів. Кущовий. Високоврожайний сорт. Плоди темно-зелені,
циліндричної
форми, масою 0,7-0,9кг.
М’якуш білий, солодкий,
хрусткий, соковитий.

Кабачок-цукіні
золотінка

Ранньостиглий - 45-50
днів. Рослина кущова. Плід
циліндрично-овальної форми, золотисто-жовтого забарвлення. М’якуш світложовтого кольору з ніжним
солодким смаком.

Кабачок
ЧАКЛУН

Середньоранній - 46-52 дні. Кущ компактний. Період плодоношення – 60 днів. Плід циліндричний, довжиною 1520см, діаметром 5-7см, масою 350г, білий, в біологічній
стиглості - кремовий.

Середньоранній - 45-47 днів від
сходів до початку плодоношення. Урожайний. Рослина кущова.
Листки середні, злегка гофровані.
Плід видовжено-циліндричний,
в технічній стиглості блідо-зелений, в біологічній – світло-жовтий, маса товарного плоду 0,30,5 кг, довжина 18-25 см.

10г
Ранньостиглий – 43-47 днів
від сходів до початку плодоношення. Рослина кущова.
Листки середні, злегка гофровані. Плід округлий, темно-зелений, маса товарного плоду
0,15-0,25кг.

Кабачок
СВІТАНОК В НІЦЦІ

Ранньостиглий – 40-45 днів від
сходів до початку плодоношення.
Рослина кущова. Листки середні,
злегка гофровані. Плід округлий,
світло-зелений, маса товарного
плоду 0,15-0,25кг. Рослина не
переносить заморозки.

20г

Середньостиглий – 47-50 днів. Рослина кущова, з великими листками.
Високоврожайний сорт. Плоди зелені, циліндричної форми, з рідкими
полосами і вираженою ребристістю,
масою 0,5-0,7кг. Насіннєва камера
маленька, м’якуш світло-кремовий,
щільний, соковитий. Сорт відрізняється оригінальним виглядом,
урожайністю і лежкістю.

20г

8

Кабачок-цукіні
романеско

Ранньостиглий – 38-42 дні від
сходів до початку плодоношення.
Рослина кущова. Листки середні,
злегка гофровані. Плід видовженоциліндричний, світло-зелений, маса
товарного плоду 0,3-0,5кг, довжиною 27-32см. М’якуш білий, ніжний,
середньої щільності.

20г
Ранньостиглий – 40-43 дні від
сходів до початку плодоношення. Урожайний. Рослина кущова.
Листки середні, злегка гофровані.
Плід видовжено-циліндричний,
світло-зелений, маса товарного
плоду 0,35-0,6 кг, довжиною
18-24 см.

Кабачок-цукіні
ТІГРЕТТО де ІТАЛІЯ
Ранньостиглий – 38-42 дні. Рослина кущова, компактна,
слаборосла. Плоди циліндричні, з слабо ребристою поверхнею, малюнок у вигляді широких, поздовжніх темно-зелених смуг. Маса плоду 0,5-0,6 кг. М’якуш білувато-жовтий,
мало солодкий, соковитий.

Надранній – 58-67 днів.
Рослина середньоплетиста.
Плід великий, темно-зелений з світло-зеленими
полосками, круглий, масою
до 3,5 кг. М’якуш яскравочервоний, ніжний, соковитий, солодкий.

Ранньостиглий - 70-80 днів.
Популярний скоростиглий
сорт. Рослина середньоплетиста. Плоди круглі, темно-зелені, масою до 2,5кг.
М’якуш червоний, ніжний,
соковитий, зернистий, солодкий.

Кабачок
ЧОРНИЙ КРАСЕНЬ
Скоростиглий - 40-45 днів. Кущовий. Високоврожайний
сорт. Плоди темно-зелені, циліндричної форми, масою до
1,3кг. М’якуш білувато-жовтий, солодкий, хрусткий, соковитий.

Ультраскоростиглий – 6065 днів. Рослина середньоплетиста. Плід невеликий,
зелений без чіткого візерунка, круглий, темнозелений, масою до 2,5 кг.
М’якуш червоний, ніжний,
соковитий, солодкий.

Ранньостиглий - 75 днів
після появи сходів. Плоди округлі, середньої
величини, вагою 3-4,5кг.
Шкірка тоненька, міцна,
однорідного, темно-зеленого забарвлення. М’якуш
яскраво-червоного кольору, ніжної структури,

Квасоля спаржева
СКУБА

Ранньостигла – 70-80 днів. Рослина кущова, компактна, висотою
40-50 см. Боби зелені, довжиною
13-16см, на рослині 10-12 штук.

20г
Вігна
МЕТРО БЛЕК

Однорічна витка рослина, довжиною 2,5-3м. Вегетаційний період
від сходів до стиглості зерна 100120днів. Боби довжиною 50-80см,
шириною 0,5-1см, світло-зеленого
кольору, м’ясисті, без волокна,
високих смакових якостей. Боби
збирають незрілими, так як у цій
фазі вони найбільш соковиті. Висівають насіння після того, як мине
загроза нічних заморозків.

Квасоля
КАЛИНКА НІЖИНСЬКА

Рання, до технічної стиглості 4854 дні, до достигання насіння –
85-88 днів. Використовують сухе
насіння. Рослина кущова, компактна, середньо гілляста, висотою
35-40 см. Боби зелені, довжиною
до 15 см, на рослині 10-12 штук.
Насіння овальне, біле, велике.

До технічної стиглості 48-55 дні, до достигання насіння – 85-90 днів. Використовують
сухе насіння. Рослина кущова, компактна,
середньо гілляста, висотою 35-40 см. Боби
зелені, довжиною 10-12 см, на рослині 10-12
штук. Насіння ниркоподібне, червоного відтінку, середнього розміру.

20г
Квасоля спаржева
БОРЛОТТО

20г

Квасоля спаржева
ПАНТЕРА
Середньоранній сорт: від
посіву до збору урожаю
– біля 75 днів. Рослина
середньої висоти. Стручки
частково розміщені над листками. Стручки дуже довгі,
довжиною 14-16см, прямі,
м’ясисті, які не переростають тривалий період, без
волокон, мають прекрасний
смак.

Середньоранній сорт: від посіву
до збору урожаю – 65-70 днів.
Рослина середньої висоти. Боби
частково розміщені над листками. Високе розміщення нижніх
бобів робить сорт придатним
для механічного збирання урожаю. Боби довгі, довжиною 1213см, жовтого забарвлення, не
переростають тривалий період,
без волокон, мають прекрасний
смак.

Квасоля спаржева
КРОПЕР Тіппі
Середньоранній сорт: від посіву
до збору урожаю – 65-70 днів.
Рослина середньої висоти. Боби
частково розміщені над листками.
Високе розміщення нижніх бобів
робить сорт придатним для механічного збирання урожаю. Боби
довгі, довжиною 14-16см, світлозеленого забарвлення

Квасоля спаржева
Парпл Тіппі
Ранній сорт: від посіву до збору урожаю – 55-60 днів.
Рослина середньої висоти. Боби частково розміщені
над листками. Високе розміщення нижніх бобів робить сорт придатним для механічного збирання
урожаю. Боби довгі, довжиною 14-15см, фіолетового
забарвлення.

Ранній сорт: від посіву до збору урожаю
– 55-60 днів. Рослина середньої висоти.
Боби частково розміщені над листками. Боби
довгі, довжиною -13-14см, шириною 19мм,
світло-зеленого забарвлення з червоними
плямами, не переростають тривалий період,
без волокон, мають прекрасний смак.

Середньоранній сорт: від посіву
до збору урожаю – 65-70 днів.
Рослина середньої висоти. Боби
частково розміщені над листками.
Боби довгі, довжиною -12-14см,
шириною 10-12мм, кремовожовті, прямі, не переростають
тривалий період, без волокон,
мають прекрасний смак.

Квасоля спаржева
присадибна зелена

Рання, до технічної стиглості
48-54 дні, до достигання
насіння – 85-88 днів. Рослина кущова, компактна,
середньогілляста, висотою
40-50 см. Боби зелені,
довжиною до 20 см, на
рослині 10-12 штук. Насіння
ниркоподібне, біле.
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Пізньостигла -155-175 днів.
Головка округла або округло-плеската, дуже щільна,
біла в розрізі, масою 2,34,9кг, не розтріскується,
соковита. Стійка проти
розтріскування, дружньо
достигає, транспортабельна, лежка.

Середньостиглий сорт: від посіву
до збору урожаю – 70-75 днів.
Рослина середньої висоти. Боби
частково розміщені над листками. Боби довгі, плоскі, довжиною -13-15см, шириною 17мм,
жовтого забарвлення, прямі, не
переростають тривалий період,
без волокон, мають прекрасний
смак.

Квасоля спаржева
ХІЛЬДА

Ранньостиглий - 48-54 дні, до достигання насіння
– 85-88 днів. Рослина висотою 2,5-2,8м, гілляста,
потребує опори. Боби фіолетові, довжиною до
19 см, на рослині 10-12 штук. Насіння світло-коричневе.

Квапуста
БРЮСЕЛЬСЬКА

Пізньостигла - 125-135
днів. Головка масою 2-4кг,
високої щільності, дуже
стійка до розтріскування.
Не рекомендується для
квашення зразу після збору урожаю. Смакові якості
по мірі зберігання покращуються.

Пізньостигла - 130-145 днів.
Більш цінна в порівнянні з
іншими видами капуст,
містить велику кількість
вітамінів,
мікроелементів. Стеблоплід округлий,
діаметром 7-8 см, білозелений, маса качанчика
13-18 г. М’якуш ніжний,
соковитий.
Ультраскоростигла - 65-70
днів від висадки розсади.
Розетка невелика. Головки
округлі, компактні, діаметром до 40см, середньої
щільності, масою 1,5-2,5 кг.
Переносить заморозки до 40С. Стійка проти розтріскування. Смакові якості добрі.

Капуста броколі
вітамінна

Капуста рання
димерська 7

Ранньостигла - 50-60 днів
після висадки розсади. Головка кругла, щільна, масою
0,9-1,2кг. Урожайність до 4
кг/м2. Стійка до розтріскування. Дружна віддача урожаю.
Смакові якості в свіжому
вигляді прекрасні. Використовується у свіжому вигляді
та у домашніх стравах.

Ранньостигла – 118 днів.
Головка округлоплеската,
масою 0,8-1 кг, середньо
щільна.

Ранньостиглий сорт. Вегетаційний період від сходів
до технічної стиглості - 95110 днів. Качан конусної
форми, середньої щільності, масою 1,5-2кг, темно-зеленого кольору.

Ранньостигла, технічна стиглість - через 76-112 днів після повних сходів. Головка
округла, щільна, масою
0,8-1,1кг. Щільність добра.
Цінність сорту – ранньостиглість, стабільна урожайність, дружня віддача
раннього врожаю.

Капуста
,
КАМ ЯНА ГОЛОВА

Пізньостигла - 150-160
днів. Качан шароподібний,
великий, дуже щільний,
масою 3,0-4,5кг. Переріз
качана білий. Прекрасно
зберігається (до 7 місяців).
Стійка до розтріскування.
Використовують головним
чином для зберігання.

Ранньостиглий - 60-65
днів від висадки 35-денної
розсади. Головки округлі,
масою 1,5-3 кг. Щільність
середня. Цінність сорту:
дружна віддача урожаю,
стійкість до розтріскування.

Капуста пізня
ліка

Пізньостигла - 140-160 днів.
Головка округло плеската,
масою 3-4кг, з невеликими
порожнинами біля качана,
переріз білий. Використовують у свіжому, квашеному
вигляді та для зберігання
(до 8 місяців).

Середньостигла – 120-135
днів. Стеблоплід округлоплоский, блідо-зеленого забарвлення, середнього розміру, соковитий, діаметром
8-12см, масою 0,5-1,5кг.
Дуже цінна для дитячого
харчування, вітаміну C більше, ніж в апельсинах.
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Капуста кольрабі
віолетта

Середньостигла - 120-135
днів. Стеблоплід округло-плоский, фіолетового
забарвлення, середнього
розміру, соковитий, діаметром 8-12см, масою 0,51,5кг. Дуже цінна для дитячого харчування, вітаміну C
більше, ніж в апельсинах.

Ранньостигла - 90-110 днів.
Рослина середньої висоти.
Головка округло-плоска,
середнього розміру, середньощільна, зелена, масою
150-300г.

Пізньостигла – 130-140
днів. Головка темно-зеленого кольору, овальна, з
дуже доброю внутрішньою
структурою, масою 1,5-4 кг,
щільна, високих смакових
якостей.

Пізньостигла -155-165 днів.
Головка округло плеската
та плеската, щільна, біла
в розрізі, масою 3-5 кг, не
розтріскується, соковита.
Використовують для тривалого зимово-весняного
зберігання та квашення.

Пізньостигла –165 днів.
Верхня частина розетки напівприпіднята. Качан дуже
щільний, забарвлення качана при розрізі біле, інколи
зеленкувате. Маса товарного плоду 2-3 кг.

Пізньостигла - 165 днів. Головка округло-плеската, середнього розміру, щільна,
масою 3 кг, внутрішнє забарвлення качана білувате.
Використовують у свіжому
та квашеному вигляді

Пізньостиглий сорт, період
від сходів до технічної
стиглості - 140-150 днів.
Качан великий, середньою масою 3-5кг, іноді до
8кг, сіро-зеленого забарвлення, щільний, округлоплескатої форми.

Капуста пекінська
БОКАЛ

Ранньостиглий сорт від садіння до збирання врожаю 50-55 днів. Має прямостоячий компактний качан, масою 2-3,5 кг,
темно-зеленого кольору. Рекомендується
вирощувати як у відкритому так і у закритому грунті.

Пізньостиглий - 130-150
днів. Головка сіро-зелена, велика, масою 1,2-2,7
кг, щільна, створюється з
гофрованого, дрібно пузирчастого, тонкого листя.
Використовують у свіжому
вигляді та для переробки.

Капуста пізня
СЛАВА 1305

Середньостигла - 90 днів від висадки розсади. Один з найпоширеніших середньостиглих
сортів. Головки круглі й плескатоокруглі, в
розрізі білі та жовто-білі, масою 2-3 кг, окремі
досягають до 5 кг.
Пізньостигла -160-170 днів.
Головка округло плеската,
щільна, біла в розрізі, масою 2,4 кг, не розтріскується, соковита. Лежкість 85%.
Використовують для тривалого зимово-весняного
зберігання та квашення.

Пізньостигла - 150-160 днів.
Качан шароподібний, великий, дуже щільний, масою
2,6-4,5 кг. Переріз качана
білий. Прекрасно зберігається (до 7 місяців), не
розтріскується. Врожайність
7-8 кг/м2.
Надрання - 75-90 днів.
Формує
округло-плоский
качан, щільний, чисто білого кольору, масою до 1,2
кг. Відрізняється високими
смаковими якостями. Можна
отримувати свіжу продукцію
з ранньої весни до пізньої
осені вирощуючи конвеєром.

Капуста червоноголова
ГРАНАТ

Середньостигла - 100-120
днів. Головка кругла, щільна, з інтенсивним темнофіолетовим
кольором,
масою 1,2-1,8кг. Листки
середнього розміру, фіолетові. Урожайність 1,83,7 кг/м2. Смакові якості
відмінні. Морозостійкіша,
ніж білокачанна. Стійка до
розтріскування. Придатна
для зимового зберігання.
Використовують у свіжому і
маринованому вигляді.

Капуста пізня
УКРАЇНСЬКА ОСІНЬ
Пізньостигла – 160-175 днів. Головка округлоплеската, щільна, соковита, масою 3,1-4,2кг. Переріз білий або біло-жовтий. Використовують для свіжого споживання, квашення і
тривалого (6 місяців) зберігання.
Ранньостигла – 90-95 днів.
Головка
округло-плоска,
щільна, сніжно-біла, масою
0,5-1,4 кг. Смакові якості
добрі. Цінність сорту: дружнє дозрівання,холодостійк
ість і жаростійкість, добра
транспортабельність.

Пізньостигла - 160-165 днів.
Головка округло-плеската,
масою 3,4-4,2 кг, щільна, в
розрізі біла. Універсального
призначення - використовується у свіжому вигляді,
для квашення та для зберігання.

Пізньостигла – 150-165
днів. Головка плескато-округла, зелена з блакитним
відтінком, масою 1,9-3,5кг.
Має високу лежкість головок, дуже добру транспортабельність і кращі смакові
якості квашеної продукції.

Середньопізня - 110-136
днів. Головка кругла, темно-фіолетова,
щільна,
висотою 15-25 см, масою
1,2-3,6 кг. Переріз фіолетовий. Смак солодкий, консистенція ніжна, соковита.
Призначений для тривалого
зимового зберігання.

Ранньостигла -75 днів від
висадки розсади. Суцвіття
частково прикрите листками, середнього розміру,
плоско-округле,
сильно
випукле, біле до кремового
забарвлення, щільне. Маса
суцвіття 540-650г.

Капуста цвітна
снігова куля

Ранньостигла – 90-95 днів. Головка округло-плоска, щільна, сніжно-біла, масою 0,4-1кг. Поверхня головки округлобугриста. Забарвлення біле. Смакові якості відмінні.

Капуста червоноголова
лангедейкер

Пізньостигла – 130-140 днів. Головка червоно-фіолетового кольору,
овальна, з дуже доброю внутрішньою
структурою, масою 1,5-3,5 кг, щільна, високих смакових якостей. Головки довго зберігаються в полі.
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Кріп
ШМАРАГД

Кріп
АМБРОЗІЯ

Середньоранній - через 3340 днів готовий на зелень.
Рослина густо облиснена,
компактна. Листя темно-зелені, середньо-розсічені, з
короткими сегментами.

Ранньостиглий – 42-55
днів до технічної стиглості.
Рослина густо облистяна,
компактна. Листя темно-зелені, середньо-розсічені, з
короткими сегментами.

20г
Середньостиглий, до товарного пучка - 40-45 днів. Кущового типу. Розетка листків стояча, велика, листки великі,
забарвлення темно-зелене, ароматні, з сизим відтінком, з
розсіченими сегментами.

Пізньостиглий - 45-60 днів.
Розетка велика, висотою
30-40 см. Листки темнозелені, сильно розсічені,
багаті ефірними маслами.

Ранньостиглий, до товарного
пучка - 30-35 днів. Розетка
листків стояча, листки крупні,
забарвлення темно-зелене, з
сизим відтінком, з сильно
розсіченим сегментами.

Цінність: висока облистяність,
довгі
листки,
тривалий час зберігає
господарську придатність.
Висівають у декілька строків
та під зиму.

Кукурудза цукрова
БРУСНИЦЯ
Середньостигла - 85-96 днів
до технічної стиглості. Рослина середньо росла - 175190см. Початок слабо конусовидної форми, середній,
довжиною 22-25см, масою
210-220г. Зерно оранжевожовте. У вологому ґрунті
сходи з’являються на 10-12й день після посіву.

20г

Кукурудза цукрова
Кукс ДІлайт F1

Ранньостигла - 75-78 днів. Високоврожайний гібрид
цукрової кукурудзи. Рослина середньоросла, висотою 190-195см. Качан – великий, слабоконусовидної
форми, довжиною 20-22см, масою 210-240г. Смакові
якості свіжо відварених качанів високі.

20г

Середньоранній – 80-85днів.
Високоврожайний гібрид цукрової кукурудзи. Рослина середньоросла, висотою до 190см. Качан
– великий, циліндричної форми,
довжиною 20-22см, масою 220240г, колір зерна - білий.

Ранньостигла – 68-70 днів. Рослина середньоросла.
Початок слабо конусовидної форми, довжиною 2126см, масою 235г, зерно жовте.
Ранньостигла – 62-70 днів. Рослина середньоросла. Початок
слабо конусовидної форми,
довжиною 19-25см, масою 240г,
зерно янтарне.

20г
Ранньостиглий, залежно від
зони вирощування – 125-140
днів. Рослина середньої висоти.
На стеблі формують качани завдовжки до 15см, добре виповнені зерном, масою 90-110г. Характерною властивістю насіння
є здатність до розтріскування,
при вологості до 12%.

20г
20г
Середньостиглий гібрид – 7982 дні. Рослина середньоросла
– 170 см. Початок слабоконусовидної форми, довжиною 21-26
см, масою 150-210 г.

Середньоранній – 75днів. Найкращий гібрид з зерном білого
кольору. Рослина середньоросла, висотою 187-201см. Качан
циліндричної форми, довжиною
17-19см, діаметром 4,5см, масою
150-170г.

20г
Морква
БОЛТЕКС

Середньостигла -115-120 днів. Коренеплід
оранжевий, конічної форми, довжиною
13-16см, масою 110-160г. Забарвлення мякоті і серцевини оранжеве. Смакові якості
відмінні.

Кукурудза цукрова
РУСАЛКА

Середньостиглий -86-92 дні до
технічної стиглості, до біологічної 127-130 днів. Рослини висотою 180-230см. Листки середні,
качани великі, циліндричні.
Довжина качана 20-25см. Зерно
біле, довге, вузьке, яке щільно
прилягає одне до одного

Морква
ВІТА ЛОНГА

Ранньостигла - 65-85 днів. До пучкової
продукції 52 дні. Коренеплід оранжевочервоний, конічної форми, з тупим кінцем, довжиною 15 см, діаметром 4 см.
Маса коренеплоду 72-130 г.
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Середньостигла - 110115
днів.
Коренеплід
оранжевий,
довгий,
товстий,конічної
форми,
поверхність злегка ребриста, масою 130-210 г. Забарвлення м’якоті і серцевини
оранжеве. Стійка до гнилей
під час зберігання.

Середньостигла – 110-115 днів. Високоврожайна. Коренеплід циліндричної форми, з тупим кінцем,
довжиною 17-20см, з відмінними
смаковими якостями. М’якуш
помаранчево-червоний, ніжний,
соковитий, без серцевини.

Середньостигла - 100-110
днів. Коренеплоди циліндричної форми, із слабким
звуженням до основи, масою 137-160г, з тупим кінцем, з гладенькою поверхнею, майже без серцевини.
М’якуш помаранчевий з
червонуватим
відтінком,
щільний, соковитий, хрумкий, ніжний.

Пізньостигла - 110-120 днів.
Коренеплід конічної форми, довжиною 17-25см, з
маленькою
серцевиною,
масою 200г. Забарвлення
м’якоті оранжево-червоне.
Відмінний смак, прекрасно
зберігає до весни.

Морква
КАРОТЕЛЬ

Пізньостигла - 105-125
днів. Коренеплоди конічної
форми, з тупим кінчиком,
довжиною 12-16см. Забарвлення поверхності, м’якоті і
серцевини оранжеве. Маса
коренеплоду 80-160г. Найкраща для довгострокового
зберігання.

Морква
московська пізня
Середньостигла - 115-123
днів. Коренеплід яскраво-оранжевий,
конічної
форми, довжиною 15-17,
діаметром 4,5-5 см. Маса
коренеплоду 100-175 г.

Середньостигла - 100-120
днів. Має рівненький коренеплід конічної форми,
довжиною 17-25см, з маленькою серцевиною, масою до 200г. Забарвлення
м’якоті оранжево-червоне.
Середньостигла - 80-108
днів. Коренеплоди циліндричної форми, з тупим кінцем, з гладенькою поверхнею, довжиною 16-18 см,
масою 95-161 г, майже без
серцевини. М’якуш яскравий, оранжево-червоний,
солодкий, дуже смачний.
Використовують у свіжому вигляді і для зимового
зберігання.

Середньостигла – 116 днів. Рекомендований для вирощування в усіх зонах, універсального призначення. Розетка середнього розміру. Коренеплід оранжевий, конічний, довжиною
21см, масою – 165г.

Морква
ЛОСІНООСТРОВСЬКА

Середньостигла – 115-130 днів. Коренеплід конічної форми,
довжиною 15-25 см, масою 70-155 г. Забарвлення серцевини
і м’якоті коренеплоду – яскраво-помаранчеве. Призначена
для використання у свіжому вигляді і зимового зберігання.

Ранньостигла, до пучкової
стиглості - 47-49 днів, до
технічної – 85-100 днів.
Коренеплід
оранжевий,
зрізано конічний, тупокінцевий, довжиною 10-12см,
діаметром 5-7см. Серцевина маленька, оранжевого
кольору. Маса коренеплоду
120-145г. Використовують у
свіжому та переробленому
вигляді.

Пізньостигла - 120-130 днів. Коренеплід оранжево-червоний,
циліндричної форми, довжиною 16-19см, вирівняний, гладенький. Маса товарного коренеплоду становить 210-250г.
Використовують для споживання у свіжому вигляді, консервування, приготування соку, для зимового зберігання.

Морква
ФЛАККО

Пізньостигла – 120-127 днів. Розетка середнього розміру.
Коренеплід яскраво-помаранчевий, конічний, довжиною 22
см, масою 190-215 г. Лежкість і транспортабельність добрі.
Пізньостигла – 125-135 днів.
Коренеплід конічної форми,
в кінці звужується, великий,
інтенсивно- помаранчевого
кольору, довжиною 1822см, масою 145-180г.

Середньостиглий - 100-120 днів. Коренеплід яскраво-оранжевий, циліндричної форми, довжиною 14-15, діаметром
3-4 см. Маса коренеплоду 90-160 г. Рекомендується для
використання у свіжому вигляді і зимового зберігання.

Морква
ШАНСОН СУПЕР

Пізньостигла - 110-120 днів. Коренеплід помаранчевого кольору, конічної форми, довжиною
13-15 см. Масою 135-161 г. Рекомендується для
використання в свіжому вигляді, переробки та
зимового зберігання.

Середньопізня - 100-115
днів. Коренеплоди конічної
форми, яскраво-оранжевого кольору, з тупим кінчиком, довжиною 12-16см. Забарвлення поверхні, м’якоті
і серцевини помаранчеве.
Найкраща для зимового
зберігання.

Середньопізній сорт. Вегетаційний період від
сходів до технічної стиглості 140-150днів. Коренеплід слабо конічний
з тупим кінчиком, червоно-помаранчевого
кольору,довжиною 1517см, масою
120-180г.

Морква
БЕЗ СЕРЦЕВИНИ

Середньопізній сорт. Вегетаційний період від сходів
до
технічної
стиглості
120-140 днів. Коренеплід
великий,
циліндричноконусоподібної форми з
тупим кінчиком, довжиною
18-23см, масою 130-140г.
Забарвлення
поверхні,
м’якуша та серцевини помаранчево-червоного кольору. Сорт універсального
призначення.

20г
Пізньостиглий – 140-150 днів.
Має рівненький коренеплід циліндричної форми, довжиною 16-19
см, з маленькою серцевиною,
масою 220-250 г. Забарвлення
м’якоті оранжево-червоне. Відмінний смак, прекрасно зберігає
до весни.

20г
Середньопізній сорт. Вегетаційний період від
сходів до технічної стиглості 145-155 днів. Коренеплід великий, конічної форми, довжиною
21-24см, з гострим кінчиком.

20г
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Середньоранній гібрид. Вегетаційний період від сходів
до початку плодоношення
- 44-53дні. Плоди видовжені, інтенсивно-зеленого
кольору, довжиною 10-12см,
масою 92-105г, без гіркоти.

Середньоранній - 45-49
днів. Кращий гібрид для
засолки. Рослина кущового
типу. Плоди вирівняні, по
величині і формі, короткі,
зелені з світлими смугами, з невеликою кількістю
дрібних шипів. Плоди не
жовтіють навіть тоді коли
перезріють.

Огірок
Андрюш F1

Середньоранньостиглий
- 45-49 днів. Рослина довгоплетиста. Жіночого типу
цвітіння. Плід циліндричний, з невеликими бугорками, хрусткий, без гіркоти,
світло-зелений, довжиною
9-11см, діаметром 4см, масою 82-98г.

Середньоранній - 47- 51
днів. Рослина середньоплетиста. Зеленець овальноциліндричний, яскраво-зелений, крупно-бугорчатий,
довжиною 10-12см, масою
100-125г. Сорт стійкий до
хвороб.

Середньоранній -45-50днів.
Високоврожайний сорт універсального призначення.
Рослина сильно зростаюча,
потужна, зі змішаним типом цвітіння. Плоди циліндричні, 12-14см завдовжки,
інтенсивно-зелені, зі світлими смугами, соковиті,
ніжні, солодкі, без гіркоти,
з тонкою шкіркою, не жовтіють.

Ранньостиглий- 43-46 днів. Рослина сильноросла. Зеленець
овально-циліндричної форми, з чорними шипами. Довжина
плоду 9-13см, діаметр 3,5-4см, забарвлення плоду зелене з
світлими полосками. М’якоть щільна, хрустка. Стійкий до
борошнистої роси.

Огірок
водограй F1

Ранньостиглий -45 днів. Переважно жіночого типу цвітіння.
Плід видовжено овальний, довжиною 11-13, масою 80г, зелений, зі світлими смугами, Плоди не схильні до пожовтіння
навіть при переростанні.

Ранньостиглий – 37-39днів
від сходів. Бджолозапильний гібрид жіночого типу
цвітіння з пучковим розміщенням зав’язі у вузлах.
Плоди корнішонного типу,
овально-циліндричної форми, довжиною 8-10 см, зеленого забарвлення.
Середньоранній
гібрид
- 42-45 днів. Рослина довгоплетиста. Жіночого типу
цвітіння. Зеленець циліндричний, з невеликими
бугорками, хрусткий, без
гіркоти, зелений, довжиною
9-11см, діаметром 4см, масою 80-90г.
Середньостиглий - 45-55
днів. Рослина довгоплетиста, гілляста. Зеленець
довжиною 11-15см, масою
100-150г, великобугорчатий, шкірка з легким восковим нальотом. Стійкий
до засухи і несправжньої
борошнистої роси.
Ранньостиглий - 42-45 днів.
Рослина довгоплетиста. Жіночого типу цвітіння. Зеленець еліпсовидної форми,
бугорчастий, хрусткий, без
гіркоти, довжиною 9-11 см,
масою 80-110 г, з розмитими полосками.

Огірок
До чарочки F1

Ранньостиглий бджолозапильний гібрид. Вегетаційний період від сходів до початку плодоношення - 43-47
днів. Плоди веретеновидні,
середньо бугорчаті, довжиною 10-11см, масою 91-108г,
щільні, гарного смаку.
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Середньостиглий сорт. В плоОгірок
доношення вступає через 45вересневий
50днів від масових сходів і
плодоносить до перших заморозків. Зеленці еліпсовидної
форми, темно-зеленого кольору з розмитими смугами,
бугорчаті, довжиною 10-12см, масою 80-100г.

Середньостиглий - 47-52
дні. Рослина довгоплетиста.
Жіночого типу цвітіння. Плід
циліндричний, з невеликими бугорками, хрусткий,
без гіркоти, темно-зелений,
довжиною 9-12см, діаметром 4,5см, масою 80-95г.
Генетично без гіркоти.

Середньостиглий - 51-54
дні. Сортотип Ніжинського.
Плодоносить в середньому
30 днів. Плід циліндричний, горбкуватий, зелений,
довжиною 8-10см, масою
75-80г. М’якуш білий, соковитий, солодкий.

Ранньостиглий (від сходів
до початку плодоношення
- 42-45 днів). Рекомендується для вирощування у
відкритому ґрунті і під плівковими укриттями. Рослини
сильнорослі, з жіночим типом цвітіння. Зав’язі закладаються пучками, в пазусі
кожного листка одночасно
формується 2-3 огірочки.
Зеленці циліндричні, дрібнобугорчасті, масою 90100г, без порожнечі.
Ранньостиглий - 40-45 днів.
Рослина середньоплетиста.
Зеленець
циліндричний,
довжиною 10-12 см, масою
60-70 г. Поверхня горбкувата, з чіткими смужками
до половини довжини. Плодоносить до 2-х місяців.
Бджолозапильний гібрид. Призначений для вирощування
у відкритому ґрунті і під плівкою. Вступає в плодоношення
через 38-40 днів після появи сходів. Рослини середньорослі, сильно гіллясті.

Огірок
Закохана парочка F1

Ранній гібрид - 46-50 днів,
переважно жіночого типу
цвітіння, середньо бугорчатий. Стійкий до основних хвороб. Сила росту і
утворення бокових пагонів
сильна. Не схильний до утворення порожнин. Плоди
хрусткі без гіркоти.

Середньостиглий – 48-52
дні. Рослина середньоплетиста. Плід циліндричний,
довжиною 15-26см, тоненький, середньо-бугорчатий,
темно-зеленого
забарвлення. Ціниться за відмінні
смакові якості. Сорт для відкритого і закритого ґрунту.

Ранньостиглий – 43-48
днів. Плід довжиною 12-14
см, масою 70-90 г, високих
смакових якостей, довго
зберігається у свіжому вигляді. Являється оптимальним гібридом для вирощування в плівкових теплицях
і у відкритому ґрунті.
Середньоранній бджолозапильний гібрид, період від
сходів до початку плодоношення - 45-48днів. Призначений для відкритого грунту
і плівкових укриттів. Рослина жіночого типу цвітіння.
Зеленці циліндричні, велико
бугорчаті, білошипі, масою
80-100г.

Ранньостиглий – 42-47 днів.
Рослина середньоплетиста. Відрізняється високою
вирівняністю плодів. Зеленець циліндричної форми,
темно-зелений, біло-опушений, довжиною 9-12см,
массою 76-145г. М’якоть
щільна, хрустка. Стійкий до
борошнистої роси та різких
перепад температур.

Ранньостиглий - 40 днів.
Переважно жіночого типу
цвітіння. Плід циліндричної
форми, довжиною 9-11см,
масою 70-90 г. Плоди 7-10
днів зберігають товарність
70-90 %. Стійкий до пероноспорозу.

Ранньостиглий – 45 днів.
Переважно жіночого типу
цвітіння. Плід видовжено овальний, довжиною
10-12см, масою 80-110г,
зелений, зі світлими смугами. Плоди не схильні до
пожовтіння навіть при переростанні.

Огірок
КОНКУРЕНТ
Ранньостиглий - 45-50 днів. Зеленець циліндричної форми, довжиною 11-13см, масою 70-100г, поверхність бугорчаста. Смакові якості свіжих та консервованих плодів добрі.
Для соління та консервування.
Ранньостиглий – 42-46
днів. Переважно жіночого
типу цвітіння. Плід видовжено овальний, невеликий,
масою 46г, зелений з великими горбками на поверхні.
Плоди не схильні до пожовтіння навіть при переростанні, довго зберігають
товарність.

Ранньостиглий – 41-43 дні.
Рослина кущова, гілляста.
Зеленець
елипсовидної
форми,
темно-зелений,
бугорки великі, біло-опушений. Довжина плоду 913 см, діаметр в середній
частині 3-3,5см. М’якоть
щільна, хрустка.

Огірок
Посухостійкий F1

Ранньостиглий - 45-50 днів.
Рослина коротко плетиста,
кущова. Зеленець овальноциліндричної форми, довжиною 9-12см, масою 7095г, поверхність бугорчата.
Стійкий до пероноспорозу.
Має стабільну урожайність.

Ранньостиглий - 45-50 днів.
Для відкритого та закритого
ґрунту. Зеленець веретеноподібний, щільний, короткий - 5-10см, приємного
смаку, без гіркоти, масою
80-90г.

Ранньостиглий - 40-45 днів.
Рослина середньоплетиста.
Плід циліндричний, довжиною 10-13 см, масою 60-75
г. Поверхня горбкувата, з
чіткими смужками до половини довжини. Стійкий
до хвороб.

Ранньостиглий -42-45 днів.
Бджолозапильний гібрид.
Рослина довжиною 100150см, гілляста, має 3-5
пагонів першого порядку,
дружно плодоносить. Зеленець циліндричний, крупно-бугорчастий, довжиною 1013см, масою 70-85г. Плід зелений.

Середньопізній - 60 днів.
Рослина довгоплетиста. Зеленець видовжено-яйцевидний, темно-зелений, довжиною 9-13 см, діаметром
3,5-5 см, масою 90-140 г,
поверхність бугорчата. Найкращий сорт для соління.
Ранньостиглий - 50-55 днів.
Рослина довгоплетиста. Зеленець циліндричний, хрусткий, без гіркоти, довжиною 10-12см, масою 70-90г,
соковитий, солодкий, дуже
смачний, мало бугорчатий.

Ранньостиглий - 37-40днів
від сходів до початку плодоношення. Бджолозапильний, універсаль-ний сорт.
Рослина
середньоросла,
гілляста. Зеленець великий
10-14см, циліндричний, середньобугорчастий, темнозелений.

Огірок
СКВИРСЬКИЙ 1/27 F1

Середньостиглий – 48-52
дні. Рослина середньоплетиста. Плід циліндричний,
довжиною 10-14 см, діаметром 2,5-3 см, масою 80-85
г,
середньобугорчастий.
Смак відмінний.

Середньоранній
гібрид
– 50-60 днів. Рослина середньоплетиста. Зеленець
овально-циліндричний,
довжиною 9-14см, без
гіркоти. Урожай формує
дружно.

Овочеві та пряні культури 15

Середньостиглий - 50-55
днів. Переважно жіночого
типу цвітіння. Для весняних
теплиць і відкритого ґрунту. Рослина сильноросла,
довгоплетиста. Період плодоношення до 2 місяців.
Плід видовжено овальний,
довжиною 10-12см, масою
90-100г, темно-зелений зі
світлими смугами, крупно
горбкуватий. Стійкий проти
переноспрозу.

Ранньостиглий – 42-45
днів. Високо урожайний
гібрид, переважно жіночого типу цвітіння. Рослина
сильна, з довгими боковими стеблами. Плід циліндричний, зеленого кольору,
довжиною 9-11см, масою
70-120г, не жовтіє.

Ранньостиглий гібрид – 4245 днів. Зеленець яскраво-зелений, циліндричної
форми, довжиною 12-16см,
масою 95г. Зберігає товарний вигляд протягом 10
днів.

Скоростиглий, дуже урожайний, бджолозапильний
гібрид з високою стійкістю
до несприятливих умов вирощування. Рослина середньо гілляста, середньо росла, змішаного типу цвітіння
з високою насиченістю
жіночими квітками. Плоди
яскраво-зелені, циліндричні, довжиною 9-12см, з великими бугорками, масою
80-100г.

Середньоранній
-45-49
днів. Гібрид корнішонного
типу. Відрізняється швидким ростом плодів і здатністю до регенерації, що дає
здатність для продовження
строків збору урожаю до
пізньої осені. Плоди зеленого кольору, середньо бугорчаті, короткі, довжиною
до 8см.

Ранньостиглий – 42-46
днів. Рослина довжиною
100-150см, гілляста - має 35 пагонів першого порядку.
Зеленець овально-циліндричний, яскраво-зелений,
крупно-бугорчатий, довжиною 8-11см, масою 70-85г.

Пізньостиглий - 55-65 днів.
Рослина
довгоплетиста.
Плід циліндричної форми,
довжиною 16-18см, діаметром 4,1-4,4см, масою
150-190г. Плодоносить до
заморозків, довго не жовтіє. Відноситься до салатного типу, але плоди можна
солити та консервувати.

3г

5г

Середньоранній, період від масових сходів до першого збору плодів складає 40-43 дні. Рослина сильноросла, гілляста, довжиною 200-250см, переважно
жіночого типу цвітіння. Плід овально-циліндричної
форми, бугорчатий, довжиною 11-13см, масою 75-95г.
Генетично без гіркоти.

Огірок
цезар F1

Ранньостиглий - 41-45 днів. Переважно жіночого типу
цвітіння. З одного міжвузля виростає 2-3 плоди. Зеленець циліндричної форми, довжиною 9-11см, хрусткий, масою біля 65г.

Ранньостиглий - 44-47 днів. Зеленець циліндричної форми, довжиною 11-12см, масою 70-110г, поверхня бугорчаста. Не переносить заморозків. Відносно стійкий до пероноспорозу.

Огірок
моравський
корнішон f1

Середньоранній – 42-45 днів.
Рослина середньоплетиста. Плід
циліндричний, довжиною 9-11см,
без гіркоти, велико горбкуватий.
Дуже добрий на смак – хрусткий, соковитий. Період плодоношення 55-60 днів.

3г

Огірок
ДЕЛІКАТЕС

Ранньостиглий - 42-43 дні. Рослина компактна, середньо плетиста. Зеленець циліндричний,
бугорків мало, біло опушений,
довжиною 9-13см, масою 124147г, без гіркоти.

3г

Середньоранній - 45-49
днів. Рослина довжиною
100-150 см, гілляста - має 35 пагонів першого порядку.
Плід овально-циліндричний, бугорчатий, довжиною 7-9 см, масою 70-95г,
зелений. Сорт стійкий до
хвороб.
Середньостиглий – 50-52
дні. Має обільне і тривале
плодоношення.
Рослину
формують в 2 і більше
стебла, основний урожай
формує на бокових пагонах. Плід велико бугорчатий, довжиною 8-12см, з
дуже щільною і хрусткою
м’якоттю.
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Середньоранній – 45-48 днів.
Плоди світло-зелені, мало бугорчаті, короткі. Плоди формуються
з початку росту. Збір плодів необхідно проводити по мірі досягнення ними розміру 8см, так як
вони переростають по товщині.
Гібрид стійкий до борошнистої
роси.

Ранньостиглий - 41-45
днів. Переважно жіночого типу цвітіння.
З одного міжвузля
виростає 2-3 плоди.
Зеленець веретеноподібної форми, зелений, корнішонного
типу, довжиною 89см, хрусткий, масою
біля 75г, без гіркоти.
Період плодоношення
40-50 днів.

3г
Пастернак
ПЕТРИК

Середньостиглий, до пучкової стиглості - 50-70,
технічної – 84-130 днів.
Універсального призначення. Коренеплід білий, конічний, довжиною 20-30 см,
діаметром 4,5-8 см. М’якуш
щільний, соковитий.

Ранньостиглий - 105 днів.
Кущ штамбовий, висотою
60-80см. Плід конусоподібний, товстостінний
6-8мм, червоного кольору. Маса плоду 200-250г.
Стійкий до хвороб. Для
відкритого ґрунту.

Середньостиглий – 53-67
днів. Рослина кущова. Плід
дископодібний зі слабою
зубчатістю на краях. Маса
плоду 0,4-0,5кг. Поверхня
гладенька, слабо сегментована, біла. М’якуш білий,
хрусткий, слабо солодкий.

Ранньостиглий – до 100
днів. Рослина кущова. Плід
дископодібний зі слабою
зубчатістю на краях. Маса
плоду 360г. Поверхня гладенька, слабо сегментована, жовта. М’якуш білий,
хрусткий, слабо солодкий.

Перець
Білозірка

Середньоранній – 110115днів. Кущ штамбовий,
висотою 40-70см. Плоди висячі, конусовидної
форми,слабо ребристі, з
загостреною
вершиною.
Забарвлення в технічній
стиглості- світло-кремове, в
біологічній - червоне. Товщина стінки 6-8мм.

Перець
АЛЬБА

Ранньостиглий – 70-75 днів
від висадки розсади до
плодоношення. Кущ штамбовий, висотою 70-75см,
під час плодоношення потребує опори. Плоди великі,
видовженно-кубовидної
форми, товстостінні, в біологічній стиглості - червоні.

Середньоранній – 107118 днів. Кущ штамбовий,
висотою 50-70см. Плід
тупо конічної форми, від
біло-жовтого до оранжево-червоного кольору, масою 100-200г, в технічній
стиглості темно-зелений.
М’якуш товщиною 6мм,
ніжний, з сильним ароматом, соковитий.

Перець
БОГДАН

Ранньостиглий - 103-105 днів. Кущ
штамбовий, висотою 30-50см. Плід
конусоподібний, масою 100-250г,
в технічній стиглості - світло-зелений, в біологічній – помаранчевий. М’якуш товстостінний, 6-8мм,
ніжний, з сильним ароматом, соковитий.

Середньостиглий сорт. Вегетаційний період від сходів
до біологічної стиглості 140-155 днів. Кущ штамбовий, висотою 80-100см, під
час плодоношення потребує
опори. Плоди видовженопризмовидної форми, дуже
великі, масою 200-250г,
довжиною 20-30см.

Ранньостиглий. Кущ штамбовий, висотою 45-60см.
Плоди висячі, конусовидної
форми, масою 80-100г, в
технічній стиглості - темнозелений, в біологічній –
червоний. М’якуш ніжний, з
сильним ароматом, соковитий, товщиною 8мм.
Середньостиглий. Кущ високорослий, висотою 5560см. Плоди великі, призмовидної форми, масою
170-190г, червоного кольору, відмінних смакових та
товарних якостей. Товщина
м’якушу 8мм.

Середньоранній. Кущ штамбовий, висотою 40-45см.
Плоди великі, зрізано-пірамідальної форми, довжиною 9-10см, в біологічній
стиглості - червоні. М’якуш
соковитий, солодкий, товщина стінки 4-5мм.

Ранній крупноплідний сорт.
Кущ висотою 50-60см, має
дуже великі плоди кубовидної форми, яскраво-жовтого забарвлення, масою до
300г. Товщина стінки до
8мм. Сорт високоврожайний, у відкритому ґрунті, на
одній рослині формується
до 12 плодів.
Ранньостиглий.
Рослина
компактна, висотою 2030см. Плоди конусовидної
форми, гладенькі, соковиті,
ароматні, масою 60-80г. В
біологічній стиглості темночервоного кольору. М’якуш
ніжний, з сильним ароматом, соковитий, товщиною
5-6мм.
Середньостиглий –112-130
днів. Кущ штамбовий, висотою 65-80см. Плід видовжено-конусоподібний,
гладенький, товстостінний
- 5-5,5мм, червоного кольору. Маса плоду 115-160г,
інколи - 220г. Урожайність
однієї рослини 2,4-2,8кг.

Ранній крупноплідний сорт.
Кущ висотою 45-55см, має
дуже великі плоди червоного забарвлення, довжиною
до 25см, масою до 300г.
Товщина стінки до 8мм.
Сорт високоврожайний, у
відкритому ґрунті, на одній
рослині формується до 12
плодів. Плоди дуже соковиті, приємного солодкуватого смаку з ароматом.

Середньостиглий – 110120 днів. Кущ штамбовий,
висотою 40-60см. Плід
циліндрично-конусоподібний, товстостінний 7-8мм,
темно-червоного кольору.
М’якуш соковитий, солодкий, смачний. Маса плоду
150-300г.

Середньостиглий – 110120 днів. Кущ штамбовий,
висотою 60-70см. Плід
округло-конусоподібний,
товстостінний - 8-9мм,
червоного кольору, кількість плодів на рослині
12-15шт. М’якуш соковитий,
солодкий, смачний. Маса
плоду 300-400г.

Період від висадки розсади
до плодоношення – 90-97
днів. Кущ штамбовий, висотою 45-60см. Плід кубовидної форми, довжиною
11-12см, шириною 10-11см,
товщина стінок 5-7мм.
Плоди відмінних смакових
якостей.

Середньоранній –125-135
днів.
Жаростійкий. Кущ
компактний, діаметром 4552см, висотою 50-60см.
Плоди кубовидної форми,
гладенькі, від темно-зеленого до темно-червоного
кольору, м’ясисті, солодкі,
смачні, масою 120-140г.
М’якуш соковитий, солодкий, з сильним ароматом,
товщиною 6,1-6,5мм.
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Середньостиглий – 110129 днів. Кущ штамбовий,
висотою 60-80см. Плоди
циліндрично-кубовидної
форми, великі, масою 150300г, забарвлення плодів
від темно-зеленого до темно-помаранчевого. М’якуш
товстий 6-8мм, ніжний, з
сильним ароматом, соковитий.

Ранньостиглий сорт. Період
від висадки розсади до
плодоношення – 75-85днів.
Рослина середньої висоти,
кущ висотою 40-50см. Плід
по формі зрізана піраміда,
глянцевий, забарвлення в
технічній стиглості - жовтувате, в біологічній стиглості
–жовто-помаранчеве. Маса
плода 90-115г, товщина
стінки 6-8мм.
Ранньостиглий сорт. Період
від висадки розсади до
плодоношення – 75-82дні.
Кущ штамбовий, висотою
50-60см. Плоди кубовидні,
висотою і діаметром 9-10см,
товщина стінок 5-7мм.

Ранньостиглий сорт. Період
від висадки розсади до
плодоношення – 75-82дні.
Рослина середньої висоти, кущ висотою 40-50см.
Плід конусовидної форми,
глянцевий, забарвлення в
технічній стиглості - жовтувата, в біологічній стиглості
– жовте. Маса плода 90110г, товщина стінки 6-8мм.

Перець
ельф

Середньоранній - 125-135
днів. Кущ штамбовий, висотою 70-75см, на рослині
до 14-15 плодів, потребує
опори. Плід кубовидної
форми, масою до 300г, в
технічній стиглості - зелений, в біологічній – жовто-оранжевий, м’ясистий.
М’якуш середньої товщини,
ніжний, з сильним ароматом, соковитий, товщиною
8мм.

Середньостиглий сорт для відкритого ґрунту і плівкових теплиць. Період від всходів до дозрівання плодів - 106-120днів.
Рослина висотою 45-55см. Плоди конусовидної форми, червоного кольору, направлені вверх, масою 55-70г.

Середньоранній – 107-118
днів. Кущ штамбовий, висотою 40-60см. Плід кубовидної форми, товстостінний
8-9мм, жовто-помаранчевого кольору. М’якуш соковитий, солодкий.

Ранньостиглий - 110-120
днів. Кущ штамбовий,
висотою 60-65см. Плоди
ростуть вверх, масою 140160гр, товщина стінок 67мм, жовто-помаранчевого
кольору, плоди без гіркоти,
з високим вмістом цукрів.

Середньоранній - 100-129
днів. Рослина висока, 55-65
см, компактна. Плоди кубовидної форми, гладенькі,
глянцеві, від світло-жовтого
до яскраво-помаранчевого
кольору, м’ясисті, солодкі,
масою 150-220 г.

Середньоранній – 120-125
днів.
Жаростійкий. Кущ
компактний, діаметром 4555см, висотою 45-60см.
Плоди кубовидної форми,
м’ясисті, солодкі, смачні,
масою 110-150г. В технічній
стиглості плід жовто-зелений, в біологічній – жовто-помаранчевий. М’якуш
соковитий, солодкий, з
сильним ароматом, товщиною 5,1-6,0мм.

Перець
ЗОРЖЕ

Ранньостиглий - 103-105 днів. Кущ штамбовий, висотою 4050см. Рослина формує великі конусоподібні плоди масою
150-180г, з товщиною стінки 7-10мм, жовто-помаранчевого
кольору. М’якуш соковитий, солодкий.

Середньоранній – 105-129
днів. Рослина висока, 6570см, компактна. Плоди
кубовидної форми, гладенькі, від зеленого до
яскраво-червоного кольору,
м’ясисті, солодкі, смачні,
масою 150-220 г, товщина
стінки 4,0-8,3 мм.

Надранній - 103-105 днів.
Кущ штамбовий, висотою
30-40см. Плід тупо конічний, масою 100-150г, в
технічній стиглості - темно-зелений, в біологічній
– темно-червоний. М’якуш
товщиною 6мм, ніжний, з
сильним ароматом, соковитий.

Перець
Каліфорнійське диво
помаранчеве

Середньоранній – 108-125
днів. Рослина висотою 5065см, компактна. Плоди кубовидної форми, гладенькі,
помаранчевого
кольору,
м’ясисті, солодкі, смачні,
масою 150-220г, товщина
стінки 5-6мм.
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Ранньостиглий -110-115 днів.
Кущі напівштамбові, висотою 20-30 см, з дружним
дозріванням і компактним
розміщенням плодів. Плоди
округлі, гладенькі, слабо
ребристі, масою 100-160г.
Забарвлення плодів в біологічній стиглості – темночервоне. Товщина стінки
6-8мм.

Перець
Каліфорнійське диво
жовте

Середньоранній –108-125 днів. Рослина висока, 65-70см,
компактна. Плоди кубовидної форми, гладенькі, від зеленого до яскраво-жовтого кольору, м’ясисті, солодкі, смачні,
масою 150-220г, товщина стінки 4,0-8,3мм. Смакові якості
прекрасні.

Середньостиглий – 113-129
днів. Кущ висотою 50-70см.
Плід конусовидної форми,
сплющений с двох сторін,
схожий на форму великого
язика, товстостінний, масою
150-250г, від темно-зеленого до темно-червоного
кольору.

Ранньостиглий – 115-120
днів. Плодоносить більше
2 місяців. Кущ висотою 6570см. Плід видовжено-конусоподібний, товстостінний
5-8мм, червоного кольору.
Маса плоду 200-220г.

Перець
ласточка

Ранньостиглий - 110-120
днів. Кущ штамбовий, висотою 35-50 см. Плоди конусоподібні, від салатового
до червоного кольору, масою 100-120г, товщина стінки 4-6 мм. М’якоть соковита, солодка, товста.

Ранньостиглий - 105-110
днів. Один з найкращих
високоврожайних
сортів
солодкого перцю. Рослина
розкидиста, середньооблистяна. Кущ штамбовий,
висотою 40-50см. Плоди
великі, товстостінні, пірамідальної форми, в біологічній стиглості - червоні.

Надранній - 103-105 днів.
Кущ штамбовий, висотою
60-65см. Плід конічний,
масою 160-220г, в технічній
стиглості темно-зелений,
в біологічній – яскравочервоний, кількість плодів
на кущі 15-20шт, довжина плоду 12-15см. М’якуш
товщиною 7-9мм, ніжний,
з сильним ароматом, соковитий.

Ранньостиглий – 104 дні.
Плодоносить 40 днів. Кущ
штамбовий, висотою 4560см. Плід плескатоокруглий, довжиною 4-5, діаметром 8-10см, масою 80-100г,
в технічній стиглості темно-зелений, в біологічній
– темно-червоний. М’якуш
товщиною 6мм, ніжний, з
сильним ароматом.

Перець
пастух

Середньостиглий
–110129 днів. Рослина висока,
50-70см, компактна. Плоди пірамідальної форми,
помаранчевого
кольору,
м’ясисті, солодкі, масою
150-200 г, товщина стінки
4,0-8,3мм.
Середньоранній - 120-130
днів. Плід конусоподібний,
товстостінний 5-6 мм, червоного кольору. М`якуш
соковитий, солодкий. Маса
плоду 100-150 г.

Середньоранній – 107-118
днів. Кущ штамбовий, висотою 40-50см. Рослина
формує
круглоребристі
плоди, масою 100-150г, з
товщиною стінки 6-8мм,
жовто-оранжевого кольору. М’якуш соковитий,
солодкий.

Ранньостиглий - 103-105
днів. Кущ штамбовий, висотою 30-50см. Плід конічний,
масою 100-200г, в технічній
стиглості темно-зелений,
в біологічній – червоний.
М’якуш середньої товщини,
ніжний, з сильним ароматом, соковитий.

Ранньостиглий сорт. Стійкий
кущ дозволяє вирощувати
сорт у відкритому грунті
без підв’язування. Висота
рослин у відкритому ґрунті
- 45-60см. Плід видовжено
–кубовидної форми, чотирьохгранний, довжиною
14-15см, товщина стінки
5-8мм.

Ранньостиглий. Кущ штамбовий, висотою 55-60см.
Плоди плоскоокруглої форми, ребристі, золотистожовтого забарвлення, масою 55-65г, гарного смаку.
М’якуш щільний, товщина
стінок 6-7мм, ароматний.

Ранньостиглий-110-120 днів.
Кущ штамбовий, висотою
35-50 см. Плоди великі,
кубовидні, червоного кольору, масою 120-180 г, товщина стінки 5-6 мм. Високі
смакові якості. М’якоть соковита, солодка, товста.

Ранньостиглий - 112-121
днів. Кущ штамбовий,
висотою 55-60см. Плоди
плоско округлої форми,
ребристі, червоного забарвлення, масою 57-70г, гарного смаку.

Перець
СУДАР

Ранньостиглий – 105-109
днів. Кущ штамбовий, висотою 50-60см. Плід конусоподібний, масою до 300г,
в технічній стиглості - темно-зелений, в біологічній
– темно-вишневий. М’якуш
товщиною 7-9мм, ніжний, з
сильним ароматом.
Ранньостиглий. Кущ штамбовий, висотою 45-55см.
Плід конусовидної форми,
слабо глянцевий, забарвлення в технічній стиглості
– зелене, в біологічній
стиглості – червоне. Маса
плоду 70-100г, товщина
стінки 5-7мм.

Перець
рубіновий

Середньоранній. Період плодоношення 35-45 днів.
Кущ штамбовий, висотою 45-60см. Плоди плоско округлі, рубінового кольору, слабо ребристі, масою 90140г, товщина стінок 6-8мм.
Ранньостиглий сорт, до технічної стиглості -115-117днів.
Висота рослин 75-85см. Плоди широко-конусовидної форми, ростуть вверх, масою
90-110г. На початку дозрівання плід забарвлений
легким рум’янцем і стає
схожий на абрикос, потім
стає червоним.

Середньостиглий –110-129
днів. Рослина злегка розлога, висотою 25-40см. Плоди
конусоподібної
форми,
довжиною 5-7, діаметром
1,4-2,5, глянцеві, масою
8-15г, в технічній стиглості темно-зелені, в біологічній
– темно-червоні. М’якуш
тонкий, на смак дуже пекучий. Використовують, як
спецію.
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Середньоранній. Кущ висотою 45-55см. Рослина
формує великі плоди,
кубовидної форми. В технічній стиглості плоди мають зелене забарвлення,
в біологічній – червоне.
М’якуш соковитий, солодкий, смачний, товщина
стінки 5-7мм.

Ранньостиглий – 110-120
днів. Рослина низька, висотою 25-40см, з вертикально-ростучими
плодами.
Плід конусоподібної форми, середньої величини,
жовто-білого і червоного
кольору, масою 110-130 г,
товщина стінок 3-4мм.

Пізньостигла - 140-180 днів.
Коренеплід конічний, білий,
довжиною 22 см, масою
110 г. Добре зберігається
взимку.

Перець
франциус

Ранньостиглий – 110-115 днів. Кущ висотою 50-70см. Плід
конусоподібний, з середньою товщиною стінки, червоного
кольору, рівний. М’якуш соковитий, солодкий. Маса плоду
100-150г.
Середньостигла - 65-75
днів. Дворічна культура.
Листова розетка з сильно
гофрованими, темно-зеленими, дуже гарними листками.

Середньостигла - 97-105
днів. Дворічна культура.
Коренеплід конічний, білий,
довжиною 20-30см, масою
30-60г. При висіві під зиму
отримують надранню продукцію.

Ранньостиглий.
Рослина
напівштамбова,
висотою
50-60см. Плід конусовидної
форми, гладенький, глянцевий, в технічній стиглості
- світло-зелений, в біологічній – червоний. Маса плода 140-180г, товщина стінки
5-7мм.
Скоростиглий – 60-62
днів. Дворічна культура.
Використовують листки і
коренеплоди. При зрізуванні добре відростає багато
разів. Листки темно-зелені,
з рівними краями, довжиною до 45см, з дуже приємним, сильним ароматом.

Петрушка листкова
ВРОЖАЙНА

Скоростиглий - 70-80 днів. Дворічна культура. При зрізуванні добре відростає багато разів. Листки темно-зелені,
з рівними краями, довжиною до 50см, з дуже приємним,
сильним ароматом. Коренеплід білий з ніжним м’якушем.
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Скоростигла – 60-62 дні.
Високо морозостійка. Листок довжиною до 44см.
Листкова пластинка сильно
розсічена, з зубчастими сегментами.

Петрушка листкова
КАРНАВАЛ

Середньостиглий листовий сорт. Вегетаційний період від
сходів до технічної стиглості 65-75 днів. Листки темно-зелені, з дуже приємним ароматом. Перший збір зелені проводять при досягненні листя висоти 12-18см, наступні зрізи
роблять через 25-30днів.
Середньостиглий – 120-125
днів. Рослина напівдетермінантна, висотою 120-140 см.
Плід округлий, помаранчевого забарвлення, масою
200-400 г. Середньостійкий
до фітофтори.
Середньоранній. Високоврожайний сорт. Рослина
індетермінантна (з необмеженим ростом), потребує
підв’язування. Плоди округлої форми, масою 120140г, з характерним забарвленням – від зеленого з
світло-зеленими полосами
в технічній зрілості, до червоного з жовтими полосами
в біологічній стиглості.
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Ранньостиглий, 110-120 днів.
Кущ штамбовий, висотою
50-65см. Плоди овальнокубовидної форми, червоно-бордового кольору,
масою 150-250г, відмінних
смакових якостей. М’якуш
соковитий та ніжний, товщиною 6-8мм.

Скоростиглий - 75-85
днів. Дворічна культура. При зрізуванні
добре відростає багато разів. Листки темно-зелені, гладенькі,
з рівними краями,
довжиною до 20см, з
дуже приємним, сильним ароматом.
Cередньостиглий
сорт. Високоврожайний сорт з тривалим
терміном плодоношения любительский
сорт с оригінальними,
ребристими, плоскоокруглими, великими
плодами червоного
кольору, вагою 210300г. Рослина, формує великий кущ,
висотою 1,8-2,5м.
Середньостиглий – 115-120
днів. Рослина високоросла,
висотою 1-1,5м. Плоди масою 500-900г, плескато-округлі, щільні, рожевого кольору. Транспортабельний.
Ранньостиглий, від сходів
до дозрівання плодів – 9095 днів. Кущ компактний,
висотою 20-35 см. Плоди
округлі, невеликі, червоного кольору, масою 30-40г,
солодкі та ароматні. Вирощують на балконах в ящиках і в горшках, а також у
відкритому ґрунті.

Середньоранній – 97-107
днів. Рослина не штамбова, детермінантна, з обмеженим ростом, висота
головного стебла 35-50
см. Плоди округлі і плоско
округлі, червоні, гладенькі,
слабо ребристі, масою 80130 г.

Середньостиглий
сорт.
Рекомендується для вирощування у відкритому
ґрунті. Рослина потребує
додаткового підв’язування
і формування. Салатний.
Плід округлий, гладенький,
м’ясистий.
Забарвлення
незрілого плоду зелене з
темною плямою біля плодоніжки, спілого - червоне. Маса плоду 140-400г.

Помідор
ведмежа лапа

Середньоранній – 105-110
днів. Кущ високорослий,
висотою 120-170см, прямостоячий. Плоди плескатоокруглі, яскраво-червоні,
гладенькі, масою до 800г.

Середньоранній. Рослина
середньоросла, висотою
70-100см. Плід - великоплідна сливка, червоного кольору, масою до 350г,
щільна. Високоврожайний
сорт з незвичайними смаковими якостями.

Помідор
Везунчик

Середньоранній –102-114 днів. Рослина середнього розміру, детермінантна, висотою 50-70см. Плоди
масою 80-120г, овально-видовжені,
без зеленої плями біля плодоніжки,
щільні, червоного кольору. Смакові
якості відмінні.
Середньостиглий - 108-125
днів. Кущ 1,5-2м с багатьма
красивими довгими кистями, на яких до 30 плодів.
Вирощують в 2-3 стебла.
Плід маленький, круглий,
масою 10-20г, розміром з
вишню, рівномірно забарвлений.

Середньостиглий -110-122
днів. Рослина середньоросла, висотою 60-70см.
Плід серцевидної форми,
гладенький,
малинового
забарвлення. Маса плоду
500-800г.

Ранньостиглий – 108 днів.
Мета створення даного
сорту — здобуття раннього
дружнього урожаю якісних
товарних плодів масою
450-500грам. Від сходів до
початку дозрівання плодів
— 108 днів. Рослина потужна, заввишки 1,5-2м. Плоди
плоско округлі, слабо ребристі, з щільною глянцевою шкіркою малинового
кольору.
Надранній – 85-90 днів.
Кущ компактний, висотою
55-60 см, не потребує пасинкування. Плоди округло
видовжені,
яскраво-червоного кольору, глянцеві,
масою 80-100 г. М`якуш
червоний, солодкий.

Середньостиглий– 116-120
днів. Рослина 70-100см,
компактна. Плід плескато-округлий,
середнього
розміру, масою 90-150 г,
рожевого кольору. Смакові
якості добрі й відмінні.

Середньостиглий – 116-120
днів. Рослина низькоросла
(70-100см), компактна. Плід
плескато-округлий,
гладенький, середнього розміру, масою 90-150 г.

Ранньостиглий, низькорослий. Навіть у відкритому
ґрунті на основному стеблі
формується до 15-16 плодів
вагою 200-300г. Плоди рожеві, округлі, гладкі і щільні, не розтріскуються.
Середньостиглий - 115 днів.
Середньорослий.
Плід
яскраво-червоний, нагадує
форму серця, масою 250 г
і більше.

Середньоранній сорт. Рослина компактна, середньо
росла, дуже декоративна,
висотою 150-180 см. Суцвіття с великою кількістю
маленьких плодів, масою
60 г. Плоди мають дієтичні
властивості.

Надранній – 90-116днів. Рослина не штамбова, детермінантна, слабо гілляста, висотою 48-50см. Не потребує
пасинкування і підв’язування. Плоди округлі, гладенькі,
червоні, масою 55-70г, транспортабельні.

Високоврожайний, консервний, добре зберігається!
Середньоранній сорт для
відкритого ґрунту і плівкових укриттів. Кущ висотою
до 70см. Плоди округлі,
рівні, гладенькі, червоного
забарвлення, без зеленої
плями в плодоніжці, вагою
150-200г. Завдяки товстій
шкірці, томати не тріскаються, зберігаються до 1
місяця.

Помідор
ВОЛОВЕ СЕРЦЕ РОЖЕВИЙ
Середньостиглий - 115 днів.
Середньорослий.
Плід
яскраво-рожевий, нагадує
форму серця, масою 250 г
і більше. М’якуш м’ясистий,
солодкий, насіння мало.

Середньостиглий
–105118 днів. Рослина сильноросла, висотою 1,2-2 м.
Плід з щільним смачним
м’якушем, сливоподібний,
червоного кольору, масою
105-165 г.

Середньостиглий – 115-125
днів. Незвичайна форма
плоду. Рослина високоросла, висотою 1,4-1,6м.
Плоди грушовидної форми,
рожевого кольору, масою
70-80г.
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Помідор
груша червона

Середньостиглий – 115-125
днів. Незвичайної форми
плоди. Рослина високоросла,
висотою до 2м. Плоди грушовидної форми, червоного
кольору, масою 50-70г.

Середньостиглий – 115-125 днів. Незвичайний сорт. Рослина
високоросла, висотою 1,4-1,6м. Плоди грушовидної форми,
червоно-коричневого кольору, масою 70-85г.

Середньостиглий
сорт
для відкритого ґрунту.
Рослина
низькоросла,
висотою до 60см, пасинкується лише до першої
кисті. У кисті формується
до 5-6 красивих, грушовидних плодів рожевого
кольору, вагою 100-150 г,
окремі - до 200 г.

Помідор
де-барао рожевий

Середньопізній - 120 днів.
Високорослий, до 2м. Плід
овальний,
сливовидної
форми, рожевого кольору, мясистий, солодкий на
смак, масою 60-90г.

Середньоранній – 105-112
днів. Кущ високорослий,
висотою 120см, прямостоячий. Плоди плескатоокруглі, яскраво-червоні,
злегка ребристі, масою до
600г. Сорт має тривалий
період плодоношення.
Середньопізній – 120 днів.
Рослина високоросла, до 2м.
Плід овальний, сливовидної
форми, червоно-коричневого кольору, м’ясистий,
солодкий на смак, масою
60-90г.

Помідор
де-барао золоте

Середньопізній – 120 днів. Високорослий, до 2м. Плід
овальний, сливовидної форми, жовтого кольору, м’ясистий,
солодкий на смак, масою 60-90г.
Середньостиглий – 120-125
днів. Рослина висотою 6080см. Відрізняється великими плодами прекрасної
консистенції, з високим
вмістом сухих речовин.
Маса плоду 210-300г.

Помідор
ДРУЖБА

Середньопізній – 120 днів.
Високорослий, до 2 м. Плід
овальний,
сливовидної
форми, червоного кольору, м’ясистий, солодкий на
смак, масою 60-90 г.

Середньоранній – 100-115
днів. Рослина низькоросла,
висотою 50-70 см. Плід
округло-видовжений, злегка ребристий, оранжевий.
Маса плоду 70-80 г.

Суперранній – 85-90 днів.
В останні роки сорт набув
широкого розповсюдження.
Рослина штамбова, висотою
40-50 см. Плоди гладенькі,
злегка ребристі, округлі,
червоного кольору, масою
90-115 г.

Суперранній, високоврожайний. Рослина не штамбова, компактна, слабо
гілляста, висотою 40-60см.
Не потребує пасинкування і
підв’язування. Плоди округлі, червоні, гладенькі, вагою
60-110г, м’ясисті, щільні, з
кисло-солодким смаком.

Середньостиглий – 115-125
днів. Кущ висотою 0,7-1,5м
в залежності від умов вирощування. Плоди округлі,
великі, золотистого кольору, масою 200-350г, дуже
красиві на вигляд мають
високі смакові якості.

Середньоранній – 105110днів. Сорт для відкритого
та закритого ґрунту. Рослина велика, висотою більше
2м. Кисті прості і складні, в
одній по 15-20 плодів. Плоди яскраво-жовті, гладенькі, блискучі, круглі, масою
30-50г.

Детермінантний, середньостиглий сорт томатів для
відкритого ґрунту. Рослина
висотою 60-90см. Плоди
великі – 300-400г, злегка
ребристі, яскравого жовтопомаранчевого
кольору,
серцевидної форми. Відмінна врожайність – 10-14
кг з квадратного метра.

Середньостиглий – 108-123
днів. Рослина штамбова,
низькоросла, висотою 4055см. Плоди видовженоовальні, червоні, масою
90-100 г.

Помідор
зореслав

Середньоранній – 105-115
днів. Рослина низькоросла,
висотою 40-55см. Плоди
видовжено-овальні, червоні, масою 80-90 г. Плід
помірний за твердістю, червоного кольору. М`якоть
червона.
Ранньостиглий – 105-112
днів. Рослина детермінантна, висотою 60-85см, для
вирощування у відкритому ґрунті. Плоди округлої
форми, вагою 150-180г,
м’ясисті, смачні, стійкі до
розтріскування.
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Ранньостиглий – 100-108
днів, з дружним дозрівання
плодів. Рослина не штамбова, висотою 40-55 см.
Плоди видовжено-овальні,
червоні, масою 92-110 г.

Середньоранній – 100-110
днів. Любительський сорт.
Рослина, висотою до 100см.
Плід серцевидний, злегка
ребристий, ніжно-рожевий,
великий, м’ясистий. Вага
плоду до 1кг.

Ранньостиглий – 105-115
днів. Рослина штамбова,
висотою 60-70см. Плоди
округло-овальної форми,
червоні, масою 120-150 г.

Ранньостиглий – 90-105 днів.
Рослина низькоросла, висотою 30-50 см. Плоди округлі,
гладенькі, слабо ребристі,
червоного кольору, масою
110-150г.

Надранній – 68-75 днів.
Любительський сорт. Рослина середньоросла. Плоди
сливовидні, видовжені, вагою 60-80г, темно-червоного кольору, солодкі.

Помідор
КОРОЛЬ ГІГАНТІВ
Середньоранній – 110-118днів. Рослина, висотою 120-150см.
Плід округлий, червоний, щільний, лежкий, солодкий, великий. Маса плоду до 800-1000г.

Помідор
лінда

Помідор
лопатинський

Ранньостиглий – 95-99днів.
Рослина низькоросла, висота куща 25см, має багато
пасинків, з дуже великою
кількістю плодів. Плоди округлі, ніжно-рожевого кольору, масою 30-40г, дуже
приємні на смак.

Середньостиглий. Рослина
середньоросла,
висотою
80-100см. Плоди рожевого
кольору, масою до 400г,
ребристо-округлої форми.
М’якуш соковитий, солодкуватий на смак.

Помідор
ЛАГІДНИЙ

Ранньостиглий 80-95 днів.
Кущ прямостоячий, висотою
40-50 см. Плід сливоподібний, гладенький, темночервоного кольору, масою
80-90 г, соковитий.

Суперранній – 95-105 днів.
Рослина штамбова, висотою
40-50 см. Плоди гладенькі,
круглі, червоного кольору,
масою 80-90 г. М`якуш
червоний. Ціниться за ранньостиглість.

Помідор
МАЛИНОВИЙ ЧИЖИК

Ранньостиглий – 100-112
днів. Кущ середньорослий,
висотою 56-75см. Плід округлий і плескатоокруглий,
масою 114-230г, гладенький, червоний.

Середньоранній – 102-115
днів. Рослина середнього
розміру, низькоросла, 4050см. Плоди масою 80100г, округлі, щільні, малинового кольору. Смакові
якості відмінні.

Помідор
малиновий картофель
Урожайний, великий, малиновий, з незвичайним листям картопляного типа! Середньостиглий, великоплідний сорт з красивими малиновими плодами для відкритого ґрунту і плівкових
укриттів. Кущ заввишки до 1м.
Середньоранній – 105-116
днів. Рослина низькоросла, висотою 40-55см. Кущ
розлогий. Плоди округлі,
малинового забарвлення,
масою 200-350г. М`якуш
малиновий, м’ясистий, соковитий, солодкий на смак.

Надранній – 95-105 днів.
Рослина штамбова, висотою 40-50см. Плоди гладенькі, круглі, рожевого
кольору, масою 80-90 г.

Середньостиглий – 115
днів. Рослина низькоросла, висотою до 60 см. Плід
округлий і видовжено-округлий, гладенький, інтенсивно-червоного кольору,
масою 130 г. Урожайність
однієї рослини 2,0 кг.

Помідор
Миколка
Ранньостиглий – 110-120
днів. Кущ штамбовий,
висотою до 40см. Плоди
слабо ребристі, округлої
форми, червоного кольору, масою 60-85г.

Середньоранній – 105-120
днів. Рослина нештамбова,
низькоросла, висотою 4055см. Плоди видовженоовальні, червоні, масою
70-80 г.

Середньостиглий – 115-120
днів. Кущ висотою 50-60см.
Плоди видовженої форми, вагою 70-90г. Слабо
вражається фітофторозом.
Прекрасний сорт для засолки і консервування.

Середньостиглий – 115-120
днів. Рослина низькоросла,
висотою до 60 см. Плід
округлий і видовжено-округлий, гладенький, інтенсивно-рожевого кольору,
масою 130г.

Середньостиглий – 110-120
днів. Рослина середньоросла, висотою 80-100см. Плоди плоско округлої форми,
ребристі, червоного забарвлення, м’ясисті, масою 200450г, відмінного смаку.

Овочеві та пряні культури 23

Помідор
оберіг

Середньоранній – 100-115
днів. Рослина низькоросла,
висотою 50-60 см. Плід
сливовидної форми, злегка
ребристий, жовтий. Маса
плоду 70-80 г.

Середньоранній – 105120 днів. Кущ середньорослий, висотою 0,7-1м,
прямостоячий.
Плоди
красивої злегка витягнутої форми рожево-малинового кольору, масою
300-500г.

Помідор
орлиний дзьоб

Помідор
Петруша-огородник

Середньоранній. Сорт, який підходить для вирощування у
відкритому ґрунті і теплиці. Рослина високоросла, висотою
120-150см. Плоди малиново-рожевого кольору, масою до
800г, по своїй формі нагадують зігнутий клюв.

Помідор
орловські рисаки

Середньоранній,
великоплідний, детермінантний
сорт для відкритого грунту
і плівкових теплиць. Рослина висотою 70-100см.
Плоди червоні, м’ясисті,
масою 300-500г, плоскоокруглої форми, вирівняні,
гладенькі.

Середньоранній сорт. Рослина низькоросла, компактна, висотою до 60см, не
потребує
пасинкування.
Плоди крупні, смачні, рожевого кольору, видовженої
форми, з високим вмістом
цукру, вагою 150-200г.

Середньостиглий -114-124
днів. Рослина висотою 4060 см. Плід округлий, слаборебристий. Забарвлення
плоду червоне. Маса плоду
350-400 г. Цінність сорту:
висока продуктивність, великоплідність, м’ясистість
плодів.
Середньостиглий – 110-125
днів. Рослина високоросла,
висотою до 2 м. Плоди масою 100-200 г, забарвлення
плодів – червоне, форма
плодів – видовжена, плодів
в кисті 6-15. Особливості
сорту: плоди товстостінні,
м’ясисті, малонасінний.

Ранньостиглий – 105-110
днів. Рослина низькоросла,
висотою 40-55 см. Плоди
кубовидно-округлі, червоні,
масою 95-105г, щільні, дуже
транспортабельні. Рекомендується для вирощування у
відкритому ґрунті безрозсадним способом.

Надранньостиглий – 103110 днів. Рослина низькоросла, висотою 50-60см.
Плоди плоско округлої
форми, червоні, масою до
150г, щільні, дуже транспортабельні.

Середньостиглий – 120-125
днів. Рослина середнього
розміру, сильноросла. Плоди масою 100-110г, овальні,
злегка видовжені, щільні.
Смакові якості відмінні.

Помідор
РАННІЙ 83

Ранньостиглий – 85- 90 днів.
Рослина висотою 35-60 см, не
штамбова. Плоди плоско округлі, оранжево-червоні, гладенькі,
Використовується в свіжому вигляді, для соку і томатної пасти.
Ціниться за стабільну урожайність, транспортабельність.

Середньостиглий сорт для
відкритого ґрунту. Рослина висотою 60-80см. Плід
рожевого кольору, дуже
великий, м’ясистий, округло-серцевидної форми,
солодкий. Маса плоду на
першій кисті може досягати
1500г.

Середньоранній – 105-120
днів. Кущ високорослий,
висотою 1,2-1,5м, прямостоячий. Великоплідна сливка,
масою 150-400г, рожевого
кольору.
Ранньостиглий – 105-110
днів. Рослина висотою
60-80см. Плід великий,
масою 200-300г, плоскоокруглої форми, з щільним
м’якушем, малиново-рожевої окраски.
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Ранньостиглий – 95-98
днів. Кущ компактний, висотою до 1 м. Плоди слабо
ребристі, рожевого кольору, масою до 600г.

Ранньостиглий – 95-108
днів. Десертний, любительський сорт. Кущ компактний, висотою 50-70см.
Листок, як у картоплі. Плоди слабо ребристі, округлі,
червоного кольору, масою
до 400г. М`якуш червоний,
солодкий.

Середньостиглий – 115-125
днів. Кущ висотою до 1,5 м.
Плоди округлі, помаранчевого кольору, масою 100300г, дуже красиві на вигляд і мають високі смакові
якості. М’якуш солодкий.

Помідор
САНЬКА

Суперранній – 95-105 днів. Кущ
компактний, висотою 40-50 см.
Плоди слабо ребристі, округлі,
червоного кольору, масою 8090 г. М`якуш червоний, солодкий. Сорт стійкий до хвороб.
Ціниться за ранньостиглість.

Середньостиглий - 110120 днів. Середньорослий до 1,5м. Потребує
підв’язування. Плоди великі, округлі, масою до 350г.
М’якуш щільний, темно-рожевий, м’ясистий, насіння
мало, солодкий.

Середньоранній – 105-110
днів. Кущ звичайний, висотою 47-50см, прямостоячий.
Плоди
плескато-округлі,
червоні, гладенькі, масою
100-130г.

Помідор
Сибірський козир

Середньостиглий- 108-120
днів. Кущ висотою до 1,2м.,
потребує пасинкування і
підвязування. Плоди округло-овальної форми, великі,
малинового кольору, досягають маси 500-600г. Прекрасні смакові якості.

Середньостиглий сорт для
відкритого ґрунту і плівкових теплиць, стабільно урожайний. Рослина невисока,
висотою до 80см. Плоди
- велика сливка, червоні,
м’ясисті, щільні, масою до
400г.

Середньостиглий сорт для відкритого ґрунту. Крупноплідний
до 700г, урожайний, ідеальний для ринкових продаж. Кущ
детермінантний, висотою до 80см. Плоди приплюснуто-округлі, малиново-червоного кольору.

Середньостиглий – 115-125
днів. Кущ висотою 1,1-1,5 м.
Плоди слабо ребристі, червоного кольору, великі, масою до 800г. Дуже красиві
на вигляд і мають високі
смакові якості. Врожайність
дуже висока.

Середньостиглий – 115-125
днів. Рідкісний, незвичайний сорт. Рослина високоросла, 1,2-1,5м. Плоди грушовидної форми, жовтого
кольору. М’якуш солодкий,
м’ясистий.

Помідор
фатіма

Ранньостиглий – 85-90
днів. Кущ компактний,
висотою до 40см. Плоди
слабо ребристі, серцевидні,
рожевого кольору, масою
400-500 г. М’якуш рожевий, солодкий.

Середньостиглий – 115125днів. Кущ низькорослий,
висотою 40-60см. Плоди
плоско округлої форми,
золотистого забарвлення,
м’ясисті, масою 250-380г,
відмінного приємного смаку.
Середньостиглий -115 -125
днів. Рослина міцна, кущова, висотою 35-60 см.
Високоврожайна . Плід округлий, гладенький, масою
90-130 г. Забарвлення плоду червоне.

Середньостиглий – 110-115
днів. Високорослий, плоди
м’ясисті, масою 250-350г,
відмінно зберігаються свіжо зірваними до 25 днів.
Врожайність з одного куща
до 14кг.
Середньостиглий – 115-125
днів. Рідкісний, незвичайний сорт. Рослина високоросла, висотою 1,2-1,5м.
Плоди грушовидної форми, червоно-коричневого
кольору. М’якуш солодкий, м’ясистий.

Середньостиглий – 115-125
днів. Кущ високорослий,
висотою 1,5-2м, прямостоячий. Плоди плескато-округлі, червоні, гладенькі, масою 250-500г. Смак свіжих
та консервованих плодів
4,5 балів. Врожайність дуже
висока. Мало вражається
фітофторозом.

Середньостиглий сорт для
відкритого ґрунту. Рослина висотою 100-150см.
Плід кубовидної форми,
великий, солодкуватий
на смак, м’ясистий, червоного кольору, масою
400-600г.

Ранньостиглий сорт. Рослина детермінантна, висотою
40-50см. Плід плоско-округлий, червоного кольору,
слабо ребристий, середньої
щільності, масою 80-100г.
М’якуш соковитий солодкий.

Помідор
трюфель червоний
Середньостиглий сорт із плодами незвичайного вигляду. Вегетаційний період від сходів до початку плодоношення 110-120 днів. Кущ високорослий до 1,5м
висоти, формує китиці
із 5-7 плодів. Плоди великі, червоного кольору,
Середньоранній – 105-120
грушоподібної форми із
днів. Кущ середньорослий,
невеликими поздовжнівисотою 80-100см, прямоми реберцями, щільні та
стоячий. Плоди плоско серм’ясисті, масою 100-150г.
цевидні, темно-рожевого
кольору, масою 400-700г.

Середньостиглий сорт для
відкритого грунту. Рослина висотою 80-120см, не
вимагає підвязки до наливання плодів. Плід округлої
форми, вагою до 600г,
рожевого кольору, злегка
ребристий, щільний.

Помідор
ЧЕРРІ
Середньоранній – 105-120
днів. Любительський сорт
для відкритого ґрунту.
Рослина високоросла, в
розгалуженій кисті формується по 30-40 плодів.
Плоди невеликі, круглі,
масою 10-20 г.

Середньоранній – 105-120
днів. Любительський сорт
для відкритого ґрунту. Рослина високоросла, в розгалуженій кисті формується
по 30-40 плодів. Плоди
невеликі, круглі, червоні,
масою 10-20 г.
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Помідор
Черрі жовтий

Помідор
Чудо світу

Середньостиглий – 110-120
днів. Рослина сильноросла, висотою до 3м, нагадує
ліану. Плід нагадує форму
лимона, маса плоду 50-60г,
яскраво-жовтого забарвлення. Смакові якості прекрасні. Урожайність до 25 кг
з одного куща.Обов’язково
потребує підв’язування.

Середньоранній – 105-120
днів. Любительський сорт
для відкритого ґрунту. Рослина високоросла, в розгалуженій кисті формується
по 30-40 плодів. Плоди
невеликі, круглі, масою
10-20г.

Середньостиглий - 110-120
днів. Рослина середньоросла, до 1,5 м. Плоди темночервоні з чорним відливом.
Мякуш щільний, мясистий,
смак солодкий з невловимим винним ароматом,
масою 140-240г.

Середньостиглий -114-125
днів. Рослина, висотою до
1,5м. Плід рожевого кольору, у формі сливки, масою 30-50г, на кисті до 50
плодів.

Середньостиглий – 115-125
днів. Кущ висотою до 1,5 м.
Плоди округлі, червоного
кольору, дуже великі, масою до 1кг і більше. Дуже
красиві на вигляд і мають високі смакові якості.
М’якуш солодкий.

Помідор
яблочний спас
Середньостиглий сорт для відкритого ґрунту.
Рослина висотою 40-50см. Плід плоско-округлої форми, червоного кольору, масою 130-150г.
М’якуш соковитий, солодкий.

Середньостиглий – 115-125
днів. Кущ висотою до 1,5 м.
Плоди округлі, червоного
кольору, дуже великі, масою до 1кг і більше. Дуже
красиві на вигляд і мають високі смакові якості.
М’якуш солодкий.

Ранньостиглий.
Рожевоплідний черрі-томат з
прекрасним смаком і доброю
транспортабельністю. Рослина високоросла
(більше 2м), формує довгі
кисті з великою кількістю
солодких плодів рожевого кольору. Плоди вагою
11-15г, прекрасного смаку
і доброї транспортабельності.

Помідор
Чіко

Ранньостиглий. Вегетаційний період від сходів до дозрівання плодів – 70-80 днів. Низькорослий сорт. Плоди яскраво-червоного кольору, сливовидної форми, масою 60-70г,
м’якуш щільний.

Рослина ранньостигла, від
сходів до технічної стиглості
32 – 37 днів. Використовуються листки та молоді
пагони, як спеція в салатах,
у сирому вигляді, а також,
як приправа до м’ясних та
овочевих блюд.

Ранньостиглий – 100-110
днів. Високорослий, висотою до 1,5м. На одному
кущі зав’язується до 100
плодів, масою 60-90г,
круглої форми, червоного
кольору.

Середньостиглий – 35-46
днів. Рослина середньоросла, висотою 32-45см.
Листки великі, ланцентноовальної форми, зеленого
забарвлення. Аромат сильний з специфічним присмаком, зберігається і в сухих
рослинах.

Чабер
ГОРОДНІЙ

Багаторічна, холодостійка
культура. Утворює рано
весною черешки довжиною
до 60см, які бoгаті вуглеводами, вітамінами, органічними кислотами.

Однорічна, пряно-смакова рослина. Вегетаційний
період від сходів до появи
центрального суцвіття - 6065 днів. Кущ компактний,
висотою до 30см. Листки дрібні, блідо-зелені із
сильним пряним ароматом.
Маса зелені з одного куща
150-220г. Підходить для вирощування, як в кімнатних
умовах, так і у відкритому
ґрунті.
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Вегетаційний період – 115
днів. До господарської
придатності – 12-14 днів,
цвітіння – 54 дні. Розетка
компактна, висотою 37-40,
діаметром 30-32 см. Листок
темно-зелений, ланцетоподібний. Зелень збирають
до цвітіння, насіння – при
забарвленні в коричневий
колір.

Середньостиглий –60-85
днів. Рослина зовні схожа
із кріпом, відрізняється
стеблом, висотою 55-60см.
Використовують у свіжому і
сушеному вигляді, як пряно
смакова добавка.
Середньостиглий– 35-46
днів. Рослина середньоросла, висотою 32-45см.
Листки великі, ланцентноовальної форми, фіолетового забарвлення. Аромат
сильний з специфічним
присмаком, зберігається і
в сухих рослинах.

Багаторічна, теплолюбива
культура. Прекрасний медонос. Листки і стебла рослин мають запах лимона і
гіркувато-пряний смак. Під
зиму рослини підгортають
землею для захисту від
морозів.

Ранньостиглий - 18-20 днів.
Коренеплід червоний, з
білим кінчиком, видовжено-циліндричної форми.
М’якуш соковитий, білий,
слабо гострий на смак.

Ранньостиглий – 18-27 днів.
Коренеплоди червоно-малинові, округлі або овальні,
діаметром 3-3,5 см, масою
13-27 г, майже повністю
заглиблені в ґрунт. М’якуш
білий та біло-рожевий,
щільний, соковитий, слабогострого смаку.

Редиска
БАЗИС

Ранньостиглий – 21-25 днів.
Коренеплоди рожево-червоні, овальні з білим кінчиком, діаметром 3,0-3,5 см.
М’якуш соковитий, слабогострий на смак. Стійкий до
цвітухи.

Ранньостиглий – 27-30
днів. Коренеплоди червоні,
округлий, діаметром 2-3см,
масою 11-28г. М’якуш білий
або біло-рожевий, щільний, слабо гострого смаку,
соковитий, ніжний. Стійкий
до високих температур, вибагливий до вологи.

Ранньостиглий - 22-25
днів. Коренеплід видовжено-овальний, рожево-червоний з білим кінчиком,
масою 18-30 г, наполовину заглиблений у ґрунт.
М’якуш соковитий, білий,
ніжний, слабо гострий,
багатий вітамінами та мінеральними солями.

Ранньостиглий - 21-25 днів. Коренеплоди циліндричної
форми, яскраво-червоні, з білим кінчиком, масою 15-20 г.
М’якуш соковитий, слабогострий, ніжний, пікантний.

Середньорання
–30-40
днів. Коренеплід веретеноподібний, білий, довжиною
до 15см, масою 30-50г.
М’якуш білий, соковитий,
слабо гострий на смак.
Ранньостиглий – 23-25
днів. Широко відомий сорт.
Коренеплід округло-овальний, червоний з білим
кінчиком, масою 20-30 г.
Стійкий до цвітухи.

Редиска
РАННІЙ ЧЕРВОНИЙ
Ранньостигла – 24-29 днів.
Коренеплоди червоно-малинові, округлі діаметром
2,3-3см, масою 14-29г,
майже повністю заглиблені
в землю. Поверхня гладенька. М’якуш білий, щільний,
соковитий, слабо гострого
смаку.

Скоростиглий (20 днів)
всесезонний сорт. Коренеплоди однорідні, яскраво-червоні, масою 30-35
г, діаметром 4-5 см, без
пустот. Дуже довго зберігає
товарні якості. Стійкий до
високих температур.

Ранньостиглий - 21-24 дні.
Коренеплоди червоно-малинові, округло-овальні,
діаметром 2-3 см, масою
11-28 г. М’якуш білий або
біло-рожевий,
щільний,
слабо гострого смаку, соковитий, ніжний.

Редька
ЧЕРВОНА ЗИМОВА

Ранньостиглий - 21-25
днів. Коренеплоди круглі,
яскраво-червоні, середньої
величини – діаметром 3,24,5см. М’якуш білий або
біло-рожевий,
щільний,
слабо гострий, ніжний, соковитий. Маса коренеплоду
11-28 г. Стійкий до посухи,
понижених
температур,
стрілкування.

Середньостигла - 90-110
днів. Коренеплід плескатоокруглий, червоний, масою
270-430г. М’якуш білий,
щільний, соковитий, має
приємний слабо гострий
смак.

Середньоранній - 53 днів.
Формує рихлу головку діаметром 15-25см. Має ніжні,
гофровані,
декоративні
листки коричнево-червоного кольору.

Господарська придатність
настає на 17-й день після
сходів, до технічної стиглості головок – 30-40 днів.
Головка округла, діаметром
-12см, середньо-щільна, зі
слабким восковим нальотом, світло-зелена, в перерізі – біло-жовта, масою
70-100г.

ДАЙКОН
Середньостиглий - 70-100
днів. Коренеплід білий, з
світло-зеленою пігментацією, видовжено-циліндричної форми, довжиною
22-35 см. Маса 100-400
г. М’якуш білий, ніжний,
щільний, дуже соковитий.
Холодостійка рослина. Коренеплоди зберігаються 23 місяці. Висівають у декілька строків: весною, літом.

Ранньостиглий – 25-30 днів
до технічної стиглості. Листковий. Розетка напів піднята, компактна, діаметром
23-26см. Край хвилястий,
дрібнозубчастий. Стійкий
до стеблування.
Середньостигла - 90-110
днів. Коренеплід плескатоокруглий, чорний, масою
280-450г. М’якуш білий,
щільний, соковитий, має
приємний слабо гострий
смак. Добре зберігається
до весни.

Середньопізній. Головка
округла, діаметром 12-16см,
щільна, світло-зелена. Край
листа хвилястий.

Господарська придатність
настає на 25-30-й день після сходів, до технічної стиглості головок - 30-40 днів.
Головка округла, діаметром
-22-24см, середньо щільна, зі слабким восковим
нальотом, світло-зелена, в
перерізі - біло-жовта, масою 120-150г. Стійкий проти
стеблування.

Середньоранній - 32-43 дні.
Розетка листків напівприпіднята, висотою 18-26 см,
діаметром 20-30 см, число
листків 12-18.Має приємний, пікантний, терпкий
смак, подібний смаку хрону і гірчиці.

Середньоранній - 55 днів.
Формує рихлу головку
діаметром 15-20см. Має
ніжні, гофровані, декоративні листки жовто-зеленого кольору.
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Середньоранній - 55 днів.
Головчастий. Формує рихлу
головку діаметром 15-20 см.
Має ніжні, гофровані, декоративні листки червоно-рожевого кольору . Культура
холодостійка. Придатний
для цілорічного вирощування.

Ранньостиглий – 20-25
днів до технічної стиглості.
Листковий. Розетка з 12-18
листків, компактна. Листок овально-видовжений,
лопатоподібний, зеленожовтий. Край хвилястий,
сильно зубчастий.

Середньопізній - 65-75 днів.
Головчастий, масою 150-160 г.
Розетка середня і велика, діаметром 24-32 см. Маса однієї
рослини 260-315 г, маса головки 190-206 г. Листки світлозелені, без гіркоти, гофровані.

Ранньостиглий, від масових
сходів до товарної стиглості
– 20 днів. Вегетаційний період – 95 днів. Розетка листків компактна, вертикальна, у ній знаходиться до 10
ніжних соковитих листків.
Листки великі, видовжені,
без опушення і воскового
нальоту, із середньою кількістю часток, перші листки
– не розсічені. Забарвлення
листків зелене, помірної інтенсивності.

До технічної стиглості – 5357 днів. Розетка середня і
велика, діаметром 24-32
см. Маса головки 190-210
г. Листки світло-зелені, без
гіркоти, гофровані.

Середньоранній - 54дні.
Формує рихлу головку діаметром 16-21см. Має ніжні,
гофровані,
декоративні
листки червоно-рожевого
кольору.

16г
Салат
Гранд рапідс
Середньоранній - 20-25
днів до технічної стиглості.
Листковий. Розетка складається з 13-19 листків.
Листок овально-видовжений, лопатоподібний, зелено-жовтий, ніжний. Краї
хвилясті, сильно зубчасті.

До технічної стиглості – 8090 днів. Вирощують розсадним способом. В перший рік
формує розетку прикореневих листків та розгалужений
коренеплід. Взимку коренеплоди можна використовувати для вигонки листків
у теплиці. Використовується,
як спеція.

Ранньостиглий - 130 днів.
Коренеплід м’ясистий, сірувато-білий, округлий, масою до 350г. М’якуш білий,
ніжний. Добре зберігається
взимку. Вирощують через
розсаду.
Середньостигла – 92-98
днів. Універсального призначення. Вирощують з
насіння як однорічну культуру. Цибулина округла або
видовжено округла, масою
90-150г, соковита, з гострим смаком, коричневого
або світло-коричневого забарвлення.

Цибуля
брауншвайгер
Середньоранній сорт.
Вегетаційний
період
від сходів до настання технічної стиглості
90-100 днів. Цибулина
округла, велика, масою
140-180г, напівгострого
смаку, гарних смакових
якостей. Забарвлення
луски темно-червоного
кольору. Яскраво червоні кільця цього сорту
є відмінною прикрасою
будь-якої кулінарної
страви. Рекомендовано для вирощування
з насіння як однорічну
культуру.
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Цибуля батун
П`єро

Середньостигла - 105-110
днів. Багаторічна рослина.
Салатного
призначення.
Маса одного куща до 250
г. Листки ніжні, соковиті,
довго не грубіють. Смак
напівгострий. Використовують свіжі листки на зелень.
Добре росте в тіні. Переносить посуху. Листя відростає
ранньою весною, як тільки
зійде сніг. Зрізають 2-3 рази
за рік починаючи з другого
року після посіву.
Середньопізня – 130 днів.
Однорічка - при ранньому висіві виростає масою
110-120 г за один сезон.
Цибулини округлі, жовті,
гострі на смак, лежкі. Використовують у свіжому
вигляді. Культура холодостійка. Цибулина зберігає
товарний вигляд до весни.
Висівають у квітні, та під
зиму.

Середньостиглий – 40-50
днів. Рослина середньостигла, розетка компактна. Листки гладенькі, овальні, товсті, зелені, округло-овальної
форми, край рівний. Маса
однієї рослини 21-27 г.

Середньостигла – до 130 днів.
Високоурожайна. Універсального призначення. Цибулина
округла, масою до 150 г,
соковита, з гострим смаком.
Врожайність 4-5 кг/м кв.
Найкращий сорт для зимового
зберігання. Використовують у
свіжому вигляді. Сорт стійкий
до пероноспорозу. Висівають
у квітні та під зиму.
Середньорання. Вегетаційний період - 135-150 днів.
Рослина утворює довге,
плоске, зелене листя, і потовщене стебло (біла ніжка). Біла ніжка має довжину
15-30см. Має особливість
- накопичувати вітамін «С»
при зберіганні. Прибрану
з грядки, зберігають прикопану у вологий пісок у
вертикальному положенні
всю зиму. У жарку посушливу погоду вимагає рясного поливу. Рекомендується
для використання восени і
взимку, у свіжому та сушеному вигляді.

Має високі дієтичні властивості та смакові якості.
Використовують у свіжому
вигляді та в кулінарії.

Ранньостиглий – 45 днів. Багаторічна культура. Розетка велика, черешки довгі. Листки видовжено-округлі, темно-зелені, містять багато вітамінів, мікроелементів. Листкову продукцію отримують ранньою весною, коли ще мало зелені.

Цибуля
Штутгартен Різен

Середньостиглий сорт. Період від сходів до настання
технічної стиглості - 90-110
днів. Цибулини плоскоокруглі, щільні, масою
80-130г, гострого смаку.
Забарвлення сухої луски
золотисто-коричневе.

Щавель
ОДЕСЬКИЙ 17
Ранньостиглий –50 днів. На одному місці росте 3-5 років. Розетка велика. Листки середнього
розміру, видовжено-яйцевидні,
гладенькі, трохи зігнуті, зелені.
Листкову продукцію отримують
ранньою весною.

Iнкрустоване
Кращі популярні сорти та гібриди зарубіжної та
української селекції. Найсмачніші, вподобані українцями: огірки – тонкошкірі, без гіркоти, ароматні; редиска – ніжна, слабогостра; буряк – солодкий, швидко готується. Насіння динь, кавунів,
огірків, гарбузів, кабачків оброблене стимулятором росту та фунгіцидом системної дії THIRAM.
Дані препарати захищають від пліснявіння та кореневої гнилі на ранніх стадіях розвитку рослини,
підвищують енергію проростання насіння та холодостійкість сходів. Інкрустоване насіння не втрачає схожість 3-4 роки.

Середньостиглий – 95-120
днів.
Високоврожайний
сорт. Коренеплід циліндричної форми, темно-червоний з темно-фіолетовим
відтінком, діаметром 4-6см,
легко виймається з ґрунту,
масою 200-320г. М’якуш
темно-червоний, соковитий, без білих прожилок,
дуже смачний. Для зимового зберігання і переробки.

До початку достигання
– 90-100 днів. Мускатний.
Плід кулястий, слабо плескатий, середньо сегментований, без сітки, оранжевий, з восковим нальотом,
масою 2,9 кг. М’якуш червоно-оранжевий, товщиною
4-8см, щільний, соковитий.
Транспортабельність висока. Плоди здатні зберігатися
до одного року. Універсального використання.

Середньопізній – 110-115
днів. Високоврожайний сорт
з високим вмістом каротину. Плоди червоно-оранжевого кольору, округло-приплюснуті, з сегментованою
на дольки поверхністью.
М’якуш насиченого оранжевого кольору, щільний з
прекрасним солодким смаком. Середня маса плодів
15-20кг. Стійкий до захворювань. Призначений для
приготування соків і пюре,
різних типів каші.

Ранньостигла -75-77 днів.
Плід овальний, масою 1,82,5кг. Поверхня слабо горбкувата, жовта. Шкірка тонка,
еластична. М’якуш білий,
товстий, маслянистий, ніжний, солодкий, соковитий з
динним ароматом.

Диня
АНАНАС

Середньостигла -80-95 днів. Холодостійкий сорт голландської селекції. Плід овальний, великий, золотисто-оранжевого забарвлення, масою 1,5-2,5 кг. М’якуш білий з жовтим
відтінком, соковитий, солодкий, дуже ароматний. Сорт відзначається високою стабільною урожайністю та транспортабельністю, стійкістю до хвороб та попелиці.

Ранньостигла - 68-70 днів.
Плоди овальні, жовтого
забарвлення, з повною або
частковою сіткою, масою
1,2-2,6кг. М’якуш білий,
інколи із зеленим відтінком біля шкіри, щільний,
товстий, хрусткий, ніжний,
солодкий, з сильним ароматом. Сорт стійкий до
хвороб. Транспортабельність середня.

Ранньостиглий - 65-75днів.
Урожайний сорт «ананасного» типу. Плоди овальної форми, масою 2-2,5кг,
жовтого кольору з яскраво
вираженою великою сіткою
на шкірці. М’якуш білий,
соковитий, дуже солодкий
та ароматний. Цінність сорту: стійкість до фузаріозу
та стабільне формування
плодів навіть в стресових
умовах. У північних районах рекомендується вирощувати через розсаду.

Диня
берегиня

Середньостигла – 80-85днів. Плоди кулястої і кулястоплоскої форми, жовто-оранжевого забарвлення, сітка суцільна. М’якоть товста 4-4,5см, білого кольору, хрустка,
соковита, дуже солодка. Маса середнього плоду 2,5-2,8кг.
Сорт стійкий до хвороб. Транспортабельність добра.

Ранньостигла -61-65 днів.
Плоди доброго товарного
вигляду, округло-овальні,
жовтого забарвлення, з
елементами сітки, масою
1,2-1,7кг. М’якуш білий, розсипчасто-щільний, товстий,
ніжний, солодкий, доброго
смаку. Сорт стійкий до хвороб. Транспортабельний.
Посухостійкий.

Ранньостигла -65-89 днів. Плоди округлі, від жовто-оранжевих до оранжевих, гладенькі, з середньою, слабкою сіткою,
масою 1,3-1,7кг. М’якуш білий, щільний, товстий, хрусткий,
ніжний, солодкий з сильним ароматом. Сорт стійкий до
хвороб. Транспортабельний. Посухостійкий.

Ранньостигла -68-75 днів.
Плоди округлі, оранжевого
забарвлення, з елементами сітки, масою 1,5-1,8кг.
М’якуш білий, щільний,
товстий до 4см, хрусткий,
ніжний, дуже солодкий з
сильним ароматом. Сорт
стійкий до хвороб. Транспортабельний. Посухостійкий.

Ранньостиглий – 38-42 дні
від сходів до початку плодоношення.
Урожайний.
Рослина кущова. Листки
середні, злегка гофровані.
Плід видовжено-циліндричний, світло-зелений, маса
товарного плоду 0,3-0,5кг,
довжиною 27-32см. М’якуш
білий, ніжний, середньої
щільності. Чудово підходить для консервування та
переробки.

Ранньостиглий – 43-47 днів
від сходів до початку плодоношення. Рослина кущова.
Листки середні, злегка гофровані. Плід округлий, темно-зелений, маса товарного
плоду 0,15-0,25кг. М’якуш
білий, ніжний, середньої
щільності. Відносно стійкий
до хвороб. Використовують
для консервування та переробки.
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Раньостиглий - 40-45 днів
від сходів до початку плодоношення. Рослина кущова. Листки середні, злегка
гофровані. Плід округлий,
світло-зелений, маса товарного плоду 0,15-0,25кг.
Мякуш білий, ніжний, середньої щільності. Відносно
стійкий до хвороб. Використовують для консервування та переробки.

Середньоранній – 75-85
днів. Плоди великі, масою
4-6кг, забарвлення зелене.
Рисунок – світло-зелені
широкі полоси з незначним
восковим нальотом.Кора
середньої товщини. М’якуш
рожевий, ніжний, дуже солодкий. Смакові якості дуже
високі. Стійкий до хвороб.
Транспортабельний.

Ранньостиглий – 68-73
днів. Сорт дуже добре переносить засуху. Плід шароподібний, зрідка кулястий,
гладенький, вагою 4-6кг, з
світло-зеленими широкими полосами, з восковим
шаром. Шкірка товщиною
1,0-1,2см, міцна. М’якуш
малиновий, ніжної структури, соковитий та солодкий.
Транспортабельність плодів
висока. Використовують у
свіжому вигляді.

Раньостиглий - 75 днів.
Поліпшений сорт відомого
сорту Кримсон Світ. Плід
овальної форми, темнозелений з світло-зеленими
полосами, масою 8-12кг.
Мякуш яскраво-червоний,
ніжний, соковитий, має
підвищений вміст цукру.
Транспортабельний.
Використовують у свіжому
вигляді, має лікувальні
властивості.

Кавун
орфей

Ранньостиглий – 80-105
днів. Плоди округлі, гладенькі, середньої величини, вагою 5-6кг. Шкірка
середня, міцна, білого забарвлення. М’якуш яскраво-червоного
кольору,
ніжної структури, соковитий та солодкий. Транспортабельність
плодів
висока.

Ранньостиглий – 65-68 днів. Сорт дуже добре переносить
засуху. Плід тупо еліптичний, зрідка кулястий, гладенький,
вагою 4-5кг, чорно-зелений, з восковим шаром. Шкірка товщиною 1,0-1,5см, міцна. М’якуш малиновий, ніжної
структури, соковитий та солодкий. Транспортабельність
плодів висока.

Високоврожайний
сорт
кавуна. Термін дозрівання
- 75-80 днів. Плоди великі
(12-18 кг), видовженоциліндричні з сірою шкіркою. Прекрасна транспортабельність і лежкість (до
декількох місяців). М’якоть
інтенсивно-рожева, приємної структури, з відмінними
смаковими якостями. Високий вміст цукрів. Незмінний лідер по врожайності
(на поливі до 100 т/га).
Використовують в свіжому вигляді, має лікувальні
властивості.

Огірок
БРАТИК ІВАНУШКА F1

Середньоранній,
бджолозапильний гібрид для вирощування у відкритому ґрунті. Зеленець
циліндричний, зелений, горбкуватий, з чорними шипами,
масою 80-106 г, довжиною
8-10см, генетично без гіркоти.
Відрізняється тривалим терміном плодоношення, що дозволяє збирати урожай до пізньої
осені. Має підвищену стійкість
до комплексу хвороб. Гібрид
призначений для засолки, має
високі смакові якості.
Середньоранній - 45-55 днів. Рослина
компактна, середньо плетиста. Зеленець овально-ціліндричний, бугорки
рідкі, біло опушений, довжиною 913см, масою 80-96г, без гіркоти. Стійкий до несприятливих умов, відносно
стійкий до пероноспорозу.

Ранньостиглий від
масових сходів до першого
збору плодів - 38-45 днів.
Рослина середньо-плетиста,
переважно жіночого типу
цвітіння. Плід веретено видний, короткий, темно-зелений, середньобугорчатий
з білим опушенням. Маса
плода 60-110г, смакові
якості відмінні. Відрізняється стійкістю до борошнистої
роси та інших хвороб, стабільною урожайністю. Універсального використання.
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Ранньостиглий – 43-45
днів. Рослина середньо
плетиста, слабо гілляста.
Зеленець циліндричний,
зі слабко бугорчатою поверхністю, біло-опушений,
довжиною 13-22см, масою
150-250г, бджолозапильний. Для вирощування під
плівкою та в теплицях.

Раньостиглий- 65-70 днів.
Плоди округлі, гладенькі і
блискучі, середньої величини, вагою 2-2,6 кг, темнозелені, Шкірка товщиною
1,0-1,5см, міцна. Мякуш
червоного кольору, ніжної
стуктури, соковитий та солодкий. Транспортабельність плодів висока.
Ранньостиглий від масових
сходів до першого збору
плодів - 44-48 днів. Партенокарпічний гібрид консервного призначення. Рослина
переважно жіночого типу
цвітіння, коротко плетиста.
Плід короткий, корнішонного типу, бугорчатий. Білоопушений,
ціліндричної
форми, зелений, довжиною
11-12см. Стійкий до хвороб.
Плоди використовують для
консервування і у свіжому
вигляді.

Ранньостиглий -42-43 дні.
Рослина компактна, середньо плетиста. Зеленець
циліндричний,
бугорків
мало, біло опущений. Довжиною 9-13см, масою 124147г, без гіркоти. Стійкий
до несприятливих умов,
відносно стійкий до перноспорозу. Смакові якості
відмінні. Використовують у
свіжому та консервованому
вигляді.
Ранньостиглий - 44-49
днів. Для відкритого та
закритого грунту. Рослина
середньої сили росту. Плід
циліндричний, корнішонного типу, щільний, короткий
- 6-9см, приємного смаку,
без гіркоти, масою 70-95г.
Стійкий до хвороб. Один
з найкращих гібридів для
соління та консервації.

Скоростиглий - 45-48 днів.
Бджолозапильний гібрид
переважно жіночого типу
цвітіння, призначений для
вирощування у відкритому
ґрунті і під тимчасовими
плівковими укриттями. Зеленець довжиною 10-11см,
масою 90-100г, циліндричний, зелений з білими
смужками,
бугорчатий.
Солодкий, хрусткий, дуже
ароматний, він дуже подобається дітям! Гібрид відносно стійкий до хвороб.

Огірок
катюша F1

Раньостиглий - 44-47 днів.
Зеленець
циліндричної
форми, довжиною 11-12см,
масою 70-110г, поверхність
бугорчаста. Не переносить заморозків. Відносно
стійкий до пероноспорозу.
Смакові якості свіжих та
консервованих плодів добрі. Для соління та консервування.

Середньоранній - 42-45
днів. Партенокарпічний гібрид для весняних теплиць,
парників та відкритого грунту. Плід циліндричної форми, зеленого забарвлення,
бугорчастий, біло-опушений, з короткими світлими
полосами, довжиною 1012см. Смакові і засолочні
якості високі. Гібрид цінится
за красиву форму плоду і
високу товарність.

Ранньостиглий 43-47 днів.
Рослина середньоплетиста. Відрізняється високою
вирівняністю плодів. Зеленець еліпсовидної форми,
темно-зелений, біло-опушений, довжиною 10-12 см
, масою 66-148г, діаметр в
середній частині 3-3.5см.
Мякуш щільний, хрусткий.
Стійкий до борошнистої
роси та різких перепад
температур. Універсального
використання.

Ранньостиглий - 41-43днів.
Рослина короткоплетиста.
Переважно жіночого типу
цвітіння. З одного міжвузля
виростає 2-3 плоди. Зеленець циліндричної форми,
зелений,
корнішонного
типу, довжиною 11-13см
хрусткий, масою 75-100г,
без гіркоти. Смакові якості
відмінні. Використовують
для салатів та консервування.

Раньостиглий 42-45 днів.
Рослина довгоплетиста. Жіночого типу цвітіння. Плід
циліндричний, з невеликими бугорками, хрусткий,
без гіркоти, зелений, довжиною 10-12см, діаметром
4см, масою 80-90г. Cмакові якості та консервовані
продукції відмінні. Здатний
до пучкового утворення
плодів.

Огірок
мальчик з пальчик F1

Скоростиглий партенокарпічний гібрид жіночого типу цвітіння. Плоди корнішонного типу, горбкуваті білошипові, темно-зелені, завдовжки 8-11 см. Гібрид універсального типу
вирощування. У вузлах формується від 2 до 5-6 зав’язей.
Придатний для засолювання і консервації.

Ранньостиглий - 41-45 днів.
Переважно жіночого типу
цвітіння. З одного міжвузля зростає 2-3 плоди.
Зеленець веретеноподібної
форми, зелений, корнишонного типу, завдовжки
8-9см, хрусткий, масою
біля 75г, без гіркоти. Період
плодоносіння 40-50 днів.
Врожайність 6-7,4 кг/м2.
Смакові якості відмінні. Використовують для салатів і
консервації.

Високоврожайний скороспілий партенокарпічний
пучковий корнішонний гібрид жіночого типу цвітіння
для відкритого і закритого
ґрунту. Характеризується
інтенсивним ростом, великою кількістю зав’язей,
хорошим
відростанням
бічних пагонів. У міжвузлях
формується від 2-3 до 5-7 і
більше зав’язей.

Ранньостиглий від массових сходів до першого
збору плодів - 41-45 днів.
Високопродуктивний, Рослина середньої сили росту, гілляста, жіночого типу
цвітіння. Плоди овальноциліндричні, поверхність
бугорчаста, темно-зелений,
з розмитими світлими полосами, довжиною 9-14см,
масою 75-105г. Стійкий до
хвороб.

Дуже скоростиглий партенокарпічний
пучковий
корнішонний гібрид жіночого типу цвітіння для відкритого ґрунту, теплиць. У
плодоношення вступає на
38-40-й день від сходів. Галуження обмежене (короткі
бічні пагони). У міжвузлях
формується від 2-3 до 5-7
зав’язей. Зеленці велико
горбкуваті,
білошипові,
довжиною 8-11см.

Раньостиглий - 43-46 днів.
Рослина середньо плетиста. Відрізняється високою
вирівняністю плодів. Зеленець еліпсовидної форми,
темно-зелений, біло-опушений, довжиною 10-12см,
массою 66-148г, діаметер
в середній частині 3-3,5см.
Мякуш щільний. Хрусткий.
Стійкий до борошнистої
роси та різких перепад
температур. Універсального
використання.

Скоростиглий
партенокарпічний гібрид жіночого
або переважно жіночого
типу цвітіння. Плоди корнішонного типу, горбкуваті
білошипові, темно-зелені,
завдовжки 12-15 см. Характеризується
дружною
віддачею врожаю і одночасним наливанням великої
кількості плодів на рослині.
Гібрид універсального типу
вирощування. Придатний
для засолювання і консервації.

Ранньостиглий - 41-45 днів.
Рослина довгоплетиста. Жіночого типу цвітіння. Плід
циліндричний, з невеликими бугорками, хрусткий,
без гіркоти, зелений, довжиною 8-10см, діаметром
4см, масою 80-95г. Період
плодоношення 40-50 днів.
Смакові якості свіжої та
консервованої
продукції
відмінні. Придатний для
консервування.

Огірок
ОБІЛЬНИЙ
Ранньостиглий - 43-46 днів. Рослина довгоплетиста. Жіночого типу цвітіння. Плід циліндричної форми, темно-зелений,
бугорчатий, хрусткий, без гіркоти, довжиною 8-10см, масою 70-100г, з розмитими полосами. Період плодоношення
30-40 днів. Дружня віддача раннього урожаю. Прекрасно
солиться та консервується.
Ранньостиглий – 42-46 днів, з розтягнутим
періодом плодоношення. Рослина жіночого
типу цвітіння, середньо плетиста, середньо
гілляста. Зеленець видовжено-циліндричний, біло-опушений, довжиною 9-12см,
масою 114-120г.

Ранньостиглий від
масових сходів до першого
збору плодів - 40-45 днів.
Скоростиглий бджолозапильний гібрид для відкритого ґрунту з дуже високим стабільним урожаєм.
Рослина середньоплетиста.
Плоди короткі, бугорчаті,
білошипові, довжиною 1013см, без гіркоти. Стійкий
до хвороб.
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Ранньостиглий, період від
повних сходів до першого
збору плодів – 40-43 дні.
Жіночого типу цвітіння. Плід
еліпсовидний, бугорчатий,
з рідким розміщенням бугорків, довжиною 8-10 см,
забарвлення темно-зелене з розмитими світлими
полосами. Генетично без
гіркоти. Стійкий до пероноспорозу. Смакові якості
свіжих і консервованих
плодів відмінні.

Огірок
передгірний виноград

Раньостиглий - 43-46 днів. З одного міжвузля виростає 23 плоди. Відрізняється високою вирівняністю плодів. Зеленець циліндричної форми, темно-зелений, біло-опушений,
довжиною 10-12см. Мякуш щільний, хрусткий. Стійкий до
борошнистої роси та різких перепад температур. Універсального використання.

Ранньостиглий від масових сходів до першого
збору плодів - 40-43 днів.
Високопродуктивний.
Рослина середньої сили
росту, слабо гілляста, жіночого типу цвітіння. Плід
циліндричний, поверхність
бугорчата, зелений, з розмитими світлими полосами,
довжиною 11-12см, масою
80-110г. Стійкий до хвороб.
Плоди використовують для
консервування, засолки і у
свіжому вигляді.

Середньоранній - 45-49
днів. Вирощують у відкритому і закритому грунті.
Гібрид корнішоного типу.
Відрізняється
високою
урожайністю і стабільним
плодоношенням.
Плоди
короткі, інтенсивно-зеленого кольору, з великою
кількістю шипів. Довжина
8см. Використовують для
консервації, засолки і споживання у свіжому виді.

Огірок
СИН ПОЛКА F1

Середньоранній – 45-49 днів. Рослина довжиною 100-150
см, гілляста - має 3-5 пагонів першого порядку. Плід овально-циліндричний, бугорчатий, довжиною 7-9 см, масою
70-95г, Смак свіжих, консервованих і солених плодів відмінний. Сорт стійкий до хвороб. Використовують у свіжому,
консервованому, засоленому виді.

Середньоранній, бджолозапильний гібрид для вирощування у відкритому ґрунті. Рослина середньо росла,
жіночого типу цвітіння. Плід
циліндричний, бугорчатий,
без гіркоти, середнього
розміру. Маса плоду 60110г. Смакові якості свіжих,
консервованих і засолених
плодів прекрасні. Стійкий
до багатьох хвороб. Урожайність висока. Використовують плоди для консервації, засолки та у свіжому
вигляді.

Ранньостиглий - 42-44 дні.
Бджолозапильний гібрид.
Використовують для відкритого грунту та під плівкою. Плід овально-циліндричний, довжиною 12-13см,
масою 120-149г, бугорчатий
з гладенькою і блискучою
основою. Стійкий до бурої
плямистості, менш до борошнистої роси. Використовують для консервування.

Середньостиглий - 60-75
днів. Коренеплід білий, з
світло-зеленою пігментацією, видовжено-циліндричної форми, наполовину заглиблений в
ґрунт, довжиною 25-35см,
діаметром 5-8см, масою
100-400г. М’якуш білий,
ніжний, щільний, дуже
соковитий.

Цей могутній сорт характеризується дуже сильною
енергією росту, великим
розміром листка, приємним
справжнім запахом. Блискучий інтенсивно-зелений
колір зберігається впродовж
всього періоду зростання
і не жовтіє. Дуже швидко
відростає після зрізування.
Використовується для свіжого ринку і переробки,
при консервації, засолці.
Ці особливості гарантують
успіх даному сорту для вирощування в різних кліматичних умовах.

Середньостиглий - 55-65
днів. Коренеплід білий, з
світло-зеленою пігментацією, заглиблений в грунт,
довжиною 25-35см, діаметром 5-7см, масою 250-450г.
Мякуш білий, ніжний, щільний, дуже соковитий.
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Скоростиглий високопродуктивний партенокарпічний гібрид для відкритого
грунту, весняних теплиць.
Має дружну віддачу врожаю. Плодоносіння триває до глибокої осені.
Світлолюбний. У вузлах
формується від 2-3 до 4-5
зав’язей. Зеленці горбкуваті,
яскраво-зеленого
забарвлення, завдовжки
9-12 см.

Ріпа
петровська

Середньостигла - 90-110
днів. Коренеплід плескатоокруглий, червоний, масою
270-430г. М’якуш білий,
щільний, соковитий, має
приємний слабо гострий
смак. Має високі смакові
якості. Добре зберігається
до весни. Для літнього та
зимового
використання,
при лікуванні застуди

Середньоранній - 60-84
дні. Вирощують як основну
та післяжнивну культуру.
Коренеплід плоский або
плоско-округлий, масою 60200г, багатий вітамінами.
Кора золотисто-жовта, гладенька і блискуча. М’якуш
золотисто-жовтий, твердий,
соковитий, солодкий. Цінна
продовольча та кормова
культура. Рекомендується
для використання у свіжому
вигляді в літній і осінньо-зимовий період.

Чудовий середньоранній
бджолозапильний гібрид.
Період від сходів до першого збору плодів - 45-50
днів. Призначений для відкритого грунту і плівкових
теплиць. Рослини потужні,
переважно жіночого типу
цвітіння. Зеленці циліндричні, горбкуваті, білошипі,
масою 80-100г, довго не
жовтіють. Смак відмінний,
огірочки хрусткі, соковиті,
без гіркоти. Мають високі
засолювальні якості, підходять для консервації і свіжого споживання.

Ранньостиглий - 43-47
днів від сходу до плодоношення. Партенокарпічний
гібрид для вирощування
у відкритому ґрунті і під
плівковими укриттями. Зеленець циліндричний, дрібно бугорчатий, хрусткий,
довжиною 8-10см. Зеленці
відрізняються вирівняністью, тому вони прекрасно
підійдуть для консервації в
невеликих банках, ніколи
не гірчать і мають відмінний
смак, вони просто незамінні
в свіжих салатах.

Овочевi i прянi культури
торгово¿ марки «Дiонiс»
Враховуючи зростаючий попит на пакетоване насіння «НК ЕЛІТ» в країнах ближнього та дальнього зарубіжжя, було введено
в асортимент оригінальну торгову марку
«ДIОНIС».
Ранньостиглий - 90-105 днів.
Рослина компактна, висотою 5060см. Плоди округло-овальні,
темно-фіолетового забарвлення, масою 200-250г. Поверхня
гладенька, блискуча, м’якуш
щільний, без гіркоти.
Середньостиглий - 110-140 днів.
Рослина компактна, висотою
до 60 см. Плід циліндричної
форми, довжиною 14-20 см,
темно-фіолетовий, блискучий,
маса плоду 100-170 г.

Баклажан
Херсонський

Середньоранній - 115-125 днів. Рослина напіврозлога, висотою 45-60см. Плоди фіолетового кольору, видовженогрушовидної форми, довжиною 16-20см, діаметром 5-10см,
масою 170-250г. Вирощують розсадним способом.
Середньоранній -100-130
днів. Урожайний. Коренеплід кулястої форми,
легко виривається, маса
200-300г. М’якуш темно-червоний з бордовим
відтінком, без білих прожилок, соковитий, ніжний,
солодкий.

Середньопізній - 110-120 днів.
Коренеплід округло-плоский,
гладенький, діаметром 712см, висотою 6-9см, масою
150-350г; заглиблений в землю наполовину. Забарвлення
коренеплоду темно-червоне.

Середньостиглий - 95-120
днів.
Високоврожайний
сорт. Коренеплід циліндричної форми, темно-червоний з темно-фіолетовим
відтінком, діаметром 4-6см,
легко виймається з ґрунту,
масою 200-320г.

Ранньстиглий – 95-105 днів.
Коренеплід циліндричної
форми, темно-червоний з
темно-фіолетовим відтінком, діаметром 4-6,5см,
легко виймається з ґрунту,
масою 250-560г. М’якуш
темно-червоний, соковитий, без білих прожилок,
дуже смачний.

Середньоранній – 100-110
днів. Можна використовувати на пучкову продукцію.
Коренеплід округлий, середньою вагою 200-250г,
м’якуш темно-червоний, з
фіолетовим відтінком, дуже
соковитий, ніжний, солодкий, без білих кілець.

Середньостиглий - 100-120
днів. Коренеплід круглий,
злегка приплюснутий, гладенький, діаметром 7-11см,
висотою 6-10см, масою 145320г; заглиблений в землю
наполовину. Забарвлення
коренеплоду темно-червоне. М’якуш ніжний, темночервоний, без кілець.

Середньостиглий - 125-140
днів. Коренеплід циліндричної форми, діаметром
4-7см, з загостреним кінчиком, легко виймається
з ґрунту. М’якуш темночервоний, з дуже слабко
вираженими кільцями, соковитий, без білих прожилок, дуже смачний. Маса
коренеплоду 190-450г.

Буряк
Єгипетський плоский

Скоростиглий - 110-125 днів.
Коренеплід
гладенький,
плоский, висотою 6-12 см,
масою 150-350 г; заглиблений в землю наполовину.
Забарвлення коренеплоду
темно-червоне.
М’якуш
ніжний, темно-бордовий з
фіолетовим відтінком. Лежкість добра. Для осінньозимового використання.
Середньостиглий - 130-140
днів. Коренеплід циліндричної форми, темно-червоний з темно-фіолетовим
відтінком, діаметром 4-7см,
легко виймається з ґрунту,
масою 250-600г.

Буряк
червона куля

Середньостиглий - 125-135
днів. Високоврожайний сорт.
Коренеплід
циліндричної
форми, темно-червоний з
темно-фіолетовим
відтінком, діаметром 4-6см, легко
виймається з ґрунту, масою
200-320г.

Ранньостиглий - 80-100 днів.
Використовують на пучкову
продукцію. Коренеплід округлий, м’якуш темно-червоний, з
фіолетовим відтінком, дуже соковитий, ніжний, солодкий.

До початку достигання
– 90-100 днів. Мускатний.
Плід перцевидної форми,
світло-коричневого кольору з рожевим відтінком та
восковим нальотом. Маса
середнього плоду 8-9 кг.

Середньоранній – 100-110
днів. Коренеплід плоский,
висотою 6-12см, масою 160340г; заглиблений в землю
наполовину. Забарвлення
коренеплоду темно-червоне. Лежкість добра. М’якуш
ніжний, темно-бордовий з
фіолетовим відтінком.
Пізньостиглий – до 120
днів. Рослина довгоплетиста. Плід видовжено-циліндричний з потовщенням
до вершини, масою до
7кг, довжиною 50-80см,
діаметром 13-15см, містить
підвищену кількість каротину. М’якуш яскраво-оранжевий, солодкий.

Середньостиглий – 110-120
днів. Рослина середньоросла, довжиною до 3 м.
Плід округлий, масою до 16
кг, забарвлення плоду від
світло-зеленого до жовтого
з невеликими смугами сірого кольору. М’якуш оранжевого кольору, щільний,
солодкий.
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Ранньостиглий – 60-64 дні.
Рослина, висотою 80-90см.
Боби темно-зелені, прямі,
довжиною 8-9см, містять
по 8-9 насінин. На рослині
в середньому 10-12. Насіння
у молочній стиглості темнозелене, солодке. Достигання бобів дружнє. Насіння
мозкове.

Середньоранній – 70-75
днів. Плоди кулястої та
тупо-еліптичної
форми,
середнього розміру. Колір
фону плодів жовтий, сітка
суцільна. М’якуш світлокремового кольору, товстий, хрусткий, соковитий,
солодкий. Маса середнього
плоду 2кг.

Гарбуз
100-ФУНТОВИЙ

Середньостиглий - 110-125
днів. Рослина довгоплетиста. Плоди великі, овальні, жовті, масою до 40кг.
М’якуш жовто-оранжевий,
рихлий, товщиною 4-5см.
Смакові якості добрі.

Пізньостиглий – 112-118
днів. Мускатний. Високоврожайний сорт з високим
вмістом каротину. Плоди оранжевого кольору,
округло-проплюснуті,
з
ребристою
поверхністю.
М’якуш насиченого помаранчевого кольору, щільний з прекрасним смаком,
дуже товстий. Середня маса
плодів 6кг.

Ранньостигла - 70-74 дні.
Плід округлий, лимонно-жовтий,
гладенький,
сегментований,
масою
0,7-1,5кг. М’якуш білий з
кремовим відтінком, соковитий, товстий, хрусткий,
ніжний, солодкий з сильним ароматом.

Диня
інгулка

Середньостиглий – 78-80
днів. Плоди кулястої та
коротко овальної форми,
поверхня гладенька, колір
жовтий різних відтінків
з малюнком – оранжеві
розірвані плями по фону.
М’якуш середньої товщини, білого кольору, слабо-хрумкий,
соковитий,
солодкий. Маса середнього
плоду 1,6-1,8 кг.

Ранньостигла - 61-65 днів.
Плоди доброго товарного
вигляду, округло-овальні,
жовтого забарвлення, з
елементами сітки, масою
1,2-1,7кг. М’якуш білий,
розсипчасто-щільний, товстий, ніжний, солодкий,
доброго смаку.

Скоростиглий - 40-45 днів.
Кущовий. Високоврожайний сорт. Плоди темно-зелені, циліндричної форми,
масою до 1,3 кг. М’якуш
білувато-жовтий, солодкий,
хрусткий, соковитий.

Середньостигла - 80-90 днів.
Рослина середньоплетиста.
Плоди шароподібні, жовті
або оранжеві, без рисунку, з
неповною сіткою, гладенькі,
масою 0,6-0,9кг. М’якуш
щільний, солодкий, дуже
смачний, напівхрумкий.

Кабачок
Барбі

Ранньостиглий – 45-48
днів. Рослина кущова з
короткими
міжвузлями.
Має розтягнутий період
плодоношення. Плід циліндричний, вирівняний, темно-зелений, маса товарного
плоду 0,3-0,5 кг, довжиною
16-18 см. М’якуш білий,
ніжний, однорідний, середньої щільності. Урожайність
10-12кг з куща.

Надранній - 40-45 днів.
Кущовий. Високоврожайний сорт. Плоди біло-зелені, циліндричної форми,
масою до 1,3кг. М’якуш
білувато-жовтий, солодкий,
хрусткий, соковитий.

Надранньостиглий – 38-41
день від сходів до початку
плодоношення. Урожайний.
Рослина кущова. Листки
середні, злегка гофровані.
Плід видовжено-циліндричний, світло-зелений, маса
товарного плоду 0,3-0,5кг,
довжиною 20-25см.

Ультраскоростигла - 55-70
днів до достигання плодів.
Плід жовто-помаранчевий,
округлий, гладенький з
сегментами грубої сітки,
масою 1,5-2 кг, хорошого
товарного виду. М’якуш
товстий, білий, щільний,
солодкий, слабо волокнистий. Урожайність до 250 кг
з однієї сотки.
Середньоранній - 46-52
днів. Рослина кущова,
сильно розгалужена, сильно гілляста. Плід короткоциліндричний, білий, світло-зелений. М’якуш білий,
середньої щільності.

Ранньостиглий - 45-50
днів. Рослина кущова. Плід
циліндрично-овальної форми, золотисто-жовтого забарвлення. М’якуш світложовтого кольору з ніжним
солодким смаком.

Кабачок
скворушка

Ранньостиглий - 45-50 днів.
Рослина кущова, з інтенсивним ростом плодів. Плоди
буро-зелені, з дрібними
краплинками, довжиною до
40см, діаметром до 11см,
масою 300-500г.

Ранньостиглий - 75 днів.
Поліпшений сорт відомого
сорту Кримсон Світ. Плід
овальної форми, темнозелений з світло-зеленими
полосами, масою 8-12кг.
М’якуш яскраво-червоний,
ніжний, соковитий, має
підвищений вміст цукру.
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Надранній - 58-67 днів. Рослина середньоплетиста. Плід
великий, темно-зелений з
світло-зеленими полосками,
круглий, масою 3,5кг.

Ранньостиглий - 65-75 днів.
Плоди круглої та тупо-еліптичної форми, світло-зеленого кольору, малюнок
– темно-зелені широкі шипуваті смуги, масою 6-7кг.
Кора середньої товщини.
М’якуш малинового кольору, ніжний, соковитий,
солодкий, довго не перезріває. Плоди містять 11-12%
сухих речовин.

Ранньостиглий – 65-67
днів. Плоди кулястої або
тупо-еліптичної
форми,
поверхня гладенька, чорно-зеленого кольору з
восковим нальотом. Кора
середньої товщини. М’якуш
червоного кольору, ніжний,
соковитий, солодкий. Маса
середнього плоду 4-5кг.

Ранньостиглий - 75 днів
після появи сходів. Плоди
округлі, середньої величини, вагою 3-4,5кг. Шкірка
тоненька, але міцна, однорідного, темно-зеленого забарвлення. М’якуш
яскраво-червоного кольору, ніжної структури, соковитий та солодкий.

Ранньостиглий - 70-80 днів.
Популярний скоростиглий
сорт. Рослина середньоплетиста. Плоди круглі, темно-зелені, масою до 2,5кг.
М’якуш червоний, ніжний,
соковитий, зернистий, солодкий.
Ультраскоростиглий – 6065 днів. Рослина середньоплетиста. Плід невеликий, зелений, без чіткого
візерунка, круглий, темнозелений, масою до 2,5кг.
М’якуш червоний, ніжний,
соковитий, солодкий.

Кавун
Легінь

Середньоранній – 7985днів. Рослина середньої
довжини. Плоди округлоциліндричні, масою 3-6кг.
Поверхня плоду гладенька,
фон світло-зелений, малюнок у вигляді крупної мозаїки. М’якуш малиновий,
соковитий, солодкий, ніжний. Вміст сухої розчинної
речовини – 10-12%, загального цукру – 8,3%.

Ранньостиглий – 70-75 днів. Плід кулястий, поверхня гладенька або сегментована. Колір фону плодів зелений, малюнок - чорно-зелені мозаїчні смуги середньої ширини. Кора
середньої товщини. М’якуш малинового кольору, ніжний,
соковитий, дуже солодкий. Маса середнього плоду 6-7кг.
Високоврожайний
сорт
кавуна. Термін дозрівання - 75 -80 днів. Плоди
великі (12-18 кг), видовжено-циліндричні з сірою
шкіркою. Прекрасна транспортабельність і лежкість
(до декількох місяців).
М’якоть інтенсивно-рожева, приємної структури,
з відмінними смаковими
якостями. Високий вміст
цукрів. Незмінний лідер по
врожайності (на поливі до
100 т/га).

Капуста
Амагер 611

Пізньостигла - 125-135 днів.
Головка масою 2-4кг, високої щільності, дуже стійка
до розтріскування. Не рекомендується для квашення
відразу після збору урожаю.
Смакові якості по мірі зберігання покращуються.

Пізньостигла - 150-160 днів.
Качан шароподібний, великий, дуже щільний, масою
3,0-4,5 кг. Переріз качана
білий. Прекрасно зберігається (до 7 місяців).

Пізньостигла - 150-165 днів.
Головка плескато-округла,
зелена з блакитним відтінком, масою 1,9-3,5кг.
Стійка до розтріскування.
Щільність добра. Має високу лежкість головок, дуже
добру транспортабельність і
кращі смакові якості квашеної продукції.

Середньостиглий
-127132дні. Рослина середня,
63-74 см у діаметрі. Головка
округла, щільна, соковита,
масою 3,2-3,5 кг.
Ранньостигла – 90-95 днів,
для вирощування в осінній
і літній період. Головка
конусна, щільна, біла з
слабим відтінком, масою
1,5-1,8 кг, яка добре прикривається листками.

Пізньостигла - 160-175 днів.
Високоврожайна. Головка
округлоплеската, щільна,
соковита, масою 3,1-4,2кг.
Переріз білий або біло-жовтий. Смакові якості високі.
Сорт відрізняється доброю
лежкістю й транспортабельністю. Стійкий до хвороб.

Середньостиглий, до товарного пучка - 40-45 днів.
Кущового типу. Розетка
листків стояча, велика,
листки великі, забарвлення
темно-зелене, ароматні, з
сизим відтінком, з розсіченими сегментами.

Пізньостигла -135-150 днів.
Головка округла або округло-плеската, дуже щільна,
біла в розрізі, масою 2,3
- 4,9кг, не розтріскується, соковита. Стійка проти
розтріскування, дружньо
достигає, транспортабельна, лежка.

Пізньостиглий - 45-60 днів.
Розетка велика, висотою
30-40 см. Листки темнозелені, сильно розсічені,
багаті ефірними маслами.
Завдяки високому вмісту
ефірних олій знайшов багато своїх прихильників.

Середньостигла - 90 днів
від висадки розсади. Один
з найпоширеніших середньостиглих сортів. Головки
круглі й плескатоокруглі,
в розрізі білі та жовто-білі,
масою 2-3 кг, окремі досягають до 5 кг.
Ранньостигла - 90-95 днів.
Головка
округло-плоска,
щільна, сніжно-біла, масою
0,4-1кг. Поверхня головки
округло-бугриста. Забарвлення біле.

Ультраскоростигла - 65-70
днів від висадки розсади.
Розетка невелика. Головки
округлі, компактні, діаметром до 40см, середньої
щільності, масою 1,5-2,5 кг.

Середньостигла - 100-120
днів. Головка кругла, щільна, з інтенсивним темнофіолетовим
кольором,
масою 1,2-1,8кг. Листки
середнього розміру, фіолетові. Урожайність 1,83,7 кг/м2. Смакові якості
відмінні. Морозостійкіша,
ніж білокачанна. Стійка до
розтріскування. Придатна
для зимового зберігання.
Використовують у свіжому
і маринованому вигляді.
Ранньостиглий - 30-35 днів.
Цінність сорту: підвищений
вміст ефірних олій. Розетка листків стояча, листки з
сильно розсіченими сегментами, забарвлення темнозелене, з сизим відтінком.
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Кукурудза
Роксолана F1

Пізньостигла - 105-125 днів.
Коренеплоди конічної форми,
яскраво-оранжевого
кольору, з тупим кінчиком,
довжиною 12-16см. Забарвлення поверхності, м’якоті і
серцевини оранжеве. Маса
коренеплоду 80-160г. Найкраща для довгострокового
зберігання.

Середньостиглий
гібрид
– 74-84 дні. Столового і
консервного призначення.
Рослина
середньоросла
– 1,6-1,7м. Качан циліндричний, довжиною 17-20см,
масою 186-220г.
Строки дозрівання – 60-70
днів. Мангольд – листовий
буряк. Черешок яскравочервоний, 30-40см довжиною. Листок темно-зелений
з червоними жилками,
середньо
пузирчастий.
Листки нагадують по смаку
шпинат, містять в великій
кількості вітамін С, каротин,
фосфор, залізо і кальцій. В
їжу використовують листки
і черешки.

Середньостигла - 100-120
днів. Має рівненький коренеплід конічної форми,
довжиною 17-25см, з маленькою серцевиною, масою до 200г. Забарвлення
м’якоті помаранчево-червоне. Відмінний смак, прекрасно зберігає до весни

Середньостиглий - 90-110
днів. Коренеплоди циліндричної форми, з тупим
кінцем, з гладенькою поверхнею, довжиною 1618см, масою 105-175г, майже без серцевини. М’якуш
яскравий,
помаранчевочервоний, солодкий, дуже
смачний.

Середньостигла-115-123
днів. Коренеплід яскраво-оранжевий,
конічної
форми, довжиною 15-17,
діаметром 4,5-5 см. Маса
коренеплоду 100-175г.

Середньостигла - 90-105
днів. Коренеплоди конічної
форми, яскраво-оранжевого кольору, з тупим кінчиком, довжиною 12-16см. Забарвлення поверхні, м’якоті
і серцевини помаранчеве.
Маса коренеплоду 80-160г.
Ранньостиглий гібрид. Вегетаційний період від сходів
до початку плодоношення 40-43дні. Плоди циліндричні, зеленого забарвлення,
довжиною 8-11см, масою
80-90г, відмінного смаку.

Ранньостиглий - 43-46 днів.
Рослина сильноросла. Зеленець
овально-циліндричної форми,
з чорними шипами. Довжина
плоду 9-13см, діаметр 3,5-4см,
забарвлення плоду зелене з
світлими полосками. М’якоть
щільна, хрустка.

Ранньостиглий – 37-39 днів
від сходів. Бджолозапильний
гібрид жіночого типу цвітіння з
пучковим розміщенням зав’язі
у вузлах. Плоди корнішонного
типу, овально-циліндричної
форми, довжиною 8-10 см,
зеленого забарвлення.

Ранньостиглий - 42-45 днів. Рослина довгоплетиста. Жіночого типу цвітіння. Зеленець еліпсовидної форми, бугорчатий,
хрусткий, без гіркоти, довжиною 9-11см, масою 80-110г, з
розмитими полосами. Період плодоношення 40-50 днів.

Середньоранній – 45-48 днів. Плоди світло-зелені, мало
бугорчаті, короткі. Плоди формуються з початку росту. Збір
плодів необхідно проводити по мірі досягнення ними розміру 8см, так як вони переростають по товщині. Гібрид стійкий
до борошнистої роси.
Середньоранній - 45-47
днів.
Високоврожайний
гібрид жіночого типу цвітіння для відкритого ґрунту.
Плоди корнішонного типу,
циліндричної форми, з
чорними шипами, велико
бугорчаті.

Середньоранній гібрид 42-45 днів. Рослина довгоплетиста. Жіночого типу цвітіння.
Зеленець циліндричний, з невеликими бугорками, хрусткий, без гіркоти, зелений, довжиною 9-11см, діаметром
4см, масою 80-90г. Період плодоношення 40-50 днів.
Середньостиглий – 48-52
дні. Рослина середньоплетиста, жіночого типу цвітіння. Плід овально-циліндричний, довжиною 9-11см,
діаметром 2,5-3,6см, середньо бугорчатий, довго
зберігає зелене забарвлення.

Огірок
засолочний

Ранньостиглий - 44-47 днів.
Зеленець циліндричної форми,
довжиною 11-12см, масою 70110г, поверхня бугорчаста. Не
переносить заморозків. Відносно стійкий до пероноспорозу.
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Огірок
Анулька f1

Середньостигла - 93-110
днів. Коренеплоди циліндричної форми, з тупим
кінцем, з гладенькою поверхнею, оранжево-червоного кольору, довжиною
15-20см, масою 115-185г,
майже без серцевини.

Середньоранній
гібрид
- 42-45 днів. Рослина
сильноросла,
жіночого
типу цвітіння. Корнішони
циліндричні, темно-зелені,
з тоненькими, слабо вираженими полосами, велико
бугорчаті. Смакові якості
відмінні, не жовтіють і не
утворюють пустот.

Середньоранній – 42-45
днів. Рослина середньоплетиста. Плід циліндричний,
довжиною 9-11см, без гіркоти, велико горбкуватий.
Дуже добрий на смак
– хрусткий, соковитий. Період плодоношення 55-60
днів. Стійкий до пероноспорозу. Сорт салатний, але
також прекрасно солиться
та консервується.

Огірок
конкурент
Ранньостиглий 45-50
днів. Зеленець циліндричної форми, довжиною
11-13см, масою 70-100г, поверхність бугорчаста.

Ранньостиглий гібрид. Вегетаційний період від сходів
до початку плодоношення 42-45 днів. Для відкритого
грунту і плівкових укриттів.
Плоди короткі, витончені,
циліндричної форми, з відсутністю гіркоти, хрусткі,
інтенсивно-зеленого забарвлення, довжиною 8-9см,
масою 60-80г, відмінного
смаку. Ціниться гідрид:
підвищеною стійкістю до
холоду та несправжньої
борошнистої роси.

Ранньостиглий -42-44 дні.
Бджолозапильний, високоврожайний гібрид, з
переважно жіночим типом
цвітіння. Для вирощування у
відкритому ґрунті. Зеленець
видовжено-еліпсоподібної
форми, великогорбкуватий,
темно-зелений, довжиною
8-10см, без гіркоти, з високими смаковими якостями.

Огірок
ксана f1

Середньоранній - 45-47
днів. Рослина середньо росла, жіночого типу цвітіння.
Плід видовжено-овальний,
довжиною 10-11, діаметром
3,5-4,5 см, масою 80-110 г,
зелений, розміщення горбків рідке.

Ранньостиглий – 53-55 днів. Бджолозапильний. Рослина
переважно жіночого типу цвітіння. Плід видовжено-овальний, довжиною 11-13см, хрусткий, масою 85-110г, зелений,
зі світлими короткими смугами, крупногорбкуватий. Період
плодоношення 40-50 днів.

Ранньостиглий 45-50
днів. Рослина коротко плетиста, кущова. Зеленець
овально-циліндричної
форми, довжиною 9-12см,
масою 70-95г, поверхність
бугорчата.

Огірок
малиш

Ранньостиглий - 41-43 дні.
Рослина кущова, гілляста.
Зеленець еліпсовидної форми, темно-зелений, бугорки
великі, біло опушений. Довжина плоду 9-13см, діаметр
в середній частині 3-3,5см.
М’якоть щільна, хрустка.
Ранньостиглий - 45-50 днів.
Для відкритого та закритого
ґрунту. Зеленець веретеноподібний, щільний, короткий - 5-10см, приємного
смаку, без гіркоти, масою
80-90г.

Ранньостиглий - 42-46 днів,
з розтягнутим періодом
плодоношення.
Рослина
жіночого типу цвітіння,
середньо плетиста, середньо гілляста. Зеленець видовжено-циліндричний,
біло-опушений, довжиною
9-12см, масою 114-120г.
Пізньостиглий - 55-65
днів. Салатний. Рослина
довгоплетиста.
Зеленець
циліндричної форми, довжиною 16-18 см, діаметром
4,1-4,4см, з рідким розміщенням бугорків, масою
150-190 г.

Огірок
НІЖИНСЬКИЙ 12

Ранньостиглий - 41-45 днів.
Переважно жіночого типу
цвітіння. З одного міжвузля виростає 2-3 плоди.
Зеленець веретеноподібної
форми, зелений, корнішонного типу, довжиною
8-9см, хрусткий, масою
біля 75г, без гіркоти. Період
плодоношення 40-50 днів.

Середньопізній - 60 днів. Рослина довгоплетиста. Зеленець
видовжено-яйцевидний, темно-зелений, довжиною 9-13
см, діаметром 3,5-5 см, масою 90-140 г, поверхність бугорчаста.

Огірок
РОДНІЧОК F1
Ранньостиглий - 45-50 днів.
Рослина довгоплетиста. Зеленець циліндричний, хрусткий, без гіркоти, довжиною 10-12см, масою 70-90г,
соковитий, солодкий, дуже
смачний, мало бугорчатий.

Середньоранній, період від
масових сходів до першого
збору плодів складає 40-43
дні. Рослина сильноросла,
гілляста, довжиною 200250см, переважно жіночого
типу цвітіння. Плід овально-циліндричної форми,
бугорчатий, довжиною 1113см, масою 75-95г.

Ранньостиглий – 43-45
днів. Урожайний гібрид жіночого типу цвітіння. Призначений для вирощування
у відкритому ґрунті. Дає високі урожаї до осінніх заморозків. Відносно холодостійкий, гіллястість середня.
Плоди велико бугорчаті,
довжиною 9-11см, білошипі,
з частим опушенням.

Середньоранній
гібрид
– 45-47 днів. Рослина
середньоплетиста.
Плід
циліндричний, довжиною
9-14см, без гіркоти, велико
горбкуватий. Дуже добрий
на смак – хрусткий, соковитий.

Середньоранній - 45-49
днів. Рослина довжиною
100-150 см, гілляста - має 35 пагонів першого порядку.
Плід овально-циліндричний, бугорчатий, довжиною 7-9 см, масою 70-95г,
зелений.

Середньостиглий - 53-55
днів. Рослина інтенсивного
росту, з активним наростанням бокових пагонів,
жіночого типу цвітіння. Плід
довжиною 10-12см, зелений,
великобугорчатий, без гіркоти. Плодоношення дружнє і триває до заморозків.
Гібрид стійкий до хвороб.

Середньостиглий – 50-52
дні. Має обільне і тривале
плодоношення.
Рослину
формують в 2 і більше
стебла, основний урожай
формує на бокових пагонах. Плід велико бугорчатий, довжиною 8-12см, з
дуже щільною і хрусткою
м’якоттю.

Ранньостиглий - 41-45 днів.
Переважно жіночого типу
цвітіння. З одного міжвузля
виростає 2-3 плоди. Зеленець циліндричної форми,
довжиною 9-11см, хрусткий,
масою біля 65г. Період
плодоношення 40-50 днів.
Смакові якості відмінні.
Прекрасно солиться та консервується.
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Ранньостиглий - 105 днів.
Кущ штамбовий, висотою
60-80см. Плід конусоподібний, товстостінний 6-8мм,
червоного кольору. М’якуш
соковитий, солодкий.

Ранньостиглий - 44-47днів.
Рослина середньоплетиста.
Переважно жіночого типу
цвітіння. Зеленець циліндричної форми, зелений,
корнішонного типу, довжиною 11-13см, хрусткий,
масою 80-105г, без гіркоти,
поверхня горбкувата.

Пастернак
петрик

Середньостиглий, до пучкової стиглості - 50-70, технічної
– 84-130 днів. Універсального призначення. Коренеплід
білий, конічний, довжиною 20-30 см, діаметром 4,5-8 см.
М’якуш щільний, соковитий, сірувато-білий, ароматний.
Ціниться лікувальними і дієтичними властивостями, надає
чоловічої сили.
Надранній - 103-105 днів.
Кущ штамбовий, висотою
30-40см. Плід тупо конічний, масою 100-150г, в
технічній стиглості - темно-зелений, в біологічній
– темно-червоний.

Середньостиглий
–110120 днів. Кущ штамбовий,
висотою 60-70см, не потребує підв’язування. Плід
округло-конусоподібний,
товстостінний - 8-9мм, червоного кольору, кількість
плодів на рослині 12-15шт.

Ранньостиглий - 103-105
днів. Кущ штамбовий, висотою 30-50см. Плід конусоподібний, масою 100250г, в технічній стиглості
- світло-зелений, в біологічній – жовто-помаранчевий. М’якуш товстостінний,
6-8мм, ніжний, з сильним
ароматом, соковитий.

Середньоранній – 107-118
днів. Кущ штамбовий, висотою 50-70см. Плід тупо конічної форми, від біло-жовтого
до оранжево-червоного кольору, масою 100-200г.

Ранньостиглий-110-115 днів. Кущі напівштамбові, висотою 20-30 см, з дружним
дозріванням і компактним розміщенням
плодів. Плоди округлі, гладенькі і блискучі, слабко ребристі, масою 100-160г.
Забарвлення плодів в біологічній стиглості – темно-червоне.

Перець
каліфорнійське диво

Середньостиглий – 110129 днів. Кущ штамбовий,
висотою 60-80см. Плоди
циліндрично-кубовидної
форми, великі, масою 150300г, забарвлення плодів
від темно-зеленого до темно-помаранчевого. М’якуш
товстий 6-8мм, ніжний, з
сильним ароматом, соковитий.

Середньоранній –105-129 днів. Рослина висока, 65-70см,
компактна. Плоди кубовидної форми, гладенькі і блискучі,
від зеленого до яскраво-червоного кольору, м’ясисті, солодкі, смачні, масою 150-220 г, товщина стінки 4,0-8,3 мм.
Середньоранній - 120-130
днів. Плід конусоподібний,
товстостінний 5-6 мм, червоного кольору. М’якуш
соковитий, солодкий.

Надранній - 103-105 днів.
Кущ штамбовий, висотою
60-65см. Плід конічний,
масою 160-220г, в технічній
стиглості темно-зелений,
в біологічній – яскравочервоний, кількість плодів
на кущі 15-20шт, довжина плоду 12-15см. М’якуш
товщиною 7-9мм, ніжний,
з сильним ароматом, соковитий.
Ранньостиглий – 115-120
днів. Плодоносить більше
2 місяців. Кущ висотою 6570см. Плід видовжено-конусоподібний, товстостінний 5-8мм, червоного кольору.
М’якуш соковитий, солодкий. Урожайність 3,5-4,5 кг/м2.
Маса плоду 200-220г. Стійкий до хвороб. Для відкритого
ґрунту. Гібрид універсального використання.

Ранньостиглий – 105-109
днів. Кущ штамбовий, висотою 50-60см. Плід конусоподібний, масою до 300г,
в технічній стиглості - темно-зелений, в біологічній
– темно-вишневий. М’якуш
товщиною 7-9мм, ніжний, з
сильним ароматом.

Середньостигла - 98-110
днів. Дворічна культура.
Коренеплід конічний, білий, довжиною 18-25см,
масою 50-70г. Смакові
якості добрі.

Перець
шорок-шари

Ранньостиглий сорт. Вегетаційний період від сходів
до біологічної стиглості 110120 днів. Кущ штамбовий,
висотою 50-65см. Плоди
овально-кубовидної форми, оранжево-червоного
кольору, масою 150-250г,
відмінних смакових якостей. М’якуш соковитий та
ніжний, товщиною 6-8мм.
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Середньостигла - 65-75 днів.
Дворічна культура. Сорт
високоврожайний, морозостійкий. Формує розетку з великою кількістю кучерявих,
темно-зелених листків.

Середньостиглий - 115-120
днів. Плід довгий, конусоподібний, вигнутий, червоного кольору, масою 15-25
г. М’якуш тонкий, смак
дуже гострий. Смакові якості
добрі, аромат сильний. Має
відмінні фітонцидні властивості. Використовують в
якості приправ, у свіжому і
сушеному вигляді.
Скоростиглий - 60-62 днів.
Дворічна культура. Використовують листки і коренеплоди. При зрізуванні
добре відростає багато
разів. Листки темно-зелені,
з рівними краями, довжиною до 45см, з дуже приємним, сильним ароматом.
Коренеплід білий з ніжним
м’якушем.

Ранньостиглий , від сходів
до дозрівання плодів - 9095 днів. Кущ компактний,
висотою 20-35 см. Плоди
округлі, невеликі, червоного кольору, масою 30-40г,
солодкі та ароматні. Вирощують на балконах в ящиках і в горшках, а також у
відкритому ґрунті.

Цей могутній сорт характеризується дуже сильною
енергією росту, великим
розміром листка, приємним справжнім запахом.
Блискучий інтенсивно-зелений колір зберігається
впродовж всього періоду
зростання і не жовтіє. Дуже
швидко відростає після зрізування.

Скоростиглий - 72-85 днів.
Дворічна культура. При
зрізуванні добре відростає
багато разів. Листки темнозелені, з рівними краями,
довжиною до 25см, з дуже
приємним, сильним ароматом. Коренеплід білий з
ніжним м’якушем.

Помідор
волгоградський 5/95

Середньоранній - 97-107
днів. Рослина не штамбова, детермінантна, з обмеженим ростом, висота
головного стебла 35-50
см. Плоди округлі і плоско
округлі, червоні, гладенькі,
слабо ребристі, масою 80130 г.
Середньопізній – 120 днів.
Високорослий, до 2м. Плід
овальний,
сливовидної
форми, рожевого кольору,
м’ясистий, солодкий на
смак, масою 60-90г.

Середньостиглий - 115
днів. Старовинний сорт,
користується попитом і
сьогодні. Середньорослий.
Салатний. Плід яскраво-рожевий, нагадує форму серця, масою 250 г і більше.
М’якуш м’ясистий, солодкий, насіння мало.

Середньоранній – 105-110
днів. Кущ високорослий,
висотою 120-170см, прямостоячий. Плоди плескатоокруглі, яскраво-червоні,
гладенькі, масою до 800г.
Смак свіжих та консервованих плодів 4,5 балів.

Середньостиглий – 116-120
днів. Рослина штамбова,
низькоросла
(70-100см),
компактна. Плід плескатоокруглий, гладкий та слабо
ребристий,
середнього
розміру, масою 90-150 г.
Смакові якості добрі й відмінні.

Середньопізній - 120 днів.
Високорослий, до 2 м. Плід
овальний,
сливовидної
форми, червоного кольору, м’ясистий, солодкий на
смак, масою 60-90г.

Середньопізній – 120 днів.
Рослина високоросла, до
2м. Плід овальний, сливовидної форми, червоно-коричневого кольору,
м’ясистий, солодкий на
смак, масою 60-90г. Плодоносить до заморозків.

Помідор
де-барао золотий

Середньопізній – 120 днів.
Високорослий, до 2м. Плід
овальний,
сливовидної
форми, жовтого кольору,
м’ясистий, солодкий на
смак, масою 60-90г.

Суперранній - 85-90 днів.
В останні роки сорт набув
широкого розповсюдження.
Рослина штамбова, висотою
40-50 см. Плоди гладенькі,
злегка ребристі, округлі,
червоного кольору, масою
90-115 г.

Ранньостиглий - 100108 днів, з дружним
дозрівання плодів.
Рослина не штамбова, висотою 40-55
см. Плоди видовжено-овальні, червоні,
масою 92-110 г. Смак
свіжих та консервованих плодів 4,5
балів.

Помідор
кардинал

Середньоранній – 100-110 днів. Любительський сорт. Рослина, висотою до 100см. Плід серцевидний, злегка ребристий,
ніжно-рожевий, великий, м’ясистий. Вага плоду до 1кг.
Смакові якості відмінні. Стійкий до фітофторозу.
Середньостиглий – 108-123
днів. Рослина штамбова,
низькоросла, висотою 4055см. Плоди видовженоовальні, червоні, масою
90-100 г. Смак свіжих та
консервованих плодів 4,9
балів.

Помідор
лагідний

Ранньостиглий - 80-95 днів. Кущ
прямостоячий, висотою 40-50 см.
Плід сливоподібний, гладенький,
темно-червоного кольору, масою 8090 г, соковитий. Смакові якості дуже
добрі. Стійкий до фітофторозу. Для
отримання раннього урожаю насіння висівають у парник у березні. Добре консервується та солиться.

Ранньостиглий - 90-105
днів. Рослина низькоросла,
висотою 30-50 см. Плоди
округлі, гладенькі, слабо
ребристі, червоного кольору, масою 110-150 г. Смакові
якості добрі. ґрунті.

Суперранній - 95-105 днів.
Рослина штамбова, висотою
40-50 см. Плоди гладенькі,
круглі, червоного кольору,
масою 80-90 г. М’якуш
червоний, дуже смачний.
Використовують у свіжому
вигляді. Стійкий до хвороб.
Ціниться за ранньостиглість.
Висівають на розсаду у березні-квітні, або у відкритий
грунт у квітні.

Помідор
кібіц

Надранній – 68-75 днів.
Любительський сорт. Рослина середньоросла. Плоди сливовидні, видовжені,
вагою 60-80г, темно-червоного кольору, солодкі.
Дуже смачні і м’ясисті.
Рекомендується для використання у свіжому вигляді,
переробки і для консервування. Стійкий до фітофторозу. Рекомендується для
вирощування у відкритому
ґрунті.
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Помідор
манімейкер

Ранньостиглий – 95-108
днів. Десертний, любительський сорт. Кущ компактний, висотою 50-70см.
Листок, як у картоплі. Плоди слабо ребристі, округлі,
червоного кольору, масою
до 400г. М’якуш червоний,
солодкий.

Ранньостиглий – 110-120
днів. Кущ штамбовий,
висотою до 40см. Плоди
слабо ребристі, округлої
форми, червоного кольору, масою 60-85г. М’якуш
солодкий.

Ранньостиглий - 105-110
днів. Рослина низькоросла,
висотою 40-55 см. Плоди
кубовидно-округлі, червоні,
масою 95-105 г, щільні,
дуже
транспортабельні.
Мало уражується фітофторозом. Рекомендується для
вирощування у відкритому
ґрунті безрозсадним способом.

Середньостиглий - 115 днів.
Рослина низькоросла, висотою до 60 см. Плід округлий і видовжено-округлий,
гладенький,
інтенсивночервоного кольору, масою
130 г. Урожайність однієї
рослини 2,0 кг.

Середньостиглий - 110120 днів. Середньорослий до 1,5м. Потребує
підв’язування. Плоди великі, округлі, масою до 350г.
М’якуш щільний, темно-рожевий, м’ясистий, насіння
мало, солодкий.

Ранньостиглий – 105-110
днів. Рослина висотою
60-80см. Плід великий,
масою 200-300г, плоскоокруглої форми, з щільним
м’якушем, малиново-рожевого забарвлення.

Ранньостиглий - 85-90
днів. Рослина детермінантна, висотою 35-60 см, не
штамбова. Плоди плоско
округлі, оранжево-червоні,
гладенькі. Використовується
в свіжому вигляді, для соку
і томатної пасти. Ціниться
за стабільну урожайність,
транспортабельність.

Помідор
санька

Ранньостиглий – 95-105 днів. Кущ компактний, висотою 3040 см. Плоди слабо ребристі, округлі, червоного кольору,
масою 80-100 г. М’якуш червоний, солодкий. Ціниться за
ранньостиглість.

Середньостиглий – 115-125
днів. Кущ висотою до 1,5м.
Плоди слабо ребристі, округлі, червоного кольору,
дуже великі, масою до 1кг
і більше. Дуже красиві на
вигляд і мають високі смакові якості.
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Ранньостиглий – 85-90
днів. Кущ компактний,
висотою до 40см. Плоди
слабо ребристі, серцевидні,
рожевого кольору, масою
400-500 г. М’якуш рожевий, солодкий. Ціниться за
ранньостиглість.

Середньостиглий - 110-115
днів. Високорослий, плодоносить до заморозків, стійкий до фітофторозу. Плоди
м’ясисті, масою 250-350г,
відмінно зберігаються свіжо зірваними до 25 днів.
Врожайність з одного куща
до 14кг.

Середньоранній - 105-120
днів. Любительський сорт
для відкритого ґрунту. Рослина високоросла, в розгалуженій кисті формується
по 30-40 плодів. Плоди
невеликі, круглі, червоні,
масою 10-20 г. Сорт стійкий
до хвороб.
Середньостиглий - 115-125
днів. Рослина міцна, кущова, висотою 35-60 см.
Високоврожайна . Плід
округлий, гладенький, масою 90-130 г. Забарвлення
незрілого плоду світло - зелене, зрілого-червоне. Смакові якості свіжих плодів
відмінні. Призначений для
споживання у свіжому вигляді та для переробки.

Середньостиглий – 115125днів. Кущ низькорослий,
висотою 40-60см. Плоди
плоско округлої форми,
золотистого забарвлення,
м’ясисті, масою 250-380г,
відмінного приємного смаку. Вирощують у відкритому
ґрунті і в плівкових теплицях. Плоди використовують
у свіжому вигляді. Вирощують розсадним способом.

Середньостиглий – 120-125
днів. Рослина середнього
розміру, сильноросла. Плоди масою 100-110г, овальні,
злегка видовжені, щільні.
Смакові якості відмінні.
Транспортабельний. Стійкий до хвороб.

Ранньостиглий - 100-110
днів. Високорослий, висотою до 1,5м. На одному
кущі зав’язується до 100
плодів, масою 60-90г,
круглої форми, червоного
кольору.

Базилік
Зелений

Середньостиглий - 35-46 днів.
Рослина середньоросла, висотою 32-45см. Листки великі,
ланцентно-овальної
форми,
зеленого забарвлення. Аромат
сильний з специфічним присмаком, зберігається і в сухих
рослинах. Використовують, як
приправу у свіжому, сушеному
вигляді.

Середньостиглий
- 114125 днів. Рослина висотою
до 1,5м. Плід рожевого
кольору, у формі сливки,
масою 30-50г, на кисті до
50 плодів. Урожайність висока. Смакові якості свіжих
плодів відмінні.

Середньостиглий – 110-120
днів. Рослина середньоросла, до 1,5 м. Плоди темночервоні з чорним відливом.
М’якуш щільний, м’ясистий,
смак солодкий з невловимим винним ароматом,
масою 140-240 г.

Рослина ранньостигла, від
сходів до технічної стиглості
32 - 37 днів. Використовуються листки та молоді
пагони, як спеція в салатах,
у сирому вигляді, а також,
як приправа до м’ясних та
овочевих блюд. Плоди за
ароматом нагадують корицю і можуть використовуватися в кондитерській і парфумерній промисловості.

ЛАВАНДА

Середньостиглий - 35-46
днів. Рослина середньоросла, висотою 32-45см.
Листки великі, ланцентноовальної форми, фіолетового забарвлення. Аромат
сильний з специфічним
присмаком, зберігається і в
сухих рослинах. Використовують, як приправу у свіжому, сушеному вигляді.

Багаторічний напівкущ, з багато чисельними гілками висотою до 60см. Листки сидячі, лінійні, сріблясто-зеленуватосірі, з ніжним опушенням. Квітки невеликі, блакитно-бузкові
або сині, зібрані в колосовидні суцвіття. Квітує в червні-серпні. Разом з листками квітки використовують для ароматизації ванн, кімнати, для захисту від молі.

Багаторічна
високоросла
рослина. Рослина зимостійка, але на зиму рекомендують укривати. На одному
місці росте до 5—15 років.
Зрізують листя і молоді
пагони з бутонами. У цей
момент рослина містить
найбільшу кількість ефірної
олії, від якої і залежить її
аромат. Листя рослини
містить вітаміни А, С. Використовується, як приправа
і спеція. Насіння висівають
рано навесні в парник і вирощують розсаду.

Багаторічна морозо- і
холодостійка трав’яниста
рослина. Має сильний і стійкий аромат. Листки містять мінеральні солі, органічні кислоти,
вітаміни С і Р, каротин та ін. На одному місці можна вирощувати до 15 років. Корені, листки
(в свіжому і висушеному виді) широко застосовують, як пряності для ароматизації лікерів,
овочевих рагу, м’ясного бульйону і соусів. Використання любистку, як приправи дуже корисне для здоров’я і прекрасно підходить для дієтичного харчування. Перед посівом насіння
замочують на 1-2доби.

Багаторічна, жаро- і морозостійка рослина. Стебло прямостояче, листки мають приємний аромат. Має лікувальні
властивості, молоді листки використовують в якості приправ
до салатів, рибних і м’ясних страв. Використовують у вигляді
чаю при запальних процесах рота і горла, благоприємно
впливає на шлунок і кишечник. Насіння в основному висівають під зиму у відкритий грунт в кінці жовтня-на початку
листопада.

Розмарин
Ніжність

Багаторічна, вічнозелена,
декоративно-квітуча, пряно-ароматична
рослина,
висотою до 1м. Листки і
молоді пагони використовують в свіжому і сухому
вигляді, їх добавляють до
м’ясних, овочевих страв,
чаю. Розмарин має цілющі
властивості. Перед посівом
насіння замочують протягом
2 діб. Збирають в період
цвітіння, зрізуючи молоді
пагони разом з квітками. На
одному місці росте до 20
років. Добре розмножується черенками. На зиму рослини укривають.
Ранньостиглий – 20-23 дні.
Коренеплід червоний, з білим кінчиком, циліндричної
форми. М’якуш соковитий,
білий, з приємним смаком.

Багаторічна рослина, листки якої мають присмак
часнику. Рослина, висотою
20-40см, з листками зеленого кольору, видовженоланцетоподібної
форми.
Добре росте в тіні. Висівають насіння під зиму або
весною після проморожування. У їжу споживають
молоді пагони та листки у
свіжому, соленому, сушеному вигляді.

Ранньостиглий - 18-20 днів.
Коренеплід червоний, з білим
кінчиком, циліндричної форми. М’якуш соковитий, білий,
слабо гострий на смак.

Ранньостиглий - 18-27 днів.
Коренеплоди червоно-малинові, округлі або овальні,
діаметром 3-3,5см, масою
13-27г, майже повністю заглиблені в землю. М’якуш
білий та біло-рожевий,
щільний, соковитий, слабо
гострого смаку.
Ранньостиглий - 23-25 днів.
Широко відомий сорт. Коренеплід округло-овальний,
червоний з білим кінчиком,
масою 20-30 г. М’якуш
соковитий, білий, слабо
гострий.

Скоростиглий (20 днів)
всесезонний сорт. Коренеплоди однорідні, яскраво-червоні, масою 30-35
г, діаметром 4-5 см, без
пустот. Дуже довго зберігає
товарні якості. Стійкий до
високих температур. Добре
переносить недостатню освітленість.

Середньоранній - 30-40
днів. Коренеплід веретеноподібний, білий, довжиною
до 15см, масою 30-50г.
М’якуш білий, соковитий,
слабо гострий на смак.

Середньостигла - 90-110 днів. Коренеплід плескато-округлий, чорний, масою 280-450г. М’якуш білий, щільний,
соковитий, має приємний слабо гострий смак. Має високі
смакові якості. Добре зберігається до весни. Для літнього та
зимового використання, при лікуванні застуди.
Середньостиглий - 70-100
днів. Коренеплід білий, з
світло-зеленою пігментацією, видовжено-циліндричної форми, наполовину заглиблений в ґрунт,
довжиною 22-35см, масою
100-400г.
Середньостиглий - 55-65
днів. Коренеплід білий, з
світло-зеленою пігментацією, видовжено-циліндричної форми, наполовину
заглиблений в ґрунт, довжиною 25-35см, діаметром
5-7см, масою 250-450г.

Редька
сквирська чорна
Ранньостиглий - 60-75 днів.
Коренеплоди плескаті, гладенькі, масою 250-500г,
біло-кремового забарвлення з фіолетово-рожевою
верхівкою. М’якуш білий,
соковитий, приємного солодкуватого смаку
Середньоранній - 60-84
дні. Вирощують як основну
та післяжнивну культуру.
Коренеплід плоский або
плоско-округлий,
масою
60-200г, багатий вітамінами. Кора золотисто-жовта,
гладенька і блискуча.
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Середньопізній - 52-56 днів.
Головчастий, масою 150-160
г. Розетка середня і велика,
діаметром 24-32 см. Маса
однієї рослини 260-315 г,
маса головки 190-206 г.
Листки світло-зелені, без
гіркоти, гофровані.

Салат
лолла роса
Середньоранній - 55 днів.
Формує рихлу головку діаметром 15-20см. Має ніжні, гофровані, декоративні
листки червоно-рожевого
кольору. Листки містять
комплекс вітамінів, мінеральних солей, йод. Має
високі смакові якості.

Ранньостиглий - 130 днів.
Коренеплід м’ясистий, сірувато-білий, округлий, масою
до 350 г. М’якуш білий,
ніжний. Має високі дієтичні
властивості та смакові якості.
Використовують у свіжому
вигляді та в кулінарії.

Ранньостиглий – 25-30 днів
до технічної стиглості. Листковий. Розетка напівпіднята, компактна, діаметром
23-26см. Листок (12-15 шт.)
широкозворотнотрикутний, середньої товщини,
довжиною 14-17, шириною
15-20 см, зелений. Зовнішні листки жовтувато-зелені,
по краю – слабка середньо
антоціанова
пігментація.
Край хвилястий, дрібнозубчастий.

Середньостиглий - 40-50
днів. Рослина, висотою 1114см, розетка компактна.
Листки гладенькі, овальні,
товсті, зелені, округлоовальної форми, край рівний. Маса однієї рослини
21-27 г.

Середньостиглий - 35-40
днів. Рослина, висотою 1215см, розетка компактна.
Листки гладенькі, овальні,
товсті, зелені, округлоовальної форми, край рівний. Маса однієї рослини
120-200 г.
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Салат
пірат
Ранньостиглий сорт. До
початку технічної стиглості
– 40-45 днів. Головка округла, діаметром -12-15см,
середньо щільна, зі слабким
восковим нальотом, краї
листків червоно-коричневі,
масою 160-210г. Консистенція ніжно-масляниста.
Сорт відрізняється від інших
ремонтантних сортів високою урожайністю і являється одним з найкращих.
Кущ не утворює вусів, дуже
добре кущиться, швидко
утворює потужний кущ з
великою кількістю суцвіть.
Ягоди соковиті, ароматні,
дуже подобаються дітям і
дорослим. Плодоносить з
початку літа і до заморозків.
Сорт відрізняється високою
зимостійкістю, стійкістю до
засухи, до багатьох захворювань. Можна вирощувати в горшках. Ягоди придатні для заморозки.

Ранньостиглий
–
3040 днів. Розетка листків
компактна,
вертикальна.
Листки великі, видовженояйцевидні, без опушення
і воскового нальоту, розсічені. Сорт виділяється
високою урожайністю і стійкістю до стеблування. Листки молодих рослин мають
приємний смак. Їх використовують в їжу у свіжому,
вареному вигляді.
Прекрасний
десертний
сорт безвусої ремонтантної суниці, рано цвіте і
плодоносить. Кущ середніх
розмірів, компактний, з великою кількістю квітконосів.
Ягоди темно-червоні, конічні, ніжні, соковиті, кислосолодкі, смачні. Маса ягід
2-4г. По вмісту біологічно
активних речовин і комплексу вітамінів схожа на лісову суницю. Цінність сорту
– відрізняється високими
смаковими якостями і ароматом, плодоносить весь
літньо-осінній період.

Багаторічна великоплідна
суниця. Формує кущі висотою 15-20см, відрізняються
особливою силою росту,
стійкістю та підвищеною
продуктивністю.
Зацвітає
приблизно через місяць після висадження розсади та
плодоносить до заморозків.
Ягоди яскраві, великі, ароматні, в діаметрі до 1,5 см.
При правильній агротехніці
урожайність складає 0,8-1,3
кг ягід з рослини.

Трав’янистий, делікатесний
багаторічник з їстівними
пагонами, які утворюються під землею. На одному
місці росте 10-15років. Перед посівом насіння замочують на 3-4дні, висівають
в теплицю. Перші 2 роки
тримають в теплиці, на
зиму укривають. З молодих
пагонів готують супи, салати, а також заморожують і
консервують.

Середньостигла - 92-98
днів. Універсального призначення. Вирощують з
насіння в однорічній культурі. Цибулина округла або
видовжено округла, масою
90-150г, соковита, з гострим смаком, коричневого
або світло-коричневого забарвлення.

Ранньостиглий - 20-25
днів до технічної стиглості.
Листковий. Розетка з 12-18
листків, вертикальна, компактна. Листок овально-видовжений, лопатоподібний,
зелено-жовтий. Край хвилястий, сильно зубчастий.
Дружно віддає урожай.

Середньоранній - 135-150
днів. Рослина утворює довге, плоске, зелене листя, і
потовщене стебло (біла ніжка). Біла ніжка має довжину
15-30см. Має особливість
- накопичувати вітамін «С»
при зберіганні. Прибраний
з грядки, зберігають прикопаним у вологий пісок у
вертикальному положенні
всю зиму.

Цибуля батун
П`Єро
Середньостиглий - 105-110
днів. Багаторічна рослина.
Салатного
призначення.
Листки ніжні, соковиті, довго не грубіють. Смак напівгострий.

Середньостиглий - до 130
днів.
Високоврожайна.
Однорічка - при ранньому
висіві виростає цибулина.
Універсального
призначення. Цибулина округла,
масою 120-150 г, соковита,
з гострим смаком.
Ранньостиглий - 45 днів.
Багаторічна культура. Розетка велика, черешки
довгі. Листки видовженояйцевидні, темно-зелені,
вони містять багато вітамінів, мікроелементів. Листкову продукцію отримують
ранньою весною, коли ще
мало зелені.

Щавель
Бельвійський

Ранньостиглий –50 днів.
На одному місці росте 35 років. Розетка велика.
Листки довжиною 13-15см,
шириною - 5-10см, видовжено-яйцевидні, гладенькі,
трохи зігнуті, світло-зелені,
вони містять багато вітамінів, мікроелементів. Листкову продукцію отримують
ранньою весною, коли ще
мало зелені.

Ранньостиглий - 65-80 днів.
Рослина, висотою 50-70см. Боби
темно-зелені, довжиною 7-8см,
містять по 5-9 насінин. Горошок
молочної стиглості темно-зелений, ніжний, соковитий, солодкий
на смак. Культура холодостійка,
витримує невеликі заморозки.

Дуже ранній овочевий сорт. Вегетаційний період від сходів до технічної
стиглості – 50-60 днів. Стебла висотою 58-63см. Боби довжиною 89см, широкі, темно-зеленого кольору,
містять 7-8 великих горошин, чудових
смакових якостей. Сорт стійкий до
хвороб, вирізняється стабільною врожайністю. Висівають насіння у відкритий ґрунт.

Ранній овочевий сорт. Вегетаційний період від сходів до технічної стиглості – 55-60 днів.
Стебла висотою 60-65см. Боби
довжиною 7-9см, широкі, зеленого кольору, містять 8-9 великих горошин, чудових смакових
якостей. Сорт стійкий до хвороб,
вирізняється стабільною врожайністю. Висівають насіння у відкритий ґрунт.
Ранньостиглий – 64-75 днів. Рослина висотою 86-88см. Боби темно-зелені, довжиною 8-9см, містять по 7-9 насінин, соковиті, солодкі. Насіння
в молочній стиглості темно-зелене, солодке. Споживають разом із стручками. Достигання бобів дружнє. Сорт стійкий до хвороб. Споживають в
свіжому (для дітей) та консервованому вигляді.

Ранньостиглий високоврожайний сорт. Вегетаційний період
від сходів до технічної стиглості
– 55-60 днів. Рослини міцні, висотою 45-50см. Боби темно-зеленого кольору, довжиною 10-11см,
містять 7-8 великих горошин
чудових смакових якостей. Сорт
стійкий до більшості захворювань. Висівають насіння у відкритий ґрунт.

Ранньостигла - 68-70 днів. Рослина середньоросла. Початок
слабо конусовидної форми,
довжиною 21-26см, масою 235г,
зерно жовте. Смакові якості свіжо відварених качанів високі.
Використовують у вареному та
консервованому вигляді початки
у молочній стиглості.

Морква рання
оленка

Ранньостигла, до пучкової
стиглості - 47-49 днів, до
технічної - 85-100 днів. Коренеплід оранжевий, зрізано
конічний, тупокінцевий, довжиною 10-12см, діаметром
5-7см. Серцевина маленька,
оранжевого кольору. Маса
коренеплоду 120-145г.
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Мiнiфасовка (насiння з Голландii)
Професійне насіння в любительській розфасовці. Найпопулярніші сорти та гібриди, які
вирощуються у фермерських господарствах та присадибних ділянках українців вже
не один рік і дають високі врожаї товарної продукції. Якість та оригінальність насіння
гарантується фірмою-виробником та компанією НК Еліт, підтверджена сертифікатом
відповідності та показниками якості Державної насіннєвої інспекції.
Середньостиглий
сорт
105-110 днів. Корнеплоди
округлої форми, мякуш
темно-червоного кольору,
без кілець.

Надранній кущовий гібрид,
партенокарпик, з короткими міжвузлями. Плоди
циліндричні, прямі, білозеленуваті.

Середньостиглий 110 днів.
Корнеплоди округлої форми, без кілець.

Надранній. Кущовий. Плоди
циліндричні, довжиною 1820 см. Забарвлення шкірки
плодів світло-зелена.
Середньостигла 110-115 днів.
Корнеплід довгий, товстий,
конічної форми, масою
130-210г.

Ранньостиглий гібрид нантського типу. Коренеплоди
довжиною 17-20 см, циліндричні, рівні.

Ранній кущовий кабачок.
Використовується для отримання молодих плодів,
ікри, має відмінні смакові
якості при маринуванні.
Рослина середньої сили,
відкрита,
прямостояча.
Плоди циліндричні, білозеленуваті, однорідні, довго не грубіють.

Середньопізній
120-130
днів. Качан круглий, щільний, масою 3-5 кг.

Капуста
АТРІЯ F1

Середньопізній 120 днів.
Головка
округло-плоска,
масою 4-8 кг.
Надранній
скоростиглий
гібрид 55-60 днів. Головка
щільна, округла, масою 12 кг.
Ранній гібрид 43-45 днів.
Переважно жіночий тип
цвітіння. Плоди темно зелені, з шипами, без гіркоти.

Ранній гібрид 45-48 днів.
Плоди світло-зелені, з великими, рідкими шипами,
без гіркоти.

Огірок
Амант F1

Новий найбільш ранньостиглий партенокар-пічний
гібрид корнішонного типу.
Рослина міцна, відкритого
типу, формує по 8 і більше
плодів в одному вузлі. Плоди однорідні, циліндричні,
темно-зелені, не переростають і не жовтіють.

Ранньостиглий партенокарпічний гібрид. Плоди світло-зелені, довжиною 10-12
см, білошипі, бугорчаті.

Морква
ройал форто
Середньостиглий
110-115
днів. Нантський тип. Корнеплоди довжиною 18-20
см, діаметром 3,5-4 см,
циліндричні, з тупим кінчиком.

Ранньостиглий – партенокарпічний огірок корнішонного типу. Плоди зелені,
бугорчаті,
циліндричні,
рівні і однорідні, довжиною
10-12 см.

Середньоранній 50-52 дні.
Плід темно-зелений, циліндричний, не жовтіє.

Середньоранній 48-52 днів.
Плоди темно- зелені, з
дрібними шипами, генетично без гіркоти.
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Ранньостиглий гібрид партенокарпічного типу. Плоди
з шипами, світло-зелені,
без гіркоти.

Ранньостиглий – 42-44 дні.
Бджолозапильний гібрид
жіночого типу цвітіння. Плоди однорідні, темно-зелені,
довжиною 6-12 см.

Надранній кущовий гібрид
з жіночим типом цвітіння.
Плоди однорідні, бугорчасті, білошипі, циліндричні, темно-зелені, не жовтіють, відмінного смаку.

Надранній партенокарпічний гібрид з високою віддачею раннього врожаю.
Рослина з потужною силою
росту, потребує підживлення. Плоди крупнобугорчасті, темно-зеленого
забарвлення

Ранньостиглий гібрид партенокарпічного типу. Плоди
світло-зелені, циліндричні,
рівні і однорідні, без гіркоти.

Надранній гібрид з жіночим
типом цвітіння. Плоди з
шипами, циліндричні, темно-зелені, без гіркоти.

Огірок
левіна f1

Огірок
Караоке F1

Середньоранній - 45 днів. Партенокарпічний гібрид із значним потенціалом урожайності. Має дуже високий вихід
стандартної продукції до кінця вегетації. Плоди темно-зелені, крупно бугорчаті, довжиною 10-12 см, співвідношення
довжини до діаметру 3,2:1.

Ранньостиглий гібрид з жіночим типом цвітіння. Плоди
з шипами, світло-зелені, високої якості, без гіркоти.

Дуже ранній партенокарпічний гібрид. Плоди без
гіркоти.

Огірок
Кріспіна f1
Ранньостиглий, білошипий
партенокарпік корнішонного типу. Плоди однорідні,
циліндричні, темно-зелені,
не жовтіють, шкірка ніжна.
Ранньостиглий 42-45 днів.
Плоди з шипами, темнозеленого кольору, без гіркоти.

Ранньостиглий
біля 42
днів. Плоди великобугорчасті, білошипі, темно-зелені, без гіркоти. Довжина
до 12 см.

Ранньостиглий – 40-42 дня.
Самозапильний.
Відрізняється дуже дружньою
віддачею раннього урожаю.
Плоди без гіркоти.
Надранній, бджолозапильний гібрид з переважно жіночим
типом цвітіння. Плоди темно-зелені, білошипі. Без гіркоти.
Довжиною 10-11 см.

Середньоранній 48-50 днів.
Плоди світло-зелені, без
гіркоти, не мають грубої
шкірки.

Ранньостиглий
гібрид,
корнішонного типу. Рослина сильноросла. В одному
міжузлі формується 2-3
циліндричних, генетично
без гіркоти, плоди зеленого кольору, з білими
шипами.

Ранній гібрид – 42 дні. Переважно з жіночим типом
цвітіння. Плоди зелені, з
шипами, відмінної якості,
без гіркоти.
Ранній 42-44 дні. Бджолозапильний гібрид жіночого
типу цвітіння. Плоди світлозелені, циліндричні, довжиною 12см.

Помідор
ШЕДІ ЛЕДІ F1

Ранньостиглий 42-44 дні.
Партенокарпічний гібрид
корнішонного типу. Плоди
зелені, крупнобугорчаті.

Ранньостиглий - 20-23 дні.
Коренеплоди круглі, темночервоного кольору, масою
30-35 г, діаметром 4-5 см.

Ранньостиглий, високоврожайний гібрид для використання у свіжому вигляді.
Дозрівання починається на
98-108 день від початку
сходів. Кущ компактний.
Плоди 160-200г, щільні,
округлі, соковиті, багатокамерні, однорідні. Смакові
якості дуже високі. Прекрасна транспортабельність
і лежкість. Високий вміст
цукру в соку і м’якоті. Вирощують розсадою. Для всіх
зон вирощування.
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BUSINESS-SEEDS
Професiйне насiння
iноземних компанiй

Гарбуз
Руж Віф де`Тамп

Буряк
Циліндра

Середньопізній – 110-115 днів. Високоврожайний сорт з високим вмістом каротину. Плоди червоно-оранжевого кольору, округло-проплюснуті, з сегментованою на дольки поверхністью. М’якуш насиченого оранжевого кольору, щільний з
прекрасним солодким смаком. Середня маса плодів 15-25кг.
Стійкий до захворювань. Призначений для приготування соків і пюре, різних типів каші.Висівають у червні.Схема висіву
90Х90см, глибина посіву 3-4см. Збір врожаю вересень.

Ранньостиглий сорт – 105-110 днів. Високо урожайний сорт
для використання у свіжому вигляді, зберігання і переробки.
Коренеплоди циліндричної форми, однорідні по розміру,
м’якуш насиченого темно-червоного кольору, без кілець,
шкірка гладенька високої якості. Придатний для отримання,
як раннього урожаю, так і пізнього для зберігання. Висівають у квітні.Схема висіву 45Х8см, глибина посіву 2-3см. Збір
врожаю - вересень.

Гарбуз
Ді Провенса

Пізньостиглий -80 днів.
Плоди щільні і м’ясисті, з
малою кількістю насіння,
солодкі, ароматні з помаранчовим м’якушем. Вагою
від 4 до 9кг. Для тривалого
зберігання.
Популярний
сорт у Франції використовують для приготування супів
і пирогів.Висівають у червні.Схема висіву 90x90см,
глибина посіву 3-4см. Збір
врожаю вересень.

Буряк
Детройт

Середньоранній сорт – 105110 днів. Високо урожайний
сорт для використання у
свіжому вигляді, зберігання
і переробки. Коренеплоди
округлої форми, однорідні по
розміру, м’якуш рівномірного
темно-бордового кольору,
без кілець, шкірка гладенька
високої якості. Придатний
для отримання, як раннього
урожаю, так і пізнього для
зберігання. Висівають у квітні.
Схема висіву 45Х6см, глибина посіву 2-3см. Збір врожаю
вересень.

Кабачок
Бьянка

Надранньостиглий-38-40
днів від сходів до початку
плодоношення. Урожайний.
Рослина кущова. Листки
середні, злегка гофровані.
Плід видовжено-циліндричний, світло-зелений, маса
товарного плоду 0,3-0,5 кг,
довжиною 20-25см. М’якуш
білий, ніжний,середньої
щільності. Стійкий до хвороб.
Чудово підходить для
консервування та переробки.
Висівають у травні. Схема
висіву 100Х70см, глибина
посіву 3-4см. Збір врожаю
липень-серпень.

Ранньостиглий, до технічної стиглості 65-80 днів.
Урожайний, стійкий проти
вилягання, дружний за достиганням, придатний для
механізованого збирання.
Консервний. Рослина одно
стебельна,
компактна,
висотою 50-70см. Боби
слабо вигнуті, із загостреною верхівкою, на рослині
11-16, в бобі 7-9 насінин,
темно-зелені, довжиною
7-8 см. Горошок молочної
стиглості темно-зелений,
ніжний, соковитий, солодкий на смак.

Скоростиглий - 40-45 днів. Кущовий. Високоврожайний
сорт. Плоди темно-зелені, циліндричної форми, масою до
1,3кг. М’якуш білувато-жовтий, солодкий, хрусткий, соковитий. Урожайність до 5 кг/м2. Використовують зеленці
для всіх видів переробки. Культура теплолюбива. Сорт
відносно стійкий до хвороб, транспортабельний. Висівають
у травні. Схема висіву 100Х70см, глибина посіву 3-4см. Збір
врожаю липень-серпень.

Кавун
Шуга бебі

Високоврожайний сорт кавуна. Термін дозрівання - 75-80
днів. Плоди великі (10-12кг), видовжено-циліндричні з
сірою шкіркою. Прекрасна транспортабельність і лежкість
(до декількох місяців). М’якуш інтенсивно-рожевий, приємної структури, з відмінними смаковими якостями. Високий
вміст сахару. Незмінний лідер по врожайності (на поливі до
100 т/га). Використовують в свіжому вигляді, має лікувальні
властивості.Висівають у травні. Схема висіву 90x15см, глибина посіву 3-4см. Збір врожаю серпень-вересень.

Морква
Берлікум-2

Кукурудза
Спокуса F1

Пізньостигла -135 днів. Коренеплоди циліндричної
форми, з тупим кінчиком,
довжиною 21-22см, вагою
300г. і більше. Серцевина
маленька, як і м’якуш має
інтенсивно - помаранчове
забарвлення. Урожайність
5,6-7,5
Призначена для
використання у свіжому
вигляді, переробки та
тривалого зберігання протягом 6-7 місяців. Висівають у квітні. Схема висіву
25x4см, глибина посіву 23см. Збір врожаю липеньвересень.

Ранньостигла – 68-70 днів. Рослина середньо росла. Урожайність 1,3 кг/м2. Смакові якості відмінні. Засухостійка,
відносно стійка до полеглості. Використовують у вареному
та консервованому вигляді зерно у молочній стиглості. Висівають у травні. Проріджують у червні. Схема висіву 90Х10см,
глибина посіву 3-4см. Збір врожаю - серпень.
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Ранньостиглий 55-60 днів.
Стебло висотою 60-66см.
Боби темно-зелені, довжиною 7,5-8см, містять по
7-8 насінин. Споживають в
свіжому (для дітей) та консервованому вигляді. Висівають у квітні-травні. Схема
висіву 45Х3см, глибина
посіву 2-3см. Збір врожаю
червень-липень.

Горох
Альфа

Кабачок
Чорний красень

Кавун
Чарльстон грей

Горох
Віолена

Ранньостиглий - 80 днів після появи сходів. Плоди округлі, середньої величини, вагою 4-6кг. Шкірка тоненька,
але міцна, однорідного,
темно-зеленого
забарвлення. М’якуш яскравочервоного кольору, ніжної
структури, соковитий та
солодкий.
Транспортабельність плодів добра.
Висівають у травні. Схема
висіву 100Х70см, глибина
посіву 3-4см. Збір врожаю
серпень-вересень.

Кавун
Кримсон світ

Середньоранній – 58-67
днів. Рослина середньоплетиста. Плід великий,
темно-зелений з світло-зеленими полосками, круглий,
масою 3,5-5кг. М’якуш яскраво-червоний, ніжний, соковитий, солодкий. Урожайність 5,5-6,5 кг/м2. Транспортабельний. Використовують у свіжому вигляді, має лікувальні
властивості.Висівають у травні. Схема висіву 90Х15см, глибина посіву 3-4см. Збір врожаю липень-серпень.

Кукурудза
Кукс Делайт F1

Ранній сорт. Суперсолодка
кукурудза. Дозріває за 75
днів. Висота рослин 195см.
Качан довжиною 20см, слабоконусовидний, кількість
рядів-16. Стійка до хвороб.
Смакові якості високі. Використовують у вареному,
консервованому вигляді.

Морква
Флакке

Морква
Курода

Пізньостигла – 120-127 днів.
Розетка середнього розміру. Коренеплід яскравопомаранчевий, конічний,
довжиною 25-27см, масою
190-215г.
Дегустаційна
оцінка – 8,4 бали. Вміст
сухої речовини – 11%,
цукру – 6,1%, каротину
– 17,2 мг/%. Урожайність
4,3-6,8 кг/м2. Висівають у
квітні. Схема висіву 25Х4см,
глибина посіву 2-3см. Збір
врожаю липень-вересень.

Середньорання - 90-105 днів. Коренеплоди конічної форми,
яскраво-помаранчевого кольору, з тупим кінчиком, довжиною
14-15см. Забарвлення поверхні, м’якоті і серцевини помаранчеве. Маса коренеплоду 80-160г. Висівають у квітні. Схема висіву
25Х4см, глибина посіву 2-3см. Збір врожаю серпень-вересень.

Огірок
Делікатес

Перець
Багратіон

Ранньостиглий - 42-43 дні. Рослина компактна, середньо
плетиста. Зеленець циліндричний,бугорків мало, довжиною
9-13см, масою 124-147г, без гіркоти. Стійкий до несприятливих умов, відносно стійкий до пероноспорозу. Урожайність 3,3-5,5 кг/м2. Смакові якості відмінні. Використовують
у свіжому та консервованому вигляді. Висівають у травні.
Схема висіву 90Х15см, глибина посіву 3-4см. Збір врожаю
- червень-липень.

Огірок
Вісконсин

Ранньостиглий - 40-45
днів від посіву. Рослина
середньоплетиста. Зеленець
корнішонного типу, позбавлений гіркоти, довжиною 8-10 см, масою 40-60
г. Період плодоношення
70-90 днів. Смакові якості
консервованих і свіжих
плодів високі. Урожайність
до 8 кг/м2. Стійкий до хвороб. Найкращий у солінні
та консервуванні.

Перець
Отрум Белл

Середньоранній –105-129
днів. Рослина формує великі плоди, що звужуються
.в кінці плоду. В технічній
стиглості плоди мають зелене забарвлення, в біологічній – червоне. М`якуш
соковитий, солодкий, смачний. Кущ висотою 76см.
Використовують у свіжому
вигляді, при консервуванні
та приготуванні лечо. Вирощують розсадним способом.

Огірок
Піонер F1

Огірок
Паризький корнішон

Ранньостиглий - 45-50 днів. Для відкритого та закритого
ґрунту. Зеленець веретеноподібний, щільний, короткий
- 8-10см, приємного смаку, без гіркоти, масою 80-90г. Урожайність до 4 кг/м2. Стійкий до хвороб. Один з найкращих
сортів для соління та консервації. Висівають у травні. Схема
висіву 45Х60см, глибина посіву 3-4см. Збір врожаю – липень-вересень.

Вегетаційний період -53дні.
Добрий запилювач. Рослина довгоплетиста. Плоди
циліндричні з чорними шипами, середнього розміру,
довжиною 7,5см.
Високоврожайний. Стійкий до
хвороб. Для споживання у
свіжому вигляді і для консервування.

Перець
Ріг Бика жовтий

Перець
Марконі Росо

Середньоранній –105-129
днів. Рослина формує великі плоди, що звужуються
.в кінці плоду. В технічній
стиглості плоди мають зелене забарвлення, в біологічній – червоне. М`якуш
соковитий, солодкий, смачний. Кущ висотою 76см.
Використовують у свіжому
вигляді, при консервуванні
та приготуванні лечо. Вирощують розсадним способом.

Помідор
Рома

Рання - 65-75 днів. Дворічна культура. Листова розетка з
сильно гофрованими, темно-зеленими, дуже гарними листками. Листки мають прекрасний аромат. Зелень добре відростає після зрізування. Урожайність до 4,5 кг/м2. Використовують в їжу у свіжому та сушеному вигляді і як прикрасу
у кулінарії. Висівають у квітні . Схема висіву 15x3см, глибина
посіву 1,5-2см. Збір врожаю - липень-серпень.

Середньоранній-105 -125
днів. Рослини детермінантні, головне стебло - заввишки 35-60 см. Плоди
циліндричні (сливки), вагою 65-70г. Використовують
у свіжому вигляді та для
консервування. Вирощують
розсадним способом.

Помідор
Ріо Гранде

Середньоранній - 70днів.
Рослини
детермінантні,
заввишки 50-60см. Плоди
кубовидної форми (сливки), м’ясисті з товстими
стінками, вагою 90-100г.
Зберігає відмінну якість
при транспортуванні на
велику відстань. Стійкий
до жарких умов літнього
вирощування.
Використовується для переробки,
консервація, а також для
споживання в свіжому
вигляді. Вирощують розсадним способом.

Редиска
Панда

Ранньостиглий – 23-25
днів. Коренеплід округло-овальний,
червоний
з білим кінчиком, масою
20-30г. М’якуш соковитий, білий, слабо гострий.
Урожайність 1,3-2,2 кг/м2.
Стійкий до цвітухи. Вирощують у відкритому ґрунті
та під плівкою. Використовують у свіжому вигляді.
Висівають у квітні . Схема
висіву 15Х3см, глибина
посіву 1-2см. Збір врожаю
- травень.

Середньостиглий– 35-46 днів. Рослина середньоросла, висотою 32-45см. Листки великі, ланцентно-овальної форми,
фіолетового забарвлення. Аромат сильний з специфічним
присмаком, зберігається і в сухих рослинах. Використовують, як приправу у свіжому, сушеному вигляді.

Перець
Ріг Бика

Середньоранній сорт солодкого перцю з дуже
видовженими вузькоконічними (20х5см), трьохкамерними плодами. Стінка
плоду середньої товщини.
В технічній стиглості плоди
мають зелене забарвлення,
в біологічній – червоне.
Смакові якості дуже високі. Вирощують розсадним
способом.

Середньоранній сорт солодкого перцю з дуже
видовженими вузькоконічними (20х5см), трьохкамерними плодами. Стінка
плоду середньої товщини.
В технічній стиглості плоди
мають зелене забарвлення, в біологічній – жовте.
Смакові якості дуже високі.
Вирощують розсадним способом.

Петрушка листкова
Комун

Базилік
Дарк Опал

Ранньостиглий 100-110 днів.
Сорт солодкого перцю
селекції Манул для всіх
типів теплиць. Рослини полудетермінантні, висотою
80-100 см. Плоди - кубічна
призма, ребристі, великі,
масою 160-180 г. розміром
15-17х7-8 см, товщина
стінок 6-8 мм. Забарвлення в біологічній стиглості
– жовте. Рекомендується
для споживання в свіжому
вигляді і для консервації.
Щільність посадки 5-8 шт./
м2. Вирощують розсадним
способом.

Помідор
Сан Марцано

Середньоранній - 70днів від появи сходів. Висота рослини
до 50см. . Плоди вирівняні яскраво-червоні, подовженої
форми (сливки), вагою 100-130г, має чудові смакові якості
і товарний вигляд. Сорт дає стабільний урожай навіть при
знижених температурах. Використовують у свіжому вигляді
та для консервування. Вирощують розсадним способом.

Помідор
Чіко

Ранній - 70 днів. Рослини детермінантні. Плоди
сливовідної форми, вагою
60-70г.
Використовують
у свіжому вигляді та для
консервування. Вирощують
розсадним способом.

Редиска
Френч Брекфест

Ранньостиглий - 21-25 днів.
Коренеплоди циліндричної
форми, яскраво-червоні, з
білим кінчиком, масою 1520 г. М’якуш соковитий,
слабо гострий, ніжний,
пікантний. Смакові якості
відмінні. Урожайність 1,3
–2,5 кг/м2. Використовують у свіжому вигляді.
Висівають у квітні . Схема
висіву 15Х3см, глибина
посіву 1-2см. Збір врожаю
- травень.

Редиска
Чемпіон

Середньопізня - 25-30 днів від сходів до технічної стиглості.
Високопродуктивний сорт. Коренеплід червоний, подовжено-округлий, гладенький, головка злегка опукла, м’якоть
біла, ніжна. Маса коренеплоду 18-20г. Смакові якості хороші. Врожайність 1,1-2,5 кг/м2. Цінність сорту: хороші смакові
якості, стійкість до утворення порожнечі. Використовується
для отримання пучкової продукції. Висівають у квітні . Схема
висіву 15Х3см, глибина посіву 1-2см. Збір врожаю – травень-червень.
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Цибуля
Парма

Салат листовий Гранд Рапідс

Середньоранній – 20-25 днів до технічної стиглості. Листковий. Розетка з 13-19 листків. Листок овально-видовжений,
лопатоподібний, зелено-жовтий. Край хвилястий, сильно
зубчастий. Смакові якості 4,8-5 балів. Стійкий до стеблування та хвороб. Використовують листки у свіжому вигляді.

Пізня – 110 днів. Цибулина
доволі велика, продовгувато-шаровидної форми,
смачна і соковита. Насіння
висівають після останніх
морозів, також наприкінці
літа, але це знижує урожай. Сорт дуже хороший
для зберігання, а також
використовують у свіжому
вигляді.

Салат качанний
Білявка з Парижу

Середньопізній. Головка округла, діаметром -12-16см,
щільна, зі слабким восковим нальотом, світло-зелена, в перерізі – біло-жовта,
масою 100-150г. Край листа
хвилястий.
Консистенція
ніжно-масляниста. Стійкий
проти стеблування. Для свіжого споживання.

Цибуля
Музона

Середньорання, 95-100 днів. Форма округла, злегка плеската, білого кольору. Напівгостра. 60-70г. Лежкість середня.
Для споживання у свіжому вигляді і переробки.

Насiння газонних травосумiшей
Газон – зелена та оксамитова прикраса присадибної ділянки. Трава
для газону створює гарний фон для квітників та є основним компонентом кожного ландшафту. Для газонів використовують різноманітні види трав, які мають різні властивості. НК ЕЛІТ пропонує 11
видів травосумішей газонних трав європейської якості насіння та
власної розфасовки, склад кожної ретельно підібраний, згідно цільового призначення цього виду суміші.
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“АГАТА ПАРК”

Розсадник декоративних та ягідних культур:
гуртові поставки +380980423575;
доставка по Україні +380631431624;
озеленення, ландшафтний дизайн +380931402202.
agata_park@ukr.net
www.berry-plant.com.ua

ДЕКОРАТИВНІ ЛИСТЯНІ ТА ХВОЙНІ, ЯГІДНІ КУЛЬТУРИ:
з відкритого грунту, в мултіплатах та контейнерах P9, для подальшого
дорощування, в контейнерах С3 та С5,С7 (3, 5, 7,5л), саджанці ягідних
культур.

РОСЛИНИ ДЛЯ ЖИВОЇ ОГОРОЖІ:
спірея, піраканта, бірючина, лаванда, пухиреплідник, дерен, вейгела,
бересклет, смородина, малина, калина та ін
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Соняшник декоративний
ВЕДМЕДИК ТЕДДІ

Однорічна рослина з товстими, міцними стеблами,
висотою до 40см. Суцвіття-кошики великі, махрові,
діаметром 15см, яскравожовтого забарвлення.

Однорічна рослина з товстими, міцними стеблами,
висотою 150-160см. Суцвіття-кошики великі, діаметром 15-20см. Забарвлення
пелюсток жовто-коричневе,
серцевини - коричнева.

Однорічна, сильно гілляста
рослина, від основи стебла,
досягає у висоту від 20 см
до 30 см. Квітки невеликі
біля 1 см, зібрані в щиток,
бувають прості, махрові,
розсічені.
Забарвлення
квітки рожеве, червоне,
бузкове.

Однорічна рослина, висотою 55см. Кущі компактні, з
міцними стеблами. Квіткові
корзини діаметром від 5-6
см до 10-12 см.

Однорічна рослина, висотою 55см. Кущі компактні, з міцними стеблами. Квіткові корзини діаметром від 5-6 см до 10-12
см з широкими щільними язичковими і дрібними трубчастими квітками, червоного кольору.

Хризантема
ДУНЕТТІ СУМІШ
Однорічна рослина. Висота рослин 50-65см, з гіллястими
від основи стеблами. Суцвіття-корзинки великі, діаметром
6-8 см, на довгих квітконосах. Язичкові квітки звичайно
дво- або трьохкольорові: білі, жовті, а біля основи червоні,
коричневі.
Однорічна рослина, висотою 50-80см. Кущі розлогі,
з міцними стеблами. Квіткові корзини діаметром
від 8 до 15 см з широкими щільними язичковими і
дрібними трубчастими квітками, махрові, бузкового
забарвлення.

Однорічна рослина, висотою 50-80см. Кущі розлогі,
з міцними стеблами. Квіткові корзини діаметром
від 8 до 15 см з широкими
щільними язичковими і
дрібними трубчастими квітками, махрові, червоного
забарвлення.

Однорічна рослина, висотою 55см. Кущі компактні, з
міцними стеблами. Квіткові
корзини діаметром від 5-6
см до 10-12 см з широкими щільними язичковими і
дрібними трубчастими квітками, лососевого кольору.

Однорічна рослина, висотою 50-80см. Кущі розлогі,
з міцними стеблами. Квіткові корзини діаметром
від 8 до 15 см з широкими щільними язичковими
і дрібними трубчастими
квітками, махрові, яскравожовтого забарвлення.

Цинія
ПЕРЛИНА СХОДУ

Однорічна рослина, висотою 55см. Кущі компактні, з міцними стеблами. Квіткові корзини діаметром від 5-6 см до 10-12
см з широкими щільними язичковими і дрібними трубчастими квітками, рожевого кольору.

Однорічна рослина. Кущі
висотою 50-60см, з прямостоячими боковими пагонами. Суцвіття - великі
махрові кошики, діаметром
12-15см.
Низькоросла рослина, висотою 25-30см, має тривале
і рясне цвітіння. Суцвіттякорзинки діаметром 4-6см,
жовто-бордового кольору,
махрові.

Однорічна рослина. Кущі
висотою 70-80см, з прямостоячими боковими пагонами. Суцвіття - великі
махрові кошики, діаметром
10-15см, на довгих міцних
квітконосах, помаранчевого
кольору.

Однорічна рослина, висотою 60-90см. Кущі розлогі, з міцними стеблами. Квіткові корзини діаметром від 8 до 15 см
з широкими щільними язичковими і дрібними трубчастими
квітками, різноманітного яскравого забарвлення.

Чорнобривці
МАРІ ХЕЛЕН

Низькоросла рослина, висотою 25-30см. Тривале і
рясне цвітіння. Суцвіттякорзинки діаметром 4-6см,
помаранчевого
кольору,
махрові.

Однорічна
високоросла,
потужна та гілляста рослина, висотою 70 - 80 см, з
прямостоячими
бічними
стеблами. Суцвіття-кошики
великі, махрові, на довгих
міцних квітконосах, діаметром 10 - 15см, лимонно
-жовтого кольору.

Однорічна,
холодостійка
рослина. Висота квітучих
рослин 20-50 см, форма
дуже компактна. Квітки
зібрані в щільні суцвіття висотою 25 см. Забарвлення
квіток яскраво-червоного
кольору.

Низькоросла рослина, висотою 25-30см. Тривале
і рясне цвітіння. Зберігає
яскравість кольорів привабливість при любих несприятливих умовах. Суцвіттякорзинки діаметром 4-6см,
червоно-коричньового
кольору, махрові.

Низькоросла
рослина,
висотою 30 см. Суцвіттякорзинки діаметром 5-7см,
округлої форми, яскравопомаранчевого забарвлення з плямами.
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Однорічна рослина, дуже
світлолюбива, висотою 2535см. Сорт стелиться. Має
стебла довжиною 150см.
Квітки запашні, помаранчеві, махрові.

Настурція велика
піч мельба

Однорічна рослина, дуже світлолюбива, висотою до 40см.
Компактний кущ. Квітки запашні, ароматні, кремові з плямами, напівмахрові і махрові.

Настурція велика
салмон глім
Однорічна рослина, дуже
світлолюбива, висотою 2535см. Сорт стелиться. Має
стебла довжиною 150см.
Квітки запашні, лососевого
кольору, махрові.

Однорічна рослина, дуже
світлолюбива, висотою 2535см. Сорт стелиться. Має
стебла довжиною 150см.
Квітки запашні, світло-жовті, махрові.
Однорічна рослина, дуже
світлолюбива,
висотою
25см. Компактний кущ.
Квітки запашні, червоні,
махрові.

Однорічна рослина, дуже
світлолюбива, висотою 2535см. Сорт стелиться. Має
стебла довжиною 150см.
Квітки запашні, різних забарвлень, махрові.

Однорічна рослина, дуже
світлолюбива,
висотою
30см. Компактний кущ.
Квітки запашні, ароматні,
різних забарвлень, махрові.
Однорічна рослина, дуже
світлолюбива, висотою 2535см. Сорт стелиться. Має
стебла довжиною 150см.
Квітки запашні, червоні,
махрові.

Незабудка
ЛІСОВА ГАЛЯВИНА

Дворічна рослина, з сильно гіллястими стеблами.
Кущі компактні, висотою
30-35см. Вони покриті численним дрібними квітками
блакитного, рожевого забарвлення.

Однорічна рослина, висотою 20-50 см. Найпопулярніша серед інших квітів.
Квітне рясно і тривало,
квітки діаметром 4-10 см,
білого, червоного, синього
кольору та з різними відтінками.

Дворічна,
морозостійка
рослина, висотою 50-90см.
Дрібні, чотирьох пелюсткові, хрестоподібні, ароматні, бузкові, лілові або білі
квітки зібрані в кисті подібні
суцвіття.

Петунія
еліт махрова суміш

Однорічна рослина. Стебла прямостоячі, гіллясті,
висотою 25-40см. Квітки
махрові, діаметром 5-7см,
різноманітних забарвлень.

Однорічна рослина, дуже
світлолюбива,
висотою
25-35см. Сорт стелиться.
Має стебла довжиною 120150см. Квітки запашні, червоні, махрові.

Однорічна рослина, дуже
світлолюбива, висотою 4050см. Рослина плететься.
Квітки запашні, вишневочервоні, махрові.

Однорічна, посухостійка рослина, висотою 15-20 см. Квітне
рясно і тривало, квітки різнокольорові, стебло стелиться.

Однорічна, посухостійка рослина, висотою
до 40 см. Цвіте дуже рясно і тривало, квітки
діаметром 4-8 см, червоного кольору з білими
променями.

Рослина велика, висотою
50-70см, слабо гілляста.
Перш за все ціниться великими квітками незвичайного забарвлення, діаметром
6-9 см з хвилястими бахромчастими краями.
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Гвоздика турецька
пінокіо СУМІШ

Дворічна рослина, висотою
30-40 см. Квіти махрові,
різних кольорів, які зібрані
в зонтичні суцвіття.

Дворічна рослина, висотою
50-60 см. Квіти – червоного, рожевого, кремового
кольору, зі смугами.

Однорічна рослина, висотою 25-30см. Квітки великі, чашоподібної форми,
діаметром 6-7см, різних
забарвленнь. Квітки розкриваються тільки в день у
ясну та сонячну погоду.

Однорічна, світлолюбива
рослина. Стебло висотою
45-50см. Квітки – суцвіття
жовтого, пурпурового, рожевого кольору, діаметром
до 7см. Використовується у
якості компонента для сухих
букетів.

Однорічна
рослина
з
гіллястими стеблами досягає у висоту 40см. Листки
ланцентні, сірувато-зелені.
Квітки великі, діаметром
5-8см, махрові, зібрані в
короткі кисті на верхівках
гілочок.

Гіпсофіла
ВИШУКАНА СУМІШ

Однорічна рослина. Холодостійка, світлолюбива. Стебло
дуже тонке, гіллясте, висотою 40-60 см. Квітки діаметром
до 1см, рожевого кольору.
Однорічна,
теплолюбива
рослина. Стебла міцні, з
великими яскраво-зеленими листками і суцвіттямикорзинками, висотою 50см.
Суцвіття великі, махрові,
діаметром 6-9см, забарвлення язичкових квіток
біле, жовте, рожеве, червоне, пурпурове.

Багаторічна рослина. Стебла
прямі, висотою 80-100см.
Квіти великі, пурпурно- рожевого кольору, діаметром
10-12см.

Жоржини
ЕКСТРІМ СУМІШ

Однорічна,
теплолюбива
рослина. Стебла міцні, з
великими яскраво-зеленими листками і суцвіттямикорзинками, висотою 35см.
Суцвіття великі, махрові,
діаметром 6-9см, забарвлення язичкових квіток
біле, жовте, рожеве, червоне, пурпурове.

Однорічна рослина, висотою 25-30см, дуже гілляста. Квіти білого, жовтого,
рожевого, червоного кольорів, зібрані у щільні гроноподібні суцвіття, довжина,
яких від 6 до 15см.

Однорічна,
теплолюбива
рослина. Стебла міцні, з
великими яскраво-зеленими листками і суцвіттямикорзинками, висотою 50см.
Суцвіття великі, махрові,
діаметром 8-10см, забарвлення язичкових квіток біле,
жовте, рожеве, червоне,
пурпурове.

Однорічна рослина з великими, довгими стеблами,
які в’ються або стеляться
по землі, досягають довжини 2,5 м. Квітки воронкоподібні, діаметром 4-5см,
блакитного забарвлення.
Квіти відкриті цілий день,
закриваються тільки в погану погоду. Квітує з липня до
заморозків.

Однорічна,
теплолюбива
рослина. Стебла міцні, з
великими яскраво-зеленими листками і суцвіттямикорзинками, висотою 60см.
Суцвіття великі, махрові,
діаметром 8-10см, забарвлення язичкових квіток
біле, жовте, рожеве, червоне, пурпурове.

Однорічна,
теплолюбива
рослина. Відрізняється раннім і обільним цвітінням.
Кущ компактний, стебла
міцні, з великими яскравозеленими листками і суцвіттями-корзинками, висотою
45-55см. Суцвіття великі,
напівмахрові, діаметром 810см, забарвлення язичкових квіток біле, жовте, рожеве, червоне, пурпурове.

Багаторічна декоративна рослина, висотою до 1,5м з великими, блискучими, темно-зеленими листками. Квітки тендітні, ароматні, білого кольору, в діаметрі близько 2см, зібрані
у суцвіття. Використовують, як вазонну кімнатну культуру.

Рослина
багаторічна,
трав’яниста, вирощується,
як однорічна. Стебла висотою 60-70см. Квітки дрібні,
до 1см в діаметрі, білого,
рожевого,
блакитного,
жовтого кольорів. Використовують для живих і сухих
букетів.

Дворічна рослина, висотою
180-200 см. Цінна декоративна і лікарська рослина.
Квіти великих розмірів,
зібрані у колосоподібні суцвіття різних кольорів.

МАТТІОЛА
Однорічна,
холодостійка
рослина, висотою 25-35 см.
Квітки маленькі, з надзвичайно приємним ароматом,
який особливо відчувається
після заходу сонця.
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Квiти ТМ «ДIОНIС»
Однорічна, теплолюбива рослина. Рослина
дуже компактна, шаровидної форми, висотою від 15 до 25 см і діаметром 15-25 см.
Дуже дрібні квітки зібрані в невеликі суцвіття, 1-1,5 см.

Однорічна рослина. Кущ
пірамідальний, гіллястий,
висотою 55-80см і шириною 40-50см. Квітконоси
середньої міцності, довжиною 30-35см.

Однорічна рослина. Сортотип
«принцеса». Кущ
пірамідальний, гіллястий,
висотою 70-80см і шириною 45-50см. Квітконоси
середньої міцності, довжиною 30-35см.
Однорічна рослина. Кущ
пірамідальний, гіллястий,
висотою 70см і шириною
45-55см. Квітконоси середньої міцності, довжиною
35-40см.

Айстра суміш
харц колор

Однорічна рослина. Кущ
компактний,
щільний,
гіллястий, висотою до 70 і
діаметром 30-40 см. Суцвіття різних кольорів, кулястої
форми, густо махрове. Діаметр суцвіття 15см.

Дворічна рослина, висотою
15-20 см, з великими 6-8см
в діаметрі квітками. Забарвлення квітки червоне з
темною плямою.

Айстра
суміш піоновидна

Однорічна рослина. Кущ
пірамідальний, гіллястий,
висотою 65-80см і шириною 40-45см. Квітконоси
середньої міцності, довжиною 30-35см.

Однорічна, холодостійка,
світлолюбива
рослина.
Висота рослин 60-70 см.
Суцвіття різноманітних забарвлень, діаметром 13-16
см, великі, махрові.

Однорічна рослина пірамідальної форми з товстими
стеблами, висотою 15-25см.
Великі квітки діаметром
біля 4см, щільно облягають стебло. Квітки прості і
махрові, гвоздичної, розовидної форми: білі, рожеві,
червоні, бузкові

Однорічна рослина пірамідальної форми з товстими стеблами, висотою
35-70см. Великі квітки діаметром біля 4см, щільно
облягають стебло. Квітки
прості і махрові, гвоздичної, розовидної форми:
білі, рожеві, червоні, бузкові.

Дворічна рослина, висотою
15-20 см, з великими 68см в діаметрі квітками. Забарвлення квітки блакитне
з темною плямою.

Віола великоквіткова
ЛАУРА

Дворічна рослина, висотою 15-25 см, з великими 6-7см в
діаметрі квітками. Забарвлення квітки малинове з темною
плямою.

Дворічна рослина, висотою
15см, з великими 5-6см в
діаметрі квітками. Забарвлення квітки бузкове, з
ніжно-блакитним крилом і
темно-фіолетовим розмитим очком.

Дворічна рослина, висотою 15-20 см, з великими
6-8см в діаметрі квітками.
Забарвлення квіток різних
кольорів.

Однорічна
прямостояча
рослина висотою 30-60
см, гілляста від середини
стебла. Суцвіття – корзинки
ніжно-рожевого, рожевого,
білого, синього кольорів.

Дворічна рослина, висотою 15-25см, з великими
6-7см в діаметрі квітками.
Забарвлення квітки жовте
з темною плямою.

Дворічна рослина, висотою
15-20см, з великими 6-7см
в діаметрі квітками. Забарвлення квітки синє з темною
плямою.

Дворічна рослина, висотою
40-60 см. Різновидність
ґрунтової
голландської
гвоздики. Квітки махрові
та напівмахрові, діаметром
4-5см, з приємним сильним ароматом, рожевого,
червоного забарвлення та
їх відтінків.

Однорічна рослина, висотою 20-25см. Стебла тоненькі, гладенькі з сизим
нальотом. Квіти махрові,
діаметром 3-5 см, білого,
рожевого, червоного кольору.
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Чорнобривці
вогняні зірочки

чорнобривцi
Чорнобривці- однорічна, холодостійка рослина. Висівають у відкритий грунт в кінці квітня.
Чорнобривці люблять сонце, але добре переносять напівтінь. Яскраві суцвіття прикрашають
клумби та присадибні ділянки до пізньої осені. Використовуються для оформлення клумб,
рабаток. Мають різнокольорове забарвлення від світло жовтого, помаранчевого до коричнево-золотого діаметром від 2 см до 8-10 см. Кущі бувають низькорослі 25-30 см, а також
високорослі 40-60см.

Чорнобривці
золотий час

Чорнобривці
марієтта

шавлiя

Чорнобривці суміш
петіт спрей

Однорічна, холодостійка рослина. Висота квітучих рослин45-65 см, форма дуже компактна. Квітки дрібні,
зібрані в мутовчасті суцвіття на верхівках стебел. Красу
і неповторність рослинам надають яскраві приквітники.
Використовуються для озеленення клумб, композицій із
сухих квіток.

Квіти 15

фiзалiс

Однорічна рослина. Вегетаційний період від сходів
до стиглості плодів - 97107днів. Стебла сланкі, довжиною 50-70см. Висівають
насіння на розсаду в квітні
або у відкритий ґрунт в
травні після весняних заморозків. Декоративність рослинам придають оранжеві
обгортки плодів у вигляді
фонариків. Використовують
для змішаних посадок із багаторічників і сухих букетів.

хризантема

Хризантеми - чудова прикраса осіннього саду. Великоквіткові сорти зазвичай вирощують для
зрізання і як горшечну культуру. Рослина, висотою 40-60 см, з гіллястими від основи стеблами. Суцвіття-корзинки великі, діаметром 6-8 см, на довгих квітконосах. Вирощують часто
в суміші забарвлень. Зацвітає в першій половині серпня і цвіте до заморозків. Використовують в бордюрах, міксбордерах, контейнерах, балконних ящиках, на зріз. Комбінуючи різні
забарвлення хризантем, можна створювати як одноколірні, так і багатобарвні декоративні
посадки. На зеленому тлі газону найбільш виграшно виглядають яскраво-червоні і чисто білі
групи хризантем. Виразний контраст створюється поєднанням жовто-фіолетових рослин, а
особливу ошатність спустілому осінньому саду додадуть строкаті рабатки з червоних, жовтих, білих і рожевих хризантем.

Однорічна сильно гілляста
рослина, від основи стебла, досягає у висоту від 20
см до 40 см. Квітки невеликі біля 1 см, зібрані в щиток, бувають прості, махрові,
розсічені. Забарвлення квітки рожеве, червоне, бузкове.
Цвітіння триває з червня до заморозків. Флокс висаджують
в усіх типах квітників, на балконах, горках, в контейнерах.

целозiя

Однорічна рослина, висотою 20-100 см, досить вимоглива
до тепла, живлення та світла. Має оригінальні колосовидні
або метальчаті суцвіття різноманітного забарвлення. Цвіте з
липня до заморозків. Використовується в квітниках, рабатках, літніх клумбах, на балконах, в сухих композиціях. Для
гарного росту целозія потребує регулярного поливу. Дуже
теплолюбна, не переносить навіть незначні заморозки, любить сонячне світло. Целозія добре переносить пересадку
і легко пристосовується до нових умов. Розмножуються
насінням, що висіваються в кінці березня в ящики. На вулиці висаджують після остаточного потепління, розсаджують
рослини на відстані 20 см. Для гарного росту необхідний
родючий грунт.

Цинія махрова
мехіко

цинiя

Однорічна рослина, висотою 30-100 см. Стебла
потужні і міцні, опушені
волосками. Листя подовжено-овальні, сидячі, розташовані на стеблі супротивно або мутовчато. Квіткові корзинки діаметром від 3 до 12 см з
широкими щільними язичковими і дрібними трубчастими квітками, махрові. Квітує з липня
до заморозків. Використовують на зріз, у вазах, озеленення, для клумб та садових ділянок. Цинія відрізняється великою кількістю культурних форм і сортів. Вони скомпоновані в
групи за формою суцвіть, висотою рослин і термінами цвітіння: жоржиноподібні, гігантські,
помпонні, карликові.

Цинія
пурпурний принц

Цинія суміш
пуміла

Цинія суміш
кактусова
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портулак
Однорічна, посухостійка рослина, висотою 15-20 см. Квітне
рясно і тривало, квітки різнокольорові, стебло стелиться.
Насіння висівають на поверхню розпушеного ґрунту, поливають і накривають плівкою або ледь-ледь присипають
піском. Висівають у відкритий ґрунт в кінці квітня, травні.
Квітує з червня по серпень.

Платікодон
великоквіткова суміш

Багаторічна рослина, висотою до 40-60см. Квіти великі, широко
відкриті, голубого, рожевого та білого забарвлення, з п’ятьма
зубчикaми, чaшoпoдiбнi. Використовують для групових посадок,
бордюрів, оформлення кам’янистих гірок, рокаріях, на зріз. Насіння висівають в теплицях, оранжереях в горщиках. На постійне
місце розсаду висаджують в кінці серпня на початку вересня.
Зацвітає наступного року, цвіте на протязі червня-серпня.

Примула
суміш

Ромашка
АЛЯСКА

Багаторічна, ранньовесняна, красиво квітуча рослина. Рослина кореневищна,
з розеткою прикореневих
листків, по краю зубчасті,
сидячі або на черешках.
Квітки різноманітних забарвлень, однотонні або
двокольорові, зібрані в
зонтичні, головчасті або мутовчасті суцвіття.

Багаторічна, посухостійка,
дуже світлолюбива рослина.
Стебло висотою 50-80см,
суцвіття діаметром 5-8см,
жовтого кольору, пелюстки
білого кольору. Використовують у садах, для букетів.
Висівають у відкритий
грунт в кінці квітня, травні.
Квітує з червня по серпень.
У вологому грунті сходи
з’являються на 7-8-й день
після посіву.

Сапонарія
РОЗА

Багаторічна рослина, висотою 15-20см. Квітки дрібні,
рожеві, на рослині розміщуються досить рясно.
Можна
використовувати
для оформлення бордюрів,
рокаріїв, підпірних стінок.
Любить сонячне місце, морозостійка. Сходи нормально розвиваються при t=10C.
Можна висівати в грунт в
червні-липні.

Сальпіглосіс
суміш

Однорічна рослина. Стебла
висотою 40-70 см, сильно
гіллясті і закінчуються багато чисельними квітками.
Форма квіток воронкоподібна, діаметром 5-6 см.
Забарвлення квітки може
бути червоною, синьою,
жовтою, пурпурового кольорів. Красивий в міксбордерах, добре зберігає
свіжість у воді і дуже красивий в букетах.

Cкабіоза
махрова суміш

Седум

Багаторічна травяниста рослина, Стебла стеляться по землі, висотою 20-25см, Квітки дрібні. Насіння висівають на
розсаду. Пророщують насіння на світлі при оптимальній
температурі 20-30 на протязі 7-20 днів. Розміщують на ділянках з добре дренованою землею, на сонячних місцях.
Засухостійкий. На одному місці, без пересадки, може рости
до 5 років. Використовують для створення композицій, бордюрів, рабаток.
Багаторічна, швидкоростуча,
ґрунтопокривна
рослина,
висотою 15см, з гіллястим
стеблом. Квітує обільно і
тривало, невеликими до
2 см в діаметрі квітками,
різноманітних забарвлень.
Насіння висівають рідко на
розсаду в березні-квітні у
вологий грунт. Засухостійка,
холодостійка рослина. Цвіте
на другий рік після посіву в
червні-серпні. Після цвітіння
пагони обрізають. Використовують в посадках на альпійських гірках, в якості бордюрної рослини , а також в
композиціях з іншими.

Суміш ароматна
квіткова

Однорічна рослина висотою 80-100см. Квіти різних
кольорів та відтінків. Світлолюбива рослина, невибаглива до грунту, медоніс.
Використовується для зрізу
та озеленення. Висівають
у відкритий грунт у кінці
квітня, травні. Квітує з червня по серпень. У вологому
грунті соходи зявлялються
на 9-10-й день після посіву.

соняшник
Прекрасний і легкий декор
для вашої садиби. Однорічний, в сприятливих умовах
досягає у висоту майже чотири метри. Звичайно, для
оформлення балконів і терас, на клумбах вирощують
низькорослі і середньорослі
сорти. Карликові соняшники
можна вирощувати навіть
для композицій бон-сай.
Для горшкових культури вирощують низькорослі сорти
- від 40 до 70 см заввишки,
з міцним стеблом. Однорічні
соняшники розмножують насінням, багаторічні - діленням
куща кожні два роки ранньою весною чи пізньою осінню.
Соняшники люблять сонячні і
захищені від вітру місця, один
раз в два тижні комплексні
підживлення.

Однорічник. Висота рослин
40-80см. Діаметр квітки
2-7см.

Оригінальна суміш однорічних квітів для балконів і
віконних ящиків з весни до
пізьної осені буде радувати
очі своїм забарвленням.
Яскраві, не вимогливі і прості в вирощуванні та догляді
сорти відмінно доповнюють
одне іншого у вашому домашньому садку. Висота
рослин 10-40см. Вирощують
на балконах в контейнерах
та горшках.

Оригінальна
ароматна
суміш квітів наповнить ваш
сад, садибу ніжним ароматом. Ніжні і ароматні квітки
придають неповторну красу
улюбленому квітнику. Використовують на бордюрах,
клумбах, квітниках.

Табак
сенсація суміш

Однорічна рослина, висотою 70см. Рослина холодостійка,
тіньовитривала з прямостоячим, гіллястим стеблом. Квітки
воронко видні, діаметром 6см, з трубкою довжиною до 8см,
зібрані в рихлі, мітельчасті суцвіття, відкриваються в сумерках і в похмуру погоду, видають сильний аромат. Добре
переносить пересадку в квітучому стані.

Квіти 13

петунiя

Петунія ампельна
рожева лавина F1

Петунія великоквіткова
розеа

Петунія великоквіткова
містрал перлі F1

Петунія великоквіткова
снені
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кларкiя

Однорічна рослина. Стебла гіллясті, висотою 40-90
см. На верхівках гіллячок в
рихлих коротких суцвіттях
зібрані дрібні прості квіти.
Зацвітає в кінці червня, на
початку липня і квітує до
кінця серпня. Придатна для
масивів, змішаних рабаток,
міксбордерах, балконів.

календула
пінк сюрприз

Однорічна,
декоративна
рослина, висотою 25-80
см. Квіти махрові та напівмахрові. Розмножується
висівом насіння у відкритий
ґрунт. Використовується для
зрізу, озеленення та як лікарська рослина. Висівають
у відкритий ґрунт в кінці
квітня, травні. Квітує з червня по серпень. У вологому
ґрунті сходи з’являються на
8-9-ий день після посіву.

Клещевина

кобея

Швидкоростучий однорічник з великими листками
і яскравими кистями суцвіть, висотою 120-150см.
Плоди-кульки, зібрані в
грона, схожі на рожеві або
червоні каштанчики, які використовують для зимових
композицій. Ціниться за
декоративні великі листки,
різноманітних забарвлень:
темно-зелені, червонуваті,
буро-коричневі. Висаджують одиночними рослинами, невеликими групами на
газоні, біля бесідки.

Незвичайна плетюча світло- та теплолюбива рослина. Утворює багаточисельні
вуса, довжиною 3-4 м, які
чіпляються за опору. Квітки
дзвіночковидні, діаметром
6-8 см. Квітує з липня до заморозків. На родючих ґрунтах
росте швидко, прикриваючи
велику поверхність. Використовують для вертикального
озеленення, на балконах.

Книфофія
грандіфлора

Багаторічна рослина, висотою 100см. Квітки невеликі, зібрані в колосовидні
суцвіття, розміщені на верхівці стебла. Забарвлення
квіток оранжево-червоне з
жовтим. Рослина вимагає
сонячного місцеположення,
родючого, добре зволоженого дренованого ґрунту.

Кохія
літній кипарис

Космос суміш
ВЕГА

Однорічна, травяниста рослина з прямими, сильно гілястими гілками, висотою 60-120см.
Суцвіття- крупні корзинки, до 12см в діаметрі. Забарвлення суцвіть біле, рожеве, червоне,
пурпурове. Квіткують з червня і до заморозків. Їх використовують, як кулісні рослини,а
також групах/, бордюрах. Великі яскраві суцвіття довго стоять у воді, вони прикрасять і
простий букет і вишукану композицію.

Однорічна, дуже гілляста
рослина, висотою 80-100
см. За чітку красиву форму цю рослину називають
літнім кипарисом. Дрібні
світло-зелені листки густо
покривають стебла, до осені
вони інколи мають червонуватий відтінок. Здатність
приймати потрібну форму
під час стрижки садівники
давно використовують при
оформленні квітників, роблять бордюри, особливо
на клумбах, висаджують в
групах.

лаватера

Левкой суміш
ІМПЕРАТОРСЬКА

Однорічна рослина, одностебельна або гілляста
рослина висотою від 30 до
100 см з красивими колосоподібними
суцвіттями.
Квітки великі, махрові, діаметром до 5 см. Забарвлення біле, рожеве, червоне,
голубе фіолетове, жовте.
Неповторний сильний аромат зробив його дуже популярним. Квітує в липні.
Використовують в букетах,
в групах, на балконах.

Однорічна, гілляста рослина,

висотою 60-90 см. Розмножується насінням та розсадою. Використовується для
озеленення та зрізу. Добре
росте на будь-яких ґрунтах. Висівають у відкритий
ґрунт в кінці квітня, травні.
Квітує з червня по серпень.
Лаватера має ще дві назви
- хатьма і дика троянда.
Красиво виглядає лаватера в групових посадках
садових квітів, підібраних
за кольорами, тобто одна
МОН БЛАНК
група, наприклад, з білими
квітками, інша - з рожевими, третя - зі змішаними, білими
і рожевими і т.д. Рослина невибаглива у догляді, стійка до
засухи і холодів.

лiхнiс

лiмонiум

Багаторічна рослина, висотою 80-100 см. Квіти
діаметром 3 см, зібрані у
суцвіття розміром у 10 см.
Цвіте з середини червня до
вересня. Насіння висівають
у квітні-червні.

Рослина
багаторічна,
трав’яниста, вирощується як
однорічна. Стебла висотою
25-90 см з дрібними квітками, діаметром до 1 см.
Пікірувати сіянці краще в
горщики, оскільки розсада з відкритою кореневою
системою
приживається
погано.
Лімоніум можна розташувати невеликими групами
в міксбордерах, розаріях.
Використовують для живих
та сухих букетів.

Квіти 11

духм`яний горошок

Однорічна, трав’яниста, плетюча рослина, висотою від 30 до 200 см. “Король квітників”. Вишукана форма
квітки, розмаїтість ніжних і яскравих фарб, тонкий аромат, - набір як у “цариці квіток” - троянди. Рясно цвіте
при помірній температурі і вологому ґрунті. Перед посадкою насіння замочують в теплій (40-600С) воді на
добу.

Багаторічна рослина з прямими стеблами, висотою 80-120
см. Ехінацея — рід багаторічних трав’янистих рослин
родини айстрових. Стебло
пряме, до 150 см заввишки.
Листки прості, овальні або
лінійно-ланцетні, нижні — довгочерешкові, верхні — майже
сидячі. Квітки розміщені на
кінцях стебел неоднаково:
крайові — довгоязичкові,
пурпурові, темно-червоні або
жовті; серединні — трубчасті.
Цвіте в липні-жовтні. Плід
— сім’янка. Вирощується через
розсаду та висів насіння у
відкритий ґрунт. У вологому
ґрунті сходи з’являються на
7-8-ий день після посіву.

Багаторічна
трав’яниста
рослина. Ця прекрасна
рослина, росте на скалах,
кам’янистих схилах, альпійських гірках. Стебла
утворюють низькі кущики
до 25см висотою, гіллясті
у верхній частині. Ланцетні
листки зібрані в прикореневу розетку. Всі рослини
сильно опушені, завдяки
чому мають світло-сріблястий колір. Квітки білі,
зібрані в дрібні корзинки,
які в свою чергу утворюють
невеликі щитки, оточені декоративними, сірувато-сріблястими листками. Квітує в
липні 20-25днів.

Духм`яний горошок
червоний кардинал

Духм`яний горошок
Джимі

Духм`яний горошок
Джой

Духм`яний горошок
томмі

жоржини

Однорічна рослина, висотою 30-80 см. Стебла міцні,
з великими, яскраво-зеленими листками і суцвіттями-корзинками, діаметром
7-11 см. Суцвіття прості і
махрові. Квітує з червня
і до початку заморозків.
Розмножується висівом насіння в ґрунт, не переносить
пересадок. Використовують
на бордюрах, клумбах, на
зріз, або можна прикрасити
балкон.

Жоржини суміш
Піколла

АЛЬБА
КАЛІФОРНІЙСЬКА

ешольцiя
Однорічна рослина, висотою 30-50 см. Квіти махрові, пелюстки гофровані, що розкриваються у сонячну погоду.
Квітки діаметром 5-7 см, піднімаються на тоненьких квітконосах. Розмножується висівом насіння в ґрунт, не переносить пересадки.
Світлолюбива, посухостійка і дуже холодостійка. Вона не
переносить надлишку вологи і свіжих органічних добрив.
Використовують групами і масивами на газоні, з них виходять гарні рабатки і бордюри Вони гарні в змішаних рабатках з літників, в рокарії, в садових вазах і контейнерах, в
балконних ящиках.

iберiс
Жоржини суміш
веселі ребята

Однорічна рослина. Має красиві, витягнуті, колосовидні
суцвіття висотою до 15 см дуже нагадує гіацинти. Зацвітає в
липні і цвіте до середини, інколи до кінця серпня. Використовують в бордюрах, в рабатках з іншими однорічниками, в
міксбордерах, в садах.

Жоржини махрові
королівська суміш

Іберіс
кардинал
Жоржини суміш
Ріголетто махрова

iпомея
Однорічна рослина, в`ється, з розгалуженими стеблами,
що досягають 4-5 м висоти. Листи розташовані супротивно, великі, серцеподібні або яйцевидно-серцеподібні, голі,
зморшкуваті, на довгих черешках. Квітки воронкоподібні,
зібрані по 3-4 в пучки, 8-10 см в діаметрі, небесно-блакитні, пурпурно-рожеві, смугасті та яскраво-червоні. Кожна
квітка цвіте один день. Квітки відкриті з ранку до полудня,
у деяких сортів - майже до 17 годин. У похмуру погоду квітки відкриті протягом усього дня. Плід - конусовидна коробочка. Насіння темні, подовжені, злегка опуклі, зберігають
схожість 2-4 роки.
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настурцiя

Однорічна дуже світлолюбива рослина, вистою 20-50 см. Квітки запашні, прості або махрові. Має прекрасний вигляд як у
горшках так і у бордюрах та клумбах, садових вазах. Тривало і пишно цвіте з червня до перших заморозків. У вологому
ґрунті сходи з’являються на 14-15-ий день після посіву. Коренева система неглибока. Листя щитовидної форми, на довгих
черешках. Квітки запашні, прості або махрові, одиночні, на довгих квітконіжках, жовті, помаранчеві, яскраво-червоні,
коричнево-червоні, бархатисті.

Настурція
золотий король

Настурція
Королева Індії

Настурція
Король теодор

незабудка

Багаторічна рослина, заввишки 25-30 см, вирощується як дворічник. Висівають у відкритий ґрунт в травні-червні. Стебла
гіллясті 10-40 см заввишки. Листки сидячі, ланцетні, лінійно-ланцетні або лопатчатие. Квітки звичайно блакитні з жовтим
вічком, іноді рожеві або білі, зібрані в суцвіття - завиток. На постійне місце рослину висаджують в кінці серпня або навесні
наступного року. Добре переносить пересадку. Використовується для весняного оформлення квітників і балконів, для зрізу.

Нічна фіалка

Вічнозелений багаторічник,
подушковидної
форми,
заввишки 5-10см, з дрібним, сіро-зеленим листям.
Цілком покривається численними дрібними, пурпуровими, фіолетовими, червоними квітками, одиночні
квітки з’являються все літо.
Вимагає легкого, такого, що
містить кальцій ґрунту. Садити в кам’янистому саду,
підходить також на бордюри і для квітників.

Дворічна,
морозостійка
рослина, висотою 50-60см.
Дрібні, чотирьохпелюсткові,
хрестоподібні,
ароматні,
бузкові, лілові або білі квітки зібрані в кисте подібні
суцвіття. Ця садова рослина ідеально підходить для
оформлення
природних
садів, але може легко вписатися в сучасні міксбордері
або бордюри.

пальма

Пальма мексиканська
вашингтонія Робуста
Веєрна пальма, широко
розповсюджена в оранжерейній культурі. Росте
повільно. Багаторічна деревовидна рослина досягає у
висоту від 0,6 до 2м, 90см
в діаметрі, не розширена
в основі. Листки великі,
розсічені на 1/3 довжини
на 50-70 частин. Зацвітає у
дорослому стані. В період
активного росту потрібний
рясний полив. Навколишнє
середовище підтримувати
у вологому стані шляхом
обприскування. Оптимальна температура в веснянолітній період близько 20-25
0С, підживлення 1раз в два
тижні мінеральними добривами в період росту.

Пальма гірська
хамедорея
Перистолиста пальма, висотою до 1,5-2м і до 30см
в діаметрі. У рослини стволики нечисленні, що несуть
по 7-10 довго черешкових
перистих
дугоподібних
зігнутих листків від 40 до
100см довжиною. Тіньовитривала рослина, можна
утримувати як в світлих,
так і в напівзатінених приміщеннях. Добре цвіте в будинку,
жовті квітки зібрані в суцвіття, а потім з’являються темні
ягідки. Оптимальна температура в період росту близько 20-25 0С. В період активного росту потрібний рясний
полив. Навколишнє середовище підтримувати у вологому
стані шляхом обприскування.

Пальма
ФІНІКОВА КІМНАТНА
Любителям екзотики підійде ця невимоглива красива
вічнозелена пальма. Зимою
вона утворить південну атмосферу в кімнаті або в зимовому саду, а літом можна прикрасити терасу або
клумбу. Для вирощування
необхідно сонячне місце,
помірний полив, підживлення. Насіння проростає
від 1 до 2 місяців.

петунiя

Петунія: Однорічна, посухостійка, теплолюбива рослина, висотою 20-50 см. Цвіте дуже рясно і тривало, квітки діаметром 4-10 см. Насіння висівають на поверхню розпушеного ґрунту, поливають і накривають плівкою. Використовують для
посадки на клумбах, рабатках, балконах та у декоративних вазах.

Петунія ампельна: Нова група гібридних ампельних петуній. Компактні, добре гіллясті рослини, покриті великими
квітами, діаметром 7-9 см. Для того, щоб показати всю свою красу петунії необхідно сонце. Широко використовується
при оформленні різних квітників, балконів, декоративних ваз. Дуже ефектні в балконних ящиках, підвісних корзинах.
Петунія великоквіткова гібридна: Рослина велика, висотою 50-70 см, слабо гілляста. Перш за все ціниться
великими квітками бордового забарвлення, діаметром біля 16 см з хвилястими бахромчастими краями. Для того, щоб
показати всю свою красу петунії необхідно сонце. Дуже ефектні в балконних ящиках, підвісних корзинах, горшках; з
успіхом можна вирощувати в квітниках.
Петунія ампельна
лососева лавина F1

Петунія ампельна гібридна: Ампельна петунія типу «сульфінія». Рослина утворює прекрасні звисаючі відростки,
довжина, яких досягає 100см. Стійкість до шкідників і хвороб. Для того щоб показати всю свою красу петунії необхідне
сонце. Дуже ефектні в балконних ящиках, підвісних корзинах, горшках; з успіхом можна вирощувати в квітниках.
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люпин

Люпин
благородний мальчик

Львиний зев
жар любові

Люпин
суміш

Світлолюбива, холодостійка рослина з порожнистими міцними стеблами, довжиною 50-120 см. Гарні, великі колосовидні суцвіття різноманітного забарвлення. Вирощується
висівом насіння у відкритий ґрунт весною або під зиму.
Використовується у групових та одиноких насадженнях, а
також для зрізу.

льон
Льон
НЕБОЗВІД

Льон
грандіфлора

львиний зев
Рослина, висотою 50-100
см, дуже гілляста. Квіти
різноманітного
кольору,
зібрані у щільні кистеподібні суцвіття, довжина яких
від 6 до 50 см. Зацвітає
рослина на початку квітня і
квітує до пізніх заморозків.
Використовують для зрізу та
озеленення квітників.

Льон
червоний

Однорічна рослина з гіллястими у верхній частині стеблами, висотою 40-80 см. Квітки діаметром 3-4 см розміщуються на
кінчиках гілочок. Не потребує особливого догляду. Холодостійкий, світлолюбивий. Із льону виходять красиві рабатки. Групи
на газоні. Він також використовується у міксбордерах.

МАЛЬВА

мак

Красиво квітуча рослина, висотою 1,5-2,5 м. Цінна декоративна і лікарська рослина. Квітки
великих розмірів зібрані у колосоподібні суцвіття різноманітних кольорів. Розмножується
насінням. Використовується для декоративного оформлення, озеленення та на зріз. Цвіте з
червня по серпень.

Світлолюбива,
холодостійка рослина, висотою
50-120 см. Квіти великі,
діаметром від 6 до 16 см,
махрові або прості. Розмножується насінням, посівом
безпосередньо в ґрунт, не
переносить пересадки. Починає цвісти у червні-липні.
Мак можна сіяти в декілька
строків з інтервалом в 15
днів - мак буде цвісти до
пізньої осені.

Маргаритка

матiола
Декоративна

Багаторічна, раноквітуча рослина з білими, рожевими або
червоними махровими суцвіттями. Насіння висівають в
червні у відкритий ґрунт, а у
вересні або ранньою весною
висаджують на постійне місце.
Легко переносять пересадку
у квітучому вигляді. Використовується для посадки біля
доріжок, у вигляді бордюрів
та рабаток. Маргаритки зацвітають на початку травня, тому
що листя і бутони, закладені з
осені, добре зберігаються під
снігом. Рясно рослини цвітуть навесні і в першу половину літа,
але якщо ростуть не в дуже жарких умовах, то будуть розкриватися до холодів. У тих місцях, де сніг випадає пізно, там, де
взагалі не випадає або на вітряних ділянках, рослини на зиму
слід прикривати.

Мальва
скарлет

Одностебельна або гілляста рослина, висотою від 30 до 50см з
красивими колосовидними суцвіттями. Квітки великі, махрові,
діаметром 5см. Забарвлення
біле, рожеве, червоне, бузкове, голубе, синє. Неповторний
сильний аромат зробив його
дуже популярним. Використовують для букетів, на рабатках,
балконах, міксбордерах.

матiола
Однорічна,
холодостійка
рослина, висотою 25-35 см.
Квітки маленькі, з надзвичайно приємним ароматом,
який особливо відчувається
після заходу сонця. Цвіте
рясно і тривало з червня
по серпень. Одна з найпопулярніших однорічних
квіток. Приваблює своїм
ароматом.

мiрабiлiс сумiш
ялапа

Однорічна рослина. У декоративному садівництві використовується, як “нічна красуня”. Стебло густо гіллясте, висотою 40-60см. Квітки воронкоподібні: білі, жовті, малинові,
оранжеві, пурпурові, яскраво-червоні або двоколірні, зібрані
по 3-5 штук у чашоподібній обгортці, запашні, відкриваються тільки увечері. Квітує з червня по серпень.

Дворічна рослина. Її високі
суцвіття з дзвіночковими
квітками одразу викликають увагу. Забарвлення
квіток
яскраво-червоно,
помаранчевого, пурпурового, червоного, блакитного та рожевого кольорів.
Прекрасно підходить для
оформлення затінених місць і придає бордюру неповторний характер.
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гелiхризум
Однорічна, світлолюбива рослина. Стебло висотою 80100см. Квітки – суцвіття жовтого, пурпурового, рожевого
кольору, діаметром до 7см.

годецiя
Однорічна рослина з гіллястими стеблами досягає у висоту
40 см. Листки ланцетні, сірувато-зелені. Великі, діаметром
5-8 см, квітки прості або махрові, зібрані в короткі кисті
на верхівках гілочок. Дуже красива в рабатках, бордюрах,
балконних ящиках і садових вазах, в букетах.

гiпсофiла
Холодостійка, світлолюбива рослина. Стебло дуже
тонке, гіллясте, висотою
40-100 см. Квітки діаметром до 1 см. Забарвлення
квіток рожевого або білого
кольору. Насіння підсівають
декілька раз протягом літа.
Використовується спеціально для оформлення букетів.
Висівають у відкритий ґрунт
в кінці квітня, травні.

Гіпсофіла
рожева красуня

гравiлат

Годеція
Слава кельведона

Багаторічна рослина, висотою до 60 см. Злегка
гофровані листки, зібрані в
прикореневу розетку. Квітки великі, в діаметрі 3-5 см,
махрові, дуже декоративні.
Можна висівати на розсаду або одразу у відкритий
ґрунт. На зиму укривають.
Висаджують в групах, на
бордюрах, в змішаних посадках. Також використовується в медицині.

Гравілат
АУРЕЛІЯ

Декоративна
капуста

Гравілат чілійський
вогняна куля

дельфiнiум

Декоративна капуста двурічна рослина, протягом
усього сезону виглядає
оригінально і екзотично,
а найбільшу красу вона
набуває у вересні-жовтні.
В цей час, коли більшість
квітів уже відцвіла, головною прикрасою ділянки
буде саме ця рослина, не
боїться осінніх заморозків,
а, навпаки, стає ще привабливішою.

Дзвіночок
блакитний

Багаторічна рослина, висотою до 180 см. Квіти пірамідальні, прості, напівмахрові або махрові, діаметром
від 3 до 7 см зі шпорами на зворотній стороні. Суцвіття щільні, конусовидні. Використовується у високих
рабатках, на зріз та озеленення. Насіння на розсаду
висівають в квітні або у відкритий ґрунт в травні.

дзвiночок

Дзвіночок Карпатський
блакитний

Дельфініум суміш
багаторічний

Дельфініум
Чорний вершник

Дзвіночок
рожевий

Дворічна рослина, можна вирощувати як однорічну. Рослина висотою 70-80 см, сильно гілляста, з великими, діаметром 5-7 см, квітками. Листя дзвіночка дрібне, сидять
на довгих черешках. Поверхня гладка, рідше опушена.
Забарвлення листя і стебел ніжно-зелене. Особливу декоративність рослині додають ніжні чудові квітки дзвонової форми. Крупні квітки дзвіночка зібрані в щитковидні мітелки і забарвлені в ясно-блакитний або білий
колір. Квітує з червня і
до заморозків. Дзвіночок
висаджують на гірках,
рабатках в міксбордерах і
контейнерах
Багаторічна рослина. Кущі
компактні, висотою 2030 см. Квітки чашовидні,
великі, діаметром 3-5 см.
Насіння висівають на розсаду. Цвітіння починається
на слідуючий рік у червні і
триває до жовтня. На одному місці росте протягом 34 років. Використовується
для квіткового оформлення
бордюрів, рабаток, клумб і
альпійських гірок.

Дзвіночок суміш
карпатський

диморфотека
Однорічна, світлолюбива, посухостійка, холодостійка рослина, висотою 30-40 см. Суцвіття - ромашкоподібний кошик, діаметром 6-8 см. Висівають у прогрітий ґрунт в кінці
квітня-травні. Використовують для прикрашення балконів
та бордюрів.

доротеантус
Однорічна ґрунтопокривна рослина, висотою 12-15см, подушковидної форми. «Кришталевою травкою» називають
цю чудову рослину. Ізящні квітки діаметром біля 4см мають
різноманітне забарвлення: біле, жовте, рожеве, малинове.

Квіти 7

Віола
клеопатра

вiола
великоквiткова

волошка
махрова

Однорічна, прямостояча рослина, висотою 35-90 см, гілляста від середини стебла. Суцвіттякорзинки невеликого розміру. Розмножується насінням, не переносить пересадки. Добрий
медонос. Використовується для зрізу та озеленення. Висівають у відкритий ґрунт в кінці
квітня, травні. Квітує з червня по серпень.

газанiя
Однорічна рослина, висотою 20-30см. Суцвіття
великі, діаметром 5-9см,
різноманітних яскравих забарвлень. Декоративність
суцвіттю надають коричневі,
чорні чи білі плями навколо
центру. Вирощують через
розсаду, висіваючи насіння
в березні-квітні. На постійне
місце розсаду пересаджують
у травні-червні, вибираючи
для цього сонячні ділянки.
Рекомендується для оформлення клумб, бордюрів,
рабаток, кам’янистих гірок
та балконів.

Віола махрова
червона куля

гвоздика
Гвоздика - теплолюбна рослина, якій, незалежно від виду, потрібно багато
сонця, в іншому випадку рясного цвітіння добитися не вдасться. Найкраще
культура розвивається на легких, не кислих і вологопроникних типах грунтів.
Особливого укриття на зимовий час, як правило, їй не потрібно. Єдине, до
чого чутлива рослина - це перепади температур, які трапляються взимку і
навесні. Найбільш популярними у вітчизняних садівників стали чотири сорти:
Турецька, Китайська, Гренадін і Шабо.
Турецька гвоздика - дворічна рослина, висотою 40-60см, квіти махрові,
розмножується насінням, не переносить пересадки. Квітує з червня до заморозків.
Гвоздика Гренадін - дворічна рослина, заввишки 40-60 см, квітки запашні,
махрові, діаметром 4-5 см, цвіте на другий рік, дуже гарна в букетах.
Гвоздика Шабо - дворічна рослина, заввишки 60-70 см, квітки мають приємний сильний аромат, діаметром 4-6 см, при посіві насіння в січні, можливо
одержати цвітіння у перший рік.

Гвоздика Китайська - багаторічна рослина, культивується як однорічна,
висота рослини 20-30 см. Квіти махрові, діаметром 5-9 см. Невибаглива,
добре росте на сонці та напівтіні, не боїться невеликих заморозків. Насіння висівають у березні, а після заморозків висаджують у відкритий грунт,
цвітіння триває до заморозків, використовується для оформлення балконів,
бордюрів, квітників.
Гвоздика Периста - багаторічна рослина, її посадку необхідно здійснювати окремими кущами. Квіти бувають махровими або простими, з’являються
тільки на другий рік. Вони відрізняються неповторним ароматом і досягають трьох сантиметрів в діаметрі. Як правило білі, червоні, рожеві, пурпурні
або бордові. Завдяки цьому гвоздика периста багаторічна стає відмінним
доповненням до альпійської гірки або самої вишуканої клумби.

Гвоздика
Гренадін роза

гелiптерум
ред бонні

Однорічна рослина, висотою 40-60 см. Квіти - суцвіття діаметром біля 4 см.
Для засушки суцвіття зрізують на початку цвітіння.
Розмножується насінням,
не виносить пересадки. Використовується як сухоцвіт.
Після висушування суцвіття
довго зберігають свою форму і забарвлення. Висівають
у відкритий ґрунт в кінці
квітня, травні.
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Бегонія ампельна
шансон рожево-білий f1

Бегонія ампельна
шансон суміш f1

бальзамiн
Однорічна рослина пірамідальної форми з товстими стеблами, висотою 15-70 см. Великі
квітки діаметром біля 4 см, щільно облягають стебло. Квітки прості, махрові, гвоздичної,
розовидної форми. Рекомендується висаджувати розсадою. Квітує з червня по серпень. Використовується для озеленення.

бегонiя

Бегонія -однорічна рослина. Висів насіння на розсаду проводять в січні-лютому на
поверхню ґрунту, після чого поливають та накривають склом, щоб забеспечити високу
вологість повітря. На постійне місце пересаджують у травні-червні, коли мине загроза
заморозків. Восени рослина утворює клубні, які можна зберігати до наступного сезону.
Б

е

г

о

н

і

я

великоквіткова - висотою 30-35см, квітки густомахрові, великі, діаметром
8-10см, білого, рожевого,
червоного, жовтого забарвлення. Цвіте рясно
з червня до заморозків.
Бегонія

Бегонія великоквіткова
електра
Бегонія великоквіткова
ізабелла

Бегонія ампельна
шансон оранжево-жовта f1

ампельна

Шансон
-прекрасна
ампельна бегонія з махровими і напівмахровими
квітками, діаметром 6-8см,
рожево-білого забарвлення, довжина звисаючих
пагонів 30-45см. Бегонія
великоквіткова та Бегонія
ампельна Шансон неймовірно прекрасно виглядає на клумбах, рабатках,
терасах та особливо у садових вазах.

вербена

великоквiткова
Однорічна рослина, невелика з прекрасними суцвіттями. Рослина висотою 20-40 см і діаметром в
цвітінні біля 30 см, з дуже гіллястими стеблами.
Суцвіття-корзинки діаметром 2-3 см. Ефектна в
бордюрах, на рабатках. Можна вирощувати в
горшках, балконних ящиках і підвісних корзинках.

Бегонія великоквіткова
Карола

вiола

великоквiткова
Ніжна, рясно квітуча рання рослина для вирощування в
оранжереях та домашніх умовах, яка цвіте з ранньої весни
до осені. Яскрава кольорова гама включає в себе червоні,
жовті, оранжеві та двокольорові відтінки квітів. Садоводи
люблять цю рослину за велику квітку і неймовірну красу на
клумбі. В 1 г – 700 насінин Насіння висівають в горщики у
вологий ґрунт. Сіянці з’являються через 5 – 8 днів при температурі 18 – 24оС Сіянці висаджують на постійне місце через 6 – 8 неділь. Витривалі до низьких і високих температур
Рослина світлолюбна, але витримує і напівтінь. Неперервне
цвітіння фіалки великими квітами не впливає на компактну
форму рослини протягом всього сезону.

Віола великоквіткова
Дует

Віола великоквіткова
океан

Віола
фламінго

Квіти 5

Айстра
страусове перо синє

Айстра суміш
змій горинич

Айстра суміш
Липнева

Айстра суміш
перше кохання

Аквілегія гібридна
царська суміш

Багаторічна рослина, висотою
70-80см. Квітки великі, пелюстки з шпорами, мають зіркову
форму, прості або махрові,
різноманітного забарвлення.
На одному місці росте 4-5
років, потім пересаджують.
Розмножується поділом куща,
черенками і насінням.

Кущ густо гіллястий, висотою 10-35 см і діаметром
30-40 см. Гілочки закінчуються невеликими, щільними як циліндрики, суцвіттями-кистями. Квіти дуже
дрібні, духмяні. Використовують для окантовки клумб
і рабаток, для оформлення
бордюрів, в садових вазах
і на балконах.

Багаторічна рослина, висотою 70-80см. Квітки великі,
пелюстки з шпорами, мають
зіркову форму, прості або
махрові, різноманітного забарвлення. На одному місці
росте 4-5 років, потім пересаджують. Розмножується
поділом куща, черенками і
насінням.

алiссум
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Айстра
княжна рожева

Айстра
зільбер роза

Айстра
король артур

Айстра
недоторканність

Айстра
серце франції

Квіти 3

Квiти

Яскраві, барвисті, екзотичні, однорічні та багаторічні квіти
з ніжним ароматом, кімнатні, суміші для клумб та балконів, сухоцвіти.
У цьому розділі представлене насіння квітів з Голландії,
Чехії, Німеччини, Африки, Китаю та Японії. Для Вашої
зручності в цій серії зібрані сорти для присадибної ділянки, які не потребують особливих знань та умов для вирощування. Впевнені, що Ви будете приємно вражені високими посівними та сортовими якостями насіння. Виберіть
собі найефектніші та надзвичайно яскраві сорти.

агератум

Однорічна, теплолюбива рослина. Рослина дуже компактна, шаровидної форми, висотою від
15 до 60 см і діаметром 20-25 см. Дуже дрібні квіти зібрані в невеликі, 1-1,5 см в діаметрі,
суцвіття-корзинки. Квітує з кінця липня до заморозків. Розмножується насінням і вирощують
розсадою.

АЙСТРА

Однорічна рослина, має компактний кущ висотою від 30 см до 70 см. Висівають на розсаду
у березні, або у відкритий грунт на початку травня. Місце для цих рослин потрібно вибирати
світле, рівне, щоб вода при поливі і в дощову погоду не застоювалася. Цвісти айстри починають - в залежності від сорту і способу вирощування - з кінця червня до середини серпня.
Цвітіння продовжується до морозів. Головні причини популярності однорічної айстри - краса
і різноманітність кольорів та суцвіть: гольчаста, піоновидна, страусине перо, хризантемоподібна, принцеса.

Айстра
блиск діамантів

Айстра
вероніка
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