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Середньоранній сорт. Період 
вегетації 110 днів. Маса плода 

до 400 г, діаметр
11 см. Коренеплід бордовий, 
округлої форми, соковитий. 

Для консервування та 
зберігання.

Сорт середньостиглий. 
Період вегетації 95-120 

днів. Високоврожайний, 
з добрими смаковими 

якостями. Коренеплоди 
темно-червоного 

забарвлення, циліндричної 
форми.

Середньостиглий сорт. 
Період вегетації 80-90 днів. 

Листя велике, овальне, 
фіолетово-зелене з 

бульбашковою поверхнею. 
Ніжки малиново-червоні, 

завдовжки 25-27 см. 
Відростає швидко.

Середньостиглий сорт. 
Період вегетації 90-120 

днів. Коренеплоди вагою 
400-700 г кулястої форми 

темно-червоні, з добрими 
смаковими якостями. Для 

довготривалого зберігання.

Середньостиглий сорт. 
Високоврожайний. 

Вегетаційний період 110-
120 днів. Коренеплоди 
циліндричні. М’якуш 
червоного кольору з 
добрими смаковими 

якостями. Лежкість добра.

Середньостиглий сорт. 
Вегетаційний період 90-120 
днів. Урожайний, з добрими 

якостями. Коренеплоди 
темно-червоні, кулястої 

форми, без кілець 
вагою 250-300 г. Добре 

зберігається.

Середньостиглий сорт. 
Високоврожайний. Період 

вегетації 80-120 днів. 
Коренеплоди кулястої 
форми. М’якуш темно-

червоний, соковитий. Один 
з кращих для кулінарії. 

Лежкий.

Ранньостиглий сорт. Період 
вегетації 80-100 днів. 
Коренеплід округлої

форми масою
300-400 г, гладенький, 

м’якуш червоний з чіткими 
біло-рожевими кільцями. 

Добре зберігається.

Пізньостиглий сорт. Період 
вегетації 110-120 днів. 
Коренеплоди округлі, 

гладенькі, з масою 400-
500 г. М’якуш ніжний, 
соковитий, солодкий, 

темно-червоний. Лежкість 
добра.

Середньоранній сорт. 
Період вегетації 110 днів. 
Коренеплоди однорідні 

та високоякісні, середньої 
величини, округлі, 

гладенькі, з відмінним 
смаком, вагою 250-300 г. 

Лежкість добра.

Середньостиглий сорт. 
Вегетаційний період 80-100 
днів. Коренеплоди плоскої 
форми, заглиблені в землю 

до половини. М’якуш 
темно-червоний зі слабо-

помітними кільцями.

Ранньостиглий сорт. 
Вегетаційний період 80-95 
днів. Коренеплоди красиві, 
округлі, масою 380-400 г, з 

ніжним, соковито-солодким 
смаком, м’якуш без грубих 

волокон.

Середньостиглий сорт. 
Слабоцвітушний. Період 

вегетації 80-120 днів. 
Коренеплоди кулястої 
форми. М’якуш темно-

червоний. Один з кращих 
сортів для консервування та 

квашення.

Ранньостиглий гібрид. Кущ 
висотою 45-60 см, формує 
блискучі, темно-фіолетові 

плоди циліндричної форми. 
М’якуш біло-зелений, 

ніжний, без гіркоти. Для 
консервування.

Ранньостиглий сорт. Період 
вегетації 65 – 70 днів. 

Формує кущ висотою 50-
70 см. Плоди циліндричної 

форми, довжина
18-20 см, діаметр

5-7 см. Забарвлення
темно-пурпурове.

Ранньостиглий сорт. 
Низькорослий, 

високоврожайний. Плоди 
до 250 г, майже округлої 

форми темно-фіолетового 
кольору, зі світло-зеленим, 

щільним та ніжним 
м’якушем без гіркоти.

Ранньостиглий сорт. 
Період вегетації 110-120 
днів. Використовують у 

свіжому вигляді, в кулінарії 
та для консервування. 
Свіжі боби придатні до 

заморожування. Високий 
вміст білка.

Ранньостиглий гібрид. 
Період вегетації 90 - 

110 днів, урожайний. 
Коренеплоди вишневого 

забарвлення, кулястої 
форми, масою 120-150 г, 
без виражених кілець з 

прекрасним смаком.

Середньопізній сорт. 
Врожайний. Коренеплоди 
невеликі, масою 240-300 
г, циліндричні, з м’якою 

шкіркою та дуже однорідні. 
Гарно зберігається. Не 

схильний до стрілкування.

Середньопізній сорт. Період 
вегетації 110 – 120 днів. 
Коренеплід округлий з 

гладенькою поверхнею. 
М’якуш ніжний, соковитий, 
солодкий, темно-червоний. 

Лежкість добра.

Баклажан
Херсонський

Середньостиглий сорт. 
Період вегетації 115-125 

днів. Кущ висотою
45 - 60 см.

Плоди білі грушоподібної 
форми, довжина 16 - 20 см, 

маса 170 - 250 г.
М’якуш без гіркоти.

Середньостиглий 
сорт. Період вегетації 

110–150 днів. Плоди темно-
фіолетові, циліндричної 

форми, довжиною до 
17 см, вагою до 300 г. 

М’якуш щільної структури 
без гіркоти.

Середньостиглий сорт. 
Період вегетації 85-90 днів. 

Кущ досягає до 
70 см. Плоди білого 

кольору, довжиною до 
25 см. М’якуш ніжний і 

соковитий, з відсутністю 
гіркого присмаку.

Середньоранній сорт. 
Вегетаційний період 95-120 

днів. Кущ висотою 
70-100 см. Плоди овальні, 

великі, фіолетового кольору 
масою 200-300 г. М’якуш 

кремовий, щільний і 
ніжний.

Ранньостиглий сорт. Період 
вегетації 75 – 78 днів. Кущ 
заввишки до 70 см. Плоди 
округло-овальні довжиною 

13 – 15 см темно-
пурпурового забарвлення. 

М’якуш щільний, без 
гіркоти.

Ранньостиглий сорт. Період 
вегетації 65 – 70 днів. Кущ 
висотою 50 - 70 см. Плоди 

циліндричної форми, 
довжиною 18 – 20, діаметр 

5 – 7 см. Забарвлення 
темно-пурпурове.

Середньоранній сорт. 
Період вегетації 100 – 110 
днів. Плоди видовжено-

циліндричної форми, 
бузкового кольору зі 
смугами, довжиною 
18-22 см. М’якуш без 

гіркоти.
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Середньоранній 
високоврожайний сорт. 

Висота рослин 50 – 60 см. 
Період вегетації 65 днів, має 

добрі смакові властивості. 
Біб зелений, лущильний, 

довжиною до 10 см. Насіння 
зморшкувате.

Пізньостиглий 
сорт аматорський, 

високоврожайний. Період 
вегетації 100-110 днів. 

Стебло заввишки 150-300 см. 
Рослини формують боби 

завдовжки до 11 см, в яких є 
по 7 – 9 солодких насінин.

Середньостиглий сорт. 
Вегетаційний період 85-90 

днів. Рослина висотою 
50-60 см. В лопатках немає 

пергаментного шару. В 
одному бобі 7 – 8 насінин. 

Сорт придатний для 
вживання свіжими та для 

заморожування.

Ранньостиглий сорт 
холодостійкий, 

високоврожайний. Рослина 
висотою близько 100 см. 

Період вегетації 60-70 
днів. Добрі смакові якості. 

Боби світло-зеленого 
забарвлення, округлі, 

дрібні.

Середньоранній сорт. 
Період вегетації 50-60 днів. 
Стебло середньої довжини. 

Боби світло-зелені, 
довжиною 7-9 см, без 

пергаментного шару, ніжні, 
соковиті. Насінин у бобі 

6-8 штук. Відмінні смакові 
якості.

Ранньостиглий сорт. Плоди 
овальної форми, масою 1,5-
2,5 кг, з тоненькою шкіркою 

жовто-зеленого кольору. 
М’якуш біло-жовтий, 

соковитий з високими 
смаковими якостями. Дуже 

солодка, соковита
та ароматна.

Середньостиглий сорт. 
Період вегетації 75-85 днів. 

Плоди овальної форми, 
масою 2-3 кг, жовто-

оранжевого забарвлення 
з сіткою. М’якуш білий, 

соковитий, солодкий. Плоди 
добре транспортабельні.

Ранньостиглий сорт. 
Вегетаційний період - 
110 – 115 днів. Плоди 

великі, червоно-оранжеві, 
опукло-плескаті плоди із 

сегментовані, масою 
15-20 кг. М’якуш щільний, 
з відмінними смаковими 

властивостями.

Ранньостиглий японський 
сорт. Вегетаційний період - 
80-90 днів. Найсмачніший 

для приготування їжі. 
Можна використовувати 

зі шкіркою. Плоди 
грушоподібні.

Пізньостиглий сорт. 
Вегетаційний період 120 – 
130 днів. Плоди сплюснуті, 

сегментовані, сірого 
забарвлення масою 4-6 кг, 
чудових смакових якостей. 
М’якуш хрумкий, жовтий.

Ранньостиглий сорт. Висота 
рослин 50-60 см. Період 

вегетації 46 – 55 днів, має 
дуже добрі смакові якості. 

Боби темно-зеленого 
забарвлення. Горох – 

однорічна холодостійка 
культура.

Ранньостиглий 
високоврожайний сорт. 

Висота рослин 50 – 55 см. 
Період вегетації 72 дні, 
має дуже добрі смакові 

властивості. Біб зелений, 
лущильний, довжиною до 
12 см. Насіння велике. Для 

консервування.

Ранньостиглий сорт 
мозкового типу, 

високоврожайний. Період 
вегетації 80-82 дні. Кущ 

середньорослий, сланкий. 
Біб довгий, містить 
9-10 насінин темно-

зеленого забарвлення. 
Універсальний.

Середньостиглий 
високоврожайний мозковий 

сорт. Висота рослин 
50-70 см. Період вегетації 

70 – 75 днів, має дуже добрі 
смакові якості. Боби світло-

зеленого забарвлення.

Середньопізній сорт, 
транспортабельний. Період 

вегетації 110 – 140 днів. 
Формує витке стебло. 

Плоди жовто-оранжевого 
забарвлення, масою 

10-20 кг. М’якуш біло-
жовтий або оранжевий.

Середньопізній сорт 
мускатного типу. 

Вегетаційний період 120-
125 днів. Плоди видовжено 
циліндричні, масою 3-4 кг. 
М’якуш світло оранжевий, 

соковитий, солодкий. 
Стійкий до хвороб. 

Столового призначення.

Середньопізній сорт. 
Формує невеликі (1,5-2 кг), 
округлі, чітко сегментовані 

помаранчево-червоні 
плоди. М’якуш жовтий, 

щільний, солодкий і 
ароматний. Плід можна 

не чистити перед 
приготуванням!

Середньопізній 
транспортабельний, 

лежкий сорт мускатного 
типу. Вегетаційний період 

120 – 125 днів. Плоди 
видовжено-циліндричні 
середньою масою 3-4 кг. 

М’якуш світло-оранжевий, 
соковитий, солодкий.

Середньостиглий сорт. 
Вегетаційний період - 110-
115 днів. Рослина міцна, 
формує великі червоно-

оранжеві, округло плескаті 
плоди, сегментовані, вагою 
15-20 кг. М’якуш щільний з 
високим вмістом каротину 

та цукру.

Ранньостиглий сорт 
високоврожайний, 

транспортабельний. 
Період вегетації 85 – 90 

днів. Формує довге, сланке 
стебло. Плоди коротко 
овальні, масою 5-8 кг 

чудових смакових якостей.

Ранньостиглий сорт. 
Вегетаційний період 120 – 
130 днів. Формує довге, до 
10 м, сланке стебло. Плоди 

сплюснуті, сегментовані, 
сірого забарвлення масою 

4-6 кг. М’якуш хрумкий.

Ранньостиглий сорт 
мускатного типу. Період 

вегетації 90-100 днів. Плоди 
перцеподібні масою 8-9 кг, 

світло-коричневого кольору. 
Шкірка тонка. М’якуш 

товстий, хрумкий, соковитий, 
солодкий. Стійкий до 

борошнистої роси.

Середньоранній сорт. Плоди 
вагою до 25 кг, сплющенні, 
мають соковитий, солодкий 

та хрусткий м’якуш з 
підвищеним вмістом цукрів 

і каротинів. Лежкий. Для 
вживання у свіжому вигляді 

та для перероблення.

Середньостиглий сорт. 
Високоврожайний. 

Вегетаційний період 110-
115 днів. Формує округлі, 

злегка сегментовані плоди, 
жовтого забарвлення, 

масою 4-6 кг, з чудовими 
смаковими якостями. 

М’якуш жовтий.

Надранній кущовий сорт 
універсального призначення. 

До повної стиглості 90-100 
днів. Плоди слабо плескаті, 

жовто-оранжеві, масою 
2,5-4 кг. М’якуш оранжевий, 

середньо щільний, 
соковитий, солодкий. Насіння 

кремове.

Ранньостиглий сорт. 
Рослини довгоплетисті. 
Плоди вагою від 20 до 

35 кг, шкірка тверда 
темно-зеленого кольору. 

М’якуш щільний, соковитий, 
яскраво-помаранчевий 

Насіннєва камера маленька. 
Добре зберігається.

Рослина виростає понад 
2 м, тому потребує опори. 

Плоди циліндричні 
довжиною 30-50 см. Молоді 

плоди споживають в їжу. 
Дозрілі використовують 

для виготовлення екогубок, 
предметів інтер’єру, у 

медицині та косметології.

Пізньостиглий 
високоврожайний сорт. 
Період вегетації 120-130 
днів. Формує сплюснуті, 

сильно сегментовані 
оранжеві плоди, середньою 

масою 4-6 кг, з чудовим 
смаком. М’якуш жовтий.

Пізньостиглий сорт, виткий, 
мускатний, лежкий. 

Вегетаційний період 118-
127 днів. Плоди видовжено-
циліндричні, масою 5-9 кг. 
М’якуш щільний, товстий, 

помаранчевий, мало 
соковитий, солодкий.

Пізньостиглий сорт 
високоврожайний, 

транспортабельний. Формує 
довге, до 10 м, сланке 

стебло. Плоди великого 
розміру, округлі, м’ясисті, 

жовтого забарвлення, 
чудових смакових якостей, 

зберігаються до лютого.

Середньоранній сорт 
мускатного типу. 

Вегетаційний період 90-100 
днів. Плоди подовжено-
циліндричні, середньою 

масою 3-4 кг. М’якуш світло-
помаранчевий, солодкий. 

Для гарбузового соку, в 
кулінарії.

Середньостиглий сорт, 
кущовий, кормовий. 

Вегетаційний період 110-120 
днів. Плоди слабо-плескаті, 
слабо сегментовані, сірого 

забарвлення, масою 
3-5 кг. М’якуш помаранче-

вий, мало солодкий. Насіння 
біле, гладке.

Декоративні гарбузики для 
вертикального озеленення, 
декорування стін, альтанок, 

арок та парканів. Плоди 
мають найрізноманітніше 

забарвлення і форму, довго 
зберігаються.

Середньостиглий сорт. 
Період вегетації 100-120 

днів. Витка рослина, 
утворює сплюснуті 

світло-сірі плоди, масою 
8-9 кг. М’якуш щільний, 

товстий, соковитий. Добре 
переносить засуху.

Пізньостиглий сорт. Період 
вегетації 100-120 днів. 

Плід коротко овальний чи 
кулястий, сегментований 

масою 7-8 кг. М’якуш 
яскраво-оранжевий, 

завтовшки 5-8 см, хрумкий, 
солодкий. Висока лежкість.

Гарбуз овочевий
Арабатський

34

15нас- 4,50

32

1г - 7,00

31

15нас - 4,80

29

7нас- 4,80

35

10нас - 4,80

41

15нас - 5,50

40

8нас - 10,00

39

10нас - 5,50

38

15нас - 5,50

37

15нас - 5,00

42

15нас- 5,00

48

15нас - 4,90

47

20нас- 4,80
46

15нас - 5,50

45

15нас - 4,80

44

5нас- 7,90

43

15нас- 4,30

49

15нас - 4,40

55

20г - 6,20

54

15г - 6,00

53

20г - 6,50

52

20г - 6,00

51

20нас - 5,00

50

15нас - 4,80

56

20г - 6,20

62

25нас - 5,00

61

15нас - 6,00

60

5г - 6,50

59

10г - 6,50

58

10г - 6,00

57

10г - 6,20

Гарбуз овочевий
Потімаррон

Гарбуз овочевий
Жовтий велетень

Гарбуз овочевий
Конектікут Філд

Гарбуз овочевий
Лель

Гарбуз овочевий
Лонг Неаполь

Гарбуз овочевий
Люффа

Гарбуз овочевий
Мускат де Прованс

Гарбуз овочевий
Український сірий

Гарбуз овочевий
Український 

багатоплiдний
Гарбуз овочевий
Руж Віф де Тамп

Гарбуз овочевий
Родзинка

Гарбуз овочевий
Новинка

Гарбуз овочевий
Народний

Горох овочевий
Овочеве диво

Горох овочевий
Дінга

Горох овочевий
Вандо

Горох овочевий
Альфа

Гарбуз овочевий
Херсонський

Гарбуз овочевий
Учікі Курі

Гарбуз овочевий
Універсал

Диня БерегиняДиня АнанасГорох овочевий
Шуга Бон

Горох овочевий
Шеститижневий

Горох овочевий
Цукровий

Горох овочевий
Телефон

Горох овочевий
Рада

Гарбуз овочевий
Диво

Гарбуз овочевий
Гілея

Гарбуз овочевий
Волзький сірий

Гарбуз овочевий
Валок

Гарбуз овочевий
Веселка

Гарбуз овочевий
Бутернут

Гарбуз овочевий
Атлантичний гігант

15нас-4,90
10г-12,00

28

15нас-5,00
20г-15,00

30

3г-5,50
10г-13,50

33

8нас-8,50
10г-19,50

36
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Ранньостиглий сорт, 
високоврожайний. 

Вегетаційний період 65 – 
67 днів. Плід великий, 

тупо-еліптичний, кулястий, 
масою 4-5 кг. М’якуш 

червоний, ніжний, 
зернистий, дуже соковитий 

та солодкий.

Середньоранній сорт. Плоди 
округлої форми, вагою 

8-11 кг. М’якуш хрусткий, 
темно-червоний без 

прожилок, солодкий. За 
вмістом цукру з ним не 

може зрівнятися жоден з 
відомих сортів чи гібридів!

Ранній сорт. Достигає на 
70-85 день після сходів. 

Плід кулястий, гладенький, 
темно-зеленого кольору, 
масою 1,5-6 кг. М’якуш 

кармінно-червоний, 
ніжний, соковитий, 

солодкий. Універсального 
призначення.

Ранньостиглий сорт 
високоврожайний. 

Вегетаційний період 65 – 
70 днів. Плід великий, 
еліптичний, кулястий, 
масою 4-5 кг. М’якуш 

кармінне — червоний, 
ніжний, зернистий, дуже 
соковитий та солодкий.

Надранній сорт з дружним 
достиганням плодів. 
Вегетаційний період 

62 дні. Плід округлий, 
невеликий, зелений без 

чітко вираженого малюнка. 
Маса плоду до 2 кг. М’якуш 

рожевий, соковитий, 
солодкий.

Пізньостиглий сорт. 
Вегетаційний період 80-108 
днів. Плоди округлої форми, 
білого забарвлення, масою 

5,5 кг. М’якуш темно – 
рожевий, соковитий дуже 

солодкий.

Ранньостиглий, урожайний 
сорт. Вегетаційний період 

70 днів. Плоди округлі, 
вагою до 4,9-5,3 кг. Кора 
зелена з сіткою. М’якуш 
яскраво рожева, щільна, 
ніжна солодка з високим 

вмістом цукру.

Середньоранній сорт, 
високоврожайний, кущової 

форми, з тривалим 
періодом плодоношення. 

Плоди циліндричні, 
подовгуваті, довжиною 18-
20 см. Шкірка світло-зелена 

майже біла.

Ранньостиглий сорт. Цукіні. 
Вегетаційний період 48-50 

днів. Рослина кущова, 
родить протягом всього літа. 
Плоди циліндричні (0,8-1 кг) 
із темно-зеленою шкіркою 

та ніжно-вершковим 
м’якушем.

Ранньостиглий сорт, 
рослина витка, плоди 

мають гладеньку шкірку 
з чергуванням темно 
і світло-зелених смуг. 

М’якуш яскраво-червоний, 
соковитий, ароматний, 

грубозернистий, солодкий. 
Транспортабельний і лежкий.

Середньостиглий 
мегапопулярний сорт. 
Урожайний, стійкий до 
хвороб, солодкий. Плід 
округлий, вагою 8-12 кг, 

смугастий, м’якуш соковито-
червоний, цукристий, 
з невеликою кількістю 

насіння.

Ранньостиглий сорт. 
Вегетаційний період 

62-65 днів. Плід великий, 
кулястий, масою 3-6 кг. 

Кора гладенька, товщиною 
10-15 мм. М’якуш червоний, 
ніжний, дуже соковитий та 

солодкий.

Ранньостиглий сорт, 
високоврожайний. 

Вегетаційний період 63 -  
65 днів. Плід кулястий, 
масою 3-6 кг. Поверхня 

гладенька, світло-зелена. 
Кора товщиною 10-15 мм. 
М’якуш червоний, ніжний, 

соковитий та солодкий.

Ранньостиглий сорт. 
Плід округлий, вагою 

4-6 кг, шкірка не товста 
світло-зелена із широкими 
темними смугами. М’якуш 

яскраво-малиновитй, 
ароматний та соковитий. 

Стійкий до хвороб.

Ранньостиглий сорт, 
високоурожайний. Плід 
циліндричний, гладкий, 
на початку формування 

зав’язі світло-зелений, а при 
достиганні - світло-жовтого, 

кремового забарвлення.

Ранньостиглий сорт з 
високими смаковими 

якостями. Вегетаційний 
період 35 – 40 днів. Рослина 

кущова, компактна. Плід 
циліндричний. М’якуш 

соковитий, білий. Поверхня 
світло-зелена з темно-

зеленими смугами.

Ранньостиглий сорт. 
Рослина сильна, енергійна 
та здорова. Плоди темно-
зелені, округлі, зі смачним 

соковитим м’якушем. 
Відмінний для домашньої 

кулінарії, особливо для 
фарширування.

Ранньостиглий сорт, 
цукіні, високоврожайний. 

Рослина кущова, 
компактна, насиченість 

жіночими квітками 
висока.Використовують 
для перероблення та в 

домашній кулінарії.

Надранній гібрид, 
високоврожайний, кущової 

форми, з тривалим 
періодом плодоношення. 
Кущ компактний. Плоди 

подовгувато-випуклі, 
Рослини не уражуються 

шкідниками та хворобами.

Середньоранній сорт, 
цукіні. Час дозрівання 
46-57 днів. Культура 

кущиста. Плід темно-
зелений, циліндричний, 
масою 0,5-1,2 кг. М’якуш 

щільний і соковитий, з 
гарним ніжним смаком. 

Транспортабельний.

Надранній гібрид, кущової 
форми, з тривалим 

періодом плодоношення. 
Кущ компактний. Плоди 
циліндричні, довжиною 

20 см. Шкірка світло-зелена. 
Рослини не уражуються 

шкідниками.

Середньопізній сорт 
голландської селекції. 

Вегетаційний період 90-100 
днів. Плід овальний з 

масою 2,2 кг, золотисто-
оранжевий. М’якуш білий 

з рожевим відтінком, 
соковитий, солодкий, 

ароматний.

Надранній холодостійкий 
сорт. Вегетаційний період 

65-70 днів.
Плід овальний, масою 

1,5-3 кг, з жовто-оранжевою 
шкіркою. М’якуш білий, 
соковитий, солодкий з 
вираженим ароматом. 

Транспортабельний.

Середньоранній сорт. 
Вегетаційний період 75 – 
78 днів. Плоди овальної, 

масою 4,2 кг, жовті. М’якуш 
білий, товстий (6,0 см), 
соковитий, солодкий. 

Транспортабельний. Стійкий 
до хвороб.

Середньоранній сорт. 
Вегетаційний період 78 – 81 
днів. Плоди овальні, масою 

1-2 кг, жовто-оранжевого 
забарвлення із середньою 
сіткою. М’якуш кремово-

білий, соковитий, солодкий.

Ранньостиглий сорт. 
Цукіні. Вегетаційний 

період 42 – 46 дні. Рослина 
кущова, компактна. Плід 
циліндричний, з гладкою 

поверхнею, темно-зелений, 
масою 1-1,3 кг. М’якуш 

білий, соковитий.

Ранньостиглий сорт. 
Вегетаційний період 
36 – 45 днів. Рослина 

кущова, компактна. Плід 
циліндричний з ребристістю 

біля плодоніжки, білого 
кольору, м’якуш білий або 

кремово-білий. Маса
0,8 -0,9 кг.

Ранньостиглий сорт. 
Вегетаційний період 36-45 

днів. Рослина кущова, 
потужна. Плоди масою 0,6-
0,9 кг, циліндричні, білого 

кольору з ніжним, кремово-
білим м’якушем. Сорт 
стійкий до бактеріозів.

Середньоранній сорт. Період 
вегетації 70-75 днів. Плоди 
кулястої та тупо-еліптичної 
форми середньою масою 

2,0 кг, жовтого забарвлення 
з суцільною сіткою. М’якуш 

світло-кремовий, товстий
(5-6 см), соковитий, 

солодкий.

Середньостиглий сорт. 
Вегетаційний період 80-82 

дні. Плід овальний, або 
округлий, масою 1-1,2 кг. 

Поверхня гладенька, різко 
горбкувата. Візерунок 

відсутній. Кора тоненька, 
м’якуш соковитий, 

ароматний.

Середньостиглий сорт. 
Період вегетації 75 – 90 
днів. Плід округлий, з 

твердою шкіркою, жовто-
оранжевий, масою до 
1 кг. М’якуш солодкий, 
соковитий, ароматний. 

Транспортабельний.

Ранньостиглий сорт. Плоди 
овальні, темно-жовті, 
з гладенькою тонкою 

шкіркою, вагою 2-2,5 кг. 
М’якуш білий, зернистий –

солодкий, як мед. 
Прекрасна для свіжого 

споживання.

Ранньостиглий сорт. Період 
вегетації 77 днів. Плоди 
округлої форми, масою 
1,2 кг, лимонно-жовтого 
забарвлення без сітки. 

М’якуш білий, соковитий, 
солодкий.

Середньостиглий сорт. 
Вегетаційний період 80-85 

днів. Плід овальний з масою 
2,5 кг, золотисто-оранжевий 

з сіткою. М’якуш білий, 
соковитий, солодкий, 

ароматний. Стійкий до 
хвороб.

Ранньостиглий сорт. 
Вегетаційний період 65-70 

днів. Плід округлий, жовтого 
забарвлення з сіткою, 

масою 1-1,2 кг. М’якуш 
білий, солодкий, соковитий. 

Відмінні смакові якості.

Диня Дідона

Кабачок
Зелений шар

Диня Тiтовка Диня Фортуна Диня Чайка Кабачок Аеронавт Кабачок Аспірант Кабачок 
Білоплідний

Кабачок Солідор F1Кабачок СкворушкаКабачок Кларнет F1Кабачок ЗолотiнкаКабачок ЗебраКабачок
Грибовський 37

Кавун КняжичКавун Грей белеКавун
ГолопристанськийКавун АУ ПродюсерКавун АстраханськийКабачок

Чорний красеньКабачок Чаклун

Кавун СпаськийКавун СніжокКавун
Північне сяйвоКавун ОрфейКавун ОгоньокКавун

Крімсон СвітКавун Красень

Диня Спокуса F1

Диня Рання - 133Диня ОльвіяДиня Криничанка Диня ЛипневаДиня КолгоспницяДиня Інея

63

25нас- 5,00

69

25нас- 5,00

68

25нас- 5,00

67

25нас- 5,00

66

1г - 6,00

65

25нас- 5,50

64

25нас- 5,00

70

25нас- 5,00

76

2г - 6,00

73

25нас- 5,00

72

25нас- 5,00

71

25нас- 5,00

83

10нас- 9,00

81

10нас - 7,50

79

10нас - 6,00

78

15нас - 5,00

90

20нас - 5,20

89

20нас - 5,00

88

20нас - 5,00

91

20нас- 5,00

97

20нас- 5,00

96

20нас- 5,00

95

20нас- 5,20

94

20нас- 5,00

20нас-5,50
20г-16,50

84

20нас-5,50
20г-17,00

85

20нас-6,00
10г-29,00

86

20нас-6,00
10г-29,00

87

20нас-6,00
10г-29,00

92

20нас-5,50
10г-29,00

93

20нас-5,50
20г-17,00

77

20нас-6,00
20г-17,50

80

20нас-5,50
20г-16,50

82

20нас-5,50
20г-17,00

74

20нас-5,50
20г-17,00

75
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Ранньостиглий сорт. 
Вегетаційний період 

65 - 80 днів. Їстивною 
частиною є потовщене 
стебло. Вживають в їжу 
в сирому, смаженому, 

вареному і тушкованому 
вигляді. Готують супи, пюре, 
маринують і консервують.

Пізньостиглий сорт. 
Вегетаційний період 80 – 85 
днів. Плід округло-плоскої 

форми, світло-зеленого 
забарвлення. М’якуш білий, 

соковитий, смачний, не 
дерев’яніє. Середня маса 

стеблоплоду 1,5-3 кг.

Середньоранній сорт. 
Вегетаційний період 60 днів. 

Плід округлий, пурпурово-
фіолетового забарвлення. 
М’якуш білий, соковитий, 

смачний. Придатний 
для споживання свіжим, 

довготривалого зберігання
і консервування.

Ранньостиглий сорт. Головка 
середнього розміру, добре 

закрита, світло зеленого 
забарвлення із жовто-
зеленим поперечним 
розрізом, з відмінною 

внутрішньою структурою 
та вагою до 1 кг. Зберігання 

близько 3-4 місяців.

Ранньостиглий гібрид, що 
не утворює головки. Листя 
темно-зеленого кольору 
зібране у розетку 25 см 

заввишки, що надає капусті 
кулеподібного вигляду. 

Ніжки сніжно-білого 
кольору, дуже м’ясисті

в основі.

Середньостиглий сорт. Від 
сходів до збору 30 – 50 

днів. Головки видовжені. 
Листки ніжні, соковиті. Смак 

добрий. Рослини добре 
переносять пересаджування.

Використовують свіжою, 
варять, тушкують, квасять.

Ранньостиглий сорт. 
Вегетаційний період 65 - 75 
днів. Середня маса головки 
1,5-3 кг, доброї щільності. 
Головка невелика, добре 
закрита, в розрізі світло-
жовта. Сорт стійкий до 

стрілкування.

Ранньостиглий сорт. 
Вегетаційний період 63-66 

днів. Призначений для 
використання у свіжому 
вигляді. Холодостійкий. 

Головка невелика, масою 
1,5 кг, щільна, зеленого 

кольору.

Пізньостиглий сорт. 
Вегетаційний період 
160-165 днів. Стійка 
до розтріскування, 

холодостійка. Плід плоско-
округлий, щільний, вагою 
до 4 кг. У розрізі капуста 

біла. Універсального 
призначення.

Ранньостиглий сорт. 
Вегетаційний період 
65-75 днів. Утворює 

розетки сизо-зеленого 
кольору, призначені 

для безпосереднього 
споживання, перероблення 

та короткотермінового 
зберігання.

Пізньостиглий сорт. 
Формує компактну головку 

пірамідальної форми 
ніжно - зеленого кольору. 
Відзначається делікатною 

текстурою та кремовим 
смаком без гіркоти та 

різкого запаху.

Середньопізній сорт 
характеризується високими 

смаковими якостями. 
Формує стебло, висотою 
40-80 см. Утворює дрібні 

головки (до 90 шт. і більше). 
З них готують супи, гарніри, 

салати, маринують, 
консервують.

Середньопізній сорт. 
Вегетаційний період 150-160 

днів. Рослина має товсте 
стебло, росте у висоту 

110-125 см. Тверді зелені 
головки ростуть щільними 
рядами. Використовується 
для свіжого споживання і 

заморозки.

Середньоранній сорт. 
Формує до 45 зелених 

головок (маса 15-20 г кожної) 
з приємним пікантним 

смаком. Використовується 
у свіжому вигляді, для 

приготування салатів, перших 
страв, консервування та 

заморожування.

Капуста брюссельська 
Гронiгер

Пізньостиглий сорт. Період 
вегетації 110-115 днів. 
Головки щільні, добре 

прикриті листям, стійкі до 
розтріскування, плоско-
округлі, сіро-зеленого 
кольору, в розрізі білі, 

масою 3-5 кг. Для квашення.

Надранній французький 
сорт. Період вегетації 
95 - 110 днів. Листова 

розетка піднесена, листя 
темно-зелене з синюватим 

відтінком і восковим 
нальотом. Качани щільні, 
округлі, масою 0,8-1,2 кг.

Пізньостиглий гібрид. 
Вегетаційний період 

130-150 днів. Головки 
округлі, щільні, масою 

2,4-3,2 кг. Для тривалого 
зберігання, для квашення. 
Стійкий до розтріскування, 

холодостійкий.

Середньостиглий сорт. 
Період вегетації 120 - 130 

днів. Головки округлі, 
світло-зеленого кольору, 
зі щільною внутрішньою 
структурою, масою 4 кг. 

Для споживання у свіжому 
вигляді, для квашення.

Пізньостиглий сорт. Головки 
щільні, округлі злегка 
сплюснуті, приємного 

темно-зеленого кольору, 
вагою 2-3,5 кг. 

Вегетаційний період 
130-150 днів. Урожайний, 

транспортабельний, 
лежкий.

Пізньостиглий сорт. 
Вегетаційний період 
150-165 днів.Головки 

округло-плоскі, масою 
до 4 кг, соковиті, щільні, 
білі в розрізі. Стійкий до 
розтріскування, лежкий. 
Для свіжого споживання, 

квашення.

Пізньостиглий сорт. 
Вегетаційний період 150-
165 днів. Головки округлі, 

щільні, вагою 
4-4,5 кг. Смакові якості 

добрі. Призначений для 
зимового зберігання,

для квашення.

Пізньостиглий сорт. 
Вегетаційний період 110-
140 днів. Листя велике, 
округле,темно-зелене 
з восковим нальотом. 

Головки масою 2-4 кг, мають 
округлу форму, щільні, стійкі 

до розтріскування.

Пізньостиглий сорт для 
зберігання. Вегетаційний 

період 145-150 днів. 
Головка добре закрита, 

щільна,середніх розмірів, 
вагою 2-3 кг.Добре 
переносить осінні 

заморозки. Не вибагливий 
до поливу.

Ранньостиглий сорт. 
Вегетаційний період 55-60 

днів. Головка округла, в розрізі 
біла, середньої щільності, 

вагою 1,5 кг. Смакові якості 
добрі. Транспортабельна.

Призначена для використання 
у свіжому вигляді.

Надранній сорт німецької 
селекції. Вегетаційний 
період 80 днів. Головка 
конічної форми масою 

1-1,2 кг. Це ніжна капуста 
дуже добре підходить 

для посіву в кінці зими — 
початку весни, тому що 

стійка до заморозків.

Середньоранній сорт 
з терміном дозрівання 
100-110 днів. Головки 

округлої форми, масою до 
3 кг. Зовнішнє забарвлення 

світло-зелене. Добре 
транспортується, не 

розтріскується. На ранню 
продукцію.

Пізньостиглий сорт. 
Вегетаційний період 130-
160 днів. Використовують 

у свіжому вигляді та 
для перероблення. Для 

зберігання. Формує округлі 
головки масою 3-4 кг.

Пізньостиглий сорт. Період 
вегетації 160-175 днів. 

Висока врожайність. Головка 
темно-зеленого кольору, 
зі щільною внутрішньою 

структурою, масою 
3-4 кг. Універсального 

призначення.

Середньоранній, урожайний 
сорт. Достигання 80-85 днів. 

Плоди витягнутої форми, 
масою 3-6 кг. Кора гладенька, 

світло-зелена, візерунок у 
вигляді  мозаїки. М’якуш 

малиновий, щільний, 
соковитий, ніжний, солодкий 

з високим вмістом цукру.

Ранньостиглий сорт, 
високоврожайний. 

Вегетаційний період 75 – 
80 днів. Плід великий, 

овально-видовженої форми, 
масою 12-18 кг. Поверхня 

гладенька, з сірою шкіркою. 
М’якуш яскраво-рожевий, 

ніжний.

Ранньостиглий сорт. 
Вегетаційний період 65-70 

днів. Рослина сильна 
та невибаглива. Плоди 
округлої форми, вагою 
5-7 кг із темно-зеленою 
шкіркою та червоним, 
соковитим, солодким 

м’якушем.

Ранньостиглий сорт. 
Вегетаційний період 75 – 80 

днів. Плід великий, кулястий, 
неправильної форми, масою 
2–6 кг. Поверхня гладенька, 

чорно-зелена. М’якуш 
кармінно-червоний, ніжний, 

зернистий, соковитий
та солодкий.

Пізньостиглий сорт. 
Вегетаційний період 180 

днів. Головка плоско 
округла, світло-зеленого 
забарвлення з восковим 

нальотом, щільної 
структури, масою 2.2-3.5 кг. 
Для квашення та зберігання.

Пізньостиглий сорт. 
Вегетаційний період 

150-155 днів. Головки 
округло-плоскі.середні за 
величиною, зелено-білі. 
Стійкі до розтріскування.

Пізньостиглий сорт. 
Вегетаційний період 

180 днів. Плід округлий, 
щільний, масою до 
5 кг, чудовий смак. 

Транспортабельний.
Призначений для свіжого 

вживання, перероблення та 
зберігання.
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Ранньостиглий сорт. Головка 
овально-округла, масою 

0,6-1 кг, без грубих волокон, 
з ніжним смаком і приємним 
ароматом. Чудово підходить 
для споживання у свіжому 
вигляді, особливо добре 

смакує в салатах.

Пізньостиглий сорт. 
Вегетаційний період 70 – 75 
днів. Головка білого кольору 
з вираженою горбкуватістю, 

вкрита прямостійними 
листками темно-зеленого 

кольору.

Середньостиглий сорт 
високопродуктивний, 

універсальний. Вегетаційний 
період 65 – 70 днів.

Маса головки 
0,8-1,2 кг. Рослина середньої 

висоти, з невеликою 
кількістю листків. Має цінні 

дієтичні властивості.

Ранньостиглий сорт. 
Вегетаційний період 85-90 
днів. Рослини формують 
відкриті, щільні головки 

салатово-зеленого 
забарвлення, масою

1-1,2 кг. Сорт призначений 
для споживання у свіжому 

вигляді.

Пізньостиглий сорт. 
Вегетаційний період 110-

120 днів. Рослини формують 
відкриті, щільні

головки фіолетового
забарвлення, масою

1-1,3 кг. Сорт призначений 
для споживання у свіжому 

вигляді.

Ранньостиглий сорт. 
Вегетаційний період 75 – 82 

дні. Рослина компактна. 
Формує щільну, білу, добре 
захищену головку масою 1,5- 

2,2 кг. З неї готують супи, 
гарніри, салати, маринують і 

консервують.

Ранньостиглий сорт. 
Вегетаційний період 55-70 

днів. Утворює великі, добре 
захищені головки круглої 

форми білого кольору. 
Відмінна смакова і товарна 

якість плодів.

Середньоранній сорт. 
Маса головки 1,8-2,2 кг, 
еліптичної форми, листя 
темно-зеленого кольору, 
гарно покриває об’ємну 

серцевину. Висівати можна 
ранньою весною, влітку і 

восени в парники.

Середньопізній сорт з 
вегетаційним періодом 105– 

120 днів. Головка конічної 
форми масою 2– 2,5 кг. 

Призначений для квашення, 
у свіжому вигляді, для 

нетривалого зберігання. 
Високий вміст цукрів.

Пізньостиглий сорт. 
Вегетаційний період 130-
150 днів. Головки щільні, 

середньої величини, 
злегка видовжені, стійкі 

до розтріскування. Листки 
середньої величини, зі 
сріблястим восковим 

нальотом.

Ранньостиглий сорт. Головки 
середньої величини, 

щільні, форма - округла. 
Хороших смакових якостей. 
Листя середнього розміру, 
фіолетового кольору. Для 
тимчасового зберігання.

Ранньостиглий кущовий 
сорт, високоврожайний, 

стійкий до хвороб та 
вилягання. Стручки 
зеленого кольору 

компактно розміщені в 
середній частині куща, 
насіння ниркоподібної 

форми, великі,

Ранньостиглий сорт, до 
достигання насіння 85-88 

днів. Використовують сухе 
насіння. Рослина кущова, 
компактна. Боби зелені, 
довжиною до 15 см, на 

рослині 10-12 штук. Насіння 
овальне, біле, велике.

Ранньостиглий сорт, 
стійкий до хвороб та 

вилягання. Боби міцні, 
не розтріскуються, 

дозрівають дружно. Висота 
рослин 45-55 см. Насіння 

ниркоподібної форми, біле 
з темно-червоною плямкою.

Ранньостиглий кущовий 
сорт, повна стиглість настає 

через 90 – 120 днів після 
сівби, стійкий до хвороб 

та вилягання. Насіння 
циліндричної форми, біле. 

Маса 1000 насінин до 500 г, 
вміст білку 24%.

Середньостиглий кущовий 
сорт, стійкий до хвороб. 

Вегетаційний період 80 –
85 днів. Висота рослин 35-

40 см. Лопатки м’ясисті, без 
волокон завдовжки
12-15 см зеленого 

забарвлення. Стручки 
широкі, плескаті.

Середньостиглий 
виткий сорт, спаржевий, 

високоврожайний, з 
відмінними смаковими 
властивостями. Рослини 

заввишки 2,5-2,8 м, 
потребують підпор. Має 

м’ясисту, сильно сплющену 
лопатку без волокон.

Пізньостиглий виткий сорт з 
довгими м’ясистими, темно-

фіолетовими стручками, 
з високими смаковими 

якостями. Після кулінарної 
обробки боби набувають 

яскраво – зеленого кольору. 

Ранньостиглий сорт 
кущової спаржевої квасолі. 

Рослина висотою до 50 
см, з золотавими бобами 

довжиною 13-15 см. 
Насінини великі, сніжно-

білого кольору, із відмінним 
смаком. Стійкий до хвороб.

Середньоранній кущовий 
сорт з дуже тонкими 

стручками. Вегетаційний 
період 58 – 63 дні. Стійкий 

до хвороб.Має м’ясисті 
лопатки без волокон, 

округлої форми, завдовжки 
12-13 см. Для споживання 

та консервування.

Середньостиглий кущовий 
сорт, високоврожайний, 
з відмінними смаковими 

властивостями. Кущ 
заввишки 38-44 см. Лопатки 

зеленого забарвлення, 
м’ясисті, без волокон, 
довжиною 12-14 см та 

шириною до 1 см.

Середньостиглий кущовий 
сорт, високоврожайний, 
стійкий до хвороб, має 
м’ясисту лопатку без 
волокон завдовжки

11-13 см. Вегетаційний 
період 70 – 74 дні. Сорт без 

пергаментного шару.

Середньостиглий кущовий 
сорт. Компактний кущ 

висотою 40-50 см. Формує 
боби жовтого кольору, 

розміром 10-12 см.
Відмінний смак. 

Високоврожайний
і стабільний сорт.

Стійкий до хвороб.

Ранньостиглий кущовий сорт, 
високоврожайний, стійкий 
до хвороб, з рівномірним 

достиганням бобів. Без 
пергаментного шару, має 

м’ясисту лопатку без волокон 
завдовжки 12-15 см жовтого 

забарвлення.

Ранньостиглий кущовий 
сорт, стійкий до хвороб, 
з відмінними смаковими 

властивостями. 
Вегетаційний період 60-69 

днів. Висота рослин
38-45 см. Має м’ясисті, 

лопатки без волокон 
завдовжки 12-14 см.

Ранньостиглий кущовий 
сорт. Вегетаційний період 

70 – 80 днів. Стійкий до 
хвороб. Дружнє достигання. 

Висота рослин 40-50 см. 
Має м’ясисті лопатки, 

без волокон завдовжки 
13-16 см.

Для консервування.

Ранньостиглий кущовий 
гібрид, високоврожайний, 

стійкий до хвороб, з 
рівномірним достиганням 

бобів. Вегетаційний 
період 60 – 69 днів. Без 

пергаментного шару. Висота 
рослин 35-45 см.

Ранній кущовий сорт. 
Період вегетації 60-63 дні. 
Рослина висотою 35-40 см.
Боби плоскі, жовті, прямі, 

довжиною 11-13 см, 
соковиті, ніжні, без грубих 
волокон. Насіння велике, 

чорне.

Ранньостиглий кущовий 
сорт. Висота рослин 35-40 
см. Стручки м’ясисті, без 

волокон фіолетового 
кольору, довжиною

14-16 см, діаметром 9 мм. 
Без пергаментного шару, 
має високі смакові якості.

Пізньостиглий сорт. Від 
сходів до збирання 40-45 

днів. Рослина з ледь 
піднятою розеткою, що 
спрощує її догляд. Листя 
і стебла зелені з сизим 

відтінком, соковиті, 
ароматні. Сорт стійкий до 

стеблування.

Середньоранній сорт з 
високим урожаєм зеленої 

маси. Придатний для 
використання свіжим та для 

заморожування. Стійкий 
до ураження хворобами. 
Листки великі, інтенсивно 

зелені, дуже ароматні.

Середньопізній сорт, 
високоврожайний. Рослина 

утворює велику кількість 
зеленої маси. Листки 
великі, темно-зелені, 

ароматні. Використовують 
рослину протягом усього її 

вегетаційного періоду.

Середньостиглий сорт, 
вегетаційний період 62 – 65 
днів. Розетка листків стояча, 

листки великі, темно-
зелене, з сизим відтінком, 

з сильно розсіченими 
сегментами. Смакові 

властивості добрі.

Ранньостиглий кущовий 
сорт, один із найкращих для 

отримання високоякісної 
зелені у великих об’ємах. 
Відзначається ароматним, 

сильно розсіченим, 
соковитим та ніжним 

листям.

Середньопізній сорт, 
високоврожайний. Рослина 

утворює велику кількість 
зеленої маси. Листки великі, 

темно-зелені, ароматні. 
Споживають свіжий, 
сушений, солений та 

консервований.
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Середньопізній сорт, 
високоврожайний. 

Використовують свіжим, 
сушеним, соленим та 

консервованим. Листки 
зелені, ароматні. Рослини 

формують розетку великого 
розміру з розсіченими 

листками.

Середньостиглий 
урожайний сорт 

для приготування 
найсмачнішого попкорну. 
Вегетаційний період 111 

днів. Зерно помаранчеве. 
Розтріскуваність 94%. 

Коефіцієнт збільшення в 
обсязі 17,5. Смак 4,8 бала.

Середньопізній сорт. 
Вегетаційний період 125-

140 днів. Рослини середньої 
висоти. На стеблі формують 
один-два качани завдовжки 
до 15 см, добре наповнені 

зерном. Попкорн дуже 
смачний.

Середньоранній гібрид, 
технічна стиглість 

через 80-90 днів. В їжу 
використовують зерно 
качанів у фазі молочної 

стиглості, має ніжну 
консистенцію, приємний 

смак, велику кількість цукру, 
каротину.

Середньостиглий гібрид 
sh-2 зі строкатим качаном – 
жовто-білий біколор. Висота 
рослини – 172 см. Довжина 

качана 18-20 см, діаметр 
4,4 см. У качані знаходиться 
12-14 рядів зерен, які добре 

і рівно заповнені. Рівень 
цукрів – 24%.

Середньостиглий гібрид. 
Вегетаційний період 78-80 

днів. Рослина потужна, 
компактна. Качани 

довжиною 18-21 см,
красивого білого 

забарвлення. Дуже 
солодка. Гібрид стійкий до 

вилягання.

Середньостиглим сорт, 
період вегетації 80-90 
днів. Зерно золотисто-

жовтого кольору, має гарну 
щільність і смак. Стійкий 

до хвороб, дружня віддача 
врожаю. Сорт призначений 

для консервації та 
заморозки.

Ранньостиглий гібрид. 
Період дозрівання 71 - 73 

дні. Довжина качана
17-19 см. Зерно має 

насичений колір і текстуру. 
Хороші смакові якості, 

містить 4-7% цукрів. Стійкий 
до вилягання, посухи

та спеки.

Надранній суперсолодкий 
гібрид типу sh-2 української 
селекції. Висота рослини – 

167 см. Формує 1-2 
потужних качани з зерном 
яскраво-жовтого кольору. 

Рівень цукрів – 22%. Гібрид 
стійкий до захворювань.

Середньоранній гібрид. 
Період вегетації 75 днів. 
Рослина середньоросла. 

Качани циліндричні, довжина
17-19 см. Зерно білого 

кольору. Вміст цукру в зерні 
24,7%.

Ранньостиглий гібрид. 
Вегетаційний період 75-80 
днів. Качани циліндричні, 

довжиною 17-19 см, масою 
150-200 г. Зерна біло-

кремового кольору, соковиті 
та дуже солодкі, вміст цукру 

в них понад 25%.

Ранньостиглий сорт. 
Качани в молочно-восковій 

стиглості мають відмінні 
смакові властивості. Зерно 
використовують вареним, 

консервують, заморожують. 
Легко засвоюється 

організмом.

Середньопізній сорт з 
вегетаційним періодом 

110 – 120 днів. Коренеплід 
видовжений, тупо конічний, 

гладкий, завдовжки 
19-21 см, інтенсивного 

оранжевого забарвлення. 
Стійкий до механічного 

пошкодження.

Пізньостиглий сорт, 
високоврожайний, з 
добрими смаковими 

якостями. Вегетаційний 
період 150 днів. Коренеплід 

циліндричної форми, 
видовжений, поверхня 

гладенька. М’якуш і 
серцевина оранжеві.

Середньопізній 
сорт з вегетаційним 

періодом 115 – 130 днів. 
Використовується для 
споживання у свіжому 

вигляді, для перероблення 
та для довготривалого 

зберігання.

Ранньостиглий сорт. 
Високоврожайний, 

придатний для 
вирощування під плівкою. 

Період вегетації 70 – 90 
днів. Сорт характеризується 

пониженою здатністю до 
накопичення нітратів. Для 

дитячого харчування.

Пізньостиглий сорт, 
високоврожайний з 

добрими смаковими 
якостями. Вегетаційний 

період 150 днів. Коренеплід 
циліндричний з напівтупим 
закінченням, видовжений, 

поверхня гладенька. М’якуш 
і серцевина оранжеві.

Середньопізній сорт з 
добрими смаковими 

якостями. Вегетаційний 
період 125-140 днів. 

Коренеплід циліндричної 
форми завдовжки 22-25 см, 

сильно заглиблений в 
ґрунт. Діаметр серцевини-

середній.

Пізньостиглий, 
високоврожайний сорт, 

призначений для споживання 
у свіжому вигляді, 

перероблення та зберігання. 
Період вегетації 140–150 

днів. Не розтріскуються. Не 
утворюють бокових корінців.

Пізньостиглий сорт. 
Добрих смакових якостей. 
Вегетаційний період 119 – 

125 днів. Коренеплід 
циліндричний, злегка 

конічний, гладкий, 
завдовжки 17-19 см, 

інтенсивно червоного 
забарвлення.

Пізньостиглий 
високоурожайний сорт 

польської селекції. 
Коренеплоди темно-
оранжевого кольору 

циліндричної або злегка 
конічної форми, вирівняні, 

гладкі, без позеленіння. Для 
довготривалого зберігання.

Пізньостиглий 
високоврожайний сорт з 
вегетаційним періодом 

140–160 днів. Коренеплоди 
однорідні, вирівняні, 

темно-оранжевого кольору, 
конічної форми завдовжки 
22-26 см. Сорт стійкий до 

розтріскування.

Середньостиглий сорт. 
Вегетаційний період 110 – 

120 днів. Коренеплід 
видовжений,

тупо конічний, гладкий,
завдовжки 19-21 см, 

інтенсивно оранжевого 
забарвлення. Стійкий до 
механічних пошкоджень.

Середньостиглий сорт 
з високими смаковими 

якостями та високою 
цукристістю.

Вегетаційний період 100-
110 днів. Висівають насіння 
під зиму, ранньою весною 

та влітку.

Середньостиглий сорт, з 
високими товарними та 

смаковими властивостями. 
Вегетаційний 95-115 днів. 
Коренеплід циліндричної 

форми, великий, 
вирівняний, з маленькою 
серцевиною, шкірка тонка

і гладенька.

Ранньостиглий сорт, 
придатний для вирощування 
під плівкою. Період вегетації 

90-100 днів. Коренеплоди 
зрізано конічні. Поверхня 

гладенька. М’якуш 
оранжевого кольору, ніжний. 

Серцевина складає 30-40% 
діаметра коренеплоду.

Пізньостиглий 
високоурожайний сорт. 
Період вегетації 160-165 

днів. Коренеплоди конічної 
форми, яскраво-оранжевого 

забарвлення, гладкі, 
середньою масою 220-240 г. 
М‘якуш ніжний, соковитий.

Пізньостиглий сорт. Період 
вегетації 110–120 днів. 

Коренеплоди циліндричні, 
в нижній частині злегка 

конічної форми, вирівняні, 
гладенькі, середньою масою 
150-200 г. Не розтріскуються.

Середньоранній сорт з 
високою цукристістю. 
Вегетаційний період 

100-110 днів. Коренеплід 
циліндричної форми, 
довжиною 18-20 см, з 

гладенькою поверхнею. 
М’якуш і серцевина 

оранжево-червоного кольору.

Пізньостиглий 
високоврожайний сорт. 

Вегетаційний період 135 – 
140 днів. Коренеплоди 

темно-оранжевого кольору 
циліндричної або злегка 

конічної форми завдовжки 
12-19 см, вирівняні, гладкі.

Середньостиглий сорт 
з високою цукристістю. 

Вегетаційний період 100-110 
днів. Коренеплід конічної 

форми з округлим кінчиком, 
вирівняний, з маленькою 
серцевиною. Гичка міцна, 

добре прикріплена до 
коренеплоду.

Пізньостиглий сорт, з 
високою цукристістю. 
Вегетаційний період 

135-155 днів. Коренеплід 
конічної форми, великий, 

вирівняний, зверху не 
зеленіє, шкірка тонка

і гладенька.

Середньопізній сорт з 
добрими смаковими 

якостями. Високоврожайний. 
Вегетаційний період 110-130 

днів. Коренеплід тупо-
конічної форми, довжиною 

до 30 см. М’якуш і серцевина 
оранжево-червона.

Середньостиглий сорт 
з високими смаковими 

якостями, добре 
зберігається. Корнеплоди 
товсті, тверді, однорідні, 

оранжевого кольору, 
довжиною 20 см.

Середньостиглий гібрид. 
Високоврожайний, 
консервного типу, з 

високими смаковими 
якостями. Період вегетації 
46-50 днів. Для відкритого 

ґрунту. Генетично 
позбавлені гіркоти.
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20г - 7,50

177

10г - 7,50

Кріп Харківський

Кукурудза цукрова
Матір Драконів F1

Кукурудза цукрова
Медунка F1

Кукурудза цукрова
Суперсолодка F1

Кукурудза цукрова
Цукрова

Морква столова
Без серцевини

Морква столова
Берлікумер - 2

Кукурудза цукрова
Веге F1

Кукурудза цукрова
Брусниця

Кукурудза цукрова
Білий Кролік F1

Кукурудза цукрова
Андріївський F1

Кукурудза цукрова
Біколор F1

Кукурудза розлусна
Розлусна

Кукурудза розлусна
Попкорн

Морква столова
Дарина

Морква столова
Кораль

Морква столова
Карлена

Морква столова
Долянка

Морква столова
Длінная красная

Морква столова
Голландка

Морква столова
Вiта Лонга

Морква столова
Осіння королева

Морква столова
Олімпус

Морква столова
Оленка

Морква столова
Натофі

Морква столова
Нантська

Морква столова
Лангесвит Фрютфул

Морква столова
Красний велікан

Огiрок бджолозапильний
Аладiн F1

Морква столова
Шантане

Морква столова
Флаккенарія

Морква столова
Флайові

Морква столова
Свитшан

Морква столова
Регульська

Морква столова
Памелла

199

5г - 8,50

5г-8,80
20г-28,50

189

5г-8,50
20г-28,50

196

3г-5,00
30г-15,00

168

2г-5,00
5г-8,50

20г-24,00

188

5г-10,50
20г-35,00

182

5г-11,00
20г-32,00

183

5г-8,00
20г-27,00

185

5г-8,00
20г-27,00

186

5г-8,30
20г-27,00

187

5г-8,00
20г-23,50

180

5г-10,50
20г-32,00

184
2г-5,00
5г-8,50

20г-27,00

188

5г-10,50
20г-35,00

182

5г-11,00
20г-32,00

183

5г-8,00
20г-27,00

185

5г-8,00
20г-27,00

186

5г-8,30
20г-27,00

187

5г-8,00
20г-23,50

180

5г-10,50
20г-32,00

184

5г-8,00
20г-25,50

181

2г-4,50
5г-8,30

20г-26,50

190

5г-8,30
20г-26,50

191

5г-8,00
20г-26,00

192

5г-8,00
20г-27,50

193

5г-8,50
20г-27,00

194

5г-8,90
20г-29,00

195

5г-8,50
20г-28,50

198

2г-4,50
20г-28,50

200

5г-8,20
20г-28,50

201

1г-8,30
5г-28,00

202

5г-8,90
20г-26,50

197
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Середньостиглий гібрид, 
високоврожайний. 

Переважно жіночий тип 
цвітіння. Для засолювання 

та консервування. Для 
відкритого ґрунту. Плід-

корнішон, Стійкий до парші 
та борошнистої роси.

Середньоранній гібрид. 
Для консервування. 

Для відкритого ґрунту. 
Плід – корнішон, 

мало горбкуватий, з 
високими смаковими 

якостями, світло-зеленого 
забарвлення. Генетично 

позбавлений гіркоти.

Ранньостиглий сорт 
польської селекції. Період 

дозрівання 32-55 днів. 
Плоди кремо-білого 

забарвлення, довжиною 
14-18 см. Плоди мають 
білий м’якуш, хрусткий, 

без гіркоти. Для закритого і 
відкритого ґрунту.

Середньостиглий сорт. 
Період вегетації 45 – 48 

днів. Зеленці еліпсоподібні, 
темно-зелені з розмитими 

смугами. М’якуш соковитий, 
хрусткий, без гіркоти, з 

приємним смаком. Стійкий 
до хвороб. Родять до 

заморозків.

Середньостиглий сорт. 
Для відкритого ґрунту. 

Зеленці хрумкі, з чудовими 
смаковими якостями, без 
гіркоти. Сорт стійкий до 
вірусу огіркової мозаїки. 

Відмінний вибір для свіжого 
споживання, салатів, 

консервування, квашення.

Середньостиглий 
гібрид. Для відкритого 

ґрунту. Використовують 
для безпосереднього 
забезпечення ринку, 

соління та консервування. 
Період вегетації 45 – 

50 днів. Генетично 
позбавлений гіркоти.

Середньостиглий сорт, 
призначений для споживання 

у свіжому вигляді та для 
консервування. Період 

вегетації 49 днів. Стійкий до 
пероноспорозу та бактеріозу. 

Зеленець завдовжки
10-11 см, масою 70-72 г.

Ранньостиглий гібрид. 
Для відкритого ґрунту. 

Період вегетації 40-45 днів. 
Дружня віддача урожаю. 

Плоди без гіркоти. Стійкий 
до хвороб. Призначена 

для споживання у свіжому 
вигляді, засолювання, 

консервування.

Середньостиглий сорт. 
Високоврожайний. 

Період вегетації 48-53 
дні. Смакові якості свіжих 
та консервованих плодів 

високі. Зеленці видовжено-
циліндричні, темно-зелені. 
Напушення плодів чорне.

Середньоранній гібрид. 
Вегетаційний період 35-40 
днів. Плоди циліндричні, 

грубо горбкуваті з чорними 
шипами, без гіркоти. 

М’якуш якісний, твердий. 
Стійкий до борошнистої 

роси.

Ранньостиглий гібрид, з 
переважно жіночим типом 

цвітіння. Для відкритого 
ґрунту. Кущ міцний, 

середньорослий. Для 
гібрида характерне постійне 

плодоношення та висока 
врожайність. Стійкий до 

стресів.

Середньоранній сорт р. 
Період вегетації 40-45 

днів. Зеленець видовжено-
овальний, завдовжки 

11-13 см, діаметром до 
4 см, масою 70-80 г. Стійкий 

до пероноспорозу та 
бактеріозу.

Ранньостиглий гібрид. 
Період вегетації 40 – 

45 днів. Плід овально-
циліндричної форми, 

яскраво-зелений зі світлими 
смугами, без гіркоти. 

Стійкий до вірусу огіркової 
мозаїки. Для відкритого 

ґрунту.

Ранньостиглий гібрид. Для 
відкритого ґрунту. Період 
вегетації 40-45 днів. Плід 

овально-циліндричної 
форми, яскраво-зелений, 

без гіркоти. Стійкий 
до борошнистої роси, 

вірусу огіркової мозаїки, 
пероноспорозу.

Ранньостиглий сорт. Період 
вегетації 44-47 днів. Не 
переносить заморозків. 

Відносно стійкий до 
пероноспорозу. Смакові 

властивості свіжих та 
консервованих плодів 
добрі. Для соління та 

консервування.

Ранньостиглий гібрид. 
Період вегетації 45-58 днів. 

Використовують свіжими 
та для засолювання. 

Для плівкових теплиць 
та відкритого ґрунту. 

Стійкий до несправжньої 
борошнистої роси та 

бактеріозу.

Пізньостиглий гібрид. 
Період вегетації 55 – 60 

днів. Використовують для 
консервування, квашення та 

споживання свіжими. Для 
відкритого ґрунту. Плоди 

циліндричні, короткі, зелені, 
слабо горбкуваті, стійкі до 

пожовтіння.

Ранньостиглий гібрид. Для 
відкритого ґрунту. Кущ 

міцний, середньорослий. 
Плоди зелені, дрібно 
горбкуваті, довго не 

переростають, без гіркоти. 
Висока врожайність. Стійкий 

до стресів та хвороб. 
Універсальний.

Ранньостиглий сорт. 
Період вегетації 40-45 

днів. Використовують для 
соління, консервування, 

приготування салатів. 
Формує довгі сланкі стебла. 
Стійкості до бактеріальної 

плямистості та борошнистої 
роси.

Середньостиглий гібрид 
без гіркоти. Для відкритого 

ґрунту. Період вегетації 
56 – 60 днів. Рослини 

формують довге сланке 
стебло. Використовують 

для безпосереднього 
забезпечення ринку, 

соління та консервування.

Середньоранній гібрид, 
призначений для вирощування 

у весняних теплицях і у 
відкритому ґрунті. Період 

вегетації 49-52 дні. Зеленець 
циліндричний, довжиною 

8,5-10 см, масою 95-100 г. Без 
гіркоти, для засолювання та 

консервування.

Ранньостиглий сорт, 
універсального 

використання. Для 
відкритого ґрунту. Рослина 

кущової форми. Період 
вегетації 40-45 днів. Плоди 

циліндричні, довжиною 
9-12 см, масою 100-120 г, 
без гіркоти, не жовтіють.

Ранньостиглий гібрид. 
Універсального призначення. 
Від сходів до першого збору - 
41-43 дні. Плоди до 9-14 см, 
овально-циліндричні, темно-
зелені з розмитими світлими 

смужками до 1/3 довжини 
плода. Смак приємний, без 

гіркоти.

Ранньостиглий сорт для 
споживання у свіжому 

вигляді та для консервування. 
Період вегетації 40-45 днів. 
Протягом 7-10 днів зберігає 

високу товарність. Плід 
завдовжки 10-11 см, масою 

85-90 г. Поверхня горбкувата.

Ранньостиглий гібрид, 
високоврожайний. Період 
вегетації 42-46 днів. Плід 

видовжено-овальний, 
масою до 50 г. Плоди 

не жовтіють, довго 
зберігають товарність, 

транспортабельні. Стійкий 
до хвороб.

Середньостиглий 
сорт.  Період вегетації 
65 – 68 днів. Зеленець 

довжиною 20 см. Смакові 
властивості свіжих плодів 

відмінні. Толерантний 
до пероноспорозу та 

бактеріозу.

Ранньостиглий гібрид. 
Для плівкових теплиць. 
Стійкий до перепадів 

нічних температур. Плоди 
генетично позбавлені 

гіркоти, високої 
товарної якості, лежкі, 

транспортабельні.

Середньопізній сорт. 
Період вегетації 45-60 днів. 
Смакові властивості свіжих і 
солених плодів дуже добрі. 
Зеленці велико-горбкуваті, 

з чорними шипами, 
видовжено-овальні з тупим 

кінцем.

Середньоранній сорт. 
Період вегетації 45-50 днів. 
Плід зелений, циліндричної 

форми, довжиною 
10-12 см, масою 60-80 г. 

Плоди хрусткі, з відмінними 
смаковими властивостями.

Середньоранній гібрид. 
Вегетаційний період 35-40 
днів. Плоди циліндричні, 
грубо горбкуваті з білими 
шипами, високої якості, 
не переростають. Гібрид 

відрізняється сильним 
ростом і міцним коренем.

Середньоранній гібрид. 
Для відкритого та закритого 
ґрунту. Використовують для 

соління, салатів. Рослини 
формують довге сланке 

стебло. Середньостійкий до 
борошнистої роси.

Ранньостиглий гібрид. 
Період вегетації 45-50 днів. 
Стебло сланке, довжиною 
130-180 см. Плід овально-
циліндричний, довжиною 
10-12 см, діаметр 3,5-4 см, 
масою 75-95 г. Стійкий до 

хвороб.

Ранньостиглий гібрид.
Період вегетації 45-50 днів. 
Стебло сланке, довжиною 
130-180 см. Плід овально-
циліндричний довжиною 

10-12 см, діаметр 
3,5-4 см, масою 75-95 г. 

Стійкий до хворіб.

Ранньостиглий гібрид. 
Плоди циліндричні, не 

деформуються, стійкі до 
пожовтіння, насінна камера 

незначна, не утворює 
пустот. Стійкі до парші 

гарбузових та борошнистої 
роси. Для консервування, 

квашення.

Середньоранній гібрид. 
Вегетаційний період 50 – 
55 днів. Стебло сланке, 
довжиною 130-180 см. 

Плід овально-циліндричної 
форми, середньо 

горбкуватий, зелений 
Використовують для соління 

та консервування.

Огiрок бджолозапильний
Андрус F1

Огiрок бджолозапильний
Ізид F1

Огiрок бджолозапильний
Далекосхiдний

Огiрок бджолозапильний
Даліла F1

Огiрок бджолозапильний
Дездемона F1

Огiрок бджолозапильний
Джерело

Огiрок бджолозапильний
Журавльонок F1

Огiрок бджолозапильний
Забара F1

Огiрок бджолозапильний
Круїз F1

Огiрок бджолозапильний
Крак F1

Огiрок бджолозапильний
Конкурент

Огiрок бджолозапильний
Іра F1

Огiрок бджолозапильний
Зубрьонок F1

Огiрок бджолозапильний
Засолочний

Огiрок бджолозапильний
Нiжинський

Огiрок бджолозапильний
Морінга F1

Огiрок бджолозапильний
Маркетморе

Огiрок бджолозапильний
Льоша F1

Огiрок бджолозапильний
Лялюк

Огiрок бджолозапильний
Ласточка F1

Огiрок бджолозапильний
Кущовий

Огiрок бджолозапильний
Смак F1

Огiрок бджолозапильний
Сандер F1

Огiрок бджолозапильний
Самородок F1

Огiрок бджолозапильний
Руфус F1

Огiрок бджолозапильний
Роднічок F1

Огiрок бджолозапильний
Регія F1

Огiрок бджолозапильний
Паризький корнішон

Огiрок бджолозапильний
Голубчик F1

Огiрок бджолозапильний
Гейм

Огiрок бджолозапильний
Владко F1

Огiрок бджолозапильний
Бонус

Огiрок бджолозапильний
Вісконсін

Огiрок бджолозапильний
Біле Чудо

Огiрок бджолозапильний
Анулька F1

210

0,5г- 7,00

216

1г - 7,00

213

20нас- 10,50

212

20нас- 7,00

211

1г- 5,70

223

1г- 8,00

219

1г - 7,20

218

1г - 6,50

229

15нас - 8,00

228

1г- 6,50

237

1г- 7,00

236

1г- 7,00

235

1г- 7,00

234

20нас- 7,90

215

1г- 7,30

224

1г- 6,30

225

1г- 7,80

226

1г- 5,30

227

1г- 7,80

232

20нас- 6,60

203

1г- 8,50

209

1г- 6,00

207

1г- 7,50

206

1г - 5,00

205

0,5г- 6,50

1г-5,00
10г-17,00

214

15нас-8,90
5г-29,00

204

1г-7,20
5г-27,00

208

20нас-8,50
5г-32,00

220

1г-7,80
5г-29,00

222

20нас-6,00
5г-19,50

233

1г-5,50
10г-18,00

221

1г-5,50
10г-18,00

230

1г-6,00
10г-19,00

217

1г-6,00
5г-11,50

231
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Ранньостиглий гібрид. 
Рослина потужна, 

довгоплетиста до 1,5 
м. Плоди циліндричні, 

довжиною 8-11 см, вагою 
70-80 г. Шкірка тонка без 

гіркоти. М’якуш соковитий, 
щільний, хрумкий.

Середньостиглий 
гібрид універсального 

використання. Для відкрито 
ґрунті та плівкових теплиць. 
Період вегетації 45-50 днів. 
Плоди з малою насіннєвою 

камерою. Генетично 
позбавлені гіркоти, не 

жовтіють.

Середньоранній гібрид. Для 
відкритого ґрунту. Плід – 

корнішон, з високими 
смаковими якостями, 

зеленого забарвлення. 
Генетично позбавлений 

гіркоти. Стійкий до 
борошнистої роси та парші.

Середньостиглий сорт  з 
високими смаковими 

якостями. Вегетаційний 
період 45 – 48 днів. Зеленці 

еліпсоподібні, довжиною 
10-12 см, масою 80-100 г. 

М’якуш соковитий, хрусткий, 
без гіркоти.

Пізньостиглий сорт з 
високими смаковими 

якостями. Період вегетації 
55 – 60 днів після появи 
сходів. Для відкритого 

ґрунту. Використовується 
для споживання у свіжому 

вигляді, консервування, 
соління.

Ранньостиглий гібрид. 
Плоди правильної 

циліндричної форми, не 
деформуються, стійкі до 

пожовтіння, насінна камера 
незначна. Відрізняється 

високою стійкість до парші 
та борошнистої роси.

Середньостиглий гібрид. 
Генетично позбавлений 
гіркоти. Для соління та 
консервування. Період 
вегетації 56 – 60 днів. 

Плоди не жовтіють. Не 
вимагає інтенсивної хімічної 

обробки.

Середньоранній гібрид, 
корнішон.з жіночим типом 
цвітіння, без гіркоти. Для 
відкритого ґрунту. Плід – 
циліндричний корнішон, 

сильно горбкуватий, 
інтенсивного зеленого 

забарвлення

Середньоранній гібрид. 
Для відкритого ґрунту. 

Плід циліндричний, 
сильнорослий, горбкуватий, 

з високими смаковими 
якостями. Генетично 

позбавлена гіркоти. Урожай 
потрібно збирати щоденно.

Середньоранній гібрид. 
Плоди вирівняні правильної 
циліндричної форми, темно-

зеленого забарвлення, дрібно 
горбкуваті. Відрізняється 

високою стійкістю до вірусу 
огіркової мозаїки

Ранньостиглий гібрид, 
який прекрасно росте 
у відкритому ґрунті, в 

теплицях та на балконі. 
Цвітіння рясне, всі жіночі 
квітки утворюють зав’язь 
без комах-запилювачів. 

Відмінний сорт для 
консервування.

Ранньостиглий гібрид, 
партенокарпічного типу 

корнішон. Для відкритого 
та і закритого ґрунту. 
Плід-циліндричний, 

дрібногорбкуватий, з 
високими смаковими 
якостями. Генетично 
позбавлений гіркоти.

Ранньостиглий гібрид. 
Вегетаційний період 
43 – 45 днів. Плоди 

темно-зеленого кольору 
з відмінною внутрішньою 

консистенцією, без гіркоти. 
Ідеальний сорт для 

вирощування корнішонів.

Середньоранній сорт, 
призначений для 

консервування. Плоди 
невеликого розміру, 
циліндричної форми, 

велико-горбкуваті, без 
гіркоти. Дуже стійкий до 

несправжньої борошнистої 
роси та інших хвороб.

Середньостиглий сорт. 
Плоди довжиною до

45 см, дрібнобугорчасті 
та шипуваті. 

Транспортабельність 
висока. Призначений 

для споживання у 
свіжому вигляді та для 

консервування.

Ранньостиглий салатний 
сорт. Плоди темно - 
зеленого кольору, 

довжиною до 45 см, з 
тонкою шкіркою. Рослина 

інтенсивно росте, тому 
потрібне підв’язування. 

Родить до самих морозів.

Ранньостиглий гібрид, 
партенокарпічний, 

самозапильний, який 
характеризується високим 

урожаєм та стійкістю до 
хвороб. Зеленці дрібно 
горбкуваті, не схильні 

до переростання та 
пожовтіння.

Надранній гібрид для 
вирощування у теплицях та 
відкритому ґрунті. Зеленці 
8-12 см, красивої форми, з 
дуже гладенькою шкіркою 

темно-смарагдового 
кольору. Гібрид стійкий до 

хвороб.

Ранньостиглий сорт. 
Вегетаційний період 110 
– 120 днів. Коренеплід 

конусоподібний. М’якуш 
білий, має різкий аромат, 
з відмінними смаковими 
властивостями. Широкого 

використання.

Ранньостиглий сорт. 
Період вегетації 50-55 днів. 

Рослина кущової форми, 
формує тарілкоподібні з 

кругло зубчастими краями 
плоди темно-зеленого 

кольору, масою 450 – 500 
г. Використовують тільки 

молоді зав’язі.

Середньостиглий сорт. 
Період вегетації 55-60 
днів. Рослини кущової 

форми, плоди масою до 
500 г, тарілкоподібні з 

кругло зубчастими краями. 
Використовують тільки 

молоді зав’язі, коли м’якуш 
ніжний.

Середньостиглий сорт. 
Період вегетації 65 – 86 
день Використовують 
тільки молоді зав’язі, 

коли м’якуш ніжний, а 
насінини не розвинуті. 

Для консервування беруть 
плоди в п’ятиденному віці, 

діаметром 8 см.

Надранній інтенсивний 
сорт. Плоди тупокінцеві, 
жовтого кольору, масою 
50-60 г. Кущ заввишки 40 

см, практично весь усіяний 
плодами. Для запікання і 
гриля. Розсада потребує 

рясного поливу.

Середньостиглий сорт. Кущ 
висотою 60-80 см. Плоди 

конусоподібні, товстостінні 
та соковиті, від зеленого до 
вишневого кольору, масою 
150-250 г. Розсада потребує 

рясного поливу.

Середньоранній сорт. 
Період вегетації 118-120 

днів. Рослина, висотою 40-
70 см. Плоди конусовидні, 

біло-кремові у технічній 
і червоні у біологічній 
стиглості. Маса плоду 

95-140 г, товщина стінки 
4-7 мм.

Ранньостиглий сорт. Кущ 
заввишки до 50 см, з 

плодами, довжиною до 
25 см, масою до 300 г. 

Товщина стінки до 8 мм. 
Плоди конусоподібні, 
товстостінні, соковиті, 
солодкуватого смаку з 

легким яблучним ароматом.

Ранньостиглий сорт. Кущ 
середньорослий, компактний, 

напівштамбовий, висотою 
55-65 см. Плоди прямостійні, 

трапецієподібні, 3-х-4-х 
камерні, гладкі. М‘якуш 
солодкий, соковитий з 
приємним смаком та 

ароматом.

Середньостиглий сорт для 
вирощування у відкритому 

ґрунті, теплицях та під 
плівковим покриттям. Плоди 
тонкі, видовжені (10-15 см), 
із пряним, солодко-пекучим 
смаком. Використовують як 

приправу.

Ранньостиглий сорт. 
Для плівкових теплиць 

і відкритого ґрунту. 
Вегетаційний період 

100 – 115 днів. Рослина 
середньоросла. Плоди 

трикутної форми з гострою 
верхівкою. Універсального 

призначення.

Середньоранній сорт. 
Плоди темно-зеленого 

забарвлення, при дозріванні 
темно-оранжеві. Висота 
рослин до 70 см. Плоди 
великі, призмоподібні 

злегка ребристі із масою 
130-190 г, довжиною 7-9 см.

Середньоранній сорт. Кущ 
штамбовий. Плід кубічної 
форми, масою 220-270 г, 

в технічній стиглості 
темно-зелений, а в 

біологічній яскраво-жовтого 
забарвлення. Вегетаційний 

період 70-80 днів. Для 
консервування.

Середньоранній сорт. Для 
відкритого ґрунту. Утворює 

прямі, потужні кущі висотою 
45-50 см. Плоди пониклі, 

конічні, товстостінні, вагою 
115-120 г. В технічній 

стиглості колір біло-жовтий, 
в біологічній червоний.

Середньоранній сорт із 
прямостійним щільним 
кущем висотою 60 – 75 
см. Плоди кубоподібні, 

товстостінні, масою до 120 – 
140 г, жовтого забарвлення. 
Використовують свіжим та 

для консервування.

Середньостиглий сорт. 
Технічна стиглість настає 

через 117-125 днів. У 
технічній стиглості перець 

зелений, в біологічній жовто-
оранжевий, маса 200 г,

форма - округло-плеската, 
товщина стінки - 8-11 мм.

Ранньостиглий сорт. Кущ 
штамбовий, заввишки 

50 – 55 см. Період вегетації 
105-115. На одній рослині 
формується 14-18 плодів 

кубічної форми, масою 150–
200 г. М‘якуш солодкий, 
соковитий з приємним 

смаком і ароматом.
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Надранній сорт. Кущ 
енергійний, здоровий, 

висотою 40-50 см. Плоди 
округлі, товстостінні, від 

зеленого до темно-червоного 
кольору. Відзначається 
відмінним соковитим 

смаком. Універсального 
призначення.

Ранньостиглий сорт. Період 
вегетації 105-115 днів. Кущ 

штамбовий до 65 см. На одній 
рослині формується 15-20 

плодів. В технічній стиглості 
червоного забарвлення. 

М‘якуш солодкий, соковитий 
з приємним смаком і 

ароматом.

Надранній гібрид. Для 
відкритого ґрунту. Рослина 
здорова, сильна, висотою 

65-70 см, утворює ароматні 
та солодкі, видовжено-

конічні плоди: жовті 
в технічній стиглості 

та соковито-червоні в 
біологічній.

Середньостиглий сорт. Для 
відкритого ґрунту. Період 

вегетації 105–115 днів. Кущ 
напівштамбовий. Плоди 
великі, конусоподібні, 

масою 70-120 г. Поверхня 
гладка. М‘якуш солодкий, 

соковитий, ароматний.

Ранньостиглий сорт. 
Для плівкових теплиць 
та відкритого ґрунту. 
Вегетаційний період 
113 - 117 днів. Кущ 

середньорослий. Плоди 
трикутної форми, поверхня 
гладенька, товщина стінки 

4-7 мм, масою 70 г.

Ранньостиглий сорт. Для 
теплиць та відкритого 
ґрунту. Плоди гладкі, 

блискучі, висячі, вагою 140 г, 
трикутної форми з 2-3 

камерами. В біологічній 
стиглості плоди зелені, а в 

технічній червоні.

Ранньостиглий сорт для 
вирощування у теплицях. 

Плоди томатоподібні, 
невеликі, масою 70-80 г, 

яскраво-червоного кольору, 
відзначаються чудовим 

смаком та ароматом. Для 
приготування салатів та 

консервування.

Середньостиглий сорт. Кущ 
напівштамбовий, міцний до 
60 см. Плоди конусоподібні, 

дрібні. Забарвлення у 
технічній стиглості зелене, 

а в біологічній темно-
червоне. Використовують як 

спеції та приправу.

Середньопізній сорт зі 
штамбовим кущем. Плід 
кубічної форми масою 

до 220-270 г, в технічній 
стиглості темно-зелений, 

а в біологічній темно-
червоний. На одній рослині 

формується 5-6 плодів.

Ранньостиглий сорт. 
Вегетаційний період 55-65 

днів. Формує густу розетку з 
великою кількістю ароматного 

листя. Придатний для 
всесезонного вирощування. 

Листя велике, зелене, 
ароматне.

Пізньостиглий сорт.Придатний 
для зберігання. Період вегетації 

95-100 днів. Призначений 
для зимового використання. 

Листки та коренеплоди мають 
відмінні смакові властивості. 

Використовують свіжими, для 
перероблення та заморожування, 

чудово зберігаються.

Пізньостиглий сорт. Період 
вегетації 95-100 днів. 

Призначений для зимового 
використання. Формує 

коренеплід довжиною до 
20 см. Шкірка біла, м’якуш 

хрумкий з кремовою 
серцевиною.

Ранньостиглий, 
високоврожайний, 

морозостійкий. 
Вегетаційний період 55-65 

днів. Формує велику 
розетку з численними 

кучерявим листям. Швидке 
відростання зеленої маси 

після зрізування.

Ранньостиглий сорт. 
Вегетаційний період 

55-65 днів. Формує густу 
розетку з великою кількістю 

ароматного листя. Для 
відкритого та закритого 
ґрунту. Після зрізування 
добре відростає багато 

разів.

Ранньостиглий сорт. 
Формує коренеплоди 

конусоподібної 
форми сірувато-білого 

забарвлення. Середня маса 
коренеплоду 25-60 г. 

Листки та коренеплоди 
мають відмінні смакові 

властивості.

Ранньостиглий сорт. 
Період вегетації 18-20 днів. 

Високоврожайний. Для 
відкритого та закритого 

ґрунту. Коренеплід 
червоний, видовжений, 

циліндричної форми з білим 
кінчиком. М’якуш білий, 

соковитий, смачний.

Ранньостиглий 
високоврожайний сорт. 

Коренеплоди великі, 
червоного забарвлення, 
з дружним дозріванням. 
М’якуш соковитий, без 

гіркоти, відмінні смакові 
властивості. Вирощують у 

парниках, теплицях.

Середньостиглий сорт. 
Для відкритого ґрунту. 

Коренеплід білого 
забарвлення, видовжено-
циліндричної форми (типу 
льодяна бурулька). М’якуш 
білий, ніжний, соковитий, 

смак середньо гострий.

Надранній сорт. Період 
вегетації 16 – 18 днів. 

Смакові властивості добрі. 
М’якуш білий, соковитий, 

ніжний, слабкогострий. 
Стійкий до стеблування та 

низьких температур.

Надранній сорт. Для 
відкритого та закритого 

ґрунту. Період вегетації 25-
27 днів. Коренеплід білий, 
напіввидовжений з тупим 
кінчиком. М’якуш ніжно-

білий, хрумкий, соковитий, 
смачний.

Ранньостиглий гібрид. 
Період вегетації 18 

днів. Розетка невелика, 
прямостійна. Коренеплід 

круглий, матово-червоний, 
середнього розміру. 

М’якуш білий, соковитий 
та хрумкий. Коренеплоди 

довгий час не в’януть.

Середньостиглий сорт. 
Стійкий до утворення 

тріщин, цвітухи, дряблості 
коренеплоду. Для відкритого 

ґрунту. Ідеальний для 
літнього вирощування. 

Коренеплоди кулястої форми, 
м’якуш білий, смак середньо 

гострий.

Ранньостиглий сорт, 
всесезонного використання 
з делікатними смаковими 

властивостями. 
Вегетаційний період 25-27 

днів. Сорт стійкий до 
стрілкування. Для плівкових 

теплиць та відкритого 
ґрунту.

Ранностиглий сорт. Для 
відкритого та закритого 

ґрунту. Вегетаційний період 
25-30 днів. Коренеплід 

червоний, округлий з білим 
кінчиком, масою 5,5 – 6 г. 
М’якуш білий, іноді слабо 

рожевий, соковитий, 
смачний.

Середньоранній сорт. 
Для плівкових теплиць 
та відкритого ґрунту. 

Високоврожайний. Гичка 
коротка, міцна. Коренеплід 

округлої форми, темно-
червоний, м’якуш білий, 

щільний, соковитий, 
смачний, хрумкий.

Середньостиглий 
високоврожайний сорт. 
Для відкритого ґрунту. 

Коренеплід білого 
забарвлення, видовжено-

циліндричної форми. 
М’якуш білий, ніжний, 

соковитий, смак середньо 
гострий.

Ранностиглий сорт. Формує 
коренеплоди масою 5 – 9 
г, округло-плоскої форми, 
червоного забарвлення, з 
білим м’якушем зі слабо 

вираженим рожевим 
жилкуванням. Для 

плівкових теплиць та 
відкритого ґрунту.

Ранностиглий сорт. 
Коренеплоди дружно 

дозрівають, вирівняні за 
розміром, насиченого 
червоного кольору, з 

багатим солодко-гострим 
смаком. Сорт відносно 

стійкий до стрілкування. 
Висівають у кілька строків.

Ранностиглий сорт. 
Вегетаційний період 22-24 
дні. Для вирощування під 

плівкою весною та у відкритий 
ґрунт восени. Для тривалого 

зберігання. Коренеплоди 
округлої форми, яскраво-
червоного забарвлення, з 
білим ніжним м’якушем.

Ранностиглий сорт. Для 
відкритого та закритого 
ґрунту. Період вегетації 
24 - 28 днів. Коренеплід 
червоний, видовжений, 
циліндричної форми з 

білим кінчиком. М’якуш 
білий, іноді слабо рожевий, 

соковитий, смачний.

Ранностиглий сорт. 
Коренеплоди вирівняні, 
циліндричної форми, з 

білим кінчиком, довжиною 
4-5 см, довго зберігають 

товарний вигляд і не 
дрябліють. Сорт має 

відмінні смакові якості. Для 
повторного висіву.

Ранньостиглий сорт. 
Високоврожайний сорт. 

Період вегетації 22-24 дні. 
Смакові властивості відмінні. 

М’якуш білий, щільний, із 
солодким приємним смаком. 

Коренеплоди довжиною 
6-8 см, циліндричні, 

червоно-рожеві.

Середньоранній сорт. Для 
відкритого та закритого 
ґрунту. Період вегетації 
24-30 днів. Коренеплід 

червоний, округлий з білим 
кінчиком, масою 10-14 г. 
М’якуш білий, соковитий, 

смачний.

Сорт високоврожайний з 
вегетаційним періодом 
55-65 днів. Коренеплід 

округло-еліптичної форми, 
м’якуш білий та ніжний на 
смак, позбавлені гострого 
смаку. Сорт призначений 

для короткочасного 
зберігання.

Сорт високоврожайний з 
вегетаційним періодом від 
посіву до збору 60-70 днів. 

Коренеплід подовжений 30-
40 см, циліндричної форми, 
м’якуш білий та ніжний на 
смак, позбавлені гострого 

редькового смаку.
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Редька
Акорд
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Редиска
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Редиска
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Редиска
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Саксонія
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Рова

Редиска
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Редиска
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Редиска
Еспрессо F1
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Редиска
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Петрушка
Цукрова

Перець
Колобок

Перець
Топгриль

Перець
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Перець
Подарок Молдови

Перець
Полтавський

Перець
Миролюбівський F1

Перець
Мерцедес

Перець
Червоний дивосвит
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Ароматна
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Середньопізній сорт. 
Коренеплоди масою 

300-350 г, білого кольору, 
із соковитим, хрумким, 

солодко-гострим 
м’якушем. Відзначається 

урожайністю, високою якістю 
коренеплодів, стійкістю до 

хвороб та високою лежкістю.

Ранньостиглий сорт, з 
періодом вегетації 40-65 

днів. Формує коренеплоди 
масою 50-100 г білого 

забарвлення, неправильної 
округлої форми, здавлені 

біля основи. Довжина 
5,6-6,8 см, діаметр 5,5-7 см. 

Смак гострий.

Середньостиглий сорт. 
Період вегетації 72-103 

дні. Розетка листків 
напіврозкидиста, висока. 

Коренеплід чорний, 
кулясто-плескатий, поверхня 

злегка сітчаста. М’якуш 
білий, щільний, соковитий, 

слабкогострого смаку.

Надранній сорт, вегетаційний 
період 35-40 днів. За 

смаковими властивостями є 
одним з найкращих сортів. 
Коренеплоди кулеподібної 

форми, золотисто-жовті, 
масою 200-300 г, багаті на 

вітаміни С та В1, В2.

Середньоранній сорт, 
вегетаційний період 50 

днів. Коренеплоди плоскі 
або округло-плоскі, 

масою 60–200 г з яскраво 
пурпуровим забарвленням 
кінчика, багаті на вітаміни

С та В1, В2. 

Ранньостиглий сорт із 
чудовим смаком. Формує 
велику, добре прикриту 
округлу головку сніжно-
білого кольору. Урожай 
збирають через 55-70 

днів. Відмінний вибір для 
домашньої кулінарії та 

заморожування.

Середньостиглий сорт. 
Вегетаційний період 

55-60 днів. Стійкий до 
несприятливих погодних 

умов. Формує великі 
головки, масою до 1 кг. 

За формою головки 
округлі, щільні, з високими 
смаковими властивостями.

Ранньостиглий сорт. 
Вегетаційний період 50-60 

днів. Рослина утворює 
рихлу кулеподібну розетку. 

Листки жовто-зелені, 
хвилясті, м’ясисті та ніжні на 
смак. Цінується як культура, 

багата на вітаміни.

Ранньостиглий сорт. Формує 
жовто-зелені головки, 

масою 300-400 г. Головки 
округлі, не щільні, ніжні, 

високих смакових якостей. 
Стійкий до стрілкування 
навіть в умовах високої 

температури.

Ранньостиглий сорт. 
Вегетаційний період 60-80 

днів. Формує округлі жовто-
зелені головки з легким 
антоціановим відтінком, 

масою 220-280 г. Має відмінні 
смакові властивості. Стійкий 

до стрілкування.

Ранньостиглий сорт. 
Рослини багаті на білок, 
цукри та мінеральні солі, 
вітаміни С, А і В. Мають 

приємний, пікантний смак, 
що нагадує смак хрону 
і гірчиці. Для салатів, 

бутербродів і гарнірів.

Ранньостиглий сорт. Період 
вегетації 60-70 днів. Має 

привабливе червоно-
коричневе забарвлення. 

Кінці листків дуже хвилясті, 
утворюють компактну 

розетку кулястої форми. 
Смак рослин добрий.

Середньостиглий сорт. Період 
вегетації 6875 днів. Для 

відкритого і закритого ґрунту. 
Формує щільну розетку 
листків світло-зеленого 

забарвлення. Листки великі, 
цілі, з обвислими дрібно-

кучерявими краями.
Без гіркоти.

Середньостиглий сорт. 
Вегетаційний період 60-80 

днів. Для відкритого ґрунту. 
Формує великі, округлі, 
пухирчасті світло-зелені 

головки, масою 400-500 г. 
Має відмінні смакові 

властивості. Стійкий до 
стрілкування.

Середньостиглий сорт. 
Для відкритого ґрунту. 

Формує округлі, закриті 
головки темно-зеленого 

забарвлення. Має 
високі смакові якості. 

Транспортабельний, має 
високу стійкість до хвороб і 

стрілкування.

Ранньостиглий сорт. Період 
вегетації 65 – 75 днів. Має 

привабливе червоно-
коричневе забарвлення. 

Кінці листків дуже хвилясті, 
розетка кулястої форми. 

Культура, багата на кальцій 
і залізо.

Середньостиглий, сорт, 
призначений для раннього 

вирощування. Утворює 
округлі головки, темно-
червоного забарвлення. 
Рослини багаті на білок, 
цукри, мінеральні солі, 
а також мають великий 

процент вітамінів С, А і В.

Ранньостиглий сорт 
високоврожайний. Період 
вегетації 65-75 днів. Має 

привабливе червоно-
коричневе забарвлення. 

Кінці листків дуже хвилясті, 
утворюють компактну 

розетку кулястої форми. 
Смак добрий.

Ранньостиглий сорт. 
Вегетаційний період 60-70 

днів. Рослина утворює 
рихлу кулеподібну розетку. 
Листки жовто-зелені, дуже 

хвилясті, м’ясисті та ніжні на 
смак. Цінується як культура, 

багата на вітаміни.

Ранньостиглий салат 
з кучерявим, дуже 

гофрованим червоним 
листям. Вегетаційний 
період 40-45 днів. Для 

цілорічного вирощування у 
відкритому ґрунті. Стійкий 

до стрілкування.

Ранньостиглий сорт, 
висотою 30-60 см. 

Період вегетації 20-25 
днів. Утворює розетку із 
розсіченого листя. Має 

горіхово-гірчичний смак і 
аромат. Накопичує калій, 

органічні кислоти, багатий 
на вітаміни.

Середньостиглий 
головчастий сорт. Період 

вегетації 70-80 днів. Велика 
і компактна плоско-округла 
головка. Насичено-зелене 
листя хвилясто пузирчастої 
форми, соковите та хрумке. 

Сорт не схильний до 
стрілкування.

Ранньостиглий сорт. 
Вегетаційний період 

70-75 днів. Для відкритого 
ґрунту. Формує великі, 

округлі, злегка сплюснуті 
головки темно-зеленого 
забарвлення, середньої і 

високої щільності.

Середньопізній сорт. 
Вегетаційний період 

60-80 днів. Для відкритого 
ґрунту. Формує великі, 

округлі, пухирчасті головки 
помірного світло-зеленого 
забарвлення. Має відмінні 

смакові властивості.

Ранньостиглий сорт. Для 
відкритого ґрунту, а також 
рано навесні під плівкою. 

Формує жовто-зелені 
головки, масою 300-400 г. 
Головки круглі за формою, 
не щільні, ніжні, високих 

смакових якостей.

Ранньостиглий сорт. 
Коренеплоди округлі, 

бокові корінці розміщені 
низько й утворюють бороду. 

М’якуш білий, ароматний, 
не дерев’яніє. Сорт стійкий 
до септоріозів. Придатний 

до споживання свіжим, 
перероблення та зберігання.

Ранньостиглий кореневий 
сорт. Вегетаційний період 
130-140 днів. Коренеплід 

великий, округлий, 
кремового кольору, масою 

300-400 г, відмінних смакових 
якостей. М’якуш ніжний, 

біло-жовтого кольору, 
ароматний, не в’ялий.

Середньоранній сорт. 
Період вегетації 150-170 

днів. Коренеплоди великі, 
масою до 500 г, з прекрасним 
ароматом, ніжним смаком і 
високим вмістом вітамінів. 

М’якуш білий, ніжний. 
Відмінно зберігається.

Середньостиглий сорт. 
Вегетаційний період 80-90 

днів. Ароматичність висока. 
Коренеплід слабо розвинений, 

сильно розгалужений, 
для використання в їжу не 
придатний. Високий вміст 
мінеральних солей, білків, 

вітамінів.

Рослина відкрита темно-
зеленого забарвлення. 
Це сезонний овоч, який 
збирають із середини 
березня по червень. 

Найкраще вирощувати 
білу на піщаних ґрунтах в 
умовах повної відсутності 

сонячного світла.

Середньорання суниця 
без вусів. Чудова ягода 

для вашого саду. Родить 
протягом усього літа 

та осені. Ягоди великі, 
ароматні та дуже смачні. 

Сходи з’являться протягом 
30 днів.

Кущ висотою до 10 см, 
з великою кількістю 

квітконосів. Ягоди жовті, 
на смак кисловато-солодкі, 

масою 2-4 г, ароматні. 
М’якуш - кремово-жовтий. 

Родить з червня і до 
заморозків.

Надзвичайно урожайний 
ремонтантний сорт 

суниці. Кущ висотою 20 
см з великою кількістю 

суцвіть. Плоди дуже смачні, 
конусоподібні, червоні. 
Рослина ремонтантна - 

безперервно родять все літо 
та осінь.

Середньоранній сорт з 
вегетаційним періодом 

115-120 днів, Кущ висотою 
60-70 см. Плоди округлі, 

червоні, масою 230-250 г. 
Використовують свіжими, 

для консервування та 
засолювання.

Середньоранній сорт, для 
вирощування у відкритому 
ґрунті. Вегетаційний період 
114-116 днів. Кущ заввишки 

60-70 см. Плоди червоні, 
округлі, високих смакових 

якостей, маса 130-180 г. 
Транспортабельні.

Томат низькорослий
Балада

Томат низькорослий
Апологет

Суниця
Регіна

Суниця
Жовте Диво

Суниця
Барон СолемахерСпаржаСелера

Тал Утан

Селера
Празький гігант

Селера
Едвард

Селера
Албін

Салат
Юстина

Салат
Цуд Воорбургу

Салат
Сенатор

Салат
Саладін

Салат
Пала Росса

Салат
Рукола

Салат
Росела

Салат
Рекорд

Салат
Ред Корал

Салат
Ніколай

Салат
Ленто

Редька
Мюхенське Пиво

Салат
Бона

Ріпа столова
Сноубол

Ріпа столова
Золота куля

Ріпа столова
Пурпурлепоп

Редька
Сквирська чорна

Редька
Одеська - 5

Салат
Евеліна

Салат
Королева літа

Салат
Крес-салат

Салат
Крімсон

Салат Кучерявець 
одеський

Салат
Ларавера

Салат
Грін Корал

308

2г- 5,50

313

10г - 14,00

311

2г- 5,00

309

3г- 5,50

312

2г- 5,00

314

0,5г- 4,50

318

5г - 6,00

316

0,5г - 5,00

324

0,5г - 5,00

317

0,5г - 4,90

319

0,5г - 5,20

321

0,5г - 4,60

322

0,5г - 4,50

323

0,5г - 5,00

326

0,5г - 5,00

327

0,5г - 5,00

336

0,2г - 5,00

342

0,1г - 4,80

341

0,1г - 4,50

340

0,1г - 6,40

339

0,1г - 8,90

338

0,1г - 6,50

337

1г - 8,00

330

0,5г - 4,60

335

0,5г - 6,00

334

0,2г - 5,00

333

0,2г - 5,50

332

0,5г - 4,50

331

0,5г - 4,70

0,5г-4,80
10г-19,50

315

0,5г-5,80
5г-27,50

329

3г-5,50
20г-12,00

310

2г-6,00
10г-26,00

320

0,5г-4,80
10г-18,00

325

0,5г-5,00
10г-14,00

328
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Середньоранній сорт з 
вегетаційним періодом 113-
115 днів. Плоди видовжено-

овальні, червоні, масою 
75-80 г. Смакові властивості 

добрі. Використовують плоди 
свіжими, для консервування.

Середньостиглий сорт з 
вегетаційним періодом 

95-110 днів. Універсального 
використання. Для 

відкритого ґрунту та 
плівкових теплиць. Кущ 

штамбовий 40-50 см. Плоди 
червоні, округлі, масою 

90-100 г.

Середньоранній сорт для 
відкритого ґрунту. Кущ 

формує соковито-червоні 
плоди-сливки з носиком. 

Відзначається чудовим 
смаком, лежкістю, стійкістю 
до несприятливих умов та 

дружною віддачею урожаю.

Надранній сорт, не потребує 
пасинкування. Вегетаційний 
період 75-85 днів. Формує 
компактний, кущ. Плоди 
округлої форми, щільні, 
м’ясисті, з відмінними 

смаковими властивостями, 
масою 80-100 г.

Ранньостиглий сорт, 
період вегетації 80-88 днів. 

Кущ висотою 40-60 см, з 
дружним дозріванням. 

Плоди округлі, вагою 80-
100 г, не розтріскуються. 

Смакові якості відмінні. Для 
засолу, маринування.

Ранньостиглий сорт з 
вегетаційним періодом 
100-105 днів, висотою 

50-70 см. Плоди округлої 
форми, червоні, масою 
90-110 г, солодкі, стійкі 

до розтріскування. 
Використовують плоди 

свіжими.

Ранньостиглий сорт. 
Період вегетації 85-92 

дні. Формує кущ, 
заввишки 50-65 см. Плоди 
оранжевого забарвлення, 

еліпсоподібної форми, 
масою 60-75 г. Придатні

для споживання свіжими
та для перероблення.

Ранньостиглий сорт, 
дозріває за 95-105 днів, 

для відкритого і закритого 
ґрунту. Низькорослі до 

40-45 см компактні кущі 
з 80-110 г, витягнутими, 
червоними, соковитими 

плодами, стійкі до хвороб і 
шкідників.

Середньоранній сорт. 
Період вегетації 70 – 85 

днів. Плоди округлі, 
без зеленої плями біля 

плодоніжки, вагою 120 г. 
Плоди транспортабельні, 

з відмінними смаком, 
придатні для споживання 
свіжими та перероблення.

Ранньостиглий сорт, для 
вирощування у відкритому 
ґрунті. Вегетаційний період 

95-100 днів. Формує 
компактний кущ, заввишки 

45-50 см. Плоди червоні 
округлі та округло-плескаті, 

масою 114-132 г.

Середньоранній сорт. 
Вегетаційний період 
113-115 днів. Формує 

видовжено-овальні червоні 
плоди. Маса плода 75-80 г. 

Смакові властивості 
добрі. Використовують 
плоди свіжими та для 

консервування.

Ранньостиглий сорт, для 
вирощування у відкритому 
ґрунті. Вегетаційний період 

90-100 днів. Формує 
компактний кущ заввишки 

40-50 см. Плоди рожеві, 
округлої форми, масою 

60-75 г.

Середньоранній сорт, для 
вирощування у відкритому 

ґрунті. Вегетаційний 
період 100-106 днів. Плоди 

червоні, округлої форми, 
масою 60-75 г. Придатні для 
споживання свіжими та для 

перероблення.

Середньоранній сорт. 
Вегетаційний період 106-
111 днів. Плоди малинові 

без зеленої плями біля 
плодоніжки, плескато 

округлої форми, стійкі до 
розтріскування, мають 
твердий м’якуш. Маса 

плоду 200-350 г.

Середньоранній сорт 
томатів. Штамбовий кущ у 
висоту росте 40 см. Плоди 

мають вигляд червоної 
сливки, вагою близько 
100 г. Універсальний у 

використанні сорт.

Ранньостиглий сорт. 
Вегетаційний період 75-85 

днів. Рослини заввишки
60 см. Листки сильно 

розсічені, подібні на листки 
моркви. Плоди округлі, 

червоного кольору, масою 
200-220 г.

Середньоранній 
сорт. Період вегетації 
105-110 днів. Рослина 

середньоросла, кущ міцний, 
висотою 60-100 см, формує 

до 15 зав’язей. Плоди 
округлі, щільні, вагою 

250-300 г. На смак солодкі, 
пікантні, ароматні.

Ранньостиглий сорт для 
вирощування у відкритому 
ґрунті. Формує компактний 

кущ, висотою 70-90 см. 
Плоди великі, малинового 

забарвлення, серцеподібної 
форми, соковиті, смачні, 

масою 150-300 г.

Середньостиглий 
сорт універсального 

використання. Період 
вегетації 108-110 днів. 

Формує компактний кущ, 
заввишки 60-75 см. Плоди 

жовті, без позеленіння, 
сливоподібної форми, 

смачні. Маса плода 60-75 г.

Середньостиглий сорт. 
Вегетаційний період 

80-90 днів. Плоди-сливки 
однорідні, масою 120-130 

г, гарно зав’язуються та 
дружно достигають навіть 

в умовах посухи. Сорт 
відзначається стійкістю

до хвороб.

Середньостиглий сорт. 
Вегетаційний період 
120-125 днів. Плоди 

сливоподібні, округлі. 
масою 110-120 г, червоні, 

транспортабельні Для 
споживання у свіжому 

вигляді та перероблення.

Середньоранній сорт. 
Стійкий до альтернаріозу та 
вірусу тютюнової мозаїки. 

Плоди сливоподібні, пружні, 
ароматні та смачні. Для 
консервування, соління, 
приготування томатної 

пасти, соку.

Середньоранній сорт. 
Період вегетації 95-105 
днів. Плоди червоного 

кольору, округлі, масою 
100 г, транспортабельні, 
з високими смаковими 
якостями, придатні для 
споживання у свіжому 

вигляді та перероблення.

редньостиглий сорт. Період 
вегетації 80-95 днів. Плоди 
округлі, без зеленої плями 

біля плодоніжки, вагою 
100 г. Плоди з високими 

смаковими якостями. Для 
споживання у свіжому 

вигляді та перероблення.

Надранній сорт. 
універсальний, для 

вирощування у відкритому 
ґрунті та плівкових 

теплицях. Вегетаційний 
період 100-105 днів. Формує 

кущ, заввишки 40-60 см. 
Плоди червоні, округлі, 

масою 90-110 г.

Середньостиглий 
сорт універсального 

використання, придатний 
до комбайнового збирання. 

Вегетаційний період 111-
115 днів. Плоди червоні, 

овальної форми, м’ясисті, 
щільні, масою 100-120 г.

Середньоранній сорт. 
Вегетаційний період 

110-120 днів. Плоди плоско-
округлої форми, оранжевого 

забарвлення, масою 200-
250 г. Сорт придатний для 
споживання свіжим та для 

перероблення.

Ранньостиглий сорт, для 
вирощування у відкритому 

ґрунті та плівкових 
теплицях. Вегетаційний 

період 95-105 днів. Плоди 
яскраво-червоні, округлі, 
не розтріскуються. Маса 

70-80 г.

Середньопізній сорт, 
вегетаційний період 115-
125 днів. Рослина 120-150 

см. Стійкий до захворювань. 
Плоди за формою сильно 

сплюснуті, вагою 150-250 г. 
Кількість камер 6-7, вміст 

сухих речовин близько 6%.

Середньостиглий сорт. 
Плоди округлої форми зі 
строкатим забарвленням 

від зеленого зі світло - 
зеленими смугами до 
червоного з жовтими 

смугами. Підходить для 
консервації та споживання 

свіжими.

Середньоранній сорт. 
Рослина висотою 1,5 
м, сильна, стійка до 
захворювань. Плоди 

кубуваті, злегка ребристі, 
дуже великі, масою від
300 г до 1 кг, солодкі, 

м’ясисті. Не розтріскуються.

Пізньостиглий сорт 
універсального 

використання. Вегетаційний 
період 116-130 днів. Плоди 
великі, плескато-округлі та 
округлі, червоні, гладенькі, 
масою 125-130 г. Смакові 

якості високі.

Середньоранній сорт. Для 
вирощування в плівкових 
теплицях та у відкритому 

ґрунті. Вегетаційний період 
105-115 днів. Рослини 
заввишки 2-3 м. Плоди 
плескато-округлі, слабо 

ребристі, масою до 400 г.

Середньоранній сорт. 
Вегетаційний період 

105-115 днів. Рослини 
заввишки 2-3 м. Плоди 
плескато-округлі, слабо 

ребристі, масою до 400 г. 
На одній китиці формується 

3 – 5 плодів рожевого 
забарвлення.

Середньостиглий сорт 
з рясним та тривалим 

плодоношенням. Формує 
чималі (до 300 г) овально-
сплющені, соковиті плоди 

із щільним м’якушем та 
чудовими смаковими 
якостями. Для свіжого 

споживання.

Томат низькорослий
Бенефіс

Томат низькорослий
Мулатка

Томат низькорослий
Комплімент

Томат низькорослий
Кременчуцький

Томат низькорослий
Лагідний

Томат низькорослий
Ляна рожева

Томат низькорослий
Ляна

Томат низькорослий
Малинове Віканте

Томат низькорослий
Ріо Грапо

Томат низькорослий
Ріо Гранде

Томат низькорослий
Оберіг

Томат низькорослий
Настенька

Томат низькорослий
Морквяний

Томат низькорослий
Маруся

Томат низькорослий
Іскорка

Томат низькорослий
Золотий Потік

Томат низькорослий
Зимова вишня

Томат низькорослий
Ефемер

Томат низькорослий
Загадка

Томат низькорослий
Денар

Томат низькорослий
Даліміл

Томат низькорослий
Яблунька Росії

Томат низькорослий
Хурма

Томат низькорослий
Сармат

Томат низькорослий
Санька

Томат низькорослий
Самсон

Томат низькорослий
Сабала

Томат низькорослий
Ріо Фуего

Томат високорослий
Гібрид Тарасенко - 6

Томат високорослий
Волове серце 

рожеве
Томат високорослий

Волове серце 
оранжеве

Томат високорослий
Волгоградський 5/95

Томат високорослий
Ведмежа лапа

Томат високорослий
Амурський Тигр

Томат високорослий
Американський

ребристий

350

0,1г- 5,00

356

0,1г- 4,70

353

0,1г- 5,00

352

0,1г- 4,70

351

0,1г- 4,80

363

0,1г- 5,50

361

0,1г- 5,50

357

0,2г- 6,00

358

0,1г- 5,50

360

0,1г- 5,30

362

0,3г- 6,00

343

0,1г- 4,90

349

0,1г- 5,00

348

0,1г- 4,90

354

0,1г- 4,70

346

0,1г - 5,50

345

0,2г- 6,00

344

0,1г- 4,80

355

0,1г- 4,90

370

0,1г- 5,00

369

0,1г- 4,90

368

0,1г- 4,80

371

0,1г- 7,00
377

0,1г- 6,00

376

0,1г- 5,50

375

0,1г- 5,50
374

0,1г- 5,00

365

0,1г- 4,90

367

0,1г- 5,70

366

0,1г- 4,50

372

0,1г- 6,00

373

0,1г- 6,00

0,1г-6,00
5г-42,00

347

0,1г-6,00
5г-43,00

359

0,2г-6,00
5г-43,00

364
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Середньоранній сорт, для 
вирощування у відкритому 

та закритому ґрунті. 
Рослина висотою до 2,5 м. 

Зав’язується до 40-50 плодів. 
Плоди округлі з носиком, 
червоного забарвлення, 

середньою масою 70-90 г.

Середньопізній 
сорт холодостійкий, 

тіньовитривалий, потребує 
пасинкування. Рослина 

заввишки 1,5-2 м. Плоди 
жовтого забарвлення, 
масою до 700-800 г, із 
чудовими смаковими 

властивостями.

Середньостиглий сорт. 
Вегетаційний період 

115-120 днів. Рослини 
заввишки 1,4 м. Плід 

грушоподібної форми, 
рожевого кольору, масою 

30-50 г. Сорт придатний для 
свіжого використання та 

маринування.

Пізньостиглий 
високоврожайний сорт. 

Вегетаційний період 120-130 
днів. Рослини заввишки 
1,5-2,5 м. Плоди округло 

видовжені, масою 50-70 г. На 
одній китиці формується 5- 
10 плодів жовтого кольору.

Пізньостиглий сорт, 
тіньовитривалий, 

високоврожайний. 
Вегетаційний період 120-

130 днів. Рослини заввишки 
1,5-2,5 м. Плоди округло 

видовжені, масою 50-70 г. 
На одній китиці формується 

5-10 плодів.

Пізньостиглий сорт, 
холодостійкий, 
універсального 

використання. Вегетаційний 
період 120-130 днів. Рослини 

заввишки 1,5-2,5 м. Плоди 
округло-видовжені, масою 

50-70 г. На одній китиці 
формується 5-10 плодів.

Середньостиглий сорт. Плід 
червоного кольору, до 10 
сантиметрів завдовжки з 
носиком, твердий, вагою 

100-120 г. Стійкий до 
фітофторозу. Сорт рясний 
до плодоносінні. Культура 

тепло - та світлолюбна.

Середньоранній сорт. 
Рослина висотою до 1,2 м. 

Вегетаційний період 110-115 
днів. Формує видовжено-
овальні плоди, рожевого 

забарвлення, масою 
80-100 г. Використовують 

плоди свіжими та для 
консервування.

Середньоранній сорт. 
Рослина висотою до 1,2 м. 

Вегетаційний період 110-115 
днів. Формує видовжено-
овальні плоди, рожевого 

забарвлення, масою 
80-100 г. Використовують 

плоди свіжими та для 
консервування.

Середньостиглий сорт, для 
вирощування у відкритому 

ґрунті та під плівковими 
укриттями. Плоди округло-

плоскі, масою 100-200 г, 
красивого рожево-малинового 

кольору. М’якуш солодкий, 
смачний.

Середньоранній сорт. 
Вегетаційний період 60-65 
днів. Рослина висотою до 
2-2,5 м, потребує підпори. 
Плоди округлі, гладенькі, 

ледь ребристі, темно-
рожеві, масою 200-300 г, 

м’ясисті, соковиті, солодкі 
та смачні.

Середньостиглий сорт, для 
вирощування у відкритому 

ґрунті. Вегетаційний 
період 110-115 днів. Плоди 
червоні, м’ясисті, округлі, 

високих смакових якостей. 
Маса 120-125 г. Придатні 

для споживання свіжими та 
перероблення.

Середньостиглий сорт, для 
вирощування у відкритому 

ґрунті. Вегетаційний 
період 110-120 днів. Плоди 
оранжеві, округлі, високих 

смакових якостей. Маса 
110-130 г. Для споживання 

у свіжому вигляді та 
перероблення.

Середньоранній сорт. Для 
вирощування в плівкових 
теплицях та у відкритому 

ґрунті. Вегетаційний період 
110-115 днів. Рослини 
заввишки 1,5 м. Плоди 

плескато-округлої форми, 
червоні, масою до 1 кг.

Середньоранній сорт, для 
вирощування у відкритому 
ґрунті. Вегетаційний період 

110-115 днів. Рослини 
заввишки 1,5 м. Плоди 
сливоподібні, рожевого 

забарвлення, масою
200-400 г.

Ранньостиглий сорт, плоди 
у формі краплі, рожевого 

кольору, вагою 10-13 г, 
ростуть гронами. Плоди 
мають мускатний смак. 

Використовують для 
свіжого споживання та 

консервування.

Середньостиглий сорт. 
Для скляних та плівкових 

теплиць. Вегетаційний 
період 115-120 днів. 

Рослини заввишки 2-3 м. 
Плоди плоско-округлі, слабо 
ребристі, масою 200-300 г, 

рожевого кольору.

Середньостиглий сорт. 
Для плівкових теплиць 
та відкритого ґрунту. 

Вегетаційний період 110 – 
130 днів. Рослини заввишки 
1,5 м. Плоди плоско-округлі 

білі, масою 200-300 г. 
Використовують у свіжому 

вигляді.

Середньоранній сорт з 
вегетаційним періодом 110-

115 днів, висотою 150-
170 см. Плоди плоско-
округлої форми, жовті, 

масою 270-300 г. 
Використовують плоди 

свіжими.

Середньостиглий 
сорт, призначений для 

вирощування у відкритому 
ґрунті. Рослина висотою 

80-100 см. Плоди червоні з 
жовтими смугами, округлої 

форми. Середня маса -
30-50 г.

Середньостиглий сорт. 
Плоди грушоподібні, 

соковито-жовті, щільні, 
м’ясисті, не схильні 
до розтріскування, з 

відмінними смаковими 
якостями. Споживають 

у свіжому вигляді та для 
консервування.

Середньостиглий сорт 
для відкритого ґрунту і 

плівкових теплиць. Рослина 
висотою до 120 см, 

сильна, не схильна для 
ураження фітофторою 

плодить до заморозків. 
Плоди насичено-червоного 

кольору, щільні, м’ясисті.

Середньостиглий сорт. 
Для відкритого ґрунту та 

плівкових теплиць. Рослина 
висотою до 120 см, сильна, 

урожайна та здорова. 
Плоди грушевої форми, 

щільні, м’ясисті, не схильні 
до розтріскування.

Середньостиглий сорт. Для 
відкритого та закритого 

ґрунту. Вегетаційний період 
115-120 днів. Плоди плоско-
округлі, масою 200-300 г. На 

одній китиці формуються 
6-8 плодів. Сорт стійкий

до хвороб.

Ранньостиглий сорт. 
Вегетаційний період 
80-110 днів. Рослини 

потребують підпор. Формує 
гроноподібні китиці з 

20-40 червоними плодами, 
округлі, масою 15-25 г. 
Плоди універсального 

використання.

Ранньостиглий сорт. 
Вегетаційний період 
80-110 днів. Рослини 

потребують підпор. Формує 
гроноподібні китиці з 

20-40 бордовими плодами, 
округлої форми, масою 

15-25 г. Для відкритого та 
закритого ґрунту.

Середньоранній сорт. Період 
вегетації 102 – 110 днів. 
Рослина висотою до 2,0-

2,5 м, потребує 
пасинкування. Плоди 

округлі, гладенькі, бордові, 
коричневі, масою 200-300 г, 
м’ясисті, соковиті, солодкі.

Середньоранній сорт. 
Вегетаційний період 90-100 

днів. Цибулина округла, 
велика, масою 140-180 г, 

напівгострого смаку, 
гарних смакових якостей. 

Забарвлення лусочок 
червоного кольору.

Пізньостиглий сорт, 
напівгострий, універсального 

використання, придатний 
для тривалого зберігання. 

Цибулини вирівняні, 
кулясті з тонкою шийкою, 

масою 90-160 г. Стійкий до 
несправжньої борошнистої 

роси.

Середньостиглий сорт. 
Вегетаційний період 92-94 

дні. Цибулин з масою 
75-90 г. Сухі покривні 

луски коричневі та світло-
коричневі, а соковиті –
білого забарвлення, з 

салатним відтінком. Смак 
гострий.

Середньопізній сорт. 
Вегетаційний період 

137-140 днів. Одночасне 
достигання цибулин 

з масою 80-100 г. Сухі 
луски темно-золотистого, 

а соковиті – кремово-
білого забарвлення. Для 

довготривалого зберігання.

Середньопізній сорт. 
Вегетаційний період 120-

130 днів. Цибулини округло-
плескаті. Забарвлення сухих 
лусок червоне, а соковитих –
з червоно-рожевим, білим 
відтінком. Смак солодкий, 

солодко-гострий.

Середньостиглий сорт, 
напівгострий, малогніздний. 
Цибулини круглясто-плоскі. 

Сухі луски жовті, іноді з 
коричневим або рожевим 

відтінками. Соковиті, 
білі, довкола шийки з 

позеленінням, лежкість 
добра.

Ранньостиглий сорт озимої 
цибулі. Цибулина золотисто-

коричнева, округла, 
середнього розміру, із 

багатим, збалансованим 
смаком. Сорт пластичний та 
стійкий до стресових умов 

вирощування.

Середньостиглий сорт, 
гострий, одногніздний. 
Період вегетації 94-115 
днів. Цибулини округло 
видовжені. Сухі луски 

коричнево-бронзового 
кольору. Середня маса 

цибулини 100-150 г.

Томат високорослий
Гібрид Тарасенко-2 

F1

Томат високорослий
Новичок

Томат високорослий
Ожаровський 
Малиновий

Томат високорослий
Перлина

Томат високорослий
Принц буржуазії

Томат високорослий
Радісний

Томат високорослий
Райська насолода

Томат високорослий
Новичок рожевий

Томат високорослий
Надія Тарасенко

Томат високорослий
Де-Барао чорний

Томат високорослий
Де-Барао жовтий

Томат високорослий
Де-Барао

помаранчевий
Томат високорослий

Груша рожева
Томат високорослий
Гігант лимонний

Томат високорослий
Розовий гігант

Томат високорослий
Трюфель жовтий

Томат високорослий
Тигровий

Томат високорослий
Сонячне коло

Томат високорослий
Сніжно-білий

Томат високорослий
Розаліта

Томат високорослий
Рожевий Фламінго

Цибуля рiпчаста
Брауншвейгська

Томат високорослий
Чорний принц

Томат високорослий
Чері чорний

Томат високорослий
Чері червоний

Томат високорослий
Червоний гігант

Томат високорослий
Трюфель чорний

Томат високорослий
Трюфель червоний

Цибуля рiпчаста
Халцедон

Цибуля рiпчаста
Тексас Грано

Цибуля рiпчаста
Сквирська

Цибуля рiпчаста
Скарлет

Цибуля рiпчаста
Крiстiне

Цибуля рiпчаста
Глобус

Цибуля рiпчаста
Вольська

378

0,1г- 5,00
383

0,1г- 6,00

381

0,1г- 6,00

388

0,1г- 5,00

386

0,1г- 5,00

379

0,1г- 5,30

380

0,1г- 4,90

382

0,1г- 6,00
384

0,1г- 6,00

385

0,1г- 4,80

387

0,1г- 6,00
389

0,1г- 4,80

390

0,1г- 5,00

391

0,1г- 6,00

394

0,1г- 5,00

399

0,1г- 6,00

405

1г - 6,00

404

0,1г- 5,00

403

0,1г- 5,50

402

0,1г- 5,50

401

0,1г- 4,80

392

0,1г- 6,00

393

0,1г- 6,00

395

0,1г- 4,00

396

0,1г- 4,80

397

0,1г- 4,60

398

0,1г- 6,00

400

0,1г- 6,00

412

2г - 5,50

411

0,5г - 6,50

410

2г - 5,00

409

2г - 5,50

407

2г - 5,50
2г-5,50

10г-19,00

406

2г-5,50
10г-19,00

408
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Цей вид дуже 
низькокалорійний. 

Капелюшок 7-25 см в 
діаметрі і ніжка 0,5 - 2,5 

см, забарвлений в м’який 
бежевий колір. У грибі 
міститься дуже велика 

кількість білка.

На вигляд трохи нагадує 
білий гриб, особливо своєю 

ніжкою і коричневим 
капелюшком. Смак 

приємний, грибний, є нотки, 
що нагадують горіх кеш’ю. 

При приготуванні не втрачає 
своїх смакових якостей.

Гриб зростає взимку. 
Капелюшок широкий, 
2-8 см, ніжка висока, 
3-8 см. Колір яскраво 

помаранчевий, зверху 
світліший, а знизу - темний. 

Даний гриб підлягає 
обов’язковій термічній 

обробці.

Капелюшок широкий 
і м’ясистий, в діаметрі 

досягає 15 см, світло-сірого 
кольору. Ніжка довга і 

товста, в діаметрі до 3 см.  
Має насичений і яскраво 

виражений грибний смак.

Делікатесний і гриб. 
Капелюшок широкий, 

світло-коричневий, 
куполоподібний. Ніжка 
висока і товста, сірого 

кольору. М’якуш щільний,  
м’ясистий. Зростає, 
зазвичай, з червня

і до жовтня.

Духмяний гриб. Капелюшок 
діаметром до 12 см, 

кулястий, темно-
коричневий. Ніжка у висоту 
14 см, в а діаметрі 2-4 см, 
світло-коричнева. М’якуш 
щільний і соковитий. Смак 
солодкуватий, насичений 

грибний.

Капелюшок округлої форми, 
діаметром 3-8 см. Поверхня 
капелюшка глянцева, біла. 
Ніжка кольору капелюшка, 

циліндрична 3-10 см у 
висоту і 3-4 см в товщину.  

М’якуш м’який, соковитий, 
щільний.

Смачний підвид печериці. 
Капелюшок трохи 

вдавлений, 15 см у діаметрі, 
світло-коричневого кольору. 

Ніжка товста, такого ж 
кольору, тільки трохи 

світліша. М’якуш білий, 
щільний і м’ясистий.

Для вирощування на 
деревині широколистяних 

порід. Шапочка  6-15 см 
з циліндричною товстою 
ніжкою. Поверхня суха, 

світло-коричнева. М’якуш 
м’який, щільний, соковитий.

Глива королівськаГлива звичайна
Комплексне добриво. З його 

допомогою повертають 
до норми pH субстрату, 

покращують структуру ґрунту 
і насичують його живильними 

речовинами, необхідними 
для повноцінного розвитку 

грибниці.

Корисний і великий гриб. 
Капелюшок, діаметром 
6-16 см,  коричневий, 
ідеально прикрашає 
світлу, красиву ніжку. 

М’якуш білий, щільний, 
м’ясистий. Універсальний у 

використанні

Відноситься до умовно-
їстівних грибів і вживається 

тільки в засоленном 
вигляді, через місяць після 
засолювання. Капелюшок 

жовтий, широкий, лійчастий, 
ніжка довга і об’ємна. 

М’якуш білий, щільний.

Капелюшок вирвоподібний, 
4-6 см в діаметрі. Ніжка 
зрощена з капелюшком, 

у висотою 7 см. Гриб 
яскраво-жовтого або жовто-

помаранчевого кольору. 
М’якуш щільний, пружний.

Класичний, ароматний гриб. 
Капелюшок коричневий, 

широкий, округло-кулястий. 
Ніжка довга, біла або 

кремово-жовта. М’якуш 
м’який і соковитий. Ростуть 

маслюки з червня по 
жовтень.

Середньопізній сорт. 
Призначений для 

вирощування навесні, восени 
і під зиму. Для кулінарії, 

для консервування, чудова 
сировина для заморожування. 
Листя великі, довгасті, злегка 

хвилясті.

Ранньостиглий сорт. 
Форма листків овальна, 

яйцеподібна. Окрас 
зелений. Стійкість до 

стрілкування та швидке 
відростання зелені. 

Ідеально підходить для 
приготування салатів, супів 

та для консервування.

Багаторічна цибуля з 
ніжними трубчастими 

темно-зеленими листками 
з високим вмістом вітаміну 

С. Цибуля надзвичайно 
холодостійка і може зимувати 

без прикриття. На одному 
місці росте до 5 років

Ранньостиглий сорт.Період 
вегетації 40–45 днів. 

Сорт призначений для 
вирощування у відкритому 

ґрунті та під плівковим 
укриттям. Хороша 

холодостійкість, високий 
вихід якісної зелені.

Середньопізній сорт. 
Рослина середнього росту, 

листки темно-зелені, 
гофровані. Стійкий до 
стрілкування, добре 

переносить заморозки. 
Вегетаційний період при 

весняному висіванні 
становить 55 днів.

Урожайний сорт. Має 
високі поживні, смакові 

та лікувальні властивості. 
Це дворічна культура з 
вегетаційним періодом 

170-200 днів. Цибулю-порей 
найчастіше використовують 

як ароматну приправу.

Ранньостиглий сорт. Має 
високі поживні, смакові 
властивості. Вирощувати 
його краще розсадним 

способом. Насіння 
висівають за 50-60 днів до 
висаджування у відкритий 

ґрунт у другій половині 
лютого.

Багаторічний сорт, для 
ранньовесняного урожаю 

свіжої зелені. Молоде пір’я 
має ніжний, злегка гострий, 
свіжий смак. Красиво цвіте 
рожево-бузковим цвітом, 

медонос. 

Ранньостиглий кущовий 
сорт. Рослини ростуть 

поодиноко або групою (у 
вигляді куща), утворюють 
малі цибулини (25-35 г) 
плоскої ромбоподібної 

форми. Мають добрі 
смакові якості.

Багаторічна трав’яниста 
рослина. Утворює дудчасте 

листя, в кількості 3-7 шт.,
висотою до 0,4 м. 

Хороша продуктивність 
спостерігається на 3-4 рік, 

а максимальний період 
зростання на одному місці 

10 років.

Багаторічна трав’яниста 
рослина. Відзначається 

підвищеною 
морозостійкістю. На одному 
місці росте п’ять-сім років. 

Рано навесні вона відростає, 
утворюючи ніжні, смачні, не 

дуже гострі зелені листки.

Сорт озимої цибулі 
короткого світлового дня, 

призначеної для висівання 
восени та перезимівлі у 
відкритому ґрунті. Сорт 

призначений для раннього 
збору зеленої маси та 

цибулин.

Середньопізній солодкий 
сорт. Вегетаційний період 

130-150 днів. Цибулини 
щільні, плескаті, вагою 

130-150 г. Вирощується з 
розсади або з насіння при 

зрошенні. Висаджують 
розсаду у відкритий ґрунт у 

віці 60 діб.

Середньостиглий сорт. 
Гострий, високоврожайний, 

універсального 
призначення. Період 

вегетації 120 днів. Цибулини 
вирівняні, кулясто-плоскі 
із тоненькими шийками, 

масою 70-90 г. Зберігається 
9-10 місяців.

Ранньостиглий сорт, з 
періодом вегетації 115-120 
днів. Цибулини золотисті, 

плоско-округлі, мають 
солодкий смак з приємною 

гостротою. Чудово 
зберігається та відзначається 

універсальністю 
призначення.

Середньопізній сорт. Плоди 
мають форму ромба. 
Шкірочка червоного 

забарвлення, щільної 
структури. Вага 60-80 г. 

Гоструватого смаку. У них 
міститься велика кількість 

аскорбінової кислоти.

Ранньостиглий сорт. 
Рослина сильна, швидко 

росте. Утворює пряму 
розетку з великим, 
насичено-зеленим, 

соковитим листям, з 
лагідно-кислим смаком. 
Висівають рано навесні, 

влітку або під зиму.

Цибуля рiпчаста
Червоний Кардинал

Цибуля салатна
Мрія 

Цибуля салатна
Ніжнотрубчатий

шніт
Цибуля салатна

Шалот
Цибуля салатна

Шнiт
Шпинат

Красень Полісся
Шпинат
Лагос

Щавель
Бельвільський

Шпинат
Матадор

Цибуля салатна
Каретка

Цибуля салатна
Ентіта

Цибуля салатна
Батун

Цибуля рiпчаста
Ялтинська 

місцева
Цибуля салатна

Августа
Цибуля рiпчаста

Штутті
Цибуля рiпчаста
Штутгарт Різен

Щавель
Широколистий

Маслюк звичайнийЛисичка жовтаГруздь справжнійБілий гриб БоровикАктиватор міцелій

Шіїтаке
Імператорський

Печериця
королівська коричнева

Печериця
королівська білаПольський грибПідосиковик

звичайний
Підберезовик

звичайнийОпеньок зимовий
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3г - 5,00
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10г- 24,00

434

10г- 25,00

437

10г- 24,00

443

10г- 25,00
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10г- 26,00

441

10г- 26,00

440

10г- 25,00
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1г - 6,00

430

40г- 25,00

431

10г- 25,00

432

10г- 25,00

433

10г- 24,00

438

10г- 24,00

439

10г- 24,00

419

1г - 6,00
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1г - 5,50
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1г - 5,50

416

1г - 11,00
415

2г- 5,00

414

1г- 6,00

СУХИЙ МІЦЕЛІЙ ГРИБІВСУХИЙ МІЦЕЛІЙ ГРИБІВ

Міцелій - це штучно створена коренева система гриба, схожа на 
тонкі нитки (гіфи), які розвиваються в субстраті. Одного пакета 
міцелію достатньо для вирощування грядки площею 2-3 кв. м.

2г-6,00
10г-24,50
20г-39,00

429

1г-6,50
10г-37,00

413
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Clause” Франція. Надранній 
гібрид. Період вегетації 60-65 
днів. Плоди округло-овальної 

форми, гладкі, фіолетові, 
до 15 штук з куща. М’якуш 

щільний, світло-білого 
кольору, ніжний, без гіркоти.

“Rijk Zwaan” Нідерланди. 
Середньоранній сорт. 
Коренеплід темно – 
червоний Стійкий до 

несприятливих погодних 
умов вирощування. 

Відмінна придатність для 
тривалого зберігання.

“Bejo” Нідерланди. 
Надранній гібрид для 

реалізації пучкової 
продукції. Вегетаційний 

період 90 днів. Коренеплід 
округлої форми, 

гладенький, інтенсивно-
червоного кольору. Стійкий 

до квітучості.

“Satimex” Німеччина. 
Ранньостиглий сорт. Коренеплід 

округлої форми, гладкий. 
М’якуш темно-червоний без 

радіальних кілець, соковитий, 
солодкий, ніжний, смачний. 

Не схильний до стрілкування і 
церкоспорозу.

“Rijk Zwaan” Нідерланди. 
Середньопізній сорт. Має 

малу площу кріплення 
гички. Придатний для 

механізованого збирання. 
Коренеплоди високої 

якості, однорідні, у розрізі 
відсутні білі кільця. Добре 

зберігається.

“Clause” Франція. 
Ранньостиглий сорт. 

Період вегетації 90-95 днів. 
Коренеплоди округлої 

форми, гладкі, однорідного 
розміру, темно-бордові, 

без виражених радіальних 
кілець, вагою 250–300 г.

“Satimex” Німеччина. 
Ранньостиглий сорт. Період 

вегетації 105-110 днів. 
Коренеплоди циліндричні, 

однорідні за розміром, 
м’якуш темно-червоний, 

без кілець. Придатний для 
зберігання.

“Service plus” Франція. 
Ранньостиглий сорт. Плід 

грушеподібний, кремовий. 
М’якуш солодкий, хрумкий 

з приємним мускатним 
ароматом, має ніжно-

кремову текстуру. Добре 
зберігається (6-12 місяців).

“Service plus” Франція. 
Середньостиглий сорт. 

Рослина довгоплетиста, на 
кожній формується за 5-6 

приплесканих плодів, масою 
1,5-2 кг. М’якуш щільний, не 

волокнистий, ароматний, 
помаранчевий.

“Service plus” Франція. 
Середньостиглий сорт. Плоди 

овально-округлі, з тонкою 
шкіркою, м’якуш солодкий та 
легко розварюється. Насіння 

без лушпиння, темного 
кольору, з якого отримують 

олію екстракласу!

“Clause” Франція. 
Середньостиглий сорт 

з високим вмістом 
каротину. Плоди червоно-

помаранчеві, сегментовані. 
М’якуш помаранчевий, 

щільний, з прекрасними 
смаковими якостями. Маса 

плоду 15-20 кг.

“Syngenta” Нідерланди. 
Надранній сорт. Період 

вегетації 56 днів. 
Горох темно-зелений, 

великозернистий, 
зморшкуватий. Лопатки 
темно-зелені, довжиною

13 см, що містять 7-8 
великих зерен.

“Syngenta” Нідерланди. 
Середньостиглий 

сорт, темно-зелений, 
великозернистий. У 

стручку 8 зернин. Горох 
має привабливий вигляд 

і чудовий смак. Сорт  
забезпечує основний 

урожай. Стійкий до хвороб.

“Lark seeds” США. 
Ранньостиглий сорт. 

Вегетаційний період 50-55 
днів. В бобі формується 

7-8 зерен, розміром 
8,5-1 мм. У вузлі по 2-3 

боби. Горох смачний, для 
вживання на свіжий ринок і 

перероблення.

“Satimex” Німеччина. 
Середньоранній сорт. 

Період вегетації 50-60 днів. 
Стебло середньої довжини. 
Боби довжиною 7-9 см, без 
пергаментної плями, ніжні, 
соковиті. Насінин у бобі 6-8 
штук. Смакові якості бобів 

відмінні.

“Clause” Франція. 
Ранньостиглий гібрид. 

Вегетаційний період 55-60. 
Плоди вагою 3,5-5 кг. 
М’якуш світлий, дуже 

ароматний, соковитий і 
солодкий. Гібрид стійкий до 
хвороб. Високоврожайний, 

стійкий до хвороб.

“Clause” Франція. 
Ранньостиглий сорт. Плоди 
однорідні, вирівняні, вагою 
2-2,5 кг. Гарний зовнішній 

вигляд. М’якуш білий 
з приємним ароматом 

і солодким смаком. 
Насіннєва камера маленька.

“Syngenta” Нідерланди. 
Ранньостиглий гібрид.. 
Плоди округлі з густою 

сіткою, кремово-жовтого 
кольору, вагою 1,2-1,8 кг. 

Вегетаційний період 60-65 
днів.. М’якуш щільний, 
ароматний, смачний.

“Yuksel Tohum” Туреччина. 
Ранньостиглий гібрид. На 
одній рослині формується 

5-6 овальних плодів масою 
до 2 кг. Плоди однорідні, 
вирівняні за формою та 

розміром, жовті. М’якуш 
солодкий та ароматний.

“Nickerson Zwaan” 

Нідерланди. Середньоранній 
гібрид. Період вегетації 75 

днів. Плоди великі, овальні, 
зовнішній колір шкірки — 

інтенсивно-жовтий. 
Дуже солодкий: вміст 
цукру-12-13%. Стійкий

до фузаріозу.

“Satimex” Німеччина. 
Середньоранній сорт. Плоди 
овальної форми, масою 1,5-
2,5 кг, з тоненькою шкіркою 

жовто-зеленого кольору. 
М’якуш біло-жовтий, 

соковитий з високими 
смаковими якостями.

“Nunhems” Нідерланди. 
Ранньостиглий гібрид. 

Рослина відкрита, напів 
прямостояча. Плоди 
прямої циліндричної 

форми, однорідні, біло-
зеленкуватого кольору. Для 

тривалого зберігання.

“Syngenta” Нідерланди. 
Ранньостиглий гібрид. 
Період вегетації 40-43 

дні. Плоди циліндричні, 
правильної форми, світло-
зеленого кольору. Високий 
рівень стійкості до вірусів і 

борошнистої роси.

“Syngenta” Нідерланди. 
Ранньостиглий гібрид. 

Кабачок кущовий. 
Кущ середньорослий, 

компактний. Вегетаційний 
період 40-45 днів. Плоди 
циліндричні, правильної 
форми, темно-зеленого 

кольору, масою 300-400 г.

“Seminis” Нідерланди. 
Надранній кущовий гібрид. 
Рослина компактна. Плоди 

циліндричні, довжиною 
18-20 см. Колір шкірки 
світло-зелений, м’якуш 

білий. Родить до перших 
заморозків.

“Seminis” Нідерланди. 
Ранньостиглий кущовий 

гібрид. Плоди циліндричні, 
прямі, біло-зеленуваті з 
білим м’якушем, дуже 

однорідні, з ніжним смаком. 
Зазвичай їх збирають коли 
довжина кабачка 16-22 см.

“Clause” Франція. 
Ранньостиглий гібрид. 
Вегетаційний період 30 
днів. Використовують 

для кулінарної обробки, 
у них ніжна тонка шкірка, 

соковитий м’якуш і приємний 
солодкуватий смак, для 

дитячого харчування.

“Clause” Франція. 
Ранньостиглий кущовий 

гібрид. Рослина компактна, 
відкрита, дуже продуктивна. 

Плоди циліндричні, 
вирівняні, золотисто-жовтого 

кольору. М’якуш білий, 
насіннєва камера непомітна.

“Clause” Франція. 
Ранньостиглий кущовий 

гібрид. Плоди циліндричні, 
блискучого темно-зеленого 

кольору, однорідні, 
легко знімаються з куща. 
Дуже смачний кабачок, 
прекрасного товарного 

вигляду.

“Satimex” Німеччина. 
Середньоранній гібрид. 
Плід довгуватий, вагою 
10-12 кг, світло-зелений 
з широкими темними 

смугами. М’якуш соковито-
червоний, дуже солодкий. 

Стійкий до фузаріозу.

“Nunhems” Нідерланди. 
Надранній гібрид, Період 

вегетації 58-62 дні. 
Плоди округлої форми, 
смугасті, вагою 7-10 кг, 

товщина шкірки - середня, 
транспортабельний. М’якуш 

червоний, хрусткий та 
солодкий.

“Clause” Франція. Надранній 
сорт. Період вегетації 62-65 

днів. Плоди вирівняні за 
формою і розміром, вагою 
10-12 кг. Шкірка яскрава, 

смугаста. М’якуш хрусткий, 
ароматний, солодкий, без 

волокон і порожнин.

Yuksel Tohum” Туреччина. 
Ранньостиглий гібрид. 

Вегетаційний період 60-62 
дні. Плоди овально-круглІ, 

вирівнянІ за розміром, 
масою 9-11 кг, за 

сприятливих умов досягає 
16 кг. М’якуш солодкий та 

соковитий

“Nunhems” Нідерланди. 
Ранньостиглий гібрид. 

Плоди округлі з привабли-
вими широкими темними 

смугами, однорідні за 
масою, від 10 до 12 кг. 

М’якуш яскраво-червоний 
з гарною внутрішньою 

структурою.

“Syngenta” Нідерланди. 
Середньоранній гібрид. 

Період вегетації 65-70 днів. 
Плід видовженої форми з 

внутрішньою структурою без 
волокон, з високим вмістом 
цукру. Маса плоду 15-18 кг. 
Стійкість до фузаріозного 
в’янення та антракнозу.
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“Bejo” Нідерланди. 
Пізньостиглий гібрид для 

тривалого зберігання, 
шинкування та вживання 

у свіжому вигляді. Головки 
щільні, вагою 3-5 кг. 

Вегетаційний період 142 
дні. Добре витримує високу 

температуру.

“Rijk Zwaan” Нідерланди 
Пізньостиглий гібрид для 
використання у свіжому 

вигляді, перероблення та 
довготривалого зберігання. 

Технічна стиглість через 
120-130 днів після висадки 

розсади. Маса головки 
2,5-4 кг.

“Seminis” США. 
Пізньостиглий гібрид. 

Головки округлої форми, 
масою 4-6 кг. Стійкий до 
пошкодження трипсами. 

До ґрунтів не вибагливий. 
Рекомендований для 
тривалого зберігання 
(протягом 12 місяців).

“Syngenta” Нідерланди. 
Пізньостиглий гібрид.

Термін дозрівання 130-135 
днів, середня вага головки 
3-4,5 кг. Головка щільна з 
відмінною внутрішньою 

структурою. Гібрид стійкий 
до трипсів та фузаріозу.

“Hazera” Нідерланди. 
Пізньостиглий гібрид. 

Період вегетації 120 - 125 
днів. Головки округлої 

форми, вагою 2-6 кг. Гібрид 
стійкий до фузаріозу, і 

толерантний до судинного 
бактеріозу.

“Nickerson Zwaan” 

Нідерланди. Пізньостиглий 
гібрид, один з кращих 

еталонів капусти. 
Вегетаційний період 130-
140 днів. Головки округлої 

форми, щільні, 2,5-4 кг. 
Відмінна лежкість та висока 

товарність.

“Rijk Zwaan” Нідерланди. 
Надранній гібрид. Від 
висадки розсади до 

збирання врожаю 45-50 
днів. Рано формує головки. 

Одночасне дозрівання 
врожаю. Головка щільна, 

компактна, округла, масою 
0,7-1,5 кг.

“Syngenta” Нідерланди. 
Надранній гібрид з 

терміном достигання 
45–48 днів. Головки округлі, 

світло-зелені, щільні, на 
високій ніжці. Маса головки 
1–1,2 кг. Високоврожайний, 

стійкий до стрілкування.

“Seminis” Нідерланди. 
Надранній гібрид. Рослина 

компактна, головки округліґ, 
зелені, масою 0,8-1,5 кг, гарно 
переносять транспортування. 

Не розтріскується. 
Рекомендований для 

вирощування у плівкових 
теплицях.

“Bejo” Нідерланди. 
Надранній гібрид. 50-55 
днів. Головки компактні, 

округлої форми з 
середньою вагою до 1,5 кг, 
мають щільну внутрішню 

структуру. Стійкий до 
несприятливих умов.

Nunhems” Нідерланди. 
Надранній гібрид. Термін 

дозрівання 45-48 днів. 
Дуже висока однорідність 

головок. Рослина компактна 
з інтенсивним ростом. 
Середня вага 0,8-1,2 кг, 

дуже щільна, має соковитий 
солодкий смак без гіркоти.

“Clause” Франція. 
Ранньостиглий гібрид, 

який за 60-65 днів 
формує головки вагою 

1,5-2 кг. Рослини здорові, 
міцні, мають одночасне 

дозрівання щільних, 
однорідних головок. Стійкий 

до розтріскування.

“Nunhems” Нідерланди. 
Ранньостиглий гібрид. 

Термін дозрівання 60-65 
днів. Однорідні зелені 
головки з глянцевим 

відтінком вагою 1,5-2 кг. 
Високий рівень стійкості до 

пошкодження трипсами.

“Syngenta” Нідерланди. 
Середньопізній гібрид. 

Термін дозрівання 115-120 
днів, вага головки 3-5 кг, 
зберігання до 5 місяців. 

Головки компактні, щільні. 
Не ушкоджується трипсом, 

стійкий до фузаріозу.

“Nunhems” Нідерланди. 
Середньопізній гібрид. 
Головка капусти щільна
2-4 кг. Після дозрівання 
чудово зберігається до 4 
тижнів в полі на корені. 

Слабка чутливість до 
пошкодження трипсами та 

фузаріозу.

“Seminis” Нідерланди. 
Середньопізній гібрид. Достигає 

через 115-120 днів після 
пересадки. Головки округло-

плоскі, масою 4-8 кг, з відмінною 
внутрішньою структурою. 
Толерантний до враження 

трипсами та стійкий до фузаріозу.

“Clause” Франція. 
Середньопізній гібрид. 

Головки щільні, округло-
плескаті, з відмінною 

внутрішньою структурою. 
Завдяки високому вмісту 

цукрів має відмінні смакові 
якості. Середня вага головок 

4-6 кг.

“Bejo Zaden” Нідерланди. 
Середньопізній гібрид. 

Період дозрівання 
105-110 днів. Головки 

щільні, округлі, сріблясто-
зеленуваті, вагою близько 
5 кг, окремі екземпляри до 
12-15 кг. Гібрид найкращий 

для заквашування.

Clause” Франція. 
Середньопізній гібрид. 

Головки зберігаються до 
кінця зими. Головки кулясті, 

блідо-зелені зовні та білі 
всередині, масою до 3,5 

кг Мають щільну структуру 
та короткий внутрішній 

качанчик.

“Bejo” Нідерланди. 
Середньостиглий гібрид. 
Період вегетації 70 днів

від висадки розсади.
Формує качан вагою

1,5-2 кг. Рослина компактна 
з сильною кореневою 
системою, стійка до 

фузаріозу.

“Syngenta” Нідерланди. 
Надранній гібрид. Термін 
дозрівання 110-115 днів, 
головки мають діаметр 

2,5-3 см. Плоди прекрасно 
вирівняні, інтенсивно 

зеленого кольору. Висока 
стійкість до стресових умов 

вирощування.

“Bejo” Нідерланди. 
Ранньостиглий гібрид. Головки 

мають округло-овальну 
форму і легко відриваються 

від ніжки. Може висівати 
ранньою весною в ґрунт, а збір 

проводять у другій половині 
жовтня або на початку грудня.

“Bejo” Нідерланди. 
Надранній гібрид (45-48 
днів). Формує короткі, 

компактні, соковиті, 
циліндричні плоди ніжно 

салатового кольору. Висока 
стійкість до цвітучості та 
побуріння листків плоду.

“Satimex” Німеччина. 
Ранньостиглий гібрид. 

Вегетаційний період 50-65 
днів від висадки розсади. 

Головки середнього розміру, 
добре закриті, бочкоподібної 

форми, світло-зеленого 
кольору, масою 1,5 кг.

“Nickerson Zwaan” Нідерланди. 
Середньостиглий гібрид. 

Вегетаційний період 75-80 
днів. Суцвіття щільні, 

білосніжні, виняткової якості, 
масою 1,5-2,5 кг. Рослина має 

досить потужний листовий 
апарат.

“Bejo” Нідерланди. 
Ранньостиглий всесезонний 

сорт. Пластичний до умов 
вирощування. Формує 

щільну білу головку, вагою 
1,2-1,5 кг. Період вегетації 

75 днів. Вирощують 
розсадним способом та 

висівом у відкритий ґрунт.

“Rijk Zwaan” Нідерланди. 
Ранньостиглий сорт. За 

строками дозрівання не 
має конкурентів (в межах 

55 днів з моменту висадки 
розсади). Суцвіття тверді, 
компактні, сніжно-білого 

кольору. Масою від
0,6-1,5 кг.

Seminis” Нідерланди. 
Середньоранній гібрид. 

Вегетаційний період 
70-75 днів після висадки 
розсади. Рослина міцна, 

формує гладеньку, 
дуже щільну головку, із 
відмінною здатністю до 

самовкривання.

“Syngenta” Нідерланди. 
Середньопізній гібрид. 

Маса головки 1,5-2 кг, має 
щільну внутрішню структуру. 

Компактна рослина з сильною 
кореневою системою. Стійка 
до фузаріозу, толерантна до 

трипса.

“Hazera” Нідерланди. 
Середньостиглий гібрид 
конічної капусти, у якої 

період вегетації триває три 
місяці (75-90 днів). Головки 
щільні, яскраво-червоного 

забарвлення, масою
0,5-2,5 кг.

“Syngenta” Нідерланди. 
Середньопізній сорт. 

Рослина з однорідними 
м’ясистими вирівняними 

стручками, довжиною 

11-12 см, діаметром 9 мм. 
Кущ прямостійний, висотою 

50 см. Сорт стійкий до 
хвороб.

“Syngenta” Нідерланди. 
Ранньостиглий кущовий 
сорт. Рослина висотою 

40-50 см. Стручки тонкі, 
довгі (15 см), м’ясисті, 

соковиті, не пошкоджуються 
іржею з високий вмістом 

цукру. Насіння біле. Високі 
смакові якості.

“Clause” Франція. 
Ранньостиглий гібрид. 

Період достигання 70-73 
дні. Довжина качана 18 

см. Має приємний смак і 
відмінний товарний вигляд. 

Рослина міцна, висотою 

170 см. Високий вміст цукру.

“Syngenta” Нідерланди. 
Ранньостиглий невисокий 

гібрид. Качан привабливого 
жовтого кольору з великими 

зернами. Кукурудза дуже 
солодка. Перший качан 

формується на висоті 50 см. 
Пластичний у вирощуванні.

“Seminis” Нідерланди. 
Ранньостиглий 

суперсолодкий гібрид. 
Період вегетації 75 днів. 
Висота рослини 190 см. 

Качан довжиною 20-22 см з 
зернами жовтого кольору. 

Високоврожайний.

Капуста білоголова 
пізньостигла
Амтрак F1

Капуста білоголова 
середньостигла
Бригадир F1

Капуста білоголова 
ранньостигла
Пандіон F1

Капуста білоголова 
ранньостигла

Парел F1
Капуста білоголова 

ранньостигла
Свірель F1

Капуста білоголова 
ранньостигла

Сір F1
Капуста білоголова 

ранньостигла
Янісоль F1

Капуста білоголова 
середньостигла

Агресор F1

Капуста брюссельська
Абакус F1

Капуста броколі
Монако F1

Капуста білоголова 
середньостигла
Центуріон F1

Капуста білоголова 
середньостигла

Мегатон F1
Капуста білоголова 

середньостигла
Атрія F1

Капуста білоголова 
середньостигла
Акварель F1

Капуста цвітна
Фрідом F1

Капуста цвітна
Опал

Капуста цвітна
Гудмен

Капуста цвітна
Барселона F1

Капуста пекінська
Мікадо F1

Капуста пекінська
Маноко F1

Капуста брюссельська
Франклін F1

Кукурудза цукрова
Трофі F1

Кукурудза цукрова
Спіріт F1

Кукурудза цукрова
Леженд F1

Квасоля
Серенгеті

Квасоля
Кларон

Капуста червоноголова
Тінті F1

Капуста червоноголова
Реск’ю F1

Капуста білоголова 
ранньостигла

Міррор F1

Капуста білоголова 
ранньостигла

Єтма F1
Капуста білоголова 

пізньостигла
Ліон  F1

Капуста білоголова 
пізньостигла

Зенон F1
Капуста білоголова 

пізньостигла
Золтан F1

Капуста білоголова 
пізньостигла
Галаксі F1

Капуста білоголова 
пізньостигла
Анкома F1
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20нас- 8,20
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20нас- 15,00
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482

20нас- 17,50

481

20нас- 14,30
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20нас- 16,90

495

20нас- 16,50

483

20нас- 16,90

500

10нас- 19,90
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