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Середньопізній, коренеплоди 
масою 240-300г, циліндричні, з 

м’якою шкіркою, однорідні, добре 
зберігаються

Середньостиглий, 
високоврожайний. Вегет. 

період: 120дн. Плоди 
довжиною - 16см, масою - 200г.

Сорт ранньостиглий. 
Вегет. період: 80дн. Плоди 
округлі,  з високими смак. 

якостями.

Satimex (Німеччина), 
середньостиглий, високоврожайний,  
плоди до 20 см, білого кольору, без 

гіркоти, стійкий до більшості вірусних 
хвороб.

Сорт ранньостиглий. 
Вегет. період: 80дн. Плоди 

довжиною - 18см, в 
діаметрі - 12см.

Теплолюбний. Вирощують 
розсадою, як декоративну 

рослину і як цінний 
делікатес. 

Ранньостиглий сорт. 
Вегет. період: 78дн. Кущ 
висотою до 70см. Плоди 

довжиною - 15см.

Сорт середньоранній. 
Вегет. період: 105дн. 

Плоди довжиною - 18см, 
масою - 250г.

Середньопізній, коренеплоди 
масою 240-300г, циліндричні, з 

м’якою шкіркою, однорідні, добре 
зберігаються

Сорт ранньостиглий. 
Вегет. період: 105дн. 

Плоди довжиною - 18см, 
масою - 250г.

Середньопізній, з відмінними 
смаковими якостями.

Бахус - ранньостиглий сорт. 
Овочева культура з високим 

вмістом білка, має добрі
смакові якості. 

Фіолетовий - 
ранньостиглий сорт.

Морозостійкий, до -4С. 
90-100 днів.

1г=5,00 
грн 0,3г=3,80 

грн
0,3г=3,50 

грн
0,3г=3,30 

грн

0,2г=4,90 
грн

0,3г=3,60 
грн

0,2г=3,90 
грн

20г=18,00грн

60г=39,00грн2г=6,50 
грн

10нас=6,90 
грн

10нас=7,20 
грн

0,3г=4,20 
грн

0,3г=3,80 
грн

Середньостиглий. Вегет. 
період: 110дн. Коренеплоди 

заглиб. в землю до половини, 
легко вириваються. М’якуш 

темний.

Ранньостиглий,  м’якуш темно- 
червоний з чітко вираженими 

кільцями біло-рожевого 
забарвлення

Пізньостиглий. Вегет. період: 
120дн. Коренеплоди округлі

з відмінними смаковими
якостями. 

Ранньостиглий сорт 
універсального використання, 

добре зберігається. Коренеплоди 
овально-округлі.

Середньостиглий, стійкий до 
хвороб та утворення цвітухи. Вегет. 

період: 110дн. М’якуш темно-
червоний з бордовим відтінком.

Середньостиглий, 
слабоцвітушний,  добре 
зберігається, стійки до 

захворювань. 

Середньостиглий, з хорошими 
смаковими якостями. Один з 
кращих сортів,  призначених

для споживання.

Середньостиглий. Вегет. період: 
110дн. Використовують у кулінарії 
для консервування та квашення.

Середньостиглий. Призначений 
для довготривалого зберігання. 

Один з кращих сортів для 
використання в кулінарії.

Середньостиглий,  коренеплоди 
циліндричні. М’якуш червоного 
кольору з добрими смаковими 

якостями.

Середньостиглий. Один з
кращих сортів для

використання в кулінарії.

Satimex (Німеччина) 
середньоранній, округлий, 

темно-червоний, без 
радіальних  кілець,  для 

зберігання.

Кущовий,  середньостиглий,  
кормовий сорт.  М’якуш 

жовто-оранжевий,  
малосолодкий.

Пізньостиглий,  мускатний.  
Плоди видовжено 

циліндричні, середньою 
масою 5-9кг. 

Середньоранній, 
сорт мускатного типу. 

Вегетаційний період 90-100 
днів. Маса плоду 3-4 кг. 

М’якуш світло-оранжевий, 
соковитий, солодкий.

Особливий сорт гарбуза із
невеликими плодами, які

привертають до себе увагу
багатством забарвлень, форм та
зберігають свою декоративність

до наступного року.

Сорт транспортабельний.
Плоди великі, округлі,

м’ясисті, жовті, чудових
смакових якостей.

Україна, середньостиглий, плоди
6-9 кг, злегка сплюснуті, світло-сірого 

кольору, м’якуш від кремового до 
помаранчевого кольору,  стійкий 
до хвороб, відмінно зберігається, 

універсального призначення.

Середньоранній, плоди вагою до 25 
кг, округло-сплющенні, із соковитою, 

солодкою м’якоттю, відзначається 
гарною лежкістю

5г=5,00грн

10г=8,20грн

20г=15,00грн

50г=30,00грн

10г=8,50грн

20г=15,50грн
3г=6,00грн

20г=17,00грн

10г= 8,50грн

20г= 15,00грн

10г=7,40грн

20г=14,00грн

10г=7,30грн

20г=14,20грн

60г= 39,00грн

10г=8,90грн

20г=17,00грн
10г=8,00грн

20г=15,00грн

10г= 8,50грн

20г= 16,50грн

60г= 39,00грн

10г=8,50грн

20г=16,00грн

5г=5,00грн

10г=8,00грн

20г=17,00грн

10г= 7,80грн

20г= 14,90грн

60г= 39,00грн

15нас=4,40 
грн

15нас=4,20 
грн

1г=7,00 
грн

15нас=4,00 
грн

7нас=4,00 
грн

3г=4,50 
грн 8нас=8,00 

грн
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Середньопізній. Вегет. 
період – 100 дн. Плід 
коротко-овал. з сер. 

масою 2,2 кг. М’якуш 
солодкий, дуже аромат.
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Середньостиглий. Вегет. період 
– 80 дн. Кущ середньорослий, 

сланкий. Біб довгий, темно-
зеленого забарвлення

Ранньостиглий, 
транспортабельний. Вегет. 

період – 90 дн. Плоди 
коротко овальні, масою 5-8кг.

Середньоранній. Популярний 
в США.Плоди округлі, 

малоребристі вагою до 8кг

Ранньостиглий сорт. Вегетац. 
Період 90- 100днів. Кущовий, 

легкоприплюснутий

Високоврожайний, 
середньостиглий сорт гарбуза, 

масою 5-8 кг. Форма плоду 
- округло-приплюснута, з 

сигментованою поверхнею

Середньопізній, 
транспортабельний, лежкий 

сорт мускат. типу. Вегет. 
період – 120 дн. Плоди 

масою 4кг.

Середньопізній, 
транспортабельний, 

мускатний. Вегет. період – 
120 дн. Плоди масою 4кг.

Ранньостиглий, 
високопродуктивний сорт. 

Формує довге, сланке стебло.  
Плід темно-зеленого кольору з 
помаранчевими прожилками.

Високоврожайний сорт. 
Рослина міцна, формує 

великі червоно-оранжеві, 
округло плескаті плоди.

Пізньостиглий, 
транспортабельний. Вегет. 

період – 120 дн. Плоди 
сплюснуті, сегментовані, 

сірого забарвлення.

Середньопізній (115 
дн.). Плоди оранжеві, 

опукло-приплюснуті  із 
сегментованою поверхнею, 

масою 15 кг.

Середньопізній,
транспортабельний. Вегет.

період – 120 дн. Плоди 
великі, жовто-оранжевий, 

масою 10-20кг.

Ранньостиглий сорт 80-95 
днів. Виведений в Янонії. В 

приготуванні використовують 
також шкіру, яка придає страві 

яскравого кольору.

Ранньостиглий (55 дн.). Боби 
темно-зеленого забарвлення. 

Використовують у свіжому
вигляді та кулінарії.

Посухостійкий. Вегетаційний 
період 65-70 днів. Стійкий до 

хвороб

Ранньостиглий, холодостійкий. 
Вегет. період – 70 дн., має дуже 

добрі смакові якості. Боби світло-
зеленого забарвлення.

Середньостиглий. Вегет. період 
– 80 дн. Кущ середньорослий, 

сланкий. Біб довгий, темно-
зеленого забарвлення.

Середньостиглий. Вегет. період 
– 75 дн., має дуже добрі смакові 

якості. Боби світло-зеленого 
забарвлення.

Середньостиглий.
Висота рослин 50-70 см.

Середньостиглий цукровий сорт. 
Вегет. період – 90 дн. Рослина 

компактна. Боби жовто-зеленого 
забарвлення

15нас=4,30 
грн

15нас=4,80 
грн

15нас=4,20 
грн

15нас=4,50 
грн

20г=5,50 
грн

15нас=4,80грн

20г=15,00грн
15нас=3,90 

грн
15нас=3,90 

грн

20нас=4,00 
грн 15нас=4,10 

грн
15нас=4,00 

грн

15нас=4,40 
грн

15нас=4,10 
грн 20г=5,30 

грн
20г=5,80 

грн

20г=5,90 
грн

10г=6,00 
грн

10г=6,00 
грн

10г=6,50 
грн15г=6,00 

грн

Україна, рання, 
високоврожайна, овальна, з 

гладенькою тонкою шкіркою, 
2-2,5 кг.

Satimex (Німеччина), 
середньоранній сорт цукрового 

горошку, дуже солодкий, стійкий 
до фузаріозного в’янення.

Середньостиглий. 
Вегет. період – 85 дн. 
Плід округлий, жовто-

оранжевий, масою до 1 кг. 
Відмінні смакові якості.

Ранньостиглий сорт.
Вегетаційний період 

65-70 днів. Плід округлий, 
жовтого забарвлення з 
сіткою, масою 1-1,2 кг.

Середньоранній. Вегет. 
період – 75 дн. Плід 

коротко-овальний, масою 
4 кг,  жовтого забарв. 

М’якуш дуже солодкий.

Середньоранній. Вегет. період 
– 78 дн. Плоди овальної форми, 

масою 1,5 кг, жовто-оранж. 
забарвлення із середньою 

сіткою).

Ранньостиглий 
холодостійкий сорт. Вегет. 

період – 65-75 дн. Плід 
коротко-овал, масою 

2,5 кг,  жовто-оранжевий.

GSN Semences(Франція),
середньостигла, плоди сітчасті, 

вагою 2-2,5 кг, м’якуш білий, 
ароматний та солодкий.

Україна, рання, 
високоврожайна, овальна, з 

гладенькою тонкою шкіркою, 
2-2,5 кг.

Середньоранній. Плоди 
кулястої та тупо-еліптичної 

форми,  масою 2кг, жовтого 
забарвлення з суцільною 

сіткою.

Середньорання. Період 
від сходів до початку 

збору урожаю 70-75 днів. 
Плоди масою 2,0 кг.

Середньостиглий. Плід 
коротко-овальний, з 

середньою масою 2,5кг.  
М’якуш солодкий, дуже 

ароматний.

1г=5,00 
грн

5г=5,90 
грн

15нас=5,70 
грн

0,1г=5,30 
грн

25нас=4,50 
грн

25нас=4,20 
грн

25нас=4,00 
грн

25нас=4,00 
грн

25нас=4,00 
грн

25нас=4,00 
грн

25нас=4,20 
грн

25нас=4,20 
грн

25нас=4,50 
грн
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Середньопізній, коренеплоди 
масою 240-300г, циліндричні, з 

м’якою шкіркою, однорідні, добре 
зберігаються

Середньостиглий, 
високоврожайний. Вегет. 

період: 120дн. Плоди 
довжиною - 16см, масою - 200г.

Сорт ранньостиглий. 
Вегет. період: 80дн. Плоди 
округлі,  з високими смак. 

якостями.

Satimex (Німеччина), 
середньостиглий, високоврожайний,  
плоди до 20 см, білого кольору, без 

гіркоти, стійкий до більшості вірусних 
хвороб.

Сорт ранньостиглий. 
Вегет. період: 80дн. Плоди 

довжиною - 18см, в 
діаметрі - 12см.

Теплолюбний. Вирощують 
розсадою, як декоративну 

рослину і як цінний 
делікатес. 

Ранньостиглий сорт. 
Вегет. період: 78дн. Кущ 
висотою до 70см. Плоди 

довжиною - 15см.

Сорт середньоранній. 
Вегет. період: 105дн. 

Плоди довжиною - 18см, 
масою - 250г.

Середньопізній, коренеплоди 
масою 240-300г, циліндричні, з 

м’якою шкіркою, однорідні, добре 
зберігаються

Сорт ранньостиглий. 
Вегет. період: 105дн. 

Плоди довжиною - 18см, 
масою - 250г.

Середньопізній, з відмінними 
смаковими якостями.

Бахус - ранньостиглий сорт. 
Овочева культура з високим 

вмістом білка, має добрі
смакові якості. 

Фіолетовий - 
ранньостиглий сорт.

Морозостійкий, до -4С. 
90-100 днів.

1г=5,00 
грн 0,3г=3,80 

грн
0,3г=3,50 

грн
0,3г=3,30 

грн

0,2г=4,90 
грн

0,3г=3,60 
грн

0,2г=3,90 
грн

20г=18,00грн

60г=39,00грн2г=6,50 
грн

10нас=6,90 
грн

10нас=7,20 
грн

0,3г=4,20 
грн

0,3г=3,80 
грн

Середньостиглий. Вегет. 
період: 110дн. Коренеплоди 

заглиб. в землю до половини, 
легко вириваються. М’якуш 

темний.

Ранньостиглий,  м’якуш темно- 
червоний з чітко вираженими 

кільцями біло-рожевого 
забарвлення

Пізньостиглий. Вегет. період: 
120дн. Коренеплоди округлі

з відмінними смаковими
якостями. 

Ранньостиглий сорт 
універсального використання, 

добре зберігається. Коренеплоди 
овально-округлі.

Середньостиглий, стійкий до 
хвороб та утворення цвітухи. Вегет. 

період: 110дн. М’якуш темно-
червоний з бордовим відтінком.

Середньостиглий, 
слабоцвітушний,  добре 
зберігається, стійки до 

захворювань. 

Середньостиглий, з хорошими 
смаковими якостями. Один з 
кращих сортів,  призначених

для споживання.

Середньостиглий. Вегет. період: 
110дн. Використовують у кулінарії 
для консервування та квашення.

Середньостиглий. Призначений 
для довготривалого зберігання. 

Один з кращих сортів для 
використання в кулінарії.

Середньостиглий,  коренеплоди 
циліндричні. М’якуш червоного 
кольору з добрими смаковими 

якостями.

Середньостиглий. Один з
кращих сортів для

використання в кулінарії.

Satimex (Німеччина) 
середньоранній, округлий, 

темно-червоний, без 
радіальних  кілець,  для 

зберігання.

Кущовий,  середньостиглий,  
кормовий сорт.  М’якуш 

жовто-оранжевий,  
малосолодкий.

Пізньостиглий,  мускатний.  
Плоди видовжено 

циліндричні, середньою 
масою 5-9кг. 

Середньоранній, 
сорт мускатного типу. 

Вегетаційний період 90-100 
днів. Маса плоду 3-4 кг. 

М’якуш світло-оранжевий, 
соковитий, солодкий.

Особливий сорт гарбуза із
невеликими плодами, які

привертають до себе увагу
багатством забарвлень, форм та
зберігають свою декоративність

до наступного року.

Сорт транспортабельний.
Плоди великі, округлі,

м’ясисті, жовті, чудових
смакових якостей.

Україна, середньостиглий, плоди
6-9 кг, злегка сплюснуті, світло-сірого 

кольору, м’якуш від кремового до 
помаранчевого кольору,  стійкий 
до хвороб, відмінно зберігається, 

універсального призначення.

Середньоранній, плоди вагою до 25 
кг, округло-сплющенні, із соковитою, 

солодкою м’якоттю, відзначається 
гарною лежкістю

5г=5,00грн

10г=8,20грн

20г=15,00грн

50г=30,00грн

10г=8,50грн

20г=15,50грн
3г=6,00грн

20г=17,00грн

10г= 8,50грн

20г= 15,00грн

10г=7,40грн

20г=14,00грн

10г=7,30грн

20г=14,20грн

60г= 39,00грн

10г=8,90грн

20г=17,00грн
10г=8,00грн

20г=15,00грн

10г= 8,50грн

20г= 16,50грн

60г= 39,00грн

10г=8,50грн

20г=16,00грн

5г=5,00грн

10г=8,00грн

20г=17,00грн

10г= 7,80грн

20г= 14,90грн

60г= 39,00грн

15нас=4,40 
грн

15нас=4,20 
грн

1г=7,00 
грн

15нас=4,00 
грн

7нас=4,00 
грн

3г=4,50 
грн 8нас=8,00 

грн
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Ранньостиглий сорт,  придатний 
для використання в консервній 

промисловості та в кулінарії. 
Плід циліндричної форми, світло-

зеленого кольору.

Ранньостиглий, 
високоврожайний сорт. 

Плоди консервують, 
солять, використовують для 

приготування овочевих блюд.

Середньостиглий, вегет.
період – 90 дн. М’якуш

червоний, ніжний та
солодкий. Сер. маса плоду

3,5 кг.

Ранньостиглий, стійкий до 
антракнозу, бактеріозу, 

альтернаріозу. Вегет. 
період – 68 дн. Плоди сер. 

масою 5,5 кг.

Середньостиглий. Вегет. 
період – 85 дн. Плід сер. 

масою 5,5 кг. М’якуш 
малиновий, щільний, 

дуже ніжний.

Ранньостиглий, 
високоврожайний сорт. 
Плід великий, кулястий, 

неправильної форми. Поверхня 
гладенька, чорно-зелена.

Середньоранній, високоврожайний 
сорт кущової форми, з тривалим 

періодом плодоношення. Рослини 
не уражуються шкідниками та 

хворобами.

Ранньостиглий, з 
високими смаковими 

якостями. Призначений 
для відкритого та 
закритого  ґрунту.

Ранньостиглий сорт,  
придатний для використання 
в консервній промисловості 

та в кулінарії. Рослина кущова, 
компактна.

Ранньостиглий, 
високоврожайний сорт. Плоди 

добрих смакових якостей з 
дієтичними та лікувальними 

властивостями.

Ранньостиглий, 
високоврожайний 

сорт. Рослина кущова, 
компактна, висока.

Ранньостиглий, 
високоврожайний сорт. Плоди 

добрих смакових якостей з 
дієтичними та лікувальними 

властивостями.

Середньоранній, кущовий сорт. 
Придатний для використання 
в консервній промисловості та 
в кулінарії. Плід циліндричної 

форми, чорно-зеленого кольору.

Середньоранній. Вегет. 
період – 80 дн. Плід сер. 

масою 6,0 кг. М’якуш 
червоний, щільний, дуже 

ніжний.

Пізньостиглий, вегет. 
період – 100 дн. Плоди 

округлі, білі,  сер. масою 
5,5кг. М’якуш темно-

рожевий, дуже солодкий.

Сорт ранньостиглий, з 
високими смаковими 

якостями. Плід циліндричний, 
слаборебристої, видовженої 

форми. Мякуш соковитий, білий.

Ранньостиглий, 
високоврожайний сорт. 

Плід великий, еліптичний, 
кулястий. Поверхня 

гладенька, чорно-зелена.

Ранньостиглий сорт з дружнім 
достиганням плодів. Плід 

овально-видовженої форми, 
середньою масою 15кг.

Середньоранній, вегет. 
період – 80 дн. М’якуш 
червоний, хрумкий та 
солодкий. Сер. маса 

плоду 9 кг.

Ранньостиглий,
придатний для вирощування 

в Лісостепу та Поліссі
України. Вегет. період – 62

дн. сер. масою 2,0 кг.

Satimex (Німеччина)
дуже ранній, типу Огоньок, 

4-7 кг, солодкий.

Полоди темно-зелені, округлі, 
зі смачною соковитою 

м’якоттю, найкращий сорт для 
фарширування

Ранньостиглий сорт,
36-45 діб стиглості, маса
плоду 500-900г,Стійкий

до бактеріозу,
транспортабельний.

Пізньостиглий, з 
високими смаковими 

якостями. Вегет. період – 
145 дн. Головки середньої 

величини, масою  3кг.

Пізньостиглий, найбільш 
поширений, високоврожайний 

сорт. Призначений для 
споживання у свіжому 

вигляді, квашення та зимового 
зберігання.

Пізньостиглий, 
високоврожайний, стійкий 

до розтріскування сорт. 
Використовують для квашення 

та зимового зберігання

Пізньостиглий, з вегет.
періодом – 160 дн. Формує

округло-кулясті щільні
головки масою 2-3,5 кг.

Ранньостиглий,
холодостійкий сорт. Ранню

продукцію одержують
через 65 днів після

висадження розсади.

Сорт пізньостиглий, 
високоврожайний. 

Головка округла, темно-
зеленого забарвлення, 

масою 3,5кг

Пізньостиглий. Використовують 
для споживання у свіжому 

вигляді та переробки. Головки
масою 3,5 кг.

Пізньостиглий. 
Використовують для 

споживання у свіжому 
вигляді та переробки.

Ранньостиглий, холодостійкий 
(продукцію одержують через 
65 дн. від висадки розсади). 
Головки округлі, масою 1,5кг.

Пізньостиглий. Стійкий до 
розтріскування, лежкий. 

Використовують для 
свіжого споживання та 
тривалого зберігання.

Середньостиглий, з 
вегет. періодом – 120 дн. 
Головки насичено-зелені, 

округлі, щільні, сер. 
масою 3,0 кг.

Пізньостиглий з щільними 
головками по 2,5- 3кг. 

Вегетація 130-150 днів.

8нас=5,30грн

10г=28,50грн

20нас=4,70грн

20г=15,00грн

15нас=4,50 
грн

20нас=4,80 
грн

20нас=4,70грн

20г=15,00грн

20нас=4,90грн

20г=15,50грн
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грн
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10г=28,50грн
20нас=4,50 

грн
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грн
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грн
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10г=18,00грн
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грн
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грн
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грн
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грн
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грн
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50г=43,00грн0,5г= 3,50грн
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50г= 43,00грн

0,5г=3,50грн

3г=5,50грн

10г=23,50грн

20нас=4,80 
грн

0,5г=5,00грн

10г=28,50грн

1г=4,90грн

10г=23,50грн

20нас=4,80 
грн

0,5г=3,40грн

3г=5,60грн

0,5г=3,20 
грн

0,5г=3,80грн

3г=5,50грн

10г=23,50грн

0,5г=3,50грн

3г=5,50грн

50г=40,00грн

0,5г=3,80грн

10г=22,00грн

0,5г=3,40грн

3г=5,50грн

50г=40,00грн
3г=5,80

грн
3г=6,80грн

50г=55,00грн
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Новинка
французької серекції .

Ранньостиглий сорт

Ранньостиглий, з дружнім 
достиганням плодів. 

Вегет. період – 65 дн. Плід 
великий, тупо-еліптичний, 

сер. масою 5,0 кг.

Пізньостиглий, призначений 
як для квашення, так і 
споживання у свіжому 
вигляді. Смакові якості 

високі

Ранньостигла, призначений 
для використання в свіжому 

вигляді. Холодостійкий. 
Головка невелика,

масою 1,5 кг, щільна.

Пізньостиглий, плескато-
округлі головки, 

використовують для 
споживання в свіжому. 

вигляді.

Ранньостиглий, вегет. 
період - 70 дн. Призначений 
для споживання, переробки 

та коротко термічного 
зберігання.

Пізньостиглий, призначений 
для довготривалого 

зберігання. Вегет. період від 
висадки розсади до технічної 

стиглості 130 дн.

Середньоранній, вегет. 
період  - 75 дн. Плід 

масою 1,0 кг. М’якуш 
білий, соковитий, 

смачний, не дерев’яніє.

Пізньостиглий, вегет. 
період - 80 дн. Плід масою 

0,7 кг. М’якуш білий, 
соковитий, смачний,

не дерев’яніє.

Ранньостиглий з високими 
смаковими якостями. 

Вегет. період  - 70 дн. Сер. 
маса головки 2 кг, доброї 

щільності.

Середньоранній, 
високоврожайний сорт. 

Рослина середньої висоти, з 
невеликою кількістю листків. 

Має цінні дієтичні властивості.

Ранньостиглий. Їстовною 
частиною є потовщене стебло. 

Використовують в їжу в 
сирому, смаженому, вареному 

і тушкованому вигляді

Середньостиглий. Має 
кілька хвиль урожаю з однієї 
рослини, шляхом утворення 

нових головок, після обрізання 
головного суцвіття.

Ранньостиглий, вітамінний 
сорт . Рослини добре 

переносять пересаджування. 
Використовують свіжою, 

варять, тушкують, квасять.

Satimex (Німеччина), рання, 
овально-округла, 0,6-1кг,

без грубих волокон.

Chrestensen N.L. ранньостиглий 
гібрид листової капусти, що 
не утворює головки, листя 

низькокалорійне, насичене 
мікроелементами та клітковиною

Характер. висок. смак. 
якостями. Форм. стебло, 
висотою 70см. В пазухах 

листків утвор. дріб. 
головки (до 90шт.).

Ранньостиглий, для 
безпосереднього споживання 
та короткотерм. зберігання. 

Головка добре закрита,
вагою до 1кг.

Satimex (Німеччина), 
пізньостигла, головка середніх 

розмірів, фіолетова.

Ранньостиглий сорт цвітної 
капусти. Призначений для 
вирощування у відкритому 
ґрунті у весняно-літній та 

осінній періоди.

Пізньостиглий. Вегет. 
період 110 дн. Щільні 

головки, масою 1,1 кг. Сорт 
призначений для споживання 

в свіжому вигляді.

GSN Semences (Франція). 
Середньоранній, вага головки 1,8-

2,2кг, гарний листяний покрив.
Пізньостиглий сорт, головка 

масою 1,4-2,2кг. Висока 
врожайність, стійкість до 

хвороб.

Середньорання, формує до 45 
зелених качанчиків (15-20 г)

Пізньостиглий, вегет. 
період   80 дн. Плід світло-

зел. забарв. М’якуш 
білий, соковит., смачний, 

не дерев’яніє.

Ранньостиглий, 
високопродуктивний сорт, 

призначений для вирощування в 
весняно-літній та осінній періоди. 

Головки середньою масою 1кг.

Пізньостиглий. Вегет. період 
110 дн. Щільні головки, масою 
1,1 кг. Сорт призначений для 

споживання в свіжому вигляді.

Ранньостиглий, стійкий до 
хвороб та вилягання. Боби міцні, 

не розтріскуються, дозрівають 
дружно. Висота рослин 50 см.

Ранньостиглий (повна стиглість 
– 100 дн. після сівби). Стійкий до 

хвороб та вилягання, з відмінними 
смаковими якостями.

Ранньостиглий, стійкий до 
хвороб з високими смаковими. 
Придатний до безпосереднього 
споживання та консервування.

Сорт ранній, (до достигання
насіння – 90 дн.). Рослина кущова,

компактна, середньогілляста,
висотою 40 см.

Сорт середньостиглий, 
аматорський, спаржевий, 

високоврожайний, з відмінними 
смаковими властивостями. Рослини 

заввишки 2,5 – 2,8 м, потребують 
підпор.

Сорт ранньостиглий, 
високоврожайний, стійкий 

до хвороб та вилягання, 
з відмінними смаковими 

властивостями
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грн

0,5г=4,00 
грн

0,5г=4,20 
грн

0,5г=3,80
грн

0,5г=4,30 
грн

0,3г=5,90 
грн

0,3г=4,70 
грн

0,5г=4,70 
грн 5г=27,00 

грн

0,5г=4,90 
грн

0,5г=5,30 
грн

0,5г=3,50 
грн

0,5г=5,20
грн 0,3г=4,60 

грн

20г=9,00 
грн

20г=9,00 
грн

20г=9,00 
грн

14нас=9,00 
грн

20нас=10,90 
грн

20г=9,20
грн
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Ранньостиглий сорт,  придатний 
для використання в консервній 

промисловості та в кулінарії. 
Плід циліндричної форми, світло-

зеленого кольору.

Ранньостиглий, 
високоврожайний сорт. 

Плоди консервують, 
солять, використовують для 

приготування овочевих блюд.

Середньостиглий, вегет.
період – 90 дн. М’якуш

червоний, ніжний та
солодкий. Сер. маса плоду

3,5 кг.

Ранньостиглий, стійкий до 
антракнозу, бактеріозу, 

альтернаріозу. Вегет. 
період – 68 дн. Плоди сер. 

масою 5,5 кг.

Середньостиглий. Вегет. 
період – 85 дн. Плід сер. 

масою 5,5 кг. М’якуш 
малиновий, щільний, 

дуже ніжний.

Ранньостиглий, 
високоврожайний сорт. 
Плід великий, кулястий, 

неправильної форми. Поверхня 
гладенька, чорно-зелена.

Середньоранній, високоврожайний 
сорт кущової форми, з тривалим 

періодом плодоношення. Рослини 
не уражуються шкідниками та 

хворобами.

Ранньостиглий, з 
високими смаковими 

якостями. Призначений 
для відкритого та 
закритого  ґрунту.

Ранньостиглий сорт,  
придатний для використання 
в консервній промисловості 

та в кулінарії. Рослина кущова, 
компактна.

Ранньостиглий, 
високоврожайний сорт. Плоди 

добрих смакових якостей з 
дієтичними та лікувальними 

властивостями.

Ранньостиглий, 
високоврожайний 

сорт. Рослина кущова, 
компактна, висока.

Ранньостиглий, 
високоврожайний сорт. Плоди 

добрих смакових якостей з 
дієтичними та лікувальними 

властивостями.

Середньоранній, кущовий сорт. 
Придатний для використання 
в консервній промисловості та 
в кулінарії. Плід циліндричної 

форми, чорно-зеленого кольору.

Середньоранній. Вегет. 
період – 80 дн. Плід сер. 

масою 6,0 кг. М’якуш 
червоний, щільний, дуже 

ніжний.

Пізньостиглий, вегет. 
період – 100 дн. Плоди 

округлі, білі,  сер. масою 
5,5кг. М’якуш темно-

рожевий, дуже солодкий.

Сорт ранньостиглий, з 
високими смаковими 

якостями. Плід циліндричний, 
слаборебристої, видовженої 

форми. Мякуш соковитий, білий.

Ранньостиглий, 
високоврожайний сорт. 

Плід великий, еліптичний, 
кулястий. Поверхня 

гладенька, чорно-зелена.

Ранньостиглий сорт з дружнім 
достиганням плодів. Плід 

овально-видовженої форми, 
середньою масою 15кг.

Середньоранній, вегет. 
період – 80 дн. М’якуш 
червоний, хрумкий та 
солодкий. Сер. маса 

плоду 9 кг.

Ранньостиглий,
придатний для вирощування 

в Лісостепу та Поліссі
України. Вегет. період – 62

дн. сер. масою 2,0 кг.

Satimex (Німеччина)
дуже ранній, типу Огоньок, 

4-7 кг, солодкий.

Полоди темно-зелені, округлі, 
зі смачною соковитою 

м’якоттю, найкращий сорт для 
фарширування

Ранньостиглий сорт,
36-45 діб стиглості, маса
плоду 500-900г,Стійкий

до бактеріозу,
транспортабельний.

Пізньостиглий, з 
високими смаковими 

якостями. Вегет. період – 
145 дн. Головки середньої 

величини, масою  3кг.

Пізньостиглий, найбільш 
поширений, високоврожайний 

сорт. Призначений для 
споживання у свіжому 

вигляді, квашення та зимового 
зберігання.

Пізньостиглий, 
високоврожайний, стійкий 

до розтріскування сорт. 
Використовують для квашення 

та зимового зберігання

Пізньостиглий, з вегет.
періодом – 160 дн. Формує

округло-кулясті щільні
головки масою 2-3,5 кг.

Ранньостиглий,
холодостійкий сорт. Ранню

продукцію одержують
через 65 днів після

висадження розсади.

Сорт пізньостиглий, 
високоврожайний. 

Головка округла, темно-
зеленого забарвлення, 

масою 3,5кг

Пізньостиглий. Використовують 
для споживання у свіжому 

вигляді та переробки. Головки
масою 3,5 кг.

Пізньостиглий. 
Використовують для 

споживання у свіжому 
вигляді та переробки.

Ранньостиглий, холодостійкий 
(продукцію одержують через 
65 дн. від висадки розсади). 
Головки округлі, масою 1,5кг.

Пізньостиглий. Стійкий до 
розтріскування, лежкий. 

Використовують для 
свіжого споживання та 
тривалого зберігання.

Середньостиглий, з 
вегет. періодом – 120 дн. 
Головки насичено-зелені, 

округлі, щільні, сер. 
масою 3,0 кг.

Пізньостиглий з щільними 
головками по 2,5- 3кг. 

Вегетація 130-150 днів.

8нас=5,30грн

10г=28,50грн

20нас=4,70грн

20г=15,00грн

15нас=4,50 
грн

20нас=4,80 
грн

20нас=4,70грн

20г=15,00грн

20нас=4,90грн

20г=15,50грн

20нас=4,50 
грн

20нас=4,60грн

10г=28,50грн
20нас=4,50 

грн

20нас=4,90грн

20г=16,00грн

20нас=4,50 
грн

20нас=4,80 
грн

20нас=4,90грн

10г=18,00грн

20нас=4,60 
грн

20нас=4,10 
грн

20нас=4,50 
грн

15нас=5,20грн

10г=28,50грн

10нас=4,50 
грн

2г=5,00 
грн

20нас=4,70грн

20г=15,00грн

3г=5,30грн
50г=43,00грн0,5г= 3,50грн

3г= 5,80грн

50г= 43,00грн

0,5г=3,50грн

3г=5,50грн

10г=23,50грн

20нас=4,80 
грн

0,5г=5,00грн

10г=28,50грн

1г=4,90грн

10г=23,50грн

20нас=4,80 
грн

0,5г=3,40грн

3г=5,60грн

0,5г=3,20 
грн

0,5г=3,80грн

3г=5,50грн

10г=23,50грн

0,5г=3,50грн

3г=5,50грн

50г=40,00грн

0,5г=3,80грн

10г=22,00грн

0,5г=3,40грн

3г=5,50грн

50г=40,00грн
3г=5,80

грн
3г=6,80грн

50г=55,00грн



Сорт середньостиглий, 
високоврожайний, стійкий до 
хвороб. Висота рослин 35-42 
см. Має м’ясисті лопатки без 

волокон .

15г=11,50 
грн

140

Ранньостиглий. Призначений 
для вирощування в 

ранньовесняний періодв 
грунті та протягом всього 

року в приміщеннях.

5г=4,50 
грн

147

Сорт середньоранній з дуже 
тонкими стручками. Стійкий до 

бактеріальних хвороб, звичайного 
мозаїчного вірусу квасолі та 

антракнозу.

15г=10,50 
грн

142
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Спаржева, пізньостигла, з довгими 
м’ясистими, темно-фіолетовими 

стручками, з високими смаковими 
якостями. Придатна до безпосеред- 
нього споживання та перероблення.

Сорт середньостиглий, 
високоврожайний, стійкий до 

хвороб. Висота рослин 35 – 42 см. 
Має м’ясисті  лопатки без волокон

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

волокон завдовжки 11 – 13 см.

15г=9,00 
грн

135 136

15г=9,80 
грн

137

15г=9,30 
грн

Золота зірка
Квасоля спаржева

витка
жовтолопаткова

134

Satimex (Німеччина) рання, 
спаржева, боби жовті, 13-15 см

2г=5,90грн

20г=19,90грн

Сорт ранньостиглий, 
високоврожайний, стійкий до 

хвороб, з рівномірним достиганням 
бобів. Генетично позбавлений 

пергаментного шару, має м’ясисту 
лопатку без волокон.

15г=9,80 
грн

138

Ранньостиглий, стійкий до хвороб. 
Вегет. період – 65 дн. Висота 
рослин – 40см. Безволоконні 

лопатки, завдовжки 12см.

Ранньостиглий, стійкий 
до хвороб, з рівномірним 

достиганням бобів. 
Вегетаційний період – 65 днів.

Середньостиглий, стійкий до 
хвороб сорт. Висота рослин 35 – 
40 см. Має м’ясисті лопатки, без 
волокон,  завдовжки 12 – 15 см,  

зеленого забарвлення.

Сорт середньостиглий, 
високоврожайний, з відмінними 

смаковими властивостями. Формує 
кущ заввишки 38 – 44 см. Придатний 

до безпосереднього споживання.

15г=10,50 
грн

141

15г=10,50 
грн

143

15г=10,50 
грн

144

15г=9,80 
грн

145

Ранньостиглий. Висота рослин 
– 40см. Стручки м’ясисті, 

безволоконні, довжиною 16 см. 
Має високі смакові якості.

15г=10,50 
грн

146

Середньоранній, з 
високим урожаєм зеленої 

маси. Придатний для 
використання свіжим та 

для заморожування.

Середньостиглий
(65 дн.). Розетка листків 

стояча, листки великі, 
темно-зелені, з сильно 

розсіченими сегментами.

Середньоранній з 
високим урожаєм 

зеленої маси. Придатний 
для використанняв 

свіжому вигляді та для 
заморожування. 

Середньостиглий. 
Рослина утворює 

невеликий компактний 
кущ. Зелень ніжна, 

соковита, ароматна.

Пізньостиглий. Листя і 
стебла зелені з сизим 
відтінком, соковиті, 

ароматні. Рослина багата 
на вітаміни. Сорт стійкий до 

стеблування.

Середньопізній. Рослина 
утворює велику кількість 

зеленої маси. Листки 
великі, темно-зелені, 

ароматні.

3г=3,80 
грн

148
3г=3,80грн

30г=12,00грн

149 150

3г=3,80грн

30г=12,00грн

151

3г=3,80 
грн

152
3г=3,80

грн

Високоврожайний. Стійкий до 
бактеріальних хвороб та антракнозу. 

Характеризується дружним достиганням. 
Висота рослин 40 – 50 см. Має м’ясисті, 

безволоконні лопатки завдовжки 13 – 16 см.

15г=9,80 
грн

139

153

3г=3,80грн

10г=7,50грн

Вегет. період  – 130 днів. 
Рослини середньої висоти. 

На стеблі формують один-два 
качани завдовжки до 15 см.

Середньоранній. Період 
від сходів до технічної 

стиглості 75 дн. Рослини 
середньорослі (190см). 

Качани довжиною 18см.

Україна, середньостигла, 
довжина початків 18-
20 см, підходить для 

консервування..

Брусниця
кукурудза
цукрова159

15г=6,90 
грн

157

15нас=6,20 
грн

158

Середньопізній. Рослина 
утворює велику кількість 

зеленоїмаси. Листки 
великі, темно-зелені, 

ароматні.

Середньопізній. 
Використовують свіжим, 

сушеним, соленим та 
консервованим. Листки 

зелені, ароматні.

Середньопізній з високим 
урожаєм зеленоїмаси. 

Придатний для 
використання в свіжому 

та замороженому вигляді

3г=3,80 
грн

154
3г=3,80 

грн

156

3г=3,80грн

30г=12,00грн

155

Україна, стиглість - 70-80 
днів, маса початків 180-220 г, 

для всіх видів переробки.

Делікатесна
кукурудза
цукрова160

5г=5,90 
грн

Середньопізній, з 
вегет. періодом – 130 
дн. Використовують 
для споживання в 

свіжому вигляді та для 
довготривалого зберігання.

Ранній. Качани в молочно-
восковій стиглості мають 

відмінні смакові якості. Зерно 
використовують вареним, 

консервують, заморожують.

Пізній, з добрими 
смаковими якостями. 

Вегет. період 150 дн. Плоди 
циліндричної форми, 

видовжений, поверхня 
гладенька. 

ХІТ!
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Середньоранній. Період від 
сходів до технічної стиглості 

75 дн. Рослини середньорослі 
(190см). Качани довжиною 

18см.

20г=6,30 
грн

163

10г=6,30 
грн

161
166

GSN Semences(Франція)
ранньостигла, коренеплоди 14-

16 см, дуже соковита 

Амстердамська
Морква
столова164

2г=6,50грн

10г=29,90грн

2г=4,80грн

5г=6,90грн

20г=26,00грн

165

20г=29,00 
грн

Ранньостиглий сорт. Рослини 
висотою 160-190 см. Качани 
циліндричні, довжиною 17-

19 см, масою 150-200 г. Зерна 
біло-кремового кольору, 
соковиті та дуже солодкі.

162

5г=5,90грн

100г=29,00грн

15нас=6,30грн

100нас=22,00грн

ХІТ!
!!

ХІТ!
!!
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Середньостиглий-47 
діб. Еліпсоподібний, 

завдовжки 10-12см та 
80-100г. Позбавлений 

гіркоти.

Вісконсін
Огiрок

ХІТ!!!

Ранньостиглий (90 
днів), придатний для 

вирощування під плівкою 
та в відкритому грунті на 

пучкову продукцію.

5г=8,30грн

20г=29,00грн

167

Пізньостиглий, тип 
Берлікумер з добрими 

смаковими якостями Вегет. 
період - 150 днів.  Плоди 

довжиною до 24см.

Середньопізній з добрими 
смаковими якостями. 

Вегет. період – 140 днів. 
Коренеплід циліндричний, 

завдовжки 25см.

Пізньостиглий, призначений 
для споживання у свіжому 

вигляді, переробки та 
зберігання. Вегет. період – 

145 дн.

5г=9,50грн

20г=29,00грн

168 169

5г=8,30грн

20г=28,50грн 5г=8,70 
грн

170

Пізньостиглий сорт польської 
селекції. Використовується 
для споживання у свіжому 

вигляді та для довготривалого 
зберігання та перероблення.

Пізньостиглий, 
високоврожайний сорт. 
Використовується для 

споживання у свіжому вигляді 
та перероблення, придатний 

для довготривалого зберігання.

2г=4,90грн

5г=7,90грн

20г=29,50грн

173

Пізньостиглий,  з добрими 
смаковими якостями. 

Вегет. період  – 125 днів. 
Коренеплід циліндричний, 
гладкий, завдовжки 17 см.

2г=4,50грн

5г=7,50грн

171
2г=4,30грн

5г=7,30грн

20г=28,50грн

172

Середньостиглий, з високими 
смаковими якостями та 

високою цукристістю. Широко 
використовують в кулінарії, 

при консервуванні.

Пізньостиглий (160дн.). 
Використовується для 

споживання у свіжому вигляді, 
перероблення та зберігання. 

Коренеплоди завдовжки – 16см.

Середньопізній. Стійкий до 
механічних пошкоджень. 
Коренеплід видовжений, 
тупо конічний, гладкий, 
завдовжки 19 – 21 см.

Ранньостиглий, з високими 
смаковими якостями. 

Широко використовується в 
кулінарії, при консервуванні.

Середньостиглий з високою 
цукристістю. Вегет. період 

- 110 діб. Використовують в 
кулінарії, для приготування 

соку.

Пізньостиглий, з високими 
товарними та смаковими 

якостями. Вегет.період 
- 145 днів. Коренеплід 

довжиною 22см.

Пізньостиглий, Призначений 
для споживання в свіжому 

вигляді, переробки та 
зберігання. Вегет. період – 

110 дн.

Середньоранній, з 
високими смаковими 

якостями. Використовують 
в кулінарії, для 

приготування соку.

Пізньостиглий. Вегет. період 
– 130 дн. Використовують 
для споживання в свіжому 

вигляді, переробки та 
зберігання.

Пізньостиглий, 
коренеплід довжиною 
до 30см. Вегет. період - 

120 дн.

Середньостиглий, з 
високими товарними та 

смаковими властивостями 
та високою цукристістю. 
Вегет. період – 110 дн.

ХІТ!!!

Середньостиглий, 
добре зберігається. 

Використовують в кулінарії, 
консервуванні. Коренеплід 

довжиною до 18см 

5г=7,50 
грн

181

2г=4,70грн

5г=7,70грн

20г=29,50грн

174

2г=4,60грн

5г=7,80грн

20г=28,50грн

175

2г=4,90грн

5г=7,80грн

20г=29,50грн

176

2г=5,00грн

5г=8,50грн

20г=29,50грн

180

2г=4,20грн

5г=7,20грн

20г=27,50грн

187

5г=9,00грн

20г=29,90грн

178

5г=7,70грн

20г=29,50грн

179

5г=7,70грн

20г=29,50грн

183
2г=4,50грн

5г=7,20грн

20г=29,50грн

186
184

5г=7,00 
грн

Пізньостиглий сорт. 
Вегетаційний період  140-

160 днів. 

5г=7,50
грн

177

ХІТ!!!

ХІТ!!!

Ранньостиглий. 
Сильнорослий, з переважно 

жіночим типом цвітіння. 
Плоди довжиною 15см, 

горбкуваті.

Середньоранній. . 
Рослини компактні, 

середнього типу росту. 
Плоди дрібногорбкові.

Плід - циліндричний 
корнішон. Середньоранній, 

використовують для 
споживання в свіжому 

вигляді та консервування. 

Середньоранній, 
використовується 
для консервації. 

Плід циліндричний, 
сильногорбкуватий.

15нас=9,50 
грн

189
1г=7,50грн

5г=29,00грн

190

15нас=11,50 
грн

191

10нас=5,70 
грн

192

Середньостиглий, 
використовується 
для консервації. 

Плід циліндричний, 
сильногорбкуватий.

1г=7,90 
грн

188

Середньостиглий. Рослина 
утворює невеликий компактний 

кущ. Зелень ніжна, соковита, 
ароматна.

Флакке
Морква
столова185

1г=4,50 
грн

193

середньоранній, 
крупнобугристий,

8-10 см

194

1г=7,50
грн

Середньостиглий.  
Призначений для споживання 
в свіжому вигляді,  соління та 

консервування.
Вегет. період – 50 дн.

Ранньостиглий. Вегет. 
період – 50 дн. Плід 
великогорбкуватий. 

Довжина плоду 13 см.

1г=7,00 
грн

196

Ранній гібрид для 
відкритого грунту, 

генетичнопозбавлений 
гіркоти. Вегет. період - 

45 діб.

Середньостиглий. 
Вегет. період - 53 дні, 

плодоношення триває до 
60 днів.

Середньоранній
(40 дн.). Для споживання 
у свіжому вигляді, соління 

та консервування.

Ранній, з переважно 
жіночим типом 

цвітіння. Кущ міцний, 
середньорослий. Плоди 

дрібногорбкуваті.

Урожайність плодів- 
6,0-7,0 кг/м2. 

Співвідношення довжини 
та ширини становить 

2,7:1.

1г=6,80 
грн

197

20нас=6,50 
грн

199
1г=4,30грн

10г=16,50грн

201

1г=4,70 
грн

198

20нас=6,70 
грн

200

5г=7,70грн

20г=29,50грн

182

2г=6,00грн

10г=17,90грн

1г=6,90грн

5г=29,00грн

195

ХІТ!!!

ХІТ!!!

ХІТ!!!

ХІТ!!!

Сорт середньостиглий, 
високоврожайний, стійкий до 
хвороб. Висота рослин 35-42 
см. Має м’ясисті лопатки без 

волокон .

15г=11,50 
грн

140

Ранньостиглий. Призначений 
для вирощування в 

ранньовесняний періодв 
грунті та протягом всього 

року в приміщеннях.

5г=4,50 
грн

147

Сорт середньоранній з дуже 
тонкими стручками. Стійкий до 

бактеріальних хвороб, звичайного 
мозаїчного вірусу квасолі та 

антракнозу.

15г=10,50 
грн

142
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ХІТ!
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Спаржева, пізньостигла, з довгими 
м’ясистими, темно-фіолетовими 

стручками, з високими смаковими 
якостями. Придатна до безпосеред- 
нього споживання та перероблення.

Сорт середньостиглий, 
високоврожайний, стійкий до 

хвороб. Висота рослин 35 – 42 см. 
Має м’ясисті  лопатки без волокон

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

волокон завдовжки 11 – 13 см.

15г=9,00 
грн

135 136

15г=9,80 
грн

137

15г=9,30 
грн

Золота зірка
Квасоля спаржева

витка
жовтолопаткова

134

Satimex (Німеччина) рання, 
спаржева, боби жовті, 13-15 см

2г=5,90грн

20г=19,90грн

Сорт ранньостиглий, 
високоврожайний, стійкий до 

хвороб, з рівномірним достиганням 
бобів. Генетично позбавлений 

пергаментного шару, має м’ясисту 
лопатку без волокон.

15г=9,80 
грн

138

Ранньостиглий, стійкий до хвороб. 
Вегет. період – 65 дн. Висота 
рослин – 40см. Безволоконні 

лопатки, завдовжки 12см.

Ранньостиглий, стійкий 
до хвороб, з рівномірним 

достиганням бобів. 
Вегетаційний період – 65 днів.

Середньостиглий, стійкий до 
хвороб сорт. Висота рослин 35 – 
40 см. Має м’ясисті лопатки, без 
волокон,  завдовжки 12 – 15 см,  

зеленого забарвлення.

Сорт середньостиглий, 
високоврожайний, з відмінними 

смаковими властивостями. Формує 
кущ заввишки 38 – 44 см. Придатний 

до безпосереднього споживання.

15г=10,50 
грн

141

15г=10,50 
грн

143

15г=10,50 
грн

144

15г=9,80 
грн

145

Ранньостиглий. Висота рослин 
– 40см. Стручки м’ясисті, 

безволоконні, довжиною 16 см. 
Має високі смакові якості.

15г=10,50 
грн

146

Середньоранній, з 
високим урожаєм зеленої 

маси. Придатний для 
використання свіжим та 

для заморожування.

Середньостиглий
(65 дн.). Розетка листків 

стояча, листки великі, 
темно-зелені, з сильно 

розсіченими сегментами.

Середньоранній з 
високим урожаєм 

зеленої маси. Придатний 
для використанняв 

свіжому вигляді та для 
заморожування. 

Середньостиглий. 
Рослина утворює 

невеликий компактний 
кущ. Зелень ніжна, 

соковита, ароматна.

Пізньостиглий. Листя і 
стебла зелені з сизим 
відтінком, соковиті, 

ароматні. Рослина багата 
на вітаміни. Сорт стійкий до 

стеблування.

Середньопізній. Рослина 
утворює велику кількість 

зеленої маси. Листки 
великі, темно-зелені, 

ароматні.

3г=3,80 
грн

148
3г=3,80грн

30г=12,00грн

149 150

3г=3,80грн

30г=12,00грн

151

3г=3,80 
грн

152
3г=3,80

грн

Високоврожайний. Стійкий до 
бактеріальних хвороб та антракнозу. 

Характеризується дружним достиганням. 
Висота рослин 40 – 50 см. Має м’ясисті, 

безволоконні лопатки завдовжки 13 – 16 см.

15г=9,80 
грн

139

153

3г=3,80грн

10г=7,50грн

Вегет. період  – 130 днів. 
Рослини середньої висоти. 

На стеблі формують один-два 
качани завдовжки до 15 см.

Середньоранній. Період 
від сходів до технічної 

стиглості 75 дн. Рослини 
середньорослі (190см). 

Качани довжиною 18см.

Україна, середньостигла, 
довжина початків 18-
20 см, підходить для 

консервування..

Брусниця
кукурудза
цукрова159

15г=6,90 
грн

157

15нас=6,20 
грн

158

Середньопізній. Рослина 
утворює велику кількість 

зеленоїмаси. Листки 
великі, темно-зелені, 

ароматні.

Середньопізній. 
Використовують свіжим, 

сушеним, соленим та 
консервованим. Листки 

зелені, ароматні.

Середньопізній з високим 
урожаєм зеленоїмаси. 

Придатний для 
використання в свіжому 

та замороженому вигляді

3г=3,80 
грн

154
3г=3,80 

грн

156

3г=3,80грн

30г=12,00грн

155

Україна, стиглість - 70-80 
днів, маса початків 180-220 г, 

для всіх видів переробки.

Делікатесна
кукурудза
цукрова160

5г=5,90 
грн

Середньопізній, з 
вегет. періодом – 130 
дн. Використовують 
для споживання в 

свіжому вигляді та для 
довготривалого зберігання.

Ранній. Качани в молочно-
восковій стиглості мають 

відмінні смакові якості. Зерно 
використовують вареним, 

консервують, заморожують.

Пізній, з добрими 
смаковими якостями. 

Вегет. період 150 дн. Плоди 
циліндричної форми, 

видовжений, поверхня 
гладенька. 

ХІТ!
!!

Середньоранній. Період від 
сходів до технічної стиглості 

75 дн. Рослини середньорослі 
(190см). Качани довжиною 

18см.

20г=6,30 
грн

163

10г=6,30 
грн

161
166

GSN Semences(Франція)
ранньостигла, коренеплоди 14-

16 см, дуже соковита 

Амстердамська
Морква
столова164

2г=6,50грн

10г=29,90грн

2г=4,80грн

5г=6,90грн

20г=26,00грн

165

20г=29,00 
грн

Ранньостиглий сорт. Рослини 
висотою 160-190 см. Качани 
циліндричні, довжиною 17-

19 см, масою 150-200 г. Зерна 
біло-кремового кольору, 
соковиті та дуже солодкі.

162

5г=5,90грн

100г=29,00грн

15нас=6,30грн

100нас=22,00грн

ХІТ!
!!

ХІТ!
!!
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Руфус F1
огірок

Ранньостиглий (45 дн.), 
партенокарпічний, 

самозапильний. Плоди 
без гіркоти.

10нас=12,50 
грн

202

ХІТ!!!

Рослина овально-
циліндричної форми. Вег.
пер.43 доби. Маса – 95г

Ранньостиглий, вегет. 
період – 47 днів. Плід 
довжиною до 12 см, 

масою  100 г, поверхня 
горбкувата.

Ранньостиглий (55 дн.), 
бджолозапильний. Плід 
середньогорбкуватий, 

довжиною до 12см, 
масою 110г.

Ранній, з переважно 
жіночим типом цвітіння. 

Кущ середньорослий. 
Плоди дрібногорбкуваті, 
довго не переростають.

Середньостиглий, без 
гіркоти. Використовують 

для безпосереднього 
забезпечення ринку, 

соління та консервування.

Ранньостиглий (45 дн.). 
Зберігає високу товарність 

плодів (85-90%).  Плід 
масою до 90 г.

Середньостиглий сорт 
китайської селекції. Плоди 

довжиною. Плоди довж. до 
45 см, дрібнобугорбкуваті і 

шипуваті.

Ранньостиглий, з відмінними 
смаковими якостями. 
Використовують для 

соління, консервування , 
приготування салатів.

Ранньостиглий, вегет. 
період – 45 дн. Плід 

овально-циліндричний, 
без гіркоти. Довжина 

плоду до 12 см.

1г=6,70 
грн

204

1г=4,40 
грн

205

1г=6,30 
грн

206

10нас=5,60 
грн

211

1г=6,60 
грн

203

1г=4,30 
грн

217

20нас=6,90
грн

209
1г=7,20грн

5г=29,00грн

214

1г=4,30
грн

213

Середньоранній 
бджолозапильний гібрид. 

Для весняних теплиць і 
відкритого грунту.

1г=6,90
грн

215

Ранній гібрид жіночого 
типу цвітіння. Вегетація 

41-43 дні. Хворобостійкий.

1г=7,20 
грн

216

ХІТ!!!

Ранньостиглий, коротко 
плідний гібрид. Призначений 

для одержання продукції в 
теплицях. Плоди позбавлені 

гіркоти.

Середньопізній. Смакові 
властивості плодів 

дуже добрі. Призначені 
для засолювання та 

консервування.

15нас=6,80 
грн

220

Ранньостиглий, 
бджолозапильний. Плід 
видовжено-овальний, 

масою до 50 г.

Голландська селекція. 
Надійний огірок для 

відкритого грунту з вегет.
пер. 68 діб. Плід до 25см

1г=4,70 
грн

219

1г=6,90 
грн

218

ХІТ!!!

1г=6,00
грн

222

Польща, ранній, для відкритого 
і закритого грунту,

підвищена холодостійкість
та стійкість до хвороб.

Середньоранній сорт. 
Плід зелений, довжиною 

10-12см, масою 60-80г. Для 
вирощування у відкритому 

ґрунті.

Полонез F1
огірок223

10нас=6,90 
грн

Середньостиглий, 
стабільноурожайний. 

Високої якості: не гірчать, 
без пустот та не жовтіють.

20шт=7,20
грн

226

Середньоранній гібрид. 
Плоди циліндричні, без 

гіркоти, довжиною
8-10 см, високої якості.

Ранньостиглий, 
бджолозапильний. Період 

від сходів до початку 
плодоношення 45 – 50 

днів.

Гібрид ранньостиглий
(45 дн.). Рослини з 

інтенсивним ростом, 
формують переважно 
квіти жіночого типу.

Середньостиглий, 
універсального 

використання. Від появи 
сходів до першого збору 

– 50 днів.

Середньопізній. Смакові 
властивості плодів 

дуже добрі. Призначені 
для засолюваннята 

консервування.

Гібрид середньоранній, 
бджолозапильний, 

високоврожайний. Плід 
овально-циліндричної 

форми.

20нас=6,20 
грн

224

1г=6,80 
грн

227

1г=6,80 
грн

228

1г=6,50 
грн

229

1г=7,30 
грн

230

20нас=6,00грн

5г=25,50грн

225

ХІТ!!!

ХІТ!!!

Ранньостиглий. Плоди 
правильної циліндричної 
форми, не деформуються, 

інтенсивно зелені.

Середньоранній. Плід – 
циліндричний корнішон,  
з високими смаковими 

якостями.

Пізньостиглий. Призначений 
для вирощування у відкритому 

ґрунті. Використовують для 
споживання в свіжому вигляді, 

соління.

Середньостиглий. 
Швидко вступає в пору 

інтенсивногоплодоношення. 
Генетично позбавлений. 

гіркоти.

Сорт середньостиглий, 
покращенийсортотип 

популярного “Фенікс 640”. 
З високими смаковими 

якостями.

Satimex (Німеччина), ранній, 
для теплиць та відкритого 

ґрунту, 8-12 см, з дуже 
гладенькою шкіркою.

1г=7,30 
грн

232

1г=7,00 
грн

235233

Султан 284 F1
огірок231

5нас=13,90 
грн

1г=6,70грн

5г=27,00грн

236

1г=4,20грн

10г=29,00грн

Фенiкс Плюс
огірок234

1г=4,50грн

5г=17,00грн

ХІТ!!!

Напівранній 
партенокарпічний гібрид 

середнього росту
Висока стійкість до 

борошнистої роси, вірусів.

15нас=11,20 
грн

207

Гібрид високоврожайний, 
з високими смаковими 

якостями. Період плодо-
ношення 55-60 днів.

Ранньостиглий 
комахозапильний сорт. 
Потребує підв`язування. 

Плодоносить до самих морозів. 
Відмінний товарний вигляд.

Китайські
змії
огірок

212

20нас=6,90 
грн

Високоврожайна рослина, 
призначена для вирощування 
у відкритому ґрунті, а також і 

для вирощування під плівкою. 
Кущ міцний, середньорослий.

1г=11,50
грн

210

1гс=6,80 
грн

208

1г=4,30грн

10г=15,00грн

221

ХІТ!!!
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Середньоранній, з високими 
смаковими якостями. Використо-

вують для безпосереднього 
забезпечення ринку, засолювання

та консервування.

Середньостиглий, 
висотою 50 см. Плоди 
конусоподібні, дрібні. 

Завдовж. до 13 см.

Середньораній (118 дн.) 
Заввишки 50см. Плоди 

конусовидні, червоні до 
140 гр.

Ранньостиглий, 
високоврожайний 

гібрид універсального 
використання.

Satimex (Німеччина), 
видовжений, 10-15 см, під час 

дозрівання змінює колір із 
зеленого на червоний.

1г=6,00 
грн

237
1г=6,50грн

5г=26,00грн

238

Де Каєн
Перець
гіркий244

0,2г=5,80 
грн

0,3г=4,20 
грн

243

0,3г=3,90 
грн

246

Надранній, дуже інтенсивний 
сорт, плоди жовто-

помаранчевого кольору, масою 
50-60 г, для запікання та грилю

Австралієць
Перець

солодкий
245

0,3г=5,40 
грн

Ранньостиглий, плоди крупні, 
масою 300 г, конусовидні, 

товстостінні, від світло-
зеленого до яскраво-червоного 
кольору, мають легкий аромат 

яблука

Бивень
Перець

солодкий247

0,3г=4,80 
грн

ХІТ!!!

Сорт середньостиглий. 
Рослини кущової форми, 

плоди масою до 500 г, 
тарілкоподібні.

Сорт середньостиглий. 
Рослини кущової форми, 

плоди масою до 500 г, 
тарілкоподібні.

15нас=4,60 
грн

241

15нас=4,30 
грн

242

Сорт високоврожайний. 
Плоди масою 450-500 г. 
Технічна стиглість настає 

на 50-55 день.

Ранньостиглий. 
Плоди прямостоячі, 

трапецевидні 3-4х камерні 
гладкі, червоні.

Сорт ранньостиглий, 
холодостійкий, для 

теплиць і відкритого 
ґрунту. Плоди масою 

до 100 г.

Середньоранній, 
прямостійний кущ 60-

70см. Плоди товстостінні, 
масою до 120-140г.

Середньостиглий, із 
прямостійним щільним 

кущем, висотою 60 –
75 см. Плоди стінки до 
7мм, масою до 140г.

0,3г=4,50 
грн

255

0,3г=4,00 
грн

249
0,3г=3,90 

грн

250

15нас=4,80 
грн

240

0,3г=4,20 
грн

251

0,3г=4,40 
грн

248

Ранньостиглий (105дн.). Кущ 
штамбовий, заввишки 50 –

 55 см. На одній рослині 
формується 14-18 плодів

кубічної форми: довжина 7–9 см.

0,3г=5,60 
грн

254

Ранній, плід від молочно-
лимонного до червоного 

кольору, масою 100-200 г, кущ 
висотою 60-70 см.

Зорже 
Перець

солодкий252

0,1г=4,00 
грн

Ранній, урожайний сорт, плоди 
червоного кольору,

масою 130 г, дружня віддача 
врожаю

Ігрок  
Перець

солодкий

0,3г=4,40 
грн

253

Сорт ранньостиглий. 
Коренеплід 

конусоподібний. М’якуш 
білий, має різкий аромат.

3г=5,50 
грн

239

Надранній, конусовидний, 
100-150 г, товстостінний, 

темно-вишневий

Лайлак Бел
Перець

солодкий
256

0,3г=4,20 
грн

ХІТ!!!

На рослині формується 
15-20 плодів : довжина 

12-15 см, ширина 6-7 см,
маса 160-220 г.

Ранньостиглий для 
любителів вирощувати в 
парниках та у відкритому 

ґрунті. Плід при дозрів 
темно-вишневий.

Середньоранній. Вегет. період 
– 105 дн. Кущ штамбовий, 

заввишки до 65см. На одній 
рослині формується

до 20 плодів.

0,3г=4,00 
грн

259

0,3г=5,00 
грн

257

Ранній, стресостійкий, 
конічний, червоний в 
біологічній стиглості

Миролюбівський 
F1

Перец
 солодкий258

0,3г=4,90 
грн

ХІТ!!!

Середньостиглий, 
для вирощування у 
відкритому. Вегет. 

період – 115 дн. Кущ 
напівштамбовий

Ранньостиглий 
високоврожайний 

сорт, призначений для 
тепличного вирощування.

Середньоранній сорт, кущ 
до 75см. Плоди кубоподібної 

форми, товстостінні, 
товщиною стінки 5 – 7 мм, 

масою до 120 – 140 г.

Середньопізній. Плід 
кубічної форми, масою 
до 220-270 г. На одній 
рослині формується

5 – 6 плодів.

Середньораній (115 днів). 
Рослини з інтенсивним 

ростом, потребують підпор. 
Плоди серед. масою 120г.

0,3г=4,50 
грн

260
0,3г=4,20

10г=30,00грн

262

0,3г=4,30 
грн

263

0,3г=4,00 
грн

265

0,3г=4,10 
грн

266

Сорт ранній, 
холодостійкий. 

Транспортабельний. 
Вегет. період 83 – 103 
днів. Кущ штамбовий.

0,3г=4,00 
грн

264

Ранньостиглий, 
високоврожайний сорт 

листової петрушки. Придатний 
для всесезонного вирощування 

у відкритому ґрунті.

Сорт пізньостиглий, 
високоврожайний, з високою 

придатністю до зберігання. 
Призначений для зимового 

використання. Формує коренеплід 
конусоподібної форми.

Сорт ранньостиглий, 
високоврожайний, 

морозостійкий. Формує 
велику розетку з численними 

кучерявими листками.

Ранньостиглий сорт 
листової петрушки. Вегет. 

період від сходів до 
стиглості 55 – 65 днів.

ХІТ!!!

3г=4,40грн

20г=12,00грн

267

3г=4,40грн

20г=12,00грн

269

3г=4,40 
грн

270

3г=4,60грн

20г=13,50грн

268

Високоврожайний сорт 
помідорного типу. Плід сильно 

сплюснутий, ребристий 
з середньою масою 90 г, 
товщина стінки - 7 мм.

Сорт ранньостиглий, 
високоврожайний. Формує 

коренеплоди конусоподібної 
форми. Листки та коренеплоди 

мають відмінні смакові 
властивості.

3г=4,70 
грн

271

0,3г=4,70 
грн

261
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Руфус F1
огірок

Ранньостиглий (45 дн.), 
партенокарпічний, 

самозапильний. Плоди 
без гіркоти.

10нас=12,50 
грн

202

ХІТ!!!

Рослина овально-
циліндричної форми. Вег.
пер.43 доби. Маса – 95г

Ранньостиглий, вегет. 
період – 47 днів. Плід 
довжиною до 12 см, 

масою  100 г, поверхня 
горбкувата.

Ранньостиглий (55 дн.), 
бджолозапильний. Плід 
середньогорбкуватий, 

довжиною до 12см, 
масою 110г.

Ранній, з переважно 
жіночим типом цвітіння. 

Кущ середньорослий. 
Плоди дрібногорбкуваті, 
довго не переростають.

Середньостиглий, без 
гіркоти. Використовують 

для безпосереднього 
забезпечення ринку, 

соління та консервування.

Ранньостиглий (45 дн.). 
Зберігає високу товарність 

плодів (85-90%).  Плід 
масою до 90 г.

Середньостиглий сорт 
китайської селекції. Плоди 

довжиною. Плоди довж. до 
45 см, дрібнобугорбкуваті і 

шипуваті.

Ранньостиглий, з відмінними 
смаковими якостями. 
Використовують для 

соління, консервування , 
приготування салатів.

Ранньостиглий, вегет. 
період – 45 дн. Плід 

овально-циліндричний, 
без гіркоти. Довжина 

плоду до 12 см.

1г=6,70 
грн

204

1г=4,40 
грн

205

1г=6,30 
грн

206

10нас=5,60 
грн

211

1г=6,60 
грн

203

1г=4,30 
грн

217

20нас=6,90
грн

209
1г=7,20грн

5г=29,00грн

214

1г=4,30
грн

213

Середньоранній 
бджолозапильний гібрид. 

Для весняних теплиць і 
відкритого грунту.

1г=6,90
грн

215

Ранній гібрид жіночого 
типу цвітіння. Вегетація 

41-43 дні. Хворобостійкий.

1г=7,20 
грн

216

ХІТ!!!

Ранньостиглий, коротко 
плідний гібрид. Призначений 

для одержання продукції в 
теплицях. Плоди позбавлені 

гіркоти.

Середньопізній. Смакові 
властивості плодів 

дуже добрі. Призначені 
для засолювання та 

консервування.

15нас=6,80 
грн

220

Ранньостиглий, 
бджолозапильний. Плід 
видовжено-овальний, 

масою до 50 г.

Голландська селекція. 
Надійний огірок для 

відкритого грунту з вегет.
пер. 68 діб. Плід до 25см

1г=4,70 
грн

219

1г=6,90 
грн

218

ХІТ!!!

1г=6,00
грн

222

Польща, ранній, для відкритого 
і закритого грунту,

підвищена холодостійкість
та стійкість до хвороб.

Середньоранній сорт. 
Плід зелений, довжиною 

10-12см, масою 60-80г. Для 
вирощування у відкритому 

ґрунті.

Полонез F1
огірок223

10нас=6,90 
грн

Середньостиглий, 
стабільноурожайний. 

Високої якості: не гірчать, 
без пустот та не жовтіють.

20шт=7,20
грн

226

Середньоранній гібрид. 
Плоди циліндричні, без 

гіркоти, довжиною
8-10 см, високої якості.

Ранньостиглий, 
бджолозапильний. Період 

від сходів до початку 
плодоношення 45 – 50 

днів.

Гібрид ранньостиглий
(45 дн.). Рослини з 

інтенсивним ростом, 
формують переважно 
квіти жіночого типу.

Середньостиглий, 
універсального 

використання. Від появи 
сходів до першого збору 

– 50 днів.

Середньопізній. Смакові 
властивості плодів 

дуже добрі. Призначені 
для засолюваннята 

консервування.

Гібрид середньоранній, 
бджолозапильний, 

високоврожайний. Плід 
овально-циліндричної 

форми.

20нас=6,20 
грн

224

1г=6,80 
грн

227

1г=6,80 
грн

228

1г=6,50 
грн

229

1г=7,30 
грн

230

20нас=6,00грн

5г=25,50грн

225

ХІТ!!!

ХІТ!!!

Ранньостиглий. Плоди 
правильної циліндричної 
форми, не деформуються, 

інтенсивно зелені.

Середньоранній. Плід – 
циліндричний корнішон,  
з високими смаковими 

якостями.

Пізньостиглий. Призначений 
для вирощування у відкритому 

ґрунті. Використовують для 
споживання в свіжому вигляді, 

соління.

Середньостиглий. 
Швидко вступає в пору 

інтенсивногоплодоношення. 
Генетично позбавлений. 

гіркоти.

Сорт середньостиглий, 
покращенийсортотип 

популярного “Фенікс 640”. 
З високими смаковими 

якостями.

Satimex (Німеччина), ранній, 
для теплиць та відкритого 

ґрунту, 8-12 см, з дуже 
гладенькою шкіркою.

1г=7,30 
грн

232

1г=7,00 
грн

235233

Султан 284 F1
огірок231

5нас=13,90 
грн

1г=6,70грн

5г=27,00грн

236

1г=4,20грн

10г=29,00грн

Фенiкс Плюс
огірок234

1г=4,50грн

5г=17,00грн

ХІТ!!!

Напівранній 
партенокарпічний гібрид 

середнього росту
Висока стійкість до 

борошнистої роси, вірусів.

15нас=11,20 
грн

207

Гібрид високоврожайний, 
з високими смаковими 

якостями. Період плодо-
ношення 55-60 днів.

Ранньостиглий 
комахозапильний сорт. 
Потребує підв`язування. 

Плодоносить до самих морозів. 
Відмінний товарний вигляд.

Китайські
змії
огірок

212

20нас=6,90 
грн

Високоврожайна рослина, 
призначена для вирощування 
у відкритому ґрунті, а також і 

для вирощування під плівкою. 
Кущ міцний, середньорослий.

1г=11,50
грн

210

1гс=6,80 
грн

208

1г=4,30грн

10г=15,00грн

221

ХІТ!!!
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 Сакса
редиска

ХІТ!!!

Ранньостиглий сорт. 
Вегет. період  – 20 днів. 

М’якуш білий, соковитий, 
хрумкий.

Ранньостиглий, 
універсальний. 

Коренеплоди великі, з 
дружним дозріванням.

Середньостиглий, 
придатний для 

вирощування у відкритому 
ґрунті. Коренеплід білий, 

циліндричної форми.

Середньостиглий, стійкий 
до утворення тріщин. 

Використовують для сівби 
у відкритому ґрунті від 

березня до середини серпня.

Ранньостиглий (18 дн.). 
Смакові властивості добрі. 
М’якуш білий, соковитий, 

ніжний, слабо гострий.

Сорт ранньостиглий.  
Коренеплід червоний, 

округлий з білим 
кінчиком, масою до 6г. 

М’якуш білий.

Ранньостиглий. Від сходів 
до першого збирання 
врожаю проходить 27 

днів. Коренеплід білий.

Середньоранній сорт з 
надзвичайно привабливим 
виглядом. Використовують 

для вирощування в теплицях 
і у відкритому ґрунті.

Середньостиглий. Вегет. 
період – 30 дн. Смак. 
якості високі. М’якуш 

соковитий, слабогострий.

Ранній сорт з інтенсивним 
ростом. Вегет. період – 23 

дні. Плоди з високими 
смаковими якостями.

Середньостиглий, придатний 
для вирощування у відкритому 

ґрунті. Коренеплід білого 
забарвлення, видовжено-

циліндричної форми.

Ранньостиглий (24 дні). 
Придатний для вирощування 
під плівкою і для весняного 

та осіннього висівання у 
відкритий ґрунт.

Сорт з делікатними 
смаковими властивостями. 

Формує коренеплоди 
масою до 9 г. Коренеплід 
округло-плоскої форми.

3г=4,50грн

20г=14,50грн

273

3г=3,70 
грн

276

3г=4,30 
грн

280

3г=3,80 
грн

281

3г=4,00 
грн

282

3г=4,10грн

20г=14,20грн

283

3г=4,20грн

20г=13,90грн

272

3г=3,30грн

20г=10,50грн

274

3г=4,20грн

20г=14,50грн

275

3г=4,60грн

20г=15,20грн

277

3г=4,30грн

20г=13,50грн

278

3г=4,00грн

20г=14,00грн

279

ХІТ!!!

Ранньостиглий (24 дні). 
Коренеплід видовжений, 

циліндричної форми з 
білим кінчиком. М’якуш 

білий.

3г=4,20
20г=15,00грн

286

Ранньостиглий (24 дні). 
Смакові властивості 

відмінні. М’якуш білий, 
щільний.

287

3г=4,10грн

20г=14,50грн

ХІТ!!!

Середньоранній (30 дн.). 
Коренеплід масою до 

14г, заглиблений у ґрунт 
наполовину.

3г=4,00грн

20г=14,00грн

288

3г=4,20грн

20г=15,30грн

285

Період від сівби до 
технічної стиглості 65дн. 

Коренеплід завдовжки до 
25см, масою до 200г.

Період вегетації 65дн. 
Коренеплоди масою до 

100г, довжиною до 6,8см. 
Смак гострий.

Вегет. період – 65 дн. 
Коренеплід округло-

еліптичний, м’якуш білий 
та ніжний на смак.

Вегет. періодом – 70 дн. 
Коренеплід видовжений 
до 40 см, циліндричної 

форми, поверхня і м’якуш 
білі та ніжні на смак.

Надранній, вегет. період 
– 40 днів. Коренеплоди 

багаті на вітаміни С, В1 та 
В2, серед. масою до 300г.

Середньоранній, вегет. 
період – 50 днів. За смаковими 
якостями є одним з найкращих 

сортів. Коренеплоди сер. 
масою до 200г.

Середньостиглий (95 дн.), 
з відмінними смаковими 

якостями. Коренеплід 
довжиною до 12см.

Середньопізній, плоди масою 
300-350г, білого кольору. 

Відзначається стійкістю до 
хворб і лежкістю.

Мюнхенське
Пиво
редька290

2г=5,00 
грн

3г=4,20 
грн

291

3г=6,90 
грн

294

2г=4,70 
грн

295
2г=4,50 

грн

296

3г=4,50грн

20г=11,90грн

292

3г=6,50 
грн

293

Середньостиглий. Від 
висадки розсади до 

утворення. головки минає 
до 60 днів. Головки масою 

до 1кг.

Призначений для 
вирощування від весни до 

осені. Вегет. період – 60 
дн. Листки дуже хвилясті, 

м’ясисті і ніжні.

Ранньостиглий, призначений 
для вирощування  у 

відкритому ґрунті. Вегет. 
період - 75 дн. Формуєголовки 

масою до 1,5кг. 

0.5г=3,90 
грн

297

0.5г=4,50 
грн

298
0,5г=4,00грн

10г=15,00грн

299

0,5г=3,90 
грн

300

Ранньостиглий, 
високоврожайний. 

Головкі круглі, не щільні, 
ніжні, високих смакових 

якостей.

Ранньостиглий. 
Вегет. період – 70 дн. 

Вирощують у відкритому 
ґрунті. Формує головки сер. 

масою до 280г.

ХІТ!!!

0,5г=4,10 
грн

301

0,5г=4,50 
грн

302

Культура багата 
вітамінами, органічними 

кислотами, солями. Добре 
зберігається.

Середньостиглий. Вегет. 
період – 75 дн. Призначений  

для вирощування у 
відкритому ґрунті. Головки 

масою до 500г.

Середньостиглий. Від 
сходів до технічної стиглості 

75 днів. Придатний для 
вирощування у відкритому і 

закритому ґрунті.

0,5г=4,30 
грн

304

Сорт середньостиглий, 
високоврожайний. 

Призначений для вирощування 
у відкритому ґрунті. Має високі 

смакові якості.

0,5г=4,30 
грн

305

Сорт середньопізній, 
невибагливий до умов 
вирощування, стійкий 

до високих температур, 
високоврожайний.

0,5г=3,90 
грн

306

10г=11,90 
грн

284

3г=4,90 
грн

289

Чудовий сорт редиски. 
Коренеплоди дружно 

дозрівають, з багатим солодко-
гострим смаком. Сорт відносно 

стійкий до стрілкування.

0,5г=4,00грн

10г=14,50грн

303
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Сорт високоврожайний. 
Кінці листків дуже хвилясті, 

утворюють компактну розетку 
кулястої форми. Цінується як 
культура, багата на вітаміни.

Рослина висотою до 
60см. Вегет. період – 25 
дн. Цінується за чудовий 
горіхово-гірчичний смак і 

ароматність. 

Ранньостиглий (75 дн.), 
невибагливий до умов 

вирощування, стійкий до 
високих температур.

0,5г=4,20 
грн

312309

0,5г=3,80грн

10г=13,50грн

311

0,5г=4,80грн

10г=15,00грн

Сорт високоврожайний. 
Має привабливе червоно-
коричневе забарвлення. 

Цінується як культура, 
багата на вітаміни.

0,5г=4,30 
грн

307

Середньостиглий, тип Айсберг, 
маса головки 650 г, темно-

зелений, абсолютно без гіркоти

Саладін
cалат308

0,5г=5,10грн

5г=25,50грн

Ранньостиглий салат з 
кучерявим, дуже гофрованим 

червоним листям. Призначений 
для цілорічного вирощування у 

відкритому ґрунті.

310

0,5г=4,50
грн

Середньопізній. Вегет. 
період – 80 дн. Призначений 

для вирощування у 
відкритому ґрунті. Має 
високі смакові якості.

0,5г=4,20 
грн

313

Ранньостиглий. Формує 
яскраві жовто-зелені 
головки, сер. маса до 

400г. 

0,5г=4,00 
грн

314

Сорт середньопізній, 
високоврожайний, плоди 

до 400г. М’якуш не змінює 
колір при варінні та 

замороженні.

0,2г=4,90 
грн

316

Середньопізній. Формує 
округлої форми коренеплоди, 
середньо заглиблені в ґрунт. 
М’якуш білий, ароматний, не 

дерев’яніє.

0,2г=4,70 
грн

317

Вегет. період – 90 дн. з 
моменту висадження 

розсади. Черешки грубі, 
м’ясисті, прямостоячі.

Польща, ранній, для відкритого 
і закритого грунту,

підвищена холодостійкість
та стійкість до хвороб.

Празький Гігант
селера

коренева
318

0,5г=5,80 
грн

0,2г=3,90 
грн

319

Придатна для вирощування 
в загущеному посіві як у 
відкритому ґрунті, так і в 

скляних теплицях. Вирощують 
для отримання «білої спаржі».

1г=7,00 
грн

320

Багаторічна, 
середньорання суниця 
без вусів. Ягоди великі, 

червоні, вагою 4-5г.

0,1г=4,00 
грн

321

Кущ висотою 70-90 см.
Середня маса плоду 100-

105 г. Вегетаційний період
66-70 днів.

0,1г=4,50 
грн

324

Середньоранній. 
Формує компактний кущ 

заввишки до 70 см. Плоди 
округлі, високих смакових 

якостей.

Середньоранній, з 
вегет. періодом –115 

дн. Формує видовжено-
овальні плоди. Сер. маса 

плода до 80 г.

Пізньостиглий (140 дн.),
любительського типу.

Рослини заввишки до 2м.
Плоди масою до 100г.

Ранньостиглий. Вегет. 
період – 120 днів. 

Рослини заввишки 1,4м.
Плід масою 50г.

0,1г=4,00 
грн

323
0,1г=4,00 

грн

326

0,1г=4,00 
грн

328

0,1г=3,90 
грн

325

Середньостиглий, плоди вагою 
до 300 г, червоного кольору, 

легко розламуються на дольки, 
мають прекрасний смак

Американський 
ребристий

Томат322

0,1г=4,90 
грн

ХІТ!!!

Ведмежа лапа 
Томат329

ХІТ!!!

Середньоранній, стійкий до 
хвороб, плоди кубовидні, 
злегка ребристі, від 300 г

до 1 кг, червоні

0,1г=5,50грн

5г=39,00грн

Пізньостиглий, 
високоврожайний сорт 

універсального використання. 
Плоди великі, плескато-округлі 

та округлі, яскраво-червоні.

0,1г=4,50 
грн

330

Середньоранній (115 дн.),
любител. типу. Рослини
заввишки до 3м. Плоди 

сер. масою до 400г.

0,1г=4,70 
грн

332

Середньоранній (115 дн.),
любител. типу. Рослини
заввишки до 3м. Плоди 

сер. масою до 400г.

0,1г=4,70 
грн

331

Середньоранній, з 
відмінними смаковими 

якостями. На китиці 
зав’язується до 50 плодів, 

масою до 90г.

Середньопізній, потребує 
пасинкування. Рослина 
заввишки 2,0м. Плоди 

сер. масою до 700г.

Середньостиглий. Вегет.
період – 120 днів. 

Рослини заввишки 1,4м.
Плід масою 50г

Середньостиглий. Вегет. 
період – 115 дн. Рослина 

середньоросла. Плоди 
м’ясисті, округлі.

0,1г=4,00 
грн

335

0,1г=4,00 
грн

339

0,1г=3,90 
грн

338

0,1г=4,40 
грн

337

 Гібрид
Тарасенко

№6 
Томат

336

Середньостиглий, сильнорослий 
сорт з рясним та тривалим 

плодоношенням. Стійкий до 
хвороб. Використовують для 

свіжого споживання

Середньостиглий. 
Вегет. період – 120 днів. 
Рослини заввишки 1,4м.

Плід масою 50г.

0,1г=4,00 
грн

340

0,2г=4,90 
грн

315

Багатий на білок, цукри, 
мінеральні солі, також 

містить великий процент 
вітамінів С, А і В.

Рослини заввишки 
2-3 м. На одній китиці 

формується 3-5 плодів. 
Плоди масою до 400 г .

Ранньостиглий. Ве ге та цій-
ний період 83-110 днів. 
Формує штам бовий кущ 

заввишки 40-50 см.

Сорт високоврожайний, 
любительського типу, 

призначений для вирощування 
в плівкових теплицях та у 

відкритому ґрунті

0,1г=4,80 
грн

327

0,1г=4,80 
грн

334

0,1г=4,80 
грн

333

0,1г=4,90 
грн

Середньостиглий, 
універсального 

використання.  Вегетація 
95-100 днів.

0,1г=3,90 
грн

341

ХІТ!!! ХІТ!!!

ХІТ!!! ХІТ!!!
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 Сакса
редиска
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Ранньостиглий сорт. 
Вегет. період  – 20 днів. 

М’якуш білий, соковитий, 
хрумкий.

Ранньостиглий, 
універсальний. 

Коренеплоди великі, з 
дружним дозріванням.

Середньостиглий, 
придатний для 

вирощування у відкритому 
ґрунті. Коренеплід білий, 

циліндричної форми.

Середньостиглий, стійкий 
до утворення тріщин. 

Використовують для сівби 
у відкритому ґрунті від 

березня до середини серпня.

Ранньостиглий (18 дн.). 
Смакові властивості добрі. 
М’якуш білий, соковитий, 

ніжний, слабо гострий.

Сорт ранньостиглий.  
Коренеплід червоний, 

округлий з білим 
кінчиком, масою до 6г. 

М’якуш білий.

Ранньостиглий. Від сходів 
до першого збирання 
врожаю проходить 27 

днів. Коренеплід білий.

Середньоранній сорт з 
надзвичайно привабливим 
виглядом. Використовують 

для вирощування в теплицях 
і у відкритому ґрунті.

Середньостиглий. Вегет. 
період – 30 дн. Смак. 
якості високі. М’якуш 

соковитий, слабогострий.

Ранній сорт з інтенсивним 
ростом. Вегет. період – 23 

дні. Плоди з високими 
смаковими якостями.

Середньостиглий, придатний 
для вирощування у відкритому 

ґрунті. Коренеплід білого 
забарвлення, видовжено-

циліндричної форми.

Ранньостиглий (24 дні). 
Придатний для вирощування 
під плівкою і для весняного 

та осіннього висівання у 
відкритий ґрунт.

Сорт з делікатними 
смаковими властивостями. 

Формує коренеплоди 
масою до 9 г. Коренеплід 
округло-плоскої форми.

3г=4,50грн

20г=14,50грн

273

3г=3,70 
грн

276

3г=4,30 
грн

280

3г=3,80 
грн

281

3г=4,00 
грн

282

3г=4,10грн

20г=14,20грн

283

3г=4,20грн

20г=13,90грн

272

3г=3,30грн

20г=10,50грн

274

3г=4,20грн

20г=14,50грн

275

3г=4,60грн

20г=15,20грн

277

3г=4,30грн

20г=13,50грн

278

3г=4,00грн

20г=14,00грн

279

ХІТ!!!

Ранньостиглий (24 дні). 
Коренеплід видовжений, 

циліндричної форми з 
білим кінчиком. М’якуш 

білий.

3г=4,20
20г=15,00грн

286

Ранньостиглий (24 дні). 
Смакові властивості 

відмінні. М’якуш білий, 
щільний.

287

3г=4,10грн

20г=14,50грн

ХІТ!!!

Середньоранній (30 дн.). 
Коренеплід масою до 

14г, заглиблений у ґрунт 
наполовину.

3г=4,00грн

20г=14,00грн

288

3г=4,20грн

20г=15,30грн

285

Період від сівби до 
технічної стиглості 65дн. 

Коренеплід завдовжки до 
25см, масою до 200г.

Період вегетації 65дн. 
Коренеплоди масою до 

100г, довжиною до 6,8см. 
Смак гострий.

Вегет. період – 65 дн. 
Коренеплід округло-

еліптичний, м’якуш білий 
та ніжний на смак.

Вегет. періодом – 70 дн. 
Коренеплід видовжений 
до 40 см, циліндричної 

форми, поверхня і м’якуш 
білі та ніжні на смак.

Надранній, вегет. період 
– 40 днів. Коренеплоди 

багаті на вітаміни С, В1 та 
В2, серед. масою до 300г.

Середньоранній, вегет. 
період – 50 днів. За смаковими 
якостями є одним з найкращих 

сортів. Коренеплоди сер. 
масою до 200г.

Середньостиглий (95 дн.), 
з відмінними смаковими 

якостями. Коренеплід 
довжиною до 12см.

Середньопізній, плоди масою 
300-350г, білого кольору. 

Відзначається стійкістю до 
хворб і лежкістю.

Мюнхенське
Пиво
редька290

2г=5,00 
грн

3г=4,20 
грн

291

3г=6,90 
грн

294

2г=4,70 
грн

295
2г=4,50 

грн

296

3г=4,50грн

20г=11,90грн

292

3г=6,50 
грн

293

Середньостиглий. Від 
висадки розсади до 

утворення. головки минає 
до 60 днів. Головки масою 

до 1кг.

Призначений для 
вирощування від весни до 

осені. Вегет. період – 60 
дн. Листки дуже хвилясті, 

м’ясисті і ніжні.

Ранньостиглий, призначений 
для вирощування  у 

відкритому ґрунті. Вегет. 
період - 75 дн. Формуєголовки 

масою до 1,5кг. 

0.5г=3,90 
грн

297

0.5г=4,50 
грн

298
0,5г=4,00грн

10г=15,00грн

299

0,5г=3,90 
грн

300

Ранньостиглий, 
високоврожайний. 

Головкі круглі, не щільні, 
ніжні, високих смакових 

якостей.

Ранньостиглий. 
Вегет. період – 70 дн. 

Вирощують у відкритому 
ґрунті. Формує головки сер. 

масою до 280г.

ХІТ!!!

0,5г=4,10 
грн

301

0,5г=4,50 
грн

302

Культура багата 
вітамінами, органічними 

кислотами, солями. Добре 
зберігається.

Середньостиглий. Вегет. 
період – 75 дн. Призначений  

для вирощування у 
відкритому ґрунті. Головки 

масою до 500г.

Середньостиглий. Від 
сходів до технічної стиглості 

75 днів. Придатний для 
вирощування у відкритому і 

закритому ґрунті.

0,5г=4,30 
грн

304

Сорт середньостиглий, 
високоврожайний. 

Призначений для вирощування 
у відкритому ґрунті. Має високі 

смакові якості.

0,5г=4,30 
грн

305

Сорт середньопізній, 
невибагливий до умов 
вирощування, стійкий 

до високих температур, 
високоврожайний.

0,5г=3,90 
грн

306

10г=11,90 
грн

284

3г=4,90 
грн

289

Чудовий сорт редиски. 
Коренеплоди дружно 

дозрівають, з багатим солодко-
гострим смаком. Сорт відносно 

стійкий до стрілкування.

0,5г=4,00грн

10г=14,50грн

303
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Пізньостиглий сорт 

любительського типу, 
призначений для вирощування 

в плівкових теплицях та у 
відкритому ґрунті. Плоди округлі, 

жовто-оранжевого кольору.

0,1г=4,20 
грн

342

Денар
томат343

0,2г=5,50 
грн

Satimex (Німеччина) 
середньоранній, овальний 
з носиком,  дружна віддача 

урожаю, універсальне 
призначення

Середньопізній, 
високоврожайний 

сорт, універсального 
використання. Рослини 
висотою до 2м і більше. 
Смакові якості - відмінні.

0,1г=4,50 
грн

347

Середньопізній, 
високоврожайний сорт 

універсального використання. 
Рослини висотою до 2 м і 

більше. Смакові властивості 
відмінні.

Пізньостиглий, (130 дн.), 
універсального використання. 

Рослини заввишки до 2,5м.  
Плоди масою до 70г.

0,1г=4,50 
грн

344

0,1г=4,50 
грн

346

Ранній. Період від 
висаджування розсади 

до збору плодів – 70 дн. 
Плоди сливо подібні, сер. 

масою до 60 г.

0,1г=4,00
грн

355

Ранньостиглий, 
високоврожайний 

сорт, призначений для 
вирощування у відкритому 
ґрунті. Формує компактний 

кущ, заввишки до 50 см.

Ультраранній сорт 
детермінантного типу, не 
потребує пасинкування, 
стійкий до фітофторозу.

Ранній. Період від 
висаджування розсади 

до збору плодів – 70 дн. 
Плоди сливо подібні, 
середнього розміру.

Середньоранній. Період 
висаджування розсади 

до збору плодів – 85 дн. 
Плоди округлі, сер. масою 

120г.

Пізньостиглий, 
ідетермінантний, 

тіньовитривалий. Плоди 
округло-видовжені масою 

50-70г.

Пізньостиглий, 
ідетермінантний. На 

одній китиці форм. 5-10 
міцних плодів із чорним 

відтінком.

0,1г=4,50 
грн

349

0,1г=4,00 
грн

356

0,1г=4,30 
грн

357

0,1г=4,30
грн

354

0,1г=4,50 
грн

348

0,1г=4,00грн

1г=7,80грн

350

Загадка
томат351

Ультраранній, високоякісний, 
плоди 80-100 г, округлі, 

яскраво-червоні, не 
розтріскуються, сорт має 

універсальне призначення

ХІТ!!!

Середньоранній, 
високоврожайний сорт, 

призначений для вирощування 
у відкритому ґрунті. Формує 
компактний кущ, заввишки 

до 60 см. Плоди з відмінними 
смаковими якостями.

0,1г=4,10 
грн

359

Середньоранній (115 дн.).
Формує видовжено-

овальні плоди, масою 
до 80г.

0,1г=4,30 
грн

358

Середньоранній сорт. 
Плоди малинового 

забарвлення, плескато-
округлих форми, досить 
стійкі до розтріскування.

0,1г=4,10 
грн

360

Ранньостиглий. Вегет.
період – 85 дн. Рослини
заввишки 60см. Плоди
округлі, масою до 220г.

0,1г=4,50 
грн

361

Ранньостиглий. Формує 
компактний кущ, висотою 

до 90см. Плоди великі, 
серцеподібні. Сер. маса

плоду 300г.

0,1г=4,80 
грн

362

ХІТ!!!

Середньоранній, 
висотою до 1,2м. Вегет. 
період – 115 дн. Формує 

видовжено-овальні 
плоди, масою до 100 г.

0,1г=4,00 
грн

364

Ожаровський 
Малиновий

томат

Ранньостиглий, плоди 
100-200 г, округлі, рожевого 
кольору, мають гарний смак, 

транспортабельний сорт

0,1г=4,90 
грн

366

Ранньостиглий (115 днів). 
Рослина середньоросла. 
Плоди м’ясисті, округлі, 

сер. масою – 120г.

Ранньостиглий. Вегет. 
період – 115 днів. Рослина 

середньоросла. Плоди 
м’ясисті, сер. масою 120г.   

0,1г=4,00 
грн

370

0,1г=3,90 
грн

369

Середньоранній, 
високоврожайний, 

любительський сорт. Рослина 
висотою до 2,5 м, потребує 

підпори й обов’язково 
пасинкування. Плоди масою  

200 – 300 (до 800) г.

Середньопізній (130 
дн.). Рослини заввишки 
2м. Плоди видовжено-
циліндричні, масою до 

200г.

0,1г=4,20 
грн

368

0,1г=4,30 
грн

367

Середньоранній. Вегет.
період – 115 дн. Рослини

заввишки 1,5м. Плоди
плескато-округлі, масою

до 800г

0,1г=4,00 
грн

372

Середньостиглий. Вегет. 
період – 120 днів. Рослина 

середньоросла. Плоди 
масою до 130г.

0,1г=4,10 
грн

371

Ріо Гранде
томат

Середньостиглий, для 
відкритого і закритого грунту,

підвищена холодостійкість
та стійкість до хвороб.

10г=35,00 
грн

373
Розаліта

томат376

0,1г=4,90 
грн

Ранньостиглий, плоди 10-13 г, 
мають форму краплі, рожевого 

кольору, ростуть гронами, 
мускатний смак робить їх 

надзвичайно екзотичними

Середньоранній (115 
днів). Рослини заввишки 

1,5м. Плоди сливо 
подібної  форми, сер. 

масою 400г.

0,1г=4,30 
грн

375

Середньостиглий. Вегет. 
період – 120 днів. Плоди 

сливовидно округлої 
форми, масою 110-120г.

0,1г=4,50 
грн

374

Середньопізній, холодостійкий, 
тіньовитривалий, 

високоврожайний сорт 
універсального використання. 
Рослини заввишки 1,5 – 2,5 м

0,1г=4,50 
грн

345

Ультраранній, детер-
мі нант ний сорт. 

Вегетаційний період 87-92 
дні. Середня маса плоду 

20-25 г.

Ранньостиглий сорт . 
Формує кущ, заввишки до 
65см. Плоди придатні для 

споживання свіжими та 
для переробки

Сорт середньоранній. 
Вегетаційний період 75-85 

днів. Рослини заввишки 
60 см.

Кущ заввишки 60-75 
см. На одному кущі 

формується до 20 китиць. 
Маса плоду 60-75 г.

ХІТ!!!

0,1г=4,60
грн

353

0,1г=4,90грн

5г=38,00грн

0,1г=4,70 
грн

363

0,1г=4,50 
грн

365

0,1г=4,70
грн

352

ХІТ!!!

ХІТ!!!

ХІТ!!!
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Середньостиглий. Період 
від висадки розсади до 

збору плодів – 95 дн. 
Плоди сер. масою 100 г.

Середньостиглий (130 
дн.). Рослини заввишки 

1,5 м. Плоди плоско-
округлі білі, масою 300 г.

Середньоранній. Період 
від висадки розсади до 

збору плодів – 80 дн. 
Плоди масою до 135г.

Середньостиглий сорт.  
Рослина висотою до 

100см. Плоди сер. масою 
до 50г.

Середньоранній. Період 
від висадки розсади до 

збору плодів – 80 дн. 
Плоди масою до 135г.

Середньостиглий сорт 
універсального використання, 
придатний до комбайнового 

збирання. Низькорослий. 
Плоди м’ясисті, масою до 120г.

0,1г=3,80 
грн

378
0,1г=4,00 

грн

381

0,1г=3,90 
грн

382

0,1г=4,20 
грн

384

0,1г=4,00 
грн

380

Середньостиглий. Рослина 
середньоросла. Плоди 

масою до 135г.

0,1г=4,20 
грн

377

0,1г=3,80 
грн

383

Середньостиглий (120 
дн.), з відмінними 

смаковими якостями. 
Плоди плоско-округлі, 

сер. масою до 300г.

Ранньостиглий (110 дн.).
Формує гроноподібні 

китиці з 20-40 плодами, 
округлої форми, масою 

15-25г.

Середньостиглий. Вегет.
період – 125 дн. Рослина
висотою до 2,5м. Плоди

масою до 50г.

0,1г=4,30 
грн

387

0,1г=4,50 
грн

389
0,1г=4,00 

грн

385

Ранньостиглий (110 дн.).
Формує гроноподібні 

китиці з 20-40 плодами, 
округлої форми, масою 

15-25г.

0,1г=4,40 
грн

388

Ранньостиглий. Формує
гроноподібні китиці з 

20-40 плодами, округлої 
форми, масою 15-25г.

0,1г=4,50 
грн

386

Середньоранній 
(110 днів). Рослина 

індетермінантна, висотою 
до 2,5м. Плоди масою 

до 350г.

0,1г=4,60 
грн

390

РІПЧАСТА
БІЛА

Середньостиглий (115 
дн.), смак гострий.  Сер. 
маса цибулини – 150 г. 

Лежкість плодів відмінна.

Середньостиглий (120 
дн.), універсального 

призначення. Цибулини 
кулясто-плоскі сер. масою 

до 90г.

Пізньостиглий (110 
дн.) напівгострий 

сорт, універсального 
використання. Цибулини 

масою до 130г.

Сорт середньостиглий, 
напівгострий. Цибулини 

круглясто-плоскі. 
Лежкість добра. Сер. маса 

цибулини до 94г.

Середньопізній (140 
дн.). Цибулини з сер. 
масою до 100г. Смак 

середньогострий.

Пізньостиглий (140 
дн.), універсального 

використання. Цибулини 
вирівняні, кулясті, масою 

до 160г.

Польща, ранній, для відкритого 
і закритого грунту,

підвищена холодостійкість
та стійкість до хвороб.

Тексас Грано
цибуля

ріпчаста
397

0,5г=5,80 
грн

2г=4,20 
грн

394

2г=4,40 
грн

396

2г=5,00 
грн

398

2г=4,40 
грн

393

1г=4,30 
грн

395

Середньопізній (114 
днів). Маса цибулин до 

150г. Смак напівгострий. 
Лежкість висока.

Середньостиглий (125 
днів). Цибулини округлі 

масою до 115г. Смак 
солодко-гострий.

Найпоширеніша серед 
багаторічних видів цибулі. 
Відзначається підвищеною  

морозостійкістю. На одному 
місці росте до 5-7 років. 

Має високі поживні, 
смакові та лікувальні 
властивості. Дворічна 

культура з вегет. періодом 
– 200 дн.

Середньопізній. Рослина 
середнього росту, листки 
темно-зелені, гофровані.  

Добре переносить 
заморозки.

Багаторічна, 
морозостійка, росте на 

одному місці до 5 років.

Ранньостиглий сорт. Рослина 
сильна, швидко росте. Утворює 

пряму розетку з великим, 
соковитим листям, з лагідно-

кислим смаком.

Дворічна культура з 
вегет. періодом – 200 

дн. Використовують як 
ароматну приправу для 

супів, салатів та запіканок.

403

Червоний
Кардинал

цибуля
ріпчаста

Satimex (Німеччина) 
середньопізня, цибулини 

вагою 60-80 г, чудовий гострий 
смак

1г=5,50 
грн

402

1г=4,30 
грн

404

1г=4,70 
грн

405

1г=4,70 
грн

406

3г=4,50 
грн

408

1г=4,70 
грн

407

2г=5,20грн

10г=23,00грн

Ранній, для відкритого
і закритого грунту,

підвищена холодостійкість
та стійкість до хвороб

1г=6,20грн

10г=37,00грн

Широколистий
Щавель410

Брауншвейгська
цибуля

ріпчаста400

1г=4,90
грн

Сорт призначений для 
збору зеленого листка. 

Рослини виростають з однією 
вегетативною основою. 

Відзначаються підвищеною 
морозостійкістю.

1г=5,50 
грн

392

Ранній. Період від 
висаджування розсади 

до збору плодів – 70 дн. 
Плоди сливо подібні, сер. 

масою до 60 г.

0,1г=4,60
грн

379

Кущ заввишки 50-60 см. 
Середня маса 70-80 г. 
Вегетаційний період

95-105 днів.

Використовують 
в кулінарії, для 
консервування, 

прекрасна сировина для 
заморожування.

ХІТ!!!

0,1г=4,80 
грн

391

2г=4,50 
грн

399

1г=4,20 
грн

401

3г=4,50 
грн

409

ХІТ!!!
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Пізньостиглий сорт 

любительського типу, 
призначений для вирощування 

в плівкових теплицях та у 
відкритому ґрунті. Плоди округлі, 

жовто-оранжевого кольору.

0,1г=4,20 
грн

342

Денар
томат343

0,2г=5,50 
грн

Satimex (Німеччина) 
середньоранній, овальний 
з носиком,  дружна віддача 

урожаю, універсальне 
призначення

Середньопізній, 
високоврожайний 

сорт, універсального 
використання. Рослини 
висотою до 2м і більше. 
Смакові якості - відмінні.

0,1г=4,50 
грн

347

Середньопізній, 
високоврожайний сорт 

універсального використання. 
Рослини висотою до 2 м і 

більше. Смакові властивості 
відмінні.

Пізньостиглий, (130 дн.), 
універсального використання. 

Рослини заввишки до 2,5м.  
Плоди масою до 70г.

0,1г=4,50 
грн

344

0,1г=4,50 
грн

346

Ранній. Період від 
висаджування розсади 

до збору плодів – 70 дн. 
Плоди сливо подібні, сер. 

масою до 60 г.

0,1г=4,00
грн

355

Ранньостиглий, 
високоврожайний 

сорт, призначений для 
вирощування у відкритому 
ґрунті. Формує компактний 

кущ, заввишки до 50 см.

Ультраранній сорт 
детермінантного типу, не 
потребує пасинкування, 
стійкий до фітофторозу.

Ранній. Період від 
висаджування розсади 

до збору плодів – 70 дн. 
Плоди сливо подібні, 
середнього розміру.

Середньоранній. Період 
висаджування розсади 

до збору плодів – 85 дн. 
Плоди округлі, сер. масою 

120г.

Пізньостиглий, 
ідетермінантний, 

тіньовитривалий. Плоди 
округло-видовжені масою 

50-70г.

Пізньостиглий, 
ідетермінантний. На 

одній китиці форм. 5-10 
міцних плодів із чорним 

відтінком.

0,1г=4,50 
грн

349

0,1г=4,00 
грн

356

0,1г=4,30 
грн

357

0,1г=4,30
грн

354

0,1г=4,50 
грн

348

0,1г=4,00грн

1г=7,80грн

350

Загадка
томат351

Ультраранній, високоякісний, 
плоди 80-100 г, округлі, 

яскраво-червоні, не 
розтріскуються, сорт має 

універсальне призначення

ХІТ!!!

Середньоранній, 
високоврожайний сорт, 

призначений для вирощування 
у відкритому ґрунті. Формує 
компактний кущ, заввишки 

до 60 см. Плоди з відмінними 
смаковими якостями.

0,1г=4,10 
грн

359

Середньоранній (115 дн.).
Формує видовжено-

овальні плоди, масою 
до 80г.

0,1г=4,30 
грн

358

Середньоранній сорт. 
Плоди малинового 

забарвлення, плескато-
округлих форми, досить 
стійкі до розтріскування.

0,1г=4,10 
грн

360

Ранньостиглий. Вегет.
період – 85 дн. Рослини
заввишки 60см. Плоди
округлі, масою до 220г.

0,1г=4,50 
грн

361

Ранньостиглий. Формує 
компактний кущ, висотою 

до 90см. Плоди великі, 
серцеподібні. Сер. маса

плоду 300г.

0,1г=4,80 
грн

362

ХІТ!!!

Середньоранній, 
висотою до 1,2м. Вегет. 
період – 115 дн. Формує 

видовжено-овальні 
плоди, масою до 100 г.

0,1г=4,00 
грн

364

Ожаровський 
Малиновий

томат

Ранньостиглий, плоди 
100-200 г, округлі, рожевого 
кольору, мають гарний смак, 

транспортабельний сорт

0,1г=4,90 
грн

366

Ранньостиглий (115 днів). 
Рослина середньоросла. 
Плоди м’ясисті, округлі, 

сер. масою – 120г.

Ранньостиглий. Вегет. 
період – 115 днів. Рослина 

середньоросла. Плоди 
м’ясисті, сер. масою 120г.   

0,1г=4,00 
грн

370

0,1г=3,90 
грн

369

Середньоранній, 
високоврожайний, 

любительський сорт. Рослина 
висотою до 2,5 м, потребує 

підпори й обов’язково 
пасинкування. Плоди масою  

200 – 300 (до 800) г.

Середньопізній (130 
дн.). Рослини заввишки 
2м. Плоди видовжено-
циліндричні, масою до 

200г.

0,1г=4,20 
грн

368

0,1г=4,30 
грн

367

Середньоранній. Вегет.
період – 115 дн. Рослини

заввишки 1,5м. Плоди
плескато-округлі, масою

до 800г

0,1г=4,00 
грн

372

Середньостиглий. Вегет. 
період – 120 днів. Рослина 

середньоросла. Плоди 
масою до 130г.

0,1г=4,10 
грн

371

Ріо Гранде
томат

Середньостиглий, для 
відкритого і закритого грунту,

підвищена холодостійкість
та стійкість до хвороб.

10г=35,00 
грн

373
Розаліта

томат376

0,1г=4,90 
грн

Ранньостиглий, плоди 10-13 г, 
мають форму краплі, рожевого 

кольору, ростуть гронами, 
мускатний смак робить їх 

надзвичайно екзотичними

Середньоранній (115 
днів). Рослини заввишки 

1,5м. Плоди сливо 
подібної  форми, сер. 

масою 400г.

0,1г=4,30 
грн

375

Середньостиглий. Вегет. 
період – 120 днів. Плоди 

сливовидно округлої 
форми, масою 110-120г.

0,1г=4,50 
грн

374

Середньопізній, холодостійкий, 
тіньовитривалий, 

високоврожайний сорт 
універсального використання. 
Рослини заввишки 1,5 – 2,5 м

0,1г=4,50 
грн

345

Ультраранній, детер-
мі нант ний сорт. 

Вегетаційний період 87-92 
дні. Середня маса плоду 

20-25 г.

Ранньостиглий сорт . 
Формує кущ, заввишки до 
65см. Плоди придатні для 

споживання свіжими та 
для переробки

Сорт середньоранній. 
Вегетаційний період 75-85 

днів. Рослини заввишки 
60 см.

Кущ заввишки 60-75 
см. На одному кущі 

формується до 20 китиць. 
Маса плоду 60-75 г.

ХІТ!!!

0,1г=4,60
грн

353

0,1г=4,90грн

5г=38,00грн

0,1г=4,70 
грн

363

0,1г=4,50 
грн

365

0,1г=4,70
грн

352

ХІТ!!!

ХІТ!!!

ХІТ!!!



Чебер садовий 
СамерСаворі

HemZaden (Голландія), 
багаторічна пряно-смакова 

рослина, має лікувальні 
властивості.

428

0,1г=11,90 
грн

Любисток

ДОБРИВО «ЧИСТИЙ ЛИСТ»ДОБРИВО «ЧИСТИЙ ЛИСТ»ДОБРИВО «ЧИСТИЙ ЛИСТ»ДОБРИВО «ЧИСТИЙ ЛИСТ»

СТИМУЛЮЄ РЯСНЕ ЦВІТІННЯ ТА ПЛОДОУТВОРЕННЯСТИМУЛЮЄ РЯСНЕ ЦВІТІННЯ ТА ПЛОДОУТВОРЕННЯ●●ЗМІЦНЮЄ КОРЕНЕВУ СИСТЕМУЗМІЦНЮЄ КОРЕНЕВУ СИСТЕМУ●●ПОКРАЦУЄ ЯКІСНІ ВЛАСТИВОСТІПОКРАЦУЄ ЯКІСНІ ВЛАСТИВОСТІ
КОНЦЕНТРАТ НА 450Л. КОМПЛЕКС МІКРОЕЛЕМЕНТІВ + ВІТАМІНИ B1, С, РР

ДО
БР

ИВ
А 
«Ч

ИС
ТИ

Й 
ЛИ

СТ
»

Для баштанних рослин, 
300г 35,00

Для винограду, 300г 35,00

Для газонів, 300г 35,00

Для газону осіннє, 300г 35,00

Для декоратив.кущів, 
300г 35,00

Для в'ючих рослин, 300г 35,00

Для капусти, 300г 35,00

Для кімнатних рослин, 
300г 35,00

Для клумб, 300г 35,00

Для коренеплодів, 300г 35,00

цінасерія, вага

Для огірків і кабачків, 300г 35,00

Для полуниці, 300г 35,00

Для помідорів і перцю, 
300г 35,00

Для розсади, 300г 35,00

Для саду і городу, 300г 35,00

Для сурфіній і пеларгон, 
300г 35,00

Для троянд, 300г 35,00

Для фіалок, 300г 35,00

Для цибулі, часника та 
пряних, 300г 35,00

Укорінювач, 300г 35,00

цінасерія, вага

1414 •  0800 401 401 дзвінки  безкоштовні  •  (050) 161 01 01  •  (063) 359 64 90  •  (097) 3 800 800  •

ПРЯНО-СМАКОВІ ТА ЗЕЛЕНІ КУЛЬТУРИПРЯНО-СМАКОВІ ТА ЗЕЛЕНІ КУЛЬТУРИ

Однорічна рослина, має 
пряний запах. Широко 

використовують в 
кулінарії та народній 

медицині.

Стручки бамії містять 
багато корисних речовин, 

вітаміни та аскорбінову 
кислоту.

ХІТ!!!

Стебло висотою 50-60 см. 
Квіти дрібні, жовті. 

Компонент приправ “карі” 
і “хмелі-сунелі”.

В якості спецій і як 
лікарський засіб 

використовують листки, 
стебла, корінь і плоди.

Листки, стебла і насіння 
містять ефірну олію з 
приємним ароматом і 
гострим присмаком.

Використовують для 
надання смаку та запаху 
маринадам, соусам, до 
страв із дичини, м’яса.

Листки використовують 
як приправу для супів, 

м’ясних, овочевих страв, 
при консервуванні.

Багатолітня пряно-
ароматична та лікарська 

культура.

                                           
Найвідоміші пряні

культури такі як:
        базилік, коріандр,

 майоран, розмарин,    
аніс і навіть меліса

чи ромашка
лікарська  – 

це скарбниця
вітамінів, які реально
вирощувати не тільки

на присадибній
ділянці, а й на

власному балконі,
чи підвіконні.

Satimex (Німеччина)
багаторічник, має терпкий смак 

та аромат

418

0,05г=4,80 
грн

Україна. Багаторічна лікарська, 
декоративна та пряно-смакова 

рослина.

423

0,1г=5,00 
грн

Satimex (Німеччина)
однорічник, основний елемент 

спеції каррі, покращує якість 
готових страв

Пажитник
пряна

культура429

1г=6,30 
грн

0,3г=4,50 
грн

411

1г=4,00 
грн

413

2г=3,90 
грн

417
0,1г=4,50 

грн

419

0,3г=4,70 
грн

420

0,1г=3,30 
грн

430

1г=5,80 
грн

435

0,5г=5,60 
грн

437

HemZaden (Голландія) Однорічна 
рослина, в їжу використовують 
молоде листя. Іх добавляють 
в салати, тушкують як гарнір. 

Гарний медоніс.

414

1г=4,70 
грн

HemZaden (Голландія) 
Багаторічна рослина, любить 

родючі грунти. Лікарською 
сировиною служать коріння.

415

0,1г=5,00 
грн

HemZaden (Голландія) 
Однорічна рослина, соковите 
ніжне листя багате на вітамін 

С, каротин, вітаміни В-В і 
В2, РР...

416

0,5г=6,00 
грн

BejoZaden (Голландія). 
Високоврожайний, сорт з 
прекрасною вирівняністю. 
Стійкий до стрілкування. З 

приємним ароматом.

425

2г=5,00 
грн

Одна з найдухмяніших рослин. 
Кущ кулеподібної форми, до 

50см. висотою, квіти фіолетово-
бузковіі.

426

0,3г=6,70 
грн

HemZaden (Голландія) 
Багаторічна рослина, яка 
швидко розростається. 

Вирощують задля листя, яке при 
розрізанні пахнуть лимоном.

422

0,5г=6,00 
грн

HemZaden (Голландія). 
Багаторічна травʹяниста 

рослина, холодностійка, не 
вибаглива до світла. В їжу 
використовують черешки.

431

0,2г=7,90 
грн

HemZaden (Голландія). 
Багаторічна пряно-

ароматична культура, 
широко використовується в 

кулінарії.

434

0,1г=6,00 
грн

Бораго
(огіркова трава)

Валеріана Гірчиця японська 
Салатна

суміш 

Коріандр
Карібе Лаванда

Ревінь
Вікторія

Мелiса
Лимонний
бальзам

Звіробій

Тархун
(естрагон)

Золотий Ювілей
пряно-смакова

культура

М’ята

Багаторічник,  добре 
поєднується з іншими 

прянощами.

421

0,05г=5,30 
грн

Материнка
звичайна

HemZaden (Голландія).
Ранній, для відкритого і 

закритого грунту,
підвищена холодостійкість

та стійкість до хвороб.

424

0,1г=5,80 
грн

М’ята
Спермінт

HemZaden (Голландія). Рослина 
висотою 30-40см. До її складу 

входять різні мінеральні 
сполуки, вітаміни, ефірні 

масла, амінокислоти, пектини. 
Балансує роботу всіх систем 

організму.

433

15нас=42,50 
грн

Стевія

Теплолюбний вічнозелений 
кущ з синьо-фіолетовими 

квітами. Широко 
використовують в кулінарії

та медицині.

432

0,05г=8,90
грн

Розмарин

Висота 20-30 см. 
Використовують як 

приправи до салатів, 
супів, м’ясних і рибних 

страв.

0,3г=4,50 
грн

412

Hem Zaden 
(Голландія),багаторічна  

рослина, відмінна спеція з 
цитрусовим ароматом

427

0,1г=8,50 
грн

Лимонграсс
(лимонна трава)

HemZaden (Голландія). 
Однорічна пряно-

ароматична та лікарська 
культура, широко 

використовується в кулінарії.

436

0,5г=5,80 
грн

лікарська

300г=35,00 
грн

999



ХІТ!!!

Пізньостиглий, 
довготривалого зберігання. 

Вегет. період  130 днів.

Ранньостиглий( вегетація 
63 доби), холодостійкий. 

Плоди округлі,
масою 1,5кг.

Пізньостиглий, призначений 
для споживання в свіжому 

вигляді, переробки та 
зберігання. Вегет. період –

110 дн

Плід - циліндричний 
корнішон. Середньо-

ранній для споживання
у свіжому вигляді
та консервування.

Високоврожайний гібрид 
з переважно жіночим 
типом цвітіння. Кущ 

міцний, середньорослий.

Гібрид середньостиглий. 
Вступає у пору 

плодоношення на 56-60 
день від висіву насіння.

Рослини формують
довге сланке стебло.

 Урожайність 1,5-2,8 кг/м.кв. 
Плоди довжиною 9-10 см.

Гібрид високоврожайний. 
Плід – циліндричний 

корнішон.

Сорт ранньостиглий. 
Вегет. період: 80дн. Плоди 

довжиною - 18см, в 
діаметрі - 12см.

Середньостиглий-47 
діб. Еліпсоподібний, 

завдовжки 10-12см та 
масою 100г. Позбавлений 

гіркоти.

Середньостиглий.
призначений для споживання 
в свіжому вигляді, соління та 
консервування. Вегет. період

– 50 дн.

50нас=6,50 
грн

438

Похідний сорт - Топаз. 
Ранньостиглий, масою 

1,8кг.

100нас=6,90 
грн

440

Пізньостиглий, з вегет.
періодом – 160 дн. 

Формує округло-кулясті 
щільні головки масою 

2-3,5 кг.

50нас=5,20 
грн

441

50нас=4,90 
грн

442

400нас=7,50 
грн

443

50нас=9,90 
грн

451

50нас=11,00 
грн

452

50нас=11,00 
грн

455

50нас=9,90 
грн

457

50нас=9,90 
грн

447

50нас=9,90 
грн

448

50нас=11,00 
грн

449

ДРАЖОВАНЕ НАСІННЯ ДРАЖОВАНЕ НАСІННЯ ((ІНКРУСТОВАНЕІНКРУСТОВАНЕ))

100нас=7,50 
грн

439

БІРЮЗАБІРЮЗА
КАПУСТА

Середньоранній, з високими 
смаковими якостями. Використо-

вують для безпосереднього 
споживання свіжими, засолювання

та консервування.

50нас=11,00 
грн

446

Середньостиглий, добре
зберігається. Використовують 

в кулінарії, консервуванні.
Коренеплід довжиною

до 18см

400нас=7,40 
грн

444

Ранній гібрид, 
бджолозапильний. Вегет.
період - 43 дн. овально-

циліндричної форми, 
масою 95г.

50нас=11,00 
грн

450

ШАНТАНЕШАНТАНЕ

Сорт високоврожайний, 
з високими смаковими 
якостями. Вирощують у 

відкритому грунті.

50нас=9,90 
грн

458

Період плодоношення 40-
60 днів. Плоди завдовжки 
8-12 см, без тенденції до 

пожовтіння.

Урожайність плодів 
6-7кг/м.кв.

Співвідношення довжини 
та ширини становить 

2,7:1.

На одній рослині 
формується 14-18 плодів: 
довжина 7-9 см, ширина 

6-8 см, маса 150-200 г.

На рослині формується 
15-20 плодів: довжина 12-

15 см, ширина 6-7 см,
маса 160-220 г.

Середньоранній (105діб). 
Кущ штамбовий. Плід 

кубічної форми, масою 
250 г, яскраво-жовті.

50нас=9,90 
грн

460

50нас=11,00 
грн

461

50нас=11,90 
грн

462

50нас=11,90 
грн

463

50нас=11,90 
грн

464

Від сходів до першого 
врожаю проходить 18-20 
днів. Високоврожайний 

сорт.

Сорт з делікатними 
смаковими якостями. 
Формує коренеплоди 

масою 5-9 г. М’якуш білий.

200нас=9,20 
грн

466

200нас=9,00 
грн

465

Середньоранній, бджолозапильний 
гібрид. Призначений для вирощування 

у весняних теплицях та у відкритому 
грунті . Плоди без гіркоти, придатні для 

засолювання та консервування.

50нас=11,00 
грн

453

Середньоранній сорт. 
Плоди хрусткі, з відмінними 
смаковими властивостями. 

Використовують свіжими, для 
консервації і засолювання

50нас=9,90 
грн

454

Високоврожайний 
гібрид універсального 

використання.

ХІТ!!!

50нас=11,00 
грн

456

50нас=11,00 
грн

445

Середньоранній, з високими 
смаковими якостями. Використо-

вують для безпосереднього 
споживання свіжими, засолювання

та консервування.

Середньостиглий, 
високоврожайний, з відмінними 
смаковими властивостями сорт. 
Рослини цінують за підвищену 

стійкість до хвороб

50нас=11,00 
грн

459

1515www.svpost.com.uaІНТЕРНЕТ-МАГАЗИН:

ХІТ!!!

Спрей «Дракер»
(готовий розщчин)

«Дракер 10.2»
(концентрат)

МІКРОІНК АПС УЛЬОВАНИЙМІКРОІНК АПС УЛЬОВАНИЙ
ІНСЕК ТИЦИДНИЙ ІНСЕК ТИЦИДНИЙ ЗАСІБЗАСІБ

DR AKER -  ВІД ВСІХ ВИДІВ КОМАХDR AKER -  ВІД ВСІХ ВИДІВ КОМАХ
З АС ТО С О ВУЄ Т Ь С Я:З АС ТО С О ВУЄ Т Ь С Я:

•• Для захисту будь-яких приміщень (житлові будинки, кухні, стайні, комори, 
склади, готелі, лікарні, школи…), а також для захисту живоплотів та газонів від 
більшості комах, що виявлені і паразитують (таргани, мурахи, блохи, павуки, жуки, 
серебрянки, кліщі).

•• Для захисту від літаючих комах: мухи, гедзі, комарі, мошки, оси (контактують 
з обробленими поверхнями — стіни, підлоги, жалюзі, штори і т.і.)

Норма використання для обробки поверхонь:
10-30мл на 1 літр води.

Вироблено
в Італії

400мл=115,00 
грн

1057

50мл=105,00
грн

1055

1056

1л=850,00
грн

«Дракер 10.2»
(концентрат)

ХІТ!!!

ХІТ!!!

ХІТ!!!

ХІТ!!!

Чебер садовий 
СамерСаворі

HemZaden (Голландія), 
багаторічна пряно-смакова 

рослина, має лікувальні 
властивості.

428

0,1г=11,90 
грн

Любисток

ДОБРИВО «ЧИСТИЙ ЛИСТ»ДОБРИВО «ЧИСТИЙ ЛИСТ»ДОБРИВО «ЧИСТИЙ ЛИСТ»ДОБРИВО «ЧИСТИЙ ЛИСТ»

СТИМУЛЮЄ РЯСНЕ ЦВІТІННЯ ТА ПЛОДОУТВОРЕННЯСТИМУЛЮЄ РЯСНЕ ЦВІТІННЯ ТА ПЛОДОУТВОРЕННЯ●●ЗМІЦНЮЄ КОРЕНЕВУ СИСТЕМУЗМІЦНЮЄ КОРЕНЕВУ СИСТЕМУ●●ПОКРАЦУЄ ЯКІСНІ ВЛАСТИВОСТІПОКРАЦУЄ ЯКІСНІ ВЛАСТИВОСТІ
КОНЦЕНТРАТ НА 450Л. КОМПЛЕКС МІКРОЕЛЕМЕНТІВ + ВІТАМІНИ B1, С, РР

ДО
БР

ИВ
А 
«Ч

ИС
ТИ

Й 
ЛИ

СТ
»

Для баштанних рослин, 
300г 35,00

Для винограду, 300г 35,00

Для газонів, 300г 35,00

Для газону осіннє, 300г 35,00

Для декоратив.кущів, 
300г 35,00

Для в'ючих рослин, 300г 35,00

Для капусти, 300г 35,00

Для кімнатних рослин, 
300г 35,00

Для клумб, 300г 35,00

Для коренеплодів, 300г 35,00

цінасерія, вага

Для огірків і кабачків, 300г 35,00

Для полуниці, 300г 35,00

Для помідорів і перцю, 
300г 35,00

Для розсади, 300г 35,00

Для саду і городу, 300г 35,00

Для сурфіній і пеларгон, 
300г 35,00

Для троянд, 300г 35,00

Для фіалок, 300г 35,00

Для цибулі, часника та 
пряних, 300г 35,00

Укорінювач, 300г 35,00

цінасерія, вага
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ПРЯНО-СМАКОВІ ТА ЗЕЛЕНІ КУЛЬТУРИПРЯНО-СМАКОВІ ТА ЗЕЛЕНІ КУЛЬТУРИ

Однорічна рослина, має 
пряний запах. Широко 

використовують в 
кулінарії та народній 

медицині.

Стручки бамії містять 
багато корисних речовин, 

вітаміни та аскорбінову 
кислоту.

ХІТ!!!

Стебло висотою 50-60 см. 
Квіти дрібні, жовті. 

Компонент приправ “карі” 
і “хмелі-сунелі”.

В якості спецій і як 
лікарський засіб 

використовують листки, 
стебла, корінь і плоди.

Листки, стебла і насіння 
містять ефірну олію з 
приємним ароматом і 
гострим присмаком.

Використовують для 
надання смаку та запаху 
маринадам, соусам, до 
страв із дичини, м’яса.

Листки використовують 
як приправу для супів, 

м’ясних, овочевих страв, 
при консервуванні.

Багатолітня пряно-
ароматична та лікарська 

культура.

                                           
Найвідоміші пряні

культури такі як:
        базилік, коріандр,

 майоран, розмарин,    
аніс і навіть меліса

чи ромашка
лікарська  – 

це скарбниця
вітамінів, які реально
вирощувати не тільки

на присадибній
ділянці, а й на

власному балконі,
чи підвіконні.

Satimex (Німеччина)
багаторічник, має терпкий смак 

та аромат

418

0,05г=4,80 
грн

Україна. Багаторічна лікарська, 
декоративна та пряно-смакова 

рослина.

423

0,1г=5,00 
грн

Satimex (Німеччина)
однорічник, основний елемент 

спеції каррі, покращує якість 
готових страв

Пажитник
пряна

культура429

1г=6,30 
грн

0,3г=4,50 
грн

411

1г=4,00 
грн

413

2г=3,90 
грн

417
0,1г=4,50 

грн

419

0,3г=4,70 
грн

420

0,1г=3,30 
грн

430

1г=5,80 
грн

435

0,5г=5,60 
грн

437

HemZaden (Голландія) Однорічна 
рослина, в їжу використовують 
молоде листя. Іх добавляють 
в салати, тушкують як гарнір. 

Гарний медоніс.

414

1г=4,70 
грн

HemZaden (Голландія) 
Багаторічна рослина, любить 

родючі грунти. Лікарською 
сировиною служать коріння.

415

0,1г=5,00 
грн

HemZaden (Голландія) 
Однорічна рослина, соковите 
ніжне листя багате на вітамін 

С, каротин, вітаміни В-В і 
В2, РР...

416

0,5г=6,00 
грн

BejoZaden (Голландія). 
Високоврожайний, сорт з 
прекрасною вирівняністю. 
Стійкий до стрілкування. З 

приємним ароматом.

425

2г=5,00 
грн

Одна з найдухмяніших рослин. 
Кущ кулеподібної форми, до 

50см. висотою, квіти фіолетово-
бузковіі.

426

0,3г=6,70 
грн

HemZaden (Голландія) 
Багаторічна рослина, яка 
швидко розростається. 

Вирощують задля листя, яке при 
розрізанні пахнуть лимоном.

422

0,5г=6,00 
грн

HemZaden (Голландія). 
Багаторічна травʹяниста 

рослина, холодностійка, не 
вибаглива до світла. В їжу 
використовують черешки.

431

0,2г=7,90 
грн

HemZaden (Голландія). 
Багаторічна пряно-

ароматична культура, 
широко використовується в 

кулінарії.

434

0,1г=6,00 
грн

Бораго
(огіркова трава)

Валеріана Гірчиця японська 
Салатна

суміш 

Коріандр
Карібе Лаванда

Ревінь
Вікторія

Мелiса
Лимонний
бальзам

Звіробій

Тархун
(естрагон)

Золотий Ювілей
пряно-смакова

культура

М’ята

Багаторічник,  добре 
поєднується з іншими 

прянощами.

421

0,05г=5,30 
грн

Материнка
звичайна

HemZaden (Голландія).
Ранній, для відкритого і 

закритого грунту,
підвищена холодостійкість

та стійкість до хвороб.

424

0,1г=5,80 
грн

М’ята
Спермінт

HemZaden (Голландія). Рослина 
висотою 30-40см. До її складу 

входять різні мінеральні 
сполуки, вітаміни, ефірні 

масла, амінокислоти, пектини. 
Балансує роботу всіх систем 

організму.

433

15нас=42,50 
грн

Стевія

Теплолюбний вічнозелений 
кущ з синьо-фіолетовими 

квітами. Широко 
використовують в кулінарії

та медицині.

432

0,05г=8,90
грн

Розмарин

Висота 20-30 см. 
Використовують як 

приправи до салатів, 
супів, м’ясних і рибних 

страв.

0,3г=4,50 
грн

412

Hem Zaden 
(Голландія),багаторічна  

рослина, відмінна спеція з 
цитрусовим ароматом

427

0,1г=8,50 
грн

Лимонграсс
(лимонна трава)

HemZaden (Голландія). 
Однорічна пряно-

ароматична та лікарська 
культура, широко 

використовується в кулінарії.

436

0,5г=5,80 
грн

лікарська

300г=35,00 
грн

999



Clause (Франція), рання, тип 
Ананас, вага 2,5-4 кг, дуже 

солодка, не велика насіннєва 
камера

10нас=37,50 
грн

483

Диня
Амал F1 
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Syngenta 
(Голландія),ранньостиглий 

дуже проду ктивний гібрид, 
плоди світло-зелені, довго 

зберігають товарний вигляд.

Nickerson-Zwaan (Голландія), 
ранньостиглий гібрид, плоди масою 

11-13 кг, овальні, з темними смугами, 
м’якоть дуже солодка, з високим 
вмістом цукру, гібрид стійкий до 

стресових умов вирощування.

5нас=13,80 
грн

495

8нас=22,50 
грн

496

5нас=15,50 
грн

500

Syngenta (Голландія)
середньоранній гібрид, плоди 
видовжені, дуже великі, вагою 

15-35 кг, шкірка тверда із зеленими 
смугами, м’якоть надзвичайно 

солодка та соковита

Патисон
Старшип F1

Кавун
Варда  F1 Кавун

Фарао F1
зелений овальний видовжений

Satimex (Німеччина)
середньоранній гібрид типу 

Кримсон Світ, 10-12 кг, стійкий 
до фузаріозу

5нас=11,90 
грн

497
Кавун

Ізумруд F1
видовжений

Nunhems Zaden (Голландія) 
ранньостиглий гібрид, плоди 

вирівняні, вагою 10-12 кг, 
плоди округлі, червоний 

м’якуш, прекрасний смак.

5нас=16,90 
грн

499 Кавун
Талісман F1

Yuksel Tohum (Туреччина) 
ранньостиглий сильний 

гібрид, плоди вагою 8-11 кг, 
типу Кримсон світ, м’якоть 

темно-червона, дуже смачна.

5нас=14,80 
грн

498 Кавун
Місон F1

Bejo Zaden (Голландія) 
пізньостиглий, циліндричний, 
вирівняний, шкірка гладенька, 

для зберігання.

НАСІННЯ СЕРІЇ НАСІННЯ СЕРІЇ ««PROFISEEDSPROFISEEDS»»  ВІД ПРОВІДНИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ВИРОБНИКІВ ВІД ПРОВІДНИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ВИРОБНИКІВ 

Nunhems(Нідерланди). 
Ранньостиглий. Плоди 

округло-видовженої форми, 
насиченого пурпурно-чорного 

кольору.

Bejo (Голландія), 
ранній, округлий, без 

радіальних кілець, можна 
використовувати для 

отримання пучкової продукції.

Rijk Zwaan (Голландія) 
середньоранній, 

циліндричний, без кілець, 
високоякісний, придатний для 

переробної промисловості.

Syngenta (Голландія) рання, 
2,5-3 кг, плоди із сіточкою, 
м’якоть щільна, ароматна, 
відмінно транспортується.

Satimex (Німеччина), рання, 
1,5-2,5 кг, плоди сітчасті з 

тоненькою шкіркою, м’якоть 
масляниста, солодка.

Clause (Франція)
ранньостиглий, високоякісний, 

для отримання пучкової 
продукції за 60днів, округлий

 

GSN Semences(Франція)
Сорт, який утворює насіння без 

лушпиння! Формує овально-округлі, 
із нетовстою шкіркою плоди, м’якуш 

солодкий та легко розварюється! 

GSN Semences(Франція), 
середньопізній, пластичний сорт, 

15-20 кг, плоди сегментовані, 
яскраво-помаранчеві, для 

приготування дитячого харчування.

Lark Seeds (США) ранній 
сорт для свіжого ринку та 

переробки, відмінні смакові 
якості.

Syngenta 
(Голландія),середньопізній, 

стабільний, крупнозернистий, 
довго не старіє.

Syngenta (Голландія) ранній, 
дуже продуктивний, плоди 

світло-зелені, довго зберігають 
товарний вигляд.

5нас=19,50 
грн

487

5нас=19,90 
грн

485

20нас=5,00грн

20г=16,80грн

5г=8,80 
грн

5г=9,90грн

20г=19,50грн

472

3г=13,50 
грн

471

3г=11,90 
грн

470

200нас=12,90 
грн

468

20нас=5,90 
грн

482

10нас=21,50 
грн

484

0,5г=6,90 
грн

486

5нас=16,50 
грн

488

200нас=15,50 
грн

473

3г=11,00 
грн

200нас=14,80 
грн

475

15нас=11,00 
грн

467

200нас=14,90 
грн

469

округлий

Буряк столовий
Ломако

Диня
Прімал F1 Диня

Світ Ананас

Буряк столовий
Нобол

Гарбуз
Нейкедсід

Горох
Тіара

Горох
СКІНАДО

Кабачок
Ангеліна F1

Syngenta (Голландія) ранній, 
дуже продуктивний, плоди 

світло-зелені, довго зберігають 
товарний вигляд.

5нас=13,90 
грн

489

Кабачок
Дафна F1

салатовий

Seminis (Голландія), дуже 
ранній, кущовий, плодоносить 
до заморозків, плоди світло-

зелені, високотоварні.

5нас=18,50 
грн

490

Кабачок
Іскандер F1

NunhemsZaden (Голландія), 
ранній, кущовий, плоди 
однорідні, біло-зеленого 

кольору, з ніжним кремовим 
смаком.

5нас=19,50 
грн

491

Кабачок
Кавілі F1

салатовий

Clause (Франція) ранній, 
продуктивний, плоди салатові, 
універсального призначення, 

чудові смакові якості.

5нас=15,50 
грн

492

Кабачок
Мостра F1 

Clause (Франція), ранній, 
продуктивний, плоди - жовті 
цукіні, універсальні, чудові 

смакові якості.

5нас=17,90 
грн

493

Кабачок
 Санлайт F1

Clause (Франція), ранній, дуже 
продуктивний, плоди - зелені 

цукіні, надзвичайних смакових 
якостей.

5нас=16,50 
грн

494 Кабачок
 Тарміно F1

цукіні

Буряк столовий
Таунус F1

480

477476

481

478 479

Rijk Zwaan (Голландія) 
середньоранній, 

високоврожайний, округлий, 
темно-червоний

Lark Seeds (США) надранній, 
високоврожайний, стійкий до 

стрілкування, округлий, темно-
бордовий

Satimex (Німеччина) 
середньоранній, округлий, темно-
червоний, без радіальних  кілець,  

для зберігання

Satimex (Німеччина) 
ранньостиглий одноростковий 

сорт, овально-округлий, 
темно-червоного кольору

Satimex (Німеччина) 
пізньостиглий, придатний для 
отримання  раннього врожаю 

та  зберігання, відмінні 
смакові якості

GSN Semences(Франція)
пізньостиглий якісний сорт, плоди 
4-5 кг, яскраво-помаранчеві, для 
кулінарії та тривалого зберігання

Syngenta (Голландія), 
надранній, добре переносить 

високі температури, крупні 
горошини, відмінні смакові 

якості.

Nickerson-Zwaan (Голландія), 
середньорання, плоди 

овальні з сіточкою, 3,5-5,5 кг, 
дуже солодкі, високий вихід 

товарної продукції.

Clause (Франція) рання, тип 
Італійська сітчаста, 1,6-2,3 
кг, помаранчева ароматна 

м’якоть, високий вміст цукру.

Профі
Буряк столовий

Акела

Профі
Буряк столовий

Водан
Профі

Буряк столовий
Гарольд 

Профі
Буряк столовий

Детройт

Профі
Буряк столовий

Гранат

Профі
Буряк столовий

Циліндра

Гарбуз
Арахісове масло

Горох
Преладо Диня

Раймонд F1

Диня
Суперстар F1

Гарбуз
Руж Віф дЕтамп 

474

20нас=5,00грн

100г=14,90грн

GSN Semences(Франція) GSN Semences(Франція)
0,5г=5,80 

грн
10нас=11,90 

грн GSN Semences(Франція)
2г=10,90 

грн

ХІТ!
!!

ХІТ!
!!

ХІТ!
!!

ХІТ!
!!




