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Ми залишаємо за собою право на:
*Невиконання замовлення у зв’язку з закінченням запасу даного товару; 
*Формування Вашого замовлення на декілька посилок у зв’язку з виробничою необхідністю; 
* Зміну ціни у зв’язку зі зміною тарифів Укрпошти та з високою інфляцією. 
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*Зображення подарунка ілюстративне і може відрізнятися від наявного.
 * Під подарунком мається на увазі можливість придбання за 0,01 грн.

Çðîá³òü íàì çàìîâëåííÿ 

ïðîòÿãîì 

òðüîõ äí³â 
ç äíÿ îòðèìàííÿ æóðíàëó

Ïîñï³øàéòå çðîáèòè çàìîâëåííÿ!

Àêö³ÿ!

і візьміть участь в розіграші: 

Подарунок* прийде у посилці з Вашим замовленням.

6 подарунків:
1 подарунок - комплект посуду
2 подарунки по 1 кг годжі 
3 подарунки по 3 річних комплекти 
з елітних чаїв (12 різних чаїв по 50 г) 
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300 грн.!300 грн.!
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Продукти: 
кавун 2 кг, цукор - 2 ст. ложки. 

Приготування: стиглий кавун вимити, 
розрізати, відокремити м’якоть і видалити 

кісточки. Віджати через марлеву серветку і 
процідити. Сік вилити в каструлю, додати 
цукор, довести до кипіння і варити 10  
хвилин. Напій пити охолодженим.

Смачного!

КАВУНОВИЙ ЩЕРБЕТ

SAKATA - японська провідна фірма, що займається  селекцією професійного насіння і розповсюдженням 
цінних сортів овочів і квітів, приносячи користь всім від виробника до споживача.

Професійне насіння - це гарантована висока якість: чудова схожість, відповідність заявлених виробником 
характеристик у рослин при дотриманні агротехніки. 

Розсада квітів, овочів, вирощена з такого насіння значно відрізняється від аматорських своєї схожістю, 
компактністю,  рясним цвітіння і врожаєм.

Диня Гурмет F1 
ЕДН-  10 – 11 грн. за 10 насінин

Диня  Паспорт F1 
ЕДН-11 – 13 грн. за 10 насінин

Капуста Брокколі Грін Меджік F1  
ЕКП- 33 – 13 грн. за 20 насінин

Капуста білоголова Коронет F1  
ЕКП- 29 – 11  грн. за 20 насінин

Середньопізній гібрид. Головки – щільні, масою 
3-4 кг, які мають свіжий вигляд навіть після 
обривання листя. Добре зав’язує головки при 
підвищених температурах та недостатній воло-
гості повітря. Переносить пониження темпера-
тур без шкоди для розвитку. Високий стабіль-
ний урожай. Добре зберігається в полі. 
Призначений для довготривалого зберігання 
(5-7 місяців).

Ранньостиглий гібрид. Плід невеликий, масою 
1,8-2 кг з кремово-білим м’якушем. 
Відрізняється високими смаковими якостями, 
структурою м’якуша, ароматом та високим 
вмістом цукру. Стійкий до борошнистої роси.  
Використовують для отримання раннього 
урожаю.

Ранній гібрид дині типу Галія. Строк дозріван-
ня – 70 днів після сходів. Плід масою 2,3-2,8 кг 
з зеленуватим товстим ароматним м’якушем,
високими смаковими якостями та вмістом 
цукру до 15%. Призначений для отримання 
раннього урожаю. Рекомендовано збирати 
відразу після настання повної стиглості.

Капуста білоголова Нозомі F1  
ЕКП-38  – 11грн. за 20 насінин

Дуже ранній гібрид з великими головками ва-
гою 1-1,8 кг. Рослина має високу енергією ро-
сту. Головки компактні, округлі, привабливого 
зеленого кольору, глянцеві, володіють прекра-
сними смаковими якостями і дуже добре збе-
рігаються в поле без розтріскування

Капуста червоноголова Ред Джевел F1  
ЕКП-  31 – 10 грн. за 20 насінин

Капуста цвітна Уайт Ексель F1 
ЕКП-  32 – 13 грн. за 20 насінин

Найкраща для маринування. Ранньостиглий 
гібрид. Головка інтенсивно-фіолетового кольо-
ру, вагою  1-1,5 кг., має чудові смакові власти-
вості. Стійкий до чорної та бактеріальної гнилі. 
Призначений для використання у свіжому ви-
гляді, переробки та недовготривалого збері-
гання. 

Два врожаї за сезон! Ранній гібрид. Головка 
щільна, вагою 2,5-3 кг, добре вкрита листям, 
чудово зберігає товарні якості. 
Призначений для вирощування під плівкою та 
у відкритому грунті.

З підвищеним вмістом вітамінів В1, В2, В6. 
Ранній гібрид. Головка компактна, зеленого 
кольору, масою 350-500 г. Не рекомендується 
висаджувати розсаду в холодних умовах.
Призначений для свіжого споживання, для 
літньо-осіннього збору врожаю.

Продукти: стигла диня - 50 г, сік 
порічок - 40 г, вершки - 30 г, яєчний 

жовток -1 шт, цукор - 20 г.
Приготування: Яєчний жовток розтерти з 

цукром, додати вершки, сік порічок і 
шматочки стиглої дині. Збити всі компоненти 
в міксері. Подавати ег-ног охолодженим, у 
високій склянці з соломинкою. Можна 

додати колотий лід.

ЕГ-НОГ З ДИНІ

Капуста Пекінська Юкі F1 
ЕКП- 34 – 7 грн. за 20 насінин

Середній гібрид. Головка висока, інтенсивно-
зеленого кольору ззовні та блідо-жовта всере-
дині, масою 1,5-2,5 кг, залежно від густоти 
посадки. Невибагливий до умов вирощування, 
стійкий до низьких температур. Призначений 
для літньо-осіннього збору врожаю, чудова 
здатність до зберігання.

САЛАТ 
ЛІТНІЙ З МАКАРОНАМИ

Made in Japan

Íàñiííÿ

Кавун Антем F1  
ЕКВ- 8  –  12 грн. за 10 насінин 

Протягом вегетації – 900 кг з однієї сотки!
Ранній гібрид. М’якуш яскраво-червоний, з 
високими смаковими якостями та підвищеним 
вмістом цукру. Товщина шкірки – до 15 мм. 
Добре транспортується. Має досить потужну 
кореневу систему, що дає змогу вирощувати 
цей гібрид на різних грунтах. Стійкий до 
антракнозу та фузаріозу.

 Капуста білоголова Файтер F1  
ЕКП- 30 – 11 грн. за 20 насінин

Середньопізній гібрид. Має дуже щільні голо-
вки світло-зеленого кольору, масою 3-4,5 кг. 
Рослина висока. Має велике листя та високо 
прикріплену головку. Краще росте на родючих 
грунтах. Стійкий до фузаріозу.   
   Призначений для довготривалого зберігання 
(квітень-травень), для заквашування.

Капуста білоголова Роял Вантаж F1  
ЕКП- 28 11  грн. за 20 насінин – 

Призначений для короткострокового зберіган-
ня та шинкування.
Ранній гібрид. Головка тверда, масою 2-2,5 кг. 
Адаптований до вирощування в різних умовах 
в два строки посіву. Добре переносить спекот-
ні умови. Стійкий до фузаріозного в’янення та 
до чорної гнилі.
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процідити. Сік вилити в каструлю, додати 
цукор, довести до кипіння і варити 10  
хвилин. Напій пити охолодженим.

Смачного!

КАВУНОВИЙ ЩЕРБЕТ

SAKATA - японська провідна фірма, що займається  селекцією професійного насіння і розповсюдженням 
цінних сортів овочів і квітів, приносячи користь всім від виробника до споживача.

Професійне насіння - це гарантована висока якість: чудова схожість, відповідність заявлених виробником 
характеристик у рослин при дотриманні агротехніки. 

Розсада квітів, овочів, вирощена з такого насіння значно відрізняється від аматорських своєї схожістю, 
компактністю,  рясним цвітіння і врожаєм.

Диня Гурмет F1 
ЕДН-  10 – 11 грн. за 10 насінин

Диня  Паспорт F1 
ЕДН-11 – 13 грн. за 10 насінин

Капуста Брокколі Грін Меджік F1  
ЕКП- 33 – 13 грн. за 20 насінин

Капуста білоголова Коронет F1  
ЕКП- 29 – 11  грн. за 20 насінин

Середньопізній гібрид. Головки – щільні, масою 
3-4 кг, які мають свіжий вигляд навіть після 
обривання листя. Добре зав’язує головки при 
підвищених температурах та недостатній воло-
гості повітря. Переносить пониження темпера-
тур без шкоди для розвитку. Високий стабіль-
ний урожай. Добре зберігається в полі. 
Призначений для довготривалого зберігання 
(5-7 місяців).

Ранньостиглий гібрид. Плід невеликий, масою 
1,8-2 кг з кремово-білим м’якушем. 
Відрізняється високими смаковими якостями, 
структурою м’якуша, ароматом та високим 
вмістом цукру. Стійкий до борошнистої роси.  
Використовують для отримання раннього 
урожаю.

Ранній гібрид дині типу Галія. Строк дозріван-
ня – 70 днів після сходів. Плід масою 2,3-2,8 кг 
з зеленуватим товстим ароматним м’якушем,
високими смаковими якостями та вмістом 
цукру до 15%. Призначений для отримання 
раннього урожаю. Рекомендовано збирати 
відразу після настання повної стиглості.

Капуста білоголова Нозомі F1  
ЕКП-38  – 11грн. за 20 насінин

Дуже ранній гібрид з великими головками ва-
гою 1-1,8 кг. Рослина має високу енергією ро-
сту. Головки компактні, округлі, привабливого 
зеленого кольору, глянцеві, володіють прекра-
сними смаковими якостями і дуже добре збе-
рігаються в поле без розтріскування

Капуста червоноголова Ред Джевел F1  
ЕКП-  31 – 10 грн. за 20 насінин

Капуста цвітна Уайт Ексель F1 
ЕКП-  32 – 13 грн. за 20 насінин

Найкраща для маринування. Ранньостиглий 
гібрид. Головка інтенсивно-фіолетового кольо-
ру, вагою  1-1,5 кг., має чудові смакові власти-
вості. Стійкий до чорної та бактеріальної гнилі. 
Призначений для використання у свіжому ви-
гляді, переробки та недовготривалого збері-
гання. 

Два врожаї за сезон! Ранній гібрид. Головка 
щільна, вагою 2,5-3 кг, добре вкрита листям, 
чудово зберігає товарні якості. 
Призначений для вирощування під плівкою та 
у відкритому грунті.

З підвищеним вмістом вітамінів В1, В2, В6. 
Ранній гібрид. Головка компактна, зеленого 
кольору, масою 350-500 г. Не рекомендується 
висаджувати розсаду в холодних умовах.
Призначений для свіжого споживання, для 
літньо-осіннього збору врожаю.

Продукти: стигла диня - 50 г, сік 
порічок - 40 г, вершки - 30 г, яєчний 

жовток -1 шт, цукор - 20 г.
Приготування: Яєчний жовток розтерти з 

цукром, додати вершки, сік порічок і 
шматочки стиглої дині. Збити всі компоненти 
в міксері. Подавати ег-ног охолодженим, у 
високій склянці з соломинкою. Можна 

додати колотий лід.

ЕГ-НОГ З ДИНІ

Капуста Пекінська Юкі F1 
ЕКП- 34 – 7 грн. за 20 насінин

Середній гібрид. Головка висока, інтенсивно-
зеленого кольору ззовні та блідо-жовта всере-
дині, масою 1,5-2,5 кг, залежно від густоти 
посадки. Невибагливий до умов вирощування, 
стійкий до низьких температур. Призначений 
для літньо-осіннього збору врожаю, чудова 
здатність до зберігання.

САЛАТ 
ЛІТНІЙ З МАКАРОНАМИ

Made in Japan

Íàñiííÿ

Кавун Антем F1  
ЕКВ- 8  –  12 грн. за 10 насінин 

Протягом вегетації – 900 кг з однієї сотки!
Ранній гібрид. М’якуш яскраво-червоний, з 
високими смаковими якостями та підвищеним 
вмістом цукру. Товщина шкірки – до 15 мм. 
Добре транспортується. Має досить потужну 
кореневу систему, що дає змогу вирощувати 
цей гібрид на різних грунтах. Стійкий до 
антракнозу та фузаріозу.

 Капуста білоголова Файтер F1  
ЕКП- 30 – 11 грн. за 20 насінин

Середньопізній гібрид. Має дуже щільні голо-
вки світло-зеленого кольору, масою 3-4,5 кг. 
Рослина висока. Має велике листя та високо 
прикріплену головку. Краще росте на родючих 
грунтах. Стійкий до фузаріозу.   
   Призначений для довготривалого зберігання 
(квітень-травень), для заквашування.

Капуста білоголова Роял Вантаж F1  
ЕКП- 28 11  грн. за 20 насінин – 

Призначений для короткострокового зберіган-
ня та шинкування.
Ранній гібрид. Головка тверда, масою 2-2,5 кг. 
Адаптований до вирощування в різних умовах 
в два строки посіву. Добре переносить спекот-
ні умови. Стійкий до фузаріозного в’янення та 
до чорної гнилі.
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Надранній гібрид кущового кабачка. Початок 
першого збору плодів через 30 днів від дня 
посіву. Гібрид відзначається високою зав’язу-
ваністю плодів. Сорт високоврожайний, з до-
вгим періодом плодоношення навіть при низь-
ких температурах. Перші плоди не загнивають. 
Використовують для вирощування у відкрито-
му грунті і в теплиці або під тимчасовим плів-
ковим покриттям.

Буряк столовий Опольський 
ЕБР-5  - 3  грн. за 3 г
ЕБР-5В -  10 грн. за 20 г

Гарбуз Голонасінний (південий)
ЕГР-3- 3 грн. за 3 г

Гарбуз Руж Віф Детамп
ЕГР - 7 – 5 грн. за 5 насінин

Буряк столовий Бордо 
ЕБР-2 – 3 грн. за 3 г
ЕБР-2В – 10 грн. за 20 г

Буряк столовий Червона куля
ЕБР-3  – 3 грн. за 3 г
ЕБР-3В – 10 грн. за 20 г
ЕБР-3М – 34 грн. за 100 г

Гарбуз Арабатський 
ЕГР - 5 – 3 грн. за 3 г

Горох Альфа 
ЕГХ-1М – 21 грн. за 100 г

Буряк столовий Циліндра 
ЕБР-6 – 3  грн. за 3 г
ЕБР-6В – 10 грн. за 20 г

Гарбуз Лель
ЕГР - 6 – 3 грн. за 10 насінин

Горох Іловецький 
ЕГХ-2 – 5 грн. за 20 г

Середньостиглий сорт. Коренеплід 
ма-сою 250-600 г легко виймаєть-
ся з грунту. Для зимового зберіга-
ння та переробки.

Буряк столовий Кадет 
ЕБР-11 – 4 грн. за 3 г
ЕБР-11В – 10 грн. за 20 г

Сорт ранньостиглий (90-100 днів). 
Коренеплід округлий, з гладень-
кою шкіркою і невеличкою розет-
кою листків. Консистенція м’якоті 
ніжна, солодка. Забарвлення тем-
но-червоне, без кілець. Маса ко-
ренеплоду приблизно 200 г. Сма-
кові якості відмінні. Урожайність 
4,5-5,5 кг/кв.м.

Надранній універсальний сорт. 
Плід середньо сплющений з ре-
бристістю біля основи, жовто-
оранжевий з темно-оранжевими 
смужками, масою - 3,2 кг. 

Середньостиглий сорт. Боби тем-
но-зелені, довжиною 7-8 см, міс-
тять по 5-9 насінин. Насіння тем-
но-зелене, солодке.

Буряк столовий Делікатесний 
ЕБР- 4 – 3 грн. за 3 г
ЕБР- 4В – 10 грн. за 20 г

Буряк столовий Атаман
ЕБР-12 – 4 грн. за 3 г
ЕБР-12В – 10 грн. за 20 г

Гарбуз Стофунтівка 
ЕГР - 2 – 3 грн. за 3 г

Середньостиглий сорт. Коренеплід 
масою 300-350 г. Високі смакові 
якості. Добре зберігається взим-
ку. Для делікатесного харчування.

Середньостиглий. Плід великий, 
масою 10- 20 кг. Хороші смакові 
якості. Використовують в домаш-
ній кулінарії і в кормових цілях.

Ранньостиглий солодкий сорт. Го-
рошок молочної стиглості, темно-
зелений, ніжний, соковитий. При-
датний для консервування.

Середньостиглий. Коренеплід ма-
сою 190-450 г., легко виймається 
з грунту. Для зимового зберігання 
і переробки. 

Середньостиглий сорт. Плід ма-
сою 16 кг. М’якуш оранжевого 
кольору, щільний, солодкий. Від-
сутня насіннєва оболонка.

Високоврожайний середньопізній 
сорт. Один з кращих елітних сор-
тів з відмінною смаковою якістю, 
яскраво-помаранчевого кольору, 
соковитий та солодкий. Плід ма-
сою -15-20 кг.

Урожайний середньоранній сорт 
стійкий до хвороб. Добре зберіга-
ється взимку. Коренеплід масою 
200-300 г легко виривається. Для 
дитячого харчування.

Ранньостиглий сорт. Коренеплід 
соковитий, ніжний, солодкий, до 
300 г. Використовують на пучкову 
продукцію. 

Коренеплоди дуже смачні та соко-
виті діаметром 4-7 см із загостре-
ним кінчиком. Коренеплід цилінд-
рbчної форми, гладенький, з то-
ненькою шкіркою, темно-черво-
ний, без кілець. Легко виймають-
ся з грунту. Маса коренеплоду 
230-370 г. Урожайність 3,2-5,8 кг 
на кв. м.

Пізньостиглий, вимогливий до те-
пла і вологи сорт. Плід масою до 
7 кг. М’якуш товстий, яскраво-
оранжевий, дуже щільний, солод-
кий.

Томат Джампакт F1 
 ЕТМ- 48 10 грн. за  20 насінин – 

Середньостиглий, високоврожайний гібрид 
детермінантного типу. Плоди яскраво-черво-
ного кольору, дуже щільні, з високим вмістом 
сухих речовин, не розтріскуються, масою 100-
150 г. Чудова стійкість до жарких умов виро-
щування, плоди добре зберігаються. Характе-
ризується дружнім дозріванням, що робить 
гібрид придатним до механізованого збиран-
ня. Високостійкий до вертицильозного в’янен-
ня, південної галової нематоди. Призначений 
для свіжого споживання, консервації, перероб-
ної промисловості.

Цибуля Спеніш Медальйон F1
ЕЦБ- 17 – 7 грн. за 1 г

Надранній високоврожайний гібрид довгого 
дня іспанського типу. Розмір цибулини вели-
кий, може досягати в діаметрі 8-9 см. Смакові 
якості – слабо-гострий. Толерантний до фуза-
ріозної та рожевої гнилі коренів. Призначений 
для отримання надраннього урожаю для сві-
жого споживання, переробки та недовготри-
валого зберігання. Придатний до розсадного 
способу вирощування.

Томат Лінда F1  
ЕТМ- 46 – 10 грн. за 20 насінин

Середньостиглий, крупноплідний, салатний 
гібрид детермінантного типу. Плоди великі, 
масою 240-300 г, щільні, не розтріскуються, із 
відмінними смаковими якостями. Добра адап-
тованість до різних умов вирощування. Добре 
зав’язує плоди при високих температурах. Ви-
сокостійкий до вертицильозного в’янення, фу-
заріозного в’янення, середня стійкість до сірої 
плямистості листя. Призначений для відкрито-
го грунту, свіжого споживання.

Горох Дінга
ЕГХ-3 3,50 грн. за 5 г – 

Середньостиглий сорт. Цінність сорту – висока 
врожайність і відмінні смакові якості, стійкість 
до фузаріозу. 

Буряк столовий Кестрел F1  
ЕБР- 13 – 15 грн. за 5 г

Середньоранній сорт  для закладки на тривале 
зберігання. Вирізняється  багатим урожаєм і 
високими смаковими якостями  коренеплодів. 
Плоди  округлі, гладкі, темно-червоного забарв-
лення. Середня маса коренеплоду –  300-400 гр.   
Сорт стійкий до хвороб, ризоктоніозу, борош-
нистої роси та несправжньої борошнистої роси.  

Кабачок Арал F1 
ЕКЧ-  10 – 16 грн. за 10 насінин

Цибуля на перо Лонг Уайт Кошигая F1
ЕЦБ-  18 – 7  грн.  за 1 г

Дуже врожайний сорт цибулі, має високі сма-
кові якості. Строк дозрівання – 60 днів після 
сходів. Швидко росте, цибулина не формуєть-
ся, листова частина пружна, вертикально роз-
міщена. Висока толерантність до холодних 
умов. Призначений для ринку свіжих овочів і 
промислової індустрії. Рекомендований для 
весняного, літнього і ранньоосіннього вирощу-
вання.

СВИНИНА З ПОМІДОРАМИ, 
ЗАПЕЧЕНА В ВЕРШКАХ
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Надранній гібрид кущового кабачка. Початок 
першого збору плодів через 30 днів від дня 
посіву. Гібрид відзначається високою зав’язу-
ваністю плодів. Сорт високоврожайний, з до-
вгим періодом плодоношення навіть при низь-
ких температурах. Перші плоди не загнивають. 
Використовують для вирощування у відкрито-
му грунті і в теплиці або під тимчасовим плів-
ковим покриттям.

Буряк столовий Опольський 
ЕБР-5  - 3  грн. за 3 г
ЕБР-5В -  10 грн. за 20 г

Гарбуз Голонасінний (південий)
ЕГР-3- 3 грн. за 3 г

Гарбуз Руж Віф Детамп
ЕГР - 7 – 5 грн. за 5 насінин

Буряк столовий Бордо 
ЕБР-2 – 3 грн. за 3 г
ЕБР-2В – 10 грн. за 20 г

Буряк столовий Червона куля
ЕБР-3  – 3 грн. за 3 г
ЕБР-3В – 10 грн. за 20 г
ЕБР-3М – 34 грн. за 100 г

Гарбуз Арабатський 
ЕГР - 5 – 3 грн. за 3 г

Горох Альфа 
ЕГХ-1М – 21 грн. за 100 г

Буряк столовий Циліндра 
ЕБР-6 – 3  грн. за 3 г
ЕБР-6В – 10 грн. за 20 г

Гарбуз Лель
ЕГР - 6 – 3 грн. за 10 насінин

Горох Іловецький 
ЕГХ-2 – 5 грн. за 20 г

Середньостиглий сорт. Коренеплід 
ма-сою 250-600 г легко виймаєть-
ся з грунту. Для зимового зберіга-
ння та переробки.

Буряк столовий Кадет 
ЕБР-11 – 4 грн. за 3 г
ЕБР-11В – 10 грн. за 20 г

Сорт ранньостиглий (90-100 днів). 
Коренеплід округлий, з гладень-
кою шкіркою і невеличкою розет-
кою листків. Консистенція м’якоті 
ніжна, солодка. Забарвлення тем-
но-червоне, без кілець. Маса ко-
ренеплоду приблизно 200 г. Сма-
кові якості відмінні. Урожайність 
4,5-5,5 кг/кв.м.

Надранній універсальний сорт. 
Плід середньо сплющений з ре-
бристістю біля основи, жовто-
оранжевий з темно-оранжевими 
смужками, масою - 3,2 кг. 

Середньостиглий сорт. Боби тем-
но-зелені, довжиною 7-8 см, міс-
тять по 5-9 насінин. Насіння тем-
но-зелене, солодке.

Буряк столовий Делікатесний 
ЕБР- 4 – 3 грн. за 3 г
ЕБР- 4В – 10 грн. за 20 г

Буряк столовий Атаман
ЕБР-12 – 4 грн. за 3 г
ЕБР-12В – 10 грн. за 20 г

Гарбуз Стофунтівка 
ЕГР - 2 – 3 грн. за 3 г

Середньостиглий сорт. Коренеплід 
масою 300-350 г. Високі смакові 
якості. Добре зберігається взим-
ку. Для делікатесного харчування.

Середньостиглий. Плід великий, 
масою 10- 20 кг. Хороші смакові 
якості. Використовують в домаш-
ній кулінарії і в кормових цілях.

Ранньостиглий солодкий сорт. Го-
рошок молочної стиглості, темно-
зелений, ніжний, соковитий. При-
датний для консервування.

Середньостиглий. Коренеплід ма-
сою 190-450 г., легко виймається 
з грунту. Для зимового зберігання 
і переробки. 

Середньостиглий сорт. Плід ма-
сою 16 кг. М’якуш оранжевого 
кольору, щільний, солодкий. Від-
сутня насіннєва оболонка.

Високоврожайний середньопізній 
сорт. Один з кращих елітних сор-
тів з відмінною смаковою якістю, 
яскраво-помаранчевого кольору, 
соковитий та солодкий. Плід ма-
сою -15-20 кг.

Урожайний середньоранній сорт 
стійкий до хвороб. Добре зберіга-
ється взимку. Коренеплід масою 
200-300 г легко виривається. Для 
дитячого харчування.

Ранньостиглий сорт. Коренеплід 
соковитий, ніжний, солодкий, до 
300 г. Використовують на пучкову 
продукцію. 

Коренеплоди дуже смачні та соко-
виті діаметром 4-7 см із загостре-
ним кінчиком. Коренеплід цилінд-
рbчної форми, гладенький, з то-
ненькою шкіркою, темно-черво-
ний, без кілець. Легко виймають-
ся з грунту. Маса коренеплоду 
230-370 г. Урожайність 3,2-5,8 кг 
на кв. м.

Пізньостиглий, вимогливий до те-
пла і вологи сорт. Плід масою до 
7 кг. М’якуш товстий, яскраво-
оранжевий, дуже щільний, солод-
кий.

Томат Джампакт F1 
 ЕТМ- 48 10 грн. за  20 насінин – 

Середньостиглий, високоврожайний гібрид 
детермінантного типу. Плоди яскраво-черво-
ного кольору, дуже щільні, з високим вмістом 
сухих речовин, не розтріскуються, масою 100-
150 г. Чудова стійкість до жарких умов виро-
щування, плоди добре зберігаються. Характе-
ризується дружнім дозріванням, що робить 
гібрид придатним до механізованого збиран-
ня. Високостійкий до вертицильозного в’янен-
ня, південної галової нематоди. Призначений 
для свіжого споживання, консервації, перероб-
ної промисловості.

Цибуля Спеніш Медальйон F1
ЕЦБ- 17 – 7 грн. за 1 г

Надранній високоврожайний гібрид довгого 
дня іспанського типу. Розмір цибулини вели-
кий, може досягати в діаметрі 8-9 см. Смакові 
якості – слабо-гострий. Толерантний до фуза-
ріозної та рожевої гнилі коренів. Призначений 
для отримання надраннього урожаю для сві-
жого споживання, переробки та недовготри-
валого зберігання. Придатний до розсадного 
способу вирощування.

Томат Лінда F1  
ЕТМ- 46 – 10 грн. за 20 насінин

Середньостиглий, крупноплідний, салатний 
гібрид детермінантного типу. Плоди великі, 
масою 240-300 г, щільні, не розтріскуються, із 
відмінними смаковими якостями. Добра адап-
тованість до різних умов вирощування. Добре 
зав’язує плоди при високих температурах. Ви-
сокостійкий до вертицильозного в’янення, фу-
заріозного в’янення, середня стійкість до сірої 
плямистості листя. Призначений для відкрито-
го грунту, свіжого споживання.

Горох Дінга
ЕГХ-3 3,50 грн. за 5 г – 

Середньостиглий сорт. Цінність сорту – висока 
врожайність і відмінні смакові якості, стійкість 
до фузаріозу. 

Буряк столовий Кестрел F1  
ЕБР- 13 – 15 грн. за 5 г

Середньоранній сорт  для закладки на тривале 
зберігання. Вирізняється  багатим урожаєм і 
високими смаковими якостями  коренеплодів. 
Плоди  округлі, гладкі, темно-червоного забарв-
лення. Середня маса коренеплоду –  300-400 гр.   
Сорт стійкий до хвороб, ризоктоніозу, борош-
нистої роси та несправжньої борошнистої роси.  

Кабачок Арал F1 
ЕКЧ-  10 – 16 грн. за 10 насінин

Цибуля на перо Лонг Уайт Кошигая F1
ЕЦБ-  18 – 7  грн.  за 1 г

Дуже врожайний сорт цибулі, має високі сма-
кові якості. Строк дозрівання – 60 днів після 
сходів. Швидко росте, цибулина не формуєть-
ся, листова частина пружна, вертикально роз-
міщена. Висока толерантність до холодних 
умов. Призначений для ринку свіжих овочів і 
промислової індустрії. Рекомендований для 
весняного, літнього і ранньоосіннього вирощу-
вання.

СВИНИНА З ПОМІДОРАМИ, 
ЗАПЕЧЕНА В ВЕРШКАХ
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Ірина Бобось, 
кандидат сільськогосподарських наук, 

доцент кафедри овочівництва 
Національного університету 

біоресурсів і природокористування 
України

Що посієш, те й пожнеш

Біб овочевий
ЕББ- 1 – 7,50  грн. за 20 г

Рослина кущова. Біб лущильний, довжиною 6-
9 см. На рослині 22-27 бобів, в кожному 3-5 
насінин. Стійкий до хвороб, засухи і розтріс-
кування.
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Баклажан Алмаз
ЕБЛ-3 – 3 грн. за 0,5 г

Баклажан Чорний красень
ЕБЛ-1–3 грн. за 0,5 г

Баклажан Біла Лілія
ЕБЛ-4 – 3 грн за 0,2 г

Баклажан Смугастий довгий
ЕБЛ-5 – 3 грн. за 0,5 г

Середньостиглий сорт з високими смаковими 
якостями. Довжина плоду 14-20 см, маса – 
100-170 г. Використовують  для консервування.

Ранньостиглий. Маса плоду – 200-250 г., дов-
жина 13-15 см. Має дружнє достигання пло-
дів. Прекрасно консервується.

Плід грушоподібний, витягнутий, рожево-фіо-
летовий в кремову смужку з сильним глянцем 
та гладенькою поверхнею, середня маса плоду 
260-500 г. М’якуш білуватий, без гіркоти. Се-

2редня урожайність 4,2 кг/м .

Середньоранній сорт, який зберігає свої сма-
кові якості протягом тривалого часу. Плоди 
приємні на смак, без гіркоти. Колір плоду - 
яскраво-білий, на кущі в середньому 6-8 
плодів. Маса одного плоду 300-400 г. Стійкий 
до вірусу томату, мозаїки та фузаріозу.

- щоб овочі вбирали мен-ше жиру під час приготу-вання, замочіть порізані 
плоди у холодній воді на 10 хвилин.

-  щоб баклажани не змі-

нювали колір, бажано очи-

щати їх не металевим, а ке-

рамічним ножем;

КУЛІНАРИ 
РАДЯТЬ

- щоб зник 

гіркуватий смак, 

баклажани посипають сіллю, 

залишають на 20-30 хв., 

потім промивають водою;

-  найкраще споживати 
плоди у віці 20-25 діб, коли 
насіння ще дрібне й не за-
тверділо;

Áàêëàæàí
â³ä íåíàâèñò³ 
äî ëþáîâ³ Галина Анохіна, 

професор кафедри гастроентерології і дієтології 
Національної медичної академії 

післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика,
доктор медичних наук, заслужений лікар України
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ß ëþáëþ ïðèðîäó, ëþ-

äåé, çâèê äî ñåëà, äå á³-

ëüøå ùèðîñò³. ßêîñü 

óæèâàþñÿ ó ì³ñò³, àëå 

âñå æ ìó÷óñÿ â íüîìó.

ªâãåí Äóäàð
«Óêðà¿íö³ ìî¿, óêðà¿íö³...»

Наталія Вишневська

Âðîæàéí³ ë³òà
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Галерея чудотворців. 
Євген Дудар
Комплект з 2 томів по 351 стор.
м’яка палітурка
ВКН-156 – 99 грн. за комплект
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Кукурудза цукрова Куликівська F1
 ЕКК-  5 – 5 грн. за 20 г

Кукурудза цукрова Русалка
 ЕКК-  7 – 5 грн. за 20 г Селера Яблунева 

ЕСР-1  –3 грн. за 0,5 г

Селера листова
ЕСР- 2 - 3 грн. за 0,5 г

Кукурудза Поп-корн  
ЕКК-4 – 3 грн. за 10 г
ЕКК-4В – 7 грн. за 20 г

Кабачок Сковорушка
ЕКЧ- 11 – 3 грн. за 20 насінин

Кабачок Білоплідний  
ЕКЧ-5 – 3 грн. за 20 насінин

Кукурудза цукрова Брусниця 
ЕКК-1В – 5 грн. за 20 г
ЕКК-1М – 16 грн. за 100 г

Кабачок-цукіні Золотинка  
ЕКЧ- 9 – 3 грн. за 20 насінин

Кабачок Гайдамака 
ЕКЧ-3 – 3 грн. за 20 насінин

Кукурудза цукрова Делікатесна
ЕКК-2 – 3 грн. за 10 г
ЕКК-2В – 5 грн. за 20 г

Кабачок-цукіні Світозар  
ЕКЧ- 2 – 3 грн. за 20 насінин

Середньостиглий сорт. Посухо-
стійкий, відносно стійкий до по-
леглості. Використовують у варе-
ному та консервованому вигляді.

Середньостиглий сорт. Великі ка-
чани циліндричної форми в дов-
жину досягають 20 25 см. Довгі, 
вузькі зерна білого забарвлення 
щільно прилягають один до од-
ного.

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

Середньостиглий високоврожай-
ний сорт. Він характеризується 
рясним наростанням зелені після 
періодичних зрізів. Використову-
ють в кулінарії, в сушеному і сві-
жому вигляді. 

Теплолюбна рослина, вимоглива до світла. Чу-
йна на поливи. Характерною властивістю зер-
на є здатність до розтріскування при нагріван-
ні.

Ранньостиглий сорт. Урожай багатий і друж-
ний. Плід укорочено-циліндричний. М’якоть 
соковита. Найкращий сорт для отримання 
ранньої продукції. 

Ранньостиглий сорт. Маса плоду – 300-700 г. 
Використовують молоді зав’язі, коли м’якуш 
ніжний, а насіння у зародковому стані.

Середньостиглий сорт. Один з найпопулярні-
ших сортів, з чудовими смаковими якостями. 
Використовують початки у молочній стиглості.

Середньоранній сорт. Маса плоду  – 350-500 г. 
Цінність сорту в високому вмісті амінокислот і 
вітамінів. Застосовується у кулінарії.

Ранньостиглий сорт. Маса плоду – 0,3-0,5 кг. 
Відносно стійкий до хвороб. Чудово підходить 
для консервування та переробки.

Ранньостиглий, середньорослий сорт. Смакові 
якості свіжо відварених качанів високі. Вико-
ристовують у вареному та консервованому 
вигляді.

Ранньостиглий сорт. Плід масою 0,5-0,8 кг, 
соковитий. Стійкий до хвороб. Консервного і 
кулінарного використання.

Кавун Кримсон Світ
ЕКВ-3 – 3,50 грн. за 1 г

Кавун  Чарльстон Грей  
ЕКВ- 7 – 4,50 грн. за 10 насінин

Диня Дідона
ЕДН - 12 –  4 грн. за 2 г

Диня Липнева 
ЕДН- 5 –3 грн. за 2 г

Кавун Огоньок  
ЕКВ-2 – 3 грн. за 2 г

Кавун Шугар Бебі  
ЕКВ-4 – 3 грн. за 1 г

Диня Тітовка 
ЕДН-2  – 3 грн. за 2 г

Кавун Таврійський  
ЕКВ-1 – 3 грн. за 2 г

Кавун Продюсер
ЕКВ- 6 – 4,50 грн. за 1 г

Диня Леся 
ЕДН -  8 - 3 грн. за 2 г

Ранньостиглий сорт. Плід масою 1,2-2,6 кг. 
М’якуш білий, хрусткий, ніжний, солодкий, з 
сильним ароматом. Стійкий до хвороб.

Надранній. Маса плоду  – до 3,5 кг. М’якуш 
яскраво-червоний, ніжний, соковитий, солод-
кий. Має лікувальні властивості.

М’якоть червоного кольору, відрізняється 
здатністю тривалий час зберігати свіжий, 
солодкий смак. Середня маса плоду – 12 кг.

Середньоранній – 70-75 днів. Плід кулястої та 
тупо-еліптичної форми, середнього розміру. 
М’якуш світло-кремового кольору, товстий, 
хрусткий, соковитий, солодкий. 

Ранньостиглий сорт. Плід масою 2,1-3,6 кг. 
М’якуш  білий, товстий, хрусткий, ніжний, со-
лодкий, з сильним ароматом.

Ранньостиглий сорт. Маса плоду  – до 2,5 кг. 
М’якуш червоний, соковитий, зернистий, 
солодкий. 

Ранньостиглий сорт. Плід масою 4-6 кг, має 
тоненьку міцну шкірку.  М’якуш яскраво-
червоного кольору, соковитий та солодкий.

Ультраскоростиглий сорт. Плід масою 1,5-2 кг, 
солодкого смаку. Найкращий сорт для отри-
мання ранньої продукції.

Ранньостиглий сорт. Маса плоду  – 5,6 кг. 
М’якуш яскраво-рожевий, соковитий та со-
лодкий. Підходить для соління.

Ранньостиглий сорт.  Середня маса плоду 9-13 кг. 
Відрізняється дуже солодкою і соковитою м’якот-
тю. Дуже любить світло і сонце, найкраще розви-
вається в родючих грунтах. 

Диня Ананас 
ЕДН - 9 –  4 грн. за 20 насінин

Середньостиглий сорт. Маса плоду – 1,5-2,5 кг. 
М’якуш соковитий, солодкий, дуже ароматний. 
Висока, стабільна урожайність, стійкість до 
хвороб.
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Кукурудза цукрова Куликівська F1
 ЕКК-  5 – 5 грн. за 20 г

Кукурудза цукрова Русалка
 ЕКК-  7 – 5 грн. за 20 г Селера Яблунева 

ЕСР-1  –3 грн. за 0,5 г

Селера листова
ЕСР- 2 - 3 грн. за 0,5 г

Кукурудза Поп-корн  
ЕКК-4 – 3 грн. за 10 г
ЕКК-4В – 7 грн. за 20 г

Кабачок Сковорушка
ЕКЧ- 11 – 3 грн. за 20 насінин

Кабачок Білоплідний  
ЕКЧ-5 – 3 грн. за 20 насінин

Кукурудза цукрова Брусниця 
ЕКК-1В – 5 грн. за 20 г
ЕКК-1М – 16 грн. за 100 г

Кабачок-цукіні Золотинка  
ЕКЧ- 9 – 3 грн. за 20 насінин

Кабачок Гайдамака 
ЕКЧ-3 – 3 грн. за 20 насінин

Кукурудза цукрова Делікатесна
ЕКК-2 – 3 грн. за 10 г
ЕКК-2В – 5 грн. за 20 г

Кабачок-цукіні Світозар  
ЕКЧ- 2 – 3 грн. за 20 насінин

Середньостиглий сорт. Посухо-
стійкий, відносно стійкий до по-
леглості. Використовують у варе-
ному та консервованому вигляді.

Середньостиглий сорт. Великі ка-
чани циліндричної форми в дов-
жину досягають 20 25 см. Довгі, 
вузькі зерна білого забарвлення 
щільно прилягають один до од-
ного.

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

Середньостиглий високоврожай-
ний сорт. Він характеризується 
рясним наростанням зелені після 
періодичних зрізів. Використову-
ють в кулінарії, в сушеному і сві-
жому вигляді. 

Теплолюбна рослина, вимоглива до світла. Чу-
йна на поливи. Характерною властивістю зер-
на є здатність до розтріскування при нагріван-
ні.

Ранньостиглий сорт. Урожай багатий і друж-
ний. Плід укорочено-циліндричний. М’якоть 
соковита. Найкращий сорт для отримання 
ранньої продукції. 

Ранньостиглий сорт. Маса плоду – 300-700 г. 
Використовують молоді зав’язі, коли м’якуш 
ніжний, а насіння у зародковому стані.

Середньостиглий сорт. Один з найпопулярні-
ших сортів, з чудовими смаковими якостями. 
Використовують початки у молочній стиглості.

Середньоранній сорт. Маса плоду  – 350-500 г. 
Цінність сорту в високому вмісті амінокислот і 
вітамінів. Застосовується у кулінарії.

Ранньостиглий сорт. Маса плоду – 0,3-0,5 кг. 
Відносно стійкий до хвороб. Чудово підходить 
для консервування та переробки.

Ранньостиглий, середньорослий сорт. Смакові 
якості свіжо відварених качанів високі. Вико-
ристовують у вареному та консервованому 
вигляді.

Ранньостиглий сорт. Плід масою 0,5-0,8 кг, 
соковитий. Стійкий до хвороб. Консервного і 
кулінарного використання.

Кавун Кримсон Світ
ЕКВ-3 – 3,50 грн. за 1 г

Кавун  Чарльстон Грей  
ЕКВ- 7 – 4,50 грн. за 10 насінин

Диня Дідона
ЕДН - 12 –  4 грн. за 2 г

Диня Липнева 
ЕДН- 5 –3 грн. за 2 г

Кавун Огоньок  
ЕКВ-2 – 3 грн. за 2 г

Кавун Шугар Бебі  
ЕКВ-4 – 3 грн. за 1 г

Диня Тітовка 
ЕДН-2  – 3 грн. за 2 г

Кавун Таврійський  
ЕКВ-1 – 3 грн. за 2 г

Кавун Продюсер
ЕКВ- 6 – 4,50 грн. за 1 г

Диня Леся 
ЕДН -  8 - 3 грн. за 2 г

Ранньостиглий сорт. Плід масою 1,2-2,6 кг. 
М’якуш білий, хрусткий, ніжний, солодкий, з 
сильним ароматом. Стійкий до хвороб.

Надранній. Маса плоду  – до 3,5 кг. М’якуш 
яскраво-червоний, ніжний, соковитий, солод-
кий. Має лікувальні властивості.

М’якоть червоного кольору, відрізняється 
здатністю тривалий час зберігати свіжий, 
солодкий смак. Середня маса плоду – 12 кг.

Середньоранній – 70-75 днів. Плід кулястої та 
тупо-еліптичної форми, середнього розміру. 
М’якуш світло-кремового кольору, товстий, 
хрусткий, соковитий, солодкий. 

Ранньостиглий сорт. Плід масою 2,1-3,6 кг. 
М’якуш  білий, товстий, хрусткий, ніжний, со-
лодкий, з сильним ароматом.

Ранньостиглий сорт. Маса плоду  – до 2,5 кг. 
М’якуш червоний, соковитий, зернистий, 
солодкий. 

Ранньостиглий сорт. Плід масою 4-6 кг, має 
тоненьку міцну шкірку.  М’якуш яскраво-
червоного кольору, соковитий та солодкий.

Ультраскоростиглий сорт. Плід масою 1,5-2 кг, 
солодкого смаку. Найкращий сорт для отри-
мання ранньої продукції.

Ранньостиглий сорт. Маса плоду  – 5,6 кг. 
М’якуш яскраво-рожевий, соковитий та со-
лодкий. Підходить для соління.

Ранньостиглий сорт.  Середня маса плоду 9-13 кг. 
Відрізняється дуже солодкою і соковитою м’якот-
тю. Дуже любить світло і сонце, найкраще розви-
вається в родючих грунтах. 

Диня Ананас 
ЕДН - 9 –  4 грн. за 20 насінин

Середньостиглий сорт. Маса плоду – 1,5-2,5 кг. 
М’якуш соковитий, солодкий, дуже ароматний. 
Висока, стабільна урожайність, стійкість до 
хвороб.
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Капуста білоголова Тюркіс 
ЕКП- 36 – 3 грн. за 1 гКапуста білоголова Кам’яна голова 

ЕКП-3- 3 грн. за 1 г

Капуста білоголова Ярославна  
ЕКП - 25 – 3 грн. за 1 гКапуста білоголова Іюнська 

ЕКП- 24- 3 грн. за 0,5 г
Капуста білоголова Слава 
ЕКП - 15 – 3 грн. за 1 г

Капуста білоголова Харківська зимова 
ЕКП- 5 – 3 грн. за 1 г

Капуста  білоголова   Амагер 
ЕКП-13-  3 грн. за 1 г

Капуста білоголова Колобок F1 
ЕКП-4 – 7 грн. за 0,25 г

Капуста кольрабі Делікатесна блакитна  
ЕКП-10- 3 грн. за 0,5 г

Капуста брюсельська Розелла
ЕКП- 22-  3 грн. за 0,5 г

Капуста брюсельська Гронінгер  
ЕКП-11 – 3 грн. за 0,5 г

Пізньостиглий сорт. Головка куляста, дуже 
щільна, зеленувата. Масою 2,5 - 4,5 кг. Сорт 
добре зберігається, не розтріскується. транс-
портабельний. Використовують для зберіган-
ня, квашення та в кулінарії.

 Пізньостиглий сорт. Маса головки – 3-4,5 кг. 
Придатна до тривалого зберігання. Стійка до 
розтріскування. 

Пізньостиглий сорт. Маса головки – 3,4-4,2 кг. 
Смак відмінний. Головки формує дружно, 
транспортабельна, лежка, стійка до хвороб.

Ультраскоростигла. Маса головки – 1,5-2,5 кг. 
Стійка до розтріскування. Смакові якості 
відмінні. Використовується у свіжому вигляді.

Cередньостиглий, високоврожайний сорт. Ма-
са головки – 2,3-4,5 кг. Стійка до розтріску-
вання. Використовується в домашній кулінарії.

Пізньостиглий сорт. Маса головки – 1,9-3,5 кг. 
Стійка до розтріскування. Має високу лежкість 
головок. Найкраща для квашення.

Пізньостиглий сорт. Головка масою 2-4 кг. 
Стійка до розтріскування. По мірі зберігання 
смакові якості покращуються. 
Транспортабельна.

Пізньостиглий сорт. Маса головки – 4,2 кг. 
Цінність гібрида: відмінна щільність головки і 
зберігання протягом 6-7 місяців.

Ранньостиглий посухостійкий сорт. Відрізня-
ється дружнім достиганням. Стеблеплід зеле-
ний, масою 200-500 г.

Середньоранній сорт з дружним формуванням 
урожаю. Качанчик яйцевидної форми, зеле-
ний, масою до 15 г. Головки володіють від-
мінними смаковими і дієтичними якостями. 

Капуста білоголова Українська Осінь 
ЕКП-17 – 3 грн. за 1 г

Пізньостиглий сорт. Маса головки  – 3,1- 4,2 
кг. Високі смакові якості. Добра лежкість, 
транспортабельність, стійкість до хвороб.

Капуста кольрабі Віденська біла  
ЕКП - 37 – 3 грн. за 0,5 г

Середній (80 днів) сорт кольрабі. Формує ве-
ликі стебло-плоди високої якості білого кольо-
ру з вишуканим смаком. Високий вміст цукру, 
вітаміну С та кальцію. Добре зберігається. 

Êàïóñòà íà âñÿêèé ñìàê Ñêàðáíè÷êà â³òàì³í³âІрина Бобось, 
канд. сільськогосподарських наук, 

доцент кафедри овочівництва 
Національного університету 

біоресурсів і природокористування 
України

Середньопізній сорт. Головки щільні, діамет-
ром 3-4 см, масою 10-15 г. При гарному до-
гляді таких їх утворюється до 80 штук. 

Галина Анохіна, 
професор кафедри 

гастроентерології і дієтології 
Національної медичної академії 

післядипломної освіти 
ім. П.Л. Шупика,

доктор медичних наук, 
заслужений лікар України
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Капуста білоголова Тюркіс 
ЕКП- 36 – 3 грн. за 1 гКапуста білоголова Кам’яна голова 

ЕКП-3- 3 грн. за 1 г

Капуста білоголова Ярославна  
ЕКП - 25 – 3 грн. за 1 гКапуста білоголова Іюнська 

ЕКП- 24- 3 грн. за 0,5 г
Капуста білоголова Слава 
ЕКП - 15 – 3 грн. за 1 г

Капуста білоголова Харківська зимова 
ЕКП- 5 – 3 грн. за 1 г

Капуста  білоголова   Амагер 
ЕКП-13-  3 грн. за 1 г

Капуста білоголова Колобок F1 
ЕКП-4 – 7 грн. за 0,25 г

Капуста кольрабі Делікатесна блакитна  
ЕКП-10- 3 грн. за 0,5 г

Капуста брюсельська Розелла
ЕКП- 22-  3 грн. за 0,5 г

Капуста брюсельська Гронінгер  
ЕКП-11 – 3 грн. за 0,5 г

Пізньостиглий сорт. Головка куляста, дуже 
щільна, зеленувата. Масою 2,5 - 4,5 кг. Сорт 
добре зберігається, не розтріскується. транс-
портабельний. Використовують для зберіган-
ня, квашення та в кулінарії.

 Пізньостиглий сорт. Маса головки – 3-4,5 кг. 
Придатна до тривалого зберігання. Стійка до 
розтріскування. 

Пізньостиглий сорт. Маса головки – 3,4-4,2 кг. 
Смак відмінний. Головки формує дружно, 
транспортабельна, лежка, стійка до хвороб.

Ультраскоростигла. Маса головки – 1,5-2,5 кг. 
Стійка до розтріскування. Смакові якості 
відмінні. Використовується у свіжому вигляді.

Cередньостиглий, високоврожайний сорт. Ма-
са головки – 2,3-4,5 кг. Стійка до розтріску-
вання. Використовується в домашній кулінарії.

Пізньостиглий сорт. Маса головки – 1,9-3,5 кг. 
Стійка до розтріскування. Має високу лежкість 
головок. Найкраща для квашення.

Пізньостиглий сорт. Головка масою 2-4 кг. 
Стійка до розтріскування. По мірі зберігання 
смакові якості покращуються. 
Транспортабельна.

Пізньостиглий сорт. Маса головки – 4,2 кг. 
Цінність гібрида: відмінна щільність головки і 
зберігання протягом 6-7 місяців.

Ранньостиглий посухостійкий сорт. Відрізня-
ється дружнім достиганням. Стеблеплід зеле-
ний, масою 200-500 г.

Середньоранній сорт з дружним формуванням 
урожаю. Качанчик яйцевидної форми, зеле-
ний, масою до 15 г. Головки володіють від-
мінними смаковими і дієтичними якостями. 

Капуста білоголова Українська Осінь 
ЕКП-17 – 3 грн. за 1 г

Пізньостиглий сорт. Маса головки  – 3,1- 4,2 
кг. Високі смакові якості. Добра лежкість, 
транспортабельність, стійкість до хвороб.

Капуста кольрабі Віденська біла  
ЕКП - 37 – 3 грн. за 0,5 г

Середній (80 днів) сорт кольрабі. Формує ве-
ликі стебло-плоди високої якості білого кольо-
ру з вишуканим смаком. Високий вміст цукру, 
вітаміну С та кальцію. Добре зберігається. 

Êàïóñòà íà âñÿêèé ñìàê Ñêàðáíè÷êà â³òàì³í³âІрина Бобось, 
канд. сільськогосподарських наук, 

доцент кафедри овочівництва 
Національного університету 

біоресурсів і природокористування 
України

Середньопізній сорт. Головки щільні, діамет-
ром 3-4 см, масою 10-15 г. При гарному до-
гляді таких їх утворюється до 80 штук. 

Галина Анохіна, 
професор кафедри 

гастроентерології і дієтології 
Національної медичної академії 

післядипломної освіти 
ім. П.Л. Шупика,

доктор медичних наук, 
заслужений лікар України
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Капуста цвітна Мовір  
ЕКП- 18 – 3 грн. за 0,5 г

Капуста червоноголова 
Лангедейкер 
ЕКП- 12 – 3  грн. за  0,5 г

Квасоля кущова  
Калинка Ніжинська 
ЕКС- 7 – 6 грн. за 20 г

Кріп Алігатор
ЕКР-4 – 3 грн. за  3 г

Капуста цвітна Сіцилія 
ЕКП - 26 – 4,50 грн. за 0,5 г

Капуста Пекінська Гранат  
ЕКП- 9 – 3 грн. за 0,5 г

Капуста цвітна Робер 
ЕКП- 39 – 3 грн. за  0,5 г

Квасоля спаржева Пантера 
ЕКС- 9 – 7,50 грн. за 20 г

Кріп Амброзія
ЕКР- 3 – 3 грн. за 3 г

Капуста Савойська Вертю  
ЕКП-6 – 4,50  грн. за 0,5 г

Ранньостиглий сорт. Головка ма-
сою 0,5-1,4 кг. Цінність сорту: дру-
жнє дозрівання. Холодо- і посухо-
стійкий, транспортабельний.

Пізньостиглий сорт. Маса головки 
– 1,5-3,5 кг. Стійкий до захворю-
вань, довго зберігається в полі. 
Використовується в кулінарії.

Рослина кущова, компактна, висо-
тою 35-40 см. Струки зелені, дов-
жиною 10-12 см. Сорт стійкий до 
хвороб.

Середньостиглий, кущового типу. 
Придатний для використання в 
свіжому, висушеному, солоному 
та замороженому вигляді.

Пізньостиглий сорт з ніжним ви-
шуканим смаком.  Маса головки – 
до 1,3 кг. Використовують у свіжо-
му вигляді.

Ранньостиглий сорт. Головка ком-
пактна, темно-зеленого кольору, 
масою 1,5-2 кг. Має чудові смако-
ві властивості.

Середньостиглий високопродук-
тивний сорт. Середня маса голов-
ки 800-1200 г.  Має цінні дієтичні 
властивості. За вмістом поживних 
речовин, смакових якостей пере-
важає інші види капуст.

Ранньостигла, високоврожайна. 
Має красиві, довгі струки завдов-
жки 12-15 см.  Висота рослин 35-
40 см, маса 1000 насінин - 200 г. 
Придатний до безпосереднього 
споживання та консервування.

Середньостиглий високоврожай-
ний сорт. Листки великі, інтенсив-
но зелені, дуже ароматні, характе-
ризуються довгим періодом збо-
ру на зелень.  Рослина стійка до 
багатьох хвороб.

Пізньостиглий сорт. Головка сіро-
зеленого кольору, з гофрованим 
листям, масою 1,2-2,7 кг. Містить 
вітаміни та мінерали.

Морква посівна
та її користь

Наталя Земна

Природа
лікує

Морква Каротель  
ЕМР-11 – 3 грн. за 2 г
ЕМР-11В – 13 грн. за 20 г

Морква Лагуна
ЕМР - 17 – 3 грн. за 2 г
ЕМР - 17 В – 13  грн. за 20 г

Морква Флакорро  
ЕМР- 14 – 3 грн. за 2 г

Морква Ласуня
ЕМР- 16 – 3 грн. за 2 г
ЕМР- 16В – 13 грн. за 20 г

Морква Червоний Велетень  
ЕМР-3 – 3 грн. за 2 г
ЕМР-3В – 13 грн. за 20 г

Морква Долянка 
ЕМР- 13 – 3 грн. за 2 г

Морква Оленка 
ЕМР-2 – 3 грн. за 2 г
ЕМР-2B – 13 грн. за 20 г

Пізньостиглий сорт. Маса коренеплоду – 
80-160 г. М’якоть солодка, соковита, з 
підвищеним вмістом каротину.

Насиченого оранжевого кольору, 
що свідчить про досить 
високий вміст каротину. 
Довжина – 15 -17 см. 
Гібрид хороший 
на смак.

Пізньостиглий великоплідний сорт. Має відмін-
ні смакові якості, добре зберігається. Сорт уні-
версального використання. Довжина корене-
плоду 15-25 см.

Середньостиглий - 100-110 днів. Коренеплоди 
циліндричної форми масою 130-160 г, з ту-
пим кінцем, з гладенькою поверхнею, майже 
без серцевини.

Середньостиглий сорт. Довжина коренеплоду – 
30 см. Добре зберігається до кінця березня, не 
втрачаючи соковитості і споживчих властивос-
тей.

Пізньостиглий сорт. Відмінний смак. Стійка до 
цвітухи. Дає стабільний урожай. Має підвищений 
вміст каротину. Маса коренеплоду – 200-250 г.

Ранньостиглий сорт. Коренеплід довжиною 
10-12 см., дуже соковитий, солодкий. Добре 
зберігається.

9 найкращих масок 
з капусти для шкіри

Капуста червоноголова 
Топаз
ЕКП - 20 – 3 грн. за  0,5 г

Квасоля спаржева Хільда  
ЕКС - 8 – 4 грн. за 15 г

Кріп Грибовський  
ЕКР-1 – 3 грн. за 5 г

Ранньостиглий сорт. Маса голов-
ки – 1,5-2 кг. Стійкий до розтріску-
вання, транспортабельний. Ціну-
ється за відмінну лежкість при 
зимовому зберіганні.

Ранньостиглий сорт. Рослина ку-
щова, висотою 40-50 см. Смакові 
якості добрі. Використовують у 
вареному, смаженому і консерво-
ваному вигляді.

Ранньостиглий. Придатний для 
використання в свіжому, висуше-
ному, солоному та замороженому 
вигляді. 
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Капуста цвітна Мовір  
ЕКП- 18 – 3 грн. за 0,5 г

Капуста червоноголова 
Лангедейкер 
ЕКП- 12 – 3  грн. за  0,5 г

Квасоля кущова  
Калинка Ніжинська 
ЕКС- 7 – 6 грн. за 20 г

Кріп Алігатор
ЕКР-4 – 3 грн. за  3 г

Капуста цвітна Сіцилія 
ЕКП - 26 – 4,50 грн. за 0,5 г

Капуста Пекінська Гранат  
ЕКП- 9 – 3 грн. за 0,5 г

Капуста цвітна Робер 
ЕКП- 39 – 3 грн. за  0,5 г

Квасоля спаржева Пантера 
ЕКС- 9 – 7,50 грн. за 20 г

Кріп Амброзія
ЕКР- 3 – 3 грн. за 3 г

Капуста Савойська Вертю  
ЕКП-6 – 4,50  грн. за 0,5 г

Ранньостиглий сорт. Головка ма-
сою 0,5-1,4 кг. Цінність сорту: дру-
жнє дозрівання. Холодо- і посухо-
стійкий, транспортабельний.

Пізньостиглий сорт. Маса головки 
– 1,5-3,5 кг. Стійкий до захворю-
вань, довго зберігається в полі. 
Використовується в кулінарії.

Рослина кущова, компактна, висо-
тою 35-40 см. Струки зелені, дов-
жиною 10-12 см. Сорт стійкий до 
хвороб.

Середньостиглий, кущового типу. 
Придатний для використання в 
свіжому, висушеному, солоному 
та замороженому вигляді.

Пізньостиглий сорт з ніжним ви-
шуканим смаком.  Маса головки – 
до 1,3 кг. Використовують у свіжо-
му вигляді.

Ранньостиглий сорт. Головка ком-
пактна, темно-зеленого кольору, 
масою 1,5-2 кг. Має чудові смако-
ві властивості.

Середньостиглий високопродук-
тивний сорт. Середня маса голов-
ки 800-1200 г.  Має цінні дієтичні 
властивості. За вмістом поживних 
речовин, смакових якостей пере-
важає інші види капуст.

Ранньостигла, високоврожайна. 
Має красиві, довгі струки завдов-
жки 12-15 см.  Висота рослин 35-
40 см, маса 1000 насінин - 200 г. 
Придатний до безпосереднього 
споживання та консервування.

Середньостиглий високоврожай-
ний сорт. Листки великі, інтенсив-
но зелені, дуже ароматні, характе-
ризуються довгим періодом збо-
ру на зелень.  Рослина стійка до 
багатьох хвороб.

Пізньостиглий сорт. Головка сіро-
зеленого кольору, з гофрованим 
листям, масою 1,2-2,7 кг. Містить 
вітаміни та мінерали.

Морква посівна
та її користь

Наталя Земна

Природа
лікує

Морква Каротель  
ЕМР-11 – 3 грн. за 2 г
ЕМР-11В – 13 грн. за 20 г

Морква Лагуна
ЕМР - 17 – 3 грн. за 2 г
ЕМР - 17 В – 13  грн. за 20 г

Морква Флакорро  
ЕМР- 14 – 3 грн. за 2 г

Морква Ласуня
ЕМР- 16 – 3 грн. за 2 г
ЕМР- 16В – 13 грн. за 20 г

Морква Червоний Велетень  
ЕМР-3 – 3 грн. за 2 г
ЕМР-3В – 13 грн. за 20 г

Морква Долянка 
ЕМР- 13 – 3 грн. за 2 г

Морква Оленка 
ЕМР-2 – 3 грн. за 2 г
ЕМР-2B – 13 грн. за 20 г

Пізньостиглий сорт. Маса коренеплоду – 
80-160 г. М’якоть солодка, соковита, з 
підвищеним вмістом каротину.

Насиченого оранжевого кольору, 
що свідчить про досить 
високий вміст каротину. 
Довжина – 15 -17 см. 
Гібрид хороший 
на смак.

Пізньостиглий великоплідний сорт. Має відмін-
ні смакові якості, добре зберігається. Сорт уні-
версального використання. Довжина корене-
плоду 15-25 см.

Середньостиглий - 100-110 днів. Коренеплоди 
циліндричної форми масою 130-160 г, з ту-
пим кінцем, з гладенькою поверхнею, майже 
без серцевини.

Середньостиглий сорт. Довжина коренеплоду – 
30 см. Добре зберігається до кінця березня, не 
втрачаючи соковитості і споживчих властивос-
тей.

Пізньостиглий сорт. Відмінний смак. Стійка до 
цвітухи. Дає стабільний урожай. Має підвищений 
вміст каротину. Маса коренеплоду – 200-250 г.

Ранньостиглий сорт. Коренеплід довжиною 
10-12 см., дуже соковитий, солодкий. Добре 
зберігається.

9 найкращих масок 
з капусти для шкіри

Капуста червоноголова 
Топаз
ЕКП - 20 – 3 грн. за  0,5 г

Квасоля спаржева Хільда  
ЕКС - 8 – 4 грн. за 15 г

Кріп Грибовський  
ЕКР-1 – 3 грн. за 5 г

Ранньостиглий сорт. Маса голов-
ки – 1,5-2 кг. Стійкий до розтріску-
вання, транспортабельний. Ціну-
ється за відмінну лежкість при 
зимовому зберіганні.

Ранньостиглий сорт. Рослина ку-
щова, висотою 40-50 см. Смакові 
якості добрі. Використовують у 
вареному, смаженому і консерво-
ваному вигляді.

Ранньостиглий. Придатний для 
використання в свіжому, висуше-
ному, солоному та замороженому 
вигляді. 
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Огірок Журавльонок F1 
ЕОГ-12 – 3 грн.  за  20 насінин

Огірок Фенікс 640 
ЕОГ-10 – 3  грн. за  1 г

Огірок Кущовий 
ЕОГ - 1 – 3 грн. за 1 г

Огірок Анулька F1 
ЕОГ-14 – 3 грн. за 15 насінин

Огірок Соловей F1 
ЕОГ-16 – 3 грн. за  20 насінин

Огірок Ніжинський 
ЕОГ-18 – 3  грн. за 1 г

Огірок Кріспіна
ЕОГ -26 – 13 грн. за 10 насінин

Огірок Сремський F1 
ЕОГ-2 – 3 грн. за  15 насінин

Огірок Паризький корнішон 
ЕОГ-15 – 3 грн. за 20 насінин

Огірок Цезар F1  
ЕОГ-17 – 3 грн. за 15 насінин

Огірок Аякс
ЕОГ - 25 – 11 грн. за 15 насінин

Огірок Роднічок F1  
ЕОГ-9 – 3 грн. за 20 насінин

Огірок Лялюк  
ЕОГ-4 – 3  грн. за 1 г

Огірок Дружна сімейка F 1  
ЕОГ-22 – 10 грн. за 10 насінин

Огірок Гектор
ЕОГ - 24 – 10  грн. за 15 насінин

Ранньостиглий, довгоплетистий 
сорт. Зеленець хрусткий, без гір-
коти, 9-11 см., підходить для со-
ління та консервування.

Пізньостиглий  сорт для відкри-
того грунту. Плодоносить до за-
морозків, довго не жовтіє. Відно-
ситься до салатного типу, але мо-
жна консервувати.

Ранньостиглий сорт. Переважно 
жіночого типу цвітіння. Плоди не 
схильні до пожовтіння. Універ-
сального використання.

Ранній гібрид. Придатний для со-
ління, консервування. Врожайність 
6-8 кг/кв.м. Плоди горбкуваті, дов-
жиною 9-12 см, відмінних смако-
вих якостей.

Середньоранній сорт. Збір плодів 
проводять по досягненню ними 
розміру 8 см, так як вони переро-
стають по товщині. 

Ранньостиглий сорт, стійкий до 
хвороб.  Зеленець довжиною 8-
11 см. Смак свіжих, консервова-
них і солених плодів відмінний.

Середньопізній сорт. Зеленець 
довжиною 9-13 см. Вимогливий 
до вологи і стійкий до грибкових 
захворювань. Найкращий для 
соління.

Плоди огірка дуже однорідні, те-
мно-зелені (не жовтіють), рівні, 
циліндрові, 10-12 см. Відмінні 
смакові якості, щільна м’якість, 
без гіркоти

Ранньостиглий гібрид. Плоди зе-
лені, не жовтіють, довжиною 9-
11 см. Вирощують у відкритому 
грунті і теплицях.

Ранньостиглий сорт для відкри-
того та закритого грунту. Зеле-
нець довжиною 5-10 см, має при-
ємний смак, без гіркоти. Стійкий 
до хвороб.

Ранньостиглий сорт. Переважно 
жіночого типу цвітіння. Зеленець 
довжиною 9-11 см, хрусткий, має 
відмінні смакові якості.

Плоди однорідні, темно-зелені, 
білошипі, довжиною 6-12 см, з 
відмінними смаковими і засолю-
вальними якостями. 

Середньоранній гібрид. Плід 
соковитий, довжиною 10-12 см. 
Використовується для соління, 
салатів та споживання у свіжому 
вигляді.

Ранньостиглий сорт з переважно 
жіночим типом цвітіння. Довжина 
плоду – 9-11 см. Смачний як у 
свіжому, так і солоному вигляді.

Середньоранній сорт для 
теплиць, парників та відкритого 
грунту. Плід довжиною 10-12 см.,  
ціниться за красиву форму плоду 
і високу товарність

Pослина кущова, компактна, пе-
реважно жіночого типа цвітіння. 
Зеленець циліндровий, крупно 
бугорчатий. Плід 10 - 12 см, маса 
90 - 100 гр., без гіркоти. 

Патисон Оранжевий   
ЕПТ-2- 3 грн. за 3 г

Перець солодкий Золотий Ювілей  
ЕПР-  11- 3 грн.  за  0,3 г

Перець солодкий Гурме 
ЕПР-  12- 3 грн. за 0,3 г

Патисон Диск 
ЕПТ-3- 3 грн. за  3 г

Перець солодкий Каліфорнійське чудо 
ЕПР-2- 3 грн. за 0,3 г

Перець солодкий Ода 
ЕНЛ-28- 10 грн. 0,3 г

Перець гіркий Черрі
ЕПР - 15 – 3,50 грн. за 0,3 г

Перець солодкий Богатир  
ЕПР-7-  3 грн. за  0,2 г

Перець солодкий Подарунок Молдови 
ЕПР-3- 3 грн. 0,3 г

Перець солодкий Мерседес
ЕПР-14 – 3 грн. за 0,3 г

Ранньостиглий сорт. Маса плоду –  360 г. 
М’якуш товстий, ніжний, з сильним ароматом, 
соковитий. Смакові якості –  відмінні.

Середньоранній сорт. Плоди масою 150-280 г, 
м’ясисті, солодкі, характеризуються стабіль-
ною врожайністю, високою товарністю. 

Середньостиглий сорт. М’якуш товстий, ніж-
ний, з сильним ароматом, соковитий, масою 
150-300 г. Для відкритого грунту.

Ранньостиглий сорт. Плід дископодібний, з 
зубчастими краями, масою 0,4 кг. М’якуш 
білий, хрусткий, слабо солодкий. 

Середньоранній сорт. Плоди м’ясисті, солодкі, 
смачні, масою 150-220 г. Смакові якості пре-
красні. Підходить для консервування.

Високоврожайний, ранньостиглий сорт. Пер-
ший польський сорт з фіолетовими плодами. 
Рослини низькі, стійкі до несприятливих умов 
середовища. М’якуш ніжний, з сильним аро-
матом, соковитий. 

Середньоранній сорт. Плоди округлі, гладкі, ді-
аметром 2-4 см, яскраво-червоного кольору, 
дуже ароматні. М’якуш щільний, гострий на 
смак.

Середньоранній сорт, для вирощування у від-
критому грунті і плівкових теплицях. Плоди ма-
ють чудовий смак і високий вміст вітаміну С.

Середньоранній сорт. М’якуш соковитий, со-
лодкий. Маса плоду – 100-150 г.  Підходить 
для відкритого грунту. Стійкий до хвороб.

Ранньостиглий сорт. Плід масою 115 г, пірамі-
дальної форми. Придатний для вирощування 
як у відкритому, так і закритому грунті.

Перець Український гіркий  
ЕПР - 4 - 3,50 грн. за 0,3 г

Середньостиглий сорт. М’якуш тонкий, дуже 
пекучий. Маса плоду –  8-15 г. Використову-
ється як спеція.

Огірок Наташа
ЕОГ- 23 – 9  грн. за 15 насінин
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Огірок Журавльонок F1 
ЕОГ-12 – 3 грн.  за  20 насінин

Огірок Фенікс 640 
ЕОГ-10 – 3  грн. за  1 г

Огірок Кущовий 
ЕОГ - 1 – 3 грн. за 1 г

Огірок Анулька F1 
ЕОГ-14 – 3 грн. за 15 насінин

Огірок Соловей F1 
ЕОГ-16 – 3 грн. за  20 насінин

Огірок Ніжинський 
ЕОГ-18 – 3  грн. за 1 г

Огірок Кріспіна
ЕОГ -26 – 13 грн. за 10 насінин

Огірок Сремський F1 
ЕОГ-2 – 3 грн. за  15 насінин

Огірок Паризький корнішон 
ЕОГ-15 – 3 грн. за 20 насінин

Огірок Цезар F1  
ЕОГ-17 – 3 грн. за 15 насінин

Огірок Аякс
ЕОГ - 25 – 11 грн. за 15 насінин

Огірок Роднічок F1  
ЕОГ-9 – 3 грн. за 20 насінин

Огірок Лялюк  
ЕОГ-4 – 3  грн. за 1 г

Огірок Дружна сімейка F 1  
ЕОГ-22 – 10 грн. за 10 насінин

Огірок Гектор
ЕОГ - 24 – 10  грн. за 15 насінин

Ранньостиглий, довгоплетистий 
сорт. Зеленець хрусткий, без гір-
коти, 9-11 см., підходить для со-
ління та консервування.

Пізньостиглий  сорт для відкри-
того грунту. Плодоносить до за-
морозків, довго не жовтіє. Відно-
ситься до салатного типу, але мо-
жна консервувати.

Ранньостиглий сорт. Переважно 
жіночого типу цвітіння. Плоди не 
схильні до пожовтіння. Універ-
сального використання.

Ранній гібрид. Придатний для со-
ління, консервування. Врожайність 
6-8 кг/кв.м. Плоди горбкуваті, дов-
жиною 9-12 см, відмінних смако-
вих якостей.

Середньоранній сорт. Збір плодів 
проводять по досягненню ними 
розміру 8 см, так як вони переро-
стають по товщині. 

Ранньостиглий сорт, стійкий до 
хвороб.  Зеленець довжиною 8-
11 см. Смак свіжих, консервова-
них і солених плодів відмінний.

Середньопізній сорт. Зеленець 
довжиною 9-13 см. Вимогливий 
до вологи і стійкий до грибкових 
захворювань. Найкращий для 
соління.

Плоди огірка дуже однорідні, те-
мно-зелені (не жовтіють), рівні, 
циліндрові, 10-12 см. Відмінні 
смакові якості, щільна м’якість, 
без гіркоти

Ранньостиглий гібрид. Плоди зе-
лені, не жовтіють, довжиною 9-
11 см. Вирощують у відкритому 
грунті і теплицях.

Ранньостиглий сорт для відкри-
того та закритого грунту. Зеле-
нець довжиною 5-10 см, має при-
ємний смак, без гіркоти. Стійкий 
до хвороб.

Ранньостиглий сорт. Переважно 
жіночого типу цвітіння. Зеленець 
довжиною 9-11 см, хрусткий, має 
відмінні смакові якості.

Плоди однорідні, темно-зелені, 
білошипі, довжиною 6-12 см, з 
відмінними смаковими і засолю-
вальними якостями. 

Середньоранній гібрид. Плід 
соковитий, довжиною 10-12 см. 
Використовується для соління, 
салатів та споживання у свіжому 
вигляді.

Ранньостиглий сорт з переважно 
жіночим типом цвітіння. Довжина 
плоду – 9-11 см. Смачний як у 
свіжому, так і солоному вигляді.

Середньоранній сорт для 
теплиць, парників та відкритого 
грунту. Плід довжиною 10-12 см.,  
ціниться за красиву форму плоду 
і високу товарність

Pослина кущова, компактна, пе-
реважно жіночого типа цвітіння. 
Зеленець циліндровий, крупно 
бугорчатий. Плід 10 - 12 см, маса 
90 - 100 гр., без гіркоти. 

Патисон Оранжевий   
ЕПТ-2- 3 грн. за 3 г

Перець солодкий Золотий Ювілей  
ЕПР-  11- 3 грн.  за  0,3 г

Перець солодкий Гурме 
ЕПР-  12- 3 грн. за 0,3 г

Патисон Диск 
ЕПТ-3- 3 грн. за  3 г

Перець солодкий Каліфорнійське чудо 
ЕПР-2- 3 грн. за 0,3 г

Перець солодкий Ода 
ЕНЛ-28- 10 грн. 0,3 г

Перець гіркий Черрі
ЕПР - 15 – 3,50 грн. за 0,3 г

Перець солодкий Богатир  
ЕПР-7-  3 грн. за  0,2 г

Перець солодкий Подарунок Молдови 
ЕПР-3- 3 грн. 0,3 г

Перець солодкий Мерседес
ЕПР-14 – 3 грн. за 0,3 г

Ранньостиглий сорт. Маса плоду –  360 г. 
М’якуш товстий, ніжний, з сильним ароматом, 
соковитий. Смакові якості –  відмінні.

Середньоранній сорт. Плоди масою 150-280 г, 
м’ясисті, солодкі, характеризуються стабіль-
ною врожайністю, високою товарністю. 

Середньостиглий сорт. М’якуш товстий, ніж-
ний, з сильним ароматом, соковитий, масою 
150-300 г. Для відкритого грунту.

Ранньостиглий сорт. Плід дископодібний, з 
зубчастими краями, масою 0,4 кг. М’якуш 
білий, хрусткий, слабо солодкий. 

Середньоранній сорт. Плоди м’ясисті, солодкі, 
смачні, масою 150-220 г. Смакові якості пре-
красні. Підходить для консервування.

Високоврожайний, ранньостиглий сорт. Пер-
ший польський сорт з фіолетовими плодами. 
Рослини низькі, стійкі до несприятливих умов 
середовища. М’якуш ніжний, з сильним аро-
матом, соковитий. 

Середньоранній сорт. Плоди округлі, гладкі, ді-
аметром 2-4 см, яскраво-червоного кольору, 
дуже ароматні. М’якуш щільний, гострий на 
смак.

Середньоранній сорт, для вирощування у від-
критому грунті і плівкових теплицях. Плоди ма-
ють чудовий смак і високий вміст вітаміну С.

Середньоранній сорт. М’якуш соковитий, со-
лодкий. Маса плоду – 100-150 г.  Підходить 
для відкритого грунту. Стійкий до хвороб.

Ранньостиглий сорт. Плід масою 115 г, пірамі-
дальної форми. Придатний для вирощування 
як у відкритому, так і закритому грунті.

Перець Український гіркий  
ЕПР - 4 - 3,50 грн. за 0,3 г

Середньостиглий сорт. М’якуш тонкий, дуже 
пекучий. Маса плоду –  8-15 г. Використову-
ється як спеція.

Огірок Наташа
ЕОГ- 23 – 9  грн. за 15 насінин
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Петрушка листова Ароматна  
ЕПШ- 7 – 3 грн. за 2 г

Ріпа Гейша
ЕРП-1 – 3  грн. за 3 г

Редиска Сора  
ЕРД- 11 – 3  грн. за 3 г
ЕРД-11 В – 9  грн. за 20 г

Петрушка коренева Харків’янка 
ЕПШ- 6 – 3 грн. за 2 г

Редька  Сквирська чорна
ЕРК-1 - 3  грн. за 3 г
ЕРК- 1 В – 9 грн. за 20 г

Редиска Червоний велетень  
ЕРД- 10 – 3  грн. за 3 г
ЕРД- 10В – 9 грн. за 20 г

Петрушка Кучерява 
ЕПШ - 5 – 3 грн. за 2 г

Редиска Жара  
ЕРД-2- 3 грн. за 3 г
ЕРД-2В-  9  грн. за 20 г

Редька Дайкон Міновазе
ЕРК- 3 – 3  грн. за 3 г

Редиска 18 днів  
ЕРД-3- 3 грн. за 3 г
ЕРД-3В-  9 грн. за 20 г

Редиска Французький сніданок  
ЕРД-1 – 3 грн. за 3 г
ЕРД-1В – 9 грн. за 20 г
ЕРД-1М – 19  грн. за 50 г

Скоростиглий сорт. Використовують листки і 
коренеплоди. Листки з дуже приємним силь-
ним ароматом. Коренеплід білий, з ніжним 
м’якушем.

Кора біла, ніжна, гладенька. М’якоть біла, тве-
рда, дуже соковита, солодка. Маса коренепло-
ду – 50-60 г. Смакові якості відмінні

Коренеплоди насиченого темно-червоного 
забарвлення, однорідні за розміром, круглої 
форми, діаметр до 4 см, маса 20-25 г.

Середньостиглий сорт з високим вмістом су-
хої речовини, цукру, вітаміну С і сильним аро-
матом. Використовують як спецію до страв.

Середньостиглий. Розетка листків напіврозки-
диста. Коренеплід кулясто - плоскої форми 
довжиною 9-12 см, поверхня злегка сітчаста. 
Мякуш білий, слабогострого смаку.

Середньоранній сорт. М’якуш соковитий, бі-
лий, слабо гострий на смак. Багатий вітаміна-
ми та мінеральними солями. Легко засвоюєть-
ся організмом. Маса коренеплоду – 50-70 г.

Середньостиглий декоративний сорт з приєм-
ним ароматом. Використовують в їжу у свіжому 
та сушеному вигляді і як прикрасу у кулінарії.

Ранньостиглий сорт. М’якуш соковитий, білий 
та біло-рожевий, слабо-гострого смаку. 
Смакові якості добрі. Маса коренеплоду - 25 г.

Коренеплід білого кольору, зі світло-зеленою 
пігментацією, подовжено-циліндричної форми, 
довжиною до 60 см, масою до 400 г. М’якоть 
біла, ніжна, дуже соковита.

Ранньостиглий сорт. М’якуш соковитий, білий, 
слабо-гострий на смак. Вирощують у 
відкритому грунті та під плівкою.

Ранньостиглий сорт. М’якуш соковитий, слабо-
гострий, ніжний, пікантний. Вирощують у від-
критому грунті та під плівкою. Маса коренепло-
ду – 15-20 г.

êîðèñí³ êîð³íö³ òà âåðøêè

Любов Дудченко, 
кандидат 

біологічних наук
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Петрушка листова Ароматна  
ЕПШ- 7 – 3 грн. за 2 г

Ріпа Гейша
ЕРП-1 – 3  грн. за 3 г

Редиска Сора  
ЕРД- 11 – 3  грн. за 3 г
ЕРД-11 В – 9  грн. за 20 г

Петрушка коренева Харків’янка 
ЕПШ- 6 – 3 грн. за 2 г

Редька  Сквирська чорна
ЕРК-1 - 3  грн. за 3 г
ЕРК- 1 В – 9 грн. за 20 г

Редиска Червоний велетень  
ЕРД- 10 – 3  грн. за 3 г
ЕРД- 10В – 9 грн. за 20 г

Петрушка Кучерява 
ЕПШ - 5 – 3 грн. за 2 г

Редиска Жара  
ЕРД-2- 3 грн. за 3 г
ЕРД-2В-  9  грн. за 20 г

Редька Дайкон Міновазе
ЕРК- 3 – 3  грн. за 3 г

Редиска 18 днів  
ЕРД-3- 3 грн. за 3 г
ЕРД-3В-  9 грн. за 20 г

Редиска Французький сніданок  
ЕРД-1 – 3 грн. за 3 г
ЕРД-1В – 9 грн. за 20 г
ЕРД-1М – 19  грн. за 50 г

Скоростиглий сорт. Використовують листки і 
коренеплоди. Листки з дуже приємним силь-
ним ароматом. Коренеплід білий, з ніжним 
м’якушем.

Кора біла, ніжна, гладенька. М’якоть біла, тве-
рда, дуже соковита, солодка. Маса коренепло-
ду – 50-60 г. Смакові якості відмінні

Коренеплоди насиченого темно-червоного 
забарвлення, однорідні за розміром, круглої 
форми, діаметр до 4 см, маса 20-25 г.

Середньостиглий сорт з високим вмістом су-
хої речовини, цукру, вітаміну С і сильним аро-
матом. Використовують як спецію до страв.

Середньостиглий. Розетка листків напіврозки-
диста. Коренеплід кулясто - плоскої форми 
довжиною 9-12 см, поверхня злегка сітчаста. 
Мякуш білий, слабогострого смаку.

Середньоранній сорт. М’якуш соковитий, бі-
лий, слабо гострий на смак. Багатий вітаміна-
ми та мінеральними солями. Легко засвоюєть-
ся організмом. Маса коренеплоду – 50-70 г.

Середньостиглий декоративний сорт з приєм-
ним ароматом. Використовують в їжу у свіжому 
та сушеному вигляді і як прикрасу у кулінарії.

Ранньостиглий сорт. М’якуш соковитий, білий 
та біло-рожевий, слабо-гострого смаку. 
Смакові якості добрі. Маса коренеплоду - 25 г.

Коренеплід білого кольору, зі світло-зеленою 
пігментацією, подовжено-циліндричної форми, 
довжиною до 60 см, масою до 400 г. М’якоть 
біла, ніжна, дуже соковита.

Ранньостиглий сорт. М’якуш соковитий, білий, 
слабо-гострий на смак. Вирощують у 
відкритому грунті та під плівкою.

Ранньостиглий сорт. М’якуш соковитий, слабо-
гострий, ніжний, пікантний. Вирощують у від-
критому грунті та під плівкою. Маса коренепло-
ду – 15-20 г.

êîðèñí³ êîð³íö³ òà âåðøêè

Любов Дудченко, 
кандидат 

біологічних наук
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Томат Білий налив  
ЕТМ-17- 3 грн. за 0,3г

Томат Де Барао червоний 
ЕТМ-13- 3 грн. за 0,1 г

Томат Волгоградський 
ЕТМ-14-  3 грн. за 0,2 г

Томат Жираф
ЕТМ-33- 3 грн. за 0,1 г

Середньоранній сорт відкритого грунту, висо-
тою 42-50 см.  Маса плоду - 80-130 г. Плоди 
відносно стійкі до розтріскування. 

Середньопізній високорослий (до 2 м) сорт. Кущ 
потребує підв’язування та пасинкування, плодо-
носить до заморозків. Маса плоду – 80-100 г

Середньостиглий сорт. Рослина штамбова, 
низькоросла (70-100 см), компактна. Смакові 
якості відмінні. Для консервування і переробки.

Пізньостиглий сорт. Плоди  придатні для кон-
сервування та соління. Рекомендується для ви-
рощування у відкритому та закритому грунті.

Томат Золота королева
 ЕТМ- 44 – 3 грн. за  0.1 г

Середньостиглий сорт. Маса плоду – 200-350 г, 
дуже красиві на вигляд, мають високі смакові 
властивості, солодкі, м’ясисті.

Томат Іскорка 
ЕТМ-6 – 3 грн. за 0,3 г

 Кростіні з смаженими помідорами 

Гострий томатний кетчуп

Сальморехо (томатно-часниковий холодний суп-пюре) 

Томат Ранній  
ЕТМ- 37 – 3 грн. за 0,1 г

Томат Рожевий гігант 
ЕТМ-12 – 3 грн. за 0,1 г

Томат Санька  
ЕТМ-2 – 3  грн. за 0,1 г

Томат Український велетень 
ЕТМ- 43 – 3 грн. за 0,1 г

Томат Фатіма 
ЕТМ- 40 – 3 грн. за 0,1г

Томат Черрі 
ЕТМ-16 – 3  грн. 0,1 г

Томат Флора  
ЕТМ- 35 – 3  грн. за 0,3 г

Томат Чіо Чіо Сан 
ЕТМ-25 – 3 грн. за 0,1г

Томат Хурма 
ЕТМ-29 – 3  грн. за 30 насінин

Томат Цар колокол 
ЕТМ- 42- 3 грн. за 0,1 г

Ранньостиглий сорт, висотою 35-
60 см. Використовується в свіжо-
му вигляді, для соку і томатної 
пасти. Ціниться за стабільну вро-
жайність. Маса плоду – 85-100 г

Середньостиглий, середньорос-
лий сорт до 1,5 м. Потребує під-
в’язування. Смакові якості відмін-
ні. Використовують у свіжому 
вигляді. Маса плоду – 200-500 г

Ранньостиглий детермінантний 
сорт.  Плоди масою 80-100 г, не 
розтріскуються при консервації. 
Стабільна висока врожайність.

Середньостиглий сорт. Маса пло-
ду  – 250-500 г. Врожайність ду-
же висока. Мало вражається фі-
тофторозом. Використовується у 
свіжому вигляді.

Ранньостиглий сорт. Маса плоду –  
400-500 г. Смак солодкий, вишу-
каний. Використовують у свіжому 
вигляді та для переробки.

Середньоранній сорт для відкри-
того грунту, стійкий до хвороб. Ви-
користовується в салатах та консер-
вуванні. Маса плоду – 25-30 г.

Ранньостиглий, низькорослий 
сорт висотою 40-50 см. Рекомен-
дується для вирощування у від-
критому ґрунті та в теплиці. Маса 
плоду – 100-110 г.

Середньостиглий сорт. Маса пло-
ду – 30-50 г, на кисті до 50 пло-
дів. Використовують у свіжому 
вигляді та для консервування.

Середньостиглий сорт. Маса пло-
ду – 250-380 г. Має відмінний 
смак. Вирощують у відкритому 
грунті і плівкових теплицях.

Середньоранній сорт. Плоди ма-
сою 400-700 г. Врожайність ви-
сока, слабо вражається фітофто-
розом. Використовується у свіжо-
му вигляді.

Томат Миколка 
ЕТМ- 45 – 3 грн. за 0,1 г

Середньостиглий. Маса плоду – 70-90 г. Слабо 
вражається фітофторозом. Прекрасний сорт 
для соління і консервування.

Томат Чорний принц 
ЕТМ-15 – 3  грн. за 0,1 г

Томат Кардинал
ЕТМ- 50 – 3  грн. за 0,1 г

Маса плоду  –  140-240 г. Смак 
солодкий, з невловимим винним 
ароматом. Сорт салатного 
призначення.

Середньоранній сорт з великими 
м’ясистими плодами і яскравою 
малиново-рожевим забарвленням. 
Маса плоду – 700-800 г.

Ранньостиглий сорт з дружнім дозріванням 
плодів, масою 95-110 г. Неперевершений для 
консервування.
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Томат Білий налив  
ЕТМ-17- 3 грн. за 0,3г

Томат Де Барао червоний 
ЕТМ-13- 3 грн. за 0,1 г

Томат Волгоградський 
ЕТМ-14-  3 грн. за 0,2 г

Томат Жираф
ЕТМ-33- 3 грн. за 0,1 г

Середньоранній сорт відкритого грунту, висо-
тою 42-50 см.  Маса плоду - 80-130 г. Плоди 
відносно стійкі до розтріскування. 

Середньопізній високорослий (до 2 м) сорт. Кущ 
потребує підв’язування та пасинкування, плодо-
носить до заморозків. Маса плоду – 80-100 г

Середньостиглий сорт. Рослина штамбова, 
низькоросла (70-100 см), компактна. Смакові 
якості відмінні. Для консервування і переробки.

Пізньостиглий сорт. Плоди  придатні для кон-
сервування та соління. Рекомендується для ви-
рощування у відкритому та закритому грунті.

Томат Золота королева
 ЕТМ- 44 – 3 грн. за  0.1 г

Середньостиглий сорт. Маса плоду – 200-350 г, 
дуже красиві на вигляд, мають високі смакові 
властивості, солодкі, м’ясисті.

Томат Іскорка 
ЕТМ-6 – 3 грн. за 0,3 г

 Кростіні з смаженими помідорами 

Гострий томатний кетчуп

Сальморехо (томатно-часниковий холодний суп-пюре) 

Томат Ранній  
ЕТМ- 37 – 3 грн. за 0,1 г

Томат Рожевий гігант 
ЕТМ-12 – 3 грн. за 0,1 г

Томат Санька  
ЕТМ-2 – 3  грн. за 0,1 г

Томат Український велетень 
ЕТМ- 43 – 3 грн. за 0,1 г

Томат Фатіма 
ЕТМ- 40 – 3 грн. за 0,1г

Томат Черрі 
ЕТМ-16 – 3  грн. 0,1 г

Томат Флора  
ЕТМ- 35 – 3  грн. за 0,3 г

Томат Чіо Чіо Сан 
ЕТМ-25 – 3 грн. за 0,1г

Томат Хурма 
ЕТМ-29 – 3  грн. за 30 насінин

Томат Цар колокол 
ЕТМ- 42- 3 грн. за 0,1 г

Ранньостиглий сорт, висотою 35-
60 см. Використовується в свіжо-
му вигляді, для соку і томатної 
пасти. Ціниться за стабільну вро-
жайність. Маса плоду – 85-100 г

Середньостиглий, середньорос-
лий сорт до 1,5 м. Потребує під-
в’язування. Смакові якості відмін-
ні. Використовують у свіжому 
вигляді. Маса плоду – 200-500 г

Ранньостиглий детермінантний 
сорт.  Плоди масою 80-100 г, не 
розтріскуються при консервації. 
Стабільна висока врожайність.

Середньостиглий сорт. Маса пло-
ду  – 250-500 г. Врожайність ду-
же висока. Мало вражається фі-
тофторозом. Використовується у 
свіжому вигляді.

Ранньостиглий сорт. Маса плоду –  
400-500 г. Смак солодкий, вишу-
каний. Використовують у свіжому 
вигляді та для переробки.

Середньоранній сорт для відкри-
того грунту, стійкий до хвороб. Ви-
користовується в салатах та консер-
вуванні. Маса плоду – 25-30 г.

Ранньостиглий, низькорослий 
сорт висотою 40-50 см. Рекомен-
дується для вирощування у від-
критому ґрунті та в теплиці. Маса 
плоду – 100-110 г.

Середньостиглий сорт. Маса пло-
ду – 30-50 г, на кисті до 50 пло-
дів. Використовують у свіжому 
вигляді та для консервування.

Середньостиглий сорт. Маса пло-
ду – 250-380 г. Має відмінний 
смак. Вирощують у відкритому 
грунті і плівкових теплицях.

Середньоранній сорт. Плоди ма-
сою 400-700 г. Врожайність ви-
сока, слабо вражається фітофто-
розом. Використовується у свіжо-
му вигляді.

Томат Миколка 
ЕТМ- 45 – 3 грн. за 0,1 г

Середньостиглий. Маса плоду – 70-90 г. Слабо 
вражається фітофторозом. Прекрасний сорт 
для соління і консервування.

Томат Чорний принц 
ЕТМ-15 – 3  грн. за 0,1 г

Томат Кардинал
ЕТМ- 50 – 3  грн. за 0,1 г

Маса плоду  –  140-240 г. Смак 
солодкий, з невловимим винним 
ароматом. Сорт салатного 
призначення.

Середньоранній сорт з великими 
м’ясистими плодами і яскравою 
малиново-рожевим забарвленням. 
Маса плоду – 700-800 г.

Ранньостиглий сорт з дружнім дозріванням 
плодів, масою 95-110 г. Неперевершений для 
консервування.
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Томат Ляна 
ЕТМ-3- 3  грн. за 0,15г

Суперранній, дуже смачний сорт. Рослина 
штамбова, висотою 40-50 см, теплолюбна, 
стійка до хвороб. Маса плоду – 60-80 г

Томат Волове серце рожеве 
ЕТМ-11-  3 грн. за 0,1г

Томат Засолочне чудо
ЕТМ- 38- 3 грн. за 0,15гТомат Три товстуни

ЕТМ- 51- 3  грн. за 0,1г

Середньостиглий сорт. Плід масою 250 г. М’я-
куш м’ясистий, солодкий, насіння мало. Вико-
ристовують для приготування салатів, соків.

Середньостиглий сорт, висотою 40-55 см. 
Прекрасний сорт для засолювання і консер-
вування. Маса плоду – 90-100 г

Сорт середньостиглий .Плоди круглі, м`ясисті, 
кисло-солодкі, масою 400-500 г.

Томат Король Гігантів 
 ЕТМ- 41-  3  грн. за 0,1 г

Крупноплідний, високоврожайний сорт з від-
мінними смаковими якостями. Підходить для 
салатів та консервування. Маса плоду – 800-
1000 г.

Томат Кібіц 
ЕТМ- 34-  3 грн. за 0,1г

Орегано 
ЕЛП - 24 – 3,50 грн. за 0,1 г

Черемша
 ЕЛП - 25 – 6 грн. за 0,5 г

Томат перцевидний
ЕТМ- 31- 3  грн. за 0,1г

Томат Малинове Віконте
ЕТМ- 19 – 3  грн. за 0,1г

Скорцонера 
ЕЛП-15 – 3 грн. за 1 г

Чабер 
ЕЛП-10 – 3 грн. за 0,5 г

Томат Маруся
ЕТМ- 27 – 3 грн. за 0,3 г

Надранній сорт. Плоди масою 60-80 г, дуже 
смачні та м’ясисті. Рекомендується для вико-
ристання у свіжому вигляді та для консервації.

Має ніжний, м’який аромат, дещо терпкий. 
Молоді листочки рослини використовують як 
добавки в салати, томатні соуси, супи.

Багаторічна рослина, листки якої мають присмак 
часнику. У їжу споживають молоді пагони та 
листки у свіжому, соленому, сушеному вигляді.

Сорт дуже врожайний з м’ясистими і солод-
кими плодами перцевидної форми червоного 
кольору, масою 90-150 г.

Компактна, низькоросла рослина висотою до 
50 см, не вимагає підв’язки та пасинкування. 
Плоди малинові, округлі, масою 250 г.

Коренеплоди мають приємний солодкий смак. 
Використовують в їжу в відвареному, смаже-
ному, тушкованому, запеченому вигляді. 

Має свіжий аромат. У кулінарії використову-
ється молода зелень, дуже приємна на смак, 
що  нагадує пекучий перець.

Плід - овальний, масою - 70-80 г. Використо-
вують у свіжому вигляді, для консервування та 
переробки.

 Лосось з томленими  помідорами 
і гострим перцем 
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Любов Дудченко, 
кандидат біологічних наук
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Томат Ляна 
ЕТМ-3- 3  грн. за 0,15г

Суперранній, дуже смачний сорт. Рослина 
штамбова, висотою 40-50 см, теплолюбна, 
стійка до хвороб. Маса плоду – 60-80 г

Томат Волове серце рожеве 
ЕТМ-11-  3 грн. за 0,1г

Томат Засолочне чудо
ЕТМ- 38- 3 грн. за 0,15гТомат Три товстуни

ЕТМ- 51- 3  грн. за 0,1г

Середньостиглий сорт. Плід масою 250 г. М’я-
куш м’ясистий, солодкий, насіння мало. Вико-
ристовують для приготування салатів, соків.

Середньостиглий сорт, висотою 40-55 см. 
Прекрасний сорт для засолювання і консер-
вування. Маса плоду – 90-100 г

Сорт середньостиглий .Плоди круглі, м`ясисті, 
кисло-солодкі, масою 400-500 г.

Томат Король Гігантів 
 ЕТМ- 41-  3  грн. за 0,1 г

Крупноплідний, високоврожайний сорт з від-
мінними смаковими якостями. Підходить для 
салатів та консервування. Маса плоду – 800-
1000 г.

Томат Кібіц 
ЕТМ- 34-  3 грн. за 0,1г

Орегано 
ЕЛП - 24 – 3,50 грн. за 0,1 г

Черемша
 ЕЛП - 25 – 6 грн. за 0,5 г

Томат перцевидний
ЕТМ- 31- 3  грн. за 0,1г

Томат Малинове Віконте
ЕТМ- 19 – 3  грн. за 0,1г

Скорцонера 
ЕЛП-15 – 3 грн. за 1 г

Чабер 
ЕЛП-10 – 3 грн. за 0,5 г

Томат Маруся
ЕТМ- 27 – 3 грн. за 0,3 г

Надранній сорт. Плоди масою 60-80 г, дуже 
смачні та м’ясисті. Рекомендується для вико-
ристання у свіжому вигляді та для консервації.

Має ніжний, м’який аромат, дещо терпкий. 
Молоді листочки рослини використовують як 
добавки в салати, томатні соуси, супи.

Багаторічна рослина, листки якої мають присмак 
часнику. У їжу споживають молоді пагони та 
листки у свіжому, соленому, сушеному вигляді.

Сорт дуже врожайний з м’ясистими і солод-
кими плодами перцевидної форми червоного 
кольору, масою 90-150 г.

Компактна, низькоросла рослина висотою до 
50 см, не вимагає підв’язки та пасинкування. 
Плоди малинові, округлі, масою 250 г.

Коренеплоди мають приємний солодкий смак. 
Використовують в їжу в відвареному, смаже-
ному, тушкованому, запеченому вигляді. 

Має свіжий аромат. У кулінарії використову-
ється молода зелень, дуже приємна на смак, 
що  нагадує пекучий перець.

Плід - овальний, масою - 70-80 г. Використо-
вують у свіжому вигляді, для консервування та 
переробки.

 Лосось з томленими  помідорами 
і гострим перцем 
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Любов Дудченко, 
кандидат біологічних наук

Пом
ідори

2928



Меліса лимонна
ЕЛП-8 - 3 грн. за 0,1 г

Ромашка лікарська
ЕЛП- 30 - 3 грн. за 0,1 г

Змієголовник 
ЕЛП-17- 3 грн. за 0,5 г

Розторопша плямиста
ЕЛП-13- 4,50 грн. за 1 г

Лаванда  
ЕЛП-7-  3,50 грн. за 0,1 г

Майоран 
ЕЛП-16 - 3 грн. за 0,2 г

Кмин 
ЕКМ-1- 3 грн. за  1 г 

Валеріана
ЕЛП-18- 3,50 грн. за 0,1 г

Багаторічна рослина. Використовують свіже ли-
стя і молоді пагони, додаючи їх в якості припра-
ви до овочевих і фруктових салатів, супів і 
дичини.

Біологічно активні речовини рослини чинять 
антиспазматичну, болезаспокійливу, протиза-
пальну, антисептичну дію, знижують алергічні 
реакції.

Однорічна скоростигла рослина. Використову-
ється у свіжому і сушеному вигляді в якості 
приправи до різних страв, а також заварки чаю.

Дозрілі плоди,  а також листки і корені є лікар-
ською сировиною. Широко застосовується при 
харчових отруєннях, хронічній інтоксикації.

Рослина володіє досить сильним запахом і 
приємно-терпким смаком. В якості прянощів 
використовують гілочки з листям і квітками. 

В їжу вживають листя у свіжому, сушеному і 
підсмаженому вигляді. Його можна використо-
вувати при безсольовій дієті.

В їжу використовують насіння, з ним варять 
супи, тушать м’ясо. Покращує травлення. Під-
вищує апетит.

Кореневище і корені мають характерні запах і 
смак, які використовують в медицині для виго-
товлення настоянок.

М’ята перцева
ЕЛП-2 - 4  грн. за  0,3 г

Аніс звичайний
ЕЛП-12- 3 грн. за  0,3 г

Гісоп 
ЕЛП-14 – 3  грн. за 0,2 г

Базилік зелений 
ЕБЗ-1 – 3 грн. за 0,3 г

Естрагон 
ЕЛП-11- 3  грн. за 0,1 г

Базилік фіолетовий 
ЕБЗ-2- 3 грн. за 0,3 г

Коріандр 
ЕЛП-21- 3 грн. за 3 г

Грибна Трава  
ЕГБ-1 - 3 грн. за 1 г

Поліпшує смак печені та дичини. Корисно до-
дати трохи м’яти до тушкованої капусти, мор-
кви, овочевих супів, маринадів, до м’яса, риби.

Однорічна ефіроолійна рослина. Свіжу зелень 
додають до салатів та гарнірів, до тушковано-
го м’яса та риби.

Сухе листя, розтерте на порошок, додають до 
смаженої телятини, у фаршируванні ковбаси 
домашнього приготування.

Середньостиглий. Аромат сильний, з специ-
фічним присмаком. Використовують як при-
праву до риби, м’яса і овочів у свіжому та су-
шеному вигляді 

Як свіжим, так і сушеним приправляють най-
різноманітніші страви. Він добре доповнює 
омлети, багато видів соусів, овочеві салати.

Середньостиглий. Містить багато вітамінів та 
мінеральних солей. Використовують як припра-
ву у свіжому, сушеному вигляді.

Разом із зеленню в кулінарії широко викори-
стовується і насіння цієї рослини. Зелень бага-
та вітамінами P, B1, B2, β-каротином і вітамі-
ном C.

Однорічна рослина. Використовують верхівки 
рослин, що зрізують після цвітіння, та вису-
шують їх. Має приємний запах грибів.

Прянощ
і Пр

ян
ощ

і
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Меліса лимонна
ЕЛП-8 - 3 грн. за 0,1 г

Ромашка лікарська
ЕЛП- 30 - 3 грн. за 0,1 г

Змієголовник 
ЕЛП-17- 3 грн. за 0,5 г

Розторопша плямиста
ЕЛП-13- 4,50 грн. за 1 г

Лаванда  
ЕЛП-7-  3,50 грн. за 0,1 г

Майоран 
ЕЛП-16 - 3 грн. за 0,2 г

Кмин 
ЕКМ-1- 3 грн. за  1 г 

Валеріана
ЕЛП-18- 3,50 грн. за 0,1 г

Багаторічна рослина. Використовують свіже ли-
стя і молоді пагони, додаючи їх в якості припра-
ви до овочевих і фруктових салатів, супів і 
дичини.

Біологічно активні речовини рослини чинять 
антиспазматичну, болезаспокійливу, протиза-
пальну, антисептичну дію, знижують алергічні 
реакції.

Однорічна скоростигла рослина. Використову-
ється у свіжому і сушеному вигляді в якості 
приправи до різних страв, а також заварки чаю.

Дозрілі плоди,  а також листки і корені є лікар-
ською сировиною. Широко застосовується при 
харчових отруєннях, хронічній інтоксикації.

Рослина володіє досить сильним запахом і 
приємно-терпким смаком. В якості прянощів 
використовують гілочки з листям і квітками. 

В їжу вживають листя у свіжому, сушеному і 
підсмаженому вигляді. Його можна використо-
вувати при безсольовій дієті.

В їжу використовують насіння, з ним варять 
супи, тушать м’ясо. Покращує травлення. Під-
вищує апетит.

Кореневище і корені мають характерні запах і 
смак, які використовують в медицині для виго-
товлення настоянок.

М’ята перцева
ЕЛП-2 - 4  грн. за  0,3 г

Аніс звичайний
ЕЛП-12- 3 грн. за  0,3 г

Гісоп 
ЕЛП-14 – 3  грн. за 0,2 г

Базилік зелений 
ЕБЗ-1 – 3 грн. за 0,3 г

Естрагон 
ЕЛП-11- 3  грн. за 0,1 г

Базилік фіолетовий 
ЕБЗ-2- 3 грн. за 0,3 г

Коріандр 
ЕЛП-21- 3 грн. за 3 г

Грибна Трава  
ЕГБ-1 - 3 грн. за 1 г

Поліпшує смак печені та дичини. Корисно до-
дати трохи м’яти до тушкованої капусти, мор-
кви, овочевих супів, маринадів, до м’яса, риби.

Однорічна ефіроолійна рослина. Свіжу зелень 
додають до салатів та гарнірів, до тушковано-
го м’яса та риби.

Сухе листя, розтерте на порошок, додають до 
смаженої телятини, у фаршируванні ковбаси 
домашнього приготування.

Середньостиглий. Аромат сильний, з специ-
фічним присмаком. Використовують як при-
праву до риби, м’яса і овочів у свіжому та су-
шеному вигляді 

Як свіжим, так і сушеним приправляють най-
різноманітніші страви. Він добре доповнює 
омлети, багато видів соусів, овочеві салати.

Середньостиглий. Містить багато вітамінів та 
мінеральних солей. Використовують як припра-
ву у свіжому, сушеному вигляді.

Разом із зеленню в кулінарії широко викори-
стовується і насіння цієї рослини. Зелень бага-
та вітамінами P, B1, B2, β-каротином і вітамі-
ном C.

Однорічна рослина. Використовують верхівки 
рослин, що зрізують після цвітіння, та вису-
шують їх. Має приємний запах грибів.
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Материнка
ЕЛП - 3 - 3,50 грн. за 0,01 г

Чебрець
ЕЛП-34 – 3 грн. за 0,2 г 

Базилік лимонний 
ЕБЗ-3 – 3 грн. за 0,5 г

Розмарин 
 ЕЛП-  23- 8 грн. за 0,1 г

Ревінь
ЕЛП- 6 - 4 грн. за 0,5 г

Крес-салат 
ЕЛП-5 - 3 грн. за 1 гБагаторічна вічнозелена рослина. Листки та 

молоді пагони  добавляють до м’ясних, овоче-
вих страв, чаю.

Багаторічна, холодостійка культура. Утворює 
ранньою весною пагони довжиною до 60 см, 
які багаті вуглеводами, вітамінами, органічни-
ми кислотами. 

Середньоранній сорт. Місить мінеральні солі, 
йод, вітаміни. Має приємний пікантний терп-
кий смак, подібний смаку хрону та гірчиці.

Рута духмяна
ЕЛП-  33- 3,50 грн. за 0,1 г

Спаржа Аржантейська 
ЕСП-1 - 3,50 грн. за  0,5 г

Шпинат Матадор 
ЕШП-1-  3 грн. за   2 г

В якості прянощів вживають свіжі або вису-
шені листя рути, зібрані ще до цвітіння, - вони 
володіють сильним пряним ароматом і пікант-
ним, з невеликою гіркотою, смаком. Свіже ли-
стя використовують в салатах, стравах з м’яса, 
сиру, риби або овочів, в невеликих кількостях 
її додають у соуси, страви з грибів і яєць, кон-
сервовані огірки, томати та інші овочі. Подріб-
нені в порошок висушені листя та насіння рути 
кладуть в м’ясні, рибні, овочеві та грибні стра-
ви, ними ароматизують чай, оцет та овочеві 
страви.

Ранньостиглий сорт. М’якуш високих смако-
вих якостей. Пагони використовуються для 
споживання у свіжому вигляді та консервації.

Середньостиглий сорт. Використовують моло-
ді листки у свіжому, вареному, тушеному ви-
гляді і для консервації.

Середньопізній  сорт. Маса рослини 170-260 г.  
Цінується за високу врожайність, лимонний 
аромат. Використовується у свіжому вигляді 
як салатна зелень, пряно-смакова добавка в 
кулінарії і при консервуванні. 

Використовують свіжу або висушену зелень як 
приправу до різних салатів, страв з овочів, м’я-
са і риби, для ароматизації чаю, лікерів і оцту. 
Цінна лікарська рослина, яка використовується 
в медицині як антисептичний, протизапальний 
шлунковий засіб. Багаторічна пряно-ароматична та лікарська ро-

слина, висотою 40-70 см. Сушене листя вико-
ристовують для заварювання чаю, настоїв та 
відварів. 

Звіробій 
ЕЛП-32-  3,50 грн. за 0,2 г

Щавель  Широколистий
ЕЩВ-1-  3 грн. за 3 г

Багаторічна трав’яниста рослина. Лікарською 
сировиною є трава. Збирають її під час цвітін-
ня. Зрізають тільки верхню частину рослини 
завдовжки 15-20 см. Трава має бальзамічний 
запах і гіркуватий смак. Сушать її на горищі або 
в сушарці при температурі 50-60°С. Повторно 
збирають через 30-40 днів.

Ранньостиглий сорт. Містить багато вітамінів 
та мікроелементів. Листя можна збирати ран-
ньою весною, коли ще мало зелені.

КУЛІНАРИ 
РАДЯТЬ

Як маринувати 
цибулю

Цікавий рецепт
Цибулеві кільця в клярі 

Соус до цибулевих кілець

Прянощ
і

3332



Материнка
ЕЛП - 3 - 3,50 грн. за 0,01 г

Чебрець
ЕЛП-34 – 3 грн. за 0,2 г 

Базилік лимонний 
ЕБЗ-3 – 3 грн. за 0,5 г

Розмарин 
 ЕЛП-  23- 8 грн. за 0,1 г

Ревінь
ЕЛП- 6 - 4 грн. за 0,5 г

Крес-салат 
ЕЛП-5 - 3 грн. за 1 гБагаторічна вічнозелена рослина. Листки та 

молоді пагони  добавляють до м’ясних, овоче-
вих страв, чаю.

Багаторічна, холодостійка культура. Утворює 
ранньою весною пагони довжиною до 60 см, 
які багаті вуглеводами, вітамінами, органічни-
ми кислотами. 

Середньоранній сорт. Місить мінеральні солі, 
йод, вітаміни. Має приємний пікантний терп-
кий смак, подібний смаку хрону та гірчиці.

Рута духмяна
ЕЛП-  33- 3,50 грн. за 0,1 г

Спаржа Аржантейська 
ЕСП-1 - 3,50 грн. за  0,5 г

Шпинат Матадор 
ЕШП-1-  3 грн. за   2 г

В якості прянощів вживають свіжі або вису-
шені листя рути, зібрані ще до цвітіння, - вони 
володіють сильним пряним ароматом і пікант-
ним, з невеликою гіркотою, смаком. Свіже ли-
стя використовують в салатах, стравах з м’яса, 
сиру, риби або овочів, в невеликих кількостях 
її додають у соуси, страви з грибів і яєць, кон-
сервовані огірки, томати та інші овочі. Подріб-
нені в порошок висушені листя та насіння рути 
кладуть в м’ясні, рибні, овочеві та грибні стра-
ви, ними ароматизують чай, оцет та овочеві 
страви.

Ранньостиглий сорт. М’якуш високих смако-
вих якостей. Пагони використовуються для 
споживання у свіжому вигляді та консервації.

Середньостиглий сорт. Використовують моло-
ді листки у свіжому, вареному, тушеному ви-
гляді і для консервації.

Середньопізній  сорт. Маса рослини 170-260 г.  
Цінується за високу врожайність, лимонний 
аромат. Використовується у свіжому вигляді 
як салатна зелень, пряно-смакова добавка в 
кулінарії і при консервуванні. 

Використовують свіжу або висушену зелень як 
приправу до різних салатів, страв з овочів, м’я-
са і риби, для ароматизації чаю, лікерів і оцту. 
Цінна лікарська рослина, яка використовується 
в медицині як антисептичний, протизапальний 
шлунковий засіб. Багаторічна пряно-ароматична та лікарська ро-

слина, висотою 40-70 см. Сушене листя вико-
ристовують для заварювання чаю, настоїв та 
відварів. 

Звіробій 
ЕЛП-32-  3,50 грн. за 0,2 г

Щавель  Широколистий
ЕЩВ-1-  3 грн. за 3 г

Багаторічна трав’яниста рослина. Лікарською 
сировиною є трава. Збирають її під час цвітін-
ня. Зрізають тільки верхню частину рослини 
завдовжки 15-20 см. Трава має бальзамічний 
запах і гіркуватий смак. Сушать її на горищі або 
в сушарці при температурі 50-60°С. Повторно 
збирають через 30-40 днів.

Ранньостиглий сорт. Містить багато вітамінів 
та мікроелементів. Листя можна збирати ран-
ньою весною, коли ще мало зелені.

КУЛІНАРИ 
РАДЯТЬ

Як маринувати 
цибулю

Цікавий рецепт
Цибулеві кільця в клярі 

Соус до цибулевих кілець
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Суниця Алі Баба
 ЕНЛ- 52 – 4,50 грн. за 0,1г

Суниця Лісова казка
ЕНЛ- 48 – 4,50 грн. за  0,1 г

Фізаліс суничний
ЕФЗ-1 – 3 грн. за 0,1 г

Салат листовий Кучерявець Одеський
ЕСЛ-5 – 3 грн. за 2 г

Салат Хрусткий Айсберг
ЕСЛ- 7- 3 грн.  за 3 г

Цибуля ріпчаста (чорнушка) Луганська
ЕЦБ-20– 3 грн. за 1г

Цибуля ріпчаста (чорнушка) Маяк
ЕЦБ-21 - 3 грн. за 1г

Салат листовий Лолло Біонда
ЕСЛ-1   - 3 грн.  за  1 г

Цибуля порей Карентан 
ЕЦБ-1-  4 грн. за  1 г

Цибуля ріпчаста Любчик 
ЕЦБ- 10- 4,50 грн. за 2 г

Цибуля Батун  
ЕЦБ-2-  4 грн. за 1 г

Ягоди суниці невеликі, насиченого червоного 
кольору, з жовтими дрібними вкрапленнями. 
М’якоть солодка з легкою кислинкою, дуже 
ароматна. Вага однієї суниці в стиглому стані 
від 3 до 5 г.

Багаторічна великоплідна суниця. Плодоносить 
до заморозків. Ягоди біло-жовті, великі, арома-
тні. Врожайність – 0,8-1 кг ягід з рослини.

Висота до 30-50 см. Листки та стебла опуше-
ні. Поодинокі квітки розміщені в пазухах ли-
стків, дрібні (до 1,5 см). Плоди дрібні (до 15 
мм в діаметрі), жовті, з приємним суничним 
ароматом.

Смакові якості високі, без гіркоти. Від сходів 
до технічної стиглості 68-75 днів.

Салат Рукола
ЕРР-1 - 3 грн.   за 1 г

Рідкісна культура яка ціниться за неперевер-
шений горіхово-гірчичний смак листової час-
тини рослин. Рослина формує невеликий ку-
щик висотою 25-40см.

Середньостиглий, головчастий сорт. 
Вегетаційний період від сходів до технічної 
стиглості 70-75 днів

Пізньостиглий, високоврожайний сорт. Цибу-
лина щільна, округла або округло-плеската, 
масою          Добре визріває та зберігається. 

Середньостиглий сорт. Цибулина округло-
плеската, масою 70-150 г, гостра на смак.  
Лежкість 95-99% протягом 8-10 місяців

Ранньостиглий сорт. Листя хвилясте, світло-
зелене, з приємним смаком.

Пізньостиглий сорт. Має відмінні смакові 
якості. При зберіганні накопичує вітамін С. 
Рекомендується вживати у свіжому вигляді.

Середньоранній сорт. Цибулина має оригіна-
льну подовгасту форму, зручну при кулінарній 
обробці. Добре визріває на момент збирання.

Середньостиглий сорт салатного призначення. 
Маса одного куща – до 250 г. Листки ніжні, 
соковиті, довго не грубіють. Смак напівгострий.
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Замовлення товару чи каталогу означає Вашу згоду на обробку 
цього та наступних замовлень, подальше листування та інфор-
мування про продукцію та послуги ТМ «СонцеСад» та партнерів.

Замовлення товару чи каталогу означає Вашу згоду на обробку 
цього та наступних замовлень, подальше листування та інфор-
мування про продукцію та послуги ТМ «СонцеСад» та партнерів.

Замовлення товару чи каталогу означає Вашу згоду на обробку 
цього та наступних замовлень, подальше листування та інфор-
мування про продукцію та послуги ТМ «СонцеСад» та партнерів.



Суниця Алі Баба
 ЕНЛ- 52 – 4,50 грн. за 0,1г

Суниця Лісова казка
ЕНЛ- 48 – 4,50 грн. за  0,1 г

Фізаліс суничний
ЕФЗ-1 – 3 грн. за 0,1 г

Салат листовий Кучерявець Одеський
ЕСЛ-5 – 3 грн. за 2 г

Салат Хрусткий Айсберг
ЕСЛ- 7- 3 грн.  за 3 г

Цибуля ріпчаста (чорнушка) Луганська
ЕЦБ-20– 3 грн. за 1г

Цибуля ріпчаста (чорнушка) Маяк
ЕЦБ-21 - 3 грн. за 1г

Салат листовий Лолло Біонда
ЕСЛ-1   - 3 грн.  за  1 г

Цибуля порей Карентан 
ЕЦБ-1-  4 грн. за  1 г

Цибуля ріпчаста Любчик 
ЕЦБ- 10- 4,50 грн. за 2 г

Цибуля Батун  
ЕЦБ-2-  4 грн. за 1 г

Ягоди суниці невеликі, насиченого червоного 
кольору, з жовтими дрібними вкрапленнями. 
М’якоть солодка з легкою кислинкою, дуже 
ароматна. Вага однієї суниці в стиглому стані 
від 3 до 5 г.

Багаторічна великоплідна суниця. Плодоносить 
до заморозків. Ягоди біло-жовті, великі, арома-
тні. Врожайність – 0,8-1 кг ягід з рослини.

Висота до 30-50 см. Листки та стебла опуше-
ні. Поодинокі квітки розміщені в пазухах ли-
стків, дрібні (до 1,5 см). Плоди дрібні (до 15 
мм в діаметрі), жовті, з приємним суничним 
ароматом.

Смакові якості високі, без гіркоти. Від сходів 
до технічної стиглості 68-75 днів.

Салат Рукола
ЕРР-1 - 3 грн.   за 1 г

Рідкісна культура яка ціниться за неперевер-
шений горіхово-гірчичний смак листової час-
тини рослин. Рослина формує невеликий ку-
щик висотою 25-40см.

Середньостиглий, головчастий сорт. 
Вегетаційний період від сходів до технічної 
стиглості 70-75 днів

Пізньостиглий, високоврожайний сорт. Цибу-
лина щільна, округла або округло-плеската, 
масою          Добре визріває та зберігається. 

Середньостиглий сорт. Цибулина округло-
плеската, масою 70-150 г, гостра на смак.  
Лежкість 95-99% протягом 8-10 місяців

Ранньостиглий сорт. Листя хвилясте, світло-
зелене, з приємним смаком.

Пізньостиглий сорт. Має відмінні смакові 
якості. При зберіганні накопичує вітамін С. 
Рекомендується вживати у свіжому вигляді.

Середньоранній сорт. Цибулина має оригіна-
льну подовгасту форму, зручну при кулінарній 
обробці. Добре визріває на момент збирання.

Середньостиглий сорт салатного призначення. 
Маса одного куща – до 250 г. Листки ніжні, 
соковиті, довго не грубіють. Смак напівгострий.
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Замовлення товару чи каталогу означає Вашу згоду на обробку 
цього та наступних замовлень, подальше листування та інфор-
мування про продукцію та послуги ТМ «СонцеСад» та партнерів.

Замовлення товару чи каталогу означає Вашу згоду на обробку 
цього та наступних замовлень, подальше листування та інфор-
мування про продукцію та послуги ТМ «СонцеСад» та партнерів.

Замовлення товару чи каталогу означає Вашу згоду на обробку 
цього та наступних замовлень, подальше листування та інфор-
мування про продукцію та послуги ТМ «СонцеСад» та партнерів.



№№№          КодКодКод       КількістьКількістьКількість    ЦінаЦінаЦіна СумаСумаСума

ВсьогоВсьогоВсього

ПідписПідписПідпис

Я бажаю познайомити своїх друзів та близь-
ких з журналом «СонцеСад» і хочу, щоб вони 
отримали безкоштовний пробний номер, 
тому надаю їхню адресу:

Я бажаю познайомити своїх друзів та близь-
ких з журналом «СонцеСад» і хочу, щоб вони 
отримали безкоштовний пробний номер, 
тому надаю їхню адресу:

Я бажаю познайомити своїх друзів та близь-
ких з журналом «СонцеСад» і хочу, щоб вони 
отримали безкоштовний пробний номер, 
тому надаю їхню адресу:

Я бажаю добровільно розповсюдити листівки 
про «СонцеСад» і прошу надіслати їх мені 
у кількості                      шт.

Я бажаю добровільно розповсюдити листівки 
про «СонцеСад» і прошу надіслати їх мені 
у кількості                      шт.

Я бажаю добровільно розповсюдити листівки 
про «СонцеСад» і прошу надіслати їх мені 
у кількості                      шт.

Дата  замовленняДата  замовленняДата  замовлення

Так                           НіТак                           Ні Так                           Ні

  

  

   

   

Так, я бажаю безкоштовно отримати по 30 г 
сушених ягід годжі за кожну рекомендацію 
друга – нового замовника.
Рекомендую цих друзів і даю їх тел.:

Так, я бажаю безкоштовно отримати 3 паке-
тики насіння квітів, та підтверджую, що мене 
рекомендував:

УЧАСНИКАМ АКЦІЇ - КЛІЄНТАМ

УЧАСНИКАМ АКЦІЇ - ДРУЗЯМ

  

  

   

   

Так, я бажаю безкоштовно отримати по 30 г 
сушених ягід годжі за кожну рекомендацію 
друга – нового замовника.
Рекомендую цих друзів і даю їх тел.:

Так, я бажаю безкоштовно отримати 3 паке-
тики насіння квітів, та підтверджую, що мене 
рекомендував:

УЧАСНИКАМ АКЦІЇ - КЛІЄНТАМ

УЧАСНИКАМ АКЦІЇ - ДРУЗЯМ

  

  

   

   

Так, я бажаю безкоштовно отримати по 30 г 
сушених ягід годжі за кожну рекомендацію 
друга – нового замовника.
Рекомендую цих друзів і даю їх тел.:

Так, я бажаю безкоштовно отримати 3 паке-
тики насіння квітів, та підтверджую, що мене 
рекомендував:

УЧАСНИКАМ АКЦІЇ - КЛІЄНТАМ

УЧАСНИКАМ АКЦІЇ - ДРУЗЯМ

Якщо деякі сорти закінчилися, 
чи можна їх замінити подібними сортами 

за цією ж ціною?

Якщо деякі сорти закінчилися, 
чи можна їх замінити подібними сортами 

за цією ж ціною?

Якщо деякі сорти закінчилися, 
чи можна їх замінити подібними сортами 

за цією ж ціною? Фацелія
ЕСД -1 – 48 грн. за 0,5 кг

Гречка
ЕСД-2 – 22 грн. за  кг

зелене добривоСидератиÑèäåðàòè:зелене добриво
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Я бажаю познайомити своїх друзів та близь-
ких з журналом «СонцеСад» і хочу, щоб вони 
отримали безкоштовний пробний номер, 
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Я бажаю познайомити своїх друзів та близь-
ких з журналом «СонцеСад» і хочу, щоб вони 
отримали безкоштовний пробний номер, 
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Я бажаю познайомити своїх друзів та близь-
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отримали безкоштовний пробний номер, 
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Я бажаю добровільно розповсюдити листівки 
про «СонцеСад» і прошу надіслати їх мені 
у кількості                      шт.

Я бажаю добровільно розповсюдити листівки 
про «СонцеСад» і прошу надіслати їх мені 
у кількості                      шт.

Я бажаю добровільно розповсюдити листівки 
про «СонцеСад» і прошу надіслати їх мені 
у кількості                      шт.

Дата  замовленняДата  замовленняДата  замовлення
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Так, я бажаю безкоштовно отримати 3 паке-
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друга – нового замовника.
Рекомендую цих друзів і даю їх тел.:

Так, я бажаю безкоштовно отримати 3 паке-
тики насіння квітів, та підтверджую, що мене 
рекомендував:

УЧАСНИКАМ АКЦІЇ - КЛІЄНТАМ

УЧАСНИКАМ АКЦІЇ - ДРУЗЯМ

Якщо деякі сорти закінчилися, 
чи можна їх замінити подібними сортами 

за цією ж ціною?

Якщо деякі сорти закінчилися, 
чи можна їх замінити подібними сортами 

за цією ж ціною?

Якщо деякі сорти закінчилися, 
чи можна їх замінити подібними сортами 

за цією ж ціною? Фацелія
ЕСД -1 – 48 грн. за 0,5 кг

Гречка
ЕСД-2 – 22 грн. за  кг

зелене добривоСидератиÑèäåðàòè:зелене добриво
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Суданська трава
ЕСД-5 – 34 грн. за кг

Ріпак ярий
ЕСД-3 – 21 грн. за кг

Люцерна посівна
ЕСД-6 – 46 грн. за 0,5 кг

Райграс однорічний
ЕСД-4 – 45 грн. за кг

Газонна трава Тіньовитривала
ЕГТ-3 – 12 грн. за 50 г

Конюшина лучна
ЕСД-7 – 39 грн.за 0,5 кг

Газонна трава Універсальна
ЕГТ-4 – 12 грн. за 50 г

Газонна трава Спортивна
ЕГТ-1 – 13 грн. за 50 г

Сидерати Си
де

ра
ти

3938



Суданська трава
ЕСД-5 – 34 грн. за кг

Ріпак ярий
ЕСД-3 – 21 грн. за кг

Люцерна посівна
ЕСД-6 – 46 грн. за 0,5 кг

Райграс однорічний
ЕСД-4 – 45 грн. за кг

Газонна трава Тіньовитривала
ЕГТ-3 – 12 грн. за 50 г

Конюшина лучна
ЕСД-7 – 39 грн.за 0,5 кг

Газонна трава Універсальна
ЕГТ-4 – 12 грн. за 50 г

Газонна трава Спортивна
ЕГТ-1 – 13 грн. за 50 г

Сидерати Си
де

ра
ти
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Àéñòðà îäíîð³÷íà. 
Ñåêðåòè 
âèðîùóâàííÿ 

àéñòð.

Айстра Асоль
ЕНК- 133 –  3 грн. за 0,2 г

Айстра Яблунева
ЕНК-60 – 3 грн. за 0,2 г

Айстра Сива дама фіолетова
ЕНК- 130 – 3 грн. за 0,2 г

Айстра Фламір біло-голубий
ЕНК- 132- 3 грн. за 0,2 г

Айстра Сива дама рожева
ЕНК-  129- 3 грн. за 0,2 г

Айстра Брунхільде
ЕНК- 182 – 3 грн. за 0,2 г

Айстра Полярна зірка 
ЕНК- 131- 3 грн. за 0,2 г

Айстра Наречена
ЕНК-43 – 3 грн. за 0,2 г

Айстра Крайлен голд
ЕНК- 134  – 3 грн. за 0,2 г

Айстра Імператорська суміш
ЕНК-141- 3 грн. за 0,2 г

Айстра Лебедине озеро
ЕНК- 135 – 3 грн. за 0,2 г

Айстра Американська суміш
ЕНК- 139- 3 грн. за 0,2 г

Айстра Півонієвидна суміш
ЕНК-46 - 3 грн. за 0,2 г

Айстри Ай
ст

ри

4140



Àéñòðà îäíîð³÷íà. 
Ñåêðåòè 
âèðîùóâàííÿ 

àéñòð.

Айстра Асоль
ЕНК- 133 –  3 грн. за 0,2 г

Айстра Яблунева
ЕНК-60 – 3 грн. за 0,2 г

Айстра Сива дама фіолетова
ЕНК- 130 – 3 грн. за 0,2 г

Айстра Фламір біло-голубий
ЕНК- 132- 3 грн. за 0,2 г

Айстра Сива дама рожева
ЕНК-  129- 3 грн. за 0,2 г

Айстра Брунхільде
ЕНК- 182 – 3 грн. за 0,2 г

Айстра Полярна зірка 
ЕНК- 131- 3 грн. за 0,2 г

Айстра Наречена
ЕНК-43 – 3 грн. за 0,2 г

Айстра Крайлен голд
ЕНК- 134  – 3 грн. за 0,2 г

Айстра Імператорська суміш
ЕНК-141- 3 грн. за 0,2 г

Айстра Лебедине озеро
ЕНК- 135 – 3 грн. за 0,2 г

Айстра Американська суміш
ЕНК- 139- 3 грн. за 0,2 г

Айстра Півонієвидна суміш
ЕНК-46 - 3 грн. за 0,2 г

Айстри Ай
ст

ри
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Айстра болеро Артеміда (червона)
ЕНК - 183 - 3 грн. за 0,2 г

Айстра Джоконда
ЕНК- 140-  3 грн. за 0,2 г

Айстра Болеро Юнона (блакитна)
ЕНК-  186 - 3 грн. за 0,2 г

Айстра Болеро Мідея (жовта)
ЕНК-  185- 3 грн. за 0,2 г

Айстра карликова жовта
ЕНК-  188 - 3 грн. за 0,2 г

Айстра карликова Піноккіо суміш
ЕНК-  47 - 3 грн. за 0,2 г

Айстра Болеро Венера (біла)
ЕНК-  184- 3 грн. за 0,2 г

Айстра карликова біла
ЕНК-  40 - 3 грн. за 0,2 г

Агератум Блакитний бал
ЕНК-144-  3 грн. за 0,2 г

Айстра карликова червона
ЕНК- 201 - 3 грн. за 0,2 г

Агератум Рожева куля
ЕНК- 7 -  3 грн. за 0,1 г

Айстра Помпонна суміш
ЕНК-  50- 3 грн. за 0,2 г

Ромашка Аляска
ЕНК - 190 – 3 грн. за 0,3г

Айстра хризантемоподібна Міледі
ЕНК-  187 - 3 грн. за 0,3 г

ОДНОРІЧНИКИОДНОРІЧНИКИ
У ВАШОМУ САДУУ ВАШОМУ САДУ
ОДНОРІЧНИКИ
У ВАШОМУ САДУ
ОДНОРІЧНИКИОДНОРІЧНИКИ
У ВАШОМУ САДУУ ВАШОМУ САДУ
ОДНОРІЧНИКИ
У ВАШОМУ САДУ

Айстри

Од
но

рі
чн

ик
и
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Айстра болеро Артеміда (червона)
ЕНК - 183 - 3 грн. за 0,2 г

Айстра Джоконда
ЕНК- 140-  3 грн. за 0,2 г

Айстра Болеро Юнона (блакитна)
ЕНК-  186 - 3 грн. за 0,2 г

Айстра Болеро Мідея (жовта)
ЕНК-  185- 3 грн. за 0,2 г

Айстра карликова жовта
ЕНК-  188 - 3 грн. за 0,2 г

Айстра карликова Піноккіо суміш
ЕНК-  47 - 3 грн. за 0,2 г

Айстра Болеро Венера (біла)
ЕНК-  184- 3 грн. за 0,2 г

Айстра карликова біла
ЕНК-  40 - 3 грн. за 0,2 г

Агератум Блакитний бал
ЕНК-144-  3 грн. за 0,2 г

Айстра карликова червона
ЕНК- 201 - 3 грн. за 0,2 г

Агератум Рожева куля
ЕНК- 7 -  3 грн. за 0,1 г

Айстра Помпонна суміш
ЕНК-  50- 3 грн. за 0,2 г

Ромашка Аляска
ЕНК - 190 – 3 грн. за 0,3г

Айстра хризантемоподібна Міледі
ЕНК-  187 - 3 грн. за 0,3 г

ОДНОРІЧНИКИОДНОРІЧНИКИ
У ВАШОМУ САДУУ ВАШОМУ САДУ
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Календула Джем орандж
ЕНК-194 – 3 грн. за 0,5г

Волошка махрова суміш
ЕНК- 64 – 3 грн. за 0,5г

Гайлардія махрова суміш
ЕНК- 96 – 3 грн.  за 10 насінин

Капуста декоративна
ЕНК-151 – 3 грн. за 0,2 г

Амарант Ілюмінація триколірний
ЕНК-63 – 4,50 грн. за 0,1 г

Гацанія суміш
ЕНК- 149 – 4,50 грн. за 0,2 г

Ешольція махрова суміш Балерина
ЕНК- 146 – 3 грн. за 0,2 г

Невибаглива однорічна рослина висотою 30 - 
80 см. Квітки махрові, діаметром 3 - 5 см. Ви-
користовується на рабатках, бордюрах та для 
зрізу.

Світлолюбна рослина, яка віддає перевагу 
легким некислим грунтам. Висота – 25-70 см. 
Цвітіння настає на початку літа й триває до 
самих заморозків.

Дворічна рослина,  висотою 30-60 см. Декора-
тивна в рік посіву з серпня до морозів. Вико-
ристовують на рабатках, клумбах.

Рослина висотою 70-150 см, прикрашена пи-
шним суцвіттям пірамідальної форми. Квіти 
прекрасні в букетах. Сухі суцвіття зберігають 
забарвлення.

Приваблива південноафриканська «ромашка», 
висотою 20 см. Цвіте з червня до заморозків. 
Використовують в самих різних квітниках, як 
бордюрна рослина.

Квіти поодинокі, атласно-блискучі, білого, кре-
мового, жовтого, оранжевого та кармінного 
кольорів, діаметром 5-7 см.

Сальпіглосіс сумчастий 
ЕНК - 191 – 3 грн. за 0,1г

Незабудка суміш
ЕНК - 192 – 3 грн. за 0,1г

Мак садовий махрова суміш
ЕНК- 72 – 3 грн. за 0,5 г

Дворічна рослина, з сильно гіллястими стеб-
лами. Кущі компактні, висотою 15-25см. Вони 
покриті численним дрібними квітками блаки-
тного, рожевого забарвлення. Вирощують по-
сівом насіння в грунт у травні на розсаду. 

Рослина з прекрасними махровими квітами 
різних кольорів. Любить сонячне місце. Висота 
до 1 м.
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Календула Махрова суміш
ЕНК-150 – 3 грн. за 0,2г

Календула Джем лимонний
ЕНК-193 – 3 грн. за 0,5г

Однорічники Ка
ле

нд
ул

а

4544



Календула Джем орандж
ЕНК-194 – 3 грн. за 0,5г

Волошка махрова суміш
ЕНК- 64 – 3 грн. за 0,5г

Гайлардія махрова суміш
ЕНК- 96 – 3 грн.  за 10 насінин

Капуста декоративна
ЕНК-151 – 3 грн. за 0,2 г

Амарант Ілюмінація триколірний
ЕНК-63 – 4,50 грн. за 0,1 г

Гацанія суміш
ЕНК- 149 – 4,50 грн. за 0,2 г

Ешольція махрова суміш Балерина
ЕНК- 146 – 3 грн. за 0,2 г

Невибаглива однорічна рослина висотою 30 - 
80 см. Квітки махрові, діаметром 3 - 5 см. Ви-
користовується на рабатках, бордюрах та для 
зрізу.

Світлолюбна рослина, яка віддає перевагу 
легким некислим грунтам. Висота – 25-70 см. 
Цвітіння настає на початку літа й триває до 
самих заморозків.

Дворічна рослина,  висотою 30-60 см. Декора-
тивна в рік посіву з серпня до морозів. Вико-
ристовують на рабатках, клумбах.

Рослина висотою 70-150 см, прикрашена пи-
шним суцвіттям пірамідальної форми. Квіти 
прекрасні в букетах. Сухі суцвіття зберігають 
забарвлення.

Приваблива південноафриканська «ромашка», 
висотою 20 см. Цвіте з червня до заморозків. 
Використовують в самих різних квітниках, як 
бордюрна рослина.

Квіти поодинокі, атласно-блискучі, білого, кре-
мового, жовтого, оранжевого та кармінного 
кольорів, діаметром 5-7 см.

Сальпіглосіс сумчастий 
ЕНК - 191 – 3 грн. за 0,1г

Незабудка суміш
ЕНК - 192 – 3 грн. за 0,1г

Мак садовий махрова суміш
ЕНК- 72 – 3 грн. за 0,5 г

Дворічна рослина, з сильно гіллястими стеб-
лами. Кущі компактні, висотою 15-25см. Вони 
покриті численним дрібними квітками блаки-
тного, рожевого забарвлення. Вирощують по-
сівом насіння в грунт у травні на розсаду. 

Рослина з прекрасними махровими квітами 
різних кольорів. Любить сонячне місце. Висота 
до 1 м.
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Однорічники Ка
ле

нд
ул

а

4544



Левиний зев Високоросла суміш
ЕНК-152 – 3 грн. за 0,2г

Левиний зев Жар Любові
ЕНК-196 – 3 грн. за 0,2г

Космея Пікоті
ЕНК-69 – 3 грн. за 0,2г

Космея морські мушлі
ЕНК-68 – 3 грн. за 0,2г

Кохія Літній кипарис
ЕНК-70 – 3 грн. за 0,5г

Левиний зев Низькоросла суміш
ЕНК-195 – 3 грн. за 0,2г

4746



Левиний зев Високоросла суміш
ЕНК-152 – 3 грн. за 0,2г

Левиний зев Жар Любові
ЕНК-196 – 3 грн. за 0,2г

Космея Пікоті
ЕНК-69 – 3 грн. за 0,2г

Космея морські мушлі
ЕНК-68 – 3 грн. за 0,2г

Кохія Літній кипарис
ЕНК-70 – 3 грн. за 0,5г

Левиний зев Низькоросла суміш
ЕНК-195 – 3 грн. за 0,2г
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Гвоздики Гренадін суміш
ЕНК -84 – 3 грн. за 0,2г

Годеція Рембрандт
ЕНК-145– 3 грн. за 0,3г

Гвоздика Шабо суміш
ЕНК- 66 – 4 грн.  за 0,3 г

Квітки махрові та напівмахрові, 3-6 см у діа-
метрі, розміщені по кілька на кінцях пагонів, 
запашні.

Квіти великі до 6 см у діаметрі, дзвонико-
подібні, вертикально розташовані, різних 
кольорів.

Однорічна рослина заввишки 35 - 40 см. 
Квітки досить великі, махрові, з приємним 
ароматом, різного забарвлення.

!

Світлана Машковська, 
кандидат біологічних наук, 

старший науковий співробітник 
відділу квітниково-декоративних рослин 

Національного ботанічного саду 
ім. М.М. Гришка НАН України 

ÑåíüîðèòàÑåíüîðèòàгвоздикагвоздика
Гвоздика Турецька махрова суміш
ЕНК- 21 – 3,50 грн. за 0,3 г

Дворічна рослина, заввишки 50-60 см. За-
цвітає на другий рік, період цвітіння – червень-
липень. Надає перевагу сонячним ділянкам.

Гвоздика китайська махрова суміш
ЕНК- 97 – 3,50 грн.  за 0,2 г

Висота – 30-40 см. Квітки крупні, мають при-
ємний аромат. Використовуються в оформ-
ленні квітників. Цвітіння триває до морозів.

Популярна пряність 
«Гвоздика» НЕ МАЄ жодного 

стосунку до квіткових рослин. 
Її готують із висушених не-

розкритих квіткових бутонів 
тропічного гвоздичного 

дерева. 

НЕ ПЛУТАЙТЕ!
Гвоздики Гв

оз
ди

ки
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Гвоздики Гренадін суміш
ЕНК -84 – 3 грн. за 0,2г

Годеція Рембрандт
ЕНК-145– 3 грн. за 0,3г

Гвоздика Шабо суміш
ЕНК- 66 – 4 грн.  за 0,3 г

Квітки махрові та напівмахрові, 3-6 см у діа-
метрі, розміщені по кілька на кінцях пагонів, 
запашні.

Квіти великі до 6 см у діаметрі, дзвонико-
подібні, вертикально розташовані, різних 
кольорів.

Однорічна рослина заввишки 35 - 40 см. 
Квітки досить великі, махрові, з приємним 
ароматом, різного забарвлення.

!

Світлана Машковська, 
кандидат біологічних наук, 

старший науковий співробітник 
відділу квітниково-декоративних рослин 

Національного ботанічного саду 
ім. М.М. Гришка НАН України 

ÑåíüîðèòàÑåíüîðèòàгвоздикагвоздика
Гвоздика Турецька махрова суміш
ЕНК- 21 – 3,50 грн. за 0,3 г

Дворічна рослина, заввишки 50-60 см. За-
цвітає на другий рік, період цвітіння – червень-
липень. Надає перевагу сонячним ділянкам.

Гвоздика китайська махрова суміш
ЕНК- 97 – 3,50 грн.  за 0,2 г

Висота – 30-40 см. Квітки крупні, мають при-
ємний аромат. Використовуються в оформ-
ленні квітників. Цвітіння триває до морозів.

Популярна пряність 
«Гвоздика» НЕ МАЄ жодного 

стосунку до квіткових рослин. 
Її готують із висушених не-

розкритих квіткових бутонів 
тропічного гвоздичного 

дерева. 

НЕ ПЛУТАЙТЕ!

Гвоздики Гв
оз
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ки
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Настурція проста, махрова суміш
ЕНК- 179 – 3,50 грн.  за 10 насінин

Петунія бахромчаста суміш
ЕНК-79 – 7,50 грн. за 10 насінин

Соняшник декоративний Діана
ЕНК- 159 – 3 грн. за 1,5 г

Петунія Зорепад
ЕНК- 32 – 3,50 грн. за 0,3 г

Петунія унікум суміш
ЕНК-180 – 3,50 грн. за 3 г

Хризантема Дунетті махрова суміш
ЕНК- 163 – 3 грн. за 0,2 г

Петунія Ампельна суміш
ЕНК- 78 – 3,50 грн. за 0,1 г

Портулак махровий суміш 
ЕНК-80 – 3,50 грн. за 1г

Скабіоза махрова суміш
ЕНК-181 – 3 грн. за 0,3 г

Кущ звисаючий, в’юнкий, каскадного типу. 
Висота рослини 150 см.

Кущ висотою до 20 см. Квіти до 7 см у діамет-
рі, різноманітного забарвлення. Цвітіння почи-
нається з кінця травня і триває до осінніх при-
морозків.

Прекрасний і легкий декор для вашої садиби. 
Любить сонячні місця. В сприятливих умовах 
досягає майже до 3-х м.

Використовується як горщикова культура та 
для озеленення балконів. Характеризується 
швидким ростом та утворенням звисаючих 
стебел.

Стебла напівсланкі, висотою до 20-30 см. Кві-
ти до 7 см у діаметрі, різноманітного забарв-
лення.

Однорічна рослина. Стебла прямостоячі, висо-
тою до 40-60 см. Суцвіття до 5-7 см у діамет-
рі, різноманітного забарвлення, махрові.

Висота 60 см. Діаметр квітки 7 см. Швидко 
зростає і стійка до несприятливої погоди. 
Краще росте на добре освітлених місцях.

Однорічна рослина, яку можна вирощувати 
навіть на бідних піщаних грунтах. Рослина ця 
невибаглива і цвіте з червня до заморозків.  
Має сланкі стебла завдовжки до 20 см . 

Великі квіти діаметром 5-6 см, різноманітних 
відтінків, махрові, на довгих міцних квітконосах

Світлана Машковська, 
кандидат біологічних наук, 

старший науковий співробітник 
відділу квітниково-декоративних рослин 

Національного ботанічного саду 
ім. М.М. Гришка НАН України 
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Настурція проста, махрова суміш
ЕНК- 179 – 3,50 грн.  за 10 насінин

Петунія бахромчаста суміш
ЕНК-79 – 7,50 грн. за 10 насінин

Соняшник декоративний Діана
ЕНК- 159 – 3 грн. за 1,5 г

Петунія Зорепад
ЕНК- 32 – 3,50 грн. за 0,3 г

Петунія унікум суміш
ЕНК-180 – 3,50 грн. за 3 г

Хризантема Дунетті махрова суміш
ЕНК- 163 – 3 грн. за 0,2 г

Петунія Ампельна суміш
ЕНК- 78 – 3,50 грн. за 0,1 г

Портулак махровий суміш 
ЕНК-80 – 3,50 грн. за 1г

Скабіоза махрова суміш
ЕНК-181 – 3 грн. за 0,3 г

Кущ звисаючий, в’юнкий, каскадного типу. 
Висота рослини 150 см.

Кущ висотою до 20 см. Квіти до 7 см у діамет-
рі, різноманітного забарвлення. Цвітіння почи-
нається з кінця травня і триває до осінніх при-
морозків.

Прекрасний і легкий декор для вашої садиби. 
Любить сонячні місця. В сприятливих умовах 
досягає майже до 3-х м.

Використовується як горщикова культура та 
для озеленення балконів. Характеризується 
швидким ростом та утворенням звисаючих 
стебел.

Стебла напівсланкі, висотою до 20-30 см. Кві-
ти до 7 см у діаметрі, різноманітного забарв-
лення.

Однорічна рослина. Стебла прямостоячі, висо-
тою до 40-60 см. Суцвіття до 5-7 см у діамет-
рі, різноманітного забарвлення, махрові.

Висота 60 см. Діаметр квітки 7 см. Швидко 
зростає і стійка до несприятливої погоди. 
Краще росте на добре освітлених місцях.

Однорічна рослина, яку можна вирощувати 
навіть на бідних піщаних грунтах. Рослина ця 
невибаглива і цвіте з червня до заморозків.  
Має сланкі стебла завдовжки до 20 см . 

Великі квіти діаметром 5-6 см, різноманітних 
відтінків, махрові, на довгих міцних квітконосах

Світлана Машковська, 
кандидат біологічних наук, 

старший науковий співробітник 
відділу квітниково-декоративних рослин 

Національного ботанічного саду 
ім. М.М. Гришка НАН України 

Ïåòóí³ÿ- 
áðàçèëüñüêà
êðàñóíÿ

Ск
аб

іо
за

, х
ри

за
нт

ем
а,

 п
ор

ту
ла

к,
 п

ет
ун

ія
, н

ас
ту

рц
ія

5150

те
л

.:
 (

04
4)

 3
31

 3
1 

29
; 

К
и

їв
ст

ар
: 

 (
09

8)
 4

41
 6

1 
21

; 
М

Т
С

: 
(0

50
) 

41
0 

74
 4

0;
  Л

ай
ф

: 
(0

93
) 

74
3 

40
 4

4



ЧорнобривціЧорнобривці
Целозія периста суміш
ЕНК-165- 3 грн. за 0,2 г

Цинія пепермінт стік мікс
ЕНК-14- 3 грн. за 0,5 г

Цинія карликова суміш
ЕНК- 74- 3 грн. за 0,5 г

Целозія гребінцева суміш
ЕНК- 10- 3грн. за 0,2 г

Цинія Лаванда
ЕНК-172 - 3грн. за 0,5 г

Цинія заздрість
ЕНК- 170- 3 грн. за 0,5 г

Цинерарія морська
ЕНК- 164- 4,50 грн. за 0,1 г

Цинія Роза
ЕНК- 173- 3 грн. за 0,5 г

Цинія кактусова суміш
ЕНК-  178- 3 грн. за 0,5 г

Це вид тропічного походження, вирощувати 
його найкраще при повному сонячному освіт-
ленні. Популярна за рахунок своїх яскравих 
кольорів.

Рослина висотою 70 см. Суцвіття крупні куле-
подібної форми, махрові і мають різноманітне 
забарвлення з крапочками на пелюстках.

Однорічна рослина, висотою 30-40см. Кущі 
компактні, з міцними стеблами

Однорічна рослина, висотою до 40-80 см. Су-
цвіття до 25 см довжиною, різноманітного 
забарвлення. Використовують для групових 
посадок.

Висота до 90 см. Суцвіття жоржинове, лаван-
дове, красиво укладене, сидять на прямих мі-
цних стеблах.

Однорічна рослина, висотою 70-90см. Кущі  
компактні, з міцними стеблами. Квіткові 
корзини діаметром від 5-6 см до 10- 12 см.

Однорічна рослина заввишки 35-40 см, укрита 
сріблястими, сіруватими декоративними ли-
стками. Не вимоглива до ґрунту. Витримує 
перезволоження. 

Однорічна рослина. Кущі міцні, компактні. Сте-
бла прямостоячі, висотою 30-45см. Суцвіття 
великі, діаметром 6-10см, махрові, рожевого 
кольору.

Однорічна рослина. Кущі міцні, розлогі. Стебла  
прямостоячі, висотою 75-90см. Суцвіття вели-
кі, діаметром 10-15см

Чорнобривці прямостоячі Лимон Принц 
ЕНК -113 - 3 грн. за 0,5 г 

Чорнобривці Болєро
ЕНК-115 - 3 грн. за 0,5 г

 Стебла прямостоячі, висотою до 60 см. Су-
цвіття до 10 см у діаметрі, лимонного забарв-
лення. Добре росте на відкритих сонячних 
ділянках.

Однорічна рослина. Стебла прямостоячі, висо-
тою до 25 см. Суцвіття до 4 см у діаметрі. Ви-
користовують для групових посадок, бордю-
рів, клумб.

ßê íà ò³ ÷îðíîáðèâö³ ïîãëÿíó,
Áà÷ó ìàò³ð ñòàðåíüêó,
Áà÷ó ðóêè òâî¿, ìîÿ ìàìî,
Òâîþ ëàñêó ÿ ÷óþ, ð³äíåíüêà…

ЧорнобривціЧорнобривці

Світлана Машковська, 
кандидат біологічних наук, 

старший науковий співробітник 
відділу квітниково-декоративних рослин 

Національного ботанічного саду 
ім. М.М. Гришка НАН України 
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ЧорнобривціЧорнобривці
Целозія периста суміш
ЕНК-165- 3 грн. за 0,2 г

Цинія пепермінт стік мікс
ЕНК-14- 3 грн. за 0,5 г

Цинія карликова суміш
ЕНК- 74- 3 грн. за 0,5 г

Целозія гребінцева суміш
ЕНК- 10- 3грн. за 0,2 г

Цинія Лаванда
ЕНК-172 - 3грн. за 0,5 г

Цинія заздрість
ЕНК- 170- 3 грн. за 0,5 г

Цинерарія морська
ЕНК- 164- 4,50 грн. за 0,1 г

Цинія Роза
ЕНК- 173- 3 грн. за 0,5 г

Цинія кактусова суміш
ЕНК-  178- 3 грн. за 0,5 г

Це вид тропічного походження, вирощувати 
його найкраще при повному сонячному освіт-
ленні. Популярна за рахунок своїх яскравих 
кольорів.

Рослина висотою 70 см. Суцвіття крупні куле-
подібної форми, махрові і мають різноманітне 
забарвлення з крапочками на пелюстках.

Однорічна рослина, висотою 30-40см. Кущі 
компактні, з міцними стеблами

Однорічна рослина, висотою до 40-80 см. Су-
цвіття до 25 см довжиною, різноманітного 
забарвлення. Використовують для групових 
посадок.

Висота до 90 см. Суцвіття жоржинове, лаван-
дове, красиво укладене, сидять на прямих мі-
цних стеблах.

Однорічна рослина, висотою 70-90см. Кущі  
компактні, з міцними стеблами. Квіткові 
корзини діаметром від 5-6 см до 10- 12 см.

Однорічна рослина заввишки 35-40 см, укрита 
сріблястими, сіруватими декоративними ли-
стками. Не вимоглива до ґрунту. Витримує 
перезволоження. 

Однорічна рослина. Кущі міцні, компактні. Сте-
бла прямостоячі, висотою 30-45см. Суцвіття 
великі, діаметром 6-10см, махрові, рожевого 
кольору.

Однорічна рослина. Кущі міцні, розлогі. Стебла  
прямостоячі, висотою 75-90см. Суцвіття вели-
кі, діаметром 10-15см

Чорнобривці прямостоячі Лимон Принц 
ЕНК -113 - 3 грн. за 0,5 г 

Чорнобривці Болєро
ЕНК-115 - 3 грн. за 0,5 г

 Стебла прямостоячі, висотою до 60 см. Су-
цвіття до 10 см у діаметрі, лимонного забарв-
лення. Добре росте на відкритих сонячних 
ділянках.

Однорічна рослина. Стебла прямостоячі, висо-
тою до 25 см. Суцвіття до 4 см у діаметрі. Ви-
користовують для групових посадок, бордю-
рів, клумб.

ßê íà ò³ ÷îðíîáðèâö³ ïîãëÿíó,
Áà÷ó ìàò³ð ñòàðåíüêó,
Áà÷ó ðóêè òâî¿, ìîÿ ìàìî,
Òâîþ ëàñêó ÿ ÷óþ, ð³äíåíüêà…

ЧорнобривціЧорнобривці

Світлана Машковська, 
кандидат біологічних наук, 

старший науковий співробітник 
відділу квітниково-декоративних рослин 

Національного ботанічного саду 
ім. М.М. Гришка НАН України 
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Чорнобривці

Чорнобривці Меджестік
ЕНК- 168 – 3,50 грн. за 0,1 г

Чорнобривці Голд Копфен
ЕНК- 176- 3 грн. за 0,5 г

Чорнобривці Кіліманджаро
ЕНК- 166- 4,50 грн. за 0,05 г

Чорнобривці Гном
ЕНК- 175- 3 грн. за 0,1 г

Чорнобривці Кармен
ЕНК- 174- 3 грн. за 0,5 г

Чорнобривці Прит Спрей
ЕНК- 177- 3 грн. за 0,5 г

Однорічна рослина заввишки 25 см, Цвіте з 
червня до заморозків. Широко 
використовують для клумб, рабаток, 
горщикової культури.

Кущики компактні, 20-25 см заввишки, густо 
облистнені. Пагони міцні, зелені, з червонува-
тим нальотом. Має сланкі стебла завдовжки 
до 20 см . 

Однорічна трав’яниста рослина з тривалим 
періодом цвітіння, 45 см заввишки. Невиба-
глива, швидкоростуча, світло – та теплолюбна,  
посухостійка рослина. 

Чорнобривці махрові Гном. Чорнобривці ма-
хрові Гном--Низькоросла рослина, висотою 
20-25 см. Суцвіття - корзинки діаметром 5 см.

Швидкоростуча, дуже компактна, сильно гіл-
ляста рослина висотою 20 - 40 см, з великою 
кількістю суцвіть

Кущі розлогі, висотою 15-20 см, з відхиленими 
бічними пагонами. Суцвіття махрові, оранжево-
коричневого забарвлення, діаметром 4-7см.

Природа
лікує

КУЛІНАРИ 
РАДЯТЬ
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Чорнобривці

Чорнобривці Меджестік
ЕНК- 168 – 3,50 грн. за 0,1 г

Чорнобривці Голд Копфен
ЕНК- 176- 3 грн. за 0,5 г

Чорнобривці Кіліманджаро
ЕНК- 166- 4,50 грн. за 0,05 г

Чорнобривці Гном
ЕНК- 175- 3 грн. за 0,1 г

Чорнобривці Кармен
ЕНК- 174- 3 грн. за 0,5 г

Чорнобривці Прит Спрей
ЕНК- 177- 3 грн. за 0,5 г

Однорічна рослина заввишки 25 см, Цвіте з 
червня до заморозків. Широко 
використовують для клумб, рабаток, 
горщикової культури.

Кущики компактні, 20-25 см заввишки, густо 
облистнені. Пагони міцні, зелені, з червонува-
тим нальотом. Має сланкі стебла завдовжки 
до 20 см . 

Однорічна трав’яниста рослина з тривалим 
періодом цвітіння, 45 см заввишки. Невиба-
глива, швидкоростуча, світло – та теплолюбна,  
посухостійка рослина. 

Чорнобривці махрові Гном. Чорнобривці ма-
хрові Гном--Низькоросла рослина, висотою 
20-25 см. Суцвіття - корзинки діаметром 5 см.

Швидкоростуча, дуже компактна, сильно гіл-
ляста рослина висотою 20 - 40 см, з великою 
кількістю суцвіть

Кущі розлогі, висотою 15-20 см, з відхиленими 
бічними пагонами. Суцвіття махрові, оранжево-
коричневого забарвлення, діаметром 4-7см.

Природа
лікує

КУЛІНАРИ 
РАДЯТЬ
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Ехінацея пурпурова
ЕНК-29 - 3,50 грн. за 0,5 г Колеус

ЕНЛ-53 – 4, 50 грн. за 0,1 г

Піретрум Робінзон
ЕНК- 107 – 3,50 грн. за 0,1 г Алісум Розі О Дей

ЕНК-123 – 3 грн. за 0,2 г

Ліхніс халцедонський червоний
ЕНК- 11 – 3 грн за 0,3 г

Дельфініум багаторічний суміш
ЕНК- 89 – 3,50 грн. за 0,2 г

Пальма Королівська ( Phoenix Canariensis) 
ЕНЛ-19 – 7 грн. за 5 насінин

Алісум золотий пилок
ЕНК- 197 – 3 грн. за 0, 2 г

Віола Океан
ЕНК-198 – 3,50 грн. за 0,1 г   

Віола махрова суміш
ЕНК-199 – 3, 50 грн. за 0,1 г   

Віола Скарлет
ЕНК-200 – 3,50 грн. за 0,1 г   

Кніфофія Грандіфлора
ЕНК-124 - 4 грн. за 0,2 г

Еустома
ЕНЛ-54 – 11 грн. за 5 насінин 

Примула садова суміш
ЕНК- 128 – 4,50 грн. за 0,1 г

Віола Чорний король 
ЕНК- 120 – 3,50 грн. за 0,1 г

Кавове дерево ( Coffea Arabica) 
ЕНЛ-5 – 10 грн. за 0,15 г

Енотера Пінк Б’юті
ЕНК-91 – 3 грн. за 0,1 г

Китайська троянда 
ЕНЛ-50 – 7,50 грн. за 10 насінин

Маргаритки помпонна суміш
ЕНК- 125 - 4 грн. за 0,1 г

Аквілегія гібридна суміш
ЕНК-118 – 3 грн. за 0,2 г

Аубрієта гібридна червона
ЕНК- 87 – 3 грн. за 0,05 г 

Віола великоквіткова Принцеса
ЕНК- 121 – 3,50 грн. за 0,1 г

Дурман індійський
ЕНЛ- 9 – 21 грн. за 0,1 г

Едельвейс Альпійський
ЕНК-24 – 4,50 грн. за 0,01 г

Багаторічний трав’янистий кущ заввишки до 
120-130 см. Любить сонце, але добре перено-
сить розсіяну півтінь. 

Багаторічна декоративно-листяна рослина, ви-
сотою 30-40 см. Листя серцевидної форми, 
червоного, жовтого, бордового і зеленого за-
барвлення. 

Однорічна рослина,  висотою 20 - 25 см, що 
розростається на 20 - 35 см. Має красиве роз-
січене листя. Підійде для вирощування в саду 
і на балконі.

Однорічна рослина. Кущ висотою 10-35 см і 
діаметром 30-40см. Квіти дуже дрібні, духмя-
ні, рожеві. Використовують для окантовування 
клумб і рабаток.

Багаторічна рослина, висотою 70-100 см. Кві-
ти діаметром 3 см, зібрані у суцвіття. Цвіте з 
середини червня до вересня. 

Морозостійкий багаторічник заввишки 180 см. 
Квітки великі (6-8 см у діаметрі), різних кольо-
рів. Гарно виглядає в одиноких посадках, на 
газонах.

Рослини деревовидні з пишними, пір’ястими 
листками. Використання: для вирощування у 
високих горщиках, влітку для прикраси балко-
нів і терас.

Багаторічна рослина. Кущ густо 
гіллястий, висотою 20-25см і діа-
метром 30-40см. Гілочки закінчу-
ються невеликими, щільними, як 
циліндрики, суцвіттями-кистями. 
Квіти дуже дрібні, духмяні, яскра-
во-жовті. 

Багаторічна рослина. Висотою 15-
20см, з великими 7-10 см в діа-
метрі квітками.Забарвлення квіт-
ки блакитне з темною плямою. 
Рослини добре витримують пере-
садку в квітучому стані.

Двохрічні рослини, висотою 15-
25 см. Квіти великі, діаметром 6-
7 см, різного забарвлення

Багаторічна рослина висотою 100 см. Рослина 
вимагає сонячного місця розташування, родю-
чого, добре зволоженого грунту.

Квітки бувають найрізноманітнішого забарв-
лення, від простих до махрових, а їх форма 
нагадує класичну троянду. Листя еустоми си-
зого відтінку, еліпсоподібне, з матовою вос-
ковою фактурою. 

Це серія компактних рослин з великими (до 5 
см в діаметрі) квітами різних кольорів. Ідеаль-
ний гібрид для вирощування в горщиках. Дворічна рослина висотою 15-25см. Квітки 

великі, діаметром 6-7см. Добре витримує 
пересадку у будь-якій фазі розвитку. 

Кімнатна рослина з великими, пишними шкі-
рястими листочками. Квіти дуже ароматні, не-
великі, білі або кремові, зібрані в суцвіття по 
кілька штук. Часто на пагонах можуть бути 
одночасно і квітки, і плоди.

Морозостійкий зимуючий багаторічник, завви-
шки до 30 см. Росте на добре освітлених ді-
лянках з легким грунтом.

 Одна з найпоширеніших кімнатних рослин, 
яку люблять за рясне цвітіння і невибагли-
вість. Квіти  великі, витончені, з різним ступе-
нем махровості. Рогслина любить світле, со-
нячне і тепле місце.

Рослина висотою 10 - 20 см,  з невеликою 
квіткою,  суцвіття від 2 до 6 см. Використову-
ється для клумб,  бордюрів,  горщиків. Чудово 
росте на сонці і в тіні.

Багаторічна рослина, висотою 70-80см. Квітки 
великі.  На одному місці росте 4-5 років, потім 
пересаджують. Використовують для зрізу і 
вигонки.

Морозостійкий, зимуючий багаторічник висо-
тою 12-15 см. Цвіте на протязі травня.

Багаторічна рослина висотою 15 – 20 см. 
Забарвлення жовте з темною серединкою. 
Рослини добре витримують пересадку в 
квітучому стані.

Рослина  однорічна, з підведеним розгалуже-
ним стеблом, що утворює купол зеленого ли-
стя, серед яких виростають махрові трубко-
видні квітки білого, жовтого та фіолетового 
забарвлення. Використовуються для вирощу-
вання в великих горщиках, на терасах.

.

Декоративна багаторічна рослина, яка ідеаль-
но підходить для альпійських гірок та клумб. 
Ефектна рослина, яку оспівують поети.

Канатник гібридний  (Abutilon Hybridum) 
ЕНЛ - 1 – 6 грн. за 0,2 г

Гарний кущ з дзвіночкоподібними білими, жо-
втими, рожевими і червоними у відтінках кві-
тками. Використовуються як горшкова росли-
на для оформлення інтер’єру.

Багаторічники та кім
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Ехінацея пурпурова
ЕНК-29 - 3,50 грн. за 0,5 г Колеус

ЕНЛ-53 – 4, 50 грн. за 0,1 г

Піретрум Робінзон
ЕНК- 107 – 3,50 грн. за 0,1 г Алісум Розі О Дей

ЕНК-123 – 3 грн. за 0,2 г

Ліхніс халцедонський червоний
ЕНК- 11 – 3 грн за 0,3 г

Дельфініум багаторічний суміш
ЕНК- 89 – 3,50 грн. за 0,2 г

Пальма Королівська ( Phoenix Canariensis) 
ЕНЛ-19 – 7 грн. за 5 насінин

Алісум золотий пилок
ЕНК- 197 – 3 грн. за 0, 2 г

Віола Океан
ЕНК-198 – 3,50 грн. за 0,1 г   

Віола махрова суміш
ЕНК-199 – 3, 50 грн. за 0,1 г   

Віола Скарлет
ЕНК-200 – 3,50 грн. за 0,1 г   

Кніфофія Грандіфлора
ЕНК-124 - 4 грн. за 0,2 г

Еустома
ЕНЛ-54 – 11 грн. за 5 насінин 

Примула садова суміш
ЕНК- 128 – 4,50 грн. за 0,1 г

Віола Чорний король 
ЕНК- 120 – 3,50 грн. за 0,1 г

Кавове дерево ( Coffea Arabica) 
ЕНЛ-5 – 10 грн. за 0,15 г

Енотера Пінк Б’юті
ЕНК-91 – 3 грн. за 0,1 г

Китайська троянда 
ЕНЛ-50 – 7,50 грн. за 10 насінин

Маргаритки помпонна суміш
ЕНК- 125 - 4 грн. за 0,1 г

Аквілегія гібридна суміш
ЕНК-118 – 3 грн. за 0,2 г

Аубрієта гібридна червона
ЕНК- 87 – 3 грн. за 0,05 г 

Віола великоквіткова Принцеса
ЕНК- 121 – 3,50 грн. за 0,1 г

Дурман індійський
ЕНЛ- 9 – 21 грн. за 0,1 г

Едельвейс Альпійський
ЕНК-24 – 4,50 грн. за 0,01 г

Багаторічний трав’янистий кущ заввишки до 
120-130 см. Любить сонце, але добре перено-
сить розсіяну півтінь. 

Багаторічна декоративно-листяна рослина, ви-
сотою 30-40 см. Листя серцевидної форми, 
червоного, жовтого, бордового і зеленого за-
барвлення. 

Однорічна рослина,  висотою 20 - 25 см, що 
розростається на 20 - 35 см. Має красиве роз-
січене листя. Підійде для вирощування в саду 
і на балконі.

Однорічна рослина. Кущ висотою 10-35 см і 
діаметром 30-40см. Квіти дуже дрібні, духмя-
ні, рожеві. Використовують для окантовування 
клумб і рабаток.

Багаторічна рослина, висотою 70-100 см. Кві-
ти діаметром 3 см, зібрані у суцвіття. Цвіте з 
середини червня до вересня. 

Морозостійкий багаторічник заввишки 180 см. 
Квітки великі (6-8 см у діаметрі), різних кольо-
рів. Гарно виглядає в одиноких посадках, на 
газонах.

Рослини деревовидні з пишними, пір’ястими 
листками. Використання: для вирощування у 
високих горщиках, влітку для прикраси балко-
нів і терас.

Багаторічна рослина. Кущ густо 
гіллястий, висотою 20-25см і діа-
метром 30-40см. Гілочки закінчу-
ються невеликими, щільними, як 
циліндрики, суцвіттями-кистями. 
Квіти дуже дрібні, духмяні, яскра-
во-жовті. 

Багаторічна рослина. Висотою 15-
20см, з великими 7-10 см в діа-
метрі квітками.Забарвлення квіт-
ки блакитне з темною плямою. 
Рослини добре витримують пере-
садку в квітучому стані.

Двохрічні рослини, висотою 15-
25 см. Квіти великі, діаметром 6-
7 см, різного забарвлення

Багаторічна рослина висотою 100 см. Рослина 
вимагає сонячного місця розташування, родю-
чого, добре зволоженого грунту.

Квітки бувають найрізноманітнішого забарв-
лення, від простих до махрових, а їх форма 
нагадує класичну троянду. Листя еустоми си-
зого відтінку, еліпсоподібне, з матовою вос-
ковою фактурою. 

Це серія компактних рослин з великими (до 5 
см в діаметрі) квітами різних кольорів. Ідеаль-
ний гібрид для вирощування в горщиках. Дворічна рослина висотою 15-25см. Квітки 

великі, діаметром 6-7см. Добре витримує 
пересадку у будь-якій фазі розвитку. 

Кімнатна рослина з великими, пишними шкі-
рястими листочками. Квіти дуже ароматні, не-
великі, білі або кремові, зібрані в суцвіття по 
кілька штук. Часто на пагонах можуть бути 
одночасно і квітки, і плоди.

Морозостійкий зимуючий багаторічник, завви-
шки до 30 см. Росте на добре освітлених ді-
лянках з легким грунтом.

 Одна з найпоширеніших кімнатних рослин, 
яку люблять за рясне цвітіння і невибагли-
вість. Квіти  великі, витончені, з різним ступе-
нем махровості. Рогслина любить світле, со-
нячне і тепле місце.

Рослина висотою 10 - 20 см,  з невеликою 
квіткою,  суцвіття від 2 до 6 см. Використову-
ється для клумб,  бордюрів,  горщиків. Чудово 
росте на сонці і в тіні.

Багаторічна рослина, висотою 70-80см. Квітки 
великі.  На одному місці росте 4-5 років, потім 
пересаджують. Використовують для зрізу і 
вигонки.

Морозостійкий, зимуючий багаторічник висо-
тою 12-15 см. Цвіте на протязі травня.

Багаторічна рослина висотою 15 – 20 см. 
Забарвлення жовте з темною серединкою. 
Рослини добре витримують пересадку в 
квітучому стані.

Рослина  однорічна, з підведеним розгалуже-
ним стеблом, що утворює купол зеленого ли-
стя, серед яких виростають махрові трубко-
видні квітки білого, жовтого та фіолетового 
забарвлення. Використовуються для вирощу-
вання в великих горщиках, на терасах.

.

Декоративна багаторічна рослина, яка ідеаль-
но підходить для альпійських гірок та клумб. 
Ефектна рослина, яку оспівують поети.

Канатник гібридний  (Abutilon Hybridum) 
ЕНЛ - 1 – 6 грн. за 0,2 г

Гарний кущ з дзвіночкоподібними білими, жо-
втими, рожевими і червоними у відтінках кві-
тками. Використовуються як горшкова росли-
на для оформлення інтер’єру.

Багаторічники та кім
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Слово шанувальникам Мій дивосвіт -«СонцеСад»!

Слово о цветах

Йосип Спектор

Лящук Наталія 
Куликівського р-ну
Чернігівської обл.

В’ячеслав Подунайчук,
Тернопільська обл.

  

Йосип Спектор

  

5958

Міні тепличка (тепличка+12 
торф. табл. в сітці). Виробництво 
– Франція. (250х120х60 мм)
УТД-6 – 38 грн. за шт.

Міні тепличка з 12 торф’яними 
таблетками в сітці 36 мм у діамет-
рі. Забезпечує ідеальний мікро-
клімат для розвитку розсади у 
торф’яних таблетках. Підходить 
під усі види квіткових та овочевих 
культур. 

Набір для розсади (касета з під-
доном на 36 вічок+ пласт. кришка)
УТД-4  – 32 грн. за шт.

Набір для розсади (касета з під-
доном на 36 вічок+ пласт. кришка) 
+ 36 таблеток)
УТД-5  – 59 грн. за шт.

Торф’яний горщик діам. 80 мм. 
Виробництво – Франція.
УТД-7 – 16 грн. за 10 шт.
УТД-8 – 69 грн. за 50 шт.

Кришка пластикова прозора 
(440х205х55 мм)
УТД-3 – 12 грн. за шт.

Прозора пластикова кришка для 
утворення міні парника. Сумісна з 
касетами на 36 і 18 вічок. Викори-
стовується для створення потріб-
ного мікроклімату та вологості 
для молодої розсади. 

У грунт рослина висаджується ра-
зом із горщиком, що дає змогу 
не порушити кореневу частину. 
70% деревної маси та 30% естон-
ського торфу забезпечують повне 
розкладання у ґрунті. 

Касета з піддоном для розсади 
на 36 вічок (440х205х40 мм)
УТД-2 – 23 грн. за шт.

Касета з піддоном для розсади 
на 50 вічок (440х205х55 мм)
УТД-84 – 22 грн. за шт.

Агроволокно (упаковка ) біле
2УТД-14   30 г./м  (1,6х10м)  

69 грн. за уп.
2УТД-14В   30 г./м  (3,2х10м)  

99 грн. за уп.

Агроволокно (упаковка ) біле
2УТД-90  60 г./м  (1,6х10 м)  

114 грн. за уп. Торф’яна таблетка (в сіточці) 
діаметр 36 мм. Виробництво – 
Франція.
УТД-12 – 14 грн. за 10 шт
УТД-13 – 69 грн. за 50 шт.

Касета з середніми овальними 
вічками сумісна з торф’яними та-
блетками діаметрy 30-36 мм. Іде-
ально підходить для вирощування 
овочів: капусти, огірків, а також 
однорічних квітів. 

Касета з середніми овальними 
вічками сумісна з торф’яними та-
блетками діаметрy 30-36 мм. Іде-
ально підходить для вирощування 
овочів: капусти, огірків, а також 
однорічних квітів. 

Касета з піддоном для розсади 
на 18 вічок (440х205х80 мм)
УТД-1 – 24 грн. за шт.

Торф’яна таблетка «Добробут» 
діаметр 30 мм 
УТД-10 – 9 грн. за 10 шт.
УТД-11  – 44 грн. за 50 шт.

Касета з великими квадратними 
вічками ідеально підходить для 
вирощування овочів: томатів, бак-
лажанів, а також однорічних та 
багаторічних квітів. 

«Добробут» (пресований пожив-
ний грунт) призначений для виро-
щування розсади овочевих культур 
та квітів, а також підживлення кар-
топлі, чагарників, дерев. У ньому 
немає патогенної мікрофлори і на-
сіння бур’янів. «Добробут» дозво-
ляє при вирощуванні рослин отри-
мувати потужну кореневу систему, 
здатну згодом забезпечити росли-
ні хорошу приживлюваність при 
пересадці і краще протистояти по-
сусі. Активні гумінові речовини за-
хищають коріння рослин від хво-
роб.  

V V V
комірки  
288 мл

комірки  
48 мл

комірки  
67 мл

Горщики пластикові квадратні 
для розсади (9х9х10 см)
УТД-18 – 12 грн. за 5 шт.
УТД-19  – 39 грн. за 20 шт.

Горщики  пластикові круглі 
для розсади (діам. 9см, вис. 7 см)
УТД-16 – 8 грн. за 5 шт.
УТД-17  – 32 грн. за 20 шт.

Товари для садівництва Стьопа Г.О.
Лановецький р-н ,

Тернопільська обл.



Слово шанувальникам Мій дивосвіт -«СонцеСад»!

Слово о цветах

Йосип Спектор

Лящук Наталія 
Куликівського р-ну
Чернігівської обл.

В’ячеслав Подунайчук,
Тернопільська обл.

  

Йосип Спектор

  

5958

Міні тепличка (тепличка+12 
торф. табл. в сітці). Виробництво 
– Франція. (250х120х60 мм)
УТД-6 – 38 грн. за шт.

Міні тепличка з 12 торф’яними 
таблетками в сітці 36 мм у діамет-
рі. Забезпечує ідеальний мікро-
клімат для розвитку розсади у 
торф’яних таблетках. Підходить 
під усі види квіткових та овочевих 
культур. 

Набір для розсади (касета з під-
доном на 36 вічок+ пласт. кришка)
УТД-4  – 32 грн. за шт.

Набір для розсади (касета з під-
доном на 36 вічок+ пласт. кришка) 
+ 36 таблеток)
УТД-5  – 59 грн. за шт.

Торф’яний горщик діам. 80 мм. 
Виробництво – Франція.
УТД-7 – 16 грн. за 10 шт.
УТД-8 – 69 грн. за 50 шт.

Кришка пластикова прозора 
(440х205х55 мм)
УТД-3 – 12 грн. за шт.

Прозора пластикова кришка для 
утворення міні парника. Сумісна з 
касетами на 36 і 18 вічок. Викори-
стовується для створення потріб-
ного мікроклімату та вологості 
для молодої розсади. 

У грунт рослина висаджується ра-
зом із горщиком, що дає змогу 
не порушити кореневу частину. 
70% деревної маси та 30% естон-
ського торфу забезпечують повне 
розкладання у ґрунті. 

Касета з піддоном для розсади 
на 36 вічок (440х205х40 мм)
УТД-2 – 23 грн. за шт.

Касета з піддоном для розсади 
на 50 вічок (440х205х55 мм)
УТД-84 – 22 грн. за шт.

Агроволокно (упаковка ) біле
2УТД-14   30 г./м  (1,6х10м)  

69 грн. за уп.
2УТД-14В   30 г./м  (3,2х10м)  

99 грн. за уп.

Агроволокно (упаковка ) біле
2УТД-90  60 г./м  (1,6х10 м)  

114 грн. за уп. Торф’яна таблетка (в сіточці) 
діаметр 36 мм. Виробництво – 
Франція.
УТД-12 – 14 грн. за 10 шт
УТД-13 – 69 грн. за 50 шт.

Касета з середніми овальними 
вічками сумісна з торф’яними та-
блетками діаметрy 30-36 мм. Іде-
ально підходить для вирощування 
овочів: капусти, огірків, а також 
однорічних квітів. 

Касета з середніми овальними 
вічками сумісна з торф’яними та-
блетками діаметрy 30-36 мм. Іде-
ально підходить для вирощування 
овочів: капусти, огірків, а також 
однорічних квітів. 

Касета з піддоном для розсади 
на 18 вічок (440х205х80 мм)
УТД-1 – 24 грн. за шт.

Торф’яна таблетка «Добробут» 
діаметр 30 мм 
УТД-10 – 9 грн. за 10 шт.
УТД-11  – 44 грн. за 50 шт.

Касета з великими квадратними 
вічками ідеально підходить для 
вирощування овочів: томатів, бак-
лажанів, а також однорічних та 
багаторічних квітів. 

«Добробут» (пресований пожив-
ний грунт) призначений для виро-
щування розсади овочевих культур 
та квітів, а також підживлення кар-
топлі, чагарників, дерев. У ньому 
немає патогенної мікрофлори і на-
сіння бур’янів. «Добробут» дозво-
ляє при вирощуванні рослин отри-
мувати потужну кореневу систему, 
здатну згодом забезпечити росли-
ні хорошу приживлюваність при 
пересадці і краще протистояти по-
сусі. Активні гумінові речовини за-
хищають коріння рослин від хво-
роб.  

V V V
комірки  
288 мл

комірки  
48 мл

комірки  
67 мл

Горщики пластикові квадратні 
для розсади (9х9х10 см)
УТД-18 – 12 грн. за 5 шт.
УТД-19  – 39 грн. за 20 шт.

Горщики  пластикові круглі 
для розсади (діам. 9см, вис. 7 см)
УТД-16 – 8 грн. за 5 шт.
УТД-17  – 32 грн. за 20 шт.

Товари для садівництва Стьопа Г.О.
Лановецький р-н ,

Тернопільська обл.



Навчіться видобувати зі своїх 
дітей те, що в них є найліпшого, 
не дозволяючи вилазити вам на 
голову! У такий спосіб зможете 
виховати відповідальних, 
щасливих дітей, не побоюючись 
надмірного тиску на них! Автор 
цього бестселера і батько...

-"Чому моя дитина так поводить-
ся, адже я її так люблю і роблю 
для неї все можливе?” - ми дово-
лі часто чуємо щось подібне. Про-
блема полягає у тому, що батьки 
лише думають, що вони люблять, 
а насправді це може бути не так. 
Ця книжка про те, що...

“Стати тестем чи свекром, тещею 
чи свекрухою – це успіх, яким 
потрібно насолоджуватися, а та-
кож мудро і бережливо його ви-
користовувати. Якщо ви прагнете 
змінити негативну самооцінку, 
духовно ожити, припинити марно 
витрачати час, гроші та енергію, 
врешті, почуватися ліпше, то про-
читайте цю книжку і спробуйте 
запровадити у життя деякі з опи-
саних у ній порад”.  

Як важко любити, коли нас зра-
нив той, хто для нас є найдорож-
чий... Як самі вміло можемо зра-
нити того, кого найбільше люби-
мо... Можливо, ми виросли в сімї, 
де мали не найкращий взірець 
для наслідування. Де подружні 
непорозуміння вирішували без 
любові і жертовности... Тож нічо-
го дивного, що сьогодні не вміє-
мо цього зробити самі. Можливо, 
й наші діти шукають прикладу, а 
що ми їм запропонуємо? Усім 
тим, хто ще не втратив надію, хто 
хоче щось змінити у своєму по-
дружжі присвячую цю книгу.

Як виховати дитину і не 
збожеволіти. 
Кевін Леман
272 ст. формату 14,5x20 см, 
м’яка палітурка
ВКН-114 – 54 грн. за шт.

Як не зіпсувати дитину 
надмірною опікою. 
Полі Освальдо
формату 14,5x20 см, 
м’яка палітурка
ВКН - 126 46 грн. за шт. – 

Професія тещі – свекрухи
Джампаоло Редіголо
160 стор. формату 14,5x20 см, 
м’яка палітурка
ВКН - 1 38 грн. за шт.52 – 

Спілкування. 
Ключ до вдалого шлюбу.
Норман Райт
222 стор. формату 14,5x20 см, 
м’яка палітурка
ВКН - 1 45 грн. за шт.55 – 

Ця прекрасна і розумна історія 
про пригоди дітей у таємному 
саду – це справжня ШКОЛА ЛЮ-
БОВІ. Допомігши покинутому са-
дові повернутися до життя, Мері 
Ленокс відкриває у собі цікавість і 
співчуття до людей, якого, здава-
лося, геть була позбавлена. А від-
кривши своє серце до світу, дів-
чинка здобуває здатність його пе-
ретворювати. Ця книга глибша і 
розумніша більшості книг для до-
рослих. Відкрийте і Ви для себе 
цей незвіданий, оточений висо-
кою стіною трояндовий сад. Якщо 
хочете привити Вашій дитині лю-
бов до природи, до садівництва – 
подаруйте їй цю книжку!

Четверо маленьких жінок вихова-
ні у релігійному та патріотичному 
дусі. Зайняті домашніми обов’яз-
ками, вони знаходять час на дру-
жбу, любов і споглядання Божого 
світу. Спочатку вони видаються 
нам ідеальними, справжнім зраз-
ком для наслідування. Але життя 
посилає їм випробовування, в 
яких сестри змушені боротися зі 
злістю, лінивством, заздрістю. Та 
завдяки любові, яка їх поєднує, 
вони з честю перемагають їх.

Таємний сад. 
 Френсіс Годґсон Бернет
256 ст. формат 13x20 см
ВКН-107 47 грн. за шт. – 

Час дорослішання. Бруно 
Ферреро
м’яка палітурка
ВКН-150 45 грн. за шт. – 

Маленькі жінки частина 2. 
Луїза Мей Олкот
тверда палітурка
ВКН-148 – 74 грн. за шт.

Поради для молодих подружніх 
пар і тих, що хочуть ними стати. 
Ця книжка – свого роду посібник 
для молодят – призначена для 
молодих людей, які вирішили 
розпочати подружнє життя, які 
мріють про тривалий і щасливий 
шлюб. Чи готові вони до цього? 
Чи усвідомлюють усю 
відповідальність такого кроку? Чи 
до снаги їм сповнити свою мрію – 
досягти гармонії у шлюбі? 

Перші роки разом. Ед Віт
м’яка паліт., формат 14,5x20 см
ВКН-151 45 грн. за шт. – 

Перед вами історія дівчинки-сиро-
ти, обдарованої талантом писати. 
Дівчинки, якій заборонили розпо-
відати свої ідеї вголос, а вона від-
повіла: "Але думати буду". Їй не 
дозволяли цілувати кота, а вона на 
те: "Я цілуватиму його лишень тоді, 
коли ніхто не бачить". Разом з Емі-
лі Ви побуваєте у долині Чорної 
Водиці, дізнаєтесь, де живе Пове-
лителька Вітрів і що таке Місячний 
Серп. Вам відкриється світ і сут-
ність Бога очима дитини. Ви про-
сто не зможете залишитись байду-
жим до Емілі, яка так любить жит-
тя, незважаючи ні на що. Одна з 
найкращих книжок для дівчат!

Емілі стала дорослішою, й життя 
підкидає їй нові труднощі, які во-
на долає з притаманною їй мудрі-
стю та любов`ю. 
Завдяки своїм талантам, Емілі 
зможе вистояти у боротьбі з тру-
днощами нового життя, а також 
допомогти своїм друзям у їх по-
доланні, бо ця дівчина володіє 
тим, чого багато хто з нас ніколи 
не мав, а проте віддав би за це 
життя.
Нові зустрічі, радощі та пережива-
ння, успіхи й невдачі, перше ви-
знання її письменницького хисту і 
перша закоханість – про все це у 
другій книзі трилогії.

Емілі з місячного серпа. 
Лусі Мод Монтгомері 
416 ст. формат 13x20 см, 
тверда палітурка
ВКН-108 – 74 грн. за шт.

Емілі виростає. Трилогія, 
Частина друга
Лусі Мод Монтгомері 
192 стор.
ВКН-149 – 74 грн. за шт.

Книга «Час дорослішання» ске-
рована до всіх, хто має справу з 
підростаючими дітьми (до батьків, 
аніматорів, вчителів, катехитів), а 
також до самих підлітків. Стиль 
книжки доволі простий, вона не 
претендує бути академічним по-
сібником із виховання. Це книжка, 
яку друг дітей написав для друзів 
дітей. 
Якими є критичні етапи віку до-
зрівання?
Як можна доступно пояснити під-
літкам усе, що стосується дружби 
та статевости? 
Як можна сьогодні говорити про 
цінності та переваги? 

Звісно, ці «10 заповідей для по-
дружжя» Бог не дав на горі Сінай. 
І ви не знайдете їх окремим ро-
зділом у Святому Письмі, але ці 
«заповіді» випливають з його 
слів. У них автор поєднав свій 
багатолітній досвід праці з по-
дружніми парами та грунтовні 
богословські знання.

10 заповідей подружжя. Ед Янг
м’яка палітурка
ВКН-15 38 грн. за шт.3  – 

Рахуємо свої гроші. 
Говард Дейтон
160 ст. формат А5, тверда 
палітурка, укр. мовою
ВКН-102 – 34 грн. за шт.

Кожен день несе людині нові за-
питання, відповіді на які вона шу-
кає у молитві, у вчинках та подіях, 
на сторінках газет та у живому 
спілкуванні. Часто відповіді чека-
ють нас на сторінках книжок, де 
мудрість і досвід стають єдиним 
цілим. Притчі...

365 притч на щодень.
Віссон Діана 
336 ст. формату 13,5х21 см,
тверда палітурка 
ВНК - 135 – 89 грн. за шт.

У виданні вміщені рецепти пісних 
і празничних страв закарпатської 
кухні, які готують у василіянських 
монастирях на Закарпатті. Страви 
згруповані у п’ятьох розділах, ко-
жен з яких відображає особли-
вості трапези стосовно до церков-
ного року: пости...

Чи знаєте Ви, як дбати про свою 
душу і тіло так, щоби не супере-
чити законам природи і отримати 
позитивний результат? 
"Монастирська аптека" запропонує 
Вам кілька відповідей на ці та інші 
запитання і допоможе дізнатися: - 
чому традиційні медичні.

Шарлотка крихка   Тісто: 3 склян-
ки борошна, 250 г маргарину, 4 
жовтки, 2 пачки ванільного цукру, 
1,5 ч. ложки порошку до печива. 
Начинка: 1,5 кг чищених яблук, 1 
чайну ложку кориці, 2-3 столові 
ложки цукру для посипання. Піна 
з білків: 4...

Монастирська кухня. Страви 
на піст і на празник.
Микола Середа
160 ст. формату 15x20,5 см, 
м’яка палітурка
ВКН - 129 – 89 грн. за шт.

Монастирська аптека. 
Лікувальні страви отця 
Кіліяна
192 ст. формат 15х20,5 см, 
тверда палітурка
ВКН - 131 – 89 грн. за шт.

Кулінарні секрети 
сестри Ольги
128 ст. формату 15х20,5 см,
тверда палітурка
ВНК - 134 –  74грн. за шт.

Дехто думає, що лідером треба 
народитися, що одним вдається, 
іншим – ні, що лідерство великою 
мірою справа темпераменту в по-
єднанні з досвідом. 
Та насправді лідером можна ста-
ти, зрозумівши, що: лідером стає 
людина, якій довіряють; лідером є 
той, хто володіє великодушністю і 
смиренням; лідер втілює свої мрії 
у життя наполегливою працею; 
лідер завжди намагається розви-
вати себе і дбає, щоб розвива-
лись ті, хто є поруч з ним; лідер 
виконує свої рішення, незалежно 
від того, наскільки це важко.

Як сформувати свою 
особистість. Шлях лідера.
Олександр Діанін-Гавард
ВНК - 154 – 59 грн. за шт.

Останні дослідження виявили, що 
майже половина усіх розлучень 
стається через домашні фінансові 
негаразди. Грошові проблеми є 
причиною стількох нещасть, бага-
тьом вони не дають можливості 
жити достойно, реалізувати свої 
можливості, присв’ятити більше 
часу сім’ї, Богу.
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Навчіться видобувати зі своїх 
дітей те, що в них є найліпшого, 
не дозволяючи вилазити вам на 
голову! У такий спосіб зможете 
виховати відповідальних, 
щасливих дітей, не побоюючись 
надмірного тиску на них! Автор 
цього бестселера і батько...

-"Чому моя дитина так поводить-
ся, адже я її так люблю і роблю 
для неї все можливе?” - ми дово-
лі часто чуємо щось подібне. Про-
блема полягає у тому, що батьки 
лише думають, що вони люблять, 
а насправді це може бути не так. 
Ця книжка про те, що...

“Стати тестем чи свекром, тещею 
чи свекрухою – це успіх, яким 
потрібно насолоджуватися, а та-
кож мудро і бережливо його ви-
користовувати. Якщо ви прагнете 
змінити негативну самооцінку, 
духовно ожити, припинити марно 
витрачати час, гроші та енергію, 
врешті, почуватися ліпше, то про-
читайте цю книжку і спробуйте 
запровадити у життя деякі з опи-
саних у ній порад”.  

Як важко любити, коли нас зра-
нив той, хто для нас є найдорож-
чий... Як самі вміло можемо зра-
нити того, кого найбільше люби-
мо... Можливо, ми виросли в сімї, 
де мали не найкращий взірець 
для наслідування. Де подружні 
непорозуміння вирішували без 
любові і жертовности... Тож нічо-
го дивного, що сьогодні не вміє-
мо цього зробити самі. Можливо, 
й наші діти шукають прикладу, а 
що ми їм запропонуємо? Усім 
тим, хто ще не втратив надію, хто 
хоче щось змінити у своєму по-
дружжі присвячую цю книгу.

Як виховати дитину і не 
збожеволіти. 
Кевін Леман
272 ст. формату 14,5x20 см, 
м’яка палітурка
ВКН-114 – 54 грн. за шт.

Як не зіпсувати дитину 
надмірною опікою. 
Полі Освальдо
формату 14,5x20 см, 
м’яка палітурка
ВКН - 126 46 грн. за шт. – 

Професія тещі – свекрухи
Джампаоло Редіголо
160 стор. формату 14,5x20 см, 
м’яка палітурка
ВКН - 1 38 грн. за шт.52 – 

Спілкування. 
Ключ до вдалого шлюбу.
Норман Райт
222 стор. формату 14,5x20 см, 
м’яка палітурка
ВКН - 1 45 грн. за шт.55 – 

Ця прекрасна і розумна історія 
про пригоди дітей у таємному 
саду – це справжня ШКОЛА ЛЮ-
БОВІ. Допомігши покинутому са-
дові повернутися до життя, Мері 
Ленокс відкриває у собі цікавість і 
співчуття до людей, якого, здава-
лося, геть була позбавлена. А від-
кривши своє серце до світу, дів-
чинка здобуває здатність його пе-
ретворювати. Ця книга глибша і 
розумніша більшості книг для до-
рослих. Відкрийте і Ви для себе 
цей незвіданий, оточений висо-
кою стіною трояндовий сад. Якщо 
хочете привити Вашій дитині лю-
бов до природи, до садівництва – 
подаруйте їй цю книжку!

Четверо маленьких жінок вихова-
ні у релігійному та патріотичному 
дусі. Зайняті домашніми обов’яз-
ками, вони знаходять час на дру-
жбу, любов і споглядання Божого 
світу. Спочатку вони видаються 
нам ідеальними, справжнім зраз-
ком для наслідування. Але життя 
посилає їм випробовування, в 
яких сестри змушені боротися зі 
злістю, лінивством, заздрістю. Та 
завдяки любові, яка їх поєднує, 
вони з честю перемагають їх.

Таємний сад. 
 Френсіс Годґсон Бернет
256 ст. формат 13x20 см
ВКН-107 47 грн. за шт. – 

Час дорослішання. Бруно 
Ферреро
м’яка палітурка
ВКН-150 45 грн. за шт. – 

Маленькі жінки частина 2. 
Луїза Мей Олкот
тверда палітурка
ВКН-148 – 74 грн. за шт.

Поради для молодих подружніх 
пар і тих, що хочуть ними стати. 
Ця книжка – свого роду посібник 
для молодят – призначена для 
молодих людей, які вирішили 
розпочати подружнє життя, які 
мріють про тривалий і щасливий 
шлюб. Чи готові вони до цього? 
Чи усвідомлюють усю 
відповідальність такого кроку? Чи 
до снаги їм сповнити свою мрію – 
досягти гармонії у шлюбі? 

Перші роки разом. Ед Віт
м’яка паліт., формат 14,5x20 см
ВКН-151 45 грн. за шт. – 

Перед вами історія дівчинки-сиро-
ти, обдарованої талантом писати. 
Дівчинки, якій заборонили розпо-
відати свої ідеї вголос, а вона від-
повіла: "Але думати буду". Їй не 
дозволяли цілувати кота, а вона на 
те: "Я цілуватиму його лишень тоді, 
коли ніхто не бачить". Разом з Емі-
лі Ви побуваєте у долині Чорної 
Водиці, дізнаєтесь, де живе Пове-
лителька Вітрів і що таке Місячний 
Серп. Вам відкриється світ і сут-
ність Бога очима дитини. Ви про-
сто не зможете залишитись байду-
жим до Емілі, яка так любить жит-
тя, незважаючи ні на що. Одна з 
найкращих книжок для дівчат!

Емілі стала дорослішою, й життя 
підкидає їй нові труднощі, які во-
на долає з притаманною їй мудрі-
стю та любов`ю. 
Завдяки своїм талантам, Емілі 
зможе вистояти у боротьбі з тру-
днощами нового життя, а також 
допомогти своїм друзям у їх по-
доланні, бо ця дівчина володіє 
тим, чого багато хто з нас ніколи 
не мав, а проте віддав би за це 
життя.
Нові зустрічі, радощі та пережива-
ння, успіхи й невдачі, перше ви-
знання її письменницького хисту і 
перша закоханість – про все це у 
другій книзі трилогії.

Емілі з місячного серпа. 
Лусі Мод Монтгомері 
416 ст. формат 13x20 см, 
тверда палітурка
ВКН-108 – 74 грн. за шт.

Емілі виростає. Трилогія, 
Частина друга
Лусі Мод Монтгомері 
192 стор.
ВКН-149 – 74 грн. за шт.

Книга «Час дорослішання» ске-
рована до всіх, хто має справу з 
підростаючими дітьми (до батьків, 
аніматорів, вчителів, катехитів), а 
також до самих підлітків. Стиль 
книжки доволі простий, вона не 
претендує бути академічним по-
сібником із виховання. Це книжка, 
яку друг дітей написав для друзів 
дітей. 
Якими є критичні етапи віку до-
зрівання?
Як можна доступно пояснити під-
літкам усе, що стосується дружби 
та статевости? 
Як можна сьогодні говорити про 
цінності та переваги? 

Звісно, ці «10 заповідей для по-
дружжя» Бог не дав на горі Сінай. 
І ви не знайдете їх окремим ро-
зділом у Святому Письмі, але ці 
«заповіді» випливають з його 
слів. У них автор поєднав свій 
багатолітній досвід праці з по-
дружніми парами та грунтовні 
богословські знання.

10 заповідей подружжя. Ед Янг
м’яка палітурка
ВКН-15 38 грн. за шт.3  – 

Рахуємо свої гроші. 
Говард Дейтон
160 ст. формат А5, тверда 
палітурка, укр. мовою
ВКН-102 – 34 грн. за шт.

Кожен день несе людині нові за-
питання, відповіді на які вона шу-
кає у молитві, у вчинках та подіях, 
на сторінках газет та у живому 
спілкуванні. Часто відповіді чека-
ють нас на сторінках книжок, де 
мудрість і досвід стають єдиним 
цілим. Притчі...

365 притч на щодень.
Віссон Діана 
336 ст. формату 13,5х21 см,
тверда палітурка 
ВНК - 135 – 89 грн. за шт.

У виданні вміщені рецепти пісних 
і празничних страв закарпатської 
кухні, які готують у василіянських 
монастирях на Закарпатті. Страви 
згруповані у п’ятьох розділах, ко-
жен з яких відображає особли-
вості трапези стосовно до церков-
ного року: пости...

Чи знаєте Ви, як дбати про свою 
душу і тіло так, щоби не супере-
чити законам природи і отримати 
позитивний результат? 
"Монастирська аптека" запропонує 
Вам кілька відповідей на ці та інші 
запитання і допоможе дізнатися: - 
чому традиційні медичні.

Шарлотка крихка   Тісто: 3 склян-
ки борошна, 250 г маргарину, 4 
жовтки, 2 пачки ванільного цукру, 
1,5 ч. ложки порошку до печива. 
Начинка: 1,5 кг чищених яблук, 1 
чайну ложку кориці, 2-3 столові 
ложки цукру для посипання. Піна 
з білків: 4...

Монастирська кухня. Страви 
на піст і на празник.
Микола Середа
160 ст. формату 15x20,5 см, 
м’яка палітурка
ВКН - 129 – 89 грн. за шт.

Монастирська аптека. 
Лікувальні страви отця 
Кіліяна
192 ст. формат 15х20,5 см, 
тверда палітурка
ВКН - 131 – 89 грн. за шт.

Кулінарні секрети 
сестри Ольги
128 ст. формату 15х20,5 см,
тверда палітурка
ВНК - 134 –  74грн. за шт.

Дехто думає, що лідером треба 
народитися, що одним вдається, 
іншим – ні, що лідерство великою 
мірою справа темпераменту в по-
єднанні з досвідом. 
Та насправді лідером можна ста-
ти, зрозумівши, що: лідером стає 
людина, якій довіряють; лідером є 
той, хто володіє великодушністю і 
смиренням; лідер втілює свої мрії 
у життя наполегливою працею; 
лідер завжди намагається розви-
вати себе і дбає, щоб розвива-
лись ті, хто є поруч з ним; лідер 
виконує свої рішення, незалежно 
від того, наскільки це важко.

Як сформувати свою 
особистість. Шлях лідера.
Олександр Діанін-Гавард
ВНК - 154 – 59 грн. за шт.

Останні дослідження виявили, що 
майже половина усіх розлучень 
стається через домашні фінансові 
негаразди. Грошові проблеми є 
причиною стількох нещасть, бага-
тьом вони не дають можливості 
жити достойно, реалізувати свої 
можливості, присв’ятити більше 
часу сім’ї, Богу.

Книги Кн
иг

и

6160

те
л

.:
 (

04
4)

 3
31

 3
1 

29
; 

К
и

їв
ст

ар
: 

 (
09

8)
 4

41
 6

1 
21

; 
М

Т
С

: 
(0

50
) 

41
0 

74
 4

0;
  Л

ай
ф

: 
(0

93
) 

74
3 

40
 4

4



ùîìiñÿ÷íèé åëåêòðîííèé äîäàòîê

Шановні читачі!
 Хочемо повідомити Вас, що з жовтня 2014 
року ми вирішили видавати щомісячний 
електронний додаток до журналу СонцеСад. 
Надайте нам свій е-мейл і протягом року

БЕЗКОШТОВНО  
щомісяця отримуйте наш новий цікавий 
електронний додаток. 

Надайте нам е-мейли своїх родичів, друзів, 
знайомих, яких цікавить наш журнал, та виграйте 

16 дюймовий ноутбук ACER. 
Надішліть нам  їхні е-мейли, вкажіть їхні прізвища, імена, по-батькові, 
телефони та назви міст чи сіл, де вони проживають, і Вони 
гарантовано отримуватимуть щомісяця цілий рік 

БЕЗКОШТОВНО
електронний додаток до журналу «СонцеСад», 
а Ви берете участь у розіграші ноутбука.

Скільки надасте е-мейлів, стільки ж разів 
будете брати участь у розіграші!

Електронний додаток 
до улюбленого журналу 
«СонцеСад» на вашому 
планшеті та комп’ютері!

6362

Ïåðåäïëàòíèé 

³íäåêñ æóðíàëó 

«ÑîíöåÑàä»

89815 

Вигідна Вигідна 
передплата!передплата!

Передплачуйте та отримуйте улюблений журнал!

Періодичність виходу – 

1 раз в квартал.

 поради по вирощуванню рослин та їх використання з користю для здоров’я;
 інтерв’ю з відомими співаками, письменниками , які діляться своїм досвідом вирощування улюблених рослин, 

розказують про себе, творчість і про життя;
 широкий асортимент (понад 1000 сортів) плодово-ягідних, декоративних, культур, квітів які можна замовити 

поштою задоступними цінами;
 вигідні пропозиції,акції, знижки, розіграші різних призів;
 автори статей – агрономи, фітотерапевти, садоводи, квітникарі, дієтологи які уважні до потреб наших читачів;

Передплатіть журнал «СонцеСад» і 
виграйте головний приз - 4-місну диван-

гойдалку італійського виробництва, 
а також 50 інших призів для саду.

Передплатіть до 15 грудня 2014 р. наш журнал «СонцеСад» на цілий 2015 рік у будь-якому поштовому 
відділенні та надішліть (обов’язково) квитанцію про передплату в нашу редакцію на адресу:  
Київська обл., Києво-Святошинський р-н. с. Жорнівка, вул. Молодіжна, 11, або на е-мейл 

s.subscription@ukr.net. 

У передплатному конкурсі на 2014 рік головний приз (4-місну гойдалку) виграла 

Стьопа Галина Олексіївна з Лановецького р-ну, Тернопільської обл. 
Поспішайте, бо наступна гойдалка може бути Вашою.

Дякую Вам за гойдалку!
В мене троє дітей, дев’ятеро 

онуків і чоловік інвалід другої 
групи. Тож гойдалка, в першу 
чергу, подарунок для них.

Дочка працює у Львові на по-
шті і виписала мені на півроку 
Ваш журнал. Він мені сподо-
бався і я зробила підписку на 
цілий рік, а прочитавши про 
розіграш, вислала квитанцію. 
Як всі були здивовані, коли ме-
ні подзвонили з редакції і ска-
зали, що я виграла головний 
приз. Тож вірте і надійтесь, гра-
йте і вигравайте!

Лист Галини Олексіївни:

Â æóðíàë³ «ÑîíöåÑàä»:

Ùå îäíà ìîæëèâ³ñòü îòðèìóâàòè óëþáëåíèé æóðíàë!
Замовте будь-який товар по каталогу з цього журналу 

і гарантовано безкоштовно отримайте передплату на цілий 2015 рік.



ùîìiñÿ÷íèé åëåêòðîííèé äîäàòîê
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Допоможіть своїм друзям зробити замовлення 
і в подяку гарантовано отримайте 
30 г сушених ягід годжі 
за кожну рекомендацію,

а Ваші друзі – 
по 3 пакетика насіння квітів.

Ñê³ëüêè ïðèâåäåòå äðóç³â - ñò³ëüêè æ îòðèìàºòå ïîäàðóíê³â. 

Вам і Вашим друзям подарунки 
за довіру до нас.

Àêö³ÿ! Ïðèâåäè äðóç³â!

* Під подарунком мається на увазі можливість придбання товару за 0,01 грн.

Умови для виконання акції:

Годжілунг
ЧАЙ- 20М –  52 грн. за 50 г
ЧАЙ- 20С  –  175 грн. за 200 г

Сушені ягоди годжі
ЧСГ- 1 –  89 грн. за  100 гр.

Ìàëîâ³äîì³ 
ôàêòè ïðî ÿãîäè 

ãîäæ³

Годж
і
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