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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. 

Будь ласка, не забувайте в замовленні вказати контактний номер телефону (можливо 
номер телефону родичів або друзів) для уточнення суми або асортименту замовлення. 
Також перевіряйте правильність указаних Вами даних у замовленні (кодів товару, 
кількість тощо). 

1. ДОСТАВКА ПОШТОЮ – БЕЗКОШТОВНА (за наш рахунок)
2. Замовлення надсилаємо шістьма групами.  Кожна група висилається окремими посилками.

А) ЦИБУЛИНИ І КОРЕНЕВИЩА КВІТІВ.
 Мінімальна сума замовлення – 100 грн. (при замовленні на меншу суму знімається збір за 
обробку замовлення у розмірі 19 грн.) Замовлення приймаємо до 15 квітня і надсилаємо 
від 15 березня до 15 травня.
Б) САДЖАНЦІ. 
 Мінімальна сума замовлення – 150 грн. (при замовленні на меншу суму знімається збір за 
обробку замовлення у розмірі 19 грн.)  Замовлення приймаємо до 15 квітня і надсилаємо 
від 15 березня до 15 травня.
В) Картопля
Мінімальна сума замовлення – 150 грн. (при замовленні на меншу суму знімається збір за 
обробку замовлення у розмірі 19 грн.)
Г) Суниця
Мінімальна сума замовлення – 100 грн. (при замовленні на меншу суму знімається збір за 
обробку замовлення у розмірі 19 грн.)
Д) Чай і кава, книги
Мінімальна сума замовлення – 100 грн. (при замовленні на меншу суму знімається збір за 
обробку замовлення у розмірі 19 грн.) Замовлення надсилаємо упродовж 5-7 днів від дня 
отримання.
 Е) Насіння овочів та квітів. 
Мінімальна сума замовлення – 100 грн. (при замовленні на меншу суму знімається збір за 
обробку замовлення у розмірі 19 грн.) .Замовлення надсилаємо упродовж 10 – 15 днів від 
дня отримання.

3. Скарги з фотографіями посадкового матеріалу приймаємо в письмовій формі упродовж 
двох тижнів від дня отримання товару. Заміну товару здійснюємо за умови повернення 
саджанця або надсилання його фото з нашою біркою.

4. Оплата замовлення відбувається під час отримання посилки через відділення зв’язку 
«Укрпошти» у всій Україні.

5. Отримавши посилку в поштовому відділенні, Ви додатково сплачуєте тільки тариф за 
переказ грошей.

6. Пропонуємо Вам відправку посилок транспортним перевізником Нова Пошта. Перевага 
такої відправки - це швидкість і надійність (протягом 1-2 днів посилка буде на найближ-
чому до Вас відділенні). За наш рахунок висилаються посилки сумою 400 грн. та більше. 
Пересилка посилок на менші суми здійснюється за рахунок клієнта. За додаткову оплату 
можлива кур’єрська доставка до дверей.

7. Пропонуємо скоростатися КУР’ЄРСЬКОЮ ДОСТАВКОЮ Укрпошти. Ії переваги – швидкість 
(термін надходження – 2-4 доби), доставка замовлення кур’єром безпосередньо до місця 
проживання/роботи. Кур’єрська доставка – за наш рахунок. Ви тільки оплачуєте за товар в 
посилці і тариф за переказ грошей. Таке замовлення відправляється в першу чергу, про 
відправку ми Вас попереджуємо і за його обробку Ви доплачуєте 22 грн. (ця сума вартості 
обробки включена у вартість посилки).

8. Замовлення просимо надсилати листом на адресу: «СонцеСад» вул. Молодіжна, 11,
с. Жорнівка, Києво-Святошинський р-н, Київська обл., 08143, 
чи на е-пошту: sale@s-sad.com, або зробити на сайті www.soncesad.com.  Отримати 
додаткові консультації, а також зробити замовлення можна за телефонами:
(044) 331 31 29; Київстар: (067) 409 80 90; (098) 441 61 21; МТС: (050) 
410 74 40; (095) 888 37 27; Лайф: (093) 743 40 44 з понеділка по 
п’ятницю з 8.00 до 20.00 год., субота з 9.00 до 18.00 год., неділя з 9.00 
до 16.00 год. 

9. Замовлення товару чи каталогу означає Вашу згоду на обробку цього та наступних замов-
лень, подальше листування та інформування про продукцію та послуги ТМ «СонцеСад» та 
партнерів.

Умови виконання замовлення:
Зразок заповнення
бланку замовлення
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Обов’язково залишайте 
контактні телефони 

(Ваші або друзів чи знайомих)

      

     

     
1 

2

3

Всього

Підпис

Дата  замовлення

   

Прізвище
                    

   

Ім’я

   

По-батькові

    
   

Вулиця

    
   

Місто/село

    
   

Район

    

   

   

Область

Індекс
    

    
Мобільний  тел.  

    
Телефон  з  кодом

   Ел. адреса
     Рік 

народження
Код
клієнта 

   

№ Код Кількість Ціна Сума

*Зображення подарунка ілюстративне і може відрізнятися від наявного.
 * Під подарунком мається на увазі можливість придбання за 0,01 грн.

Àêö³ÿ! Çðîá³òü íàì çàìîâëåííÿ 

ïðîòÿãîì 

òðüîõ äí³â 
ç äíÿ îòðèìàííÿ æóðíàëó

1. Зробіть в нас замовлення.
2. Допоможіть зробити замовлення другу.  При оформленні обов’язково вкажіть, хто рекомендував 

(ПІБ, адресу, по можливості код клієнта).
3. Рекомендовані особи (друзі) мають бути новими клієнтами, тобто раніше не замовляли 

в нас товар чи каталог. До нових клієнтів не зараховуються особи, які проживають 
за одною адресою.

4. Подарунок для Вас прийде у посилці із Вашим замовленням, а Ваш друг отримає свій подарунок - 
комплект із 5 голландських цибулин - в посилці із своїм замовленням.

5. Ви, як клієнт-рекомендодавець, отримаєте або набір з трьох різних лілій або набір з двох різних агрусів 
за кожного порекомендованого друга. Якщо Ви порекомендуєте двох різних друзів, то можете отримати 
6 різних лілій або 4 різних агруси або 3 різних лілії + 2 різних агруси і т.д.

Допоможіть своїм друзям зробити замовлення і в подяку 
гарантовано отримайте класні подарунки: 

 для Вас - набір з 3 різних лілій
 або 2 різних агрусів, для Ваших друзів – 

комплект із 5 голландських цибулин

Вам і Вашим друзям подарунки за довіру до нас.
Àêö³ÿ! Ïðèâåäè äðóç³â!

Умови виконання акції:

Ñê³ëüêè ïðèâåäåòå äðóç³â - ñò³ëüêè æ îòðèìàºòå ïîäàðóíê³â. 
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оригінал-макету у друкарні 
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і Ви гарантовано отримаєте подарунок: 

ãîëëàíäñüêèõ öèáóëèí

Ïîñï³øàéòå çðîáèòè çàìîâëåííÿ!

Подарунок* прийде у посилці з Вашим замовленням.

комплект комплект 

Як би не лютувала зима, але сонце вже повернуло на весну. А за 
ним – і наші думки, плани, мрії… Про що вони ? Про квітучий сад, 
про перше тепло, про окрасу двору – веселкові клумби. Кожен 
господар з нетерпінням чекає , доки земля покличе його до роботи. 
Але доки їй сняться ваші дбайливі руки, запасіться знаннями про те, 
як із самого початку «закласти» у неї високі врожаї, які новинки – 
сорти запропонують вам селекціонери наступного року, як 
правильно розпорядитися вирощеним урожаєм. Ви любите 
доглядати за садом? Тоді до вашої уваги – поради про догляд за 
деревами і ягідними кущами. Починати можна вже зараз – на часі 
обрізка в саду. Ваші думки про квіти? Тоді познайомтеся з ними 
ближче на сторінках нашого журналу. Вони подарують красу не 
тільки вашому подвір’ю, а й вам особисто - щоб доглянути за 
шкірою, можна приготувати домашні косметичні засоби, не гірші за 
заморські креми. Квіти милують, квіти й лікують – душу і тіло. Як і 
все живе, що оточує нас . Рослини, за якими ви доглядаєте з 
любов’ю і зі знанням справи, стануть вашими оберегами. Про це 
говорить і гість нашого журналу – відомий співак Павло Зібров. 
Його пісні також про весну в душі – про кохання, доброту і тепло 
людських взаємин, які схожі на стрімкі потічки, що пробуджують все 
навколо до життя. 

Ó çâ’ÿçêó ç³ çíà÷íîþ çì³íîþ êóðñó ºâðî ìè âèìóøåí³ ï³ä-
íÿòè ö³íè íà æîðæèíè òà ë³ë³¿. Îäíàê äëÿ êë³ºíò³â, ùî 
çðîáèëè çàìîâëåííÿ äî Íîâîãî ðîêó, ìè çàëèøèìî ö³íè 
ë³ë³é, âêàçàí³ â êàòàëîç³ ë³ë³é òà ö³íè æîðæèí, âêàçàí³ 
â ïðàéñ³, ùî áóëè âêëàäåí³ â æóðíàë ¹ 4 çà 2014 ð. !Бл
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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. 

Будь ласка, не забувайте в замовленні вказати контактний номер телефону (можливо 
номер телефону родичів або друзів) для уточнення суми або асортименту замовлення. 
Також перевіряйте правильність указаних Вами даних у замовленні (кодів товару, 
кількість тощо). 

1. ДОСТАВКА ПОШТОЮ – БЕЗКОШТОВНА (за наш рахунок)
2. Замовлення надсилаємо шістьма групами.  Кожна група висилається окремими посилками.

А) ЦИБУЛИНИ І КОРЕНЕВИЩА КВІТІВ.
 Мінімальна сума замовлення – 100 грн. (при замовленні на меншу суму знімається збір за 
обробку замовлення у розмірі 19 грн.) Замовлення приймаємо до 15 квітня і надсилаємо 
від 15 березня до 15 травня.
Б) САДЖАНЦІ. 
 Мінімальна сума замовлення – 150 грн. (при замовленні на меншу суму знімається збір за 
обробку замовлення у розмірі 19 грн.)  Замовлення приймаємо до 15 квітня і надсилаємо 
від 15 березня до 15 травня.
В) Картопля
Мінімальна сума замовлення – 150 грн. (при замовленні на меншу суму знімається збір за 
обробку замовлення у розмірі 19 грн.)
Г) Суниця
Мінімальна сума замовлення – 100 грн. (при замовленні на меншу суму знімається збір за 
обробку замовлення у розмірі 19 грн.)
Д) Чай і кава, книги
Мінімальна сума замовлення – 100 грн. (при замовленні на меншу суму знімається збір за 
обробку замовлення у розмірі 19 грн.) Замовлення надсилаємо упродовж 5-7 днів від дня 
отримання.
 Е) Насіння овочів та квітів. 
Мінімальна сума замовлення – 100 грн. (при замовленні на меншу суму знімається збір за 
обробку замовлення у розмірі 19 грн.) .Замовлення надсилаємо упродовж 10 – 15 днів від 
дня отримання.

3. Скарги з фотографіями посадкового матеріалу приймаємо в письмовій формі упродовж 
двох тижнів від дня отримання товару. Заміну товару здійснюємо за умови повернення 
саджанця або надсилання його фото з нашою біркою.

4. Оплата замовлення відбувається під час отримання посилки через відділення зв’язку 
«Укрпошти» у всій Україні.

5. Отримавши посилку в поштовому відділенні, Ви додатково сплачуєте тільки тариф за 
переказ грошей.

6. Пропонуємо Вам відправку посилок транспортним перевізником Нова Пошта. Перевага 
такої відправки - це швидкість і надійність (протягом 1-2 днів посилка буде на найближ-
чому до Вас відділенні). За наш рахунок висилаються посилки сумою 400 грн. та більше. 
Пересилка посилок на менші суми здійснюється за рахунок клієнта. За додаткову оплату 
можлива кур’єрська доставка до дверей.

7. Пропонуємо скоростатися КУР’ЄРСЬКОЮ ДОСТАВКОЮ Укрпошти. Ії переваги – швидкість 
(термін надходження – 2-4 доби), доставка замовлення кур’єром безпосередньо до місця 
проживання/роботи. Кур’єрська доставка – за наш рахунок. Ви тільки оплачуєте за товар в 
посилці і тариф за переказ грошей. Таке замовлення відправляється в першу чергу, про 
відправку ми Вас попереджуємо і за його обробку Ви доплачуєте 22 грн. (ця сума вартості 
обробки включена у вартість посилки).

8. Замовлення просимо надсилати листом на адресу: «СонцеСад» вул. Молодіжна, 11,
с. Жорнівка, Києво-Святошинський р-н, Київська обл., 08143, 
чи на е-пошту: sale@s-sad.com, або зробити на сайті www.soncesad.com.  Отримати 
додаткові консультації, а також зробити замовлення можна за телефонами:
(044) 331 31 29; Київстар: (067) 409 80 90; (098) 441 61 21; МТС: (050) 
410 74 40; (095) 888 37 27; Лайф: (093) 743 40 44 з понеділка по 
п’ятницю з 8.00 до 20.00 год., субота з 9.00 до 18.00 год., неділя з 9.00 
до 16.00 год. 

9. Замовлення товару чи каталогу означає Вашу згоду на обробку цього та наступних замов-
лень, подальше листування та інформування про продукцію та послуги ТМ «СонцеСад» та 
партнерів.

Умови виконання замовлення:
Зразок заповнення
бланку замовлення

Тетяна

Олійник

                    

                    

Миколаївна

Квітнева, 2, кв. 3 

    

    

Харків

    

    

-

    

Харківська

61000

    

    

 093 271…

 
0572 224…

tanya@i...

  1956 42435

ЕСД-1 2 48 96
ЕГХ-1М
ЕМР-17В

1
2

21
13

21
26
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Обов’язково залишайте 
контактні телефони 

(Ваші або друзів чи знайомих)

      

     

     
1 

2

3

Всього

Підпис

Дата  замовлення

   

Прізвище
                    

   

Ім’я

   

По-батькові

    
   

Вулиця

    
   

Місто/село

    
   

Район

    

   

   

Область

Індекс
    

    
Мобільний  тел.  

    
Телефон  з  кодом

   Ел. адреса
     Рік 

народження
Код
клієнта 

   

№ Код Кількість Ціна Сума

*Зображення подарунка ілюстративне і може відрізнятися від наявного.
 * Під подарунком мається на увазі можливість придбання за 0,01 грн.

Àêö³ÿ! Çðîá³òü íàì çàìîâëåííÿ 

ïðîòÿãîì 

òðüîõ äí³â 
ç äíÿ îòðèìàííÿ æóðíàëó

1. Зробіть в нас замовлення.
2. Допоможіть зробити замовлення другу.  При оформленні обов’язково вкажіть, хто рекомендував 

(ПІБ, адресу, по можливості код клієнта).
3. Рекомендовані особи (друзі) мають бути новими клієнтами, тобто раніше не замовляли 

в нас товар чи каталог. До нових клієнтів не зараховуються особи, які проживають 
за одною адресою.

4. Подарунок для Вас прийде у посилці із Вашим замовленням, а Ваш друг отримає свій подарунок - 
комплект із 5 голландських цибулин - в посилці із своїм замовленням.

5. Ви, як клієнт-рекомендодавець, отримаєте або набір з трьох різних лілій або набір з двох різних агрусів 
за кожного порекомендованого друга. Якщо Ви порекомендуєте двох різних друзів, то можете отримати 
6 різних лілій або 4 різних агруси або 3 різних лілії + 2 різних агруси і т.д.

Допоможіть своїм друзям зробити замовлення і в подяку 
гарантовано отримайте класні подарунки: 

 для Вас - набір з 3 різних лілій
 або 2 різних агрусів, для Ваших друзів – 

комплект із 5 голландських цибулин

Вам і Вашим друзям подарунки за довіру до нас.
Àêö³ÿ! Ïðèâåäè äðóç³â!

Умови виконання акції:

Ñê³ëüêè ïðèâåäåòå äðóç³â - ñò³ëüêè æ îòðèìàºòå ïîäàðóíê³â. 

3
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Замовлення №12261
Надруковано з готового 
оригінал-макету у друкарні 
«ВКФ Тріада», 
м. Київ, вул. Кржижанівського, 4

і Ви гарантовано отримаєте подарунок: 

ãîëëàíäñüêèõ öèáóëèí

Ïîñï³øàéòå çðîáèòè çàìîâëåííÿ!

Подарунок* прийде у посилці з Вашим замовленням.

комплект комплект 

Як би не лютувала зима, але сонце вже повернуло на весну. А за 
ним – і наші думки, плани, мрії… Про що вони ? Про квітучий сад, 
про перше тепло, про окрасу двору – веселкові клумби. Кожен 
господар з нетерпінням чекає , доки земля покличе його до роботи. 
Але доки їй сняться ваші дбайливі руки, запасіться знаннями про те, 
як із самого початку «закласти» у неї високі врожаї, які новинки – 
сорти запропонують вам селекціонери наступного року, як 
правильно розпорядитися вирощеним урожаєм. Ви любите 
доглядати за садом? Тоді до вашої уваги – поради про догляд за 
деревами і ягідними кущами. Починати можна вже зараз – на часі 
обрізка в саду. Ваші думки про квіти? Тоді познайомтеся з ними 
ближче на сторінках нашого журналу. Вони подарують красу не 
тільки вашому подвір’ю, а й вам особисто - щоб доглянути за 
шкірою, можна приготувати домашні косметичні засоби, не гірші за 
заморські креми. Квіти милують, квіти й лікують – душу і тіло. Як і 
все живе, що оточує нас . Рослини, за якими ви доглядаєте з 
любов’ю і зі знанням справи, стануть вашими оберегами. Про це 
говорить і гість нашого журналу – відомий співак Павло Зібров. 
Його пісні також про весну в душі – про кохання, доброту і тепло 
людських взаємин, які схожі на стрімкі потічки, що пробуджують все 
навколо до життя. 

Ó çâ’ÿçêó ç³ çíà÷íîþ çì³íîþ êóðñó ºâðî ìè âèìóøåí³ ï³ä-
íÿòè ö³íè íà æîðæèíè òà ë³ë³¿. Îäíàê äëÿ êë³ºíò³â, ùî 
çðîáèëè çàìîâëåííÿ äî Íîâîãî ðîêó, ìè çàëèøèìî ö³íè 
ë³ë³é, âêàçàí³ â êàòàëîç³ ë³ë³é òà ö³íè æîðæèí, âêàçàí³ 
â ïðàéñ³, ùî áóëè âêëàäåí³ â æóðíàë ¹ 4 çà 2014 ð. !Бл
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Коронована
ЖОРЖИНЖОРЖИНЖОРЖИНЖОРЖИНЖОРЖИНЖОРЖИН

 «Ну просто королева!», - кажуть у народі, коли захоплю-
ються чиєюсь красою і величчю. Ці слова можна адресувати 
не лише красуні-жінці, на них заслуговують і квіти, що вра-
жають неповторною привабливістю. Що більше представниць 
– то важче здобути славу і трон першості. Тож обирати най-
кращу з величезного розмаїття жоржин - справа нелегка. 
Втім, поціновувачі цих квітів не розгубилися і успішно впора-
лися з умовами конкурсу «Королева жоржин» 2014 року. Тим 
більше, що конкурс уже став доброю традицією, справжнім 
святом для тих, хто любить квіти і готовий милуватися ними 
щодня. У 2014 році такі конкурси відбулися у кількох ботса-
дах України. Відвідувачі Запорізького міського дитячого бот-
саду Королевою обрали жоржину White Perfection АЖР-69. 
У ботанічному саду Подільського державного аграрно-техніч-
ного університету (м. Кам’янець-Подільськ) – своя Королева, 
а саме – жоржина Emory Paul АЖР-209. 

Королевою ботсаду Білоцерківського національного аграр-
ного університету стала Lindsay Michelle АЖР-212. 

А столична «коронована особа» також не схожа на інших – 
її вибирали на Співочому полі (з колекції СонцеСаду) та у На-
ціональному ботанічному саду ім. М. Гришка. Думка народних 
експертів була одностайною - Kelvin Floodlight АЖР-107 – 
справжня королева!

Кожна з Королев подарувала людям хороший настрій і віру 
у те, що попри усі негаразди життя прекрасне, що темні хма-
ри можуть відступити, коли розквітне чарівна квітка, коли со-
нце торкнеться наших долонь, а доброта і віра в прекрасне 
поселяться в наші серця. Недаремно у еру королів казали: 
корона короля лягає на голову, а корона королеви – на 
серце. 

За результатами загальних підсумків голосів королевою 
жоржин України обрана Kelvin Floodlight!

середсередсеред
Декоративна Babylon Brons 
АЖР-158 - 49 грн. за шт.   
Вис. 110 см;  Ж 20-25 см

Кактусова Sombrero
АЖР-147 – 49 грн. за шт.
Вис. 60 см; Ж 12 см

Декоративна Osaka 
АЖР-115 – 49 грн. за шт.
Вис. 130 см;  Ж 10-15 см

Тарілчата Apricot Star
АЖР-198 – 49 грн. за шт.
Вис. 80 см;  Ж 15-20 см

Анемоноподібна Siemen Doorenbos
АЖР-16 – 49 грн. за шт.
Вис. 60 см;  Ж 5-10 см

Декоративна Emory Paul
АЖР-209  –  49  грн.  за  шт.
Вис. 140 см;  Ж 25 см

Куляста Snowcap
АЖР-6 – 49 грн. за шт.
Вис. 100 см;  Ж  10-15 см

Тарілчата Mingus Joshua
АЖР-214 – 49 грн. за шт.
Вис. 110 см; Ж 20 см

Куляста Souvenir d’Ete
АЖР-31 – 49 грн. за шт.
Вис. 90 см; Ж 6-10 см

Кактусова Dutch Explosion
АЖР-132 – 49 грн. за шт.
Вис. 70 см;  Ж 10-15 см

Кактусова Red Majorette
АЖР-143 – 49 грн. за шт.
Вис. 50 см;  Ж 10-15 см

Jessica
АЖР-136 – 54 грн. за шт.
Вис. 140 см;  Ж 15-20 см

Оленячі роги Sakura Fubuki
АЖР-10 – 49 грн. за шт.
Вис. 100 см;  Ж 10-15 см

Куляста Sylvia
АЖР-5 – 49 грн. за шт.
Вис. 100 см;  Ж 7-10 см

Тарілчата Apache Blauw
АЖР-197 – 49 грн. за шт.

Тарілчата Tyler James
АЖР-221 – 49 грн. за шт.
Вис. 80 см; Ж 20-25 см

Декоративна White Perfection
АЖР-69 – 49 грн. за шт.
Вис. 120 см; Ж 20-25 см

Декоративна Kelvin Floodlight
АЖР-   –  49  грн.  за  шт.107
Вис. 110 см;  Ж 25 см

Декоративна Bora Bora
АЖР-73 – 49 грн. за шт.
Вис. 90 см;  Ж10-15 см

Махровий карлик Extase
АЖР-188 – 49 грн. за шт.
Вис. 50 см;  Ж 10-15 см

Куляста Golden Torch
АЖР-2 – 49 грн. за шт.
Вис. 100 см;  Ж 7-10 см

Тарілчата Maki
АЖР-213 – 49 грн. за шт.
Вис. 120 см;  Ж 20-25 см

Куляста Night Queen
АЖР-3 – 49 грн. за шт.
Вис. 130 см;  Ж 5-10 см

Декоративна Painted Lady
АЖР-116 – 49 грн. за шт.
Вис. 80 см;  Ж 10-15 см

Тарілчата Mingus Gregory
АЖР-191 – 49 грн. за шт.
Вис. 120 см;  Ж  15-20 см

Декоративна Procyon
АЖР-173 – 49 грн. за шт.
Вис. 110 см;  Ж 10-15 см

Анемоноподібна Purpinka
АЖР-15 – 49 грн. за шт.
Вис. 40 см;  Ж 5-10 см

Оленячі роги Tsuki Yori No Shisha
АЖР-174 – 49 грн. за шт.
Вис. 100 см;  Ж 15-20 см

Оленячі роги Fantasia
АЖР-164 – 79 грн. за шт.
Вис. 120-140 см;  Ж 15-20 см

Декоративна Polka
АЖР-63 – 49 грн. за шт.
Вис. 110 см;  Ж 10-15 см

Декоративна Lindsay Michelle
АЖР-212
Вис. 80 см;  Ж 20 см
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Коронована
ЖОРЖИНЖОРЖИНЖОРЖИНЖОРЖИНЖОРЖИНЖОРЖИН

 «Ну просто королева!», - кажуть у народі, коли захоплю-
ються чиєюсь красою і величчю. Ці слова можна адресувати 
не лише красуні-жінці, на них заслуговують і квіти, що вра-
жають неповторною привабливістю. Що більше представниць 
– то важче здобути славу і трон першості. Тож обирати най-
кращу з величезного розмаїття жоржин - справа нелегка. 
Втім, поціновувачі цих квітів не розгубилися і успішно впора-
лися з умовами конкурсу «Королева жоржин» 2014 року. Тим 
більше, що конкурс уже став доброю традицією, справжнім 
святом для тих, хто любить квіти і готовий милуватися ними 
щодня. У 2014 році такі конкурси відбулися у кількох ботса-
дах України. Відвідувачі Запорізького міського дитячого бот-
саду Королевою обрали жоржину White Perfection АЖР-69. 
У ботанічному саду Подільського державного аграрно-техніч-
ного університету (м. Кам’янець-Подільськ) – своя Королева, 
а саме – жоржина Emory Paul АЖР-209. 

Королевою ботсаду Білоцерківського національного аграр-
ного університету стала Lindsay Michelle АЖР-212. 

А столична «коронована особа» також не схожа на інших – 
її вибирали на Співочому полі (з колекції СонцеСаду) та у На-
ціональному ботанічному саду ім. М. Гришка. Думка народних 
експертів була одностайною - Kelvin Floodlight АЖР-107 – 
справжня королева!

Кожна з Королев подарувала людям хороший настрій і віру 
у те, що попри усі негаразди життя прекрасне, що темні хма-
ри можуть відступити, коли розквітне чарівна квітка, коли со-
нце торкнеться наших долонь, а доброта і віра в прекрасне 
поселяться в наші серця. Недаремно у еру королів казали: 
корона короля лягає на голову, а корона королеви – на 
серце. 

За результатами загальних підсумків голосів королевою 
жоржин України обрана Kelvin Floodlight!

середсередсеред
Декоративна Babylon Brons 
АЖР-158 - 49 грн. за шт.   
Вис. 110 см;  Ж 20-25 см

Кактусова Sombrero
АЖР-147 – 49 грн. за шт.
Вис. 60 см; Ж 12 см

Декоративна Osaka 
АЖР-115 – 49 грн. за шт.
Вис. 130 см;  Ж 10-15 см

Тарілчата Apricot Star
АЖР-198 – 49 грн. за шт.
Вис. 80 см;  Ж 15-20 см

Анемоноподібна Siemen Doorenbos
АЖР-16 – 49 грн. за шт.
Вис. 60 см;  Ж 5-10 см

Декоративна Emory Paul
АЖР-209  –  49  грн.  за  шт.
Вис. 140 см;  Ж 25 см

Куляста Snowcap
АЖР-6 – 49 грн. за шт.
Вис. 100 см;  Ж  10-15 см

Тарілчата Mingus Joshua
АЖР-214 – 49 грн. за шт.
Вис. 110 см; Ж 20 см

Куляста Souvenir d’Ete
АЖР-31 – 49 грн. за шт.
Вис. 90 см; Ж 6-10 см

Кактусова Dutch Explosion
АЖР-132 – 49 грн. за шт.
Вис. 70 см;  Ж 10-15 см

Кактусова Red Majorette
АЖР-143 – 49 грн. за шт.
Вис. 50 см;  Ж 10-15 см

Jessica
АЖР-136 – 54 грн. за шт.
Вис. 140 см;  Ж 15-20 см

Оленячі роги Sakura Fubuki
АЖР-10 – 49 грн. за шт.
Вис. 100 см;  Ж 10-15 см

Куляста Sylvia
АЖР-5 – 49 грн. за шт.
Вис. 100 см;  Ж 7-10 см

Тарілчата Apache Blauw
АЖР-197 – 49 грн. за шт.

Тарілчата Tyler James
АЖР-221 – 49 грн. за шт.
Вис. 80 см; Ж 20-25 см

Декоративна White Perfection
АЖР-69 – 49 грн. за шт.
Вис. 120 см; Ж 20-25 см

Декоративна Kelvin Floodlight
АЖР-   –  49  грн.  за  шт.107
Вис. 110 см;  Ж 25 см

Декоративна Bora Bora
АЖР-73 – 49 грн. за шт.
Вис. 90 см;  Ж10-15 см

Махровий карлик Extase
АЖР-188 – 49 грн. за шт.
Вис. 50 см;  Ж 10-15 см

Куляста Golden Torch
АЖР-2 – 49 грн. за шт.
Вис. 100 см;  Ж 7-10 см

Тарілчата Maki
АЖР-213 – 49 грн. за шт.
Вис. 120 см;  Ж 20-25 см

Куляста Night Queen
АЖР-3 – 49 грн. за шт.
Вис. 130 см;  Ж 5-10 см

Декоративна Painted Lady
АЖР-116 – 49 грн. за шт.
Вис. 80 см;  Ж 10-15 см

Тарілчата Mingus Gregory
АЖР-191 – 49 грн. за шт.
Вис. 120 см;  Ж  15-20 см

Декоративна Procyon
АЖР-173 – 49 грн. за шт.
Вис. 110 см;  Ж 10-15 см

Анемоноподібна Purpinka
АЖР-15 – 49 грн. за шт.
Вис. 40 см;  Ж 5-10 см

Оленячі роги Tsuki Yori No Shisha
АЖР-174 – 49 грн. за шт.
Вис. 100 см;  Ж 15-20 см

Оленячі роги Fantasia
АЖР-164 – 79 грн. за шт.
Вис. 120-140 см;  Ж 15-20 см

Декоративна Polka
АЖР-63 – 49 грн. за шт.
Вис. 110 см;  Ж 10-15 см

Декоративна Lindsay Michelle
АЖР-212
Вис. 80 см;  Ж 20 см
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Декоративна  Sir Alf Ramsаy 
АЖР-30  –  49 грн.  за  шт.
Вис. 150 см;  Ж 25 см

Декоративна  Babylon paars 
АЖР-64  –  48  грн.  за  шт.
Вис. 110 см; Ж 20-25 см

Декоративна Thomas A.Edison
АЖР-41  –  49  грн.  за  шт.
Вис. 120 см;  Ж 15-20 см

Декоративна  Bristol Stripe
АЖР-65  –  49  грн.  за  шт.
Вис.120 см;  Ж 20-25 см

Декоративна  Мister Оptimist
АЖР-68  –  49  грн.  за  шт.
Вис. 120 см; Ж 10-15 см

Декоративна  Fire Pot
АЖР-66  –  49  грн.  за  шт.
Вис. 120 см;  Ж 15-20 см

Декоративна  München
АЖР-40  –  49  грн.  за  шт.
Вис. 40 см;  Ж 10-15 см

Декоративна  Kiev
АЖР-38  –  49 грн. за шт.
Вис. 100 см;  Ж 20-25 см

Оленячі роги Black Touch 
АЖР-70  –  49  грн.  за  шт.
Вис. 120 см;  Ж 15-20 см

Декоративна  Cоntraste
АЖР-50 –  49  грн.  за  шт.
Вис. 100 см;  Ж15-20 см

Декоративна  Rebbeca’s  World
АЖР-51  –  54  грн.  за  шт.
Вис. 110 см;  Ж10-15 см

Декоративна  Lilaс Time
АЖР-53  –  49  грн.  за  шт.
Вис. 120 см;  Ж 10-15 см

Декоративна  Garden Wonder
АЖР-37  –  49  грн.  за  шт.
Вис. 100 см;  Ж10-15 см

Декоративна  Edge of joy
АЖР-57  –  49  грн.  за  шт.
Вис. 50 см;  Ж10-15 см

Декоративна  Fleurel
АЖР-54  –  49  грн.  за  шт.
Вис. 90 см;  Ж 20-25 см

Декоративна  Vancouver
АЖР-44  –  49  грн.  за  шт.
Вис. 70 см;  Ж15-20 см

Декоративна  Purple Taiheijo
АЖР-67  –  49  грн.  за  шт.
Вис. 100 см;  Ж  20-25 см

Декоративна  Barbarossa
АЖР-43  –  49  грн.  за  шт.
Вис. 100 см;  Ж 20-25 см

Декоративна  Caballero
АЖР-49  –  49  грн.  за  шт.
Вис. 120 см;  Ж 10-15 см

Декоративна Grand Prix
АЖР-59  –  49 грн.  за  шт.
Вис. 120 см;  Ж 25 см

Унікальна Tour du monde 
АЖР-200  –  69 грн.  за  шт.
Вис. 80-100 см;  Ж 10-15 см

Декоративна Cafe au Lait 
АЖР-56  –  49  грн.  за  шт.
Вис. 120 см; Ж 25 см

Оленячі роги Kenora Macob-b  
АЖР-71  –  54  грн.  за  шт.
Вис. 130 см;  Ж 20-25 см

Гігантська Mingus Alex 
АЖР-39  –  49  грн.  за  шт.
Вис.100 см;  Ж 20-25 см

Карма Maarten Zwaan 
АЖР-204  –  54  грн.  за  шт.
Вис. 70 см; Ж діаметр 10-15 см

Галерейна Rembrandt 
АЖР-192  –  49  грн.  за  шт.
Вис. 40 см;  Ж 10-15 см

Галерейна Pablo 
АЖР-91  –  49 грн. за шт.
Вис. 30 см;  Ж 10-15 см

Декоративна Penny Lane 
АЖР-117  –  49  грн.  за  шт.
Вис. 100 см;  Ж10-15 см

Типу водяної лілії  Le Castel 
АЖР-35  –  49  грн.  за  шт.
Вис. 110 см;  Ж10-15 см

Типу водяної лілії Graceland
АЖР-34  –  49  грн.  за  шт.
Вис. 110 см;  Ж5-10 см

Kaрмa Fuchsiana
АЖР-18  –  49  грн.  за  шт.
Вис. 80 см;  Ж10-15 см

Карма Amanda
АЖР-19  –  54  грн.  за  шт.
Вис. 80 см;  Ж10-15 см

Кактусова Franz Kafka
АЖР-89  –  49  грн.  за  шт.
Вис. 80 см;  Ж6 см

Вражаюча Festivo
АЖР-12 –  49  грн.  за  шт.
Вис. 80см;  Ж5-10 см

Розсіченопелюсткова Red and white Fubuki
АЖР-170  –  49  грн.  за  шт.
Вис. 100 см;  Ж10-15 см

Кулястa Babette 
АЖР-1  –  49  грн.  за  шт.
Вис. 100 см;  Ж  7-10 см

Декоративна Painted Girl
АЖР-61  –  49  грн.  за  шт.
Вис. 80 см;  Ж 10-15 см

Декоративна Painted Madame
АЖР-62  –  49  грн.  за  шт.
Вис. 80 см;  Ж 10-15 см

Декоративна  Peaches and Cream
АЖР-47 –  49  грн.  за  шт.
Вис. 120 см;  Ж 10-15 см

Декоративна Aitara Diadem
АЖР-58  –  49 грн.  за  шт.
Вис. 90 см;  Ж 15-20 см

Âè çð³çàºòå ã³ëêó… 
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Декоративна  Sir Alf Ramsаy 
АЖР-30  –  49 грн.  за  шт.
Вис. 150 см;  Ж 25 см

Декоративна  Babylon paars 
АЖР-64  –  48  грн.  за  шт.
Вис. 110 см; Ж 20-25 см

Декоративна Thomas A.Edison
АЖР-41  –  49  грн.  за  шт.
Вис. 120 см;  Ж 15-20 см

Декоративна  Bristol Stripe
АЖР-65  –  49  грн.  за  шт.
Вис.120 см;  Ж 20-25 см

Декоративна  Мister Оptimist
АЖР-68  –  49  грн.  за  шт.
Вис. 120 см; Ж 10-15 см

Декоративна  Fire Pot
АЖР-66  –  49  грн.  за  шт.
Вис. 120 см;  Ж 15-20 см

Декоративна  München
АЖР-40  –  49  грн.  за  шт.
Вис. 40 см;  Ж 10-15 см

Декоративна  Kiev
АЖР-38  –  49 грн. за шт.
Вис. 100 см;  Ж 20-25 см

Оленячі роги Black Touch 
АЖР-70  –  49  грн.  за  шт.
Вис. 120 см;  Ж 15-20 см

Декоративна  Cоntraste
АЖР-50 –  49  грн.  за  шт.
Вис. 100 см;  Ж15-20 см

Декоративна  Rebbeca’s  World
АЖР-51  –  54  грн.  за  шт.
Вис. 110 см;  Ж10-15 см

Декоративна  Lilaс Time
АЖР-53  –  49  грн.  за  шт.
Вис. 120 см;  Ж 10-15 см

Декоративна  Garden Wonder
АЖР-37  –  49  грн.  за  шт.
Вис. 100 см;  Ж10-15 см

Декоративна  Edge of joy
АЖР-57  –  49  грн.  за  шт.
Вис. 50 см;  Ж10-15 см

Декоративна  Fleurel
АЖР-54  –  49  грн.  за  шт.
Вис. 90 см;  Ж 20-25 см

Декоративна  Vancouver
АЖР-44  –  49  грн.  за  шт.
Вис. 70 см;  Ж15-20 см

Декоративна  Purple Taiheijo
АЖР-67  –  49  грн.  за  шт.
Вис. 100 см;  Ж  20-25 см

Декоративна  Barbarossa
АЖР-43  –  49  грн.  за  шт.
Вис. 100 см;  Ж 20-25 см

Декоративна  Caballero
АЖР-49  –  49  грн.  за  шт.
Вис. 120 см;  Ж 10-15 см

Декоративна Grand Prix
АЖР-59  –  49 грн.  за  шт.
Вис. 120 см;  Ж 25 см

Унікальна Tour du monde 
АЖР-200  –  69 грн.  за  шт.
Вис. 80-100 см;  Ж 10-15 см

Декоративна Cafe au Lait 
АЖР-56  –  49  грн.  за  шт.
Вис. 120 см; Ж 25 см

Оленячі роги Kenora Macob-b  
АЖР-71  –  54  грн.  за  шт.
Вис. 130 см;  Ж 20-25 см

Гігантська Mingus Alex 
АЖР-39  –  49  грн.  за  шт.
Вис.100 см;  Ж 20-25 см

Карма Maarten Zwaan 
АЖР-204  –  54  грн.  за  шт.
Вис. 70 см; Ж діаметр 10-15 см

Галерейна Rembrandt 
АЖР-192  –  49  грн.  за  шт.
Вис. 40 см;  Ж 10-15 см

Галерейна Pablo 
АЖР-91  –  49 грн. за шт.
Вис. 30 см;  Ж 10-15 см

Декоративна Penny Lane 
АЖР-117  –  49  грн.  за  шт.
Вис. 100 см;  Ж10-15 см

Типу водяної лілії  Le Castel 
АЖР-35  –  49  грн.  за  шт.
Вис. 110 см;  Ж10-15 см

Типу водяної лілії Graceland
АЖР-34  –  49  грн.  за  шт.
Вис. 110 см;  Ж5-10 см

Kaрмa Fuchsiana
АЖР-18  –  49  грн.  за  шт.
Вис. 80 см;  Ж10-15 см

Карма Amanda
АЖР-19  –  54  грн.  за  шт.
Вис. 80 см;  Ж10-15 см

Кактусова Franz Kafka
АЖР-89  –  49  грн.  за  шт.
Вис. 80 см;  Ж6 см

Вражаюча Festivo
АЖР-12 –  49  грн.  за  шт.
Вис. 80см;  Ж5-10 см

Розсіченопелюсткова Red and white Fubuki
АЖР-170  –  49  грн.  за  шт.
Вис. 100 см;  Ж10-15 см

Кулястa Babette 
АЖР-1  –  49  грн.  за  шт.
Вис. 100 см;  Ж  7-10 см

Декоративна Painted Girl
АЖР-61  –  49  грн.  за  шт.
Вис. 80 см;  Ж 10-15 см

Декоративна Painted Madame
АЖР-62  –  49  грн.  за  шт.
Вис. 80 см;  Ж 10-15 см

Декоративна  Peaches and Cream
АЖР-47 –  49  грн.  за  шт.
Вис. 120 см;  Ж 10-15 см

Декоративна Aitara Diadem
АЖР-58  –  49 грн.  за  шт.
Вис. 90 см;  Ж 15-20 см

Âè çð³çàºòå ã³ëêó… 
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Декоративна Maxime 
АЖР-111  –  49  грн.  за  шт.
Вис. 120 см; Ж 10-15 см

Декоративна MyamаFubuki
АЖР-112  –  49  грн.  за  шт.
Вис.100 см;  Ж 10-15 см

Декоративна Rip City 
АЖР-121  –  49 грн.  за  шт.
Вис.  110 см;  Ж 10-15 см

Декоративна Onesta
АЖР-114  –  49  грн.  за  шт.
Вис. 70 см;  Ж 10-15 см

Декоративна Lavender Perfection
АЖР-110  –  49  грн.  за  шт.
Вис. 100 см;  Ж 20-25 см

Тарілчаста Philothea
АЖР-118  –  49 грн. за шт.
Вис. 100 см;  Ж 20 см

Декоративна Smokey
АЖР-123  –  49  грн.  за  шт.
Вис. 100 см;  Ж 10-15 см

Кактусова  Burning Love
АЖР-129 –  49  грн.  за  шт.
Вис. 100 см;  Ж 10-15 см

Кактусова Color Spectacle
АЖР-131  –  49  грн.  за  шт.
Вис. 110 см;  Ж 10-15 см

Кактусова  Friquolet
АЖР-133  –  49  грн.  за  шт.
Вис. 140  см;  Ж 10-15 см

Кактусова Gold Crown
АЖР-134  –  49  грн.  за  шт.
Вис. 120 см;  Ж 15-20 см

Кактусова Good Еarth
АЖР-135  –  49  грн.  за  шт.
Вис. 100 см;  Ж15-20 см

Кактусова Ludwig Helfert
АЖР-137  –  49  грн.  за  шт.
Вис. 100 см;  Ж 12 см

Кактусова New Dimension
АЖР-139  –  49  грн.  за  шт.
Вис. 70 см;  Ж 15-20 см

Кактусова Mick’s Peppermint
АЖР-138  –  54  грн.  за  шт.
Вис. 130 см;  Ж15-20 см

Декоративна Wittem
АЖР-124  –  49  грн.  за  шт.
Вис. 55 см;  Ж 10-15 см

Кактусова Ace Summer Emotions
АЖР-125  –  49  грн.  за  шт.
Вис. 70 см;  Ж 15-20 см

Кактусова Orfeo
АЖР-140  –  49 грн.  за  шт.
Вис. 120 см;  Ж 15-20 см

Кактусова Park Princess
АЖР-141  –  49 грн.  за  шт.
Вис. 60 см;  Ж 10-15 см

Кактусова Red Pigmy
АЖР-80  –  49 грн.  за  шт.
Вис. 50 см;  Ж 10-15 см

Кактусова Elga 
АЖР-74  –  49 грн.  за  шт.
Вис. 120 см;  Ж 10-15 см

Кактусова Veritable 
АЖР-83  –  49  грн.  за  шт.
Вис. 120 см;  Ж 15-20 см

Кактусова Witteman’s Bеst
АЖР-85  –    грн.  за  шт.49
Вис. 120 см; Ж діаметр 15-20 см

Кактусова Vuurvogel
АЖР-84  –  49 грн.  за  шт.
Вис. 120 см;  Ж 10-15 см

Кактусова My Love
АЖР-79  –  49 грн.  за  шт.
Вис. 100 см;  Ж 10-15 см

Кактусова Kennemerland
АЖР- 49 78  –   грн. за шт.
Вис. 110 см;  Ж 15-20 см

Кактусова   Jeanne d’Arc
АЖР-86  –    грн.  за  шт.49
Вис. 110 см;  Ж 15-20 см

Декоративна ArabianNight
АЖР-93  –  49  грн.  за  шт.
Вис. 100 см;  Ж10-15 см

Декоративна Berliner Kleene 
АЖР-95  –  49  грн.  за  шт.
Вис. 60 см;  Ж10-15 см

Декоративна Bonesta
АЖР-96  –  49  грн.  за  шт.
Вис. 100 см;  Ж10-15 см

Декоративна Dark Fubuki
АЖР-99  –  49  грн.  за  шт.
Вис. 90 см;  Ж10-12 см

Декоративна Duet
АЖР-100  –  49  грн.  за  шт.
Вис. 110 см;  Ж15-20 см

Декоративна Explosion
АЖР-101  –  49  грн.  за  шт.
Вис. 90 см;  Ж 15-20 см

Декоративна Gerry Scott
АЖР-103  –  49  грн.  за  шт.
Вис. 100 см;  Ж 10-15 см

Декоративна Happy go Lucky
АЖР-104 –    грн.  за  шт.49
Вис. 80 см;  Ж 22 см

Кактусова Shooting Star
АЖР-82  –    грн.  за  шт.49
Вис. 130 см;  Ж  15-20 см

Оленячі роги Sparkler 
АЖР-87  –  49 грн.  за  шт.
Вис. 120 см;  Ж 15-20 см

Галерейна Cezanne
АЖР-90  –    грн.  за  шт.49
Вис. 30 см;  Ж 10-15 см

Декоративна Holland Festival
АЖР-105  –  49 грн.  за  шт.
Вис. 130 см;  Ж 25 см

Кактусова Worton Blue Streak
АЖР-145  –  49  грн.  за  шт.
Вис. 110 см;  Ж 10-15 см
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Декоративна Maxime 
АЖР-111  –  49  грн.  за  шт.
Вис. 120 см; Ж 10-15 см

Декоративна MyamаFubuki
АЖР-112  –  49  грн.  за  шт.
Вис.100 см;  Ж 10-15 см

Декоративна Rip City 
АЖР-121  –  49 грн.  за  шт.
Вис.  110 см;  Ж 10-15 см

Декоративна Onesta
АЖР-114  –  49  грн.  за  шт.
Вис. 70 см;  Ж 10-15 см

Декоративна Lavender Perfection
АЖР-110  –  49  грн.  за  шт.
Вис. 100 см;  Ж 20-25 см

Тарілчаста Philothea
АЖР-118  –  49 грн. за шт.
Вис. 100 см;  Ж 20 см

Декоративна Smokey
АЖР-123  –  49  грн.  за  шт.
Вис. 100 см;  Ж 10-15 см

Кактусова  Burning Love
АЖР-129 –  49  грн.  за  шт.
Вис. 100 см;  Ж 10-15 см

Кактусова Color Spectacle
АЖР-131  –  49  грн.  за  шт.
Вис. 110 см;  Ж 10-15 см

Кактусова  Friquolet
АЖР-133  –  49  грн.  за  шт.
Вис. 140  см;  Ж 10-15 см

Кактусова Gold Crown
АЖР-134  –  49  грн.  за  шт.
Вис. 120 см;  Ж 15-20 см

Кактусова Good Еarth
АЖР-135  –  49  грн.  за  шт.
Вис. 100 см;  Ж15-20 см

Кактусова Ludwig Helfert
АЖР-137  –  49  грн.  за  шт.
Вис. 100 см;  Ж 12 см

Кактусова New Dimension
АЖР-139  –  49  грн.  за  шт.
Вис. 70 см;  Ж 15-20 см

Кактусова Mick’s Peppermint
АЖР-138  –  54  грн.  за  шт.
Вис. 130 см;  Ж15-20 см

Декоративна Wittem
АЖР-124  –  49  грн.  за  шт.
Вис. 55 см;  Ж 10-15 см

Кактусова Ace Summer Emotions
АЖР-125  –  49  грн.  за  шт.
Вис. 70 см;  Ж 15-20 см

Кактусова Orfeo
АЖР-140  –  49 грн.  за  шт.
Вис. 120 см;  Ж 15-20 см

Кактусова Park Princess
АЖР-141  –  49 грн.  за  шт.
Вис. 60 см;  Ж 10-15 см

Кактусова Red Pigmy
АЖР-80  –  49 грн.  за  шт.
Вис. 50 см;  Ж 10-15 см

Кактусова Elga 
АЖР-74  –  49 грн.  за  шт.
Вис. 120 см;  Ж 10-15 см

Кактусова Veritable 
АЖР-83  –  49  грн.  за  шт.
Вис. 120 см;  Ж 15-20 см

Кактусова Witteman’s Bеst
АЖР-85  –    грн.  за  шт.49
Вис. 120 см; Ж діаметр 15-20 см

Кактусова Vuurvogel
АЖР-84  –  49 грн.  за  шт.
Вис. 120 см;  Ж 10-15 см

Кактусова My Love
АЖР-79  –  49 грн.  за  шт.
Вис. 100 см;  Ж 10-15 см

Кактусова Kennemerland
АЖР- 49 78  –   грн. за шт.
Вис. 110 см;  Ж 15-20 см

Кактусова   Jeanne d’Arc
АЖР-86  –    грн.  за  шт.49
Вис. 110 см;  Ж 15-20 см

Декоративна ArabianNight
АЖР-93  –  49  грн.  за  шт.
Вис. 100 см;  Ж10-15 см

Декоративна Berliner Kleene 
АЖР-95  –  49  грн.  за  шт.
Вис. 60 см;  Ж10-15 см

Декоративна Bonesta
АЖР-96  –  49  грн.  за  шт.
Вис. 100 см;  Ж10-15 см

Декоративна Dark Fubuki
АЖР-99  –  49  грн.  за  шт.
Вис. 90 см;  Ж10-12 см

Декоративна Duet
АЖР-100  –  49  грн.  за  шт.
Вис. 110 см;  Ж15-20 см

Декоративна Explosion
АЖР-101  –  49  грн.  за  шт.
Вис. 90 см;  Ж 15-20 см

Декоративна Gerry Scott
АЖР-103  –  49  грн.  за  шт.
Вис. 100 см;  Ж 10-15 см

Декоративна Happy go Lucky
АЖР-104 –    грн.  за  шт.49
Вис. 80 см;  Ж 22 см

Кактусова Shooting Star
АЖР-82  –    грн.  за  шт.49
Вис. 130 см;  Ж  15-20 см

Оленячі роги Sparkler 
АЖР-87  –  49 грн.  за  шт.
Вис. 120 см;  Ж 15-20 см

Галерейна Cezanne
АЖР-90  –    грн.  за  шт.49
Вис. 30 см;  Ж 10-15 см

Декоративна Holland Festival
АЖР-105  –  49 грн.  за  шт.
Вис. 130 см;  Ж 25 см

Кактусова Worton Blue Streak
АЖР-145  –  49  грн.  за  шт.
Вис. 110 см;  Ж 10-15 см
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Бордюрна AutumnFairy
АЖР-178  –  49  грн.  за  шт.
Вис. 40 см; Ж 10-15 см

Бордюрна Claudette
АЖР-179  –  49  грн.  за  шт.
Вис. 70 см;  Ж 10-15 см

Куляста Peter
АЖР-187  –  49 грн.  за  шт.
Вис.  120 см;  Ж  5-6  см

Бордюрна Ellen Houston
АЖР-180 –  49  грн.  за  шт.
Вис. 60 см;  Ж  5-10 см

Бордюрна Aspen
АЖР-177  –  49  грн.  за  шт.
Вис. 70 см;  Ж 15-20 см

Бордюрна Musette
АЖР-181  –  49 грн. за шт.
Вис. 55 см;  Ж 5-10 см

Галерейна Art Deco
АЖР-189  –  49  грн.  за  шт.
Вис. 40 см;  Ж  5-10  см

Karma Bon Bini (кактусові)
АЖР-201 –  54  грн.  за  шт.
Вис. 90 см;  Ж 10-15 см

Karma Corona (кактусові)
АЖР-202 –  54  грн.  за  шт.
Вис. 100 см;  Ж 10-15 см

Тарілчата Aitara Bronwyn
АЖР-207  –  49  грн.  за  шт.
Вис. 90  см;  Ж  20 см

Тарілчата Bodacious
АЖР-208  –  49  грн.  за  шт.
Вис. 130 см;  Ж 25 см

Тарілчата Encore
АЖР-210  –  49  грн.  за  шт.
Вис. 90 см;  Ж 23 см

Тарілчата  Lavender Ruffles
АЖР-211  –  49  грн.  за  шт.
Вис. 80 см;  Ж 25 см

Тарілчата Show’n’tell
АЖР-219 –  49  грн.  за  шт.
Вис. 110 см;  Ж  20-25 см

Декоративна American Sun
АЖР-224–  49  грн.  за  шт.
Вис. 90 см;  Ж  15-20 см

Тарілчата Nick  Sr. Декоративна Akita’s Striped
АЖР-216 –  49  грн.  за  шт. АЖР-223 –  49  грн.  за  шт.

Вис. 100 см;  Ж  15-20 смВис. 120 см;  Ж 20-25 см

Куляста Eveline
АЖР-184  –  49  грн.  за  шт.
Вис. 100 см;  Ж  10-15 см

Галерейна Art Fair
АЖР-190  –  49  грн.  за  шт.
Вис. 40 см;  Ж 10-15 см

Німфейна Rancho
АЖР-196  –  69  грн.  за  шт.
Вис. 100 см;  Ж  15-20 см

Кактусова White Star
АЖР-144  –  49 грн.  за  шт.
Вис. 110 см;  Ж 15-20 см

Махрова карликова Volcane rose
АЖР-154 –  69  грн.  за  шт.
Вис. 45-60 см; Ж  6 см

Кактусова низька Amazonia
АЖР-148  –  69 грн.  за  шт.
Вис. 70 см;  Ж 11 см

Кактусова Purple Gem
АЖР-142  –  49 грн.  за  шт.
Вис. 100 см;  Ж 10-15 см

Кактусова Fripon
АЖР-149  –  79 грн. за шт.
Вис. 50 см;  Ж 14 см

Оленячі роги Aurore
АЖР-159  –  79  грн.  за  шт.
Вис. 115  см;  Ж 20-25 см

Оленячі роги Eurydice
АЖР-163  –  69  грн.  за  шт.
Вис. 120 см;  Ж15-20 см

Декоративна Jamaica
АЖР-60 - 49 грн.за шт.
Вис. 120 см; 7-10 см

Оленячі роги Ice crystal
АЖР-165  –  49  грн.  за  шт.
Вис. 110 см;  Ж15 см

Оленячі роги Idylle
АЖР-166  –  79  грн.  за  шт.
Вис. 140 см;  Ж18 см

Оленячі роги Nancy
АЖР-168  –  69  грн.  за  шт.
Вис. 130 см;  Ж 20 см

Оленячі роги Omega
АЖР-169  –  49  грн.  за  шт.
Вис. 110 см;  Ж 15-20 см

Оленячі роги Snoho Diane
АЖР-171 –  49  грн.  за  шт.
Вис. 120 см;  Ж 15-20 см

Кактусова Retro
АЖР-152  –  69  грн.  за  шт.
Вис. 60 см;  Ж 12 см

Махрова карликова  Volcane blanc
АЖР-156  –  69 грн.  за  шт.
Вис. 45-60 см;  Ж  6 см

Оленячі роги ChampsElysees
АЖР-160  –  69 грн.  за  шт.
Вис. 150 см;  Ж 25 см

Volcane jaune pointe rouge
АЖР-155  –  69  грн.  за  шт.
Вис. 45-60 см; Ж  6 см

Помпонна Artaban
АЖР-175  –  69 грн.  за  шт.
Вис. 110 см;  Ж 6 см

Помпонна Kalinka
АЖР-176  –  49  грн.  за  шт.
Вис. 120 см;  Ж 10-15 см

Оленячі роги Prestige
АЖР-225  –  79 грн.  за  шт.
Вис. 130 см;  Ж 14 см
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Відому рослину лілійник називають квіткою одного дня, бо 
цвіте вона недовго. Але мало хто знає, що ця рослина – не 
просто окраса наших клумб, а й лікує багато хвороб.

«Молодильна квітка». З квіток лілійника готують косметичні 
засоби, що мають омолоджувальні властивості. Їх відкрили 
французькі косметологи. Завдяки вмісту у квітах лілійника 
флавоноїдів, каротиноїдів, ненасичених жирних кислот вони 
допомагають позбутися мімічних зморшок тим, хто має понад 
40 років. Це підтвердили і клінічні дослідження, які прово-
дилися над препаратами, виготовленими з цієї рослини. 
В домашніх умовах можна використати такий рецепт 
омолодження. Залити квіти лілійника (тільки свіжі!) 
горілкою, щоб вона покривала біомасу на 1-1,5 см, 
настояти у темному місці впродовж 7 діб (не за-
будьте струшувати), профільтрувати, використову-
вати для протирання обличчя як звичайний 
лосьйон. (статтю не закінчено!)

Êðàñà – íà äåíü, 
çäîðîâ ÿ – ’ íà ðîêè

Bertie Ferris
АЛН-20 – 57 грн. за шт.
Висота 50 см

Chorus Line
АЛН- 22 – 59 грн. за шт.
Висота 50 см

Catherine Woodbury
АЛН- 21 – 57 грн. за шт.
Висота 50 см

Blueberry Candy
АЛН- 23 – 59 грн. за шт.
Висота 60 см

Анна Пилипчук
Лікар-дерматолог

Канна Річард Уолліс
АКН-2 - 39 грн. за шт.
висота 130 см

Канна Президент
АКН-27 - 39 грн. за шт.
висота 100 см

Хоста Undulata Mediovariegata
АХС-15 – 49 грн. за шт.
висота 50-70 см.

Хоста Wide Brim
АХС-4 – 51 грн.за шт.
висота 40-50 см

Хоста  Undulata Erromena
АХС-16 – 45 грн. за шт.
висота 50-60 см.

Канна  Хамелеон
АКН-1 - 39 грн. за шт.
висота 100 см

Канна Кенінг Гумберг
АКН- 28 - 39 грн. за шт.
висота 150 см

Канна  Апофеоз
АКН-11 - 39 грн. за шт.
висота 110 см

Канна Жовтий Король 
АКН-29 - 39 грн. за шт.
Висота 110 см

Канна Лабе
АКН-26 - 39 грн. за шт.
висота 

Канна Гумберт 
АКН-30 - 39 грн. за шт.
висота – 100 см 

IV-V VI-VII6-8 cм 30-40 cм

Хоста – «королева» тінистого саду. Люблять її перш за все, за дивну красу листя, хоча і квіти у них теж 
дуже декоративні. Чарівне листя хости може бути серцеподібним, округлим або вузьким, його довжина 
може становити від 5 до 38 см. Листки можуть мати різне забарвлення. 

Канни – багаторічні, красивоквітучі, світлолюбні й теплолюбні рослини. Обов’язковою умовою вирощуван-
ня є пухкий, багатий на гумус ґрунт, тепле, сонячне місце виростання, достатня кількість поливної води.

Канна  Ореол
АКН-3 - 39 грн. за шт.
висота 120 см

Канна Кримські Зорі
АКН-8 - 39 грн. за шт.
висота 130 см

Канна Маестро
АКН-9 - 39 грн. за шт.
висота 150 см

Канна Розенкранцен
АКН-7 - 39 грн. за шт.

Мікс канн
АКН-25 - 104 грн. за 3 шт.

III-V VII-IX6-8 cм 30-40 cм
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Анемона   корончата 
“Mr. Fokker”
ААН-4 – 15 грн. за 5 шт.  

Анемона Bicolor
ААН-3 – 14 грн. за 5 шт.  

Анемона корончата 
“Mount Everest”
ААН-8 – 14 грн. за 5 шт.

Анемона  корончата 
“Sylphide”
ААН-11  –  14 грн. за 5 шт.

Анемони - красивий грунтопокривник. Буває 
різного забарвлення. Висаджувати на на освітлені, 
злегка затінені місця. 

щоб прочитати повністю статтю про лікувальні 
і косметичні властивості лілійників пропонуємо 
оформити пільгову редакційну передплату на 2015 
рік, рах.-фактура на пільгову передплату на стор. 31
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висота 150 см

Канна Розенкранцен
АКН-7 - 39 грн. за шт.

Мікс канн
АКН-25 - 104 грн. за 3 шт.
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Анемона   корончата 
“Mr. Fokker”
ААН-4 – 15 грн. за 5 шт.  

Анемона Bicolor
ААН-3 – 14 грн. за 5 шт.  

Анемона корончата 
“Mount Everest”
ААН-8 – 14 грн. за 5 шт.

Анемона  корончата 
“Sylphide”
ААН-11  –  14 грн. за 5 шт.

Анемони - красивий грунтопокривник. Буває 
різного забарвлення. Висаджувати на на освітлені, 
злегка затінені місця. 

щоб прочитати повністю статтю про лікувальні 
і косметичні властивості лілійників пропонуємо 
оформити пільгову редакційну передплату на 2015 
рік, рах.-фактура на пільгову передплату на стор. 31



Іриси, які навесні милують око 
веселковими барвами, ще нази-
вають «фіалковим коренем». Ад-
же в кореневищах рослини міс-
титься до 0,3% ефірної олії, яка 
й надає кореневищу аромат фіа-
лок. Щоправда, це стається ли-
ше в процесі підсушування коре-
нів (свіжі корені мають звичай-
ний, трав’янистий запах). Такі 
ароматні корені використовують 
у парфумерії і для ароматизації 
лікерів, вин та інших напоїв, а 
також додають у різні спеції до 
страв (з цією метою корені вису-
шують і спорошковують).

Втім іриси здавна використо-
вують і як лікувальний засіб. Ще 
Авіценна відкрив цілющі власти-
вості ірисів і використовував їх 
як ліки. Нині доведено, що в ли-
сті рослини містяться аскорбіно-
ва й амінокислоти, у кореневищі, 
окрім ефірних олій, – ще й орга-
нічні кислоти, дубильні речовини. 

ЗАПАСАЄМОСЯ ЛІКАМИ
Кореневища ірисів зазвичай 

заготовляють восени – у верес-
ні-жовтні. Для приготування ліків 
можна використовувати корене-
вище трирічної рослини – у ній 
накопичується максимальна кіль-
кість цілющих компонентів.

У сучасній медицині цілющі 
властивості ірисів використову-
ють у лікуванні захворювань пе-
чінки, жовчного міхура та шлун-
ково-кишкового тракту, запален-
ня дихальних шляхів. Ефектив-
ний ірис і в боротьбі з жіночими 
хворобами.

З ірисів можна приготувати 
багато лікувальних фітозасобів.
Проти кашлю. Сухі кореневища 
ірисів спорошкувати, 2 столові 
ложки сировини залити в термосі 
1 склянкою окропу, настояти 
впродовж 2 годин, процідити і 
пити по 1/3 склянки 4-5 разів на 
день за півгодини до їжі до пов-
ного одужання. Цей настій допо-
може позбутися набряків. А зов-
нішньо його можна використову-
вати для лікування мастопатії 
(прикладати компреси на молоч-

ну залозу на 30 хв.). (Інформація 
доступна лише передплатникам!)

Півник німецький 
American classic 
АПК-26 – 45 грн. за шт.            
Висота 90-120 см

Півник німецький
 Before the storm 
АПК-27 – 45 грн. за шт.             
Висота 90 см

Півник німецький 
Beverly sills 
АПК-28 – 42 грн. за шт.
Висота 90 см

Півник німецький  
Pure as the   
АПК-32 – 45 грн. за шт.
Висота 90 см

Півник німецький  
Superstition 
АПК-33 – 45 грн. за шт.
Висота 90 см

Півник німецький  
Swingtown   
АПК-34 – 49 грн. за шт.
Висота 90 см

Півник німецький 
Copatonic   
АПК-29 – 49 грн. за шт.
Висота 90 см

Півник німецький 
Double bubble
АПК-30 – 45 грн. за шт.                   
Висота 90 см

Півник німецький 
Going home   
АПК-31 – 49 грн. за шт.
Висота 90 см

Òàºìíèöÿ 
ô³àëêîâîãî êîðåíÿ

Анна Пилипчук
Лікар-дерматолог
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Далі в статті автор розповідає 
про використання ірисів проти 
ангіни та стоматиту, веснянок і 
лупи, зморщок та «п’яткової 
шпори, а також про викори-
стання в аромотерапії та для 
догляду за зубами (відбілюван-
ня зубів та позбавлення пога-
ного запаху з рота). Для озна-
йомлення з повним варіантом 
статті передплатіть журнал за 
пільговою ціною (див. стор. 31, 
61) 

Вигідна Вигідна 
передплата!передплата!

ПередплачуйтеПередплачуйте
«СонцеСад»!«СонцеСад»!

Передплачуйте та отримуйте улюблений журнал!

Періодичність виходу – 1 раз в квартал.

Передплатіть журнал «СонцеСад» на 2015 рік 
за пільговою ціною: 19 грн. (замість 

23 грн.40 коп.) - за паперовий варіант журналу, 
16 грн. за електронний варіант журналу – 

і виграйте головний приз - 
4-місну диван-гойдалку 

Оплатіть до 1 лютого року рахунок-фактуру на передплату журналу «СонцеСад» на 2015 рік у будь-якому 
банку чи на пошті на рахунок видавця журналу ФОП Михаць М.О.та надішліть (обов’язково) квитанцію 

про передплату на адресу нашої редакції:  
81340, 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 пошті і 
виписала мені на півроку Ваш жур-
нал. Він мені сподобався і я зроби-
ла підписку на цілий рік, а прочи-
тавши про розіграш, вислала кви-
танцію. Як всі були здивовані, коли 
мені подзвонили з редакції і сказа-
ли, що я виграла головний приз. 
Тож вірте і надійтесь, грайте і 
вигравайте!

Лист Галини Олексіївни:

Ùå îäíà ìîæëèâ³ñòü îòðèìóâàòè óëþáëåíèé æóðíàë!
Замовте будь-який товар по каталогу з цього журналу 

і гарантовано безкоштовно отримайте передплату на 2, 3, 4 квартал 2015 року

Диван-гойдалка вироблена в Італії,  зручна м'яка частина розміщена на надійній металевій сітці Диван-гойдалка вироблена в Італії,  зручна м'яка частина розміщена на надійній металевій сітці 
(витримує вагу 320 кг), диван розкладається у ліжко, на якому Ви будете гойдатись, мов у казці.(витримує вагу 320 кг), диван розкладається у ліжко, на якому Ви будете гойдатись, мов у казці.

Крім гойдалки розігруються ще 50 інших чудових призів для саду.Крім гойдалки розігруються ще 50 інших чудових призів для саду.

ðàõ.-ôàêòóðà

íà ñò. 31, 61



Іриси, які навесні милують око 
веселковими барвами, ще нази-
вають «фіалковим коренем». Ад-
же в кореневищах рослини міс-
титься до 0,3% ефірної олії, яка 
й надає кореневищу аромат фіа-
лок. Щоправда, це стається ли-
ше в процесі підсушування коре-
нів (свіжі корені мають звичай-
ний, трав’янистий запах). Такі 
ароматні корені використовують 
у парфумерії і для ароматизації 
лікерів, вин та інших напоїв, а 
також додають у різні спеції до 
страв (з цією метою корені вису-
шують і спорошковують).

Втім іриси здавна використо-
вують і як лікувальний засіб. Ще 
Авіценна відкрив цілющі власти-
вості ірисів і використовував їх 
як ліки. Нині доведено, що в ли-
сті рослини містяться аскорбіно-
ва й амінокислоти, у кореневищі, 
окрім ефірних олій, – ще й орга-
нічні кислоти, дубильні речовини. 

ЗАПАСАЄМОСЯ ЛІКАМИ
Кореневища ірисів зазвичай 

заготовляють восени – у верес-
ні-жовтні. Для приготування ліків 
можна використовувати корене-
вище трирічної рослини – у ній 
накопичується максимальна кіль-
кість цілющих компонентів.

У сучасній медицині цілющі 
властивості ірисів використову-
ють у лікуванні захворювань пе-
чінки, жовчного міхура та шлун-
ково-кишкового тракту, запален-
ня дихальних шляхів. Ефектив-
ний ірис і в боротьбі з жіночими 
хворобами.

З ірисів можна приготувати 
багато лікувальних фітозасобів.
Проти кашлю. Сухі кореневища 
ірисів спорошкувати, 2 столові 
ложки сировини залити в термосі 
1 склянкою окропу, настояти 
впродовж 2 годин, процідити і 
пити по 1/3 склянки 4-5 разів на 
день за півгодини до їжі до пов-
ного одужання. Цей настій допо-
може позбутися набряків. А зов-
нішньо його можна використову-
вати для лікування мастопатії 
(прикладати компреси на молоч-

ну залозу на 30 хв.). (Інформація 
доступна лише передплатникам!)

Півник німецький 
American classic 
АПК-26 – 45 грн. за шт.            
Висота 90-120 см

Півник німецький
 Before the storm 
АПК-27 – 45 грн. за шт.             
Висота 90 см

Півник німецький 
Beverly sills 
АПК-28 – 42 грн. за шт.
Висота 90 см

Півник німецький  
Pure as the   
АПК-32 – 45 грн. за шт.
Висота 90 см

Півник німецький  
Superstition 
АПК-33 – 45 грн. за шт.
Висота 90 см

Півник німецький  
Swingtown   
АПК-34 – 49 грн. за шт.
Висота 90 см

Півник німецький 
Copatonic   
АПК-29 – 49 грн. за шт.
Висота 90 см

Півник німецький 
Double bubble
АПК-30 – 45 грн. за шт.                   
Висота 90 см

Півник німецький 
Going home   
АПК-31 – 49 грн. за шт.
Висота 90 см
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Далі в статті автор розповідає 
про використання ірисів проти 
ангіни та стоматиту, веснянок і 
лупи, зморщок та «п’яткової 
шпори, а також про викори-
стання в аромотерапії та для 
догляду за зубами (відбілюван-
ня зубів та позбавлення пога-
ного запаху з рота). Для озна-
йомлення з повним варіантом 
статті передплатіть журнал за 
пільговою ціною (див. стор. 31, 
61) 

Вигідна Вигідна 
передплата!передплата!

ПередплачуйтеПередплачуйте
«СонцеСад»!«СонцеСад»!

Передплачуйте та отримуйте улюблений журнал!

Періодичність виходу – 1 раз в квартал.

Передплатіть журнал «СонцеСад» на 2015 рік 
за пільговою ціною: 19 грн. (замість 

23 грн.40 коп.) - за паперовий варіант журналу, 
16 грн. за електронний варіант журналу – 

і виграйте головний приз - 
4-місну диван-гойдалку 

Оплатіть до 1 лютого року рахунок-фактуру на передплату журналу «СонцеСад» на 2015 рік у будь-якому 
банку чи на пошті на рахунок видавця журналу ФОП Михаць М.О.та надішліть (обов’язково) квитанцію 

про передплату на адресу нашої редакції:  
81340, 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 пошті і 
виписала мені на півроку Ваш жур-
нал. Він мені сподобався і я зроби-
ла підписку на цілий рік, а прочи-
тавши про розіграш, вислала кви-
танцію. Як всі були здивовані, коли 
мені подзвонили з редакції і сказа-
ли, що я виграла головний приз. 
Тож вірте і надійтесь, грайте і 
вигравайте!

Лист Галини Олексіївни:

Ùå îäíà ìîæëèâ³ñòü îòðèìóâàòè óëþáëåíèé æóðíàë!
Замовте будь-який товар по каталогу з цього журналу 

і гарантовано безкоштовно отримайте передплату на 2, 3, 4 квартал 2015 року

Диван-гойдалка вироблена в Італії,  зручна м'яка частина розміщена на надійній металевій сітці Диван-гойдалка вироблена в Італії,  зручна м'яка частина розміщена на надійній металевій сітці 
(витримує вагу 320 кг), диван розкладається у ліжко, на якому Ви будете гойдатись, мов у казці.(витримує вагу 320 кг), диван розкладається у ліжко, на якому Ви будете гойдатись, мов у казці.

Крім гойдалки розігруються ще 50 інших чудових призів для саду.Крім гойдалки розігруються ще 50 інших чудових призів для саду.
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Водойма в саду

Про це мріють багато садівників та 
квітникарів. Якщо є природна водойма – 
добре, якщо ж нема – її можна зробити. 
А я розповім, як озеленити водойму. В 
природній водоймі всі рослини можна 
висаджувати прямо в ґрунт у прибереж-
ній зоні.

Висаджування. У штучну водойму рос-
лини треба висаджувати у ємностях, на-
приклад, у квіткових горщиках. Беремо 
горщик (з отворами в денці), насипаємо 
в нього городньої землі, змішаної з піс-
ком та компостом (перегноєм) у про-
порції 3:1:1, зверху розміщуємо відрізок 
кореневища німфеї, злегка втискаємо в 
землю і присипаємо піском, залишаючи 
зверху тільки бруньки. Після цього пісок 
закриваємо камінцями – вони унемо-
жливлюють спливання кореневища. Да-
лі горщик легенько опускаємо у воду, 
спочатку на невелику глибину (прибли-
зно на 20 см). За декілька днів почина-

З акохананімфа

 Водяна лілія 
Marliacea Chromatella
АВД-1 – 119 грн. за шт. Водяна лілія Sioux

АВД-2 – 109 грн. за шт.

Водяна лілія 
Laydekeri Rosea
АВД-3 – 109 грн. за шт.

Кохання – вічне

Давним-давно жила на світі красуня-
німфа (водяна лілія). Всі ночі вона про-
водила на дні озера, а зі сходом сонця 
випливала на поверхню та милувалася 
навколишньою красою. Одного дня нім-
фа побачила на березі красивого юнака 
і закохалася в нього. Та юнак, навіть не 
глянувши в її бік, пішов геть. Закохана 
німфа довго дивилася йому вслід і біль-
ше не повернулася у підводне царство, а 
перетворилася на гарну квітку, яку люди 
назвали німфея.

Німфея – багаторічна рослина з роди-
ни лататтєвих. Широко відкриті квіти ле-
жать на поверхні води, оточені красивим 
глянцевим листям. Квіти відкриваються 
рано-вранці, а закриваються пізно вве-
чері. Одна квітка живе 4–5 днів, але за 
рахунок того, що з-під кожного листка 
виростає квітконос, цвітіння рослини 
продовжується з кінця травня до почат-
ку холодів.

Зінаїда Скрипник, 
Чернівецька область

ють відростати листочки. Тепер можна 
горщик опустити глибше (до 1 м). Восе-
ни горщики з промерзаючої водойми 
виймаємо, обрізаємо все листя, а єм-
ність кладемо в поліетиленовий пакет, 
зав’язуємо його і переносимо в холод.

Розмноження. Німфеї розмножують 
діленням. За 2-3 роки рослину вийма-
ють із ґрунту, відрізають шматок кореня 
з бруньками, зрізи обсипають попелом 
або товченим вугіллям і висаджують у 
горщики, а маточну рослину повертають 
на місце. 

Краса «в мініатюрі»

Коли нема можливості облаштувати 
водойму, зробіть «міні-водойму». Для 
цього беруть велике відро, наповнюють 
його відстояною водою, опускають у 
нього горщик із німфеєю і чекають цві-
тіння. Щоправда, квітки у неї будуть дрі-
бніші, ніж у великій водоймі, однак їхня 
неземна краса компенсує цей недолік.

Фрезія синя
АФР-2 – 15 грн. за 5 шт.

Фрезія жовта
АФР-1 – 15 грн. за 5 шт.

Фрезія рожева
АФР-3 – 15 грн. за 5 шт.

Фрезія біла
АФР-4 – 15 грн. за 5 шт.

ІV-V VII-VIII6-8 cм 10 см 30-50 cм IV-V VII-VIII15 cм

Гладіолус Анук
АГЛ-78 - 29 грн. за 4 шт.
 Висота 120 см   

Гладіолус Джо Джо
АГЛ-82 – 29 грн. за 4 шт.
Висота 120 см   

Гладіолус Платина
АГЛ-85 – 29 грн. за 4 шт.
Висота 110 см   

Гладіолус Соліст
АГЛ-87 – 29 грн. за 4 шт.
Висота 120 см   

Гладіолус Бангладеш
АГЛ-79 – 29 грн. за 4 шт.
Висота 100 см   

Гладіолус Зелена зоря
АГЛ-38 – 29 грн. за 4 шт.
Висота 100 см   

Гладіолус Принцеса Маргарет Роуз
АГЛ-39 – 29 грн. за 4 шт.
Висота 110 см   

Гладіолус Фіолетовий місяць
АГЛ-88 – 29 грн. за 4 шт.
Висота 110 см   

Гладіолус Чорний подарунок
АГЛ-80 – 29 грн. за 4 шт.
Висота 130 см   

Гладіолус Ілюзія
АГЛ-83 – 29 грн. за 4 шт.
Висота 90 см   

Гладіолус Присціла
АГЛ-68 – 29 грн. за 4 шт.
Висота 120 см   

Гладіолус Адванс
АГЛ-89 – 29 грн. за 4 шт.
 Висота 140-150 см

Гладіолус Лимончелло
АГЛ-81 – 29 грн. за 4 шт.
 Висота 130 см   

Гладіолус Пітер Пірс
АГЛ-66 – 29 грн. за 4 шт.
 Висота 140 см   

Гладіолус Фіолетова флора
АГЛ- 86 – 29 грн. за 4 шт.
Висота 120 см   

Гладіолус Фарбований Рафаель
АГЛ-84 – 29 грн. за 4 шт.
Висота 110 см
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Водойма в саду

Про це мріють багато садівників та 
квітникарів. Якщо є природна водойма – 
добре, якщо ж нема – її можна зробити. 
А я розповім, як озеленити водойму. В 
природній водоймі всі рослини можна 
висаджувати прямо в ґрунт у прибереж-
ній зоні.

Висаджування. У штучну водойму рос-
лини треба висаджувати у ємностях, на-
приклад, у квіткових горщиках. Беремо 
горщик (з отворами в денці), насипаємо 
в нього городньої землі, змішаної з піс-
ком та компостом (перегноєм) у про-
порції 3:1:1, зверху розміщуємо відрізок 
кореневища німфеї, злегка втискаємо в 
землю і присипаємо піском, залишаючи 
зверху тільки бруньки. Після цього пісок 
закриваємо камінцями – вони унемо-
жливлюють спливання кореневища. Да-
лі горщик легенько опускаємо у воду, 
спочатку на невелику глибину (прибли-
зно на 20 см). За декілька днів почина-

З акохананімфа

 Водяна лілія 
Marliacea Chromatella
АВД-1 – 119 грн. за шт. Водяна лілія Sioux

АВД-2 – 109 грн. за шт.

Водяна лілія 
Laydekeri Rosea
АВД-3 – 109 грн. за шт.

Кохання – вічне

Давним-давно жила на світі красуня-
німфа (водяна лілія). Всі ночі вона про-
водила на дні озера, а зі сходом сонця 
випливала на поверхню та милувалася 
навколишньою красою. Одного дня нім-
фа побачила на березі красивого юнака 
і закохалася в нього. Та юнак, навіть не 
глянувши в її бік, пішов геть. Закохана 
німфа довго дивилася йому вслід і біль-
ше не повернулася у підводне царство, а 
перетворилася на гарну квітку, яку люди 
назвали німфея.

Німфея – багаторічна рослина з роди-
ни лататтєвих. Широко відкриті квіти ле-
жать на поверхні води, оточені красивим 
глянцевим листям. Квіти відкриваються 
рано-вранці, а закриваються пізно вве-
чері. Одна квітка живе 4–5 днів, але за 
рахунок того, що з-під кожного листка 
виростає квітконос, цвітіння рослини 
продовжується з кінця травня до почат-
ку холодів.

Зінаїда Скрипник, 
Чернівецька область

ють відростати листочки. Тепер можна 
горщик опустити глибше (до 1 м). Восе-
ни горщики з промерзаючої водойми 
виймаємо, обрізаємо все листя, а єм-
ність кладемо в поліетиленовий пакет, 
зав’язуємо його і переносимо в холод.

Розмноження. Німфеї розмножують 
діленням. За 2-3 роки рослину вийма-
ють із ґрунту, відрізають шматок кореня 
з бруньками, зрізи обсипають попелом 
або товченим вугіллям і висаджують у 
горщики, а маточну рослину повертають 
на місце. 

Краса «в мініатюрі»

Коли нема можливості облаштувати 
водойму, зробіть «міні-водойму». Для 
цього беруть велике відро, наповнюють 
його відстояною водою, опускають у 
нього горщик із німфеєю і чекають цві-
тіння. Щоправда, квітки у неї будуть дрі-
бніші, ніж у великій водоймі, однак їхня 
неземна краса компенсує цей недолік.

Фрезія синя
АФР-2 – 15 грн. за 5 шт.

Фрезія жовта
АФР-1 – 15 грн. за 5 шт.

Фрезія рожева
АФР-3 – 15 грн. за 5 шт.

Фрезія біла
АФР-4 – 15 грн. за 5 шт.

ІV-V VII-VIII6-8 cм 10 см 30-50 cм IV-V VII-VIII15 cм

Гладіолус Анук
АГЛ-78 - 29 грн. за 4 шт.
 Висота 120 см   

Гладіолус Джо Джо
АГЛ-82 – 29 грн. за 4 шт.
Висота 120 см   

Гладіолус Платина
АГЛ-85 – 29 грн. за 4 шт.
Висота 110 см   

Гладіолус Соліст
АГЛ-87 – 29 грн. за 4 шт.
Висота 120 см   

Гладіолус Бангладеш
АГЛ-79 – 29 грн. за 4 шт.
Висота 100 см   

Гладіолус Зелена зоря
АГЛ-38 – 29 грн. за 4 шт.
Висота 100 см   

Гладіолус Принцеса Маргарет Роуз
АГЛ-39 – 29 грн. за 4 шт.
Висота 110 см   

Гладіолус Фіолетовий місяць
АГЛ-88 – 29 грн. за 4 шт.
Висота 110 см   

Гладіолус Чорний подарунок
АГЛ-80 – 29 грн. за 4 шт.
Висота 130 см   

Гладіолус Ілюзія
АГЛ-83 – 29 грн. за 4 шт.
Висота 90 см   

Гладіолус Присціла
АГЛ-68 – 29 грн. за 4 шт.
Висота 120 см   

Гладіолус Адванс
АГЛ-89 – 29 грн. за 4 шт.
 Висота 140-150 см

Гладіолус Лимончелло
АГЛ-81 – 29 грн. за 4 шт.
 Висота 130 см   

Гладіолус Пітер Пірс
АГЛ-66 – 29 грн. за 4 шт.
 Висота 140 см   

Гладіолус Фіолетова флора
АГЛ- 86 – 29 грн. за 4 шт.
Висота 120 см   

Гладіолус Фарбований Рафаель
АГЛ-84 – 29 грн. за 4 шт.
Висота 110 см
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Ботанічна довідка

Рід Бегонія (Begonia) з одно-
йменної родини бегонієвих налі-
чує понад 900 видів напівкущів, 
ліан, трав’янистих рослин, поде-
коли епіфітів, що виростають у 
тропічних і субтропічних районах 
Америки, Південно-Східної Азії, 
Африки. Особливо популярними 
нині є ампельні бегонії. Серед 
них трапляються як красивокві-
тучі, так і декоративнолисті види 
й форми.

Особливості культивування

Субстрат: земля листкова, 
торф, перегній, пісок (2:1:1:1). 
Поливання влітку – рясне, зи-
мою – помірне з використанням 
води кімнатної температури, яка 
не містить вапна. Потребують 
високої вологості повітря. Для 
цього горщик кладуть у вологий 
торф. Температура в кімнаті 
тримання: 16-20°С, зимою – не 
нижче ніж 10-15°С, поливання – 
скорочене. Місцерозташування – 
достатньо освітлене, але далеко 
від прямого сонячного проміння. 
Приміщення має бути добре про-
вітрюване. Пересаджування – 
щороку навесні.

Слід пам’ятати, що для бегоній 
недостатнє поливання є менш 
небезпечним, ніж надмірне. Лис-

тя не можна обприскувати. Не 
витримують протягів.

Розмножують листковими, вер-
хівковими, стебловими живцями, 
поділом рослини та бульб при 
пересаджуванні, рідше насінням.

Розміщення бегоній в 
інтер’єрі

Використовують у кімнатній ку-
льтурі, теплих і помірно теплих 
теплицях, зимових садах у під-
вісних кошиках, кашпо як неви-
багливі красивоквітучі та деко-
ративнолисті рослини. Бегонії 
завжди були невіддільним еле-
ментом вишуканого інтер’єру в 
романтичному стилі. Завдяки 
судовій транспірації листки бе-
гонії сприяють видаленню отру-
йних речовин у помешканні. До-
речно їх завести одразу ж після 
ремонту.

Це цікаво

Рід бегонія названо на честь 
губернатора Гаїті М.Бегона, який 
жив у 1638–1710 рр. Поза тим, 
цю назву пов’язують із історич-
ним фактом втечі Наполеона з 
Росії в 1812 році, оскільки долі-
шній бік листя схожий на відмо-
рожене вухо. Саме форма листя 
дала бегонії ще одну назву – 
слонове вухо.

Вважають, що багата палітра 
барв бульбових бегоній дарує 
людині тепло і втіху, що дає 
можливість забути про буденні 
проблеми, спонукає до нових 
ідей і бажань. Дія цих рослин 
дужчає, коли вони виростають 
групою. Поставте декілька гор-
щиків бегоній поруч, а особливо 
там, де найчастіше відпочива-
ють Ваші літні батьки. Ці росли-
ни додадуть їм сили та покра-
щать настрій. 

Êàëåéäîñêîï 
áåãîí³é 
äëÿ âàøîãî ³íòåð’ºðó

Áåãîí³¿ í³êîëè íå âèõîäèëè ç ìîäè. Íàâ³òü çäîáóâøè â ìè-
íóëîìó ñòîð³÷÷³ ñëàâó «áàáóñèíèõ êâ³ò³â», âîíè íå ï³øëè 
â íåáóòòÿ, à é äàë³ ¿õ âèêîðèñòîâóâàëè äëÿ îôîðìëåííÿ 
³íòåð’ºðó â ðîìàíòè÷íîìó ñòèë³.

Бегонія повна біла
АБГ-1 – 22 грн. за шт.

Бегонія Bouton de Rose
АБГ-4 – 25 грн. за шт.

Бегонія повна жовта
АБГ-2 – 22 грн. за шт.

Бегонія мармората червоно-біла
АБГ-23 – 24 грн. за шт.

Бегонія Picotee жовто-червона
АБГ-19 – 27 грн. за шт.

Бегонія Fimbriata Salmon
АБГ-24 – 22 грн. за шт.

Улейська Людмила Іванівна, 
зав. лаб. дендрології та квітникарства 
Нікітського ботанічного саду, к.б.н..

Жовтець  Elegance 
Hot Pink
АЖВ-8 - 22 грн.за шт.

Жовтець  Elegance 
Cioccolato 158
АЖВ-9 - 22 грн.за шт.

Жовтець  Elegance 
Viola 06
АЖВ-13 - 22 грн.за шт.

Жовтець  Elegance  
Salmone 06
АЖВ-14 - 22 грн.за шт.

Жовтець  Elegance 
Crema
АЖВ-15 - 22 грн.за шт.

Жовтець  Elegance 
Festival Bianco 
АЖВ-10 - 22 грн.за шт.

Жовтець  Elegance 
Festival Rosa 
АЖВ-11 - 22 грн.за шт.

Жовтець  Elegance 
Rosa chiaro 3P10
АЖВ-16 - 22 грн.за шт.

Жовтець  Elegance 
Giallo 91-G
АЖВ-17 - 22 грн.за шт.

Жовтець  Elegance 
Giallo Striato 65-09
АЖВ-18 - 22 грн.за шт.

Жовтець Elegance 
Bianco Sfumato
 АЖВ-6 - 22 грн.за шт.

Різнобарвна гама жовтців, отри-
маних шляхом генетичного покра-
щення, які селекціоновані і роз-
множені природним способом. Ці 
гібриди характеризуються раннім 
цвітінням, високою віддачею (про-
дуктивністю) в поєднанні з високою 
гомогенністю кольорів та широкою 
(хроматичною) кольоровою гамою, а 
також особливо великим розміром 
квіток.

Тигридія отримала свою назву в силу строкатого малюнка квіткового зіва, який нагадує тигровий окрас. 
Квітка розпускається всього на один день, але вона яскрава, оригінальна і нагадує рідкісного тропічного 
метелика. Враховуючи те, що з однієї цибулини виростають кілька пагонів, то в цілому цвітіння може три-
вати близько двох тижнів. Тигридії на зиму викопують і зберігають в сухому приміщенні при +4°С - +10°С.

Êîëåêö³ÿ 
³òàë³éñüêèõ æîâòö³â 
(ëþòèê³â) Elegance

Жовтець  Elegance  
Bianco 59-99
АЖВ-12 - 22 грн.за шт.

Мікс жовтців
АЖВ-19 - 79 грн. за 4 шт.

ІV-V VI-VIII6-8 cм 10-15 см 30-35 cм

ІV-V VII-IX10 cм 10-15 см

Тигридія павонія Alba grandiflora
АТГ-5 – 16 грн. за 5 шт.
Діаметр квітки 10-15 см

Тигридія павонія Aurea
АТГ-6 – 16 грн. за 5 шт.
Діаметр квітки 10-15 см

Тигридія павонія Speciosa
АТГ-4 – 16 грн. за 5 шт.
Діаметр квітки 10-15 см

Італійські лю
тики, тигридії
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Ботанічна довідка

Рід Бегонія (Begonia) з одно-
йменної родини бегонієвих налі-
чує понад 900 видів напівкущів, 
ліан, трав’янистих рослин, поде-
коли епіфітів, що виростають у 
тропічних і субтропічних районах 
Америки, Південно-Східної Азії, 
Африки. Особливо популярними 
нині є ампельні бегонії. Серед 
них трапляються як красивокві-
тучі, так і декоративнолисті види 
й форми.

Особливості культивування

Субстрат: земля листкова, 
торф, перегній, пісок (2:1:1:1). 
Поливання влітку – рясне, зи-
мою – помірне з використанням 
води кімнатної температури, яка 
не містить вапна. Потребують 
високої вологості повітря. Для 
цього горщик кладуть у вологий 
торф. Температура в кімнаті 
тримання: 16-20°С, зимою – не 
нижче ніж 10-15°С, поливання – 
скорочене. Місцерозташування – 
достатньо освітлене, але далеко 
від прямого сонячного проміння. 
Приміщення має бути добре про-
вітрюване. Пересаджування – 
щороку навесні.

Слід пам’ятати, що для бегоній 
недостатнє поливання є менш 
небезпечним, ніж надмірне. Лис-

тя не можна обприскувати. Не 
витримують протягів.

Розмножують листковими, вер-
хівковими, стебловими живцями, 
поділом рослини та бульб при 
пересаджуванні, рідше насінням.

Розміщення бегоній в 
інтер’єрі

Використовують у кімнатній ку-
льтурі, теплих і помірно теплих 
теплицях, зимових садах у під-
вісних кошиках, кашпо як неви-
багливі красивоквітучі та деко-
ративнолисті рослини. Бегонії 
завжди були невіддільним еле-
ментом вишуканого інтер’єру в 
романтичному стилі. Завдяки 
судовій транспірації листки бе-
гонії сприяють видаленню отру-
йних речовин у помешканні. До-
речно їх завести одразу ж після 
ремонту.

Це цікаво

Рід бегонія названо на честь 
губернатора Гаїті М.Бегона, який 
жив у 1638–1710 рр. Поза тим, 
цю назву пов’язують із історич-
ним фактом втечі Наполеона з 
Росії в 1812 році, оскільки долі-
шній бік листя схожий на відмо-
рожене вухо. Саме форма листя 
дала бегонії ще одну назву – 
слонове вухо.

Вважають, що багата палітра 
барв бульбових бегоній дарує 
людині тепло і втіху, що дає 
можливість забути про буденні 
проблеми, спонукає до нових 
ідей і бажань. Дія цих рослин 
дужчає, коли вони виростають 
групою. Поставте декілька гор-
щиків бегоній поруч, а особливо 
там, де найчастіше відпочива-
ють Ваші літні батьки. Ці росли-
ни додадуть їм сили та покра-
щать настрій. 

Êàëåéäîñêîï 
áåãîí³é 
äëÿ âàøîãî ³íòåð’ºðó

Áåãîí³¿ í³êîëè íå âèõîäèëè ç ìîäè. Íàâ³òü çäîáóâøè â ìè-
íóëîìó ñòîð³÷÷³ ñëàâó «áàáóñèíèõ êâ³ò³â», âîíè íå ï³øëè 
â íåáóòòÿ, à é äàë³ ¿õ âèêîðèñòîâóâàëè äëÿ îôîðìëåííÿ 
³íòåð’ºðó â ðîìàíòè÷íîìó ñòèë³.

Бегонія повна біла
АБГ-1 – 22 грн. за шт.

Бегонія Bouton de Rose
АБГ-4 – 25 грн. за шт.

Бегонія повна жовта
АБГ-2 – 22 грн. за шт.

Бегонія мармората червоно-біла
АБГ-23 – 24 грн. за шт.

Бегонія Picotee жовто-червона
АБГ-19 – 27 грн. за шт.

Бегонія Fimbriata Salmon
АБГ-24 – 22 грн. за шт.

Улейська Людмила Іванівна, 
зав. лаб. дендрології та квітникарства 
Нікітського ботанічного саду, к.б.н..

Жовтець  Elegance 
Hot Pink
АЖВ-8 - 22 грн.за шт.

Жовтець  Elegance 
Cioccolato 158
АЖВ-9 - 22 грн.за шт.

Жовтець  Elegance 
Viola 06
АЖВ-13 - 22 грн.за шт.

Жовтець  Elegance  
Salmone 06
АЖВ-14 - 22 грн.за шт.

Жовтець  Elegance 
Crema
АЖВ-15 - 22 грн.за шт.

Жовтець  Elegance 
Festival Bianco 
АЖВ-10 - 22 грн.за шт.

Жовтець  Elegance 
Festival Rosa 
АЖВ-11 - 22 грн.за шт.

Жовтець  Elegance 
Rosa chiaro 3P10
АЖВ-16 - 22 грн.за шт.

Жовтець  Elegance 
Giallo 91-G
АЖВ-17 - 22 грн.за шт.

Жовтець  Elegance 
Giallo Striato 65-09
АЖВ-18 - 22 грн.за шт.

Жовтець Elegance 
Bianco Sfumato
 АЖВ-6 - 22 грн.за шт.

Різнобарвна гама жовтців, отри-
маних шляхом генетичного покра-
щення, які селекціоновані і роз-
множені природним способом. Ці 
гібриди характеризуються раннім 
цвітінням, високою віддачею (про-
дуктивністю) в поєднанні з високою 
гомогенністю кольорів та широкою 
(хроматичною) кольоровою гамою, а 
також особливо великим розміром 
квіток.

Тигридія отримала свою назву в силу строкатого малюнка квіткового зіва, який нагадує тигровий окрас. 
Квітка розпускається всього на один день, але вона яскрава, оригінальна і нагадує рідкісного тропічного 
метелика. Враховуючи те, що з однієї цибулини виростають кілька пагонів, то в цілому цвітіння може три-
вати близько двох тижнів. Тигридії на зиму викопують і зберігають в сухому приміщенні при +4°С - +10°С.

Êîëåêö³ÿ 
³òàë³éñüêèõ æîâòö³â 
(ëþòèê³â) Elegance

Жовтець  Elegance  
Bianco 59-99
АЖВ-12 - 22 грн.за шт.

Мікс жовтців
АЖВ-19 - 79 грн. за 4 шт.

ІV-V VI-VIII6-8 cм 10-15 см 30-35 cм

ІV-V VII-IX10 cм 10-15 см

Тигридія павонія Alba grandiflora
АТГ-5 – 16 грн. за 5 шт.
Діаметр квітки 10-15 см

Тигридія павонія Aurea
АТГ-6 – 16 грн. за 5 шт.
Діаметр квітки 10-15 см

Тигридія павонія Speciosa
АТГ-4 – 16 грн. за 5 шт.
Діаметр квітки 10-15 см

Італійські лю
тики, тигридії
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– Ó Âàøîìó òâîð÷îìó äî-

ðîáêó äóæå áàãàòî ï³ñåíü. Ç 

ÿêèìè ó âàñ ñêëàëèñÿ «îñîá-

ëèâ³ ñòîñóíêè»?

– Куди б я не приїхав, мене зав-
жди просять заспівати «Женщина 
любимая» на слова Миколи Щура 
та «Хрещатик», який ми написали 
20 років тому з метром, поетом-
піснярем Юрієм Рибчинським.

Вам скажуть, що я в Амстердамі,
Що Київ зміняв на Москву,
Не вірте, панове, я з Вами
За київським часом живу.
І де б я не був за кордоном,
Я знав, що завжди повернусь
Додому,  додому,  додому,
В святу мою Київську Русь.

Коли писали цю пісню, навіть не 
надавали великого значення зга-
даним словам, як надаємо нині. 
Раніше я сприймав цей пісенний 
твір винятково як класичний шан-

сон. Сьогодні «Хрещатик» – ге-
роїко-патріотична пісня.
Якщо музику до «Хрещатика» я 
написав буквально за 20 хвилин, 
то ще одну знакову пісню на слова 
Юрія Рибчинського «У нас є все» 
писали 3 місяці. Ми мучилися, не 
спали, переробляли:

І є в нас доля! І є в нас воля!
І є земля в нас, і небеса!
І є в нас мова своя чудова!
І є в нас гордість і є краса!

Цю пісню написали до п’ятої річ-
ниці незалежності України. Пра-
гнули створити пісенну компози-
цію, у якій би не було такого «по-
видла»: «Ой, Україна плаче, ллє 
сльози, ой-ой-ой…». Тому ми на-
дали своїй пісні чіткий ритм, на 
зразок американських кантрі. Тоді 
це був досить сміливий крок у по-
дачі патріотичної пісні про Україну. 
Головний режисер Палацу культу-
ри «Україна» Борис Шарварко на-

віть забракував її і не дав заспі-
вати в «Україні» до Дня незалеж-
ності. Але невдовзі вона прозвуча-
ла на «Слов’янському базарі» у 
Вітебську, а згодом стала попу-
лярною в усіх куточках України. 
Шарварко зателефонував і ска-
зав, що пісня – класна, а він її з 
першого разу просто не 
розчув. Пісенну ко-
мпозицію одразу 
ж додав до репер-
туару майже усіх 
д е р ж а в н и х  т а 
урядових заходів. 
Відтоді я закінчую нею усі 
свої концерти. Особливо актуаль-
но пісня звучить сьогодні.

Дуже пам’ятною є прем’єра на-
шої з Петром Магою пісні «Ша-
хтёрские жёны» у Донецьку у 2002 
році. До того часу, крім «Вышел в 
степь донецкую», не було більше 
пісні, яка б стала візитівкою Дон-
басу. І ось на великому екрані де-
монструють кліп до пісні «Шахтёр-
ские жёны», я співаю на сцені.

Закінчується пісня – в залі ти-
ша… Вмикають світло, і зал вибу-
хає оплесками, по суворих облич-
чях шахтарів котяться сльози, у 
мене – ком у горлі…

Я дав 80 концертів для шахтарів. 
Щасливий, що став повним кава-
лером ордена «Шахтарська сла-
в а »  т а  м е д а л і  « Ш а х т а р с ь к а 
доблесть».

– Ïàâëå Ìèêîëàéîâè÷ó, 

ïîâåðí³ìîñÿ äî ñïîãàä³â ïðî 

äèòèíñòâî. Ùî íàéïåðøå 

çãàäóºòå?

- Згадую долину, на яку приліта-
ли чорногузи, і ми з братом Воло-
димиром бігали дивитися, чи не 
з’явилися у них пташенята. Це нас 
дуже цікавило, як і те, як вони зго-
дом стають на крило. Вже 13 років 
минуло, як нема мами. У рідне 
село – Червоне на Вінниччині – 
їздимо дуже рідко, бо родичів там 
не маємо, а матір поховали тут. 
Коли приїжджаємо, боляче диви-
тися на здичавілий садок, похиле-
ну хату.  (Інформація доступна  
лише передплатникам!)

...ÿ íàðîäèâñÿ â ìóçè-

êàëüí³é ñ³ì’¿. Ìàìà, áà-

òüêî, áðàò ³ ÿ ãðàëè 

íà ìóçè÷íèõ ³íñòðóìå-

íòàõ òà ñï³âàëè. Çíà-

ëè âñ³ íàðîäí³ ï³ñí³...

Çàì³ñüêèé áóäèíîê íàðîä-

íîãî àðòèñòà Óêðà¿íè 

Ïàâëà Ç³áðîâà – âåñü ó á³ëèõ 

òîíàõ – áàëêîí÷èê, òåðàñ-

êà, ïåðåä äîìîì – á³ë³ áåð³ç-

êè, á³ëèé ôîíòàí. Á³ëà áó-

ä³âëÿ ïîðèíàº ó çåëåíü ÿëèí, 

êèïàðèñ³â, âåëè÷åçíîãî ïðè-

ñàäèáíîãî ñàäó, ³ âñå öå çà-

êâ³ò÷àíî òðîÿíäàìè òà 

³íøèìè êâ³òàìè. ßê êàæå 

äðóæèíà ñï³âàêà Ìàðèíà 

Âîëîäèìèð³âíà, öå – «äâî-

ðÿíñüêå ãí³çäî». Äà÷à, ðîç-

òàøîâàíà â ñåë³ Õîäîñ³¿âö³ 

ï³ä Êèºâîì, âæå 12 ðîê³â 

ïåðåáóâàº ó âëàñíîñò³ ðîäè-

íè â³äîìîãî ñï³âàêà, âîëîäà-

ðÿ îêñàìèòîâîãî áàðèòîíà 

Ïàâëà Ç³áðîâà. Â³í º îðãàí³-

çàòîðîì òà õóäîæí³ì êå-

ð³âíèêîì âëàñíîãî Òåàòðó 

ï³ñí³, âïðîäîâæ 15-òè ðîê³â 

âèêëàäàº íà êàôåäð³ åñòðà-

äíîãî ñï³âó Êè¿âñüêîãî íà-

ö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó 

êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâ. Ï³ñí³, 

íàïèñàí³ öèì â³äîìèì ñï³âà-

êîì-ï³ñíÿðåì, º â ðåïåðòóà-

ð³ óñ³õ óêðà¿íñüêèõ åñòðàä-

íèõ âèêîíàâö³â. Áåçóìîâíî, 

öå ìèñòåöüêèé òà æèòòº-

âèé òð³óìô.

– Ïàâëå Ìèêîëàéîâè÷ó, ÿê 

óñå ðîçïî÷èíàëîñÿ, ÿêèì áóâ 

Âàø øëÿõ äî ïðîôåñ³éíî¿ 

ìóçè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³? Âñÿ 

ñïðàâà â ãåíàõ?

– Так, я народився в музикальній 
сім’ї. Мама, батько, брат і я грали 
на музичних інструментах та спі-
вали. Знали всі народні пісні, а та-
кож популярні  у 50-60-ті  роки 
«Чорнобривці», «Два кольори», 
«Рідна мати моя», «Черемшина», 
які теж стали народними. І тепер 
спів, композиторство, аранжуван-
ня і все, що з цим пов’язане, – це 
моє життя. Звичайно, цьому пере-
дувало тривале навчання – музич-
на спецшкола-інтернат імені Мико-
ли Лисенка в Києві, оркестровий 
факультет Київської державної 
консерваторії імені Петра Чайков-
ського, потім вокальний факультет 
цієї ж консерваторії. Граю на акор-
деоні, гітарі, піаніно, синтезаторі, 
барабанах тощо.

Наталія Вишневська

«Äâîðÿíñüêå ãí³çäî»
Ïàâëà Ç³áðîâà

У гості до зірки У 
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Ви прочитали половину інтер-
в’ю з П. Зібровим з цього номе-
ра журналу, щоб прочитати по-
вністю цю статтю, передплатіть 
журнал за пільговою ціною 
(див. стор. 31, 61)
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ÿêèìè ó âàñ ñêëàëèñÿ «îñîá-

ëèâ³ ñòîñóíêè»?

– Куди б я не приїхав, мене зав-
жди просять заспівати «Женщина 
любимая» на слова Миколи Щура 
та «Хрещатик», який ми написали 
20 років тому з метром, поетом-
піснярем Юрієм Рибчинським.

Вам скажуть, що я в Амстердамі,
Що Київ зміняв на Москву,
Не вірте, панове, я з Вами
За київським часом живу.
І де б я не був за кордоном,
Я знав, що завжди повернусь
Додому,  додому,  додому,
В святу мою Київську Русь.

Коли писали цю пісню, навіть не 
надавали великого значення зга-
даним словам, як надаємо нині. 
Раніше я сприймав цей пісенний 
твір винятково як класичний шан-

сон. Сьогодні «Хрещатик» – ге-
роїко-патріотична пісня.
Якщо музику до «Хрещатика» я 
написав буквально за 20 хвилин, 
то ще одну знакову пісню на слова 
Юрія Рибчинського «У нас є все» 
писали 3 місяці. Ми мучилися, не 
спали, переробляли:

І є в нас доля! І є в нас воля!
І є земля в нас, і небеса!
І є в нас мова своя чудова!
І є в нас гордість і є краса!

Цю пісню написали до п’ятої річ-
ниці незалежності України. Пра-
гнули створити пісенну компози-
цію, у якій би не було такого «по-
видла»: «Ой, Україна плаче, ллє 
сльози, ой-ой-ой…». Тому ми на-
дали своїй пісні чіткий ритм, на 
зразок американських кантрі. Тоді 
це був досить сміливий крок у по-
дачі патріотичної пісні про Україну. 
Головний режисер Палацу культу-
ри «Україна» Борис Шарварко на-

віть забракував її і не дав заспі-
вати в «Україні» до Дня незалеж-
ності. Але невдовзі вона прозвуча-
ла на «Слов’янському базарі» у 
Вітебську, а згодом стала попу-
лярною в усіх куточках України. 
Шарварко зателефонував і ска-
зав, що пісня – класна, а він її з 
першого разу просто не 
розчув. Пісенну ко-
мпозицію одразу 
ж додав до репер-
туару майже усіх 
д е р ж а в н и х  т а 
урядових заходів. 
Відтоді я закінчую нею усі 
свої концерти. Особливо актуаль-
но пісня звучить сьогодні.

Дуже пам’ятною є прем’єра на-
шої з Петром Магою пісні «Ша-
хтёрские жёны» у Донецьку у 2002 
році. До того часу, крім «Вышел в 
степь донецкую», не було більше 
пісні, яка б стала візитівкою Дон-
басу. І ось на великому екрані де-
монструють кліп до пісні «Шахтёр-
ские жёны», я співаю на сцені.
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мене – ком у горлі…

Я дав 80 концертів для шахтарів. 
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в а »  т а  м е д а л і  « Ш а х т а р с ь к а 
доблесть».

– Ïàâëå Ìèêîëàéîâè÷ó, 

ïîâåðí³ìîñÿ äî ñïîãàä³â ïðî 

äèòèíñòâî. Ùî íàéïåðøå 

çãàäóºòå?

- Згадую долину, на яку приліта-
ли чорногузи, і ми з братом Воло-
димиром бігали дивитися, чи не 
з’явилися у них пташенята. Це нас 
дуже цікавило, як і те, як вони зго-
дом стають на крило. Вже 13 років 
минуло, як нема мами. У рідне 
село – Червоне на Вінниччині – 
їздимо дуже рідко, бо родичів там 
не маємо, а матір поховали тут. 
Коли приїжджаємо, боляче диви-
тися на здичавілий садок, похиле-
ну хату.  (Інформація доступна  
лише передплатникам!)

...ÿ íàðîäèâñÿ â ìóçè-

êàëüí³é ñ³ì’¿. Ìàìà, áà-

òüêî, áðàò ³ ÿ ãðàëè 

íà ìóçè÷íèõ ³íñòðóìå-

íòàõ òà ñï³âàëè. Çíà-

ëè âñ³ íàðîäí³ ï³ñí³...

Çàì³ñüêèé áóäèíîê íàðîä-

íîãî àðòèñòà Óêðà¿íè 

Ïàâëà Ç³áðîâà – âåñü ó á³ëèõ 

òîíàõ – áàëêîí÷èê, òåðàñ-

êà, ïåðåä äîìîì – á³ë³ áåð³ç-

êè, á³ëèé ôîíòàí. Á³ëà áó-

ä³âëÿ ïîðèíàº ó çåëåíü ÿëèí, 

êèïàðèñ³â, âåëè÷åçíîãî ïðè-

ñàäèáíîãî ñàäó, ³ âñå öå çà-

êâ³ò÷àíî òðîÿíäàìè òà 

³íøèìè êâ³òàìè. ßê êàæå 

äðóæèíà ñï³âàêà Ìàðèíà 

Âîëîäèìèð³âíà, öå – «äâî-

ðÿíñüêå ãí³çäî». Äà÷à, ðîç-

òàøîâàíà â ñåë³ Õîäîñ³¿âö³ 

ï³ä Êèºâîì, âæå 12 ðîê³â 

ïåðåáóâàº ó âëàñíîñò³ ðîäè-

íè â³äîìîãî ñï³âàêà, âîëîäà-

ðÿ îêñàìèòîâîãî áàðèòîíà 

Ïàâëà Ç³áðîâà. Â³í º îðãàí³-

çàòîðîì òà õóäîæí³ì êå-

ð³âíèêîì âëàñíîãî Òåàòðó 

ï³ñí³, âïðîäîâæ 15-òè ðîê³â 

âèêëàäàº íà êàôåäð³ åñòðà-

äíîãî ñï³âó Êè¿âñüêîãî íà-

ö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó 

êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâ. Ï³ñí³, 

íàïèñàí³ öèì â³äîìèì ñï³âà-

êîì-ï³ñíÿðåì, º â ðåïåðòóà-

ð³ óñ³õ óêðà¿íñüêèõ åñòðàä-

íèõ âèêîíàâö³â. Áåçóìîâíî, 

öå ìèñòåöüêèé òà æèòòº-

âèé òð³óìô.

– Ïàâëå Ìèêîëàéîâè÷ó, ÿê 

óñå ðîçïî÷èíàëîñÿ, ÿêèì áóâ 

Âàø øëÿõ äî ïðîôåñ³éíî¿ 

ìóçè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³? Âñÿ 

ñïðàâà â ãåíàõ?

– Так, я народився в музикальній 
сім’ї. Мама, батько, брат і я грали 
на музичних інструментах та спі-
вали. Знали всі народні пісні, а та-
кож популярні  у 50-60-ті  роки 
«Чорнобривці», «Два кольори», 
«Рідна мати моя», «Черемшина», 
які теж стали народними. І тепер 
спів, композиторство, аранжуван-
ня і все, що з цим пов’язане, – це 
моє життя. Звичайно, цьому пере-
дувало тривале навчання – музич-
на спецшкола-інтернат імені Мико-
ли Лисенка в Києві, оркестровий 
факультет Київської державної 
консерваторії імені Петра Чайков-
ського, потім вокальний факультет 
цієї ж консерваторії. Граю на акор-
деоні, гітарі, піаніно, синтезаторі, 
барабанах тощо.

Наталія Вишневська

«Äâîðÿíñüêå ãí³çäî»
Ïàâëà Ç³áðîâà

У гості до зірки У 
го
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Ви прочитали половину інтер-
в’ю з П. Зібровим з цього номе-
ра журналу, щоб прочитати по-
вністю цю статтю, передплатіть 
журнал за пільговою ціною 
(див. стор. 31, 61)



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 пошті і 
виписала мені на півроку Ваш жур-
нал. Він мені сподобався і я зроби-
ла підписку на цілий рік, а прочи-
тавши про розіграш, вислала кви-
танцію. Як всі були здивовані, коли 
мені подзвонили з редакції і сказа-
ли, що я виграла головний приз. 
Тож вірте і надійтесь, грайте і 
вигравайте!

Лист Галини Олексіївни:

3130

Передплачуйте та отримуйте улюблений журнал!

 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;

Â æóðíàë³ «ÑîíöåÑàä»:

Оплатіть до 1 лютого року рахунок-фактуру на передплату журналу «СонцеСад» на 2015 рік у будь-якому 
банку чи на пошті на рахунок видавця журналу ФОП Михаць М.О.та надішліть (обов’язково) квитанцію 

про передплату на адресу нашої редакції:  
81340, 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.

Ùå îäíà ìîæëèâ³ñòü îòðèìóâàòè óëþáëåíèé æóðíàë!
Замовте будь-який товар по каталогу з цього журналу 

і гарантовано безкоштовно отримайте передплату на 2, 3, 4 квартал 2015 року

Диван-гойдалка вироблена в Італії,  зручна м'яка частина розміщена на надійній металевій сітці Диван-гойдалка вироблена в Італії,  зручна м'яка частина розміщена на надійній металевій сітці 
(витримує вагу 320 кг), диван розкладається у ліжко, на якому Ви будете гойдатись, мов у казці.(витримує вагу 320 кг), диван розкладається у ліжко, на якому Ви будете гойдатись, мов у казці.

Крім гойдалки розігруються ще 50 інших чудових призів для саду.Крім гойдалки розігруються ще 50 інших чудових призів для саду.

Вигідна Вигідна 
передплата!передплата!

Заповніть квитанцію та передплатіть

Заповніть квитанцію та передплатіть

паперовий варіант журналу «СонцеСад»

електронний варіант журналу «СонцеСад»

Періодичність виходу – 1 раз в квартал.

Передплатіть журнал «СонцеСад» на 2015 рік 
за пільговою ціною: 19 грн. (замість 

23 грн.40 коп.) - за паперовий варіант журналу, 
16 грн. за електронний варіант журналу – 

і виграйте головний приз - 
4-місну диван-гойдалку 



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 пошті і 
виписала мені на півроку Ваш жур-
нал. Він мені сподобався і я зроби-
ла підписку на цілий рік, а прочи-
тавши про розіграш, вислала кви-
танцію. Як всі були здивовані, коли 
мені подзвонили з редакції і сказа-
ли, що я виграла головний приз. 
Тож вірте і надійтесь, грайте і 
вигравайте!

Лист Галини Олексіївни:

3130

Передплачуйте та отримуйте улюблений журнал!

 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;

Â æóðíàë³ «ÑîíöåÑàä»:

Оплатіть до 1 лютого року рахунок-фактуру на передплату журналу «СонцеСад» на 2015 рік у будь-якому 
банку чи на пошті на рахунок видавця журналу ФОП Михаць М.О.та надішліть (обов’язково) квитанцію 

про передплату на адресу нашої редакції:  
81340, 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.

Ùå îäíà ìîæëèâ³ñòü îòðèìóâàòè óëþáëåíèé æóðíàë!
Замовте будь-який товар по каталогу з цього журналу 

і гарантовано безкоштовно отримайте передплату на 2, 3, 4 квартал 2015 року

Диван-гойдалка вироблена в Італії,  зручна м'яка частина розміщена на надійній металевій сітці Диван-гойдалка вироблена в Італії,  зручна м'яка частина розміщена на надійній металевій сітці 
(витримує вагу 320 кг), диван розкладається у ліжко, на якому Ви будете гойдатись, мов у казці.(витримує вагу 320 кг), диван розкладається у ліжко, на якому Ви будете гойдатись, мов у казці.

Крім гойдалки розігруються ще 50 інших чудових призів для саду.Крім гойдалки розігруються ще 50 інших чудових призів для саду.

Вигідна Вигідна 
передплата!передплата!

Заповніть квитанцію та передплатіть

Заповніть квитанцію та передплатіть

паперовий варіант журналу «СонцеСад»

електронний варіант журналу «СонцеСад»

Періодичність виходу – 1 раз в квартал.

Передплатіть журнал «СонцеСад» на 2015 рік 
за пільговою ціною: 19 грн. (замість 

23 грн.40 коп.) - за паперовий варіант журналу, 
16 грн. за електронний варіант журналу – 

і виграйте головний приз - 
4-місну диван-гойдалку 



Інформація, 
                  доступна передплатникам!

На цьому розворті був розміщений красивий 
календар на 2015 рік. Щоб його отримати, 
передплатіть журнал за пільговою ціною 

3332

Інформація, 
                  доступна передплатникам!

Інформація, 
                  доступна передплатникам!

Інформація, 
                  доступна передплатникам!

Інформація, 
                  доступна передплатникам!

Інформація, 
                  доступна передплатникам!

Інформація, 
                  доступна передплатникам!

Інформація, 
                  доступна передплатникам!

Інформація, 
                  доступна передплатникам!

Інформація, 
                  доступна передплатникам!

Інформація, 
                  доступна передплатникам!

Інформація, 
                  доступна передплатникам!

Інформація, 
                  доступна передплатникам!

Інформація, 
                  доступна передплатникам!

Інформація, 
                  доступна передплатникам!

Інформація, 
                  доступна передплатникам!

Інформація, 
                  доступна передплатникам!

Інформація, 
                  доступна передплатникам!

Інформація, 
                  доступна передплатникам!

Інформація, 
                  доступна передплатникам!

Інформація, 
                  доступна передплатникам!

Інформація, 
                  доступна передплатникам!

Інформація, 
                  доступна передплатникам!

Інформація, 
                  доступна передплатникам!

Інформація, 
                  доступна передплатникам!

Інформація, 
                  доступна передплатникам!

Інформація, 
                  доступна передплатникам!

Інформація, 
                  доступна передплатникам!



Інформація, 
                  доступна передплатникам!

На цьому розворті був розміщений красивий 
календар на 2015 рік. Щоб його отримати, 
передплатіть журнал за пільговою ціною 

3332

Інформація, 
                  доступна передплатникам!

Інформація, 
                  доступна передплатникам!

Інформація, 
                  доступна передплатникам!

Інформація, 
                  доступна передплатникам!

Інформація, 
                  доступна передплатникам!

Інформація, 
                  доступна передплатникам!

Інформація, 
                  доступна передплатникам!

Інформація, 
                  доступна передплатникам!

Інформація, 
                  доступна передплатникам!

Інформація, 
                  доступна передплатникам!

Інформація, 
                  доступна передплатникам!

Інформація, 
                  доступна передплатникам!

Інформація, 
                  доступна передплатникам!

Інформація, 
                  доступна передплатникам!

Інформація, 
                  доступна передплатникам!

Інформація, 
                  доступна передплатникам!

Інформація, 
                  доступна передплатникам!

Інформація, 
                  доступна передплатникам!

Інформація, 
                  доступна передплатникам!

Інформація, 
                  доступна передплатникам!

Інформація, 
                  доступна передплатникам!

Інформація, 
                  доступна передплатникам!

Інформація, 
                  доступна передплатникам!

Інформація, 
                  доступна передплатникам!

Інформація, 
                  доступна передплатникам!

Інформація, 
                  доступна передплатникам!

Інформація, 
                  доступна передплатникам!



Гл
ок

си
ні

ї, 
ам

ар
ил

іс
и

3534

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

Амариліс Red Pearl
ААМ-20 - 117 грн. за шт.

Амариліс Synny Nymph 
ААМ-31 -99  грн. за шт.

Амариліс Sweet Nymph 
ААМ-32 - 117 грн. за шт.

Амариліс White Nymph
ААМ-33 - 117 грн. за шт.

Глоксинія Etoile de Feu
АГК-1 - 29 грн. за шт.

Глоксинія Kaiser Wilhelm
АГК-2- 29 грн. за шт.

Амариліс Monte Carlo
ААМ-22 - 99 грн. за шт.

Амариліс Popov
ААМ-27 - 99 грн. за шт.

Амариліс Evergreen
ААМ-37 - 117 грн. за шт.

Амариліс Exotic Star
ААМ-34 - 109 грн. за шт.

Амариліс Estella
ААМ-38 - 117 грн. за шт.

Амариліс Luna
ААМ-35 - 117 грн. за шт.

Амариліс Pasadene
ААМ -10 – 99 грн. за шт.

Амариліс Chico
ААМ-36 - 129 грн. за шт.

Амариліс  Desire
ААМ-21 - 99 грн. за шт.

Глоксинія Mont Blanc
АГК-4 - 29 грн. за шт.

Глоксинія Tigré
АГК-9 - 29 грн. за шт.

Амариліс Berlin
ААМ-23 - 99  грн. за шт.

Амариліс Rosy Star
ААМ-28 - 99  грн. за шт.

Амариліс Minerva
ААМ-13 - 97 грн . за шт.

Глоксинія Violacea
АГК-10 - 29 грн. за шт.

Амариліс Faro
ААМ-24 - 99 грн. за шт.

Амариліс Cherry Nymph
ААМ-29 - 117 грн. за шт.

Амариліс Pink Surprise
ААМ-26 - 99 грн. за шт.

Глоксинія Kaiser Friedrich
АГК-3 - 29 грн. за шт.

Мікс глоксиній
АГК-11 - 77 грн. за 3 шт.

Амариліс Lagoon
ААМ-25 - 99 грн. за шт.

Амариліс Splash
ААМ-30 - 117 грн. за шт.

IV-V VII-VIII5 cм 20 cм 20-30 cм

Глоксинія – бульбоподібна багаторічна рослина заввишки й завширшки до 30 см. Листки розеткові, від 
яйцеподібних до довгастих, від ясно- до темно-зелених, укриті бархатистими волосинками, завдовжки 20-
30 см, зубчасті по краю.

Амариліс (гіпераструм) – надзвичайно гарна кімнатна рослина. Цвіте в зимово-весняний період. Садять в 
ледь більший від цибулини горщик, залишаючи 1/3 її на поверхні. Обов’язковий дренаж. 

Ам
ариліси
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Амариліс Red Pearl
ААМ-20 - 117 грн. за шт.

Амариліс Synny Nymph 
ААМ-31 -99  грн. за шт.

Амариліс Sweet Nymph 
ААМ-32 - 117 грн. за шт.

Амариліс White Nymph
ААМ-33 - 117 грн. за шт.

Глоксинія Etoile de Feu
АГК-1 - 29 грн. за шт.

Глоксинія Kaiser Wilhelm
АГК-2- 29 грн. за шт.

Амариліс Monte Carlo
ААМ-22 - 99 грн. за шт.

Амариліс Popov
ААМ-27 - 99 грн. за шт.

Амариліс Evergreen
ААМ-37 - 117 грн. за шт.

Амариліс Exotic Star
ААМ-34 - 109 грн. за шт.

Амариліс Estella
ААМ-38 - 117 грн. за шт.

Амариліс Luna
ААМ-35 - 117 грн. за шт.

Амариліс Pasadene
ААМ -10 – 99 грн. за шт.

Амариліс Chico
ААМ-36 - 129 грн. за шт.

Амариліс  Desire
ААМ-21 - 99 грн. за шт.

Глоксинія Mont Blanc
АГК-4 - 29 грн. за шт.

Глоксинія Tigré
АГК-9 - 29 грн. за шт.

Амариліс Berlin
ААМ-23 - 99  грн. за шт.

Амариліс Rosy Star
ААМ-28 - 99  грн. за шт.

Амариліс Minerva
ААМ-13 - 97 грн . за шт.

Глоксинія Violacea
АГК-10 - 29 грн. за шт.

Амариліс Faro
ААМ-24 - 99 грн. за шт.

Амариліс Cherry Nymph
ААМ-29 - 117 грн. за шт.

Амариліс Pink Surprise
ААМ-26 - 99 грн. за шт.

Глоксинія Kaiser Friedrich
АГК-3 - 29 грн. за шт.

Мікс глоксиній
АГК-11 - 77 грн. за 3 шт.

Амариліс Lagoon
ААМ-25 - 99 грн. за шт.

Амариліс Splash
ААМ-30 - 117 грн. за шт.

IV-V VII-VIII5 cм 20 cм 20-30 cм

Глоксинія – бульбоподібна багаторічна рослина заввишки й завширшки до 30 см. Листки розеткові, від 
яйцеподібних до довгастих, від ясно- до темно-зелених, укриті бархатистими волосинками, завдовжки 20-
30 см, зубчасті по краю.

Амариліс (гіпераструм) – надзвичайно гарна кімнатна рослина. Цвіте в зимово-весняний період. Садять в 
ледь більший від цибулини горщик, залишаючи 1/3 її на поверхні. Обов’язковий дренаж. 
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ариліси
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Бланк  замовлення Бланк  замовлення Бланк  замовлення

         Прізвище Прізвище Прізвище

                                                            

         

Ім Ім Ім’я ’я ’я         

По-батькові По-батькові По-батькові            
         

Вулиця Вулиця Вулиця            
         

Місто/село Місто/село Місто/село            
         

Район Район Район

            

         

         
Область Область Область

Індекс Індекс Індекс

            

            

            

            

Мобільний  тел.  Мобільний  тел.  Мобільний  тел.              

Телефон  з  кодом Телефон  з  кодом Телефон  з  кодом
         
Ел. адреса Ел. адреса Ел. адреса               

Рік 
народження

Рік 
народження

Рік 
народження

Код
клієнта

Код
клієнта

Код
клієнта

   

         Обов’язково залишайте контактні 
телефони (Ваші або друзів чи знайомих)

Обов’язково залишайте контактні 
телефони (Ваші або друзів чи знайомих)

Обов’язково залишайте контактні 
телефони (Ваші або друзів чи знайомих)

         

№ № №

         

Код Код Код

      

Кількість Кількість Кількість

   

Ціна Ціна Ціна

     

          
Сума Сума Сума

Всього Всього Всього

Підпис Підпис Підпис

Дата  замовлення Дата  замовлення Дата  замовлення

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.

Кала albomaculata
АКЛ-23 – 29 грн. за шт.
Висота -  30-40 см 

Кала Flame
АКЛ-6 – 36 грн. за шт.
Висота - 45-60 см 

Кала Hot Shot
АКЛ-34 – 36 грн. за шт.
Висота - 45-60 см

Кала Amethyst
АКЛ-31 – 49 грн. за шт.
Висота - 30-45 см

Hot Flashes
АКЛ-33 - 49 грн. за шт.
Висота - 60-90 см

Кала Sapporo
АКЛ-38 - 33 грн. за шт. 
Висота - 45 см

Кала Picasso
АКЛ-15 – 29 грн. за шт.
Висота-35-45 см

Кала Sunrise
АКЛ-37 - 33 грн.за шт. 
Висота -30-45 см

Кала Chianti
АКЛ-32 – 27 грн. за шт.
Висота - 50 см

Кала Florex Gold
АКЛ- 5 – 36 грн. за шт.
 Висота  60 см. 

Кала  Red Alert
АКЛ-35 - 36 грн. за шт. 
Висота - 30-45 см

Кала мікс
АКЛ-30 – 73 грн. за 3 шт.     

Кала Schwarzwalder
АКЛ-19 – 38 грн. за шт.
Висота 60-75 см

Кала Mango
АКЛ-28 – 35 грн. за шт.
Висота – 30-45 см

Кала Black Magic
АКЛ-16 – 29 грн. за шт.
Висота - 60-90 см

Кала Rehmanii
АКЛ-36 - 33 грн.за шт.
Висота - 30-40 см

ІV-V VI-VIII10 cм 30 см

Укрпоштою   Новою Поштою

кур'єрська Укрпоштою  Новою Поштою до дверей

Укрпоштою   Новою Поштою

кур'єрська Укрпоштою  Новою Поштою до дверей

Укрпоштою   Новою Поштою

кур'єрська Укрпоштою  Новою Поштою до дверей

Доставка: Доставка: Доставка:
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Бланк  замовлення Бланк  замовлення Бланк  замовлення

         Прізвище Прізвище Прізвище

                                                            

         

Ім Ім Ім’я ’я ’я         

По-батькові По-батькові По-батькові            
         

Вулиця Вулиця Вулиця            
         

Місто/село Місто/село Місто/село            
         

Район Район Район

            

         

         
Область Область Область

Індекс Індекс Індекс

            

            

            

            

Мобільний  тел.  Мобільний  тел.  Мобільний  тел.              

Телефон  з  кодом Телефон  з  кодом Телефон  з  кодом
         
Ел. адреса Ел. адреса Ел. адреса               

Рік 
народження

Рік 
народження

Рік 
народження

Код
клієнта

Код
клієнта

Код
клієнта

   

         Обов’язково залишайте контактні 
телефони (Ваші або друзів чи знайомих)

Обов’язково залишайте контактні 
телефони (Ваші або друзів чи знайомих)

Обов’язково залишайте контактні 
телефони (Ваші або друзів чи знайомих)

         

№ № №

         

Код Код Код

      

Кількість Кількість Кількість

   

Ціна Ціна Ціна

     

          
Сума Сума Сума

Всього Всього Всього

Підпис Підпис Підпис

Дата  замовлення Дата  замовлення Дата  замовлення

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.

Кала albomaculata
АКЛ-23 – 29 грн. за шт.
Висота -  30-40 см 

Кала Flame
АКЛ-6 – 36 грн. за шт.
Висота - 45-60 см 

Кала Hot Shot
АКЛ-34 – 36 грн. за шт.
Висота - 45-60 см

Кала Amethyst
АКЛ-31 – 49 грн. за шт.
Висота - 30-45 см

Hot Flashes
АКЛ-33 - 49 грн. за шт.
Висота - 60-90 см

Кала Sapporo
АКЛ-38 - 33 грн. за шт. 
Висота - 45 см

Кала Picasso
АКЛ-15 – 29 грн. за шт.
Висота-35-45 см

Кала Sunrise
АКЛ-37 - 33 грн.за шт. 
Висота -30-45 см

Кала Chianti
АКЛ-32 – 27 грн. за шт.
Висота - 50 см

Кала Florex Gold
АКЛ- 5 – 36 грн. за шт.
 Висота  60 см. 

Кала  Red Alert
АКЛ-35 - 36 грн. за шт. 
Висота - 30-45 см

Кала мікс
АКЛ-30 – 73 грн. за 3 шт.     

Кала Schwarzwalder
АКЛ-19 – 38 грн. за шт.
Висота 60-75 см

Кала Mango
АКЛ-28 – 35 грн. за шт.
Висота – 30-45 см

Кала Black Magic
АКЛ-16 – 29 грн. за шт.
Висота - 60-90 см

Кала Rehmanii
АКЛ-36 - 33 грн.за шт.
Висота - 30-40 см

ІV-V VI-VIII10 cм 30 см

Укрпоштою   Новою Поштою

кур'єрська Укрпоштою  Новою Поштою до дверей

Укрпоштою   Новою Поштою

кур'єрська Укрпоштою  Новою Поштою до дверей

Укрпоштою   Новою Поштою

кур'єрська Укрпоштою  Новою Поштою до дверей

Доставка: Доставка: Доставка:



№ № №         Код Код Код      Кількість Кількість Кількість   Ціна Ціна ЦінаСума Сума Сума

Всього Всього Всього

Підпис Підпис Підпис

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  замовлення Дата  замовлення Дата  замовлення

Так                           Ні Так                           Ні Так                           Ні

               

Так, я бажаю безкоштовно отримати Так, я бажаю безкоштовно отримати Так, я бажаю безкоштовно отримати
набір з трьох різних лілій набір з трьох різних лілій набір з трьох різних лілій 
набір з двох різних агрусів   набір з двох різних агрусів   набір з двох різних агрусів   

за рекомендацію друзів – нових замовників. за рекомендацію друзів – нових замовників. за рекомендацію друзів – нових замовників.
Рекомендую цих друзів і даю їх тел.: Рекомендую цих друзів і даю їх тел.: Рекомендую цих друзів і даю їх тел.:

УЧАСНИКАМ АКЦІЇ - КЛІЄНТАМ УЧАСНИКАМ АКЦІЇ - КЛІЄНТАМ УЧАСНИКАМ АКЦІЇ - КЛІЄНТАМ

     

Так, я бажаю безкоштовно отримати 5 
голландських цибулин, та підтверджую, 
що мене рекомендував:

УЧАСНИКАМ АКЦІЇ - ДРУЗЯМ

     

Так, я бажаю безкоштовно отримати 5 
голландських цибулин, та підтверджую, 
що мене рекомендував:

УЧАСНИКАМ АКЦІЇ - ДРУЗЯМ

     

Так, я бажаю безкоштовно отримати 5 
голландських цибулин, та підтверджую, 
що мене рекомендував:

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?

Альстромерія  Pauline
АЛС-6 - 89 грн. за шт.

Альстромерія Gaspard
АЛС-3 - 89 грн. за шт.

Альстромерія  Margot
АЛС-4 - 89 грн. за шт.

Альстромерія  Alienor
АЛС-7 - 89 грн. за шт.

Альстромерія  Diane
АЛС-9 - 89 грн. за шт.

Альстромерія  Louise
АЛС-10 - 89 грн. за шт.

Альстромерія  Marguerite
АЛС-11 - 89 грн. за шт.

Альстромерія  Marie
АЛС-12 - 89 грн. за шт.

Альстромерія  Arthur
АЛС-14 - 89 грн. за шт.

Альстромерія  Avrille
АЛС-18 - 89 грн. за шт.

Альстромерія  Louis
АЛС-16 - 89 грн. за шт.

Альстромерія  Briancon
АЛС-20 - 89 грн. за шт.

Альстромерія  Henri
АЛС-15 - 89 грн. за шт.

Альстромерія  Barace
АЛС-19 - 89 грн. за шт.

Альстромерія  William
АЛС-17 - 89 грн. за шт.

Альстромерія  Oceane
АЛС-5 - 89 грн. за шт.

Альстромерія  Anne
АЛС-8 - 89 грн. за шт.

Альстромерія  Mathilde
АЛС-13 - 89 грн. за шт.

Альстромерія  Cande
АЛС-21 - 89 грн. за шт.

Альстромерія швидко росте на родючих грунтах, з нейтральною або слабо кислою реакцією. З початку 
вегетації, рослину потрібно підгодовувати органічними та мінеральними добривами, чергуючи їх між собою. 
Для кращого цвітіння, необхідно додавати більше калію. При поливі не допускати застою води, що може 
призвести до загнивання кореневища.

Ця ніжна квітка не витримує наших морозів, тому її потрібно викопувати на зиму. Пізно восени перед 
настанням сильних холодів необхідно зрізати листя і стебла, а кореневище викопати і покласти в контейнер. 
Викопують рослину з комом землі.  Рослину в горщику ставлять в підвал з температурою +4°С. 

З березня рослину заносять до приміщення, де температура сягає +14°С, а з квітня + 20°С. В кінці травня – 
на початку червня висаджують у відкритий грунт, так як рослина боїться приморозків. Кореневище цієї 
рослини можна ділити навесні. 
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№ № №         Код Код Код      Кількість Кількість Кількість   Ціна Ціна ЦінаСума Сума Сума

Всього Всього Всього

Підпис Підпис Підпис

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  замовлення Дата  замовлення Дата  замовлення

Так                           Ні Так                           Ні Так                           Ні

               

Так, я бажаю безкоштовно отримати Так, я бажаю безкоштовно отримати Так, я бажаю безкоштовно отримати
набір з трьох різних лілій набір з трьох різних лілій набір з трьох різних лілій 
набір з двох різних агрусів   набір з двох різних агрусів   набір з двох різних агрусів   

за рекомендацію друзів – нових замовників. за рекомендацію друзів – нових замовників. за рекомендацію друзів – нових замовників.
Рекомендую цих друзів і даю їх тел.: Рекомендую цих друзів і даю їх тел.: Рекомендую цих друзів і даю їх тел.:

УЧАСНИКАМ АКЦІЇ - КЛІЄНТАМ УЧАСНИКАМ АКЦІЇ - КЛІЄНТАМ УЧАСНИКАМ АКЦІЇ - КЛІЄНТАМ

     

Так, я бажаю безкоштовно отримати 5 
голландських цибулин, та підтверджую, 
що мене рекомендував:

УЧАСНИКАМ АКЦІЇ - ДРУЗЯМ

     

Так, я бажаю безкоштовно отримати 5 
голландських цибулин, та підтверджую, 
що мене рекомендував:

УЧАСНИКАМ АКЦІЇ - ДРУЗЯМ

     

Так, я бажаю безкоштовно отримати 5 
голландських цибулин, та підтверджую, 
що мене рекомендував:

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?

Альстромерія  Pauline
АЛС-6 - 89 грн. за шт.

Альстромерія Gaspard
АЛС-3 - 89 грн. за шт.

Альстромерія  Margot
АЛС-4 - 89 грн. за шт.

Альстромерія  Alienor
АЛС-7 - 89 грн. за шт.

Альстромерія  Diane
АЛС-9 - 89 грн. за шт.

Альстромерія  Louise
АЛС-10 - 89 грн. за шт.

Альстромерія  Marguerite
АЛС-11 - 89 грн. за шт.

Альстромерія  Marie
АЛС-12 - 89 грн. за шт.

Альстромерія  Arthur
АЛС-14 - 89 грн. за шт.

Альстромерія  Avrille
АЛС-18 - 89 грн. за шт.

Альстромерія  Louis
АЛС-16 - 89 грн. за шт.

Альстромерія  Briancon
АЛС-20 - 89 грн. за шт.

Альстромерія  Henri
АЛС-15 - 89 грн. за шт.

Альстромерія  Barace
АЛС-19 - 89 грн. за шт.

Альстромерія  William
АЛС-17 - 89 грн. за шт.

Альстромерія  Oceane
АЛС-5 - 89 грн. за шт.

Альстромерія  Anne
АЛС-8 - 89 грн. за шт.

Альстромерія  Mathilde
АЛС-13 - 89 грн. за шт.

Альстромерія  Cande
АЛС-21 - 89 грн. за шт.

Альстромерія швидко росте на родючих грунтах, з нейтральною або слабо кислою реакцією. З початку 
вегетації, рослину потрібно підгодовувати органічними та мінеральними добривами, чергуючи їх між собою. 
Для кращого цвітіння, необхідно додавати більше калію. При поливі не допускати застою води, що може 
призвести до загнивання кореневища.

Ця ніжна квітка не витримує наших морозів, тому її потрібно викопувати на зиму. Пізно восени перед 
настанням сильних холодів необхідно зрізати листя і стебла, а кореневище викопати і покласти в контейнер. 
Викопують рослину з комом землі.  Рослину в горщику ставлять в підвал з температурою +4°С. 

З березня рослину заносять до приміщення, де температура сягає +14°С, а з квітня + 20°С. В кінці травня – 
на початку червня висаджують у відкритий грунт, так як рослина боїться приморозків. Кореневище цієї 
рослини можна ділити навесні. 
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Альстромерія  Maze
АЛС-25 - 89 грн. за шт.

Альстромерія  Chartrene
АЛС-22 - 89 грн. за шт.

Альстромерія  Chinon
АЛС-23 - 89 грн. за шт.

Альстромерія  Qurre
АЛС-26 - 89 грн. за шт.

Альстромерія  Tierce
АЛС-28 - 89 грн. за шт.

Агапантус Queen Mum
АГП- 4 – 79 грн. за шт.

Агапантус Headbourne
АГП- 2 – 79 грн. за шт.

Агапантус Vallee de la Sarthe
АГП- 6 – 79 грн. за шт.

Агапантус White baby
АГП- 1 – 79 грн. за шт.

Агапантус Vallee de la Belle
АГП- 5 – 79 грн. за шт.

Агапантус Sophie
АГП- 3 – 79 грн. за шт.

Агапантус Vallee de la Loire
АГП- 7 – 79 грн. за шт.

Альстромерія  Marce
АЛС-24 - 89 грн. за шт.

Альстромерія  Serrant
АЛС-27 - 89 грн. за шт.

Агапантус  - багаторічна рослина, його назва в перекладі з грецького означає «квітка любові», або його ще 
називають африканської лілією, тому що родом він з Південної Африки, може стати прикрасою будинку, саду 
або балкона. Цю рослину вирощують біля водоймищ та на квітниках. У неї коротке повзуче кореневище з 
товстими м’ясистими корінням. Квітконіс потужний, до 70 см заввишки. Квітки воронковидної форми, білого, 
блакитного або бузкового кольору. У дорослих рослин на одному суцвітті може бути більш 100 квіток, які 
розкриваються поступово, так що цвітіння однієї рослини триває до двох місяців.

Рослина світлолюбна, в тіні цвісти не буде, а в легкій півтіні почувається нормально. Чутливий до морозів. 
Рослини на зиму викопують і пересаджують у контейнери, які містять в прохолодних приміщеннях. Іноді 
зберігають кореневища присипані зволоженим торфом в прохолодних темних приміщеннях до весни. 

Троянди – неймовірної краси 
квіти, що здатні прикрасити будь-
яке місце: від домашнього квітни-
ка до величних парків і садів. 

Не секрет, що з давніх-давен 
саме троянди були найпопулярні-
шими не лише серед королів чи 
знатних лордів, а й серед прос-
тих людей. 

Минули століття, цілі династії 
палких вирощувачів і селекціоне-
рів працювали над виведенням 
все нових і цікавих сортів. Квіти 
стали ще більш вишуканими і 
стійкими до умов довкілля та не 
залишають байдужим жодне лю-
дське око, милуючи палітрою ко-
льорів, їх поєднань та відтінків.

Сучасний ринок пропонує про-
сто шалене різноманіття видів і 
сортів: від чудернацьких мініатю-
рних до благородних штамбових 
троянд. Тут, якщо Ви не дуже 
великий знавець, буде дуже ва-
жко розібратися. Буває, висаджу-
єш придбану троянду, вона за-
цвітає… І колір ніби той, а квіто-
чки якісь малесенькі, не такі па-
хучі, як хотілося б!

Отож, для того, щоб краще ро-
зібратися, пропонуємо опис най-
більш поширених груп троянд. 
Кожна з них має від кількох до 
десятків тисяч сортів. Кожен пре-
дставник групи вартий свого не-
повторного місця у Вашому саду: 
чи то на понурій стіні плетиста 
красуня зробить свій оригіналь-
ний малюнок, чи то перед будин-
ком уздовж доріжок у поєднанні 
з вічнозеленим самшитом полі-
антова троянда утворить справж-
ній барвистий килим. І тут важко 
визначитись, яка з них найгарні-
ша,адже, як кажуть, на колір і 
смак…

òðîÿíäè

Чайно-гібридна Дольче Віта
ІТЯ-46 – 49 грн. за шт.

Чайно-гібридна Ландора
ІТЯ -77  –  49 грн. за шт.

Чайно-гібридна Атена
ІТЯ-124 - 49 грн. за шт.

Висота – 80-110 см. Ідеальна для зрізу, цвіте 
двічі на сезон.

Висота- 80-100 см, ароматна, цвіте повторно.

Висота – 120-150 см. Цвіте ціле літо. Одна із 
кращих троянд на зріз. 

Чайно-гібридна Глорія Дей
ІТЯ - 72  –  49 грн. за шт.

Чайно-гібридна  Орієнт Спайс
ІТЯ-110 – 49 грн. за шт.

Висота – 120-150 см, Цвітіння – безперервне Висота -150 см, цвіте двічі. 

Чайно-гібридні троянди
Без сумніву це найпопулярніша група 

троянд. Ця група відрізняється достат-
ньо великими махровими квітами, ко-
жна з яких може містити до 70 пелю-
сток. Квіти переважно розміщені по 
одній на кожному пагоні. Пагони пря-
мостоячі, довжина їх становить від 65 
до 180 см. Чайно-гібридні троянди 
найкраще підходять для вирощування 
на зріз. Також вони є представниками  
різноманітних квітників.

Чайно-гібридна Ред Інтуішн
ІТЯ-40 – 49 грн. за шт.

Чайно-гібридна  Темптейшн
ІТЯ-113 – 49 грн. за шт.

Висота - 90-100 см, цвітіння – безперервне. Висота - 120 см. Цвітіння повторне.

Чайно-гібридна  Вівальді
ІТЯ-114 – 49 грн. за шт.

Висота до 130 см, цвітіння рясне, двічі на сезон.

Акція! 
Купуйте 7троянд 

і отримайте 
-му 8в дарунок!

Неймовірні
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Альстромерія  Maze
АЛС-25 - 89 грн. за шт.

Альстромерія  Chartrene
АЛС-22 - 89 грн. за шт.

Альстромерія  Chinon
АЛС-23 - 89 грн. за шт.

Альстромерія  Qurre
АЛС-26 - 89 грн. за шт.

Альстромерія  Tierce
АЛС-28 - 89 грн. за шт.

Агапантус Queen Mum
АГП- 4 – 79 грн. за шт.

Агапантус Headbourne
АГП- 2 – 79 грн. за шт.

Агапантус Vallee de la Sarthe
АГП- 6 – 79 грн. за шт.

Агапантус White baby
АГП- 1 – 79 грн. за шт.

Агапантус Vallee de la Belle
АГП- 5 – 79 грн. за шт.

Агапантус Sophie
АГП- 3 – 79 грн. за шт.

Агапантус Vallee de la Loire
АГП- 7 – 79 грн. за шт.

Альстромерія  Marce
АЛС-24 - 89 грн. за шт.

Альстромерія  Serrant
АЛС-27 - 89 грн. за шт.

Агапантус  - багаторічна рослина, його назва в перекладі з грецького означає «квітка любові», або його ще 
називають африканської лілією, тому що родом він з Південної Африки, може стати прикрасою будинку, саду 
або балкона. Цю рослину вирощують біля водоймищ та на квітниках. У неї коротке повзуче кореневище з 
товстими м’ясистими корінням. Квітконіс потужний, до 70 см заввишки. Квітки воронковидної форми, білого, 
блакитного або бузкового кольору. У дорослих рослин на одному суцвітті може бути більш 100 квіток, які 
розкриваються поступово, так що цвітіння однієї рослини триває до двох місяців.

Рослина світлолюбна, в тіні цвісти не буде, а в легкій півтіні почувається нормально. Чутливий до морозів. 
Рослини на зиму викопують і пересаджують у контейнери, які містять в прохолодних приміщеннях. Іноді 
зберігають кореневища присипані зволоженим торфом в прохолодних темних приміщеннях до весни. 

Троянди – неймовірної краси 
квіти, що здатні прикрасити будь-
яке місце: від домашнього квітни-
ка до величних парків і садів. 

Не секрет, що з давніх-давен 
саме троянди були найпопулярні-
шими не лише серед королів чи 
знатних лордів, а й серед прос-
тих людей. 

Минули століття, цілі династії 
палких вирощувачів і селекціоне-
рів працювали над виведенням 
все нових і цікавих сортів. Квіти 
стали ще більш вишуканими і 
стійкими до умов довкілля та не 
залишають байдужим жодне лю-
дське око, милуючи палітрою ко-
льорів, їх поєднань та відтінків.

Сучасний ринок пропонує про-
сто шалене різноманіття видів і 
сортів: від чудернацьких мініатю-
рних до благородних штамбових 
троянд. Тут, якщо Ви не дуже 
великий знавець, буде дуже ва-
жко розібратися. Буває, висаджу-
єш придбану троянду, вона за-
цвітає… І колір ніби той, а квіто-
чки якісь малесенькі, не такі па-
хучі, як хотілося б!

Отож, для того, щоб краще ро-
зібратися, пропонуємо опис най-
більш поширених груп троянд. 
Кожна з них має від кількох до 
десятків тисяч сортів. Кожен пре-
дставник групи вартий свого не-
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красуня зробить свій оригіналь-
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ша,адже, як кажуть, на колір і 
смак…

òðîÿíäè

Чайно-гібридна Дольче Віта
ІТЯ-46 – 49 грн. за шт.

Чайно-гібридна Ландора
ІТЯ -77  –  49 грн. за шт.

Чайно-гібридна Атена
ІТЯ-124 - 49 грн. за шт.

Висота – 80-110 см. Ідеальна для зрізу, цвіте 
двічі на сезон.

Висота- 80-100 см, ароматна, цвіте повторно.

Висота – 120-150 см. Цвіте ціле літо. Одна із 
кращих троянд на зріз. 

Чайно-гібридна Глорія Дей
ІТЯ - 72  –  49 грн. за шт.

Чайно-гібридна  Орієнт Спайс
ІТЯ-110 – 49 грн. за шт.

Висота – 120-150 см, Цвітіння – безперервне Висота -150 см, цвіте двічі. 

Чайно-гібридні троянди
Без сумніву це найпопулярніша група 

троянд. Ця група відрізняється достат-
ньо великими махровими квітами, ко-
жна з яких може містити до 70 пелю-
сток. Квіти переважно розміщені по 
одній на кожному пагоні. Пагони пря-
мостоячі, довжина їх становить від 65 
до 180 см. Чайно-гібридні троянди 
найкраще підходять для вирощування 
на зріз. Також вони є представниками  
різноманітних квітників.

Чайно-гібридна Ред Інтуішн
ІТЯ-40 – 49 грн. за шт.

Чайно-гібридна  Темптейшн
ІТЯ-113 – 49 грн. за шт.

Висота - 90-100 см, цвітіння – безперервне. Висота - 120 см. Цвітіння повторне.

Чайно-гібридна  Вівальді
ІТЯ-114 – 49 грн. за шт.

Висота до 130 см, цвітіння рясне, двічі на сезон.

Акція! 
Купуйте 7троянд 

і отримайте 
-му 8в дарунок!

Неймовірні
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Чайна ефіроолійна троянда L’amour
ІЧТ-1 – 59 грн. за шт.

Сорт з особливо великим вмістом ефірної олії, 
з пелюсток роблять особливо запашні і корис-
ні сиропи і варення. Її посилені антибактеріаль-
ні властивості роблять її першим помічником 
при застуді. Чудово полегшує біль. Засушені 
нерозкриті бутони додадуть особливого арома-
ту Вашому чаю. Смакуйте з радістю!
Кущ компактний, висотою 120-130 см, діамет-
ром 140-150 см. Махрові квіти містять70-80 
пелюсток.

Поліантові троянди
Сюди належать невисокі кущисті тро-

янди, що мають до 50 см в висоту. Кві-
ти переважно червоних і рожевих від-
тінків, зібрані в суцвіття. Група характе-
ризується значним періодом цвітіння та 
високою морозостійкістю. Найчастіше 
їх використовують для створення квіт-
кових плям на газоні, а також для ство-
рення ефектних бордюрів.

Грунтопокривні  троянди
Група сортів троянд, що мають здат-

ність укорінюватися і швидко розроста-
тися. Таким чином вони можуть утворю-
вати пахучий квітковий килим та прикра-
шати найскладніший рельєф. Для подіб-
ного ефекту краще висаджувати по 4 ку-
щі на квадратному метрі. 

Паркові троянди
Паркові або кущові троянди – доста-

тньо велика група троянд. Представни-
ки цієї групи є вищими від чайно-гібри-
дних і можуть досягати 2, 5 м у висоту. 
Ідеально підходять для садів пейзаж-
ного стилю, як поодиноко висаджені, 
так і в поєднанні з іншими трояндами. 
Цвітуть паркові троянди дуже рясно, 
переважно один раз. 

Плетиста Мусімара
ІТЯ-130 – 55 грн. за шт.

Чайно-гібридна Керіо
ІТЯ-126 – 49 грн. за шт.

Плетиста Віолет Парфум 
ІТЯ-103 – 53 грн. за шт.

Поліантова Румба
ІТЯ-105 – 49 грн.за шт.

Чайно-гібридна Белла Перла
ІТЯ-125 – 49 грн. за шт. Плетиста Сєдая Дама

ІТЯ-102 – 53 грн. за шт.

Канадська паркова  John cabot
ІТЯ-87 – 89 грн. за шт.

Чайно-гібридна Стар 2000
ІТЯ-127 – 49 грн. за шт.

Плетиста Блю Мун
ІТЯ-68 – 53 грн. за шт.

Самшит
ІСШ - 1 – 20 грн. за шт.
ІСШ – 2 – 150 грн. за 10 шт.

Грунтопокривна Фейрі 
ІТЯ-28 – 49 грн. за шт. 

Висота пагонів - 300 см.

Висота до 100-120 см Висота сягає 300 см, цвіте двічі на сезон.

Висота куща - 50-70 см, цвітіння – 
безперервне.

Висота до 120 см.
Висота – 250-350 см, цвітіння – безперервне.

висота куща – до 250 см, цвітіння – рясне, 
безперервне.

Висота до 100-120 см Висота пагонів - 300 см. Вічнозелений кущ висотою до 2м, морозостій-
кий, можна стригти, придаючи різних форм.

Квітки зібрані у великі суцвіття (до 40 шук). 
Цвітіння повторне.

Паркова Лорд Байрон
ІТЯ-123 – 49 грн. за шт.

Висота 200-250 см

Чайно-гібридна Роуз Гуаяр 
ІТЯ- 93  –  49 грн. за шт.

Плетиста Еден Роуз
ІТЯ-99 – 53 грн. за шт.

Канадська паркова  Thérèse Bugnet.
ІТЯ-86 – 89 грн. за шт.

Чайно-гібридна Парадіз
 ІТЯ-78- 49 грн. за шт.

Плетиста Казіно
ІТЯ-128 – 55 грн. за шт.

Канадська паркова  Martin frobisher
ІТЯ-88 – 89 грн. за шт.

Плетиста Метанойя
ІТЯ-129 – 55 грн. за шт.

Плетистий Айсберг
ІТЯ-100 – 53 грн. за шт.

Висота – 120-140 см, цвіте з червня по вересень.
Колір – блакитно-бузковий, висота – 200-300 см, 
цвітіння – безперервне, розмір квітки – 9-10 см.

висота до 200 см, цвіте з літа по осінь. 
Шипів майже  нема.

Висота 180-200 см

Висота до 90 -120 см Кущ прямостоячий, може сягати 4 м в висоту. 
Цвітіння ремонтантне.

Висота – 100-175 см. 

Висота пагонів - 300 см. Цвітіння з червня по 
липень.

Пагони сильнорослі, можуть сягати до 450 см. 
Цвітіння повторюється. 

Паркова Консуела
ІТЯ-122 – 49 грн. за шт.

Плетисті троянди
Троянди даної групи відрізняються 

міцними довгими пагонами, що можуть 
сягати кілька метрів у висоту. Квіти по-
єднані в численні суцвіття, що створює 
надзвичайний вигляд троянди. Сюди 
входять як дрібноквіткові більш старші 
сорти, так і сучасні з великими махрови-
ми квітами. Серед представників групи є 
сорти, що цвітуть одноразово та ремон-
тантні, що милують око аж до пізньої 
осені. Ароматність також буває різною: 
від слабо-ароматних до насичених пар-
фумованих, що здатні полонити увесь 
сад. Такі троянди вирізняються високою 
стійкістю до хвороб, однак полюбляють 
сонячні місця. 

Сюди належать і канадські паркові 
троянди, яким властива висока морозо-
стійкість та виняткова стійкість до хво-
роб. Не даремно вони впевнено займа-
ють своє почесне місце на наших 
клумбах. 

Поліантова Лілі Марлен
 ІТЯ-115 – 49 грн. за шт.

Висота куща - 50-70 см.
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«Çåìëÿíà ãðóøà» ïðèéøëà 

äî íàñ ³ç Ï³âí³÷íî¿ Àìåðèêè, 

ç ïðîâ³íö³¿ Òîï³íàìáóð, çâ³ä-

êè ³ ï³øëà íàçâà ðîñëèíè. 

Âîíà ïîºäíóº ó ñîá³ êðàñó 

ñîíÿøíèêà (ïðèíàéìí³, ñõî-

æà íà íüîãî çîâí³) ³ íåïîâ-

òîðíèé ñìàê áóëüá, ÿê³ 

óòâîðþþòüñÿ íà áàãàòî-

÷èñåëüíèõ ï³äçåìíèõ ïàãî-

íàõ. Çàëåæíî â³ä ñîðòó 

òîï³íàìáóðà, éîãî áóëüáè 

ìîæóòü áóòè á³ëèìè, êðå-

ìîâèìè, ðîæåâèìè, æîâ-

òèìè, ÷åðâîíèìè, ô³îëåòî-

âèìè. ¯õ âèêîðèñòîâóþòü ó 

¿æó – öå íå ïðîñòî ñìà÷íèé 

ä³ºòè÷íèé ïðîäóêò, à é ë³-

êè äëÿ ïðîô³ëàêòèêè ³ ë³êó-

âàííÿ áàãàòüîõ íåäóã, ïî-

â’ÿçàíèõ ç ïîðóøåííÿì îá-

ì³íó ðå÷îâèí (öóêðîâîãî 

ä³àáåòó, ïîäàãðè, îæèð³í-

íÿ), õâîðîá ñåðöåâî-ñóäèí-

íî¿ ñèñòåìè (àòåðîñêëå-

ðîçó, ã³ïåðòîí³¿, ³íôàðêòó 

ì³îêàðäà), îðãàí³â òðàâ-

ëåííÿ, äèõàííÿ òîùî. 

Çåìëÿíà 
ãðóøà – 

òîïiíàìáóð

Топінамбур Інтерес
ІТП-1 – 43 грн. за 2 кг.

правил вирощування 
топінамбуру 

1. Обробіток ґрунту. Ґрунт обробляють так само, як і під кар-
топлю. Краще це зробити восени, адже топінамбур потрібно са-
дити дуже рано. Рослина невибаглива, тому може рости на одно-
му місці кілька років – навіть по периметру городу ( як огорожа). 
Щоб урожай був щедрим, внесіть на 1 кв.метр грядки 5 кг орга-
нічних і 40 грам фосфорно - калійних мінеральних добрив. Глибо-
ко перекопайте землю, бо коріння рослини. розростається на ве-
лику глибину та площу. Добре було б провапнувати кислі ґрунти 
перед садінням. 

2. Садіння. Садять бульби земляної груші рано навесні, а на 
півдні і восени. Ширина міжрядь 60-70 см. в ряду між рослинами - 
40 см. Не потрібно зменшувати відстань, це позначиться на роз-
мірі бульб. Глибина загортання бульб на легких грунтах 8-10 см, 
на середніх – 7-8 см і на важких – 5-6 см. При осінньому садінні 
бульби загортають на 2 - 3 см глибше. 

3. Догляд. Вважайте, що це – двометрова картопля. Пропололи, 
обгорнули, поливати не треба. І зламувати бічні пагони – також - 
листя додають поживних речовин рослині та сприяють врожаю. 

4. Збирання. Восени бульби збирають тільки частково. Основну 
масу бульб залишають у ґрунті і збирають навесні перед садінням. 
Збирають бульби земляної груші так само, як і картоплі. 

5. Зберігання. Бульби не ма-
ють товстої шкірки, тому ніжні. 

Також після викопування із 
землі вони починають в’янути. 
Тому пересипте їх піском (в 
крайньому випадку землею). 
Температуру при зберіганні 
топінамбура потрібно підтри-

мувати на рівні +4°С. 

5 
Високоврожайний, середньостиглий, столовий сорт з привабливими 
округло-овальними бульбами. Має неглибокі вічка  жовту, гладеньку 
шкірку з насичено- жовтим м’якушем. Смакові якості- відмінні. Слабо 
розварюється. Сорт стійкий до парші звичайної, нематоди, ризоктані-
озу, чорної ніжки. Лежкість хороша.           

 Картопля  Тоскана  
ІКР-18 – 54 грн. за 2 кг. 

Картопля  Лабелла
ІКР-17 – 54 грн. за 2 кг.

Cередньоранній, високоврожайний сорт, столового призначення. 
Вегетаційний період 70-80 днів. Бульби великі, видовжено-овальної 
форми, з дрібними вічками. Шкірка темно-червона, м’якоть жовта. 
Кількість бульб в кущі до 14 шт. Має відмінні смакові якості. Слабо 
розварюється.  

Картопля Ред Скарлет
ІКР-11 – 54 грн. за 2 кг.

Картопля Рів’єра
ІКР-16 – 54 грн. за 2 кг.     

Картопля Беллароза
ІКР-9 – 54 грн. за 2 кг.    

Картопля Вінета    
ІКР-14 – 54 грн. за 2 кг.  

Один з найкращих, ранніх сортів голландської селекції. Вегетаційний 
період 70-80 днів. Форма бульб видовжено-овальна, шкірка червона, 
гладка, м’якоть жовтуватого кольору. Вічка м’які, не глибокі. В кущі до 
15 бульб. Популярний сорт серед виробників чіпсів та картоплі-фрі. 

Надранній, високоврожайний сорт столового призначення. Можливе 
отримання двох врожаїв в умовах Південних регіонів. Форма бульби 
овальна, з світло - жовтою шкіркою. М’якоть світло - жовта, смачна. 
Розмір бульби великий; середня кількість в кущі 10 - 12 шт.

Ранній, високоврожайний сорт. Вегетаційний період 55 - 65 днів. Буль-
ба округло - овальної форми, з дрібними вічками, шкірка червона. Ко-
лір м’якоті  від світло - жовтого  до кремового. Бульби великі, масою 
до 800 г. Сорт стійкий до засухи, фітофторозу, парші звичайної, скру-
чування листя. 

Ранній, високоврожайний сорт. Вегетаційний період 63 - 73 днів. Буль-
ба овально - круглої форми, з світло - жовтою м’якоттю, масою 100-
110 грам. Шкірка ледь шершава, жовта. Сорт стійкий до механічних 
пошкоджень та засухи, а тому рекомендується для регіонів з неспри-
ятливими кліматичними умовами. Невимогливий до грунтів. Добре 
зберігається Стійкий до скручування листя, парші звичайної, фітофто-
розу, чорної ніжки. 

Топінамбур 
висилається разом 
з картоплею, або 
цибулинами квітів
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«Çåìëÿíà ãðóøà» ïðèéøëà 

äî íàñ ³ç Ï³âí³÷íî¿ Àìåðèêè, 

ç ïðîâ³íö³¿ Òîï³íàìáóð, çâ³ä-

êè ³ ï³øëà íàçâà ðîñëèíè. 

Âîíà ïîºäíóº ó ñîá³ êðàñó 

ñîíÿøíèêà (ïðèíàéìí³, ñõî-

æà íà íüîãî çîâí³) ³ íåïîâ-

òîðíèé ñìàê áóëüá, ÿê³ 

óòâîðþþòüñÿ íà áàãàòî-

÷èñåëüíèõ ï³äçåìíèõ ïàãî-

íàõ. Çàëåæíî â³ä ñîðòó 

òîï³íàìáóðà, éîãî áóëüáè 

ìîæóòü áóòè á³ëèìè, êðå-

ìîâèìè, ðîæåâèìè, æîâ-

òèìè, ÷åðâîíèìè, ô³îëåòî-

âèìè. ¯õ âèêîðèñòîâóþòü ó 

¿æó – öå íå ïðîñòî ñìà÷íèé 

ä³ºòè÷íèé ïðîäóêò, à é ë³-

êè äëÿ ïðîô³ëàêòèêè ³ ë³êó-

âàííÿ áàãàòüîõ íåäóã, ïî-

â’ÿçàíèõ ç ïîðóøåííÿì îá-

ì³íó ðå÷îâèí (öóêðîâîãî 

ä³àáåòó, ïîäàãðè, îæèð³í-

íÿ), õâîðîá ñåðöåâî-ñóäèí-

íî¿ ñèñòåìè (àòåðîñêëå-

ðîçó, ã³ïåðòîí³¿, ³íôàðêòó 

ì³îêàðäà), îðãàí³â òðàâ-

ëåííÿ, äèõàííÿ òîùî. 

Çåìëÿíà 
ãðóøà – 

òîïiíàìáóð

Топінамбур Інтерес
ІТП-1 – 43 грн. за 2 кг.

правил вирощування 
топінамбуру 

1. Обробіток ґрунту. Ґрунт обробляють так само, як і під кар-
топлю. Краще це зробити восени, адже топінамбур потрібно са-
дити дуже рано. Рослина невибаглива, тому може рости на одно-
му місці кілька років – навіть по периметру городу ( як огорожа). 
Щоб урожай був щедрим, внесіть на 1 кв.метр грядки 5 кг орга-
нічних і 40 грам фосфорно - калійних мінеральних добрив. Глибо-
ко перекопайте землю, бо коріння рослини. розростається на ве-
лику глибину та площу. Добре було б провапнувати кислі ґрунти 
перед садінням. 

2. Садіння. Садять бульби земляної груші рано навесні, а на 
півдні і восени. Ширина міжрядь 60-70 см. в ряду між рослинами - 
40 см. Не потрібно зменшувати відстань, це позначиться на роз-
мірі бульб. Глибина загортання бульб на легких грунтах 8-10 см, 
на середніх – 7-8 см і на важких – 5-6 см. При осінньому садінні 
бульби загортають на 2 - 3 см глибше. 

3. Догляд. Вважайте, що це – двометрова картопля. Пропололи, 
обгорнули, поливати не треба. І зламувати бічні пагони – також - 
листя додають поживних речовин рослині та сприяють врожаю. 

4. Збирання. Восени бульби збирають тільки частково. Основну 
масу бульб залишають у ґрунті і збирають навесні перед садінням. 
Збирають бульби земляної груші так само, як і картоплі. 

5. Зберігання. Бульби не ма-
ють товстої шкірки, тому ніжні. 

Також після викопування із 
землі вони починають в’янути. 
Тому пересипте їх піском (в 
крайньому випадку землею). 
Температуру при зберіганні 
топінамбура потрібно підтри-

мувати на рівні +4°С. 

5 
Високоврожайний, середньостиглий, столовий сорт з привабливими 
округло-овальними бульбами. Має неглибокі вічка  жовту, гладеньку 
шкірку з насичено- жовтим м’якушем. Смакові якості- відмінні. Слабо 
розварюється. Сорт стійкий до парші звичайної, нематоди, ризоктані-
озу, чорної ніжки. Лежкість хороша.           

 Картопля  Тоскана  
ІКР-18 – 54 грн. за 2 кг. 

Картопля  Лабелла
ІКР-17 – 54 грн. за 2 кг.

Cередньоранній, високоврожайний сорт, столового призначення. 
Вегетаційний період 70-80 днів. Бульби великі, видовжено-овальної 
форми, з дрібними вічками. Шкірка темно-червона, м’якоть жовта. 
Кількість бульб в кущі до 14 шт. Має відмінні смакові якості. Слабо 
розварюється.  

Картопля Ред Скарлет
ІКР-11 – 54 грн. за 2 кг.

Картопля Рів’єра
ІКР-16 – 54 грн. за 2 кг.     

Картопля Беллароза
ІКР-9 – 54 грн. за 2 кг.    

Картопля Вінета    
ІКР-14 – 54 грн. за 2 кг.  

Один з найкращих, ранніх сортів голландської селекції. Вегетаційний 
період 70-80 днів. Форма бульб видовжено-овальна, шкірка червона, 
гладка, м’якоть жовтуватого кольору. Вічка м’які, не глибокі. В кущі до 
15 бульб. Популярний сорт серед виробників чіпсів та картоплі-фрі. 

Надранній, високоврожайний сорт столового призначення. Можливе 
отримання двох врожаїв в умовах Південних регіонів. Форма бульби 
овальна, з світло - жовтою шкіркою. М’якоть світло - жовта, смачна. 
Розмір бульби великий; середня кількість в кущі 10 - 12 шт.

Ранній, високоврожайний сорт. Вегетаційний період 55 - 65 днів. Буль-
ба округло - овальної форми, з дрібними вічками, шкірка червона. Ко-
лір м’якоті  від світло - жовтого  до кремового. Бульби великі, масою 
до 800 г. Сорт стійкий до засухи, фітофторозу, парші звичайної, скру-
чування листя. 

Ранній, високоврожайний сорт. Вегетаційний період 63 - 73 днів. Буль-
ба овально - круглої форми, з світло - жовтою м’якоттю, масою 100-
110 грам. Шкірка ледь шершава, жовта. Сорт стійкий до механічних 
пошкоджень та засухи, а тому рекомендується для регіонів з неспри-
ятливими кліматичними умовами. Невимогливий до грунтів. Добре 
зберігається Стійкий до скручування листя, парші звичайної, фітофто-
розу, чорної ніжки. 

Топінамбур 
висилається разом 
з картоплею, або 
цибулинами квітів
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Суниця Монтерей
ІСУ-18 - 69 грн. за 5 шт.
ІСУ-18В   619 грн. за 50 шт.

Суниця  Альба 
ІСУ- 21 - 69 грн. за 5 шт.
ІСУ- 21В - 619 грн. за 50 шт.

Суниця Ірма
ІСУ-19 - 69 грн. за 5 шт.
ІСУ-19В - 619 грн. за 50 шт.

Суниця Роксана 
ІСУ-22 - 43 грн. за 5 шт.
ІСУ-22В - 379 грн. за 50 шт.

Суниця Портола
ІСУ- 20 - 69 грн. за 5 шт.
ІСУ- 20В - 619 грн. за 50 шт.

Суниця Максим
ІСУ-23 - 45 грн. за 5 шт.
ІСУ-23В - 390 грн. за 50 шт.

Ремонтантний, високоврожайний сорт, стійкий до ви-
соких літніх температур. Ягоди продовгуваті, темно-
червоного кольору, масою 35 г, з приємним ароматом. 
Ягоди щільні, придатні для тривалого зберігання (до 5 
днів) і для транспортування на далекі відстані. Ідеаль-
ний сорт для заморожування. 

Ультраранній, високоврожайний, морозостійкий, 
італійський сорт. Дуже великі ягоди, продовгувато-
конусовидні, яскраво-червоні, хорошої щільності, які 
довго зберігаються і добре траспортуються.Ідеальний 
сорт для заморожування. 

Високоврожайний, сорт безперервного плодоношення. 
Ягоди великі, масою до 50 г, яскраво-червоні, конусо-
видні. М’якоть - солодка, соковита. Плодоносить з се-
редини червня до жовтня. Транспортальний, морозо- і 
хворобостійкий сорт.

Середньопізній сорт італійської селекції. Вирізняється 
високою врожайністю, дуже великими ягодами , 
масою 30-35 г, які мають відмінні  характеристики. 
Сорт надзвичайно хворобо-і морозостійкий. 

Новий американський сорт безперервного плодоно-
шення. Ягоди широко-конусовидні, яскраво-червоні, 
великі, массою 35 г, солодкі, без кислинки. Сорт стій-
кий до хвороб і дуже урожайний. 

Великоплідний сорт середнього терміну дозрівання. 
Ягоди дуже великі, максимальною масою до 80-100 г, 
яскраво-червоні, блискучі, солодкі з суничним 
ароматом. Сорт має підвищену стійкість до хвороб.

Cóíèöÿ – Микола Дикун
Полтавська обл.

ßê ³ áóäü-ÿêà ÿãîäà – ñóíèöÿ 
ò³øèòü íàñ íåäîâãî. Îäíàê 
çàëåæíî â³ä âèäó ðîçñàäè 
ìè ìîæåìî «ðåãóëþâàòè» 
íå ò³ëüêè âðîæàéí³ñòü ñó-
íèöü ó ñâîºìó ñàäó à é òåð-
ì³íè çáèðàííÿ ùåäðîãî âðî-
æàþ.

Свіжокопана розсада суниці Касетна розсада суниці Заморожена розсада «frigo»

ëàñóºìî ö³ëå ë³òî!
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ßêó æ ðîçñàäó îáðàòè?

По цьому каталогу «СонцеСад» 
розсилає весною 
заморожену розсаду (frigo)  





Фацелія
Змінює кислу реакцію грунту на 
нейтральну. Коріння розпушить 
грунт і суттєво поліпшить його 
повітрообмін - рихлити грунт по-
трібно буде набагато рідше зви-
чайного. Фацелія досить швидко 
витіснить бур’яни, придушить не-
матоди і різні хвороботворні ба-
ктерії, оздоровить грунт. Після 
фацелії істотно знизиться чисель-
ність шкідників на ділянці, в тому 
числі дротяників, що заодно і 
знизить кількість інсектицидів, 
яке потрібно буде внести.
 Присутність фацелії на ділянці 
істотно підвищить врожайність 
інших бджолозапильних культур.

Гречка
Використання гречки посівної як 
сидерат - найкраще рішення для 

поліпшення структури землі і зба-
гачення її фосфором, калієм а 
також органікою. У першу чергу 
це стосується ділянок з важкими 
грунтами - тільки гречка здатна 
швидко покращити їх структуру. 
При використанні гречки як сиде-
рата, будь-який важкий грунт за 
кілька сезонів стане рихлим і ро-
дючим. Крім того, гречка швидко 
пригнічує ріст будь бур’янів - вам 
потрібно буде рідше полоти свої 
грядки. А який з неї медонос! 
Всім відомі лікувальні властивос-
ті гречаного меду.

Ріпак ярий
Дуже поширена олійна культура.
Ріпак ярий вирощують також на 
зелений корм, а макуху (після 
пропарювання) згодовують худо-
бі. Ріпак ефективно використо-

вується для виготовлення біопа-
лива.
Райграс однорічний
Однорічна злакова трава. Ціну-
ється завдяки своїй скоростиг-
лості та інтенсивності росту. Уро-
жайність 200-400 ц/а зеленої ма-
си при 2-3 укосах. Добре поїда-
ється худобою навіть після пов-
ного колосіння, що підтверджує її 
кормову цінність. Підходить для 
підсіву льону, при чому форму-
ється добрий травостій. Підвищує 
своєю кореневою системою вла-
стивості ґрунту і пригнічує ріст 
бур’янів. Використовується на 
зелений корм, для приготування 
сіна, сінажу, силосу та трав’яного 
борошна.

Суданська трава
Одна з найбільш цінних кормових 

Ось уже 4 роки я займаюся вирощу-
ванням малини. І знайшов, як на мене, 
найкращий для цього сорт – «Марія», 
його вивели вітчизняні селекціонери 
Харківщини. Чому найкращий? Бо має 
цілу низку переваг.

ЯГІДНИЙ ПІОНЕР
По-перше, цей сорт починає плодо-

носити з першої декади червня. Цього-
річ я зібрав перший врожай 7 червня і 
коли зателефонував друзям, щоб ді-
знатися ціну на малину на ринках сто-
лиці, вони були вражені: «Яка малина 
у цю пору?!». По-друге, цей сорт ще-
дро плодоносить аж до другої декади 
липня, тобто впродовж 40-45 днів. Тож 
можна сказати, що в одній рослині по-
єднано і ранній, і середній сорт. По-
третє, ця малина має привабливий ви-
гляд – ягоди великі, міцні, але не тве-
рді. Навіть якщо не встигаю їх зібрати 
вчасно, вони не обсипаються, швидше 
засохнуть на стеблі. Та й, як кажуть, 
товарний вигляд теж відмінний. Під час 
транспортування ягоди не мнуться, не 
втрачають сік, хоча й соковиті. І го-
ловне, що на відміну від інших сортів, 
які також можна без проблем транс-
портувати і вони довго зберігаються, 
ягоди «Марії» напрочуд соковиті, ніжні, 
ароматні і смачні (не кислі). Тому у ме-
не люди купують  малину і поласувати, 
і на зимову заморозку, і на варення.

По-четверте, ця малина дає гарний 
врожай. Можна збирати ягоди щодня. 
Хоча я збираю через день. І лише на 
ранок відправляю на ринок. А ягоди  
ніби щойно зібрані!

По-п’яте, цей сорт економічно вигід-
ний. Я почав розводити малину, бо 
традиційне вирощування картоплі вия-
вилося збитковим - чи то клімат змі-

нився, чи земля для цієї культу кури 
менше підходила. Тож я ризикнув, ви-
садив півтисячі саджанців «Марії» і ни-
ні не шкодую, думаю купити ще. Та й 
посудіть самі. Із сотки можна зібрати 
приблизно 205 кг ягід, а я читав, що 
врожай у 150 -200 кг з такої площі - 
це дуже хороші показники. Тож сорт 
«Марія» - це просто фантастика! На 
одному лише кущі можна за раз на-
збирати більше 1 л ягід. І це без по-
ливу площі! Вигідний сорт і за рахунок 
того, що він ранній – перші ягоди цьо-
го року на ринку можна було продати 
по  60 грн за кілограм, оптом – по 40 
грн, а пізніше, коли з’явилися ягоди 
середніх сортів,  -  по 35 грн за 1 кг. І 
хочу сказати, що «Марія» має настіль-
ки відмінні товарні і смакові властиво-
сті, що у мене її забирали одразу – і 
покупці, і оптовики. 

Якщо Вас зацікавив цей сорт, можу 
поділитися деякими таємницями виро-
щування – набув їх разом із досвідом. 

 
ВИСАДЖУВАННЯ
Стебла малини саджаю восени. Об-

різаю їх, залишаючи над землею при-
близно 2 см. Кущі малини мають бути 
на відстані 1-1, 5 м один від одного, 
міжряддя - 2 метри. Водночас закопую 
стовпчики (через кожні 4 метри) і на-
тягую на них дріт, до якого потім під-
в’язую малину. Це дуже важливо, оскі-
льки пагони цього сорту виростають 
до 2 метрів заввишки. 

Навесні наступного року від посад-
женого стебла відростуть пагони – 1-2, 
і завдання першого року – їх вирости-
ти і доглянути, тобто, не зрізати, під-
в’язати, відщипнути верхівки пагонів 
щонайбільше на 10 см (краще це ро-
бити пізньої осені, коли немає сокору-

ху) – тоді малина пускає бокові сте-
бла, які дають рясний врожай. На бо-
кових пагонах ягоди навіть більші ніж 
на верхівці рослин! Однак врожай 
«Марія» дає лише на другий рік після 
посадки, найщедрішим же він буде по-
чинаючи з третього року. Але, повірте, 
того варто почекати! Тим більше що 
кожне з посаджених вами стебел може  
плодоносити на одному місці впродовж 
10 років. 

Цю малину можна висаджувати і ве-
сною (що раніше – то краще, примі-
ром, у квітні).  Технологія посадки – та 
ж сама. І врожай також. Якщо росли-
ни доглядати правильно.

ДОГЛЯД
 Таким чином з часом на місці обрі-

заного стебла виростає  великий кущ 
малини з міцними довгими і розлоги-
ми стеблами. З них я залишаю 3-4,  
але найкращі, тоді ягід на них буде на-
багато більше. Після того як стебло 
віддало врожай, його потрібно зрізати, 
а з нових стебел знову сформувати 
кущ. Дуже важливо не зберігати старі, 
зрізані  пагони поряд з малинником, 
оскільки паразити, які можуть у них 
жити, швидко переселяться на молоді 
пагони. 

 «Марія» – морозостійкий сорт і це 
ще один її плюс. Як і кожна малина, 
вона любить полив – віддячує за це 
ще більшим врожаєм (бачу це з досві-
ду моїх родичів) і швидше та краще 
ростуть молоді стебла, однак я особи-
сто не маю змоги поливати всю площу 
і без того маю добрий врожай. Хоча 
як кажуть – треба прагнути кращого і 
наступного року я планую зробити по-
ливну систему. 

Обробляти землю між рядами краще 
осінню або ж дуже рано навесні, коли 
рослина ще не почала стрімко розви-
ватися. Міжряддя обробляю сапкою, 
мотоблоком. Перші два роки особливо 
нічого не робив.  Удобрюю рослини 
органікою. Взимку по снігу розсипаю 
добриво між рядами, щоб воно не спа-
лило пагони. Весною теж можна це 
робити, а от літом не раджу, щоб не 
псувати смакові якості ягід.

алинова Мфантастика
Микола Мотінов, 

садовод-любитель, Полтавська область

Ожина Натчез
ІОЖ-16 – 55 грн. за шт.

Малина Полка
ІМЛ-2 – 32 грн. за шт.

Малина Глен Ампл
ІМЛ-5 – 34 грн. за шт.

Ожина Лох Марі
ІОЖ-17 – 55 грн. за шт.

Ожина Лох Несс 
ІОЖ-12 – 55 грн. за шт.

Малина Покуса
ІМЛ-8 – 34 грн. за шт.

Ожина Лохтей
ІОЖ-18 – 59 грн. за шт.

Ожина Тріпл Краун
ІОЖ-5 – 55 грн. за шт.

Малина Брусвяна
ІМЛ-11 - 34 грн. за шт.

Ранній (кінець червня-початок липня), безко-
лючковий, напів-прямостоячий сорт. Ягоди 
продовгувато-циліндричної форми, чорної, до-
вжиною 3,5-5 см, крупні, масою 8-12 г, солод-
кі з невеликою кислинкою. Плодоношення 
триває 35-40 днів.

Середньораній, високоврожайний шотланд-
ський сорт. Пагони напівстоячі, безшипні, си-
льнорослі. Ягоди чорні, гарні, блискучі, одно-
мірні, овальної форми, великі, масою 6-9 г, 
зібрані у великі звисаючі кисті. М’якоть соко-
вита, приємного кисло-солодкого смаку. Осо-
бливістю сорту є цвітіння вражаючими повни-
ми рожевими квітками.

Надранній (друга декада червня), високовро-
жайний, безшипний сорт шотландської селекції. 
Ягоди дуже великі, масою 5-7 г і більше, окру-
глі, транспортабельні, ароматні, смачні. Урожай-
ність - до 10 кг з куща, транспортабельність 

Малина Марія
ІМЛ-12 - 34 грн. за шт.

Сорт починає плодоносити з першої 
декади червня і щедро плодоносить 
аж до другої декади липня, тобто 
впродовж 40-45 днів. Ягоди великі, 
міцні, соковиті, ніжні, ароматні і смачні 
(не кислі). Під час транспортування 
ягоди не мнуться, не втрачають сік.

Високоврожайний сорт  середнього терміну 
дозрівання з розтягнутим періодом плодоно-
шення. Ягоди великі, масою 6-9 г, соковиті, 
смачні, транспортабельні. Основне плодоно-
шення припадає на минулорічні пагони. Уро-
жайність 22 т/г.

Ремонтантний, високоврожайний сорт. Кущі 
сильнорослі, до 2 м заввишки. Ягоди дуже ве-
ликі, кисло-солодкі, червоні, середньою вагою  
10 -14 г. Урожайність і транспортабельність 
дуже висока. Це хороший ринковий сорт.

Ремонтантний високоврожайний сорт. Кущі 
високі, деревовидні, заввишки до 2 м. Пагони 
прямостоячі, потужні, не потребують опори. 
Ягоди дуже великі, масою  12-15 г, яскраво-
червоні, щільні, рівномірні, приємного кисло-
солодкого смаку. Врожайність  до 8 кг з куща. 
Плодоносить з серпня і до морозів.

Осінній ремонтантний сорт. Плодоношення 
триває з серпня і до морозів. Висота пагонів 
може сягати 2 м. Ягоди крупні, щільні, черво-
ні, дуже смачні, масою до 8 г. Урожайність до 
5 кг з куща. 

Шотландський середньостиглий, безколючко-
вий сорт ожини. Ягоди  чорні, блискучі, дуже 
смачні, транспортабельні, масою 4-5 г. Уро-
жайність в середньому 14-16 т/га, а в окремі 
роки може перевищувати 20 т/га.

Гігантська безколючкова ожина середнього те-
рміну дозрівання. Кущі з твердими швидкоро-
стучими пагонами, висотою до 2-х метрів. 
Ягоди  великі (до 8 г), соковиті, дуже солодкі. 
Сорт вирізняється дуже високою врожайністю, 
дорослий кущ дає до 15 кг ягід. 
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Порічка Голландська червона
ІПР-3 – 29 грн. за шт.

Порічка Любава 
ІПР – 8 - 29 грн. за шт. 

Порічка Світлиця 
ІПР – 1 - 29 грн. за шт. Порічка Львів’янка

ІПР-5 – 29 грн. за шт. 

Чорниця Дюк 
ІЛХ-3 - 49 грн. за шт.

Журавлина Бен Лір
ІЖР-2 – 32 грн. за шт.

Аґрус Златогор 
IAГ-13 – 39 грн.

Чорниця Спартан
ІЛХ-13 – 49 грн. за шт.

Журавлина Стівенс 
 ІЖР-4 - 32 грн. за шт.

Аґрус Каменяр 
IAГ-12 – 39 грн.

Чорниця Блю  Кроп 
ІЛХ–14 – 49 грн. за шт.

Журавлина Ховес 
 ІЖР-3 – 32 грн. за шт.

Аґрус Карпати 
IAГ-11 – 39 грн.

Чорниця Чендлер
ІЛХ-2 – 49 грн. за шт.

Обліпиха Чуйська
ІОБ-2 – 55 грн. за шт.

Обліпиха (чоловіча)
ІОБ-1 – 55 грн. за шт.

Порічка Йонкер Ван Тетс
ІПР – 12– 29 грн. за шт. 

Смородина Сюїта Київська
ІСМ – 17 – 37 грн. за шт. (2-річна)

Смородина Козацька
ІСМ-10 – 26 грн. за шт.

Аґрус Світязь
IAГ-9 – 39 грн

Смородина Софія
ІСМ-1 - 26 грн. за шт.

Аґрус Зеленоплідний
IAГ-18 – 39 грн

Смородина Багіра
ІСМ- 23 - 37 грн. за шт. (2-річна)

Смородина Чернеча
ІСМ-6 -37 грн. за шт.  (2-річна)

Смородина Краса Львова
ІСМ - 12 - 34 грн. за шт.  (2-річна)

Смородина Титанія
ІСМ-8 - 26 грн. за шт.

Смородина Вернісаж
ІСМ- 3 – 26 грн. за шт. 

Ранній стійкий до борошнистої 
роси сорт. Ягоди великі, масою 
0,8 г, кисло-солодкі, дуже смачні. 
Довжина китиць 10 см.

Середньоранній сорт. Ягоди  ве-
ликі,  середньою масою 1,7-1,8 г, 
кисло-солодкі. Сорт стійкий до 
борошнистої роси та іржі. Висока, 
стабільна врожайність. 

Сорт середньопізнього терміну дозрівання. 
Стійкий до хвороб та несприятливих умов. 
Ягоди чорні, блискучі, великі, масою 1,6-3,0г, 
універсального призначення. Врожайність 10-
15 т/га. 

Середньоранній, стійкий до борошнистої роси 
сорт. Кущ cильнорослий, слаборозкидистий, 
середньошипуватий. Ягоди червоні, великі, ма-
сою 5,7 - 9 г, солодкі, приємні на смак. Урожай-
ність 3,5 - 4 кг з куща.

Сорт зимостійкий, самоплідний, середнього 
терміну дозрівання. Ягоди великі, масою 1,5 - 
3,0 г, кулясті, чорні, блискучі, шкірка тонка, 
ніжна, з сухим відривом.  Смак кислуватий, 
освіжаючий. 

Врожайний, середнього терміну дозрівання сорт. 
Кущ прямостоячий, середньої сили зросту, ко-
лючий. Ягоди широкоовальні, світлозелені, ве-
ликі, масою 4,5-5,2 г. Стійкий до борошнистої 
роси і зимостійкий сорт.

Великоплідний, зимо- і посухо-
стійкий сорт середнього терміну 
дозрівання. Ягоди великі, блиску-
чі, без кислинки, з щільною шкір-
кою темного кольору. Урожайність 
4-5  кг з куща.

Сорт середнього терміну дозріван-
ня. Середньорослий кущ з крупни-
ми ягодами, масою до 2,5 г кисло-
солодкого смаку. Високоврожай-
ний, стійкий до хвороб.

Крупноплідний високоврожайний 
український сорт, середньопізньо-
го терміну дозрівання. Стійкий до 
хвороб. Ягоди великі, округлі, 
блискучі, смачні. Дозрівання ягід 
дружнє.

Смородина Райдужна
ІСМ-11 -37 грн. за шт.  (2-річна)

Засухостійкий  високоврожайний, 
хворобостійкий, середньопізній 
сорт. Ягоди крупні, округло-ова-
льні, шкірка тверда, з сухим від-
ривом. Кущ сильнорослий, пря-
мостоячий.

Середньостиглий сорт. Вирізня-
ється високою, стабільною вро-
жайністю, підвищеною посухо-
стійкістю. Ягоди солодкі, смачні, 
масою 2,0-2,2 г. Шкірка міцна з 
сухим відривом. 

Високоврожайний, середнього 
терміну дозрівання сорт. Ягоди 
великі, зібрані в довгі грона, смак 
винно-солодкий. Стійкий до моро-
зу, посухи та борошнистої роси. 

Пізній, високоврожайний, самоплід-
ний, зимо - і хворобостійкий сорт. 
Ягоди середнього розміру, світло-
червоні з кислинкою. Дозрівають 
дружньо, не обсипаються.

Середньостиглий сорт. Ягоди се-
редні, масою 0,6-0,9 г, округлі, 
ніжно-рожеві, м’якоть дуже ніжна, 
кисло-солодка. Врожайність до 
5 кг із куща.

Пізній високоврожайний, хворобо-
стійкий сорт. Грона довгі, з яскра-
во-червоними, кисло-солодкими, 
округлими ягодами. Кущі серед-
ньорослі, не дуже розлогі.

Високоврожайний, середньоран-
ній сорт. Ягоди масою 0,7- 1,1 г, 
округлі, темно-вишневі, кисло-
солодкі, з тонкою шкіркою. 

Ранній, зимостійкий, високовро-
жайний сорт. Кущ сильнорослий, 
прямостоячий. Ягоди середньо-
великі, на смак солодко-кислуваті, 
високотранспортабельні і добре 
зберігаються. Шкірка міцна та 
еластична, відрив сухий. 

Надранній сорт (кінець серпня - 
початок вересня). Ягоди великі, 
округлі, темно-червоного кольору 
(майже чорні), глянцеві, макси-
мальний діаметр 18-20 мм, не 
осипаються і добре зберігаються.  

Сорт раннього терміну достигання. 
Кущ слаборозлогий, середньоросл
ий, слабоколючкуватий. Ягоди кру
пні (4,2-5,2 г), широкоовальні, зел
ені, мають жовтуватий відтінок. 
М’якоть кисло-солодка і дуже сок
овита. Зимо- та посухостійкість се
редня. 

Средньостиглий, морозостійкий 
сорт. Ягоди світло-блакитні, великі 
(діаметром 16-18 мм), щільні, 
транспортабельні. Мають дуже 
хороший аромат і приємний 
солодкий з кислинкою смак.

Ранньостиглий, крупнолідний, стій-
кий до хвороб сорт. Ягоди великі, 
округлі, діаметром 15-20 мм, те-
мно-червоні, глянцеві. Смак кислу-
ватий з невеликою гірчинкою.

Крупноплідний, високоврожайний, 
колючковий сорт середнього тер-
міну. Кущ сильнорослий, але сла-
борозкидистий. Ягоди опукло-
овальні, темно-червоні, масою 
3,5-6,3 г. Шкірочка середньої то-
вщини, без опушення. М’якоть 
зеленувато-коричнева, приємного 
кисло-солодкого смаку. 

Середньостиглий, високоврожай-
ний, великоплідний і дуже стійкий 
до посухи сорт. Ягоди приплюсну-
ті, сині зі світло-блакитним нальо-
том, пружні. Урожайність – 4-9 кг 
з куща. 

Середньопізній, високоврожайний 
сорт. Ягоди середньої величини 
(діаметром до 16 мм), блискучі, 
червоні, кулясті. Плодоніжки слаб-
кі і короткі, що полегшує збір ягід. 

Зимо- та посухостійкий, слабо ко-
лючковий сорт середнього термі-
ну дозрівання.Кущ середньої сили 
росту, середньорозлогий. Ягоди 
великі (5,4-7,8 г), без опушення, 
округло-овальні, темно-червоні. 
М’якоть щільна, зеленувато-кори-
чнева. Смак десертний, кисло-со-
лодкий. 

Середньостиглий сорт із винятко-
во смачними, блакитними і дуже 
великими ягодами діаметром по-
над 2 см.  Дуже довгий період до-
зрівання (4-6 тижнів) - від початку 
серпня до середини вересня. Уро-
жайність висока та регулярна. 

Морозостійкий, високоврожайний, 
світлолюбний сорт раннього терміну 
дозрівання. Кущ слабоколючковий з 
компактною кроною. Плоди великі, 
тьмяно-помаранчеві, солодко-кислі. 
Плодоніжка коротка, відрив сухий. 
Стійкий до хвороб і шкідників. Облі-
пиха не самозапильна, для запилен-
ня потрібно садити чоловічу рослину.

Для нормального запилення і за-
в’язування плодів, бажано на 4-5 
жіночих рослин посадити 1-2 чоло-
вічих.

Економія Економія
60 ãðí. 30 ãðí.

ІСМ-26 - 199 грн. за компл. ІАГ-10 - 128 грн. за компл.
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Чорниця – перехреснозапильна культура, тому для хорошого плодоношення потрібно брати 2-3 різних сор-
ти. Садити в кислий грунт з кислотністю рН 3,5-4,5.

Журавлина любить кислі, дуже вологі, кислі грунти з кислотністю рН 3-3,5, соня-
чні місця або напівтінь. В тіні вона не утворює квітковиї бруньок і не плодоносить.
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Порічка Голландська червона
ІПР-3 – 29 грн. за шт.

Порічка Любава 
ІПР – 8 - 29 грн. за шт. 

Порічка Світлиця 
ІПР – 1 - 29 грн. за шт. Порічка Львів’янка

ІПР-5 – 29 грн. за шт. 

Чорниця Дюк 
ІЛХ-3 - 49 грн. за шт.

Журавлина Бен Лір
ІЖР-2 – 32 грн. за шт.

Аґрус Златогор 
IAГ-13 – 39 грн.

Чорниця Спартан
ІЛХ-13 – 49 грн. за шт.

Журавлина Стівенс 
 ІЖР-4 - 32 грн. за шт.

Аґрус Каменяр 
IAГ-12 – 39 грн.

Чорниця Блю  Кроп 
ІЛХ–14 – 49 грн. за шт.

Журавлина Ховес 
 ІЖР-3 – 32 грн. за шт.

Аґрус Карпати 
IAГ-11 – 39 грн.

Чорниця Чендлер
ІЛХ-2 – 49 грн. за шт.

Обліпиха Чуйська
ІОБ-2 – 55 грн. за шт.

Обліпиха (чоловіча)
ІОБ-1 – 55 грн. за шт.

Порічка Йонкер Ван Тетс
ІПР – 12– 29 грн. за шт. 

Смородина Сюїта Київська
ІСМ – 17 – 37 грн. за шт. (2-річна)

Смородина Козацька
ІСМ-10 – 26 грн. за шт.

Аґрус Світязь
IAГ-9 – 39 грн

Смородина Софія
ІСМ-1 - 26 грн. за шт.

Аґрус Зеленоплідний
IAГ-18 – 39 грн

Смородина Багіра
ІСМ- 23 - 37 грн. за шт. (2-річна)

Смородина Чернеча
ІСМ-6 -37 грн. за шт.  (2-річна)

Смородина Краса Львова
ІСМ - 12 - 34 грн. за шт.  (2-річна)

Смородина Титанія
ІСМ-8 - 26 грн. за шт.

Смородина Вернісаж
ІСМ- 3 – 26 грн. за шт. 

Ранній стійкий до борошнистої 
роси сорт. Ягоди великі, масою 
0,8 г, кисло-солодкі, дуже смачні. 
Довжина китиць 10 см.

Середньоранній сорт. Ягоди  ве-
ликі,  середньою масою 1,7-1,8 г, 
кисло-солодкі. Сорт стійкий до 
борошнистої роси та іржі. Висока, 
стабільна врожайність. 

Сорт середньопізнього терміну дозрівання. 
Стійкий до хвороб та несприятливих умов. 
Ягоди чорні, блискучі, великі, масою 1,6-3,0г, 
універсального призначення. Врожайність 10-
15 т/га. 

Середньоранній, стійкий до борошнистої роси 
сорт. Кущ cильнорослий, слаборозкидистий, 
середньошипуватий. Ягоди червоні, великі, ма-
сою 5,7 - 9 г, солодкі, приємні на смак. Урожай-
ність 3,5 - 4 кг з куща.

Сорт зимостійкий, самоплідний, середнього 
терміну дозрівання. Ягоди великі, масою 1,5 - 
3,0 г, кулясті, чорні, блискучі, шкірка тонка, 
ніжна, з сухим відривом.  Смак кислуватий, 
освіжаючий. 

Врожайний, середнього терміну дозрівання сорт. 
Кущ прямостоячий, середньої сили зросту, ко-
лючий. Ягоди широкоовальні, світлозелені, ве-
ликі, масою 4,5-5,2 г. Стійкий до борошнистої 
роси і зимостійкий сорт.

Великоплідний, зимо- і посухо-
стійкий сорт середнього терміну 
дозрівання. Ягоди великі, блиску-
чі, без кислинки, з щільною шкір-
кою темного кольору. Урожайність 
4-5  кг з куща.

Сорт середнього терміну дозріван-
ня. Середньорослий кущ з крупни-
ми ягодами, масою до 2,5 г кисло-
солодкого смаку. Високоврожай-
ний, стійкий до хвороб.

Крупноплідний високоврожайний 
український сорт, середньопізньо-
го терміну дозрівання. Стійкий до 
хвороб. Ягоди великі, округлі, 
блискучі, смачні. Дозрівання ягід 
дружнє.

Смородина Райдужна
ІСМ-11 -37 грн. за шт.  (2-річна)

Засухостійкий  високоврожайний, 
хворобостійкий, середньопізній 
сорт. Ягоди крупні, округло-ова-
льні, шкірка тверда, з сухим від-
ривом. Кущ сильнорослий, пря-
мостоячий.

Середньостиглий сорт. Вирізня-
ється високою, стабільною вро-
жайністю, підвищеною посухо-
стійкістю. Ягоди солодкі, смачні, 
масою 2,0-2,2 г. Шкірка міцна з 
сухим відривом. 

Високоврожайний, середнього 
терміну дозрівання сорт. Ягоди 
великі, зібрані в довгі грона, смак 
винно-солодкий. Стійкий до моро-
зу, посухи та борошнистої роси. 

Пізній, високоврожайний, самоплід-
ний, зимо - і хворобостійкий сорт. 
Ягоди середнього розміру, світло-
червоні з кислинкою. Дозрівають 
дружньо, не обсипаються.

Середньостиглий сорт. Ягоди се-
редні, масою 0,6-0,9 г, округлі, 
ніжно-рожеві, м’якоть дуже ніжна, 
кисло-солодка. Врожайність до 
5 кг із куща.

Пізній високоврожайний, хворобо-
стійкий сорт. Грона довгі, з яскра-
во-червоними, кисло-солодкими, 
округлими ягодами. Кущі серед-
ньорослі, не дуже розлогі.

Високоврожайний, середньоран-
ній сорт. Ягоди масою 0,7- 1,1 г, 
округлі, темно-вишневі, кисло-
солодкі, з тонкою шкіркою. 

Ранній, зимостійкий, високовро-
жайний сорт. Кущ сильнорослий, 
прямостоячий. Ягоди середньо-
великі, на смак солодко-кислуваті, 
високотранспортабельні і добре 
зберігаються. Шкірка міцна та 
еластична, відрив сухий. 

Надранній сорт (кінець серпня - 
початок вересня). Ягоди великі, 
округлі, темно-червоного кольору 
(майже чорні), глянцеві, макси-
мальний діаметр 18-20 мм, не 
осипаються і добре зберігаються.  

Сорт раннього терміну достигання. 
Кущ слаборозлогий, середньоросл
ий, слабоколючкуватий. Ягоди кру
пні (4,2-5,2 г), широкоовальні, зел
ені, мають жовтуватий відтінок. 
М’якоть кисло-солодка і дуже сок
овита. Зимо- та посухостійкість се
редня. 

Средньостиглий, морозостійкий 
сорт. Ягоди світло-блакитні, великі 
(діаметром 16-18 мм), щільні, 
транспортабельні. Мають дуже 
хороший аромат і приємний 
солодкий з кислинкою смак.

Ранньостиглий, крупнолідний, стій-
кий до хвороб сорт. Ягоди великі, 
округлі, діаметром 15-20 мм, те-
мно-червоні, глянцеві. Смак кислу-
ватий з невеликою гірчинкою.

Крупноплідний, високоврожайний, 
колючковий сорт середнього тер-
міну. Кущ сильнорослий, але сла-
борозкидистий. Ягоди опукло-
овальні, темно-червоні, масою 
3,5-6,3 г. Шкірочка середньої то-
вщини, без опушення. М’якоть 
зеленувато-коричнева, приємного 
кисло-солодкого смаку. 

Середньостиглий, високоврожай-
ний, великоплідний і дуже стійкий 
до посухи сорт. Ягоди приплюсну-
ті, сині зі світло-блакитним нальо-
том, пружні. Урожайність – 4-9 кг 
з куща. 

Середньопізній, високоврожайний 
сорт. Ягоди середньої величини 
(діаметром до 16 мм), блискучі, 
червоні, кулясті. Плодоніжки слаб-
кі і короткі, що полегшує збір ягід. 

Зимо- та посухостійкий, слабо ко-
лючковий сорт середнього термі-
ну дозрівання.Кущ середньої сили 
росту, середньорозлогий. Ягоди 
великі (5,4-7,8 г), без опушення, 
округло-овальні, темно-червоні. 
М’якоть щільна, зеленувато-кори-
чнева. Смак десертний, кисло-со-
лодкий. 

Середньостиглий сорт із винятко-
во смачними, блакитними і дуже 
великими ягодами діаметром по-
над 2 см.  Дуже довгий період до-
зрівання (4-6 тижнів) - від початку 
серпня до середини вересня. Уро-
жайність висока та регулярна. 

Морозостійкий, високоврожайний, 
світлолюбний сорт раннього терміну 
дозрівання. Кущ слабоколючковий з 
компактною кроною. Плоди великі, 
тьмяно-помаранчеві, солодко-кислі. 
Плодоніжка коротка, відрив сухий. 
Стійкий до хвороб і шкідників. Облі-
пиха не самозапильна, для запилен-
ня потрібно садити чоловічу рослину.

Для нормального запилення і за-
в’язування плодів, бажано на 4-5 
жіночих рослин посадити 1-2 чоло-
вічих.

Економія Економія
60 ãðí. 30 ãðí.

ІСМ-26 - 199 грн. за компл. ІАГ-10 - 128 грн. за компл.
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Чорниця – перехреснозапильна культура, тому для хорошого плодоношення потрібно брати 2-3 різних сор-
ти. Садити в кислий грунт з кислотністю рН 3,5-4,5.

Журавлина любить кислі, дуже вологі, кислі грунти з кислотністю рН 3-3,5, соня-
чні місця або напівтінь. В тіні вона не утворює квітковиї бруньок і не плодоносить.
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Що Ви хотіли б прочитати 
у нашому журналі?

Догляд за рослинами:
-  прибутковість та економічна доцільність 
 вирощування рослин;
-  удобрення рослин;
-  захист від шкідників та хвороб;
-  зберігання врожаю;
-  посадка рослин;
-  обрізка кущів та дерев;

Овочівництво:
-   вирощування овочів у відкритому грунті;
-   вирощування овочів у теплицях
-   вирощування розсади в домашніх умовах;

Квіти:
-   вуличні
-   кімнатні;
-   вигонка квітів;

Лікарські трави: 
-   секрети вирощування і збирання;

Декоративні рослини:
-   оформлення присадибної ділянки, клумб 
 (ландшафтний дизайн)

Лікування за допомогою рослин 
різних недуг:
-   цукровий діабет;
-    гіпертонія і гіпотонія;
-   застудні захворювання, грип;
-   хвороби печінки і жовчу;
-   хвороби шлунку;
-   сечокам’яна хвороба
-   жовчокам’яна хвороба;
-   остеохондроз, подагра;
-   простатит;
-   алергії;

-   шкірні хвороби;
-   нервові хвороби;
-   депресія;
-   безсоння;
-   клімактеричні розлади;
-   гормональні розлади;
-  інші: 

Кулінарні рецепти

Кого з зірок української культури 
Ви хотіли б побачити на сторінках 
нашого журналу? 

Які три статті з цього номера 
Вам найбільше сподобались?

Прізвище, ім’я та по-батькові

Код клієнта Дата народження

Àíêåòà 
?

?

?

Виноград  Юпітер 
ІВН-36 - 94 грн. за шт.

Кизил Лук’янівський  
ІКЗ-2 – 89 грн. за шт. 

Виноград  Благовест
ІВН-39 - 79 грн. за шт.

Виноград  Довгожданний
ІВН-40 - 84 грн. за шт.

Виноград  Рубіновий ювілей
ІВН-37 - 79 грн. за шт.

Годжі
 ІГД-1- 89 грн. за шт. Годжі New Big

 ІГД-2 -149 грн. за шт.

Гінкго білоба
ОКН-32 - 79 грн. за шт.

Рослина невибаглива у догляді, зимостійка і здатна про-
тистояти навіть сильним заморозкам. Вживати ягоди в 
сирому, сушеному вигляді, їх можна додавати в чай, дуже 
добрі в плові. Годжі -перехресно запильна культура, для 
хорошого плодоношення потрібно садити 2-3 саджанці.

Новий високоврожайний сорт родом з Китаю. Плоди ве-
ликі, смачні, дозрівають у вересні, з одного куща можна 
зібрати 6-8 кг. Починає плодоношення на 2-3 рік після 
посадки.

Сушене листя позитивно впливає  на кровообіг, зміцнює 
артерії, капіляри і вени. Уповільнює процес старіння шкі-
ри, зміцнює волосся, допомагає схуднути. Ліки з давньо-
го релікта не мають побічних дій. Невимоглива до ґрун-
тів, любить сонячні місця і досить морозостійка.

Виноград  Преображення
ІВН-28 - 84 грн. за шт.

Надранній сорт (друга декада серпня). 
Грона конічні, масою 700-1500 г. Ягоди 
дуже великі, масою 10-13 г, продовгува-
то-овальні, рожеві, гармонійного смаку, 
соковито-хрумкі, шкірочка середньої то-
вщини. Сорт вирізняється високою транс-
портабельністю та товарністю. 

Кизил Семен 
ІКЗ-4 - 79 грн. за шт.

Крупноплідний пізній сорт.  Середня маса 
плоду 6,0-7,0 г.,  темно-вишневого. М’я-
коть щільна, солодко-кисла, з приємним 
кизиловим ароматом.

Виноград  Гурман ранній
ІВН-38 - 69 грн. за шт.

Ранній сорт. Грона циліндроконічні, ма-
сою 500-1300 г. Ягоди великі, ніжно-ро-
жеві, овальні, масою до 8-11 г. М’якуш 
солодкий з мускатним ароматом. Шкірка 
не відчувається на смак і не пошкоджу-
ється осами.Підвищена стійкість до хво-
роб, морозостійкість до - 23°С. 

Безнасінний сорт раннього терміну дозрі-
вання.  Отриманий в університеті штату 
Арканзас, США. Маса грона – 200-250 г. 
Ягоди синьо-червоні, великі, масою – 4-5 
г, смачні з легким мускатним ароматом, 
шкірочка тонка і міцна. Морозостійкість 
підвищена, не нижче -25 - 27°С. Урожай-
ність висока, 200-250 ц/га.

Високоврожайний, зимо-та посухостійкий 
сорт.  Плоди масою 6 - 7,5 г,  пляшкової 
форми, блискучі, темно-червоні, не оси-
паються. Плоди дозрівають 20-25 серпня.

Ранній сорт. Грона конічні, дуже крупні, 
масою 650-750 г. Ягоди великі, овально-
продовгуваті, янтарного кольору, масою 
10-12 г. М’якуш м’ясистий, соковитий, 
хрусткий, шкірка середня, мускатний 
смак. Вирізняється стійкістю до хвороб і 
хорошою морозостійкістю (до - 23°С). 

Ранній сорт. Грона конічні, великі, масою 
500-800 г. Ягоди білі, продовгуваті, масою 
8-9 г. М’якуш соковитий, м’ясистий, шкір-
ка тонка, смак витончений. 

Кизил Янтарний
ІКЗ-3 – 79 грн. за шт.

Жовтоплідний сорт середнього терміну 
дозрівання. Плоди масою 4,5-5,5 г, оваль-
но-циліндричні з ніжною солодкою м’я-
коттю. Плодоношення щорічне, стабільне. 
Обривати потрібно за декілька днів до 
повного дозрівання, щоб плоди самі не 
осипалися. 

Столова гібридна форма раннього терміну 
дозрівання. Грона циліндричні, масою до 
1200 г. Ягоди дуже великі, рожеві, масою 
до 15 г. М’якуш соковитий з легким мус-
катним ароматом, дуже солодкий, шкірка 
тоненька. Висока урожайність і транспор-
табельність. Морозостійкість – до -24°С. 

Виноград  Водограй
ІВН-41 - 69 грн. за шт.

Столова форма винограду раннього тер-
міну дозрівання. Грона циліндричні, ве-
ликі, довжиною 25 см, масою до 1 кг. Яго-
ди мускатного смаку, з високим цукрона-
копиченням, рожеві, великі, масою 9-12 г. 

Кизил Євгенія 
ІКЗ-5 – 79 грн. за шт.

 Високоврожайний  сорт. Плоди великі, 
масою 6 г. М’якоть темно-червона, ніжна, 
солодко-кисла. Дозріває 20 серпня-5 ве-
ресня.  

ІВН-33 - 
179 грн. за 3 шт.

Комплект
 3-õ різних саджанців

винограду

з

52

Виноград, кизил, годж
і, гінкго

Кожен, хто заповнив і наді-
слав на адресу «СонцеСаду» 
анкету, бере участь у розі-
граші саджанців груші Ве-
сільної (з рожевою м’якот-
тю), яблуні Джерсі (з черво-
ною м’якоттю) та годжі.

Економія
âiä 38 ãðí.

Надсилайте нам Ваші поради: 
завдяки Вам «СонцеСад» стане кращим!

Ваша думка важлива!
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Àíêåòà 

Що Ви хотіли б прочитати 
у нашому журналі?

Догляд за рослинами:
-  прибутковість та економічна доцільність 
 вирощування рослин;
-  удобрення рослин;
-  захист від шкідників та хвороб;
-  зберігання врожаю;
-  посадка рослин;
-  обрізка кущів та дерев;

Овочівництво:
-   вирощування овочів у відкритому грунті;
-   вирощування овочів у теплицях
-   вирощування розсади в домашніх умовах;

Квіти:
-   вуличні
-   кімнатні;
-   вигонка квітів;

Лікарські трави: 
-   секрети вирощування і збирання;

Декоративні рослини:
-   оформлення присадибної ділянки, клумб 
 (ландшафтний дизайн)

Лікування за допомогою рослин 
різних недуг:
-   цукровий діабет;
-    гіпертонія і гіпотонія;
-   застудні захворювання, грип;
-   хвороби печінки і жовчу;
-   хвороби шлунку;
-   сечокам’яна хвороба
-   жовчокам’яна хвороба;
-   остеохондроз, подагра;
-   простатит;
-   алергії;

-   шкірні хвороби;
-   нервові хвороби;
-   депресія;
-   безсоння;
-   клімактеричні розлади;
-   гормональні розлади;
-  інші: 

Кулінарні рецепти

Кого з зірок української культури 
Ви хотіли б побачити на сторінках 
нашого журналу? 

Які три статті з цього номера 
Вам найбільше сподобались?

Прізвище, ім’я та по-батькові

Код клієнта Дата народження

Àíêåòà 
?

?

?

Виноград  Юпітер 
ІВН-36 - 94 грн. за шт.

Кизил Лук’янівський  
ІКЗ-2 – 89 грн. за шт. 

Виноград  Благовест
ІВН-39 - 79 грн. за шт.

Виноград  Довгожданний
ІВН-40 - 84 грн. за шт.

Виноград  Рубіновий ювілей
ІВН-37 - 79 грн. за шт.

Годжі
 ІГД-1- 89 грн. за шт. Годжі New Big

 ІГД-2 -149 грн. за шт.

Гінкго білоба
ОКН-32 - 79 грн. за шт.

Рослина невибаглива у догляді, зимостійка і здатна про-
тистояти навіть сильним заморозкам. Вживати ягоди в 
сирому, сушеному вигляді, їх можна додавати в чай, дуже 
добрі в плові. Годжі -перехресно запильна культура, для 
хорошого плодоношення потрібно садити 2-3 саджанці.

Новий високоврожайний сорт родом з Китаю. Плоди ве-
ликі, смачні, дозрівають у вересні, з одного куща можна 
зібрати 6-8 кг. Починає плодоношення на 2-3 рік після 
посадки.

Сушене листя позитивно впливає  на кровообіг, зміцнює 
артерії, капіляри і вени. Уповільнює процес старіння шкі-
ри, зміцнює волосся, допомагає схуднути. Ліки з давньо-
го релікта не мають побічних дій. Невимоглива до ґрун-
тів, любить сонячні місця і досить морозостійка.

Виноград  Преображення
ІВН-28 - 84 грн. за шт.

Надранній сорт (друга декада серпня). 
Грона конічні, масою 700-1500 г. Ягоди 
дуже великі, масою 10-13 г, продовгува-
то-овальні, рожеві, гармонійного смаку, 
соковито-хрумкі, шкірочка середньої то-
вщини. Сорт вирізняється високою транс-
портабельністю та товарністю. 

Кизил Семен 
ІКЗ-4 - 79 грн. за шт.

Крупноплідний пізній сорт.  Середня маса 
плоду 6,0-7,0 г.,  темно-вишневого. М’я-
коть щільна, солодко-кисла, з приємним 
кизиловим ароматом.

Виноград  Гурман ранній
ІВН-38 - 69 грн. за шт.

Ранній сорт. Грона циліндроконічні, ма-
сою 500-1300 г. Ягоди великі, ніжно-ро-
жеві, овальні, масою до 8-11 г. М’якуш 
солодкий з мускатним ароматом. Шкірка 
не відчувається на смак і не пошкоджу-
ється осами.Підвищена стійкість до хво-
роб, морозостійкість до - 23°С. 

Безнасінний сорт раннього терміну дозрі-
вання.  Отриманий в університеті штату 
Арканзас, США. Маса грона – 200-250 г. 
Ягоди синьо-червоні, великі, масою – 4-5 
г, смачні з легким мускатним ароматом, 
шкірочка тонка і міцна. Морозостійкість 
підвищена, не нижче -25 - 27°С. Урожай-
ність висока, 200-250 ц/га.

Високоврожайний, зимо-та посухостійкий 
сорт.  Плоди масою 6 - 7,5 г,  пляшкової 
форми, блискучі, темно-червоні, не оси-
паються. Плоди дозрівають 20-25 серпня.

Ранній сорт. Грона конічні, дуже крупні, 
масою 650-750 г. Ягоди великі, овально-
продовгуваті, янтарного кольору, масою 
10-12 г. М’якуш м’ясистий, соковитий, 
хрусткий, шкірка середня, мускатний 
смак. Вирізняється стійкістю до хвороб і 
хорошою морозостійкістю (до - 23°С). 

Ранній сорт. Грона конічні, великі, масою 
500-800 г. Ягоди білі, продовгуваті, масою 
8-9 г. М’якуш соковитий, м’ясистий, шкір-
ка тонка, смак витончений. 

Кизил Янтарний
ІКЗ-3 – 79 грн. за шт.

Жовтоплідний сорт середнього терміну 
дозрівання. Плоди масою 4,5-5,5 г, оваль-
но-циліндричні з ніжною солодкою м’я-
коттю. Плодоношення щорічне, стабільне. 
Обривати потрібно за декілька днів до 
повного дозрівання, щоб плоди самі не 
осипалися. 

Столова гібридна форма раннього терміну 
дозрівання. Грона циліндричні, масою до 
1200 г. Ягоди дуже великі, рожеві, масою 
до 15 г. М’якуш соковитий з легким мус-
катним ароматом, дуже солодкий, шкірка 
тоненька. Висока урожайність і транспор-
табельність. Морозостійкість – до -24°С. 

Виноград  Водограй
ІВН-41 - 69 грн. за шт.

Столова форма винограду раннього тер-
міну дозрівання. Грона циліндричні, ве-
ликі, довжиною 25 см, масою до 1 кг. Яго-
ди мускатного смаку, з високим цукрона-
копиченням, рожеві, великі, масою 9-12 г. 

Кизил Євгенія 
ІКЗ-5 – 79 грн. за шт.

 Високоврожайний  сорт. Плоди великі, 
масою 6 г. М’якоть темно-червона, ніжна, 
солодко-кисла. Дозріває 20 серпня-5 ве-
ресня.  

ІВН-33 - 
179 грн. за 3 шт.

Комплект
 3-õ різних саджанців

винограду

з

52

Виноград, кизил, годж
і, гінкго

Кожен, хто заповнив і наді-
слав на адресу «СонцеСаду» 
анкету, бере участь у розі-
граші саджанців груші Ве-
сільної (з рожевою м’якот-
тю), яблуні Джерсі (з черво-
ною м’якоттю) та годжі.

Економія
âiä 38 ãðí.

Надсилайте нам Ваші поради: 
завдяки Вам «СонцеСад» стане кращим!

Ваша думка важлива!
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   суперсмачна
   з червоною м’якоттю – супермодна
   з рекордним серед усіх груш вмістом 
   біологічно-активних речовин 
   (понад 1200 мг/100 г)    

Груша Весільна

Яблуня Джерсі

ІГР-9

ІЯБ-38

за шт.

за шт.

грн.

грн.

119

149

Груша ранньоосіннього терміну достигання. Де-
рево невисоке, не займає багато місця підходить і 
для маленьких садків, має округлу крону середньої 
густоти. Плоди масою 180-200 г, одномірні, прави-
льної грушоподібної форми, з червоним забарв-
ленням. М’якоть – ніжна, соковита, масляниста, 
ароматна, рожево-червоного забарвлення. Сорт су-
місний з айвою, має високу зимостійкість, посухо-
стійкість, стійкість до парші. 

Підщепа – айва.

Джерсі – унікальне яблуко з червоною м’якоттю та 
малиново-червоним забарвленням пелюсток квітів 
(милуватися збіжиться вся околиця!). 

З-поміж інших сортів цього типу відрізняється най-
кращим смаком (найсолодше), високою морозостій-
кістю, низькою сприйнятливістю до парші та борош-
нистої роси. Дерево середньої сили росту, легко під-
дається формуванню.  Адаптоване до кліматичних 
умов України.

Сорт пізньо-осіннього терміну достигання, високо-
врожайний, з регулярним плодоношенням. Знімальна 
стиглість плодів настає в кінці вересня – на початку 
жовтня, а зберігатися вони можуть до січня.

Плоди масою 165-180 г (до 190 г).Шкірка щільна, 
темно-червона з білими сочевичками. М’якоть 
малинового кольору, щільна, хрустка, дуже 
соковита, з неповторним кисло-соло-
дким смаком і тонким ароматом, ле-
гкою приємною терпкуватістю та 
добре збалансованим співвідно-
шенням цукру і кислоти. Плоди 
містять велику кількість вітамінів, 
антиоксидантів та інших біоло-
гічно-активних речовин.

Ваші друзі будуть вражені че-
рвоним кольором соку! До речі, 
при технічній переробці зберіга-
ється привабливий червоний ко-
лір. Ви уже куштували червоне 
яблучне варення?

Cупергруша 

Яблуня 

Весільна 

Джерсі 

Яблуня Ред Боскоп 
ІЯБ-31 – 79 грн. за шт.

Яблуня Роялті
ІЯБ- 37 – 79 грн. за шт.

Яблуня Ред Джонапринц
ІЯБ-28 – 79 грн. за шт.

Яблуня Професор Шпренгер
ІЯБ-22 - 69 грн. за шт.

Яблуня Хані Крісп
ІЯБ-1 – 79 грн. за шт.

Яблуня  Еверест
ІЯБ-25 – 69 грн. за шт.

Яблуня Діскавері
ІЯБ- 36 – 79 грн. за шт.

Яблуня колоновидна
ІЯБ- 35 – 99 грн. за шт.

Зимовий середньорослий сорт. Плоди 
великі, масою 200-350 г, ароматні, хрумкі, 
соковиті. Створений у голландському Бо-
скопі сорт прекрасно переносить білоруські 
і російські морози, плодоносить рясно і 
щорічно. Знімальна стиглість: кінець жо-
втня. Підщепа – ММ-106

Надзвичайно красива, декоративна яблу-
ня. Цвіте від бордового- до темно-фіоле-
тового кольору. Великі, темні пурпурно-
червоні квіти діаметром 2,5-3,5 см. Плоди 
неїстівні темно-червоні яблучка розміром 
до 2 см. Підщепа – ММ-106 

Груша Конференція
ІГР-18 – 79 грн. за шт. Груша Ноябрьска

ІГР-1 – 79 грн. за шт.  Груша Ільїнка
ІГР-16 – 79 грн. за шт.Англійський осінній сорт. Плоди 

середні (140-220г), пляшкоподіб-
ної видовженої форми. Шкірочка 
щільна, зеленувато-жовта, в гу-
стих іржавих плямах. М’якоть 
жовтувато-рожева, ніжна, масля-
ниста, соковита. Знімальна стиг-
лість – початок вересня. Підще-
па – айва 

Ранньозимовий високоврожай-
ний сорт. Плоди грушоподібної 
форми, зелені або жовті, іноді з 
червоним рум’янцем, масою 200 
-350 г. М’якоть ніжна, соковита, 
кисло-солодка. Знімальна стиг-
лість : кінець вересня – початок 
жовтня. Підщепа – айва

Високоврожайний літній сорт. 
Плоди грушевидні, масою до 
100-130 г, світло-зелені з легкою 
жовтизною, м’якоть масляниста, 
ароматна, соковита, солодка.
Знімальна стиглість: початок 
липня. Підщепа – айва 

Груша колоновидна Сапфіра
ІГР-13 – 109 грн. за шт.

Осінній, зимостійкий сорт. Плоди 
великі, масою - 200-250 г, зеле-
но-жовті можуть бути з яскраво-
рожевим бочком. Мякоть - біла, 
смачна, масляниста, ароматна, 
дуже соковита. Вступає в плодо-
ношення з другого року після 
посадки. Підщепа – айва 

Груша колоновидна Декора
ІГР-14 – 109 грн. за шт.

Зимостійкий, високоврожайний, 
стійкий до хвороб сорт. Дозріває 
в 3 декаді вересня. Плоди - вели-
кі, масою до 250 гр., округло-ова-
льні. Мякоть - ніжна, солодка, 
смачна, дуже соковита. Плодоно-
сить з другого року після посад-
ки. Плоди довго зберігаються.
Підщепа – айва 

Зимостійкий високоврожайний сорт. Пло-
ди – великі, масою 200 г, круглі. М’якоть 
– біло-кремова, щільна, соковита, солод-
ка із легкою кислинкою. Довго зберігаю-
ться в погребі. Знімальна стиглість: кінець 
вересня. Підщепа М-26 

Високоврожайне декоративне дерево. 
Цвіте в травні яскравими білими, аромат-
ними квітками. Плоди дрібні, округлі, жо-
вто-оранжеві до червоних, довго не опа-
дають. Дозрівають в кінці вересня. Слу-
жить хорошим запилювачем для інших 
яблунь. Підщепа – ММ-106 

Новий, осінньо-зимовий високоврожай-
ний, американський сорт. Плоди великі 
(220-250 г), жовті з мармурово-червоним 
рум’янцем, хрусткі, соковиті, смачні з ле-
гким ароматом. Імунний до парші і муч-
нистої роси. Витримує мороз до -37°С. 
Знімальна стиглість: середина вересня.
Підщепа – ММ-106 

Декоративна колоноподібна яблуня, яка 
вкривається пишним білим цвітом. Це 
чудовий запилювач для плодового яблу-
невого саду. Плоди завбільшки 2,5 см, 
одномірні, смачні, червоного забарвлен-
ня, зібрані у великі грона. Підщепа – 
ММ-106

Літній високоврожайний сорт. Плоди се-
редні, масою 120-140, красиві М’якуш 
кремовий, середньої щільності, сокови-
тий, ароматний. Час знімання плодів: се-
редина серпень-вересень. Підщепа – 
ММ-106 

Осінній, зимостійкий сорт. Плоди масою 
150-160 г, червоні, красиві, кисло-солодкі. 
Висока стійкість до парші. Плодоносить із 
другого року після висадження.

З червоною м’якоттю
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   суперсмачна
   з червоною м’якоттю – супермодна
   з рекордним серед усіх груш вмістом 
   біологічно-активних речовин 
   (понад 1200 мг/100 г)    

Груша Весільна

Яблуня Джерсі

ІГР-9

ІЯБ-38

за шт.

за шт.

грн.

грн.

119

149

Груша ранньоосіннього терміну достигання. Де-
рево невисоке, не займає багато місця підходить і 
для маленьких садків, має округлу крону середньої 
густоти. Плоди масою 180-200 г, одномірні, прави-
льної грушоподібної форми, з червоним забарв-
ленням. М’якоть – ніжна, соковита, масляниста, 
ароматна, рожево-червоного забарвлення. Сорт су-
місний з айвою, має високу зимостійкість, посухо-
стійкість, стійкість до парші. 

Підщепа – айва.

Джерсі – унікальне яблуко з червоною м’якоттю та 
малиново-червоним забарвленням пелюсток квітів 
(милуватися збіжиться вся околиця!). 

З-поміж інших сортів цього типу відрізняється най-
кращим смаком (найсолодше), високою морозостій-
кістю, низькою сприйнятливістю до парші та борош-
нистої роси. Дерево середньої сили росту, легко під-
дається формуванню.  Адаптоване до кліматичних 
умов України.

Сорт пізньо-осіннього терміну достигання, високо-
врожайний, з регулярним плодоношенням. Знімальна 
стиглість плодів настає в кінці вересня – на початку 
жовтня, а зберігатися вони можуть до січня.

Плоди масою 165-180 г (до 190 г).Шкірка щільна, 
темно-червона з білими сочевичками. М’якоть 
малинового кольору, щільна, хрустка, дуже 
соковита, з неповторним кисло-соло-
дким смаком і тонким ароматом, ле-
гкою приємною терпкуватістю та 
добре збалансованим співвідно-
шенням цукру і кислоти. Плоди 
містять велику кількість вітамінів, 
антиоксидантів та інших біоло-
гічно-активних речовин.

Ваші друзі будуть вражені че-
рвоним кольором соку! До речі, 
при технічній переробці зберіга-
ється привабливий червоний ко-
лір. Ви уже куштували червоне 
яблучне варення?

Cупергруша 

Яблуня 

Весільна 

Джерсі 

Яблуня Ред Боскоп 
ІЯБ-31 – 79 грн. за шт.

Яблуня Роялті
ІЯБ- 37 – 79 грн. за шт.

Яблуня Ред Джонапринц
ІЯБ-28 – 79 грн. за шт.

Яблуня Професор Шпренгер
ІЯБ-22 - 69 грн. за шт.

Яблуня Хані Крісп
ІЯБ-1 – 79 грн. за шт.

Яблуня  Еверест
ІЯБ-25 – 69 грн. за шт.

Яблуня Діскавері
ІЯБ- 36 – 79 грн. за шт.

Яблуня колоновидна
ІЯБ- 35 – 99 грн. за шт.

Зимовий середньорослий сорт. Плоди 
великі, масою 200-350 г, ароматні, хрумкі, 
соковиті. Створений у голландському Бо-
скопі сорт прекрасно переносить білоруські 
і російські морози, плодоносить рясно і 
щорічно. Знімальна стиглість: кінець жо-
втня. Підщепа – ММ-106

Надзвичайно красива, декоративна яблу-
ня. Цвіте від бордового- до темно-фіоле-
тового кольору. Великі, темні пурпурно-
червоні квіти діаметром 2,5-3,5 см. Плоди 
неїстівні темно-червоні яблучка розміром 
до 2 см. Підщепа – ММ-106 

Груша Конференція
ІГР-18 – 79 грн. за шт. Груша Ноябрьска

ІГР-1 – 79 грн. за шт.  Груша Ільїнка
ІГР-16 – 79 грн. за шт.Англійський осінній сорт. Плоди 

середні (140-220г), пляшкоподіб-
ної видовженої форми. Шкірочка 
щільна, зеленувато-жовта, в гу-
стих іржавих плямах. М’якоть 
жовтувато-рожева, ніжна, масля-
ниста, соковита. Знімальна стиг-
лість – початок вересня. Підще-
па – айва 

Ранньозимовий високоврожай-
ний сорт. Плоди грушоподібної 
форми, зелені або жовті, іноді з 
червоним рум’янцем, масою 200 
-350 г. М’якоть ніжна, соковита, 
кисло-солодка. Знімальна стиг-
лість : кінець вересня – початок 
жовтня. Підщепа – айва

Високоврожайний літній сорт. 
Плоди грушевидні, масою до 
100-130 г, світло-зелені з легкою 
жовтизною, м’якоть масляниста, 
ароматна, соковита, солодка.
Знімальна стиглість: початок 
липня. Підщепа – айва 

Груша колоновидна Сапфіра
ІГР-13 – 109 грн. за шт.

Осінній, зимостійкий сорт. Плоди 
великі, масою - 200-250 г, зеле-
но-жовті можуть бути з яскраво-
рожевим бочком. Мякоть - біла, 
смачна, масляниста, ароматна, 
дуже соковита. Вступає в плодо-
ношення з другого року після 
посадки. Підщепа – айва 

Груша колоновидна Декора
ІГР-14 – 109 грн. за шт.

Зимостійкий, високоврожайний, 
стійкий до хвороб сорт. Дозріває 
в 3 декаді вересня. Плоди - вели-
кі, масою до 250 гр., округло-ова-
льні. Мякоть - ніжна, солодка, 
смачна, дуже соковита. Плодоно-
сить з другого року після посад-
ки. Плоди довго зберігаються.
Підщепа – айва 

Зимостійкий високоврожайний сорт. Пло-
ди – великі, масою 200 г, круглі. М’якоть 
– біло-кремова, щільна, соковита, солод-
ка із легкою кислинкою. Довго зберігаю-
ться в погребі. Знімальна стиглість: кінець 
вересня. Підщепа М-26 

Високоврожайне декоративне дерево. 
Цвіте в травні яскравими білими, аромат-
ними квітками. Плоди дрібні, округлі, жо-
вто-оранжеві до червоних, довго не опа-
дають. Дозрівають в кінці вересня. Слу-
жить хорошим запилювачем для інших 
яблунь. Підщепа – ММ-106 

Новий, осінньо-зимовий високоврожай-
ний, американський сорт. Плоди великі 
(220-250 г), жовті з мармурово-червоним 
рум’янцем, хрусткі, соковиті, смачні з ле-
гким ароматом. Імунний до парші і муч-
нистої роси. Витримує мороз до -37°С. 
Знімальна стиглість: середина вересня.
Підщепа – ММ-106 

Декоративна колоноподібна яблуня, яка 
вкривається пишним білим цвітом. Це 
чудовий запилювач для плодового яблу-
невого саду. Плоди завбільшки 2,5 см, 
одномірні, смачні, червоного забарвлен-
ня, зібрані у великі грона. Підщепа – 
ММ-106

Літній високоврожайний сорт. Плоди се-
редні, масою 120-140, красиві М’якуш 
кремовий, середньої щільності, сокови-
тий, ароматний. Час знімання плодів: се-
редина серпень-вересень. Підщепа – 
ММ-106 

Осінній, зимостійкий сорт. Плоди масою 
150-160 г, червоні, красиві, кисло-солодкі. 
Висока стійкість до парші. Плодоносить із 
другого року після висадження.

З червоною м’якоттю
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Кожен садівник мріє виростити 
на присадибній ділянці врожайні і 
довговічні дерева вишні і череш-
ні, щоб забезпечити свою родину 
надзвичайно смачними плодами 
з цінними дієтичними властивос-
тями. Ці дві культури  належать 
до роду Cerasus, який нараховує  
приблизно 150 видів. Перше най-
більш чітке розмежування чере-

Підґрунтові води повинні заляга-
ти для вишні на глибині не мен-
ше, ніж 1,5-2,0, а для черешні – 
2,5-3,0 м від рівня ґрунту. Не мо-
жна розміщувати ці культури бі-
ля річок та водоймищ, пониже-
них та не захищених від вітру ді-
лянках, де збирається і утриму-
ється холодне повітря. В таких 
місцях сильніше підмерзають кві-
ткові бруньки та гірше зав’язу-
ються плоди. Ґрунти повинні бути 
легкого механічного складу, при-
датні для вирощування сільсько-
господарських культур. 

 САДЖАЄМО ЗА СХЕМОЮ 
 Маючи багато спільних біоло-

гічних особливостей, ці культури 
відрізняються одна від одної 
низкою ознак.

1. Черешня незважаючи на ни-
жчу порівняно з вишнею зимо-
стійкістю характеризується кра-
щим зав’язуванням плодів, більш 
регулярним плодоношенням та 
вищою стійкістю до таких хвороб 
як кокомікоз та моніліоз. Як 
наслідок - її урожайність в період  
(Інформація доступна лише 
передплатникам!)

На наступних 4-х сторінках 
статті детально розповідається 
про формування крони вишні і 
черешні, омолодження дерев, 
добрива, ворогів врожаю. Щоб 
прочитати статтю повністю, 
передплатіть журнал по піль-
говій пе-редплаті (стор. 31, 61).

шні від вишні зазначено в бота-
нічному творі «Гербаріус»,  дато-
ваному 1491 роком. В основних 
європейських мовах черешня до-
сі не має своєї особистої назви. 
Її називають солодкою вишнею 
(Sweet cherry) на противагу ви-
шні кислій (Tart cherry), тобто 
звичайній. Саме ж слово «цера-
зус», пов’язано з назвою міста 
Керазос, який розташовано в 
Малій Азії, звідки, на думку Плі-
нія старшого, вишня поширилася 
по всій Європі.

Культурні сорти черешні похо-
дять від дикого виду – вишні 
пташиної, а для культурних сор-
тів вишні вихідними видами слу-
гували лише три: вишня звичай-
на, вишня степова та черешня. 

 
ВИБІР МІСЦЯ ДЛЯ САДІННЯ
 Щоб виростити хороший вро-

жай вишні і черешні, потрібно 
дбати про них від першого дня 
посадки. Для обох культур необ-
хідно ретельно підбирати земель-
ну ділянку. Кращими для них є 
рівнини з доброю природною 
тренованістю території і плодо-
родними ґрунтами. Якщо таких 
ділянок немає, то на півночі 
України перевагу віддають поло-
гим схилам південного та півден-
но-західного напрямку, в серед-
ній їх частині, де ґрунти краще 
прогріваються. На півдні краще 
обирати захищені від суховіїв 
північні та північно-західні схили. 

Âèøíÿ 
i ÷åðåøíÿ-
cåñòðè 
ïî êðîâ³

Олена Кіщак, зав. відділом 
технологій вирощування плодових і ягідних культур 
Інституту садівництва НААН

Схема посадки вишні

80 см

40
-5

0 
см

Слива Чачакська лепотіка
ІСЛ-13 – 79 грн. за шт.

Персик Кардинал 
ІПС-4 – 79 грн. за шт.

Персик Крест Хевен
ІПС-12 – 79 грн. за шт. Айва грушевидна

ІАВ-1 – 69 грн. за шт.

Слива Стенлей
ІСЛ-5 – 79 грн. за шт.

Абрикос Молдавський ананасний
ІАБ-11 – 79 грн. за шт.

Слива колоновидна Імперіал 
ІСЛ-15 - 129 грн. за шт.

Абрикос Букурія
ІАБ-12 – 79 грн. за шт.

Слива Анна Шпет
ІСЛ-7 – 79 грн. за шт.

Персик Ред Хевен
ІПС-5 – 79 грн. за шт.

Югославський високоврожайний, само-
плідний, ранньо-середній сорт. Плоди ве-
ликі, масою 40-50 г, темно-сині. М’якуш 
зелено-жовтий, десертного смаку, кісточка 
добре відділяється. Плоди дозрівають кі-
нець липня - початок серпня. Підщепа – 
алича

Абрикос Краснощокий
ІАБ-4 – 79 грн. за шт.

Середньостиглий високоврожайний, зимо-
посухостійкий, самоплідний сорт. Плоди 
великі, масою 50 г солодкі, яйцевидні. Пло-
ди дозрівають після 20 липня. Підщепа – 
жердель

Середньоранній (2-3 декада лип-
ня) , самоплідний сорт. Плоди се-
редні (130-140 г), округлі, з боків 
приплюснуті, жовті з карміновим 
рум’янцем. М’якоть - жовта, со-
ковита, ароматна, врожайність 
щорічна, (30-35 кг / дерево). Під-
щепа – мигдаль

Пізній, морозостійкий американ-
ський сорт. Плоди великі, масою 
200-250 г, округлі. М’якоть яскра-
во-жовта, дуже соковита, м’яси-
ста, відмінного смаку, з приєм-
ним ароматом, дозрівають в кін-
ці серпня. Підщепа – мигдаль

Нектарин Нікітський 85
ІНК-6 – 79 грн. за шт.

Високоврожайний, середнього 
терміну дозрівання сорт. Дерево 
середньоосле, компактне. Плоди 
великі, масою 120-160 г, темно-
кармінного кольору,соковиті, 
ароматні, дозрівають в першій 
половині липня. Підщепа – миг-
даль 

Айва яблуковидна
ІАВ-2 – 69 грн. за шт.

Високоврожайний (до 80 кг/з де-
рева) сорт осіннього терміну до-
зрівання ( друга половина жовт-
ня). Плоди лимонного кольору, 
великі, маса 200-350 г, м’якоть 
кремова, кисло-солодка, щільна.

Сорт осіннього терміну дозріван-
ня ( жовтень). Плоди жовтого ко-
льору, великі, масою 230-250 г, 
м’якоть кремова кисло-солодка. 
Сорт дуже урожайний, з одного 
дерева збирають від 40 до 60 кг, 
посухостійкий.

Пізній високоврожайний сорт. Плоди яйце-
видні , темно-сині з восковим нальотом, 
дуже великі, масою до 50 г. М’якоть - жов-
та, ніжна, дуже соковита, відмінного сма-
ку. Кісточка добре відділяється. Плоди 
дозрівають на початку вересня. Підщепа – 
алича 

Високоврожайний сорт. Плоди - великі, 
масою 100-120 гр., овальні, кремового 
кольору з червоненьким бочком, дуже 
смачні. Плодоносить рясно і щорічно. До-
зріває в кінці червня. Підщепа – алича

 Високоврожайний середнього терміну 
дозрівання сорт. Плоди великі, масою 60-
80 г, щільні, темно-сині, тип - угорка, до-
вго висять на дереві. М’якоть - жовта, 
соковита, дуже солодка. Підщепа – алича

Ранній високоврожайний сорт. Плоди жо-
вто-рожевого кольоу, соковиті, кисло-со-
лодкі, массою 35-40 г, дозрівають з 10-15 
липня. Підщепа – жердель

Самоплідний, хворобостійкий пізній сорт. 
Плоди великі, масою 80-90 г, смачні, аро-
матні, транспортабельні, дозрівають кі-
нець вересня - початок жовтня. Підщепа – 
алича

Високоврожайний середньопізній сорт з ре-
гулярним плодоношенням, великими сма-
чними плодами та стійкістю до листової 
курчавості. Плоди оранжево-жовті, масою 
160-200 г, дозрівають в 3 декаді липня – 1 
декаді серпня. Підщепа – мигдаль

Ви
ш

ня

5756

Слива, абрикос, персик, айва, нектарин



Кожен садівник мріє виростити 
на присадибній ділянці врожайні і 
довговічні дерева вишні і череш-
ні, щоб забезпечити свою родину 
надзвичайно смачними плодами 
з цінними дієтичними властивос-
тями. Ці дві культури  належать 
до роду Cerasus, який нараховує  
приблизно 150 видів. Перше най-
більш чітке розмежування чере-

Підґрунтові води повинні заляга-
ти для вишні на глибині не мен-
ше, ніж 1,5-2,0, а для черешні – 
2,5-3,0 м від рівня ґрунту. Не мо-
жна розміщувати ці культури бі-
ля річок та водоймищ, пониже-
них та не захищених від вітру ді-
лянках, де збирається і утриму-
ється холодне повітря. В таких 
місцях сильніше підмерзають кві-
ткові бруньки та гірше зав’язу-
ються плоди. Ґрунти повинні бути 
легкого механічного складу, при-
датні для вирощування сільсько-
господарських культур. 

 САДЖАЄМО ЗА СХЕМОЮ 
 Маючи багато спільних біоло-

гічних особливостей, ці культури 
відрізняються одна від одної 
низкою ознак.

1. Черешня незважаючи на ни-
жчу порівняно з вишнею зимо-
стійкістю характеризується кра-
щим зав’язуванням плодів, більш 
регулярним плодоношенням та 
вищою стійкістю до таких хвороб 
як кокомікоз та моніліоз. Як 
наслідок - її урожайність в період  
(Інформація доступна лише 
передплатникам!)

На наступних 4-х сторінках 
статті детально розповідається 
про формування крони вишні і 
черешні, омолодження дерев, 
добрива, ворогів врожаю. Щоб 
прочитати статтю повністю, 
передплатіть журнал по піль-
говій пе-редплаті (стор. 31, 61).

шні від вишні зазначено в бота-
нічному творі «Гербаріус»,  дато-
ваному 1491 роком. В основних 
європейських мовах черешня до-
сі не має своєї особистої назви. 
Її називають солодкою вишнею 
(Sweet cherry) на противагу ви-
шні кислій (Tart cherry), тобто 
звичайній. Саме ж слово «цера-
зус», пов’язано з назвою міста 
Керазос, який розташовано в 
Малій Азії, звідки, на думку Плі-
нія старшого, вишня поширилася 
по всій Європі.

Культурні сорти черешні похо-
дять від дикого виду – вишні 
пташиної, а для культурних сор-
тів вишні вихідними видами слу-
гували лише три: вишня звичай-
на, вишня степова та черешня. 

 
ВИБІР МІСЦЯ ДЛЯ САДІННЯ
 Щоб виростити хороший вро-

жай вишні і черешні, потрібно 
дбати про них від першого дня 
посадки. Для обох культур необ-
хідно ретельно підбирати земель-
ну ділянку. Кращими для них є 
рівнини з доброю природною 
тренованістю території і плодо-
родними ґрунтами. Якщо таких 
ділянок немає, то на півночі 
України перевагу віддають поло-
гим схилам південного та півден-
но-західного напрямку, в серед-
ній їх частині, де ґрунти краще 
прогріваються. На півдні краще 
обирати захищені від суховіїв 
північні та північно-західні схили. 

Âèøíÿ 
i ÷åðåøíÿ-
cåñòðè 
ïî êðîâ³

Олена Кіщак, зав. відділом 
технологій вирощування плодових і ягідних культур 
Інституту садівництва НААН

Схема посадки вишні

80 см

40
-5

0 
см

Слива Чачакська лепотіка
ІСЛ-13 – 79 грн. за шт.

Персик Кардинал 
ІПС-4 – 79 грн. за шт.

Персик Крест Хевен
ІПС-12 – 79 грн. за шт. Айва грушевидна

ІАВ-1 – 69 грн. за шт.

Слива Стенлей
ІСЛ-5 – 79 грн. за шт.

Абрикос Молдавський ананасний
ІАБ-11 – 79 грн. за шт.

Слива колоновидна Імперіал 
ІСЛ-15 - 129 грн. за шт.

Абрикос Букурія
ІАБ-12 – 79 грн. за шт.

Слива Анна Шпет
ІСЛ-7 – 79 грн. за шт.

Персик Ред Хевен
ІПС-5 – 79 грн. за шт.

Югославський високоврожайний, само-
плідний, ранньо-середній сорт. Плоди ве-
ликі, масою 40-50 г, темно-сині. М’якуш 
зелено-жовтий, десертного смаку, кісточка 
добре відділяється. Плоди дозрівають кі-
нець липня - початок серпня. Підщепа – 
алича

Абрикос Краснощокий
ІАБ-4 – 79 грн. за шт.

Середньостиглий високоврожайний, зимо-
посухостійкий, самоплідний сорт. Плоди 
великі, масою 50 г солодкі, яйцевидні. Пло-
ди дозрівають після 20 липня. Підщепа – 
жердель

Середньоранній (2-3 декада лип-
ня) , самоплідний сорт. Плоди се-
редні (130-140 г), округлі, з боків 
приплюснуті, жовті з карміновим 
рум’янцем. М’якоть - жовта, со-
ковита, ароматна, врожайність 
щорічна, (30-35 кг / дерево). Під-
щепа – мигдаль

Пізній, морозостійкий американ-
ський сорт. Плоди великі, масою 
200-250 г, округлі. М’якоть яскра-
во-жовта, дуже соковита, м’яси-
ста, відмінного смаку, з приєм-
ним ароматом, дозрівають в кін-
ці серпня. Підщепа – мигдаль

Нектарин Нікітський 85
ІНК-6 – 79 грн. за шт.

Високоврожайний, середнього 
терміну дозрівання сорт. Дерево 
середньоосле, компактне. Плоди 
великі, масою 120-160 г, темно-
кармінного кольору,соковиті, 
ароматні, дозрівають в першій 
половині липня. Підщепа – миг-
даль 

Айва яблуковидна
ІАВ-2 – 69 грн. за шт.

Високоврожайний (до 80 кг/з де-
рева) сорт осіннього терміну до-
зрівання ( друга половина жовт-
ня). Плоди лимонного кольору, 
великі, маса 200-350 г, м’якоть 
кремова, кисло-солодка, щільна.

Сорт осіннього терміну дозріван-
ня ( жовтень). Плоди жовтого ко-
льору, великі, масою 230-250 г, 
м’якоть кремова кисло-солодка. 
Сорт дуже урожайний, з одного 
дерева збирають від 40 до 60 кг, 
посухостійкий.

Пізній високоврожайний сорт. Плоди яйце-
видні , темно-сині з восковим нальотом, 
дуже великі, масою до 50 г. М’якоть - жов-
та, ніжна, дуже соковита, відмінного сма-
ку. Кісточка добре відділяється. Плоди 
дозрівають на початку вересня. Підщепа – 
алича 

Високоврожайний сорт. Плоди - великі, 
масою 100-120 гр., овальні, кремового 
кольору з червоненьким бочком, дуже 
смачні. Плодоносить рясно і щорічно. До-
зріває в кінці червня. Підщепа – алича

 Високоврожайний середнього терміну 
дозрівання сорт. Плоди великі, масою 60-
80 г, щільні, темно-сині, тип - угорка, до-
вго висять на дереві. М’якоть - жовта, 
соковита, дуже солодка. Підщепа – алича

Ранній високоврожайний сорт. Плоди жо-
вто-рожевого кольоу, соковиті, кисло-со-
лодкі, массою 35-40 г, дозрівають з 10-15 
липня. Підщепа – жердель

Самоплідний, хворобостійкий пізній сорт. 
Плоди великі, масою 80-90 г, смачні, аро-
матні, транспортабельні, дозрівають кі-
нець вересня - початок жовтня. Підщепа – 
алича

Високоврожайний середньопізній сорт з ре-
гулярним плодоношенням, великими сма-
чними плодами та стійкістю до листової 
курчавості. Плоди оранжево-жовті, масою 
160-200 г, дозрівають в 3 декаді липня – 1 
декаді серпня. Підщепа – мигдаль
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Слива, абрикос, персик, айва, нектарин



Вишня Молдавський Метеор 
ІВШ-7 – 79 грн. за шт.
Надранній морозостійкий сорт. Ягоди великі (4,2-4,5 г), 
округло-серцеподібні. М’якоть темно-червона, смачна, 
кисло-солодкого смаку. Кісточка добре відокремлю-
ється від м’якоті. Підщепа – магалебка

Вишня Шоколадниця 
ІВШ-4 - 79 грн. за шт.
Середньостиглий, самоплідний, урожайний, зимостійкий, посухостійкий 
сорт. Висота – до 2,5 метрів. Ягоди великі, дуже соковиті, відмінного кисло-
солодкого смаку. Підщепа – магалебка

Ви
ш

ня

5958

Виш
ня

Черешня Талісман 
ІЧР-15 – 84 грн. за шт.
Хворобо – і морозостійкий сорт. Дерево велике швид-
козростаюче. Ягоди круглі, одномірні, масою 8 - 10 гр, 
темно-червоні, солодкі з приємною кислинкою, дозрі-
вають 14-18 червня. Підщепа - магалебка.

Черешня Сонячна куля
ІЧР-14 – 84 грн. за шт.
Середній, зимостійкий сорт. Ягоди великі (12-15 г) 
круглі, жовті з сильним карміновим рум’янцем, що 
покриває майже весь плід. М’якоть - кремова, щільна, 
ніжна, соковита, смачна. Дерево вступає у плодоноше
ння на 3-4 рік, стійке до основних хвороб і шкідників. 
Підщепа – магалебка 

Черешня Валерій Чкалов
ІЧР- 7 – 79 грн. за шт.
Раннього терміну (початок червня) дозрівання сорт.  
Ягоди великі, масою 7-9 г, темно-червоні, при повно-
му дозріванні - майже чорні, блискучі, соковиті, з 
винно-солодким смаком. Підщепа – магалебка

Черешня Крупноплідна
ІЧР-1 – 79 грн. за шт.
Сорт середнього терміну дозрівання. Високоврожай-
ний,  крупноплідний, транспортабельний, зимостійкий, 
вирізняється частковою самоплідністю та стійкістю до 
хвороб. Ягоди – темно-червоні, кисло-солодкі,масою 
12-14 г, дозрівають в другій декаді червня. Підщепа – 
магалебка 

Черешня Наполеон чорна
ІЧР-16 – 79 грн. за шт.
Пізній, високоврожайний сорт.  Дерево сильноросле - 
6,0-6,5 м, крона широка куляста, слаборозкидистий. 
Ягоди великі - 6,0-6,5 г, подовжено-овальні, темно-
червоні, майже чорні. солодкі. Лежкість і транспорта-
бельність дуже хороша. Термін дозрівання: 12-27 
червня.  Підщепа – магалебка

Тут була стаття про вишні і черешні.  
Щоб її прочитати, передплатіть журнал 
за пільговою ціною.



Вишня Молдавський Метеор 
ІВШ-7 – 79 грн. за шт.
Надранній морозостійкий сорт. Ягоди великі (4,2-4,5 г), 
округло-серцеподібні. М’якоть темно-червона, смачна, 
кисло-солодкого смаку. Кісточка добре відокремлю-
ється від м’якоті. Підщепа – магалебка

Вишня Шоколадниця 
ІВШ-4 - 79 грн. за шт.
Середньостиглий, самоплідний, урожайний, зимостійкий, посухостійкий 
сорт. Висота – до 2,5 метрів. Ягоди великі, дуже соковиті, відмінного кисло-
солодкого смаку. Підщепа – магалебка
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Черешня Талісман 
ІЧР-15 – 84 грн. за шт.
Хворобо – і морозостійкий сорт. Дерево велике швид-
козростаюче. Ягоди круглі, одномірні, масою 8 - 10 гр, 
темно-червоні, солодкі з приємною кислинкою, дозрі-
вають 14-18 червня. Підщепа - магалебка.

Черешня Сонячна куля
ІЧР-14 – 84 грн. за шт.
Середній, зимостійкий сорт. Ягоди великі (12-15 г) 
круглі, жовті з сильним карміновим рум’янцем, що 
покриває майже весь плід. М’якоть - кремова, щільна, 
ніжна, соковита, смачна. Дерево вступає у плодоноше
ння на 3-4 рік, стійке до основних хвороб і шкідників. 
Підщепа – магалебка 

Черешня Валерій Чкалов
ІЧР- 7 – 79 грн. за шт.
Раннього терміну (початок червня) дозрівання сорт.  
Ягоди великі, масою 7-9 г, темно-червоні, при повно-
му дозріванні - майже чорні, блискучі, соковиті, з 
винно-солодким смаком. Підщепа – магалебка

Черешня Крупноплідна
ІЧР-1 – 79 грн. за шт.
Сорт середнього терміну дозрівання. Високоврожай-
ний,  крупноплідний, транспортабельний, зимостійкий, 
вирізняється частковою самоплідністю та стійкістю до 
хвороб. Ягоди – темно-червоні, кисло-солодкі,масою 
12-14 г, дозрівають в другій декаді червня. Підщепа – 
магалебка 

Черешня Наполеон чорна
ІЧР-16 – 79 грн. за шт.
Пізній, високоврожайний сорт.  Дерево сильноросле - 
6,0-6,5 м, крона широка куляста, слаборозкидистий. 
Ягоди великі - 6,0-6,5 г, подовжено-овальні, темно-
червоні, майже чорні. солодкі. Лежкість і транспорта-
бельність дуже хороша. Термін дозрівання: 12-27 
червня.  Підщепа – магалебка

Тут була стаття про вишні і черешні.  
Щоб її прочитати, передплатіть журнал 
за пільговою ціною.
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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 пошті і 
виписала мені на півроку Ваш жур-
нал. Він мені сподобався і я зроби-
ла підписку на цілий рік, а прочи-
тавши про розіграш, вислала кви-
танцію. Як всі були здивовані, коли 
мені подзвонили з редакції і сказа-
ли, що я виграла головний приз. 
Тож вірте і надійтесь, грайте і 
вигравайте!

Лист Галини Олексіївни:

Передплачуйте та отримуйте улюблений журнал!

 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;

Â æóðíàë³ «ÑîíöåÑàä»:

Оплатіть до 1 лютого року рахунок-фактуру на передплату журналу «СонцеСад» на 2015 рік у будь-якому 
банку чи на пошті на рахунок видавця журналу ФОП Михаць М.О.та надішліть (обов’язково) квитанцію 

про передплату на адресу нашої редакції:  
81340, 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.

Ùå îäíà ìîæëèâ³ñòü îòðèìóâàòè óëþáëåíèé æóðíàë!
Замовте будь-який товар по каталогу з цього журналу 

і гарантовано безкоштовно отримайте передплату на 2, 3, 4 квартал 2015 року

Диван-гойдалка вироблена в Італії,  зручна м'яка частина розміщена на надійній металевій сітці Диван-гойдалка вироблена в Італії,  зручна м'яка частина розміщена на надійній металевій сітці 
(витримує вагу 320 кг), диван розкладається у ліжко, на якому Ви будете гойдатись, мов у казці.(витримує вагу 320 кг), диван розкладається у ліжко, на якому Ви будете гойдатись, мов у казці.

Крім гойдалки розігруються ще 50 інших чудових призів для саду.Крім гойдалки розігруються ще 50 інших чудових призів для саду.

Вигідна Вигідна 
передплата!передплата!

Заповніть квитанцію та передплатіть

Заповніть квитанцію та передплатіть

паперовий варіант журналу «СонцеСад»

електронний варіант журналу «СонцеСад»

Періодичність виходу – 1 раз в квартал.

Передплатіть журнал «СонцеСад» на 2015 рік 
за пільговою ціною: 19 грн. (замість 

23 грн.40 коп.) - за паперовий варіант журналу, 
16 грн. за електронний варіант журналу – 

і виграйте головний приз - 
4-місну диван-гойдалку 
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Томат  
Бабушкин секрет
ЕТМ-52 - 3 грн. 
за 30 нас.
Високоврожайний се-
редньостиглий сорт. 
Плоди округлі великі, 
масою до 900 г, рожеві.

Буряк столовий 
Єгипетський 
плоский   
ЕБР-8-3 грн./3 г
ЕБР-8В-11 грн./20 г
Середньостиглий сорт. 
Коренеплоди плоскі, 
темно-червоні, соко-
виті, масою 250-600 г.

Томат  Ефемер
ЕТМ-67- 3 грн. 
за 30 нас.
Супер ранній сорт  
(85-90 днів). Плоди 
кругленькі, червоні, 
масою 100-110 г. 

Диня Колгоспниця
ЕДН-4 - 3 грн. 
за 2 г
Середньостиглий сорт. 
Плоди округлі, з твер-
дою шкіркою, жовто-
оранжеві, масою до 1 
кг, солодкі, соковиті, 
дуже ароматні.

Томат  Оберіг
ЕТМ-59 - 3 грн. 
за 30 нас.
Середньоранній сорт. 
Плоди вирізняються жо-
втогарячим кольором і 
сливоподібною формою, 
масою – 70-80 г. Врожа-
йність з куща - 3-4,5 кг. 

Капуста цвітна 
Альфа
ЕКП-41 - 3 грн. 
за 1 г
Надранній сорт – 75-90 
днів. Головка округла, 
масою до 1,3 кг. Колір 
білий, серединка 
щільна.  

Томат  
Рожевий мед
ЕТМ-63 - 3 грн. 
за 30 нас.
Сорт середнього термі-
ну дозрівання. Плоди 
дуже великі, маса мо-
же сягати 1500 г.  

Капуста Пекінська 
Річі F1 
ЕКП-35 - 8 грн. 
за 20 наc.
Середньопізній гібрид. 
Головка коротка, товста, 
масою 1,0-2,5 кг. Висока 
стійкість до цвітіння, 
верхівкового опіку та 
чорної плямистості.

Томат  Лагідний 
ЕТМ-5 - 3 грн. 
за 0,3 г
Ранньостиглий сорт. 
Детермінант, заввишки 
40 - 50 см. Плоди  ма-
сою 60 - 90 г

Перець  Горн 
жовтий
ЕПР-16 – 3 грн. 
за 0,3 г
Середньоранній сорт. 
Плоди видовжено-ко-
нічні, продовгуваті, ве-
ликі, золотисто-жовті. 
М’якуш дуже солодкий, 
м’ясистий, товщиною 
4,5-6,0 мм

Огірок 
Вірні друзі F1
EОГ-27 - 3 грн. 
за 15 нас.
Бджолозапильний ран-
ньостиглий гібрид (37-
39 днів від сходів). 
Плоди корнішонного 
типу, довжиною 7-10 см. 

Салат  
Червоний змій
ЕСЛ-8 – 3 грн. за 1 г
Середньоранній сорт. 
Головка рихла, до 21 см 
діаметром. Листки ніж-
ні, гофровані, красиві, 
червоно-рожеві. Листя 
містять комплекс міне-
ральних солей, вітамі-
нів та йод. 

Огірок  
Засолочний
EОГ-30 - 3 грн. 
за 1 г
Ранньостиглий сорт. Пло-
ди циліндричної форми, 
довжина до 12 см, маса 
70-100 г. Поверхня злег-
ка горбкувата. 

Огірок Льоша
EОГ-34 - 3 грн. 
за 15  нас.
Ранньостиглий сорт 
(42-46 днів). Плоди не 
жовтіють, навіть коли 
переростають. Невели-
кого розміру, видовже-
но-овальні, зелені.

Огірок  Син Полка
EОГ-38 - 3 грн. 
за 20  нас.
Середньоранній сорт. 
Плоди овально-цилін-
дричні, довжина 7-9 см. 
Маса – 70-90 г. Смак 
плодів відмінний. 

Томат  
Видимо невидимо
ЕТМ-53 - 3 грн. 
за 30 нас.
Ранньостиглий сорт. 
Плоди гладенькі, окру-глі, 
рожеві, не розтріску-
ються. На стеблі до 16 
плодів, масою 200-300 г.

Горох овочевий 
Джоф
ЕГX-4 – 5 грн. 
за 20 г
Середньопізній лущи-
льний сорт. Боби зеле-
ні, довжиною 7-10 см, 
широкі. В собі містять 
8-9 горошин. 

Томат  
Лопатинський     
ЕТМ-56 - 3 грн. 
за 30 нас.
Середньостиглий сорт. 
Плоди рожеві, великі, 
масою до 400 г. М’якуш 
смачний, солодкуватий 
та соковитий. 

Кавун 
Північне сяйво
ЕКВ-10 – 3 грн. за 2 г
Ультраранній сорт (60-
65 днів). Плоди темно-
зелені, невеликі, окру-
глі, масою до 2,5 кг. 
М’якоть насичено че-
рвона, ніжна, солодка, 
дуже соковита. 

Томат  
Орлиний дзьоб
ЕТМ-60 - 3 грн. 
за 30 нас.
Середньоранній, висо-
коврожайний сорт, пло-
ди нагадують зігнутий 
дзьоб. Плоди малинові, 
масою до 800 г. 

Капуста білоголова 
Білосніжка
ЕКП-2 - 3 грн. за 1 г
Пізньостиглий сорт. Го-
ловка дуже щільна, со-
ковита, не розтріскуєть-
ся, масою 2,5-4,9 кг. Має 
високу транспортабель-
ність, довго лежить. 

Томат  Сибірський 
застольний
ЕТМ-64 - 3 грн. 
за 30 нас.
Середньостиглий сорт. 
Плоди, як великі слив-
ки, червоні, щільні і 
м’ясисті. Маса плоду – 
400 г.

Кукурудза 
Рання золота
ЕКК-8 – 5 грн. 
за 20 г
Ранньостиглий сорт. Ка-
чани у неї злегка кону-
совидні, довжиною до 
25 см, масою 200-240 г, 
зерно янтарного кольору. 

Томат 
Ведмежа лапа
ЕТМ-24 - 3 грн. 
за 0,1 г
Середньостиглий напів-
детермінантний сорт. 
Плоди плескато-округ-
лі, схожі на лапу вед-
медя, маса до 800 г.

Перець Горн 
червоний
ЕПР-17 – 3 грн. 
за 0,3 г
Середньоранній сорт. 
Плоди видовжено-ко-
нічні, червоного кольо-
ру. М’якуш солодкий, 
м’ясистий, товщиною 
5-6 см. 

Огірок 
Дарунок осені
EОГ-28 - 3 грн. 
за 1 г
Сорт середнього термі-
ну плодоношення. 
Плоди хрусткі, дуже со-
ковиті, без гіркоти, до-
вжиною 11 см. 

Салат Рішельє
ЕСЛ-9 – 3 грн. за 1 г
Середньоранній сорт, 
має велику розетку, 
діаметром 24-32 см. 
Маса - 250-300 г. Лист-
ки без гіркоти, гофро-
вані, світло-зеленого 
кольору. 

Огірок  
Застольний F1
EОГ-31 - 3 грн. 
за 15  нас.
Ранньостиглий сорт 
(42-45 днів). Плоди ци-
ліндричні, хрусткі,  без 
гіркоти. Довжина – 10-
12 см, маса – 90 г. 

Огірок  Обільний
EОГ-35 - 3 грн. 
за 20 нас.
Ранньостиглий – 43-46 
днів. Плоди циліндрич-ні, 
темно-зелені, бугорча-ті, 
хрусткі, без гіркоти. До-
вжина 8-10 см, маса 80-
100 г. Збір до 4,5 кг/м�

Огірок  Хрустящий
EОГ-39 - 3 грн. 
за 1 г  
Середньостиглий сорт. 
Має рясне і тривале 
плодоношення. Плоди 
мають щільну і хрустку 
м’якоть. Довжина – 
10-12 см. 

Томат  
Гардемарини
ЕТМ-54 - 3 грн. 
за 30 нас.
Середньоранній сорт. 
Плоди червоні, гладе-
нькі, округлі, масою до 
200 г, не розтріскуються. 

Горох Фея
ЕГX-5 – 5 грн. 
за 20 г
Середньоранній висо-
коврожайний сорт. Бо-
би темно-зелені, солод-
кі, соковиті, довжиною  
7-8 см, дружньо дости-
гають.  

Томат Малиновий 
картофель
ЕТМ-57 - 3 грн. 
за 30 нас.
Середньостиглий сорт. 
Висока врожайність та 
листя, як у картоплі. 
Плоди красиві, великі, 
масою до 800 г.

Кавун  Ярило
ЕКВ-11 – 3 грн. 
за 2 г
Ранньостиглий сорт, бе-
здоганний для засолю-
вання. Плоди темно-
зелені, блискучі, гладе-
нькі і кругленькі. Маса 
плоду 2,0-2,5 кг. 

Томат  
Орловські Рисаки
ЕТМ-61 - 3 грн. 
за 30 нас.
Великоплідний сорт, 
середнього терміну до-
зрівання. Плоди м’яси-
сті, гладенькі, масою 
до 500 г. 

Капуста білоголова 
Золотий гектар
ЕКП-14 - 3  грн. 
за  0,5 г
Ранньостиглий сорт. 
Головка масою 1,5-3 кг. 
Добрі смакові якості. 
Стійка до хвороб та роз-
тріскування. 

Томат  
Сибірський козир
ЕТМ-65 - 3 грн. 
за 30 нас.
Високоврожайний сорт, 
середнього терміну 
дозрівання. Плоди 
округло-приплюснуті,  
великі, масою до 700 г. 

Кукурудза Медунка
ЕКК-9 – 6 грн./20 г
Унікальна біла цукрова 
кукурудза, середньо-
раннього терміну до-
зрівання. Качани ци-
ліндричні, довжиною 
до 20 см, середньою 
масою - 150-170 г. 

Томат 
Космонавт Волков 
ЕТМ- 36 – 3 грн. 
за  0,2 г
Середньостиглий, сала-
тний сорт. Рекоменду-
ється для відкритого 
грунту і плівкових теп-
лиць. 

Редиска Ілка  
ЕРД-8 - 3 грн./3 г
ЕРД-8В – 9 грн./20 г
Ранньостиглий сорт. Сті-
йкий до високих темпе-
ратур, вибагливий до 
вологи. Вирощують у 
відкритому грунті та 
під плівкою.

Огірок Дездемона
EОГ-29 - 3 грн. 
за 20  нас.
Ранньостиглий сорт. 
Плоди веретеноподіб-
ної форми, короткі, те-
мно-зелені з білим 
опушенням, масою 
70-110 г. 

Кріп Салют 
кущовий 
ЕКР-2 - 3 грн. за 3 г
Пізньостиглий ніжний 
пахучий сорт, відростає 
до 3-4 разів, довго не 
стрілкує. Використову-
ють для приправ та  
для консервування.

Огірок  Катюша
EОГ-32 - 3 грн. 
за 20  нас.
Ранньостиглий сорт. Зе-
ленець корнішонного 
типу, циліндричної 
форми, хрусткий, без 
гіркоти.  Довжина – 11-
13 см, маса - 75-100 г.

Огірок Пальчик
EОГ-36 - 3 грн. 
за 1 г  
Ранньостиглий сорт з 
тривалим періодом 
плодоношення. Плід 
видовжено-циліндри-
чний, довжина 9-12 см. 
Маса – 110-120 г. 

Огірок  Голубчик
EОГ-13 - 3 грн. 
за 20  нас.
Середньоранній гібрид. 
Зеленці циліндричні, з 
невеликими бугорка-
ми, хрусткі, без гіркоти, 
зелений, довжиною 9-
11 см,  масою 80-90 г. 

Томат Джина
ЕТМ-55 - 3 грн. 
за 30 нас.
Сорт високоврожайний, 
середньостиглий. Ха-
рактеризується вели-
кими плодами, масою 
до 300 г. 

Горох овочевий 
Вікма
ЕГX-6 – 5 грн. 
за 20 г
Ранньостиглий сорт. Бо-
би дещо зігнуті, темно-
зелені, соковиті та со-
лодкі. Містять в собі по 
8-10 горошин. 

Томат Новичок
ЕТМ-58 - 3 грн. 
за 0.3 г
Середньостиглий сорт. 
Плоди видовжено-
округлі, гладкі, насиче-
но червоні,  масою 
130 г. 

Капуста цвітна 
Снігова куля
ЕКП-40 - 3 грн. 
за 1 г
Ранньостиглий сорт. 
Смакові якості дуже 
високі. Головка округ-
ло-плоскувата, щільна, 
сніжно-білого кольору.

Томат Петруша-
Огородник
ЕТМ-62 - 3 грн. 
за 30 нас.
Сорт середньоранній. 
Плоди видовжені, ма-
сою 160-200 г. Середин-
ка у плоду м’ясиста, має 
високий вміст цукру.

Капуста білоголова 
Козачок F1 
ЕКП-1 - 4 грн. 
за 0,25 г
Ранньостиглий сорт. Ма-
са головки 1,2-1,8 кг. 
Стійка до розтріскуван-
ня. Салатного викори-
стання.

Томат  Шалун
ЕТМ-66 - 3 грн. 
за 30 нас.
Ранньостиглий сорт. 
Утворює довгі кисті, що 
містять велику кіль-
кість черрі-томатів. 
Маса кожного плода 
становить 11-15 г. 

Морква 
Королева Осені   
ЕМР-8-3 грн./2 г
ЕМР-8В-17 грн./20 г
Середньостиглий сорт. 
Коренеплід довжиною 
17-25 см. Придатний 
для споживання у сві-
жому вигляді, переро-
бки та зберігання.

Огірок Бригадний
EОГ-40 - 3 грн. 
за 30 нас.
Ранньостиглий сорт. 
Плоди овально-цилін-
дричні, довжиною 
13 см, діаметр – 4-5см. 
М’якоть хрустка і щі-
льна. 

Редиска Рубін  
ЕРД-4 - 3 грн./3 г
ЕРД-4В – 9 грн./20 г
Ранньостиглий сорт. 
Коренеплоди червоно-
малинові. М’якуш соко-
витий, ніжний. Вирощу-
ють у відкритому грунті 
та під плівкою.

Огірок  Джерело
EОГ-8 - 3 грн. за 2 г
Ранній сорт. Плоди ци-
ліндричної форми, до-
вжиною – 10-12 см, 
масою – 60-70 г. Зеле-
нець горбкуватий з чіт-
кими білими смужками 
до середини довжини. 

Цибуля ріпчаста  
Халцедон
ЕЦБ-5 - 4 грн./2 г
ЕЦБ-5 Б-18 грн./20 г
Середньостиглий, най-
кращий для зберігання 
сорт. Округла, соковита, 
масою 120-150 г.

Огірок Ласточка
EОГ-33 - 3 грн. 
за 20  нас.
Ранньостиглий високо-
продуктивний сорт, що не 
жовтіє. Плоди овально-
циліндричні, темно-зелені 
з світлими смужками, 
довжина – 9-13 см.

Огірок  Руфус
EОГ-37 - 3 грн. 
за 15  нас.
Середньоранній, висо-
коврожайний сорт кор-
нішонного типу. Плоди 
невеликі, короткі, інтен-
сивно-зеленого кольо-
ру, довжиною 8 см.

Буряк Вітал
ЕБР-15 – 11 грн. 
за 20 г
Середньостиглий сорт, 
коренеплід циліндри-
чної форми. Маса коре-
неплоду 450 г. М’якуш 
соковитий, темно-чер-
воний, без прожилок.

Буряк Кестрел F1 
ЕБР-13 -15 грн.  
за 5 г
Середньоранній сорт. 
Коренеплід округлий, 
гладкий, темно-черво-
ний, маса – 300-400 г. 
Сорт стійкий до хвороб.

Кабачок-цукіні  
Золотинка  
ЕКЧ-9 – 3 грн. 
за 20 нас.
Середньоранній сорт. 
Маса плоду – 350-500 г. 
Високоий вміст аміно-
кислот і вітамінів. Засто-
совується у кулінарії.

Кукурудза цукрова 
Куликівська F1 
ЕКК-5 – 5 грн. 
за 20 г
Середньостиглий сорт. 
Посухостійкий, відносно 
стійкий до полеглості. 
Використовують у варе-
ному та консервованому 
вигляді.

Буряк Атаман 
ЕБР-12 – 4 грн./3 г
ЕБР-12В – 10 грн./20 г
Коренеплід циліндри-
чної форми, гладень-
кий, з тоненькою шкі-
ркою. Маса коренепло-
ду 230-370 г. Урожай-
ність 3,2-5,8 кг з 1м�

Кавун 
Кримсон Світ
ЕКВ-3 – 3,50 грн. 
за 1 г
Надранній сорт. Маса 
плоду – до 3,5 кг. М'я-
куш яскраво-червоний, 
соковитий, солодкий. Має 
лікувальні властивості.

Морква Каротель 
ЕМР-11 – 3 грн./2 г
ЕМР-11В – 13 грн./20 г 
Пізньостиглий сорт. Ма-
са коренеплоду 80-160 г. 
М'якоть солодка, соко-
вита, з підвищеним вмі-
стом каротину.

Диня Паспорт F1
ЕДН-11 – 13 грн. за 
10 нас.
Ранній гібрид (70 днів 
після сходів). Плід ма-
сою 2,3-2,8 кг з зеле-
нуватим товстим аро-
матним м'якушем. 
Вміст цукру до 15%. 

Капуста білоголова 
Нозомі F1 
ЕКП-38 – 11 грн. 
за 20 нас. 
Дуже ранній гібрид. 
Головки масою 1-1,8 кг, 
компактні, округлі, 
добре зберігаються в 
полі без розтріскування.

Огірок Дружна 
сімейка F1 
ЕОГ-22 – 10 грн. 
за 10 нас.
Середньоранній сорт 
для теплиць та відкри-
того грунту. Плід до-
вжиною 10-12 см, ці-
ниться за красиву фо-
рму і високу товарність.

Кабачок Арал F1
ЕКЧ-10 – 16 грн. 
за 10 нас.
Надранній сорт (30 днів 
від дня посіву). Відзна-
чається високою зав'я-
зуваністю плодів. Висо-
коврожайний, з дов-
гим періодом плодоно-
шення навіть при низь-
ких температурах. 

Квасоля кущова 
Калинка 
Ніжинська
ЕКС-7 – 6 грн. 
за 20 г
Кущова, компактна, 
висотою 35-40 см. 
Струки зелені, дов-
жиною 10-12 см. Сорт 
стійкий до хвороб.

Томат Миколка 
ЕТМ-45 – 3 грн. 
за 0,1 г 
Середньостиглий сорт. 
Маса плоду – 70-90 г. 
Слабо вражається 
фітофторозом. Прекра-
сний сорт для соління і 
консервування.
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Томат  
Бабушкин секрет
ЕТМ-52 - 3 грн. 
за 30 нас.
Високоврожайний се-
редньостиглий сорт. 
Плоди округлі великі, 
масою до 900 г, рожеві.

Буряк столовий 
Єгипетський 
плоский   
ЕБР-8-3 грн./3 г
ЕБР-8В-11 грн./20 г
Середньостиглий сорт. 
Коренеплоди плоскі, 
темно-червоні, соко-
виті, масою 250-600 г.

Томат  Ефемер
ЕТМ-67- 3 грн. 
за 30 нас.
Супер ранній сорт  
(85-90 днів). Плоди 
кругленькі, червоні, 
масою 100-110 г. 

Диня Колгоспниця
ЕДН-4 - 3 грн. 
за 2 г
Середньостиглий сорт. 
Плоди округлі, з твер-
дою шкіркою, жовто-
оранжеві, масою до 1 
кг, солодкі, соковиті, 
дуже ароматні.

Томат  Оберіг
ЕТМ-59 - 3 грн. 
за 30 нас.
Середньоранній сорт. 
Плоди вирізняються жо-
втогарячим кольором і 
сливоподібною формою, 
масою – 70-80 г. Врожа-
йність з куща - 3-4,5 кг. 

Капуста цвітна 
Альфа
ЕКП-41 - 3 грн. 
за 1 г
Надранній сорт – 75-90 
днів. Головка округла, 
масою до 1,3 кг. Колір 
білий, серединка 
щільна.  

Томат  
Рожевий мед
ЕТМ-63 - 3 грн. 
за 30 нас.
Сорт середнього термі-
ну дозрівання. Плоди 
дуже великі, маса мо-
же сягати 1500 г.  

Капуста Пекінська 
Річі F1 
ЕКП-35 - 8 грн. 
за 20 наc.
Середньопізній гібрид. 
Головка коротка, товста, 
масою 1,0-2,5 кг. Висока 
стійкість до цвітіння, 
верхівкового опіку та 
чорної плямистості.

Томат  Лагідний 
ЕТМ-5 - 3 грн. 
за 0,3 г
Ранньостиглий сорт. 
Детермінант, заввишки 
40 - 50 см. Плоди  ма-
сою 60 - 90 г

Перець  Горн 
жовтий
ЕПР-16 – 3 грн. 
за 0,3 г
Середньоранній сорт. 
Плоди видовжено-ко-
нічні, продовгуваті, ве-
ликі, золотисто-жовті. 
М’якуш дуже солодкий, 
м’ясистий, товщиною 
4,5-6,0 мм

Огірок 
Вірні друзі F1
EОГ-27 - 3 грн. 
за 15 нас.
Бджолозапильний ран-
ньостиглий гібрид (37-
39 днів від сходів). 
Плоди корнішонного 
типу, довжиною 7-10 см. 

Салат  
Червоний змій
ЕСЛ-8 – 3 грн. за 1 г
Середньоранній сорт. 
Головка рихла, до 21 см 
діаметром. Листки ніж-
ні, гофровані, красиві, 
червоно-рожеві. Листя 
містять комплекс міне-
ральних солей, вітамі-
нів та йод. 

Огірок  
Засолочний
EОГ-30 - 3 грн. 
за 1 г
Ранньостиглий сорт. Пло-
ди циліндричної форми, 
довжина до 12 см, маса 
70-100 г. Поверхня злег-
ка горбкувата. 

Огірок Льоша
EОГ-34 - 3 грн. 
за 15  нас.
Ранньостиглий сорт 
(42-46 днів). Плоди не 
жовтіють, навіть коли 
переростають. Невели-
кого розміру, видовже-
но-овальні, зелені.

Огірок  Син Полка
EОГ-38 - 3 грн. 
за 20  нас.
Середньоранній сорт. 
Плоди овально-цилін-
дричні, довжина 7-9 см. 
Маса – 70-90 г. Смак 
плодів відмінний. 

Томат  
Видимо невидимо
ЕТМ-53 - 3 грн. 
за 30 нас.
Ранньостиглий сорт. 
Плоди гладенькі, окру-глі, 
рожеві, не розтріску-
ються. На стеблі до 16 
плодів, масою 200-300 г.

Горох овочевий 
Джоф
ЕГX-4 – 5 грн. 
за 20 г
Середньопізній лущи-
льний сорт. Боби зеле-
ні, довжиною 7-10 см, 
широкі. В собі містять 
8-9 горошин. 

Томат  
Лопатинський     
ЕТМ-56 - 3 грн. 
за 30 нас.
Середньостиглий сорт. 
Плоди рожеві, великі, 
масою до 400 г. М’якуш 
смачний, солодкуватий 
та соковитий. 

Кавун 
Північне сяйво
ЕКВ-10 – 3 грн. за 2 г
Ультраранній сорт (60-
65 днів). Плоди темно-
зелені, невеликі, окру-
глі, масою до 2,5 кг. 
М’якоть насичено че-
рвона, ніжна, солодка, 
дуже соковита. 

Томат  
Орлиний дзьоб
ЕТМ-60 - 3 грн. 
за 30 нас.
Середньоранній, висо-
коврожайний сорт, пло-
ди нагадують зігнутий 
дзьоб. Плоди малинові, 
масою до 800 г. 

Капуста білоголова 
Білосніжка
ЕКП-2 - 3 грн. за 1 г
Пізньостиглий сорт. Го-
ловка дуже щільна, со-
ковита, не розтріскуєть-
ся, масою 2,5-4,9 кг. Має 
високу транспортабель-
ність, довго лежить. 

Томат  Сибірський 
застольний
ЕТМ-64 - 3 грн. 
за 30 нас.
Середньостиглий сорт. 
Плоди, як великі слив-
ки, червоні, щільні і 
м’ясисті. Маса плоду – 
400 г.

Кукурудза 
Рання золота
ЕКК-8 – 5 грн. 
за 20 г
Ранньостиглий сорт. Ка-
чани у неї злегка кону-
совидні, довжиною до 
25 см, масою 200-240 г, 
зерно янтарного кольору. 

Томат 
Ведмежа лапа
ЕТМ-24 - 3 грн. 
за 0,1 г
Середньостиглий напів-
детермінантний сорт. 
Плоди плескато-округ-
лі, схожі на лапу вед-
медя, маса до 800 г.

Перець Горн 
червоний
ЕПР-17 – 3 грн. 
за 0,3 г
Середньоранній сорт. 
Плоди видовжено-ко-
нічні, червоного кольо-
ру. М’якуш солодкий, 
м’ясистий, товщиною 
5-6 см. 

Огірок 
Дарунок осені
EОГ-28 - 3 грн. 
за 1 г
Сорт середнього термі-
ну плодоношення. 
Плоди хрусткі, дуже со-
ковиті, без гіркоти, до-
вжиною 11 см. 

Салат Рішельє
ЕСЛ-9 – 3 грн. за 1 г
Середньоранній сорт, 
має велику розетку, 
діаметром 24-32 см. 
Маса - 250-300 г. Лист-
ки без гіркоти, гофро-
вані, світло-зеленого 
кольору. 

Огірок  
Застольний F1
EОГ-31 - 3 грн. 
за 15  нас.
Ранньостиглий сорт 
(42-45 днів). Плоди ци-
ліндричні, хрусткі,  без 
гіркоти. Довжина – 10-
12 см, маса – 90 г. 

Огірок  Обільний
EОГ-35 - 3 грн. 
за 20 нас.
Ранньостиглий – 43-46 
днів. Плоди циліндрич-ні, 
темно-зелені, бугорча-ті, 
хрусткі, без гіркоти. До-
вжина 8-10 см, маса 80-
100 г. Збір до 4,5 кг/м�

Огірок  Хрустящий
EОГ-39 - 3 грн. 
за 1 г  
Середньостиглий сорт. 
Має рясне і тривале 
плодоношення. Плоди 
мають щільну і хрустку 
м’якоть. Довжина – 
10-12 см. 

Томат  
Гардемарини
ЕТМ-54 - 3 грн. 
за 30 нас.
Середньоранній сорт. 
Плоди червоні, гладе-
нькі, округлі, масою до 
200 г, не розтріскуються. 

Горох Фея
ЕГX-5 – 5 грн. 
за 20 г
Середньоранній висо-
коврожайний сорт. Бо-
би темно-зелені, солод-
кі, соковиті, довжиною  
7-8 см, дружньо дости-
гають.  

Томат Малиновий 
картофель
ЕТМ-57 - 3 грн. 
за 30 нас.
Середньостиглий сорт. 
Висока врожайність та 
листя, як у картоплі. 
Плоди красиві, великі, 
масою до 800 г.

Кавун  Ярило
ЕКВ-11 – 3 грн. 
за 2 г
Ранньостиглий сорт, бе-
здоганний для засолю-
вання. Плоди темно-
зелені, блискучі, гладе-
нькі і кругленькі. Маса 
плоду 2,0-2,5 кг. 

Томат  
Орловські Рисаки
ЕТМ-61 - 3 грн. 
за 30 нас.
Великоплідний сорт, 
середнього терміну до-
зрівання. Плоди м’яси-
сті, гладенькі, масою 
до 500 г. 

Капуста білоголова 
Золотий гектар
ЕКП-14 - 3  грн. 
за  0,5 г
Ранньостиглий сорт. 
Головка масою 1,5-3 кг. 
Добрі смакові якості. 
Стійка до хвороб та роз-
тріскування. 

Томат  
Сибірський козир
ЕТМ-65 - 3 грн. 
за 30 нас.
Високоврожайний сорт, 
середнього терміну 
дозрівання. Плоди 
округло-приплюснуті,  
великі, масою до 700 г. 

Кукурудза Медунка
ЕКК-9 – 6 грн./20 г
Унікальна біла цукрова 
кукурудза, середньо-
раннього терміну до-
зрівання. Качани ци-
ліндричні, довжиною 
до 20 см, середньою 
масою - 150-170 г. 

Томат 
Космонавт Волков 
ЕТМ- 36 – 3 грн. 
за  0,2 г
Середньостиглий, сала-
тний сорт. Рекоменду-
ється для відкритого 
грунту і плівкових теп-
лиць. 

Редиска Ілка  
ЕРД-8 - 3 грн./3 г
ЕРД-8В – 9 грн./20 г
Ранньостиглий сорт. Сті-
йкий до високих темпе-
ратур, вибагливий до 
вологи. Вирощують у 
відкритому грунті та 
під плівкою.

Огірок Дездемона
EОГ-29 - 3 грн. 
за 20  нас.
Ранньостиглий сорт. 
Плоди веретеноподіб-
ної форми, короткі, те-
мно-зелені з білим 
опушенням, масою 
70-110 г. 

Кріп Салют 
кущовий 
ЕКР-2 - 3 грн. за 3 г
Пізньостиглий ніжний 
пахучий сорт, відростає 
до 3-4 разів, довго не 
стрілкує. Використову-
ють для приправ та  
для консервування.

Огірок  Катюша
EОГ-32 - 3 грн. 
за 20  нас.
Ранньостиглий сорт. Зе-
ленець корнішонного 
типу, циліндричної 
форми, хрусткий, без 
гіркоти.  Довжина – 11-
13 см, маса - 75-100 г.

Огірок Пальчик
EОГ-36 - 3 грн. 
за 1 г  
Ранньостиглий сорт з 
тривалим періодом 
плодоношення. Плід 
видовжено-циліндри-
чний, довжина 9-12 см. 
Маса – 110-120 г. 

Огірок  Голубчик
EОГ-13 - 3 грн. 
за 20  нас.
Середньоранній гібрид. 
Зеленці циліндричні, з 
невеликими бугорка-
ми, хрусткі, без гіркоти, 
зелений, довжиною 9-
11 см,  масою 80-90 г. 

Томат Джина
ЕТМ-55 - 3 грн. 
за 30 нас.
Сорт високоврожайний, 
середньостиглий. Ха-
рактеризується вели-
кими плодами, масою 
до 300 г. 

Горох овочевий 
Вікма
ЕГX-6 – 5 грн. 
за 20 г
Ранньостиглий сорт. Бо-
би дещо зігнуті, темно-
зелені, соковиті та со-
лодкі. Містять в собі по 
8-10 горошин. 

Томат Новичок
ЕТМ-58 - 3 грн. 
за 0.3 г
Середньостиглий сорт. 
Плоди видовжено-
округлі, гладкі, насиче-
но червоні,  масою 
130 г. 

Капуста цвітна 
Снігова куля
ЕКП-40 - 3 грн. 
за 1 г
Ранньостиглий сорт. 
Смакові якості дуже 
високі. Головка округ-
ло-плоскувата, щільна, 
сніжно-білого кольору.

Томат Петруша-
Огородник
ЕТМ-62 - 3 грн. 
за 30 нас.
Сорт середньоранній. 
Плоди видовжені, ма-
сою 160-200 г. Середин-
ка у плоду м’ясиста, має 
високий вміст цукру.

Капуста білоголова 
Козачок F1 
ЕКП-1 - 4 грн. 
за 0,25 г
Ранньостиглий сорт. Ма-
са головки 1,2-1,8 кг. 
Стійка до розтріскуван-
ня. Салатного викори-
стання.

Томат  Шалун
ЕТМ-66 - 3 грн. 
за 30 нас.
Ранньостиглий сорт. 
Утворює довгі кисті, що 
містять велику кіль-
кість черрі-томатів. 
Маса кожного плода 
становить 11-15 г. 

Морква 
Королева Осені   
ЕМР-8-3 грн./2 г
ЕМР-8В-17 грн./20 г
Середньостиглий сорт. 
Коренеплід довжиною 
17-25 см. Придатний 
для споживання у сві-
жому вигляді, переро-
бки та зберігання.

Огірок Бригадний
EОГ-40 - 3 грн. 
за 30 нас.
Ранньостиглий сорт. 
Плоди овально-цилін-
дричні, довжиною 
13 см, діаметр – 4-5см. 
М’якоть хрустка і щі-
льна. 

Редиска Рубін  
ЕРД-4 - 3 грн./3 г
ЕРД-4В – 9 грн./20 г
Ранньостиглий сорт. 
Коренеплоди червоно-
малинові. М’якуш соко-
витий, ніжний. Вирощу-
ють у відкритому грунті 
та під плівкою.

Огірок  Джерело
EОГ-8 - 3 грн. за 2 г
Ранній сорт. Плоди ци-
ліндричної форми, до-
вжиною – 10-12 см, 
масою – 60-70 г. Зеле-
нець горбкуватий з чіт-
кими білими смужками 
до середини довжини. 

Цибуля ріпчаста  
Халцедон
ЕЦБ-5 - 4 грн./2 г
ЕЦБ-5 Б-18 грн./20 г
Середньостиглий, най-
кращий для зберігання 
сорт. Округла, соковита, 
масою 120-150 г.

Огірок Ласточка
EОГ-33 - 3 грн. 
за 20  нас.
Ранньостиглий високо-
продуктивний сорт, що не 
жовтіє. Плоди овально-
циліндричні, темно-зелені 
з світлими смужками, 
довжина – 9-13 см.

Огірок  Руфус
EОГ-37 - 3 грн. 
за 15  нас.
Середньоранній, висо-
коврожайний сорт кор-
нішонного типу. Плоди 
невеликі, короткі, інтен-
сивно-зеленого кольо-
ру, довжиною 8 см.

Буряк Вітал
ЕБР-15 – 11 грн. 
за 20 г
Середньостиглий сорт, 
коренеплід циліндри-
чної форми. Маса коре-
неплоду 450 г. М’якуш 
соковитий, темно-чер-
воний, без прожилок.

Буряк Кестрел F1 
ЕБР-13 -15 грн.  
за 5 г
Середньоранній сорт. 
Коренеплід округлий, 
гладкий, темно-черво-
ний, маса – 300-400 г. 
Сорт стійкий до хвороб.

Кабачок-цукіні  
Золотинка  
ЕКЧ-9 – 3 грн. 
за 20 нас.
Середньоранній сорт. 
Маса плоду – 350-500 г. 
Високоий вміст аміно-
кислот і вітамінів. Засто-
совується у кулінарії.

Кукурудза цукрова 
Куликівська F1 
ЕКК-5 – 5 грн. 
за 20 г
Середньостиглий сорт. 
Посухостійкий, відносно 
стійкий до полеглості. 
Використовують у варе-
ному та консервованому 
вигляді.

Буряк Атаман 
ЕБР-12 – 4 грн./3 г
ЕБР-12В – 10 грн./20 г
Коренеплід циліндри-
чної форми, гладень-
кий, з тоненькою шкі-
ркою. Маса коренепло-
ду 230-370 г. Урожай-
ність 3,2-5,8 кг з 1м�

Кавун 
Кримсон Світ
ЕКВ-3 – 3,50 грн. 
за 1 г
Надранній сорт. Маса 
плоду – до 3,5 кг. М'я-
куш яскраво-червоний, 
соковитий, солодкий. Має 
лікувальні властивості.

Морква Каротель 
ЕМР-11 – 3 грн./2 г
ЕМР-11В – 13 грн./20 г 
Пізньостиглий сорт. Ма-
са коренеплоду 80-160 г. 
М'якоть солодка, соко-
вита, з підвищеним вмі-
стом каротину.

Диня Паспорт F1
ЕДН-11 – 13 грн. за 
10 нас.
Ранній гібрид (70 днів 
після сходів). Плід ма-
сою 2,3-2,8 кг з зеле-
нуватим товстим аро-
матним м'якушем. 
Вміст цукру до 15%. 

Капуста білоголова 
Нозомі F1 
ЕКП-38 – 11 грн. 
за 20 нас. 
Дуже ранній гібрид. 
Головки масою 1-1,8 кг, 
компактні, округлі, 
добре зберігаються в 
полі без розтріскування.

Огірок Дружна 
сімейка F1 
ЕОГ-22 – 10 грн. 
за 10 нас.
Середньоранній сорт 
для теплиць та відкри-
того грунту. Плід до-
вжиною 10-12 см, ці-
ниться за красиву фо-
рму і високу товарність.

Кабачок Арал F1
ЕКЧ-10 – 16 грн. 
за 10 нас.
Надранній сорт (30 днів 
від дня посіву). Відзна-
чається високою зав'я-
зуваністю плодів. Висо-
коврожайний, з дов-
гим періодом плодоно-
шення навіть при низь-
ких температурах. 

Квасоля кущова 
Калинка 
Ніжинська
ЕКС-7 – 6 грн. 
за 20 г
Кущова, компактна, 
висотою 35-40 см. 
Струки зелені, дов-
жиною 10-12 см. Сорт 
стійкий до хвороб.

Томат Миколка 
ЕТМ-45 – 3 грн. 
за 0,1 г 
Середньостиглий сорт. 
Маса плоду – 70-90 г. 
Слабо вражається 
фітофторозом. Прекра-
сний сорт для соління і 
консервування.
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Фундук Галле
ІФН-3 - 89 грн. за шт.

Фундук Косфорд
ІФН - 2- 89 грн. за шт.

Фундук Каталонський
ІФН - 5- 89 грн. за шт.

Фундук Варшавський червоний
ІФН -4 - 97 грн. за шт.

Фундук Барселонський
ІФН - 1- 89 грн. за шт.

Фундук Сирена (червонолистий)
ІФН-6 - 97 грн. за шт.

Брошурка 
Вирощування 
фундука.
Рекомендації
ВКН–3 - 5 грн. за шт.

Сильнорослий кущ середньої густоти. Горіхи – дуже 
великі, мають конусовидну форму, дозрівають у дру-
гій половині вересня – на початку жовтня. Один із 
найплодовитіших сортів. Потребує запилювачів – 
Барселонський, Косфорд.

Ранній, дуже врожайний сорт. Горіхи – великі, подов-
гуваті з дуже тонкою шкарлупою (можна розколювати 
пальцями). Великою перевагою є здатність до самоза-
пилення. Однак із запилювачем (Галле) врожаї вищі. 
Добрий запилювач для багатьох інших сортів.

Високий кущ із густою кроною. Горіхи – дуже великі, 
округлі, соковиті, солодкі. Дозріває в середині вересня. 
Рано починає плодоносити, дуже врожайний та мо-
розостійкий. Запилювач: Барселонський.

Сильнорослий кулястий кущ. Горіхи великі і дуже сма-
чні, достигають у другій половині вересня. Красиве 
червоне листя поступово зеленіє влітку. Запилювач: 
Галле

Високорослий кущ із густою кроною. Горіхи – дуже 
великі, округлі, соковиті та солодкі на смак. Дозріва-
ють у першій половині вересня. Рано починає плодо-
носити, дуже врожайний та морозостійкий. Запилю-
вач: Галле.

Морозо- та хворобостійкий сорт. Листя під час розпу-
скання – пурпурне, до кінця літа може позеленіти. 
Довгасті горіхи з тонкою, бурою, смугастою шкара-
лупою і великим, яйцеподібним ядром. Дуже рано 
починає плодоносити, даючи особливо рясні врожаї.

У цій брошурі в деталях 
висвітлені основні питання 
посадки і вирощування 
фундука.

Троянда до сонечка пелюстки здіймає
Мов наречена розцвіла в саду
Статна, висока, пахуча
Мов Діва поплела коси йому
О Диво! Ревінь – молодик
Розлогий кущ, листя широке
Цвітом білим зацвів.

Квіти дрімають, п’янкий запах матіоли.
Це рай на землі, що Господь 
                                    творив для людей.
Зіроньки вечірні мов колискову співають
А квіти на ранок цвітуть-розцвітають
Бджолиний рій нектар збирають
Медом душі наші і тіла сціляють
Радіймо життю, коханню,
                               «СонцеСад» читаймо.

Нам пишуть...

В садах Вечір в саду
України

Ніна Євдокимова

5  ïðàâèë
âæèâàííÿ
ñèðèõ ãðóø

Груша «Весільна»
ІГР-9

за шт.
грн.119

Українська селекціонери груш створили сорт, 
яким можна гордитись на весь світ. Груша 
«Весільна» селекції Мелітопольської дослідної 
станції – не звичайна груша, це – справжнє диво, 
бо вона не просто надзвичайно смачна, вона ще й 
з рожевою м’якоттю (а значить супермодна!), а 
до того ж вона - з рекордним серед усіх груш 
вмістом біологічно-активних речовин (понад 
1200 мг/100г)! Серед цих біологічно-активних речо-
вин особливе місце займає арбутин,  який так 

важливий для профілактики статево-сечової си-
стеми, для активного статевого життя. Недарма 
американці загорілися бажанням викупити права 
на цю грушу на весь світ (звичайно, за винятком 
України – інакше українцям прийшлося б купувати 
їх у американців). Під час переговорів у американ-
ців загорялися очі, і час від часу зринав вираз: 
«Українська віагра!». Цю грушу-новинку на укра-
їнському ринку представляє каталог рослин – 
поштою «СонцеСад».

Ранньоосіннього терміну до-
стигання. Дерево невисоке, 
не займає багато місця під-
ходить і для маленьких сад-
ків, має округлу крону сере-
дньої густоти. Плоди масою 
180-200 г, одномірні, прави-
льної грушоподібної форми, 
з червоним забарвленням. 
М’якоть - ніжна, соковита, 
ма-сляниста, ароматна, ро-
жево-червоного забарвлен-
ня. Сорт сумісний з айвою, 
має високу зимостійкість, 
посухостійкість, стійкість до 
парші. 
Підщепа – айва.

Cупергруша 

«Весільна» 

УкраїнськаУкраїнська
віагравіагра
Українська
віагра

1  Íå ìîæíà âæèâàòè ¿õ íàòùå;

2 Íå âàðòî çàïèâàòè ãðóø³ âîäîþ;

3 Êðàùå ¿ñòè ïëîäè íå ðàí³øå í³æ 
÷åðåç 30 õâ. ï³ñëÿ ¿äè;

4 Íå áàæàíî ï³ñëÿ ãðóø âæèâàòè 
ì’ÿñí³ ñòðàâè;

5 Ëþäÿì ïîõèëîãî â³êó êðàùå 
â³ääàòè ïåðåâàãó 
ì’ÿêèì ñîðòàì.
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Фундук Галле
ІФН-3 - 89 грн. за шт.

Фундук Косфорд
ІФН - 2- 89 грн. за шт.

Фундук Каталонський
ІФН - 5- 89 грн. за шт.

Фундук Варшавський червоний
ІФН -4 - 97 грн. за шт.

Фундук Барселонський
ІФН - 1- 89 грн. за шт.

Фундук Сирена (червонолистий)
ІФН-6 - 97 грн. за шт.

Брошурка 
Вирощування 
фундука.
Рекомендації
ВКН–3 - 5 грн. за шт.

Сильнорослий кущ середньої густоти. Горіхи – дуже 
великі, мають конусовидну форму, дозрівають у дру-
гій половині вересня – на початку жовтня. Один із 
найплодовитіших сортів. Потребує запилювачів – 
Барселонський, Косфорд.

Ранній, дуже врожайний сорт. Горіхи – великі, подов-
гуваті з дуже тонкою шкарлупою (можна розколювати 
пальцями). Великою перевагою є здатність до самоза-
пилення. Однак із запилювачем (Галле) врожаї вищі. 
Добрий запилювач для багатьох інших сортів.

Високий кущ із густою кроною. Горіхи – дуже великі, 
округлі, соковиті, солодкі. Дозріває в середині вересня. 
Рано починає плодоносити, дуже врожайний та мо-
розостійкий. Запилювач: Барселонський.

Сильнорослий кулястий кущ. Горіхи великі і дуже сма-
чні, достигають у другій половині вересня. Красиве 
червоне листя поступово зеленіє влітку. Запилювач: 
Галле

Високорослий кущ із густою кроною. Горіхи – дуже 
великі, округлі, соковиті та солодкі на смак. Дозріва-
ють у першій половині вересня. Рано починає плодо-
носити, дуже врожайний та морозостійкий. Запилю-
вач: Галле.

Морозо- та хворобостійкий сорт. Листя під час розпу-
скання – пурпурне, до кінця літа може позеленіти. 
Довгасті горіхи з тонкою, бурою, смугастою шкара-
лупою і великим, яйцеподібним ядром. Дуже рано 
починає плодоносити, даючи особливо рясні врожаї.

У цій брошурі в деталях 
висвітлені основні питання 
посадки і вирощування 
фундука.

Троянда до сонечка пелюстки здіймає
Мов наречена розцвіла в саду
Статна, висока, пахуча
Мов Діва поплела коси йому
О Диво! Ревінь – молодик
Розлогий кущ, листя широке
Цвітом білим зацвів.

Квіти дрімають, п’янкий запах матіоли.
Це рай на землі, що Господь 
                                    творив для людей.
Зіроньки вечірні мов колискову співають
А квіти на ранок цвітуть-розцвітають
Бджолиний рій нектар збирають
Медом душі наші і тіла сціляють
Радіймо життю, коханню,
                               «СонцеСад» читаймо.

Нам пишуть...

В садах Вечір в саду
України

Ніна Євдокимова

5  ïðàâèë
âæèâàííÿ
ñèðèõ ãðóø

Груша «Весільна»
ІГР-9

за шт.
грн.119

Українська селекціонери груш створили сорт, 
яким можна гордитись на весь світ. Груша 
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вмістом біологічно-активних речовин (понад 
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важливий для профілактики статево-сечової си-
стеми, для активного статевого життя. Недарма 
американці загорілися бажанням викупити права 
на цю грушу на весь світ (звичайно, за винятком 
України – інакше українцям прийшлося б купувати 
їх у американців). Під час переговорів у американ-
ців загорялися очі, і час від часу зринав вираз: 
«Українська віагра!». Цю грушу-новинку на укра-
їнському ринку представляє каталог рослин – 
поштою «СонцеСад».

Ранньоосіннього терміну до-
стигання. Дерево невисоке, 
не займає багато місця під-
ходить і для маленьких сад-
ків, має округлу крону сере-
дньої густоти. Плоди масою 
180-200 г, одномірні, прави-
льної грушоподібної форми, 
з червоним забарвленням. 
М’якоть - ніжна, соковита, 
ма-сляниста, ароматна, ро-
жево-червоного забарвлен-
ня. Сорт сумісний з айвою, 
має високу зимостійкість, 
посухостійкість, стійкість до 
парші. 
Підщепа – айва.

Cупергруша 

«Весільна» 

УкраїнськаУкраїнська
віагравіагра
Українська
віагра

1  Íå ìîæíà âæèâàòè ¿õ íàòùå;

2 Íå âàðòî çàïèâàòè ãðóø³ âîäîþ;

3 Êðàùå ¿ñòè ïëîäè íå ðàí³øå í³æ 
÷åðåç 30 õâ. ï³ñëÿ ¿äè;

4 Íå áàæàíî ï³ñëÿ ãðóø âæèâàòè 
ì’ÿñí³ ñòðàâè;

5 Ëþäÿì ïîõèëîãî â³êó êðàùå 
â³ääàòè ïåðåâàãó 
ì’ÿêèì ñîðòàì.


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	Страница 15
	Страница 16
	Страница 17
	Страница 18
	Страница 19
	Страница 20
	Страница 21
	Страница 22
	Страница 23
	Страница 24
	Страница 25
	Страница 26
	Страница 27
	Страница 28
	Страница 29
	Страница 30
	Страница 31
	Страница 32
	Страница 33
	Страница 34
	Страница 35
	Страница 36
	Страница 37
	Страница 38
	Страница 39
	Страница 40
	Страница 41
	Страница 42
	Страница 43
	Страница 44
	Страница 45
	Страница 46
	Страница 47
	Страница 48
	Страница 49
	Страница 50
	Страница 51
	Страница 52
	Страница 53
	Страница 54
	Страница 55
	Страница 56
	Страница 57
	Страница 58
	Страница 59
	Страница 60
	Страница 61
	Страница 62
	Страница 63
	Страница 64
	Страница 65

