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Ìè çàëèøàºìî çà ñîáîþ ïðàâî íà:
*Íåâèêîíàííÿ çàìîâëåííÿ ó çâ’ÿçêó ç çàê³í÷åííÿì çàïàñó äàíîãî òîâàðó; 
*Ôîðìóâàííÿ Âàøîãî çàìîâëåííÿ íà äåê³ëüêà ïîñèëîê ó çâ’ÿçêó ç âèðîáíè÷îþ íåîáõ³äí³ñòþ; 
* Çì³íó ö³íè ó çâ’ÿçêó ç³ çì³íîþ òàðèô³â Óêðïîøòè òà ç âèñîêîþ ³íôëÿö³ºþ. 

Áóäü ëàñêà, íå çàáóâàéòå â çàìîâëåíí³ âêàçàòè êîíòàêòíèé íîìåð òåëåôîíó (ìîæëèâî 
íîìåð òåëåôîíó ðîäè÷³â àáî äðóç³â) äëÿ óòî÷íåííÿ ñóìè àáî àñîðòèìåíòó çàìîâëåííÿ. 
Òàêîæ ïåðåâ³ðÿéòå ïðàâèëüí³ñòü óêàçàíèõ Âàìè äàíèõ ó çàìîâëåíí³ (êîä³â òîâàðó, 
ê³ëüê³ñòü òîùî). 

1. ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÏÎØÒÎÞ – ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÀ (çà íàø ðàõóíîê)
2.   Ïðè çàìîâëåíí³ íà ñóìó ïîíàä 1000 ãðí. – çíèæêà 5%.
3. Çàìîâëåííÿ íàäñèëàºìî 5-ìà ãðóïàìè.  Êîæíà ãðóïà âèñèëàºòüñÿ îêðåìèìè ïîñèëêàìè.

À) ÐÎÑËÈÍÈ Â ÊÎÍÒÅÉÍÅÐÀÕ
Ì³í³ìàëüíà ñóìà çàìîâëåííÿ – 150 ãðí. (Ïðè çàìîâëåíí³ íà ìåíøó ñóìó çí³ìàºòüñÿ çá³ð 
çà îáðîáëåííÿ çàìîâëåííÿ íà ñóìó 19 ãðí.). Çàìîâëåííÿ íàäñèëàºìî óïðîäîâæ 5-10 äí³â 
ç äíÿ îòðèìàííÿ äî 20 ëèñòîïàäà.
Á) ÑÀÄÆÀÍÖ² (ãîëèé êîð³íü, çàìîòàíèé ó âîãêèé òîðô òà/÷è òèðñó)
Ì³í³ìàëüíà ñóìà çàìîâëåííÿ – 150 ãðí. (Ïðè çàìîâëåíí³ íà ìåíøó ñóìó çí³ìàºòüñÿ çá³ð 
çà îáðîáëåííÿ çàìîâëåííÿ íà ñóìó 19 ãðí.). Çàìîâëåííÿ íàäñèëàºìî ç 20 âåðåñíÿ ïî 20 
ëèñòîïàäà.
Â) ÖÈÁÓËÈÍÈ ÊÂ²Ò²Â
Ì³í³ìàëüíà ñóìà çàìîâëåííÿ – 150 ãðí. (Ïðè çàìîâëåíí³ íà ìåíøó ñóìó çí³ìàºòüñÿ çá³ð 
çà îáðîáëåííÿ çàìîâëåííÿ íà ñóìó 19 ãðí.). Çàìîâëåííÿ íàäñèëàºìî ç 10 âååñíÿ ïî 20 
ëèñòîïàäà.
Ã) ÊÀÐÒÎÏËß
Ì³í³ìàëüíà ñóìà çàìîâëåííÿ – 150 ãðí. (Ïðè çàìîâëåíí³ íà ìåíøó ñóìó çí³ìàºòüñÿ çá³ð 
çà îáðîáëåííÿ çàìîâëåííÿ íà ñóìó 19 ãðí.). Çàìîâëåííÿ íàäñèëàºìî ç 20 âåðåñíÿ ïî 20 
ëèñòîïàäà.
Ä) ×ÀÉ ² ÊÀÂÀ
Ì³í³ìàëüíà ñóìà çàìîâëåííÿ – 100 ãðí. (Ïðè çàìîâëåíí³ íà ìåíøó ñóìó çí³ìàºòüñÿ çá³ð 
çà îáðîáëåííÿ çàìîâëåííÿ íà ñóìó 19 ãðí.). Çàìîâëåííÿ íàäñèëàºìî óïðîäîâæ 10-15 
äí³â ç äíÿ îòðèìàííÿ. 

4. Ãàðàíòóºìî ÿê³ñòü ³ â³äïîâ³äí³ñòü ñîðò³â íàøîãî ïîñàäêîâîãî ìàòåð³àëó. Ó âèïàäêó 
ïðåòåíç³¿, íàä³ñëàòè ¿õ íàì ç ôîòîãðàô³ÿìè ïðîòÿãîì äâîõ òèæí³â ³ç äíÿ îòðèìàííÿ òîâàðó 
³ ìè îáîâ’ÿçêîâî éîãî çàì³íèìî ³íøèì.

5. Îïëàòà çàìîâëåííÿ â³äáóâàºòüñÿ ï³ä ÷àñ îòðèìàííÿ ïîñèëêè ÷åðåç â³ää³ëåííÿ çâ’ÿçêó 
«Óêðïîøòè» ó âñ³é Óêðà¿í³.

6. Îòðèìàâøè ïîñèëêó â ïîøòîâîìó â³ää³ëåíí³, Âè äîäàòêîâî ñïëà÷óºòå ò³ëüêè òàðèô çà 
ïåðåêàç ãðîøåé.

7. Çà áàæàííÿì êë³ºíòà â³äïðàâëåííÿ ïîñèëîê ìîæëèâå òðàíñïîðòíèì ïåðåâ³çíè-
êîì «Íîâà Ïîøòà» (ïåðåâàãà òðàíñïîðòíèõ ïåðåâ³çíèê³â ó øâèäêîñò³ äîñòàâêè,
à ñàìå: ïðîòÿãîì 1-2 äí³â òîâàð áóäå ó Âàñ). Àëå çà íàø ðàõóíîê âèñèëàºìî ïî-
ñèëêè ëèøå íà ñóìó ïîíàä 400 ãðí. 

8. Çàìîâëåííÿ ïðîñèìî íàäñèëàòè ëèñòîì íà àäðåñó: «ÑîíöåÑàä» âóë. Ìîëîä³æíà, 11,
ñ. Æîðí³âêà, Êèºâî-Ñâÿòîøèíñüêèé ð-í, Êè¿âñüêà îáë., 08143, 
÷è íà å-ïîøòó: sale@s-sad.com, àáî çðîáèòè íà ñàéò³ www.soncesad.com.  Îòðèìàòè 
äîäàòêîâ³ êîíñóëüòàö³¿, à òàêîæ çðîáèòè çàìîâëåííÿ ìîæíà çà òåëåôîíàìè:
(044) 331 31 29; Êè¿âñòàð: (067) 409 80 90; (098) 441 61 21; ÌÒÑ: (050) 
410 74 40; (095) 888 37 27; Ëàéô: (093) 743 40 44 ç ïîíåä³ëêà ïî 
ï’ÿòíèöþ ç 8.00 äî 20.00 ãîä., ñóáîòà ç 9.00 äî 18.00 ãîä., íåä³ëÿ ç 9.00 
äî 16.00 ãîä. 

9. Ïðîïîíóºìî ñêîðîñòàòèñÿ ÊÓÐ’ªÐÑÜÊÎÞ ÄÎÑÒÀÂÊÎÞ Óêðïîøòè. ¯¿ ïåðåâàãè – øâèäê³ñòü 
(òåðì³í íàäõîäæåííÿ – 2-4 äîáè), äîñòàâêà çàìîâëåííÿ êóð’ºðîì áåçïîñåðåäíüî äî ì³ñöÿ 
ïðîæèâàííÿ/ðîáîòè. Êóð’ºðñüêà äîñòàâêà – çà íàø ðàõóíîê. Âè ò³ëüêè îïëà÷óºòå çà òîâàð 
â ïîñèëö³ ³ òàðèô çà ïåðåêàç ãðîøåé. Òàêå çàìîâëåííÿ â³äïðàâëÿºòüñÿ â ïåðøó ÷åðãó, ïðî 
â³äïðàâêó ìè Âàñ ïîïåðåäæóºìî ³ çà éîãî îáðîáêó Âè äîïëà÷óºòå 22 ãðí. (öÿ ñóìà âàðòîñò³ 
îáðîáêè âêëþ÷åíà ó âàðò³ñòü ïîñèëêè).

10. Çàìîâëåííÿ òîâàðó ÷è êàòàëîãó îçíà÷àº Âàøó çãîäó íà îáðîáêó öüîãî òà íàñòóïíèõ çàìîâ-
ëåíü, ïîäàëüøå ëèñòóâàííÿ òà ³íôîðìóâàííÿ ïðî ïðîäóêö³þ òà ïîñëóãè ÒÌ «ÑîíöåÑàä» òà 
ïàðòíåð³â.

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
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ЕМР-17В
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143
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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

*Çîáðàæåííÿ ïîäàðóíêà ³ëþñòðàòèâíå ³ ìîæå â³äð³çíÿòèñÿ â³ä íàÿâíîãî.
 * Ï³ä ïîäàðóíêîì ìàºòüñÿ íà óâàç³ ìîæëèâ³ñòü ïðèäáàííÿ çà 0,01 ãðí.
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Шановні читачі
Ñüîãîäí³ ìè çíîâó ïîãîâîðèìî ç âàìè ïðî ðàäîù³ é òóðáîòè 

ïîâñÿêäåííîãî æèòòÿ. ßê çàâæäè, çàïðîñèìî â ãîñò³ â³äîìó ëþäèíó – 
êîìïîçèòîðà Îëåêñàíäðà Çëîòíèêà, ÿêèé ðîçêàæå ïðî ñâîº æèòòÿ ³ 
òâîð÷³ñòü, à òàêîæ ïðî ñàä ñâîãî äèòèíñòâà ³ íèí³øí³é, ÿêèé ïëåêàº ³ â 
ÿêîìó ÷åðïàº íàòõíåííÿ. À ÷è çíàºòå Âè, ùî ó êîæíîãî ñàäó – ñâîÿ 
ìóçèêà, ÿêó òâîðèòå âè – éîãî ãîñïîäàð. Íàø³ åêñïåðòè ï³äêàæóòü 
âàì, ÿê çðîáèòè öþ ìóçèêó ÷àð³âíîþ – ïðèêðàñèâøè âàø ñàä êâ³-
òíèêàìè, ùî êâ³òíóòü ç âåñíè äî îñåí³, âèðîñòèâøè â íüîìó äèâî-äå-
ðåâà, ùî òàêîæ ïëîäîíîñèòèìóòü âåñü ñåçîí. Âè ñàì³ ìîæåòå ñòàòè 
åêñïåðèìåíòàòîðàìè â ñàäó, ÿêùî íàâ÷èòåñÿ íîâèì ñïîñîáàì ùå-
ïëåííÿ äåðåâ. Ö³êàâ³ ï³äêàçêè çíàéäåòå âè ³ â ìàòåð³àëàõ ïðî òå, ÿê 
ïðàâèëüíî çáèðàòè ³ çáåð³ãàòè âðîæàé, ÿê áîðîòèñÿ ç õâîðîáàìè ³ 
øê³äíèêàìè ðîñëèí. À ùå – ñåð³ÿ ïîðàä ïðî òå, ÿê âáåðåãòè ñâîº 
çäîðîâ’ÿ ³ ïðèìíîæèòè êðàñó çà äîïîìîãîþ ïðîäóêö³¿, âèðîùåíî¿ ó 
ñàäó ³ íà ãîðîä³. Íàéïîøèðåí³øèìè íèí³ º ñåðöåâî-ñóäèíí³ íåäóãè, 
ñåðåä ÿêèõ äîì³íóº àðòåð³àëüíà ã³ïåðòåíç³ÿ. Ïîñò³éíèé êîíòðîëü òè-
ñêó ïîòð³áíî çä³éñíþâàòè ï³ä íàãëÿäîì ë³êàðÿ, îäíàê â³äðåãóëþâàòè 
îðãàí³çì ³ çàïðîãðàìóâàòè éîãî íà áîðîòüáó ç õâîðîáàìè ìîæíà çà 
äîïîìîãîþ çàñîá³â íàðîäíî¿ ìåäèöèíè. Àäæå êîìïîíåíòè áóäü-ÿêèõ 
àïòå÷íèõ ë³ê³â âçÿò³ â³ä ïðèðîäè àáî æ äóáëþþòü ò³ ðå÷îâèíè, ÿê³ âîíà 
íàì ïîäàðóâàëà. ßê³ æ äàðè ñàäó äîïîìîæóòü íàì ïîäîëàòè ã³ïåð-
òîí³þ? Ïðî öå ÷èòàéòå â ìàòåð³àëàõ, âèä³ëåíèõ ôîíîì ñàëàòîâîãî 
êîëüîðó.  ² ïàì’ÿòàéòå, ùî îñ³ííÿ ïîñàäêà íàéêðàùà äëÿ àáñîëþòíî¿ 
á³ëüøîñò³ äåðåâ ³ êóù³â. Ïðî ¿¿ ïåðåâàãè ÷èòàéòå íà ñòîð³íö³ 6. Çàëè-
øàéòåñÿ ç íàìè ³ îñòàíí³ àêîðäè ë³òà ùå äîâãî çâó÷àòèìóòü ó âàø³é 
îñåë³. 

Çàóâàæòå: ñàìîë³êóâàííÿ ìîæå çàøêîäèòè çäîðîâ’þ. Ïåðåä 
çàñòîñóâàííÿì ðåöåïò³â ³ ïîðàä, îïóáë³êîâàíèõ íà ñòîð³íêàõ 
æóðíàëó, îáîâ’ÿçêîâî ïîðàäüòåñÿ ç Âàøèì ë³êàðåì!

Бл
ан

к з
ам

ов
ле

нн
я -

 на
 ст

ор
. 2

7

Ïîñï³øàéòå çðîáèòè çàìîâëåííÿ!

Àêö³ÿ!
Çðîá³òü íàì çàìîâëåííÿ ïðîòÿãîì 

òðüîõ äí³â 
ç äíÿ îòðèìàííÿ æóðíàëó

³ â³çüì³òü ó÷àñòü â ðîç³ãðàø³: 

Ðîç³ãðàø â³äáóäåòüñÿ 30 æîâòíÿ 2015 ðîêó

45 êîìïàêò-äèñê³â ç ï³ñíÿìè Ïàâëà Ç³áðîâà
5 ë³ë³éíèõ ñàä³â (ïî 10 öèáóëèí ð³çíèõ ñîðò³â)
1 êîìïëåêò ç 15 ñîðò³â òðîÿíä
1 êîìïëåêò ç 25 ñîðò³â òþëüïàí³â

Зробіть замовлення 
на суму 

понад 
 700 грн.

і отримайте в дарунок 
саджанець агрусу*
(при замовленні саджанців),

комплект 
цибулин*

(при замовлені квітів).

АКЦІЯ!
Áëèñêàâè÷íå çàìîâëåííÿ

Çì³ñò
Äåðåâî-ñàä .....................................4
Ñàä³òü äåðåâà âîñåíè ....................6
Äàðè ñàäó ïðîòè ã³ïåðòîí³¿ ............8
Ñëèâà ..............................................8
Âèøíÿ, ÷åðåøíÿ.............................9
Êîëüîðîâèé ñ³ê ³ éîãî êîðèñòü.......10
Ï³âäåí³ ãîñò³: àáðèêîñè, 
ïåðñèêè, íåêòàðèíè........................12
Ãîð³õ âîëîñüêèé ..............................16
Ìàëèíà ³ îæèíà ...............................17
Ñâ³æèé ïîäèõ ì’ÿòè.........................18
Ñìîðîäèíà, ïîð³÷êà, àãðóñ.............20
Çðîá³òü ñâ³é ñàä íåïîâòîðíèì 
ç ìàëèíàìè ç íàéäàëüøèõ 
çàêóòê³â ñâ³òó ...................................22
«Á³ë³ ë³ëå¿» 
Îëåêñàíäðà Çëîòíèêà ....................24
Âèðîùóâàííÿ ÷îðíèö³ 
â êîíòåéíåðàõ .................................29
×óäîä³éí³ âëàñòèâîñò³ ÷îðíèö³, 
áðóñíèö³, æóðàâëèíè.......................30
Ãîäæ³, ã³íêãî, ³ðãà, êèçèë ................32
Âèðîùóâàííÿ ³ îáð³çêà 
êîðîëåâè ñàäó – òðîÿíäè ...............33
Ð³çíîáàðâ’ÿ ë³ë³é .............................38
Êâ³òêîâèé ðàé..................................42
Òþëüïàíè.........................................45
Àíåìîíè, æîâòåöü, 
õîñòè, ë³ë³éíèêè...............................48
Êàòîïëÿ ³ öèáóëÿ 
íà âàøîìó ñòîë³ ..............................51
Ïîðàäè äëÿ ÷èòà÷³â. 
Øâèäêà äà÷íà äîïîìîãà ................52
Ã³íîñòåìà ³ ñòåâ³ÿ ............................53
Êàëèíà ³ àðîí³ÿ ïðè ã³ïåðòîí³¿ ........54
Æèìîëîñòü – ÿã³äíèé ï³îíåð ..........56
Âèíîãðàä, ëèìîííèê, àêòèíèä³ÿ.....58
Îáë³ïèõà – 
õî÷ äî ðàíè ïðèêëàäàé...................60
Ìàãíîë³ÿ – âåñ³ëüíå äåðåâî ...........62
Ìàã³ÿ êëåí³â.....................................64
Äåêîðàòèâí³ ðîñëèíè 
â êîíòåéíåðàõ .................................66
×àé ³ êàâà  ç óñüîãî ñâ³òó................68 
Ñòàíü ïðèÿòåëåì «ÑîíöåÑàäó» ....72

1) Âîëîøèíà Ï. Â. Ìèðîí³âñüêèé ð-í. Êè¿âñüêà 
îáë. - ãðóøà Âåñ³ëüíà

2) Äåðêà÷ Ð.ß. ì. Í³æèí, ×åðí³ã³âñüêà îáë. - 
ÿáëóíÿ Äæåðñ³

3) Îëåô³ðåíêî Î. Ì. Îëåêñàíäð³éñüêèé ð-í. 
Ê³ðîâîãðàäñüêà îáë. – ãîäæ³

Розіграш 
Акція «Сади лілій»

1) Êîíîíåíêî Î. Î. ²âàíê³âñüêèé ð-í Êè¿âñüêà îáë. - 
30 ñîðò³â ë³ë³é

2) Ãîæåëîâà Â. Â. Àðöèçüêèé ð-í. Îäåñüêà îáë. - 
20 ñîðò³â ë³ë³é

3) Êîíîâàë Ë. Î. ñìò. Êðèæîï³ëü Â³ííèöüêà îáë. - 
20 ñîðò³â ë³ë³é

4) Áàðäà ². À.  ì. Êè¿â - 10 ñîðò³â ë³ë³é.
5) Ìàëþæåíêî Ì. Þ. ñìò. Ï’ÿòèõàòêè, 

Äí³ïðîïåòðîâñüêà îáë.  - 10 ñîðò³â ë³ë³é
6) Áîðîä³íà ². ì. Óæãîðîä, Çàêàðïàòñüêà îáë. - 

10 ñîðò³â ë³ë³é.

Переможці розіграшів
За заповнену анкету 
з номера №2 2015 р.  

ÑîíöåÑàä ¹3
ëèïåíü-âåðåñåíü 2015 ð.
Âèäàâåöü ³ çàñíîâíèê:
ÔÎÏ Ìèõàöü M.O.
Àäðåñà ðåäàêö³¿ ³ âèäàâöÿ:
08143  Êè¿âñüêà îáë., 
Êèºâî-Ñâÿòîøèíñüêèé ð-í, ñ. Æîðí³âêà, 
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Çàãàëüíèé òèðàæ 20 000 ïðèì.
Ö³íà äîãîâ³ðíà.
Ïðè ïåðåäðóêó òà âèêîðèñòàíí³ òåêñòó 
òà ³ëþñòðàö³é ïîñèëàííÿ íà «ÑîíöåÑàä» 
îáîâ’ÿçêîâå. 

Äóìêè àâòîð³â ³ ðåäàêö³¿ 
íå çàâæäè çá³ãàþòüñÿ. 
Ëèñòóâàííÿ ç ÷èòà÷àìè ëèøå 
íà ñòîð³íêàõ æóðíàëó.

Çàìîâëåííÿ ¹1074
Íàäðóêîâàíî ç ãîòîâîãî 
îðèã³íàë-ìàêåòó ó äðóêàðí³ 
«ÂÊÔ Òð³àäà», 
ì. Êè¿â, âóë. Êðæèæàí³âñüêîãî, 4



Ìè çàëèøàºìî çà ñîáîþ ïðàâî íà:
*Íåâèêîíàííÿ çàìîâëåííÿ ó çâ’ÿçêó ç çàê³í÷åííÿì çàïàñó äàíîãî òîâàðó; 
*Ôîðìóâàííÿ Âàøîãî çàìîâëåííÿ íà äåê³ëüêà ïîñèëîê ó çâ’ÿçêó ç âèðîáíè÷îþ íåîáõ³äí³ñòþ; 
* Çì³íó ö³íè ó çâ’ÿçêó ç³ çì³íîþ òàðèô³â Óêðïîøòè òà ç âèñîêîþ ³íôëÿö³ºþ. 

Áóäü ëàñêà, íå çàáóâàéòå â çàìîâëåíí³ âêàçàòè êîíòàêòíèé íîìåð òåëåôîíó (ìîæëèâî 
íîìåð òåëåôîíó ðîäè÷³â àáî äðóç³â) äëÿ óòî÷íåííÿ ñóìè àáî àñîðòèìåíòó çàìîâëåííÿ. 
Òàêîæ ïåðåâ³ðÿéòå ïðàâèëüí³ñòü óêàçàíèõ Âàìè äàíèõ ó çàìîâëåíí³ (êîä³â òîâàðó, 
ê³ëüê³ñòü òîùî). 

1. ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÏÎØÒÎÞ – ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÀ (çà íàø ðàõóíîê)
2.   Ïðè çàìîâëåíí³ íà ñóìó ïîíàä 1000 ãðí. – çíèæêà 5%.
3. Çàìîâëåííÿ íàäñèëàºìî 5-ìà ãðóïàìè.  Êîæíà ãðóïà âèñèëàºòüñÿ îêðåìèìè ïîñèëêàìè.

À) ÐÎÑËÈÍÈ Â ÊÎÍÒÅÉÍÅÐÀÕ
Ì³í³ìàëüíà ñóìà çàìîâëåííÿ – 150 ãðí. (Ïðè çàìîâëåíí³ íà ìåíøó ñóìó çí³ìàºòüñÿ çá³ð 
çà îáðîáëåííÿ çàìîâëåííÿ íà ñóìó 19 ãðí.). Çàìîâëåííÿ íàäñèëàºìî óïðîäîâæ 5-10 äí³â 
ç äíÿ îòðèìàííÿ äî 20 ëèñòîïàäà.
Á) ÑÀÄÆÀÍÖ² (ãîëèé êîð³íü, çàìîòàíèé ó âîãêèé òîðô òà/÷è òèðñó)
Ì³í³ìàëüíà ñóìà çàìîâëåííÿ – 150 ãðí. (Ïðè çàìîâëåíí³ íà ìåíøó ñóìó çí³ìàºòüñÿ çá³ð 
çà îáðîáëåííÿ çàìîâëåííÿ íà ñóìó 19 ãðí.). Çàìîâëåííÿ íàäñèëàºìî ç 20 âåðåñíÿ ïî 20 
ëèñòîïàäà.
Â) ÖÈÁÓËÈÍÈ ÊÂ²Ò²Â
Ì³í³ìàëüíà ñóìà çàìîâëåííÿ – 150 ãðí. (Ïðè çàìîâëåíí³ íà ìåíøó ñóìó çí³ìàºòüñÿ çá³ð 
çà îáðîáëåííÿ çàìîâëåííÿ íà ñóìó 19 ãðí.). Çàìîâëåííÿ íàäñèëàºìî ç 10 âååñíÿ ïî 20 
ëèñòîïàäà.
Ã) ÊÀÐÒÎÏËß
Ì³í³ìàëüíà ñóìà çàìîâëåííÿ – 150 ãðí. (Ïðè çàìîâëåíí³ íà ìåíøó ñóìó çí³ìàºòüñÿ çá³ð 
çà îáðîáëåííÿ çàìîâëåííÿ íà ñóìó 19 ãðí.). Çàìîâëåííÿ íàäñèëàºìî ç 20 âåðåñíÿ ïî 20 
ëèñòîïàäà.
Ä) ×ÀÉ ² ÊÀÂÀ
Ì³í³ìàëüíà ñóìà çàìîâëåííÿ – 100 ãðí. (Ïðè çàìîâëåíí³ íà ìåíøó ñóìó çí³ìàºòüñÿ çá³ð 
çà îáðîáëåííÿ çàìîâëåííÿ íà ñóìó 19 ãðí.). Çàìîâëåííÿ íàäñèëàºìî óïðîäîâæ 10-15 
äí³â ç äíÿ îòðèìàííÿ. 

4. Ãàðàíòóºìî ÿê³ñòü ³ â³äïîâ³äí³ñòü ñîðò³â íàøîãî ïîñàäêîâîãî ìàòåð³àëó. Ó âèïàäêó 
ïðåòåíç³¿, íàä³ñëàòè ¿õ íàì ç ôîòîãðàô³ÿìè ïðîòÿãîì äâîõ òèæí³â ³ç äíÿ îòðèìàííÿ òîâàðó 
³ ìè îáîâ’ÿçêîâî éîãî çàì³íèìî ³íøèì.

5. Îïëàòà çàìîâëåííÿ â³äáóâàºòüñÿ ï³ä ÷àñ îòðèìàííÿ ïîñèëêè ÷åðåç â³ää³ëåííÿ çâ’ÿçêó 
«Óêðïîøòè» ó âñ³é Óêðà¿í³.

6. Îòðèìàâøè ïîñèëêó â ïîøòîâîìó â³ää³ëåíí³, Âè äîäàòêîâî ñïëà÷óºòå ò³ëüêè òàðèô çà 
ïåðåêàç ãðîøåé.

7. Çà áàæàííÿì êë³ºíòà â³äïðàâëåííÿ ïîñèëîê ìîæëèâå òðàíñïîðòíèì ïåðåâ³çíè-
êîì «Íîâà Ïîøòà» (ïåðåâàãà òðàíñïîðòíèõ ïåðåâ³çíèê³â ó øâèäêîñò³ äîñòàâêè,
à ñàìå: ïðîòÿãîì 1-2 äí³â òîâàð áóäå ó Âàñ). Àëå çà íàø ðàõóíîê âèñèëàºìî ïî-
ñèëêè ëèøå íà ñóìó ïîíàä 400 ãðí. 

8. Çàìîâëåííÿ ïðîñèìî íàäñèëàòè ëèñòîì íà àäðåñó: «ÑîíöåÑàä» âóë. Ìîëîä³æíà, 11,
ñ. Æîðí³âêà, Êèºâî-Ñâÿòîøèíñüêèé ð-í, Êè¿âñüêà îáë., 08143, 
÷è íà å-ïîøòó: sale@s-sad.com, àáî çðîáèòè íà ñàéò³ www.soncesad.com.  Îòðèìàòè 
äîäàòêîâ³ êîíñóëüòàö³¿, à òàêîæ çðîáèòè çàìîâëåííÿ ìîæíà çà òåëåôîíàìè:
(044) 331 31 29; Êè¿âñòàð: (067) 409 80 90; (098) 441 61 21; ÌÒÑ: (050) 
410 74 40; (095) 888 37 27; Ëàéô: (093) 743 40 44 ç ïîíåä³ëêà ïî 
ï’ÿòíèöþ ç 8.00 äî 20.00 ãîä., ñóáîòà ç 9.00 äî 18.00 ãîä., íåä³ëÿ ç 9.00 
äî 16.00 ãîä. 

9. Ïðîïîíóºìî ñêîðîñòàòèñÿ ÊÓÐ’ªÐÑÜÊÎÞ ÄÎÑÒÀÂÊÎÞ Óêðïîøòè. ¯¿ ïåðåâàãè – øâèäê³ñòü 
(òåðì³í íàäõîäæåííÿ – 2-4 äîáè), äîñòàâêà çàìîâëåííÿ êóð’ºðîì áåçïîñåðåäíüî äî ì³ñöÿ 
ïðîæèâàííÿ/ðîáîòè. Êóð’ºðñüêà äîñòàâêà – çà íàø ðàõóíîê. Âè ò³ëüêè îïëà÷óºòå çà òîâàð 
â ïîñèëö³ ³ òàðèô çà ïåðåêàç ãðîøåé. Òàêå çàìîâëåííÿ â³äïðàâëÿºòüñÿ â ïåðøó ÷åðãó, ïðî 
â³äïðàâêó ìè Âàñ ïîïåðåäæóºìî ³ çà éîãî îáðîáêó Âè äîïëà÷óºòå 22 ãðí. (öÿ ñóìà âàðòîñò³ 
îáðîáêè âêëþ÷åíà ó âàðò³ñòü ïîñèëêè).

10. Çàìîâëåííÿ òîâàðó ÷è êàòàëîãó îçíà÷àº Âàøó çãîäó íà îáðîáêó öüîãî òà íàñòóïíèõ çàìîâ-
ëåíü, ïîäàëüøå ëèñòóâàííÿ òà ³íôîðìóâàííÿ ïðî ïðîäóêö³þ òà ïîñëóãè ÒÌ «ÑîíöåÑàä» òà 
ïàðòíåð³â.

Умови виконання замовлення:
Зразок заповнення
бланку замовлення

Тетяна

Олійник
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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
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21
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15.01.15 р.

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

*Çîáðàæåííÿ ïîäàðóíêà ³ëþñòðàòèâíå ³ ìîæå â³äð³çíÿòèñÿ â³ä íàÿâíîãî.
 * Ï³ä ïîäàðóíêîì ìàºòüñÿ íà óâàç³ ìîæëèâ³ñòü ïðèäáàííÿ çà 0,01 ãðí.
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Шановні читачі
Ñüîãîäí³ ìè çíîâó ïîãîâîðèìî ç âàìè ïðî ðàäîù³ é òóðáîòè 

ïîâñÿêäåííîãî æèòòÿ. ßê çàâæäè, çàïðîñèìî â ãîñò³ â³äîìó ëþäèíó – 
êîìïîçèòîðà Îëåêñàíäðà Çëîòíèêà, ÿêèé ðîçêàæå ïðî ñâîº æèòòÿ ³ 
òâîð÷³ñòü, à òàêîæ ïðî ñàä ñâîãî äèòèíñòâà ³ íèí³øí³é, ÿêèé ïëåêàº ³ â 
ÿêîìó ÷åðïàº íàòõíåííÿ. À ÷è çíàºòå Âè, ùî ó êîæíîãî ñàäó – ñâîÿ 
ìóçèêà, ÿêó òâîðèòå âè – éîãî ãîñïîäàð. Íàø³ åêñïåðòè ï³äêàæóòü 
âàì, ÿê çðîáèòè öþ ìóçèêó ÷àð³âíîþ – ïðèêðàñèâøè âàø ñàä êâ³-
òíèêàìè, ùî êâ³òíóòü ç âåñíè äî îñåí³, âèðîñòèâøè â íüîìó äèâî-äå-
ðåâà, ùî òàêîæ ïëîäîíîñèòèìóòü âåñü ñåçîí. Âè ñàì³ ìîæåòå ñòàòè 
åêñïåðèìåíòàòîðàìè â ñàäó, ÿêùî íàâ÷èòåñÿ íîâèì ñïîñîáàì ùå-
ïëåííÿ äåðåâ. Ö³êàâ³ ï³äêàçêè çíàéäåòå âè ³ â ìàòåð³àëàõ ïðî òå, ÿê 
ïðàâèëüíî çáèðàòè ³ çáåð³ãàòè âðîæàé, ÿê áîðîòèñÿ ç õâîðîáàìè ³ 
øê³äíèêàìè ðîñëèí. À ùå – ñåð³ÿ ïîðàä ïðî òå, ÿê âáåðåãòè ñâîº 
çäîðîâ’ÿ ³ ïðèìíîæèòè êðàñó çà äîïîìîãîþ ïðîäóêö³¿, âèðîùåíî¿ ó 
ñàäó ³ íà ãîðîä³. Íàéïîøèðåí³øèìè íèí³ º ñåðöåâî-ñóäèíí³ íåäóãè, 
ñåðåä ÿêèõ äîì³íóº àðòåð³àëüíà ã³ïåðòåíç³ÿ. Ïîñò³éíèé êîíòðîëü òè-
ñêó ïîòð³áíî çä³éñíþâàòè ï³ä íàãëÿäîì ë³êàðÿ, îäíàê â³äðåãóëþâàòè 
îðãàí³çì ³ çàïðîãðàìóâàòè éîãî íà áîðîòüáó ç õâîðîáàìè ìîæíà çà 
äîïîìîãîþ çàñîá³â íàðîäíî¿ ìåäèöèíè. Àäæå êîìïîíåíòè áóäü-ÿêèõ 
àïòå÷íèõ ë³ê³â âçÿò³ â³ä ïðèðîäè àáî æ äóáëþþòü ò³ ðå÷îâèíè, ÿê³ âîíà 
íàì ïîäàðóâàëà. ßê³ æ äàðè ñàäó äîïîìîæóòü íàì ïîäîëàòè ã³ïåð-
òîí³þ? Ïðî öå ÷èòàéòå â ìàòåð³àëàõ, âèä³ëåíèõ ôîíîì ñàëàòîâîãî 
êîëüîðó.  ² ïàì’ÿòàéòå, ùî îñ³ííÿ ïîñàäêà íàéêðàùà äëÿ àáñîëþòíî¿ 
á³ëüøîñò³ äåðåâ ³ êóù³â. Ïðî ¿¿ ïåðåâàãè ÷èòàéòå íà ñòîð³íö³ 6. Çàëè-
øàéòåñÿ ç íàìè ³ îñòàíí³ àêîðäè ë³òà ùå äîâãî çâó÷àòèìóòü ó âàø³é 
îñåë³. 

Çàóâàæòå: ñàìîë³êóâàííÿ ìîæå çàøêîäèòè çäîðîâ’þ. Ïåðåä 
çàñòîñóâàííÿì ðåöåïò³â ³ ïîðàä, îïóáë³êîâàíèõ íà ñòîð³íêàõ 
æóðíàëó, îáîâ’ÿçêîâî ïîðàäüòåñÿ ç Âàøèì ë³êàðåì!
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Ïîñï³øàéòå çðîáèòè çàìîâëåííÿ!

Àêö³ÿ!
Çðîá³òü íàì çàìîâëåííÿ ïðîòÿãîì 

òðüîõ äí³â 
ç äíÿ îòðèìàííÿ æóðíàëó

³ â³çüì³òü ó÷àñòü â ðîç³ãðàø³: 

Ðîç³ãðàø â³äáóäåòüñÿ 30 æîâòíÿ 2015 ðîêó

45 êîìïàêò-äèñê³â ç ï³ñíÿìè Ïàâëà Ç³áðîâà
5 ë³ë³éíèõ ñàä³â (ïî 10 öèáóëèí ð³çíèõ ñîðò³â)
1 êîìïëåêò ç 15 ñîðò³â òðîÿíä
1 êîìïëåêò ç 25 ñîðò³â òþëüïàí³â

Зробіть замовлення 
на суму 

понад 
 700 грн.

і отримайте в дарунок 
саджанець агрусу*
(при замовленні саджанців),

комплект 
цибулин*

(при замовлені квітів).

АКЦІЯ!
Áëèñêàâè÷íå çàìîâëåííÿ

Çì³ñò
Äåðåâî-ñàä .....................................4
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«Á³ë³ ë³ëå¿» 
Îëåêñàíäðà Çëîòíèêà ....................24
Âèðîùóâàííÿ ÷îðíèö³ 
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×óäîä³éí³ âëàñòèâîñò³ ÷îðíèö³, 
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êîðîëåâè ñàäó – òðîÿíäè ...............33
Ð³çíîáàðâ’ÿ ë³ë³é .............................38
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íà âàøîìó ñòîë³ ..............................51
Ïîðàäè äëÿ ÷èòà÷³â. 
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Ã³íîñòåìà ³ ñòåâ³ÿ ............................53
Êàëèíà ³ àðîí³ÿ ïðè ã³ïåðòîí³¿ ........54
Æèìîëîñòü – ÿã³äíèé ï³îíåð ..........56
Âèíîãðàä, ëèìîííèê, àêòèíèä³ÿ.....58
Îáë³ïèõà – 
õî÷ äî ðàíè ïðèêëàäàé...................60
Ìàãíîë³ÿ – âåñ³ëüíå äåðåâî ...........62
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Äåêîðàòèâí³ ðîñëèíè 
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1) Âîëîøèíà Ï. Â. Ìèðîí³âñüêèé ð-í. Êè¿âñüêà 
îáë. - ãðóøà Âåñ³ëüíà

2) Äåðêà÷ Ð.ß. ì. Í³æèí, ×åðí³ã³âñüêà îáë. - 
ÿáëóíÿ Äæåðñ³

3) Îëåô³ðåíêî Î. Ì. Îëåêñàíäð³éñüêèé ð-í. 
Ê³ðîâîãðàäñüêà îáë. – ãîäæ³

Розіграш 
Акція «Сади лілій»

1) Êîíîíåíêî Î. Î. ²âàíê³âñüêèé ð-í Êè¿âñüêà îáë. - 
30 ñîðò³â ë³ë³é

2) Ãîæåëîâà Â. Â. Àðöèçüêèé ð-í. Îäåñüêà îáë. - 
20 ñîðò³â ë³ë³é

3) Êîíîâàë Ë. Î. ñìò. Êðèæîï³ëü Â³ííèöüêà îáë. - 
20 ñîðò³â ë³ë³é

4) Áàðäà ². À.  ì. Êè¿â - 10 ñîðò³â ë³ë³é.
5) Ìàëþæåíêî Ì. Þ. ñìò. Ï’ÿòèõàòêè, 

Äí³ïðîïåòðîâñüêà îáë.  - 10 ñîðò³â ë³ë³é
6) Áîðîä³íà ². ì. Óæãîðîä, Çàêàðïàòñüêà îáë. - 

10 ñîðò³â ë³ë³é.

Переможці розіграшів
За заповнену анкету 
з номера №2 2015 р.  

ÑîíöåÑàä ¹3
ëèïåíü-âåðåñåíü 2015 ð.
Âèäàâåöü ³ çàñíîâíèê:
ÔÎÏ Ìèõàöü M.O.
Àäðåñà ðåäàêö³¿ ³ âèäàâöÿ:
08143  Êè¿âñüêà îáë., 
Êèºâî-Ñâÿòîøèíñüêèé ð-í, ñ. Æîðí³âêà, 
âóë. Ìîëîä³æíà, 11,
òåë. (044) 2216938, ôàêñ (04571) 41451.
e-mail: sale s-sad.com@

Ãîëîâíèé ðåäàêòîð: Ì.Î. Ìèõàöü
Âèäàííÿ çàðåºñòðîâàíî, 
ñåð³ÿ ÊÂ ¹18359-7159Ð â³ä 11.10.2011ð.
«ÑîíöåÑàä»

Çàãàëüíèé òèðàæ 20 000 ïðèì.
Ö³íà äîãîâ³ðíà.
Ïðè ïåðåäðóêó òà âèêîðèñòàíí³ òåêñòó 
òà ³ëþñòðàö³é ïîñèëàííÿ íà «ÑîíöåÑàä» 
îáîâ’ÿçêîâå. 

Äóìêè àâòîð³â ³ ðåäàêö³¿ 
íå çàâæäè çá³ãàþòüñÿ. 
Ëèñòóâàííÿ ç ÷èòà÷àìè ëèøå 
íà ñòîð³íêàõ æóðíàëó.

Çàìîâëåííÿ ¹1074
Íàäðóêîâàíî ç ãîòîâîãî 
îðèã³íàë-ìàêåòó ó äðóêàðí³ 
«ÂÊÔ Òð³àäà», 
ì. Êè¿â, âóë. Êðæèæàí³âñüêîãî, 4



ñàä
Я�розповім�Вам,�як�створи-

ти� спражнє� диво� –� дерево-
сад,�коли�на�одному,�як�пра-
вило,� молодому� дереві� щеп-
лять�десятки�різних�сортів�
однієї� культури� або� й� кіль-
кох��плодових��культур!

Òåñò íà ñóì³ñí³ñòü

ßê áè äàëåêî íå ï³øëè ôàíòàç³ÿ 
ñàä³âíèê³â ³ ìîæëèâîñò³ ñó÷àñíî¿ 
íàóêè, àëå ãðóø³ íà âåðá³ ùå í³-
êîìó íå âäàëîñÿ âèðîñòèòè. Ïðè 
ñòâîðåíí³ äåðåâà-ñàäó âàæëèâî 
çíàòè, ùî ç ÷èì ìîæíà ñóì³ùàòè, 
ùî íà ÷îìó ùåïèòè. Íàïðèêëàä, 
ö³ëêîì ñóì³ñíèìè º ïðåäñòàâíèêè 
òàê çâàíî¿ ñëèâîâî¿ ãðóïè, äî ÿêî¿ 
âõîäÿòü ïåðñèê, ñëèâà, àëè÷à âå-
ëèêîïë³äíà, àáðèêîñ ³, â³äïîâ³äíî, 
ð³çí³ ñîðòè öèõ êóëüòóð, ÿê³ ìîæóòü 
áóòè íàâ³òü ³ç ð³çíèì çàáàðâëåí-
íÿì ëèñòÿ. Îäí³ºþ ç íàéêðàùèõ 
ïðèùåï äëÿ íèõ º àëè÷à äèêà 
(ñïåö³àëüíî âèðîùåíå ìîëîäå äå-
ðåâî ç äîáðå ðîçâèíåíèìè ñêåëåò-
íèìè ³ íàï³âñêåëåòíèìè ã³ëêàìè).

Íà ÿáëóí³ ÷àñòî äîáðå ïðèæè-
âàºòüñÿ ãðóøà. Íàòîì³ñòü íàáà-
ãàòî ã³ðø³ ðåçóëüòàòè ùåïëåííÿ 
ÿáëóí³ íà ãðóø³, õî÷à ³ñíóþòü âè-
ïàäêè âäàëî¿ ¿õ ñóì³ñíîñò³. ßêùî 
ñàä³âíèê-ëþáèòåëü – ùå é çàòÿòèé 
åêñïåðèìåíòàòîð, íåõàé ñïðîáóº! 
Âçàãàë³ æ ãðóøó ìîæíà ùåïèòè íà 
ãîðîáèí³, ãëîä³, ³ðç³, ãðóø³, àéâ³. 
Âèøíþ ç ÷åðåøíåþ – ëèøå íà âè-
øí³, ÷åðåøí³ àáî ì³æâèäîâèõ 
ã³áðèäàõ ï³äðîäó Ñerasus. Îäíà ç 
íàéêðàùèõ ïðèùåï äëÿ íèõ – 
ñ³ÿíåöü äèêî¿ ÷åðåøí³, âèøí³. Ó 
ï³âäåííèõ ðàéîíàõ óñþ ñëèâîâó 
ãðóïó ìîæíà ùåïèòè íà ñ³ÿíö³ ïåð-
ñèêà àáî ìèãäàëþ. Ãîëîâíå ïðàâè-
ëî – ï³äùåïà òà ïðèùåïà ïîâèíí³ 
áóòè á³îëîã³÷íî áëèçüêèìè.

Ïåðåìàãàº äðóæáà

Îòîæ, íà îäíîìó äåðåâ³ ìîæíà 
ùåïèòè ³ ðàíí³, ³ ï³çí³ ñîðòè âçàº-
ìîñóì³ñíèõ êóëüòóð, ðîñëèíè ð³ç-
íèõ ãðóï, êîëüîð³â òîùî. Îäíàê ñè-
ëà ðîñòó â íèõ ìàº áóòè ïðèáëèçíî 
îäíàêîâîþ. Òîä³ îòðèìàºìî ð³âíî-
ì³ðíî ðîçâèíåíå äåðåâî-ñàä. 
²íàêøå íåâäîâç³ á³ëüø ðîñë³ ñîðòè 
áóäóòü äåùî ïðèãëóøàòè ñëàáêî-
ðîñë³. Îñê³ëüêè ³äåàëüíîãî çá³ãó 
ñèëè ðîñòó ð³çíèõ êóëüòóð íå äî-
ñÿãíóòè, âàðòî âðàõóâàòè, ùî 
á³ëüø ñëàáêîðîñë³ ñîðòè òðåáà ùå-
ïèòè ç ï³âäåííîãî áîêó, ñòâîðþâà-
òè ¿ì á³ëüø îïòèìàëüí³ óìîâè. Íà 
îäíîìó äåðåâ³ ìîæíà ïðèùåïèòè ³ 
30-40 ñîðò³â. Àëå îïòèìàëüíèì 
ââàæàºòüñÿ ùåïëåííÿ 5-10 ñîðò³â.

Òåõí³êà ùåïëåííÿ

Íàéêðàùèì ñïîñîáîì ùåïëåííÿ 
ïðè ñòâîðåíí³ äåðåâà-ñàäó º îêóë³-
ðóâàííÿ. Éîãî ìîæíà ïðîâîäèòè 
àáî âïðèêëàä, àáî ó Ò-ïîä³áíèé 
ðîçð³ç. Äëÿ öüîãî âèêîðèñòîâóºìî 
ã³ëî÷êè ä³àìåòðîì íå á³ëüøå í³æ 1,5 
ñì (³äåàëüíî – 0,8-1 ñì). ßêùî 

äåðåâî 3-ð³÷íå, ùåïèìî ñêåëåòí³ 
ã³ëêè. ßêùî ñòàðøå – íàï³âñêå-
ëåòí³, îáðîñòàþ÷³ ã³ëî÷êè (íà íèõ 
ìîæíà ïðèùåïèòè õî÷ 20 ñîðò³â). 
Íàñòóïíîãî ðîêó ï³ñëÿ îêóë³ðóâàí-
íÿ (ðàíî íàâåñí³), çà óìîâè âäàëîãî 
ïðèæèâëåííÿ êîìïîíåíò³â, ã³ëêó, 
ÿêà éäå çà ùåïëåíîþ áðóíüêîþ, 
â³äð³çàºìî áåçïîñåðåäíüî ï³ñëÿ ò³º¿ 
áðóíüêè, ÿêó ùåïèëè. Âæå ç áðóíü-
êè ôîðìóºìî ã³ëêó, ÿêà íàì ïî-
òð³áíà.

Êîæåí âëàñíèê ä³ëÿíêè, çàêëà-
äàþ÷è ñàä, ìð³º ÿêîìîãà øâèäøå 
îòðèìàòè ïëîäè, ïðè÷îìó áàæàíî 
ð³çíèõ ñîðò³â. Àëå äå æ âçÿòè ì³ñöå 
íà äåê³ëüêîõ ñîòêàõ, ÿê³ º â ðîçïî-
ðÿäæåíí³ á³ëüøîñò³ íàøèõ ñàä³â-
íèê³â? Íàøå âèð³øåííÿ ïîñàäèòè 
íîâèé òèï ñàäæàíöÿ äåðåâî-ñàä. 
Öå êîìá³íàö³ÿ äâîõ ð³çíèõ ñîðò³â 
íà îäíîìó äåðåâ³. Âè ñêîðîòèòå ê³-
ëüê³ñòü äåðåâ íà ä³ëÿíö³ ³ ïðîáëå-
ìà äåô³öèòó çåìë³ âèð³øåíà, ³ íà 
äîãëÿä  çà ðîñëèíàìè ïîòð³áíî ìå-
íøå ÷àñó ³ ñèë. Äåðåâî-ñàä æèâå 
äóæå äîâãî. Îñê³ëüêè ñîðòè ðîç-
ð³çíÿþòüñÿ ñò³éê³ñòþ äî õâîðîá, 
íàÿâí³ñòü äåê³ëüêîõ ñîðò³â íà îä-
íîìó äåðåâ³ äîçâîëÿº íå äîïóñòè-
òè ìàñîâîãî ðîçâèòêó õâîðîá.

Дерево-сад  Мутсу + Джонаголд ІЯБ-40 – 149 грн. за шт.

Дерево-сад Тисинівська + Вільямс    ІГР-20 – 149 грн. за шт.

Дерево-сад  Ноябрьська + RX 95 ІГР-19 – 149 грн. за 

Японський зимовий сорт. Плоди великі, 
масою 160-220 г, ніжно-жовті, округлі. 
М’якоть світло-жовта, щільна середньо-
зерниста, соковита, ароматна, гармоній-
ного кисло-солодкого смаку. Знімальна 
стиглість: кінець серпня. Транспортабель-
ність висока

Скороплідний високоврожайний літній сорт. Плоди  грушоподібні, довгасті, масою 170-
180 г. М’якоть жовта, ніжна, соковита, смак винно-солодкий, з легким ароматом му-
скату. Плоди зав’язуються по 2-3 штуки,  міцно прикріплені до плодоніжки, тримаються 
на дереві дуже довго. Знімальна стиглість: середина-кінць серпня.

Ранньозимовий високоврожайний сорт. 
Плоди грушоподібної форми, зелені або 
жовті, іноді з червоним рум’янцем, масою 
200 - 350 г. М’якоть ніжна, соковита, кисло-
солодка. Знімальна стиглість: кінець вере-
сня – початок жовтня. Висока врожайність, 
бо плід має дуже великі розміри. Плоди 
можуть зберігатися до січня, а в холоди-
льнику до квітня. Підщепа – айва 

Американський зимовий, скороплідний 
сорт. Плоди великі, масою 140-170  г, 
округлі, інтенсивно-жовті з яскраво-чер-
воним смугастим рум’янцем і густим во-
сковим нальотом, транспортабельні, збе-
рігаються 7-8 міс. М’якоть жовта, соковита, 
дуже ароматна, відмінного винно-солод-
кого смаку. Знімальна стиглість плодів да-
ного дерева-сад кінець серпня – вересень.

Народний надранній сорт. Знімальна стиглість друга декада липня, сорт сильнорослий, 
плоди округло-грушевидної форми 150-200 г, М’якоть біла, солодка, соковита, стійка до 
хвороб.

Пізньоосінній сорт, грушевидної форми. 
Плоди великі, масою 200-250 г, відмінні 
смакові якості.  М’якоть масляниста, жов-
та, соковита, солодка. Груша стійка до хво-
роб, морозостійка, транспортабельна. Зні-
мальна стиглість: 2-3 декада вересня, ре-
гулярна висока врожайність.

 Мутсу

Вільямс

 Груша НоябрьськаДжонаголд

Тисинівська

RX 95

   Îêóë³ðîâêà - ùåïëåííÿ áðóíüêîþ ó Ò-ïîä³áíèé ðîçð³ç

Óí³êàëüíà
íîâèíêà!

Íàòàë³ÿ Øåâ÷óê, 
äîöåíò êàôåäðè ñàä³âíèöòâà
 ³ì. ïðîô. Â.Ë. Ñèìèðåíêà 
ÍÓÁ³Ï Óêðà¿íè
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ñàä
Я�розповім�Вам,�як�створи-

ти� спражнє� диво� –� дерево-
сад,�коли�на�одному,�як�пра-
вило,� молодому� дереві� щеп-
лять�десятки�різних�сортів�
однієї� культури� або� й� кіль-
кох��плодових��культур!

Òåñò íà ñóì³ñí³ñòü

ßê áè äàëåêî íå ï³øëè ôàíòàç³ÿ 
ñàä³âíèê³â ³ ìîæëèâîñò³ ñó÷àñíî¿ 
íàóêè, àëå ãðóø³ íà âåðá³ ùå í³-
êîìó íå âäàëîñÿ âèðîñòèòè. Ïðè 
ñòâîðåíí³ äåðåâà-ñàäó âàæëèâî 
çíàòè, ùî ç ÷èì ìîæíà ñóì³ùàòè, 
ùî íà ÷îìó ùåïèòè. Íàïðèêëàä, 
ö³ëêîì ñóì³ñíèìè º ïðåäñòàâíèêè 
òàê çâàíî¿ ñëèâîâî¿ ãðóïè, äî ÿêî¿ 
âõîäÿòü ïåðñèê, ñëèâà, àëè÷à âå-
ëèêîïë³äíà, àáðèêîñ ³, â³äïîâ³äíî, 
ð³çí³ ñîðòè öèõ êóëüòóð, ÿê³ ìîæóòü 
áóòè íàâ³òü ³ç ð³çíèì çàáàðâëåí-
íÿì ëèñòÿ. Îäí³ºþ ç íàéêðàùèõ 
ïðèùåï äëÿ íèõ º àëè÷à äèêà 
(ñïåö³àëüíî âèðîùåíå ìîëîäå äå-
ðåâî ç äîáðå ðîçâèíåíèìè ñêåëåò-
íèìè ³ íàï³âñêåëåòíèìè ã³ëêàìè).

Íà ÿáëóí³ ÷àñòî äîáðå ïðèæè-
âàºòüñÿ ãðóøà. Íàòîì³ñòü íàáà-
ãàòî ã³ðø³ ðåçóëüòàòè ùåïëåííÿ 
ÿáëóí³ íà ãðóø³, õî÷à ³ñíóþòü âè-
ïàäêè âäàëî¿ ¿õ ñóì³ñíîñò³. ßêùî 
ñàä³âíèê-ëþáèòåëü – ùå é çàòÿòèé 
åêñïåðèìåíòàòîð, íåõàé ñïðîáóº! 
Âçàãàë³ æ ãðóøó ìîæíà ùåïèòè íà 
ãîðîáèí³, ãëîä³, ³ðç³, ãðóø³, àéâ³. 
Âèøíþ ç ÷åðåøíåþ – ëèøå íà âè-
øí³, ÷åðåøí³ àáî ì³æâèäîâèõ 
ã³áðèäàõ ï³äðîäó Ñerasus. Îäíà ç 
íàéêðàùèõ ïðèùåï äëÿ íèõ – 
ñ³ÿíåöü äèêî¿ ÷åðåøí³, âèøí³. Ó 
ï³âäåííèõ ðàéîíàõ óñþ ñëèâîâó 
ãðóïó ìîæíà ùåïèòè íà ñ³ÿíö³ ïåð-
ñèêà àáî ìèãäàëþ. Ãîëîâíå ïðàâè-
ëî – ï³äùåïà òà ïðèùåïà ïîâèíí³ 
áóòè á³îëîã³÷íî áëèçüêèìè.

Ïåðåìàãàº äðóæáà

Îòîæ, íà îäíîìó äåðåâ³ ìîæíà 
ùåïèòè ³ ðàíí³, ³ ï³çí³ ñîðòè âçàº-
ìîñóì³ñíèõ êóëüòóð, ðîñëèíè ð³ç-
íèõ ãðóï, êîëüîð³â òîùî. Îäíàê ñè-
ëà ðîñòó â íèõ ìàº áóòè ïðèáëèçíî 
îäíàêîâîþ. Òîä³ îòðèìàºìî ð³âíî-
ì³ðíî ðîçâèíåíå äåðåâî-ñàä. 
²íàêøå íåâäîâç³ á³ëüø ðîñë³ ñîðòè 
áóäóòü äåùî ïðèãëóøàòè ñëàáêî-
ðîñë³. Îñê³ëüêè ³äåàëüíîãî çá³ãó 
ñèëè ðîñòó ð³çíèõ êóëüòóð íå äî-
ñÿãíóòè, âàðòî âðàõóâàòè, ùî 
á³ëüø ñëàáêîðîñë³ ñîðòè òðåáà ùå-
ïèòè ç ï³âäåííîãî áîêó, ñòâîðþâà-
òè ¿ì á³ëüø îïòèìàëüí³ óìîâè. Íà 
îäíîìó äåðåâ³ ìîæíà ïðèùåïèòè ³ 
30-40 ñîðò³â. Àëå îïòèìàëüíèì 
ââàæàºòüñÿ ùåïëåííÿ 5-10 ñîðò³â.

Òåõí³êà ùåïëåííÿ

Íàéêðàùèì ñïîñîáîì ùåïëåííÿ 
ïðè ñòâîðåíí³ äåðåâà-ñàäó º îêóë³-
ðóâàííÿ. Éîãî ìîæíà ïðîâîäèòè 
àáî âïðèêëàä, àáî ó Ò-ïîä³áíèé 
ðîçð³ç. Äëÿ öüîãî âèêîðèñòîâóºìî 
ã³ëî÷êè ä³àìåòðîì íå á³ëüøå í³æ 1,5 
ñì (³äåàëüíî – 0,8-1 ñì). ßêùî 

äåðåâî 3-ð³÷íå, ùåïèìî ñêåëåòí³ 
ã³ëêè. ßêùî ñòàðøå – íàï³âñêå-
ëåòí³, îáðîñòàþ÷³ ã³ëî÷êè (íà íèõ 
ìîæíà ïðèùåïèòè õî÷ 20 ñîðò³â). 
Íàñòóïíîãî ðîêó ï³ñëÿ îêóë³ðóâàí-
íÿ (ðàíî íàâåñí³), çà óìîâè âäàëîãî 
ïðèæèâëåííÿ êîìïîíåíò³â, ã³ëêó, 
ÿêà éäå çà ùåïëåíîþ áðóíüêîþ, 
â³äð³çàºìî áåçïîñåðåäíüî ï³ñëÿ ò³º¿ 
áðóíüêè, ÿêó ùåïèëè. Âæå ç áðóíü-
êè ôîðìóºìî ã³ëêó, ÿêà íàì ïî-
òð³áíà.

Êîæåí âëàñíèê ä³ëÿíêè, çàêëà-
äàþ÷è ñàä, ìð³º ÿêîìîãà øâèäøå 
îòðèìàòè ïëîäè, ïðè÷îìó áàæàíî 
ð³çíèõ ñîðò³â. Àëå äå æ âçÿòè ì³ñöå 
íà äåê³ëüêîõ ñîòêàõ, ÿê³ º â ðîçïî-
ðÿäæåíí³ á³ëüøîñò³ íàøèõ ñàä³â-
íèê³â? Íàøå âèð³øåííÿ ïîñàäèòè 
íîâèé òèï ñàäæàíöÿ äåðåâî-ñàä. 
Öå êîìá³íàö³ÿ äâîõ ð³çíèõ ñîðò³â 
íà îäíîìó äåðåâ³. Âè ñêîðîòèòå ê³-
ëüê³ñòü äåðåâ íà ä³ëÿíö³ ³ ïðîáëå-
ìà äåô³öèòó çåìë³ âèð³øåíà, ³ íà 
äîãëÿä  çà ðîñëèíàìè ïîòð³áíî ìå-
íøå ÷àñó ³ ñèë. Äåðåâî-ñàä æèâå 
äóæå äîâãî. Îñê³ëüêè ñîðòè ðîç-
ð³çíÿþòüñÿ ñò³éê³ñòþ äî õâîðîá, 
íàÿâí³ñòü äåê³ëüêîõ ñîðò³â íà îä-
íîìó äåðåâ³ äîçâîëÿº íå äîïóñòè-
òè ìàñîâîãî ðîçâèòêó õâîðîá.

Дерево-сад  Мутсу + Джонаголд ІЯБ-40 – 149 грн. за шт.

Дерево-сад Тисинівська + Вільямс    ІГР-20 – 149 грн. за шт.

Дерево-сад  Ноябрьська + RX 95 ІГР-19 – 149 грн. за 

Японський зимовий сорт. Плоди великі, 
масою 160-220 г, ніжно-жовті, округлі. 
М’якоть світло-жовта, щільна середньо-
зерниста, соковита, ароматна, гармоній-
ного кисло-солодкого смаку. Знімальна 
стиглість: кінець серпня. Транспортабель-
ність висока

Скороплідний високоврожайний літній сорт. Плоди  грушоподібні, довгасті, масою 170-
180 г. М’якоть жовта, ніжна, соковита, смак винно-солодкий, з легким ароматом му-
скату. Плоди зав’язуються по 2-3 штуки,  міцно прикріплені до плодоніжки, тримаються 
на дереві дуже довго. Знімальна стиглість: середина-кінць серпня.

Ранньозимовий високоврожайний сорт. 
Плоди грушоподібної форми, зелені або 
жовті, іноді з червоним рум’янцем, масою 
200 - 350 г. М’якоть ніжна, соковита, кисло-
солодка. Знімальна стиглість: кінець вере-
сня – початок жовтня. Висока врожайність, 
бо плід має дуже великі розміри. Плоди 
можуть зберігатися до січня, а в холоди-
льнику до квітня. Підщепа – айва 

Американський зимовий, скороплідний 
сорт. Плоди великі, масою 140-170  г, 
округлі, інтенсивно-жовті з яскраво-чер-
воним смугастим рум’янцем і густим во-
сковим нальотом, транспортабельні, збе-
рігаються 7-8 міс. М’якоть жовта, соковита, 
дуже ароматна, відмінного винно-солод-
кого смаку. Знімальна стиглість плодів да-
ного дерева-сад кінець серпня – вересень.

Народний надранній сорт. Знімальна стиглість друга декада липня, сорт сильнорослий, 
плоди округло-грушевидної форми 150-200 г, М’якоть біла, солодка, соковита, стійка до 
хвороб.

Пізньоосінній сорт, грушевидної форми. 
Плоди великі, масою 200-250 г, відмінні 
смакові якості.  М’якоть масляниста, жов-
та, соковита, солодка. Груша стійка до хво-
роб, морозостійка, транспортабельна. Зні-
мальна стиглість: 2-3 декада вересня, ре-
гулярна висока врожайність.

 Мутсу

Вільямс

 Груша НоябрьськаДжонаголд

Тисинівська

RX 95

   Îêóë³ðîâêà - ùåïëåííÿ áðóíüêîþ ó Ò-ïîä³áíèé ðîçð³ç

Óí³êàëüíà
íîâèíêà!

Íàòàë³ÿ Øåâ÷óê, 
äîöåíò êàôåäðè ñàä³âíèöòâà
 ³ì. ïðîô. Â.Ë. Ñèìèðåíêà 
ÍÓÁ³Ï Óêðà¿íè
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Коли� найкраще� садити�
плодові� дерева� й� кущові�
ягідники? 

Íà öþ òåìó ïîñò³éíî äèñêóòóþòü 
ñàä³âíèêè-ëþáèòåë³. Àëå á³ëüø³ñòü 
ââàæàº, ùî öå íàéêðàùå ðîáèòè 
âîñåíè. Îñîáëèâî, ÿêùî éäåòüñÿ 
ïðî ï³âäåíí³ ³ çàõ³äí³ ðåã³îíè 
Óêðà¿íè, äå çàçâè÷àé íåìà çà-
ãðîçè âèìåðçàííÿ á³ëüøîñò³ êóëü-
òóð, à òàêîæ ïðî ï³âí³÷í³ ³ ñõ³äí³ 
îáëàñò³, ÿêùî éäåòüñÿ ïðî â³ä-
íîñíî ìîðîçîñò³éê³ ðîñëèíè (âè-
øíÿ, ñìîðîäèíà, ìàëèíà, ì³ñöåâ³ 
ñîðòè ÿáëóí³, ë³ùèíà). Ñàäèâíèé 
ìàòåð³àë «í³æíèõ» äåðåâ (÷åðåø-
í³, ãîð³õà ãðåöüêîãî, òåïëîëþáíèõ 
ñîðò³â ãðóø³ (îñîáëèâî ùåïëåíèõ 
íà àéâ³)) íàä³éí³øå çáåð³ãàòè 
âïðîäîâæ çèìè â ï³äâàë³, õîëî-

äèëüíèêó ÷è ñïåö³àëüíîìó ïðèêî-
ï³. Ö³ ðîñëèíè íàéêðàùå ñàäèòè 
ðàíî íàâåñí³.

У� чому� ж� переваги� осін-
нього�садіння?

1.  Ñàäæàíåöü ïåðåæèâàº ìåí-
øèé ñòðåñ. 

2.  ßêùî âçèìêó çåìëÿ íå çà-
ìåðçëà, êîðåíåâà ñèñòåìà äåðåâà 
ïî÷èíàº ðåãåíåðóâàòè, â³äðîñòà-
þòü íîâ³ êîð³íö³ ³ ðàíî íàâåñí³ 
äåðåâî ãîòîâå äî àêòèâíîãî ðîñòó, 
òîãî æ ðîêó çà óìîâè äîáðîãî äî-
ãëÿäó ìîæå íàâ³òü ïëîäîíîñèòè. 

3.  Íåìà ïîòðåáè ó çáåð³ãàíí³ 
ñàäæàíö³â.

4.  Ìîæíà ïðîâîäèòè ðîáîòè 
óïðîäîâæ òðèâàëîãî ÷àñó àæ äî 
çàìåðçàííÿ ́ ðóíòó.

Садіть
Íàòàë³ÿ Øåâ÷óê, 
äîöåíò êàôåäðè ñàä³âíèöòâà
 ³ì. ïðîô. Â.Ë. Ñèìèðåíêà 
ÍÓÁ³Ï Óêðà¿íè

Груша Киргизька зимова
ІГР- 15 - 89 грн.за шт.

Яблуня Білий налив
ІЯБ-21 – 89 грн. за шт.

Груша колоновидна Декора
ІГР-14 – 129 грн. за шт.

Яблуня Синап Алматинський
ІЯБ-42 – 89 грн. за шт.

Яблуня Еліза
ІЯБ-9 – 89 грн. за шт.

Груша колоновидна Сапфіра
ІГР-13 – 129 грн. за шт.

Яблуня Слава Переможцям
ІЯБ-41- 89  грн. за шт.

Ï³çíüî-ë³òí³é ñîðò. Ïëîäè ìàñîþ 130-240 ã, ç 
³íòåíñèâíèì òåìíî-÷åðâîíèì ðóì’ÿíöåì ³ áîð-
äîâèìè øòðèõàìè ïî âñ³é ïîâåðõí³, îêðóãëî-
ïðèïëþñíóò³. Ì’ÿêîòü æîâòóâàòî-á³ëà, äóæå 
ñîêîâèòà, í³æíà, ñîëîäêî-êèñëà. Ïëîäè çáåð³-
ãàþòüñÿ 2-3 ì³ñÿö³. Çí³ìàëüíà ñòèãë³ñòü: ê³íåöü 
ñåðïíÿ - ïî÷àòîê âåðåñíÿ. 

Çèìîâèé, ñêîðîïë³äíèé, òðàíñïîðòàáåëüíèé 
ñîðò, íå âðàæàºòüñÿ ïîïåëèöåþ ³ ì³äÿíèöåþ. 
Ïëîäè - âåëèê³, ìàñîþ - 220-250 ãð., ÿéöåâèä-
íî-ïîäîâæåíî¿ ôîðìè. Ì’ÿêîòü - ù³ëüíà, çëå-
ãêà òåðïêà, õðóñòêà, êðåìîâî-æîâòà, ñîêîâèòà, 
ñîëîäêà ç êèñëèíêîþ, îðèã³íàëüíîãî ñìàêó. 
Ñìàê íàáèðàþòü ï³ä ÷àñ çáåð³ãàííÿ.  Çí³ìàëü-
íà ñòèãë³ñòü: ïåðøà äåêàäà æîâòíÿ. Ñïîæèâà-
þòü ïëîäè ç ëèñòîïàäà ïî áåðåçåíü. 

Ë³òí³é ìîðîçîñò³éêèé ñîðò. Ïëîäè êðóãë³, ìàñîþ 100-180 ã, ñîëîäêèé ç 
ëåãêîþ êèñëèíêîþ, ñîêîâèò³ ç ïðèºìíèì àðîìàòîì. Îäèí ç íàéêðàùèõ 
ñîðò³â äëÿ ñâ³æîãî ñïîæèâàííÿ ³ êîíñåðâóâàííÿ. Çàêîíñåðâîâàí³ ïëîäè 
çáåð³ãàþòü ôîðìó ³ ïðàêòè÷íî íå ðîçòð³ñêóþòüñÿ â áàíö³. Çí³ìàëüíà 
ñòèãë³ñòü: ëèïåíü-ñåðïåíü. 

Груша Талгарська красуня
ІГР-21 - 89 грн.за шт.

Îñ³íí³é, çèìîñò³éêèé êàçàõñüêèé ñîðò. Ïëîäè 
ïîäîâæåíî-ãðóøåïîä³áíî¿ ôîðìè, ìàñîþ 160 ã. 
Ì’ÿêîòü êðåìîâà, ñåðåäíüî¿ ù³ëüíîñò³, õðóñòêà, 
äð³áíîçåðíèñòà äóæå ñîêîâèòà, ñîëîäêà, ñìà÷íà, 
àðîìàòíà. Çí³ìàëüíà ñòèãë³ñòü – ê³íåöü âåðåñíÿ.

Çèìîñò³éêèé, âèñîêîâðîæàéíèé, ñò³éêèé äî 
õâîðîá ñîðò. Äîçð³âàº â 3 äåêàä³ âåðåñíÿ. Ïëî-
äè - âåëèê³, ìàñîþ äî 250 ãð., îêðóãëî-îâàëüí³. 
Ìÿêîòü - í³æíà, ñîëîäêà, ñìà÷íà, äóæå ñîêî-
âèòà. Ïëîäîíîñèòü ç äðóãîãî ðîêó ï³ñëÿ ïîñàä-
êè. Ïëîäè äîâãî çáåð³ãàþòüñÿ. Ï³äùåïà – àéâà.

Çèìîâèé, ñêîðîïë³äíèé ñò³éêèé äî ïàðø³ ñîðò. Ïëîäè ìàñîþ150-320 ã, 
ñîêîâèò³, êèñëî-ñîëîäê³. ×åðåç 2-3 òèæí³ ï³ñëÿ çðèâàííÿ â ñìàêó â³ä÷ó-
âàºòüñÿ ëåãêèé ïðèñìàê øîêîëàäó. Ïëîäè äîâãî çáåð³ãàþòüñÿ (ëèñòî-
ïàä-òðàâåíü). Çí³ìàëüíà ñòèãë³ñòü: ê³íåöü âåðåñíÿ – ïî÷àòîê æîâòíÿ.

Ãîëëàíäñüêèé, ñêîðîïë³äíèé, çèìîâèé ñîðò. 
Ïëîäè: âåëèê³ ìàñîþ 180-250 ã, ÿñêðàâî-÷åð-
âîí³, îêðóãëî-ïðèïëþñíóò³. Ì’ÿêîòü çåëåíóâà-
òî-á³ëà, äóæå ñîêîâèòà, ñìàê â³äì³ííèé. Óðî-
æàéí³ñòü ðåãóëÿðíà ³ äóæå âèñîêà, ñîðò ñõèëü-
íèé äî ïåðåâàíòàæåííÿ âðîæàºì. Çí³ìàëüíà 
ñòèãë³ñòü: æîâòåíü, ïëîäè íà äåðåâ³ òðèìàþòü-
ñÿ äî ê³íöÿ ãðóäíÿ. Ïëîäè çáåð³ãàþòüñÿ ïðî-
òÿãîì 6-7 ì³ñÿö³â.

Îñ³íí³é, çèìîñò³éêèé ñîðò. Ïëîäè âåëèê³, ìà-
ñîþ - 200-250 ãð., çåëåíî-æîâò³ ìîæóòü áóòè ç 
ÿñêðàâî-ðîçîâèì áî÷êîì. Ìÿêîòü - á³ëà, ñìà-
÷íà, ìàñëÿíèñòà, àðîìàòíà, äóæå ñîêîâèòà. 
Âñòóïàº â ïëîäîíîøåííÿ ç äðóãîãî ðîêó ï³ñëÿ 
ïîñàäêè. Ï³äùåïà – àéâà

Яблуня Видубицька
ІЯБ-43 – 129 грн. за шт

ÓÂÀÃÀ! Âèêîïóâàòè ñàäæàíö³ 
ðîçïî÷èíàþòü ëèøå ï³ñëÿ òîãî, ÿê 
¿õí³é ð³ñò çàâåðøèòüñÿ. Ïåðåä âè-
êîïóâàííÿì ðîñëèí ëèñòÿ íà íèõ 
ðåòåëüíî îáðèâàþòü. Íàéë³ïøå 
ðîñëèíè âèêîïóâàòè ïî çàâåðøåí-
í³ ¿õíüî¿ âåãåòàö³¿, òîáòî â³äðàçó ï³-
ñëÿ ëèñòîïàäó (ó ê³íö³ æîâòíÿ - íà 
ïî÷àòêó ëèñòîïàäà). ßêùî âè íå 
ìàºòå çìîãè îäðàçó ïîñàäèòè ñàä-
æàíö³, ïîòð³áíî ¿õ ïðèêîïàòè ³ 
ïîëèòè.

Äëÿ çàõèñòó â³ä çàéö³â íà çèìó 
øòàìá îáâ’ÿçóþòü ïàïåðîì àáî 
îäÿãàþòü íà ñòîâáóð ðóêàâ ³ç ñ³òêè. 
Â³ä äð³áíèõ ãðèçóí³â âèêîðèñòîâó-
þòü ñïåö³àëüí³ ïðèìàíêè. Îáð³çó-
âàííÿ íàäçåìíî¿ ÷àñòèíè ñàäæàí-
öÿ íàéêðàùå ïðîâîäèòè ðàíî íà-
âåñí³ ïåðåä ïî÷àòêîì íàáóáíÿâ³í-
íÿ áðóíüîê.

Öþ îðèã³íàëüíó  ñëàíêó ïëàêó÷ó ÿáëóíþ, ÿêà ìàéæå ñòåëèòüñÿ íàä çåìëåþ, â÷åí³ Êè¿âñüêîãî áîòàí³÷íîãî ñàäó ³ì.Ôîì³íà 
â³äêðèëè íà òåðèòîð³¿ çíàìåíèòîãî Âèäóáèöüêîãî ìîíàñòèðÿ. Ç íå¿ ðîáëÿòü ôàíòàñòè÷í³  êîìïîçèö³¿ ó âèãëÿä³ ôîíòàíà: ó öåíòð³ 
ïîì³ùàþòü ÿáëóíþ, ã³ëêè ÿêî¿, ìîâ ñòðóìåí³ ôîíòàíó, ñïðÿìîâàí³ ââåðõ, à äîâêîëà íå¿ ñàäÿòü ïî êðóãó 4-6 ïëàêó÷èõ Âèäóáèöüêèõ, 
íèçüêà êðîíà ÿêèõ çîáðàæàº ñòðóìåí³ âîäè, ùî ðîçá³ãàþòüñÿ ãîðèçîíòàëüíî â³ä öåíòðó «ôîíòàíà». Ö³ «ôîíòàíè» º îäí³ºþ ç 
íàéá³ëüøèõ îêðàñ  ãîëîâíîãî áîòàí³÷íîãî ñàäó Óêðà¿íè. Âèäóáèöüêà, ÿêó Âè îòðèìàºòå, çàùåïëåíà íèçüêî íà ï³äùåï³ ÌÌ-106  ³ 
âèðîñòå ó Âàñ ó ôîðì³ äåðåâöÿ ç íèçüêî ðîçì³ùåíîþ ïëîñêîþ ïëàêó÷îþ êðîíîþ. Öÿ ÿáëóíÿ – ñïðàâæíÿ ðàä³ñòü äëÿ ä³òåé:  ó ¿¿ êðîí³ 
ä³òÿì ëåãêî ãðàòèñÿ â õîâàíêè ³ çðèâàòè ç íå¿ ñìà÷í³ ñîêîâèò³ ÿáëóêà. Ïëîäè ó íå¿ îêðóãëî-êîí³÷í³, æîâòî-çåëåí³, ç êðàñèâèì 
ðóì’ÿíöåì  ìàéæå íà ïîëîâèíó ïëîäó, âàãîþ 120-140 ã, ç ñîêîâèòîþ êèñëî-ñîëîäêîþ ì’ÿêîòòþ. Öåé îñ³íí³é ñîðò çèìîñò³éêèé,  
ëåæê³ñòü ïëîä³â – 1-2 ì³ñÿö³. 

Плакуча яблуня ВидубицькаПлакуча яблуня ВидубицькаПлакуча яблуня Видубицька
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Коли� найкраще� садити�
плодові� дерева� й� кущові�
ягідники? 

Íà öþ òåìó ïîñò³éíî äèñêóòóþòü 
ñàä³âíèêè-ëþáèòåë³. Àëå á³ëüø³ñòü 
ââàæàº, ùî öå íàéêðàùå ðîáèòè 
âîñåíè. Îñîáëèâî, ÿêùî éäåòüñÿ 
ïðî ï³âäåíí³ ³ çàõ³äí³ ðåã³îíè 
Óêðà¿íè, äå çàçâè÷àé íåìà çà-
ãðîçè âèìåðçàííÿ á³ëüøîñò³ êóëü-
òóð, à òàêîæ ïðî ï³âí³÷í³ ³ ñõ³äí³ 
îáëàñò³, ÿêùî éäåòüñÿ ïðî â³ä-
íîñíî ìîðîçîñò³éê³ ðîñëèíè (âè-
øíÿ, ñìîðîäèíà, ìàëèíà, ì³ñöåâ³ 
ñîðòè ÿáëóí³, ë³ùèíà). Ñàäèâíèé 
ìàòåð³àë «í³æíèõ» äåðåâ (÷åðåø-
í³, ãîð³õà ãðåöüêîãî, òåïëîëþáíèõ 
ñîðò³â ãðóø³ (îñîáëèâî ùåïëåíèõ 
íà àéâ³)) íàä³éí³øå çáåð³ãàòè 
âïðîäîâæ çèìè â ï³äâàë³, õîëî-

äèëüíèêó ÷è ñïåö³àëüíîìó ïðèêî-
ï³. Ö³ ðîñëèíè íàéêðàùå ñàäèòè 
ðàíî íàâåñí³.

У� чому� ж� переваги� осін-
нього�садіння?

1.  Ñàäæàíåöü ïåðåæèâàº ìåí-
øèé ñòðåñ. 

2.  ßêùî âçèìêó çåìëÿ íå çà-
ìåðçëà, êîðåíåâà ñèñòåìà äåðåâà 
ïî÷èíàº ðåãåíåðóâàòè, â³äðîñòà-
þòü íîâ³ êîð³íö³ ³ ðàíî íàâåñí³ 
äåðåâî ãîòîâå äî àêòèâíîãî ðîñòó, 
òîãî æ ðîêó çà óìîâè äîáðîãî äî-
ãëÿäó ìîæå íàâ³òü ïëîäîíîñèòè. 

3.  Íåìà ïîòðåáè ó çáåð³ãàíí³ 
ñàäæàíö³â.

4.  Ìîæíà ïðîâîäèòè ðîáîòè 
óïðîäîâæ òðèâàëîãî ÷àñó àæ äî 
çàìåðçàííÿ ́ ðóíòó.

Садіть
Íàòàë³ÿ Øåâ÷óê, 
äîöåíò êàôåäðè ñàä³âíèöòâà
 ³ì. ïðîô. Â.Ë. Ñèìèðåíêà 
ÍÓÁ³Ï Óêðà¿íè

Груша Киргизька зимова
ІГР- 15 - 89 грн.за шт.

Яблуня Білий налив
ІЯБ-21 – 89 грн. за шт.

Груша колоновидна Декора
ІГР-14 – 129 грн. за шт.

Яблуня Синап Алматинський
ІЯБ-42 – 89 грн. за шт.

Яблуня Еліза
ІЯБ-9 – 89 грн. за шт.

Груша колоновидна Сапфіра
ІГР-13 – 129 грн. за шт.

Яблуня Слава Переможцям
ІЯБ-41- 89  грн. за шт.

Ï³çíüî-ë³òí³é ñîðò. Ïëîäè ìàñîþ 130-240 ã, ç 
³íòåíñèâíèì òåìíî-÷åðâîíèì ðóì’ÿíöåì ³ áîð-
äîâèìè øòðèõàìè ïî âñ³é ïîâåðõí³, îêðóãëî-
ïðèïëþñíóò³. Ì’ÿêîòü æîâòóâàòî-á³ëà, äóæå 
ñîêîâèòà, í³æíà, ñîëîäêî-êèñëà. Ïëîäè çáåð³-
ãàþòüñÿ 2-3 ì³ñÿö³. Çí³ìàëüíà ñòèãë³ñòü: ê³íåöü 
ñåðïíÿ - ïî÷àòîê âåðåñíÿ. 

Çèìîâèé, ñêîðîïë³äíèé, òðàíñïîðòàáåëüíèé 
ñîðò, íå âðàæàºòüñÿ ïîïåëèöåþ ³ ì³äÿíèöåþ. 
Ïëîäè - âåëèê³, ìàñîþ - 220-250 ãð., ÿéöåâèä-
íî-ïîäîâæåíî¿ ôîðìè. Ì’ÿêîòü - ù³ëüíà, çëå-
ãêà òåðïêà, õðóñòêà, êðåìîâî-æîâòà, ñîêîâèòà, 
ñîëîäêà ç êèñëèíêîþ, îðèã³íàëüíîãî ñìàêó. 
Ñìàê íàáèðàþòü ï³ä ÷àñ çáåð³ãàííÿ.  Çí³ìàëü-
íà ñòèãë³ñòü: ïåðøà äåêàäà æîâòíÿ. Ñïîæèâà-
þòü ïëîäè ç ëèñòîïàäà ïî áåðåçåíü. 

Ë³òí³é ìîðîçîñò³éêèé ñîðò. Ïëîäè êðóãë³, ìàñîþ 100-180 ã, ñîëîäêèé ç 
ëåãêîþ êèñëèíêîþ, ñîêîâèò³ ç ïðèºìíèì àðîìàòîì. Îäèí ç íàéêðàùèõ 
ñîðò³â äëÿ ñâ³æîãî ñïîæèâàííÿ ³ êîíñåðâóâàííÿ. Çàêîíñåðâîâàí³ ïëîäè 
çáåð³ãàþòü ôîðìó ³ ïðàêòè÷íî íå ðîçòð³ñêóþòüñÿ â áàíö³. Çí³ìàëüíà 
ñòèãë³ñòü: ëèïåíü-ñåðïåíü. 

Груша Талгарська красуня
ІГР-21 - 89 грн.за шт.

Îñ³íí³é, çèìîñò³éêèé êàçàõñüêèé ñîðò. Ïëîäè 
ïîäîâæåíî-ãðóøåïîä³áíî¿ ôîðìè, ìàñîþ 160 ã. 
Ì’ÿêîòü êðåìîâà, ñåðåäíüî¿ ù³ëüíîñò³, õðóñòêà, 
äð³áíîçåðíèñòà äóæå ñîêîâèòà, ñîëîäêà, ñìà÷íà, 
àðîìàòíà. Çí³ìàëüíà ñòèãë³ñòü – ê³íåöü âåðåñíÿ.

Çèìîñò³éêèé, âèñîêîâðîæàéíèé, ñò³éêèé äî 
õâîðîá ñîðò. Äîçð³âàº â 3 äåêàä³ âåðåñíÿ. Ïëî-
äè - âåëèê³, ìàñîþ äî 250 ãð., îêðóãëî-îâàëüí³. 
Ìÿêîòü - í³æíà, ñîëîäêà, ñìà÷íà, äóæå ñîêî-
âèòà. Ïëîäîíîñèòü ç äðóãîãî ðîêó ï³ñëÿ ïîñàä-
êè. Ïëîäè äîâãî çáåð³ãàþòüñÿ. Ï³äùåïà – àéâà.

Çèìîâèé, ñêîðîïë³äíèé ñò³éêèé äî ïàðø³ ñîðò. Ïëîäè ìàñîþ150-320 ã, 
ñîêîâèò³, êèñëî-ñîëîäê³. ×åðåç 2-3 òèæí³ ï³ñëÿ çðèâàííÿ â ñìàêó â³ä÷ó-
âàºòüñÿ ëåãêèé ïðèñìàê øîêîëàäó. Ïëîäè äîâãî çáåð³ãàþòüñÿ (ëèñòî-
ïàä-òðàâåíü). Çí³ìàëüíà ñòèãë³ñòü: ê³íåöü âåðåñíÿ – ïî÷àòîê æîâòíÿ.

Ãîëëàíäñüêèé, ñêîðîïë³äíèé, çèìîâèé ñîðò. 
Ïëîäè: âåëèê³ ìàñîþ 180-250 ã, ÿñêðàâî-÷åð-
âîí³, îêðóãëî-ïðèïëþñíóò³. Ì’ÿêîòü çåëåíóâà-
òî-á³ëà, äóæå ñîêîâèòà, ñìàê â³äì³ííèé. Óðî-
æàéí³ñòü ðåãóëÿðíà ³ äóæå âèñîêà, ñîðò ñõèëü-
íèé äî ïåðåâàíòàæåííÿ âðîæàºì. Çí³ìàëüíà 
ñòèãë³ñòü: æîâòåíü, ïëîäè íà äåðåâ³ òðèìàþòü-
ñÿ äî ê³íöÿ ãðóäíÿ. Ïëîäè çáåð³ãàþòüñÿ ïðî-
òÿãîì 6-7 ì³ñÿö³â.

Îñ³íí³é, çèìîñò³éêèé ñîðò. Ïëîäè âåëèê³, ìà-
ñîþ - 200-250 ãð., çåëåíî-æîâò³ ìîæóòü áóòè ç 
ÿñêðàâî-ðîçîâèì áî÷êîì. Ìÿêîòü - á³ëà, ñìà-
÷íà, ìàñëÿíèñòà, àðîìàòíà, äóæå ñîêîâèòà. 
Âñòóïàº â ïëîäîíîøåííÿ ç äðóãîãî ðîêó ï³ñëÿ 
ïîñàäêè. Ï³äùåïà – àéâà

Яблуня Видубицька
ІЯБ-43 – 129 грн. за шт

ÓÂÀÃÀ! Âèêîïóâàòè ñàäæàíö³ 
ðîçïî÷èíàþòü ëèøå ï³ñëÿ òîãî, ÿê 
¿õí³é ð³ñò çàâåðøèòüñÿ. Ïåðåä âè-
êîïóâàííÿì ðîñëèí ëèñòÿ íà íèõ 
ðåòåëüíî îáðèâàþòü. Íàéë³ïøå 
ðîñëèíè âèêîïóâàòè ïî çàâåðøåí-
í³ ¿õíüî¿ âåãåòàö³¿, òîáòî â³äðàçó ï³-
ñëÿ ëèñòîïàäó (ó ê³íö³ æîâòíÿ - íà 
ïî÷àòêó ëèñòîïàäà). ßêùî âè íå 
ìàºòå çìîãè îäðàçó ïîñàäèòè ñàä-
æàíö³, ïîòð³áíî ¿õ ïðèêîïàòè ³ 
ïîëèòè.

Äëÿ çàõèñòó â³ä çàéö³â íà çèìó 
øòàìá îáâ’ÿçóþòü ïàïåðîì àáî 
îäÿãàþòü íà ñòîâáóð ðóêàâ ³ç ñ³òêè. 
Â³ä äð³áíèõ ãðèçóí³â âèêîðèñòîâó-
þòü ñïåö³àëüí³ ïðèìàíêè. Îáð³çó-
âàííÿ íàäçåìíî¿ ÷àñòèíè ñàäæàí-
öÿ íàéêðàùå ïðîâîäèòè ðàíî íà-
âåñí³ ïåðåä ïî÷àòêîì íàáóáíÿâ³í-
íÿ áðóíüîê.

Öþ îðèã³íàëüíó  ñëàíêó ïëàêó÷ó ÿáëóíþ, ÿêà ìàéæå ñòåëèòüñÿ íàä çåìëåþ, â÷åí³ Êè¿âñüêîãî áîòàí³÷íîãî ñàäó ³ì.Ôîì³íà 
â³äêðèëè íà òåðèòîð³¿ çíàìåíèòîãî Âèäóáèöüêîãî ìîíàñòèðÿ. Ç íå¿ ðîáëÿòü ôàíòàñòè÷í³  êîìïîçèö³¿ ó âèãëÿä³ ôîíòàíà: ó öåíòð³ 
ïîì³ùàþòü ÿáëóíþ, ã³ëêè ÿêî¿, ìîâ ñòðóìåí³ ôîíòàíó, ñïðÿìîâàí³ ââåðõ, à äîâêîëà íå¿ ñàäÿòü ïî êðóãó 4-6 ïëàêó÷èõ Âèäóáèöüêèõ, 
íèçüêà êðîíà ÿêèõ çîáðàæàº ñòðóìåí³ âîäè, ùî ðîçá³ãàþòüñÿ ãîðèçîíòàëüíî â³ä öåíòðó «ôîíòàíà». Ö³ «ôîíòàíè» º îäí³ºþ ç 
íàéá³ëüøèõ îêðàñ  ãîëîâíîãî áîòàí³÷íîãî ñàäó Óêðà¿íè. Âèäóáèöüêà, ÿêó Âè îòðèìàºòå, çàùåïëåíà íèçüêî íà ï³äùåï³ ÌÌ-106  ³ 
âèðîñòå ó Âàñ ó ôîðì³ äåðåâöÿ ç íèçüêî ðîçì³ùåíîþ ïëîñêîþ ïëàêó÷îþ êðîíîþ. Öÿ ÿáëóíÿ – ñïðàâæíÿ ðàä³ñòü äëÿ ä³òåé:  ó ¿¿ êðîí³ 
ä³òÿì ëåãêî ãðàòèñÿ â õîâàíêè ³ çðèâàòè ç íå¿ ñìà÷í³ ñîêîâèò³ ÿáëóêà. Ïëîäè ó íå¿ îêðóãëî-êîí³÷í³, æîâòî-çåëåí³, ç êðàñèâèì 
ðóì’ÿíöåì  ìàéæå íà ïîëîâèíó ïëîäó, âàãîþ 120-140 ã, ç ñîêîâèòîþ êèñëî-ñîëîäêîþ ì’ÿêîòòþ. Öåé îñ³íí³é ñîðò çèìîñò³éêèé,  
ëåæê³ñòü ïëîä³â – 1-2 ì³ñÿö³. 
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Слива Чачакська найбольє
ІСЛ-16 – 89 грн. за шт.

Вишня Чудо-вишня
ІВШ-5 – 89 грн. за шт.

Вишня Ігрушка
ІВШ-8 – 89 грн. за шт.

Пізній сербський сорт. Плоди овальні, великі, масою 55-
70 г. М’якоть жовто-кремова, соковита, ароматна, смач-
на, кісточка добре відділяється. Сорт універсального при-
значення:  споживання свіжим, для заморожування, для 
виготовлення чорносливу.  Знімальна стиглість: середина 
вересня.

Крупноплідний сорт середнього терміну дозрівання. Пло-
ди великі, масою 8,5 г, одномірні, округло-серцеподібні. 
М’якоть темно-червона, ніжна, соковита, кисло-солодка. 
Кісточка середня, округла, вільна. Знімальна стиглість: 
кінець червня-початок липня.  Сорт самобезплідний. 
Кращі запилювачі - Шалунья, Самсонівка.

Ñëèâè äóæå êîðèñí³ äëÿ õâîðèõ 
íà ã³ïåðòîí³þ, îñîáëèâî òîä³, êîëè 
º íàáðÿêè. Ö³ ïëîäè ìàþòü êàï³ëÿ-
ðîçì³öíþâàëüí³ òà ïðîòèñêëåðî-
òè÷í³ âëàñòèâîñò³ çàâäÿêè âì³ñòó 
ôåíîëüíèõ ñïîëóê, ôëàâîíî¿ä³â, 
àíòîö³àí³â. Ùîäíÿ âæèâàéòå íå 
ìåíøå í³æ 10-20 ñëèâ (ñâ³æèõ, ñó-
øåíèõ, ÷îðíîñëèâó), ìîæíà äîäà-
âàòè ¿õ äî ñàëàò³â, êàø, çàï³êàíîê. 
Ñâ³æ³ ïëîäè ìàþòü ñå÷îã³ííó ä³þ, 
çìåíøóþòü âñìîêòóâàííÿ õîëå-
ñòåðèíó ç êèøå÷íèêà, ùî ìàº 
âåëèêå çíà÷åííÿ äëÿ ïðîô³ëàêòè-
êè àòåðîñêëåðîçó. Äëÿ ëþäåé ³ç 
õâîðèì ñåðöåì ö³ ïëîäè êîðèñí³ é 
òèì, ùî ì³ñòÿòü ó ñâîºìó ñêëàä³ 
âåëèêó ê³ëüê³ñòü â³òàì³íó Â2, çàë³-
çà, êàë³þ òà ³íøèõ ìàêðî- òà ì³êðî-
åëåìåíò³â 

Õî÷à ó ñëèâàõ ìàëî â³òàì³íó Ñ, 
çàòå ó íèõ áàãàòî â³òàì³íó Ð òà êàë³þ, 
à öå òàêîæ êîðèñíî äëÿ õâîðèõ íà 
ã³ïåðòîí³þ ³ íà íèðêîâ³ íåäóãè. 

Айва Грушевидна
ІАВ- 1 – 89 грн. за шт.

Алича колоновидна
ІАЛ-2 – 139 грн. за шт.

Плоди за формою нагадують грушу, вкриті густим на-
льотом. М’якоть плодів жовта і тверда, має солодкий 
терпко-в’язкий смак. Плодоносить  щорічно і рясно.

Найскороплідніша культура серед кісточкових. Крона ко-
лоновидного типу, з численними невеликими плодами, 
які обліплюють дерево практично повністю.  Ранньоліт-
нього терміну дозрівання. Плоди середні, до 40 гр, окру-
глі, злегка витягнуті. М’якоть солодкого десертного сма-
ку, соковита, м’яка. Кісточка напіввідділяється. Плоди 
добре транспортабельні. Знімальна стиглість: кінець чер-
вня. Дуже морозо- і ховоробостійка, врожайність - висо-
ка і регулярна.

«Çíåáîëþâàëüíèé äåñåðò».
 Êîëè áîëèòü ñåðöå, ìîæíà âæè-

âàòè òàê³ ë³êè. ×îðíîñëèâ çàëèâà-
þòü êèï’ÿ÷åíèì ìîëîêîì, ùîá 
âîíî ïîêðèëî á³îìàñó íà 1-2 ñì, 
íàñòîþþòü ïðîòÿãîì ãîäèíè, äî-
äàþòü öóêðó çà ñìàêîì, ïåðåì³øó-
þòü òà ïåðåíîñÿòü ó ëåäü íàãð³òó 
äóõîâêó. Òðèìàþòü ó äóõîâö³, äîêè 
÷îðíîñëèâ íå ñòàíå ì’ÿêèì, ³ ¿äÿòü 
ÿê äåñåðò.

Óâàãà! Ó çâ’ÿçêó ç òèì, ùî ñî-
ëîäê³ ñîðòè ñëèâè ì³ñòÿòü áàãà-
òî öóêðó, ¿õ òðåáà âæèâàòè â îá-
ìåæåí³é ê³ëüêîñò³ ïðè îæèð³íí³ 
òà öóêðîâîìó ä³àáåò³. 

Ó äåêîãî íàäì³ðíà ê³ëüê³ñòü 
ñïîæèòèõ ïëîä³â ìîæå ñïðè÷è-
íèòè øëóíêîâî-êèøêîâ³ ðîçëà-
äè. Æ³íêàì-ãîäóâàëüíèöÿì òàêîæ 
íå ìîæíà çëîâæèâàòè ñëèâàìè – 
öå ìîæå çàøêîäèòè «ìàëåíüêèì 
æèâîòèêàì». 

Cлива
Вишня,
черешня

Айва Яблуковидна
ІАВ- 2 – 89 грн. за шт.

Слива Жовта Афаска
ІСЛ-17 – 99 грн. за шт. 

Черешня Ніжність
ІЧР-17 – 89 грн. за шт.

Вишня Шалунья
ІВШ-3 – 89 грн. за шт.

Äåðåâî çàââèøêè 2-3 ì ç ãóñòîþ êóëÿñòîþ 
ôîðìîþ êðîíè. Ã³ëêè êîñî ñïðÿìîâàí³ âãîðó. 
Êîðà òîíêà, ëóñêàòà, ÷åðâîíî-áóðà, òåìíî-ñ³ðà 
àáî êîðè÷íåâî-÷îðíà. Ìîëîä³ ã³ëêè áóðî-ñ³ðî-
ãî êîëüîðó, ïàãîíè – ñ³ðî-çåëåí³. Ïëîäè âåëèê³, 
ÿñêðàâî-æîâò³, ù³ëüí³ ç ïðèºìíèì àðîìàòîì.

Ï³çí³é ñêîðîïë³äíèé áîëãàðñüêèé ñîðò. Ïëîäè 
îêðóãëî-îâàëüí³, ìàñîþ 50-70 ã. Ì’ÿêîòü æî-
âòà, ñîêîâèòà, äóæå ñîëîäêà. Çí³ìàëüíà ñòè-
ãë³ñòü: ê³íåöü ñåðïíÿ – ïî÷àòîê âåðåñíÿ.

Черешня Нектарна
ІЧР-20 – 89 грн. за шт.

Черешня Любава
ІЧР-18 – 89 грн. за шт.

Сорт вирізняється регулярною врожайністю, підвище-
ною зимостійкістю. Плоди темно-червоні, округло-
серцеподібні, масою - 5,7 г. У Лісостепу плоди дозріва-
ють в середині липня і можуть триматися на дереві до 
двох тижнів, набуваючи високі смакові якості. Транс-
портабельність плодів хороша.

Середньопізній, стійкий до хвороб, зимо- та посухостій-
кий сорт. Плоди великі (8–9,8 г), округло-серцеподбні, 
жовті, з яскравим червоним рум’янцем з сонячного 
боку, стійкі до розтріскування. Кісточка відділяється від 
м’якоті. М’якоть світло-жовта, соковита, хрящувата, 
приємного солодкого смаку. Знімальна стиглість: кінець 
червня – початок липня. Самобезплідний сорт.  Кращі 
запилювачі: Дончанка, Китаївська чорна, Ярославна.

Черешня Чорний гігант
ІЧР-21 – 99 грн. за шт.

Середньостиглий, морозостійкий, скороплідний, високо-
врожайний сорт. Плоди великі, темно-червоні. М’якоть 
соковита, солодка, ароматна, відмінного смаку. 

Алича Оцарк Премєр
ІАЛ-1 – 89 грн. за шт.

Ñåðåäí³é, çèìîñò³éêèé, âèñîêîâðîæàéíèé 
àìåðèêàíñüêèé ñîðò. Ïëîäè îâàëüí³, âåëèê³, 
ìàñîþ 70-100 ã. Ì’ÿêîòü ñîêîâèòà, äóæå 
í³æíà, áë³äî-êðåìîâà, íà ïîâ³òð³ íå òåìí³º, 
òîíêîâîëîêíèñòà, â³äì³ííîãî êèñëóâàòî-
ñîëîäêîãî ñìàêó, àðîìàòíà. Â 10-ð³÷íîì³ â³ö³ ç 
äåðåâà äî 60 êã ïëîä³â. Çí³ìàëüíà ñòèãë³ñòü – 
ê³íåöü ëèïíÿ.

Слива колоновидна Імперіал
ІСЛ-15 - 139 грн. за шт.

 Âèñîêîâðîæàéíèé ñåðåäíüîãî òåðì³íó äîçð³-
âàííÿ ñîðò. Ïëîäè âåëèê³, ìàñîþ 60-80 ã, ù³-
ëüí³, ñîëîäê³. Ï³äùåïà – àëè÷à.

Çàâäÿêè íàÿâíîñò³ â³òàì³í³â À, Å, 
Ñ, Â, ôåíîëüíèõ ñïîëóê, àíòî-
ö³àí³â, äóáèëüíèõ ðå÷îâèí, êàòåõ³-
í³â ïëîäè ä³þòü ÿê êàï³ëÿðîçì³ö-
íþâàëüíèé òà ïðîòèñêëåðîòè÷íèé 
çàñ³á. Ðåãóëÿðíå âæèâàííÿ âè-
øåíü çàïîá³ãàº âèíèêíåííþ àòå-
ðîñêëåðîçó ³ çàõâîðþâàíü, ïîâ’ÿ-
çàíèõ ³ç ïîðóøåííÿì ïðîíèêíîñò³ 
ñóäèí, êàï³ëÿð³â. Äî òîãî æ, ó âèø-
íÿõ áàãàòî éîäó (ÿê ³ ó ÷åðåøíÿõ), 
ùî êîðèñíî äëÿ ùèòîïîä³áíî¿ çà-
ëîçè, áî, ÿê â³äîìî, íåãàðàçäè ç 
öèì îðãàíîì òàêîæ ñïðè÷èíÿþòü 
ðîçâèòîê ã³ïåðòîí³¿. 

Âèøíÿ ìàº ñå÷îã³ííó ä³þ, ùî 
âàæëèâî ïðè ë³êóâàíí³ ã³ïåðòîí³¿. À 
êóìàðèíè, ùî ì³ñòÿòüñÿ ó öèõ ïëî-
äàõ, çìåíøóþòü çãîðòàííÿ êðîâ³, 
êîðèñí³ äëÿ òèõ, õòî ïåðåí³ñ ³í-
ôàðêò, õòî ìàº ï³äâèùåíèé ïðî-
òðîìá³íîâèé ³íäåêñ. Âåëèêà ê³ëü-
ê³ñòü â³òàì³íó Ð ó âèøí³ ï³äâèùóº 
ñò³éê³ñòü ñóäèí êàï³ëÿð³â. Äîáðå 
áóëî á âæèâàòè ñâ³æ³ ÿãîäè âïðî-
äîâæ óñüîãî ñåçîíó, à ï³ñëÿ éîãî 
çàê³í÷åííÿ – çàãîòîâëåí³ óçâàðè, 
âàðåííÿ. 

Â³äâàð ³ç ïëîäîí³æîê. 
¯õ çáèðàþòü, êîëè âîíè âæå 

îïàäàþòü. Ïîò³ì çàëèâàþòü 10 ã 
ñèðîâèíè 1 ñêëÿíêîþ âîäè, íàñòî-
þþòü 30 õâ., ï’þòü ïî 2 ñòîëîâ³ 
ëîæêè 3 íà äåíü äî ¿äè. 

Âèøíåâèé ñèðîï. 
Ö³ííèì º ñèðîï ³ç âèøåíü: 700 ìë 

ñîêó, 1,3 êã öóêðó, 6 ã ëèìîííî¿ 
êèñëîòè, ï³ä³ãð³òè äî ïîâíîãî ðîç-
÷èíåííÿ öóêðó, ðîçëèòè ó áàíêè 
ºìí³ñòþ 0,5 ë, ñòåðèë³çóâàòè 20 õâ. 
Ïåðåä âæèâàííÿì áàæàíî ðîçáà-
âèòè âîäîþ, ìîæíà ãàçîâàíîþ. 

Черешня Іюнська
ІЧР-19 – 89 грн. за шт.

Ранній, хворобостійкий сорт. Плоди великі масою - 7-8 г, 
широкосерцевидної форми. М’якоть червона, з білими 
прожилками, соковита, напівхрящувата, відмінного вин-
но-солодкого смаку з приємною кислинкою. Кісточка не-
велика, вільно відокремлюється від м’якоті. Знімальна 
стиглість: перша декада червня.
За прекрасний товарний вигляд плодів і високі смакові 
якості сорт нагороджений Золотою медаллю на Міжна-
родній виставці плодів в Ерфурті (Німеччина). Середній, сорт стійкий до моніліозу і коккомикозу, зимо-

стійкий і посухостійкий. Плоди одномірні, плоско-округлі 
масою - 5-6 г. Забарвлення темно-червона, майже чорна. 
М’якоть темно-червона, ніжна, соковита, кисло-солодка, 
освіжаюча. Кісточка дрібна,  вільна. Знімальна стиглість: 
кінець червня. Сорт самобезплідний. Кращі запилювачі – 
черешні, самоплідні вишні.

Середньопізнього терміну дозрівання сорт, що відзнача-
ється дуже високою зимостійкістю, посухостійкістю та 
стійкістю до хвороб. Плоди великі, Масою - 8-9,5 г, окру-
глосерцеподібні, жовті з рожево-червоним рум’янцем з 
сонячного боку, стійкі до розтріскування, транспорта-
бельні. М’якоть світло-жовта, хрящувата, дуже приєм-
ного кисло-солодкого смаку. Знімальна стиглість: поча-
ток липня.

Вишнево-черешневий гібрид, так званий дюк. Плоди ве-
ликі масою - 9 г, темні, високі смакові властивості (на рів-
ні черешні - солодкість, без кислоти), десертного смаку, 
нічим не поступається південним черешням, але з легким 
вишневим ароматом і одночасно ароматом черешні. 
Урожайність щорічна і висока. Морозо- і хворобостійкий, 
самобезплідний сорт. Кращі запилювачі – сорти черешні. 
Знімальна стиглість: перша декада червня.
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Про те, як дари саду допоможуть 
Вам подолати гіпертонію, читай-
те в матеріалах, виділених фоном 
салатового кольору



Слива Чачакська найбольє
ІСЛ-16 – 89 грн. за шт.

Вишня Чудо-вишня
ІВШ-5 – 89 грн. за шт.

Вишня Ігрушка
ІВШ-8 – 89 грн. за шт.

Пізній сербський сорт. Плоди овальні, великі, масою 55-
70 г. М’якоть жовто-кремова, соковита, ароматна, смач-
на, кісточка добре відділяється. Сорт універсального при-
значення:  споживання свіжим, для заморожування, для 
виготовлення чорносливу.  Знімальна стиглість: середина 
вересня.

Крупноплідний сорт середнього терміну дозрівання. Пло-
ди великі, масою 8,5 г, одномірні, округло-серцеподібні. 
М’якоть темно-червона, ніжна, соковита, кисло-солодка. 
Кісточка середня, округла, вільна. Знімальна стиглість: 
кінець червня-початок липня.  Сорт самобезплідний. 
Кращі запилювачі - Шалунья, Самсонівка.

Ñëèâè äóæå êîðèñí³ äëÿ õâîðèõ 
íà ã³ïåðòîí³þ, îñîáëèâî òîä³, êîëè 
º íàáðÿêè. Ö³ ïëîäè ìàþòü êàï³ëÿ-
ðîçì³öíþâàëüí³ òà ïðîòèñêëåðî-
òè÷í³ âëàñòèâîñò³ çàâäÿêè âì³ñòó 
ôåíîëüíèõ ñïîëóê, ôëàâîíî¿ä³â, 
àíòîö³àí³â. Ùîäíÿ âæèâàéòå íå 
ìåíøå í³æ 10-20 ñëèâ (ñâ³æèõ, ñó-
øåíèõ, ÷îðíîñëèâó), ìîæíà äîäà-
âàòè ¿õ äî ñàëàò³â, êàø, çàï³êàíîê. 
Ñâ³æ³ ïëîäè ìàþòü ñå÷îã³ííó ä³þ, 
çìåíøóþòü âñìîêòóâàííÿ õîëå-
ñòåðèíó ç êèøå÷íèêà, ùî ìàº 
âåëèêå çíà÷åííÿ äëÿ ïðîô³ëàêòè-
êè àòåðîñêëåðîçó. Äëÿ ëþäåé ³ç 
õâîðèì ñåðöåì ö³ ïëîäè êîðèñí³ é 
òèì, ùî ì³ñòÿòü ó ñâîºìó ñêëàä³ 
âåëèêó ê³ëüê³ñòü â³òàì³íó Â2, çàë³-
çà, êàë³þ òà ³íøèõ ìàêðî- òà ì³êðî-
åëåìåíò³â 

Õî÷à ó ñëèâàõ ìàëî â³òàì³íó Ñ, 
çàòå ó íèõ áàãàòî â³òàì³íó Ð òà êàë³þ, 
à öå òàêîæ êîðèñíî äëÿ õâîðèõ íà 
ã³ïåðòîí³þ ³ íà íèðêîâ³ íåäóãè. 

Айва Грушевидна
ІАВ- 1 – 89 грн. за шт.

Алича колоновидна
ІАЛ-2 – 139 грн. за шт.

Плоди за формою нагадують грушу, вкриті густим на-
льотом. М’якоть плодів жовта і тверда, має солодкий 
терпко-в’язкий смак. Плодоносить  щорічно і рясно.

Найскороплідніша культура серед кісточкових. Крона ко-
лоновидного типу, з численними невеликими плодами, 
які обліплюють дерево практично повністю.  Ранньоліт-
нього терміну дозрівання. Плоди середні, до 40 гр, окру-
глі, злегка витягнуті. М’якоть солодкого десертного сма-
ку, соковита, м’яка. Кісточка напіввідділяється. Плоди 
добре транспортабельні. Знімальна стиглість: кінець чер-
вня. Дуже морозо- і ховоробостійка, врожайність - висо-
ка і регулярна.

«Çíåáîëþâàëüíèé äåñåðò».
 Êîëè áîëèòü ñåðöå, ìîæíà âæè-

âàòè òàê³ ë³êè. ×îðíîñëèâ çàëèâà-
þòü êèï’ÿ÷åíèì ìîëîêîì, ùîá 
âîíî ïîêðèëî á³îìàñó íà 1-2 ñì, 
íàñòîþþòü ïðîòÿãîì ãîäèíè, äî-
äàþòü öóêðó çà ñìàêîì, ïåðåì³øó-
þòü òà ïåðåíîñÿòü ó ëåäü íàãð³òó 
äóõîâêó. Òðèìàþòü ó äóõîâö³, äîêè 
÷îðíîñëèâ íå ñòàíå ì’ÿêèì, ³ ¿äÿòü 
ÿê äåñåðò.

Óâàãà! Ó çâ’ÿçêó ç òèì, ùî ñî-
ëîäê³ ñîðòè ñëèâè ì³ñòÿòü áàãà-
òî öóêðó, ¿õ òðåáà âæèâàòè â îá-
ìåæåí³é ê³ëüêîñò³ ïðè îæèð³íí³ 
òà öóêðîâîìó ä³àáåò³. 

Ó äåêîãî íàäì³ðíà ê³ëüê³ñòü 
ñïîæèòèõ ïëîä³â ìîæå ñïðè÷è-
íèòè øëóíêîâî-êèøêîâ³ ðîçëà-
äè. Æ³íêàì-ãîäóâàëüíèöÿì òàêîæ 
íå ìîæíà çëîâæèâàòè ñëèâàìè – 
öå ìîæå çàøêîäèòè «ìàëåíüêèì 
æèâîòèêàì». 

Cлива
Вишня,
черешня

Айва Яблуковидна
ІАВ- 2 – 89 грн. за шт.

Слива Жовта Афаска
ІСЛ-17 – 99 грн. за шт. 

Черешня Ніжність
ІЧР-17 – 89 грн. за шт.

Вишня Шалунья
ІВШ-3 – 89 грн. за шт.

Äåðåâî çàââèøêè 2-3 ì ç ãóñòîþ êóëÿñòîþ 
ôîðìîþ êðîíè. Ã³ëêè êîñî ñïðÿìîâàí³ âãîðó. 
Êîðà òîíêà, ëóñêàòà, ÷åðâîíî-áóðà, òåìíî-ñ³ðà 
àáî êîðè÷íåâî-÷îðíà. Ìîëîä³ ã³ëêè áóðî-ñ³ðî-
ãî êîëüîðó, ïàãîíè – ñ³ðî-çåëåí³. Ïëîäè âåëèê³, 
ÿñêðàâî-æîâò³, ù³ëüí³ ç ïðèºìíèì àðîìàòîì.

Ï³çí³é ñêîðîïë³äíèé áîëãàðñüêèé ñîðò. Ïëîäè 
îêðóãëî-îâàëüí³, ìàñîþ 50-70 ã. Ì’ÿêîòü æî-
âòà, ñîêîâèòà, äóæå ñîëîäêà. Çí³ìàëüíà ñòè-
ãë³ñòü: ê³íåöü ñåðïíÿ – ïî÷àòîê âåðåñíÿ.

Черешня Нектарна
ІЧР-20 – 89 грн. за шт.

Черешня Любава
ІЧР-18 – 89 грн. за шт.

Сорт вирізняється регулярною врожайністю, підвище-
ною зимостійкістю. Плоди темно-червоні, округло-
серцеподібні, масою - 5,7 г. У Лісостепу плоди дозріва-
ють в середині липня і можуть триматися на дереві до 
двох тижнів, набуваючи високі смакові якості. Транс-
портабельність плодів хороша.

Середньопізній, стійкий до хвороб, зимо- та посухостій-
кий сорт. Плоди великі (8–9,8 г), округло-серцеподбні, 
жовті, з яскравим червоним рум’янцем з сонячного 
боку, стійкі до розтріскування. Кісточка відділяється від 
м’якоті. М’якоть світло-жовта, соковита, хрящувата, 
приємного солодкого смаку. Знімальна стиглість: кінець 
червня – початок липня. Самобезплідний сорт.  Кращі 
запилювачі: Дончанка, Китаївська чорна, Ярославна.

Черешня Чорний гігант
ІЧР-21 – 99 грн. за шт.

Середньостиглий, морозостійкий, скороплідний, високо-
врожайний сорт. Плоди великі, темно-червоні. М’якоть 
соковита, солодка, ароматна, відмінного смаку. 

Алича Оцарк Премєр
ІАЛ-1 – 89 грн. за шт.

Ñåðåäí³é, çèìîñò³éêèé, âèñîêîâðîæàéíèé 
àìåðèêàíñüêèé ñîðò. Ïëîäè îâàëüí³, âåëèê³, 
ìàñîþ 70-100 ã. Ì’ÿêîòü ñîêîâèòà, äóæå 
í³æíà, áë³äî-êðåìîâà, íà ïîâ³òð³ íå òåìí³º, 
òîíêîâîëîêíèñòà, â³äì³ííîãî êèñëóâàòî-
ñîëîäêîãî ñìàêó, àðîìàòíà. Â 10-ð³÷íîì³ â³ö³ ç 
äåðåâà äî 60 êã ïëîä³â. Çí³ìàëüíà ñòèãë³ñòü – 
ê³íåöü ëèïíÿ.

Слива колоновидна Імперіал
ІСЛ-15 - 139 грн. за шт.

 Âèñîêîâðîæàéíèé ñåðåäíüîãî òåðì³íó äîçð³-
âàííÿ ñîðò. Ïëîäè âåëèê³, ìàñîþ 60-80 ã, ù³-
ëüí³, ñîëîäê³. Ï³äùåïà – àëè÷à.

Çàâäÿêè íàÿâíîñò³ â³òàì³í³â À, Å, 
Ñ, Â, ôåíîëüíèõ ñïîëóê, àíòî-
ö³àí³â, äóáèëüíèõ ðå÷îâèí, êàòåõ³-
í³â ïëîäè ä³þòü ÿê êàï³ëÿðîçì³ö-
íþâàëüíèé òà ïðîòèñêëåðîòè÷íèé 
çàñ³á. Ðåãóëÿðíå âæèâàííÿ âè-
øåíü çàïîá³ãàº âèíèêíåííþ àòå-
ðîñêëåðîçó ³ çàõâîðþâàíü, ïîâ’ÿ-
çàíèõ ³ç ïîðóøåííÿì ïðîíèêíîñò³ 
ñóäèí, êàï³ëÿð³â. Äî òîãî æ, ó âèø-
íÿõ áàãàòî éîäó (ÿê ³ ó ÷åðåøíÿõ), 
ùî êîðèñíî äëÿ ùèòîïîä³áíî¿ çà-
ëîçè, áî, ÿê â³äîìî, íåãàðàçäè ç 
öèì îðãàíîì òàêîæ ñïðè÷èíÿþòü 
ðîçâèòîê ã³ïåðòîí³¿. 

Âèøíÿ ìàº ñå÷îã³ííó ä³þ, ùî 
âàæëèâî ïðè ë³êóâàíí³ ã³ïåðòîí³¿. À 
êóìàðèíè, ùî ì³ñòÿòüñÿ ó öèõ ïëî-
äàõ, çìåíøóþòü çãîðòàííÿ êðîâ³, 
êîðèñí³ äëÿ òèõ, õòî ïåðåí³ñ ³í-
ôàðêò, õòî ìàº ï³äâèùåíèé ïðî-
òðîìá³íîâèé ³íäåêñ. Âåëèêà ê³ëü-
ê³ñòü â³òàì³íó Ð ó âèøí³ ï³äâèùóº 
ñò³éê³ñòü ñóäèí êàï³ëÿð³â. Äîáðå 
áóëî á âæèâàòè ñâ³æ³ ÿãîäè âïðî-
äîâæ óñüîãî ñåçîíó, à ï³ñëÿ éîãî 
çàê³í÷åííÿ – çàãîòîâëåí³ óçâàðè, 
âàðåííÿ. 

Â³äâàð ³ç ïëîäîí³æîê. 
¯õ çáèðàþòü, êîëè âîíè âæå 

îïàäàþòü. Ïîò³ì çàëèâàþòü 10 ã 
ñèðîâèíè 1 ñêëÿíêîþ âîäè, íàñòî-
þþòü 30 õâ., ï’þòü ïî 2 ñòîëîâ³ 
ëîæêè 3 íà äåíü äî ¿äè. 

Âèøíåâèé ñèðîï. 
Ö³ííèì º ñèðîï ³ç âèøåíü: 700 ìë 

ñîêó, 1,3 êã öóêðó, 6 ã ëèìîííî¿ 
êèñëîòè, ï³ä³ãð³òè äî ïîâíîãî ðîç-
÷èíåííÿ öóêðó, ðîçëèòè ó áàíêè 
ºìí³ñòþ 0,5 ë, ñòåðèë³çóâàòè 20 õâ. 
Ïåðåä âæèâàííÿì áàæàíî ðîçáà-
âèòè âîäîþ, ìîæíà ãàçîâàíîþ. 

Черешня Іюнська
ІЧР-19 – 89 грн. за шт.

Ранній, хворобостійкий сорт. Плоди великі масою - 7-8 г, 
широкосерцевидної форми. М’якоть червона, з білими 
прожилками, соковита, напівхрящувата, відмінного вин-
но-солодкого смаку з приємною кислинкою. Кісточка не-
велика, вільно відокремлюється від м’якоті. Знімальна 
стиглість: перша декада червня.
За прекрасний товарний вигляд плодів і високі смакові 
якості сорт нагороджений Золотою медаллю на Міжна-
родній виставці плодів в Ерфурті (Німеччина). Середній, сорт стійкий до моніліозу і коккомикозу, зимо-

стійкий і посухостійкий. Плоди одномірні, плоско-округлі 
масою - 5-6 г. Забарвлення темно-червона, майже чорна. 
М’якоть темно-червона, ніжна, соковита, кисло-солодка, 
освіжаюча. Кісточка дрібна,  вільна. Знімальна стиглість: 
кінець червня. Сорт самобезплідний. Кращі запилювачі – 
черешні, самоплідні вишні.

Середньопізнього терміну дозрівання сорт, що відзнача-
ється дуже високою зимостійкістю, посухостійкістю та 
стійкістю до хвороб. Плоди великі, Масою - 8-9,5 г, окру-
глосерцеподібні, жовті з рожево-червоним рум’янцем з 
сонячного боку, стійкі до розтріскування, транспорта-
бельні. М’якоть світло-жовта, хрящувата, дуже приєм-
ного кисло-солодкого смаку. Знімальна стиглість: поча-
ток липня.

Вишнево-черешневий гібрид, так званий дюк. Плоди ве-
ликі масою - 9 г, темні, високі смакові властивості (на рів-
ні черешні - солодкість, без кислоти), десертного смаку, 
нічим не поступається південним черешням, але з легким 
вишневим ароматом і одночасно ароматом черешні. 
Урожайність щорічна і висока. Морозо- і хворобостійкий, 
самобезплідний сорт. Кращі запилювачі – сорти черешні. 
Знімальна стиглість: перша декада червня.
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Про те, як дари саду допоможуть 
Вам подолати гіпертонію, читай-
те в матеріалах, виділених фоном 
салатового кольору



Íà ïåðøèé ïîãëÿä ÿãîäè ³ ôðóêòè 
â³äð³çíÿþòüñÿ çà êîëüîðîì ëèøå 
äëÿ êðàñè, îäíàê ¿õíÿ ð³çíîìàí³ò-
í³ñòü – íå ò³ëüêè äëÿ ìèëóâàííÿ îêà. 
Ïðèðîäà âêëàëà ó ñàäîâó âåñåëêó 
ñâ³é ñåíñ – «ð³çíîáàðâí³» ïëîäè ð³ç-
íÿòüñÿ ì³æ ñîáîþ âì³ñòîì êàðîòè-
íó, õëîðîô³ëó é àíòîö³àí³â. Êàðî-
òèí – æîâòèé ï³ãìåíò, ÿêèé º ïîòóæ-
íèì àíòèîêñèäàíòîì. Àíòîö³àíè – 
ï³ãìåíòè, ÿê³ «ôàðáóþòü» ó ÷åðâî-
íèé êîë³ð. Âîíè â³ä³ãðàþòü íàäçâè-
÷àéíî âàæëèâó ðîëü ó ðåãóëþâàíí³ 
îêèñíî-â³äíîâíèõ ïðîöåñ³â ó êë³òè-
íàõ îðãàí³çìó. Òîáòî ÷åðâîí³ ïëîäè 
íàáàãàòî êîðèñí³ø³, çíà÷íî ïîë³ï-
øóþòü îáì³í ðå÷îâèí, çàïîá³ãàþòü 
ðîçâèòêó îíêîëîã³÷íèõ õâîðîá ³ 
ñòàð³ííþ îðãàí³çìó. 

«Êîëüîðîâ³» ôðóêòè ç îáåðåæ-
í³ñòþ ïîâèíí³ âæèâàòè ëþäè, ñõèëü-
í³ äî àëåðã³¿. Ñó÷àñí³ ñåëåêö³îíåðè, 
ç îãëÿäó íà ïîøèðåí³ñòü àëåðã³¿ 

Ñ³ê ³ç ãðóø íàáàãàòî ñîëîäøèé 
çà ÿáëó÷íèé, àëå öüîãî íå âàðòî 
áîÿòèñÿ òèì, õòî íå õî÷å íàáðàòè 
âàãó ÷è óíèêàº ñîëîäêîãî. Ïðîñòî 
ñ³ê ³ç ãðóø ì³ñòèòü á³ëüøå ôðóêòî-
çè, à âîíà õî÷ ³ ñîëîäøà çà ãëþ-
êîçó, àëå á³ëüø áåçïå÷íà íàâ³òü 
äëÿ õâîðèõ íà öóêðîâèé ä³àáåò. À 
ùå ó ãðóøàõ áàãàòî â³òàì³í³â Â3, Ñ, 
Å, Ê, áåòà-êàðîòèíó, á³îòèíó, ôî-
ë³ºâî¿ êèñëîòè, çàë³çà, éîäó, êàë³þ, 
êàëüö³þ, ìàãí³þ, ôîñôîðó, öèíêó, 
êë³òêîâèíè, âóãëåâîä³â. Ãðóøåâèé 
ñ³ê ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè íàâ³òü 
ÿê ï³äñîëîäæóâà÷ äëÿ ïå÷èâà òà ³í-
øèõ ñòðàâ (çàì³ñòü öóêðó). Ãðóøà 
äóæå ð³äêî ïðîâîêóº àëåðã³þ, òîìó 
¿¿ áåçïå÷íî äàâàòè ìàëþêàì ³ 
ëþäÿì, ñõèëüíèì äî àëåðã³¿. Ïåê-
òèíè ãðóø³ çíèæóþòü ð³âåíü õîëå-
ñòåðèíó â êðîâ³, ùî çàõèùàº â³ä 
ðîçâèòêó ñåðöåâèõ íåäóã. Çàâäÿêè 
âì³ñòó â³òàì³íó Ñ ³ ôîë³ºâî¿ êè-
ñëîòè âîíè ñòèìóëþþòü ³ìóí³òåò. 

Óçâàðè ³ç ñóõèõ ãðóø ìàþòü ñå-
÷îã³ííó òà æîâ÷îã³ííó ä³þ. Ó íà-
ðîäí³é ìåäèöèí³ óçâàð â³äîìèé ÿê 
çàñ³á äëÿ ïðîô³ëàêòèêè çàñòóä òà 
¿õ ë³êóâàííÿ. À ùå â íàðîä³ çíàëè, 
ùî òàêèé óçâàð çìåíøóº ïðîÿâè 
ïîõì³ëëÿ. 

елений?З ерво-Ч ний!

ßáëó÷íà ñîêîòåðàï³ÿ. Ó ðàç³ àòåðî-
ñêëåðîçó, ã³ïåðòîí³÷íî¿ õâîðîáè, îæè-
ð³ííÿ, çàõâîðþâàíü æîâ÷íîãî ì³õóðà 
ÿáëó÷íèé ñ³ê ðåêîìåíäóþòü ïèòè ïî 0,5 
ñêëÿíêè çà 15-30 õâ. äî ¿æ³.  ßáëó÷íèé 
ñ³ê ³ç ì’ÿêîòòþ òà â³äâàð ³ç ÿáëóê (1 ÷à-
ñòèíà ïëîä³â íà 5 ÷àñòèí âîäè) âèâî-
äÿòü ç îðãàí³çìó ðàä³îíóêë³äè. Òàêîæ 
âñòàíîâëåíî, ùî ñ³ê ³ç ÿáëóê çàïîá³ãàº 
ðîçâèòêó ä³àáåòó, î÷èùàº ñóäèíè â³ä 
õîëåñòåðèíîâèõ áëÿøîê. Îñòàííº º ÷ó-
äîâîþ ïðîô³ëàêòèêîþ ñåðöåâî-ñóäèí-
íèõ çàõâîðþâàíü. 

Ðåöåïò «çàë³çíèõ êðàïåëü». ²ç ñîêó 
êèñëèõ ñîðò³â ÿáëóê ìîæíà ïðèãîòóâàòè 
åêñòðàêò, ÿêèé âèêîðèñòîâóþòü äëÿ 
ë³êóâàííÿ íåäîêð³â’ÿ, – òàê çâàí³ «çàë³ç-
í³ êðàïë³». Êèñë³ ÿáëóêà ïðîíèçóþòü 
çàë³çíèìè öâÿõàìè, çàçäàëåã³äü î÷èñ-
òèâøè òà ïðîêèï’ÿòèâøè ¿õ. ×åðåç äåíü-
äâà ³ç öèõ ÿáëóê òðåáà âè÷àâèòè ñ³ê ³ 
ïèòè éîãî ïî 15-20 êðàïåëü, ðîç-
áàâèâøè ó 1/4 ñêëÿíêè êèï’ÿ÷åíî¿ îõî-
ëîäæåíî¿ âîäè. Ïèòè 3-6 ðàç³â íà äåíü 
÷åðåç 20 õâ. ï³ñëÿ ¿æ³. Çà ãîäèíó äî ³ 
ï³ñëÿ âæèâàííÿ öèõ êðàïåëü íå ìîæíà 
ïèòè ÷àé ÷è êàâó.

овтий?Ж

Яблуня Джерсі
ІЯБ-38

за шт.
грн.179

Яблуня 

Джерсі 
З червоною 
м’якоттю

ñ³ê ÷åðâîíîãî êîëüîðó
ìàëèíîâà ì’ÿêîòü, ÿêà 
ïðè òåõí³÷í³é ïåðåðîáö³ 
íå âòðà÷àº ñâ³é 
ïðèâàáëèâèé êîë³ð
íàéñîëîäøå ñåðåä ÿáëóê

   ñóïåðñìà÷íà
ç ÷åðâîíîþ ì’ÿêîòòþ – 
ñóïåðìîäíà

   Ïåð³îä öâ³ò³ííÿ

   Ñòàí ñïîæèâ÷î¿ ñòèãëîñò³

Ï³çíüî-îñ³íí³é, âèñîêîâðîæàéíèé, ç ðåãó-
ëÿðíèì ïëîäîíîøåííÿì ñîðò. Ïëîäè ìàñîþ 
165-180 ã (äî 190 ã). Øê³ðêà ù³ëüíà, òåìíî-
÷åðâî-íà ç á³ëèìè ñî÷åâè÷êàìè. Ì’ÿêîòü ìà-
ëèíîâà, ù³ëüíà, õðóñòêà, äóæå ñîêîâèòà, ïðè-
ºìíîãî êèñëî-ñîëîäêîãî ñìàêó ç òîíêèì àðî-
ìàòîì òà ëåãêîþ òåðïêóâàò³ñòþ. Çí³ìàëüíà 
ñòèãë³ñòü ïëîä³â íàñòàº â ê³íö³ âåðåñíÿ – íà 
ïî÷àòêó æîâòíÿ, à çáåð³ãàòèñÿ âîíè ìîæóòü äî 
ñ³÷íÿ. Ïëîäè ì³ñòÿòü âåëèêó ê³ëüê³ñòü â³òàì³í³â, 
ôåíîëüíèõ ñïîëóê (â ò.÷. àíòîö³àí³â, ÿê³ º àí-
òèîêñèäàíòàìè) òà ³íøèõ âàæëèâèõ á³îëîã³÷íî-
àêòèâíèõ ðå÷îâèí. Ç ïîì³æ ³íøèõ ñîðò³â öüî-
ãî òèïó âèð³çíÿºòüñÿ íàéêðàùèì ñìàêîì 
(íàéñîëîäøå), âèñîêîþ ìîðîçîñò³éê³ñòþ, 
íèçüêîþ ñïðèéíÿòëèâ³ñòþ äî 
ïàðø³ òà áîðîøíèñòî¿ ðîñè. Ãðóøà ðàííüîîñ³ííüîãî òåðì³íó äîñòèãàííÿ. 

Äåðåâî íåâèñîêå, íå çàéìàº áàãàòî ì³ñöÿ ï³ä-
õîäèòü ³ äëÿ ìàëåíüêèõ ñàäê³â, ìàº îêðóãëó 
êðîíó ñåðåäíüî¿ ãóñòîòè. Ïëîäè ìàñîþ 180-
200 ã, îäíîì³ðí³, ïðàâèëüíî¿ ãðóøîïîä³áíî¿ 
ôîðìè, ç ÷åðâîíèì çàáàðâëåííÿì. Ì’ÿêîòü – 
í³æíà, ñîêîâèòà, ìàñëÿíèñòà, àðîìàòíà, ðî-
æåâî-÷åðâîíîãî çàáàðâëåííÿ. Ñîðò ñóì³ñíèé ç 
àéâîþ, ìàº âèñîêó çèìîñò³éê³ñòü, ïîñóõîñò³é-
ê³ñòü, ñò³éê³ñòü äî ïàðø³. 

Ï³äùåïà – àéâà.

Груша Весільна
ІГР-9 грн.179

Cупергруша 

Весільна 

Грушка-
душка

   ç ðåêîðäíèì ñåðåä óñ³õ 
ãðóø âì³ñòîì á³îëîã³÷íî- 

  àêòèâíèõ ðå÷îâèí 
   (ïîíàä 1200 ìã/100 ã)    

ñåðåä íàñåëåííÿ, ñïåö³àëüíî âèâî-
äÿòü ñîðòè ÿã³ä òà ôðóêò³â, ÿê³ íå 
ì³ñòÿòü ïðèðîäíèõ «ôàðáíèê³â». 
Òàê³ ïëîäè º áåçïå÷í³øèìè ó ïëàí³ 
àëåðã³çàö³¿, àëå ³ ìåíø ö³ííèìè.

Òîìó ñåëåêö³îíåðè íàìàãàþòüñÿ 
ñòâîðèòè òàê³ ñîðòè, ÿê³ ì³ñòÿòü 
ÿêîìîãà á³ëüøå àíòîö³àí³â. Çîêðå-
ìà, ¿ì âäàëîñÿ âèâåñòè ñîðò ÿáëóê, 
ÿê³ ìàþòü íå ëèøå ÷åðâîíó øê³ðêó, 
à é ÷åðâîíó ì’ÿêîòü (íàâ³òü ëèñòÿ ó 
òàêèõ äåðåâ ÷åðâîíóâàòå!). Òîæ 
îõî÷èì çì³öíèòè é îìîëîäèòè ñâ³é 
îðãàí³çì âàðòî âæèâàòè ñàìå òàê³ 
ïëîäè (ÿêùî ùîäî íèõ íåìà çàñòå-
ðåæåíü). 

ßêùî ÿáëó÷íèé ñ³ê ä³éñíî íàòó-
ðàëüíèé, òî â íüîìó ì³ñòèòüñÿ áà-
ãàòî â³òàì³í³â – A, B1, B2, B5, B6, 
B9, E, PP, º êàë³é, êàëüö³é, íàòð³é, 
ôîñôîð, éîä, ìîë³áäåí òà ³íø³ 
åëåìåíòè. Öå – ÷óäîâå äæåðåëî 
çàë³çà, òîìó ÿáëóêà êîðèñíî âæè-
âàòè ëþäÿì ³ç íåäîêð³â’ÿì. Êèñë³ 
ñîðòè ìàþòü âèñîêèé âì³ñò àñêîð-
á³íîâî¿ êèñëîòè òà ô³òîíöèäíèõ 
ðå÷îâèí, ÿê³ î÷èùóþòü øëóíêîâî-
êèøêîâèé òðàêò â³ä øê³äëèâî¿ ì³-
êðîôëîðè ³ ðåêîìåíäîâàí³ äëÿ ë³-
êóâàííÿ ãàñòðèò³â ³ç çíèæåíîþ êè-
ñëîòí³ñòþ. Äî òîãî æ, ñ³ê ³ç ÿáëóê 
êèñëèõ ñîðò³â, ó ÿêèõ ìåíøå ãëþ-
êîçè, ìîæíà âæèâàòè õâîðèì íà 
öóêðîâèé ä³àáåò. ßáëó÷íèé ñ³ê 
êîðèñíèé äëÿ êóðö³â ³ ëþäåé, ÿê³ 
ñòðàæäàþòü â³ä ÷àñòèõ áðîíõ³ò³â òà 
çàõâîðþâàíü ëåãåí³â. Äîñë³äæåí-
íÿ ïîêàçàëè, ùî ðå÷îâèíè, ÿê³ ì³-
ñòÿòüñÿ â ÿáëóêàõ, çäàòí³ çàõèùà-
òè êë³òèíè ìîçêó â³ä îêñèäàíòíîãî 
ñòðåñó, âòðàòè ïàì’ÿò³ ³ çíèæåííÿ 
³íòåëåêòó. ßáëó÷íèé ñ³ê êîðèñíèé 
ïðè àòåðîñêëåðîç³, ã³ïåðòîí³÷í³é 
õâîðîá³, çàõâîðþâàííÿõ æîâ÷íîãî 
ì³õóðà é îæèð³íí³, à òàêîæ ïðè 
ïîäàãð³ (ó íüîìó â³äñóòí³ ñîë³ ùà-
âëåâî¿ êèñëîòè ³ ïóðèíè). Òàêîæ ñ³ê 
³ç ÿáëóê «ðîç÷èíÿº» êàì³ííÿ òà ï³-
ñîê ó íèðêàõ ³ æîâ÷íîìó ì³õóð³.

Ëþáîâ Äóä÷åíêî, 
êàíäèäàò 
á³îëîã³÷íèõ íàóê
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Íà ïåðøèé ïîãëÿä ÿãîäè ³ ôðóêòè 
â³äð³çíÿþòüñÿ çà êîëüîðîì ëèøå 
äëÿ êðàñè, îäíàê ¿õíÿ ð³çíîìàí³ò-
í³ñòü – íå ò³ëüêè äëÿ ìèëóâàííÿ îêà. 
Ïðèðîäà âêëàëà ó ñàäîâó âåñåëêó 
ñâ³é ñåíñ – «ð³çíîáàðâí³» ïëîäè ð³ç-
íÿòüñÿ ì³æ ñîáîþ âì³ñòîì êàðîòè-
íó, õëîðîô³ëó é àíòîö³àí³â. Êàðî-
òèí – æîâòèé ï³ãìåíò, ÿêèé º ïîòóæ-
íèì àíòèîêñèäàíòîì. Àíòîö³àíè – 
ï³ãìåíòè, ÿê³ «ôàðáóþòü» ó ÷åðâî-
íèé êîë³ð. Âîíè â³ä³ãðàþòü íàäçâè-
÷àéíî âàæëèâó ðîëü ó ðåãóëþâàíí³ 
îêèñíî-â³äíîâíèõ ïðîöåñ³â ó êë³òè-
íàõ îðãàí³çìó. Òîáòî ÷åðâîí³ ïëîäè 
íàáàãàòî êîðèñí³ø³, çíà÷íî ïîë³ï-
øóþòü îáì³í ðå÷îâèí, çàïîá³ãàþòü 
ðîçâèòêó îíêîëîã³÷íèõ õâîðîá ³ 
ñòàð³ííþ îðãàí³çìó. 

«Êîëüîðîâ³» ôðóêòè ç îáåðåæ-
í³ñòþ ïîâèíí³ âæèâàòè ëþäè, ñõèëü-
í³ äî àëåðã³¿. Ñó÷àñí³ ñåëåêö³îíåðè, 
ç îãëÿäó íà ïîøèðåí³ñòü àëåðã³¿ 

Ñ³ê ³ç ãðóø íàáàãàòî ñîëîäøèé 
çà ÿáëó÷íèé, àëå öüîãî íå âàðòî 
áîÿòèñÿ òèì, õòî íå õî÷å íàáðàòè 
âàãó ÷è óíèêàº ñîëîäêîãî. Ïðîñòî 
ñ³ê ³ç ãðóø ì³ñòèòü á³ëüøå ôðóêòî-
çè, à âîíà õî÷ ³ ñîëîäøà çà ãëþ-
êîçó, àëå á³ëüø áåçïå÷íà íàâ³òü 
äëÿ õâîðèõ íà öóêðîâèé ä³àáåò. À 
ùå ó ãðóøàõ áàãàòî â³òàì³í³â Â3, Ñ, 
Å, Ê, áåòà-êàðîòèíó, á³îòèíó, ôî-
ë³ºâî¿ êèñëîòè, çàë³çà, éîäó, êàë³þ, 
êàëüö³þ, ìàãí³þ, ôîñôîðó, öèíêó, 
êë³òêîâèíè, âóãëåâîä³â. Ãðóøåâèé 
ñ³ê ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè íàâ³òü 
ÿê ï³äñîëîäæóâà÷ äëÿ ïå÷èâà òà ³í-
øèõ ñòðàâ (çàì³ñòü öóêðó). Ãðóøà 
äóæå ð³äêî ïðîâîêóº àëåðã³þ, òîìó 
¿¿ áåçïå÷íî äàâàòè ìàëþêàì ³ 
ëþäÿì, ñõèëüíèì äî àëåðã³¿. Ïåê-
òèíè ãðóø³ çíèæóþòü ð³âåíü õîëå-
ñòåðèíó â êðîâ³, ùî çàõèùàº â³ä 
ðîçâèòêó ñåðöåâèõ íåäóã. Çàâäÿêè 
âì³ñòó â³òàì³íó Ñ ³ ôîë³ºâî¿ êè-
ñëîòè âîíè ñòèìóëþþòü ³ìóí³òåò. 

Óçâàðè ³ç ñóõèõ ãðóø ìàþòü ñå-
÷îã³ííó òà æîâ÷îã³ííó ä³þ. Ó íà-
ðîäí³é ìåäèöèí³ óçâàð â³äîìèé ÿê 
çàñ³á äëÿ ïðîô³ëàêòèêè çàñòóä òà 
¿õ ë³êóâàííÿ. À ùå â íàðîä³ çíàëè, 
ùî òàêèé óçâàð çìåíøóº ïðîÿâè 
ïîõì³ëëÿ. 

елений?З ерво-Ч ний!

ßáëó÷íà ñîêîòåðàï³ÿ. Ó ðàç³ àòåðî-
ñêëåðîçó, ã³ïåðòîí³÷íî¿ õâîðîáè, îæè-
ð³ííÿ, çàõâîðþâàíü æîâ÷íîãî ì³õóðà 
ÿáëó÷íèé ñ³ê ðåêîìåíäóþòü ïèòè ïî 0,5 
ñêëÿíêè çà 15-30 õâ. äî ¿æ³.  ßáëó÷íèé 
ñ³ê ³ç ì’ÿêîòòþ òà â³äâàð ³ç ÿáëóê (1 ÷à-
ñòèíà ïëîä³â íà 5 ÷àñòèí âîäè) âèâî-
äÿòü ç îðãàí³çìó ðàä³îíóêë³äè. Òàêîæ 
âñòàíîâëåíî, ùî ñ³ê ³ç ÿáëóê çàïîá³ãàº 
ðîçâèòêó ä³àáåòó, î÷èùàº ñóäèíè â³ä 
õîëåñòåðèíîâèõ áëÿøîê. Îñòàííº º ÷ó-
äîâîþ ïðîô³ëàêòèêîþ ñåðöåâî-ñóäèí-
íèõ çàõâîðþâàíü. 

Ðåöåïò «çàë³çíèõ êðàïåëü». ²ç ñîêó 
êèñëèõ ñîðò³â ÿáëóê ìîæíà ïðèãîòóâàòè 
åêñòðàêò, ÿêèé âèêîðèñòîâóþòü äëÿ 
ë³êóâàííÿ íåäîêð³â’ÿ, – òàê çâàí³ «çàë³ç-
í³ êðàïë³». Êèñë³ ÿáëóêà ïðîíèçóþòü 
çàë³çíèìè öâÿõàìè, çàçäàëåã³äü î÷èñ-
òèâøè òà ïðîêèï’ÿòèâøè ¿õ. ×åðåç äåíü-
äâà ³ç öèõ ÿáëóê òðåáà âè÷àâèòè ñ³ê ³ 
ïèòè éîãî ïî 15-20 êðàïåëü, ðîç-
áàâèâøè ó 1/4 ñêëÿíêè êèï’ÿ÷åíî¿ îõî-
ëîäæåíî¿ âîäè. Ïèòè 3-6 ðàç³â íà äåíü 
÷åðåç 20 õâ. ï³ñëÿ ¿æ³. Çà ãîäèíó äî ³ 
ï³ñëÿ âæèâàííÿ öèõ êðàïåëü íå ìîæíà 
ïèòè ÷àé ÷è êàâó.

овтий?Ж

Яблуня Джерсі
ІЯБ-38

за шт.
грн.179

Яблуня 

Джерсі 
З червоною 
м’якоттю

ñ³ê ÷åðâîíîãî êîëüîðó
ìàëèíîâà ì’ÿêîòü, ÿêà 
ïðè òåõí³÷í³é ïåðåðîáö³ 
íå âòðà÷àº ñâ³é 
ïðèâàáëèâèé êîë³ð
íàéñîëîäøå ñåðåä ÿáëóê

   ñóïåðñìà÷íà
ç ÷åðâîíîþ ì’ÿêîòòþ – 
ñóïåðìîäíà

   Ïåð³îä öâ³ò³ííÿ

   Ñòàí ñïîæèâ÷î¿ ñòèãëîñò³

Ï³çíüî-îñ³íí³é, âèñîêîâðîæàéíèé, ç ðåãó-
ëÿðíèì ïëîäîíîøåííÿì ñîðò. Ïëîäè ìàñîþ 
165-180 ã (äî 190 ã). Øê³ðêà ù³ëüíà, òåìíî-
÷åðâî-íà ç á³ëèìè ñî÷åâè÷êàìè. Ì’ÿêîòü ìà-
ëèíîâà, ù³ëüíà, õðóñòêà, äóæå ñîêîâèòà, ïðè-
ºìíîãî êèñëî-ñîëîäêîãî ñìàêó ç òîíêèì àðî-
ìàòîì òà ëåãêîþ òåðïêóâàò³ñòþ. Çí³ìàëüíà 
ñòèãë³ñòü ïëîä³â íàñòàº â ê³íö³ âåðåñíÿ – íà 
ïî÷àòêó æîâòíÿ, à çáåð³ãàòèñÿ âîíè ìîæóòü äî 
ñ³÷íÿ. Ïëîäè ì³ñòÿòü âåëèêó ê³ëüê³ñòü â³òàì³í³â, 
ôåíîëüíèõ ñïîëóê (â ò.÷. àíòîö³àí³â, ÿê³ º àí-
òèîêñèäàíòàìè) òà ³íøèõ âàæëèâèõ á³îëîã³÷íî-
àêòèâíèõ ðå÷îâèí. Ç ïîì³æ ³íøèõ ñîðò³â öüî-
ãî òèïó âèð³çíÿºòüñÿ íàéêðàùèì ñìàêîì 
(íàéñîëîäøå), âèñîêîþ ìîðîçîñò³éê³ñòþ, 
íèçüêîþ ñïðèéíÿòëèâ³ñòþ äî 
ïàðø³ òà áîðîøíèñòî¿ ðîñè. Ãðóøà ðàííüîîñ³ííüîãî òåðì³íó äîñòèãàííÿ. 

Äåðåâî íåâèñîêå, íå çàéìàº áàãàòî ì³ñöÿ ï³ä-
õîäèòü ³ äëÿ ìàëåíüêèõ ñàäê³â, ìàº îêðóãëó 
êðîíó ñåðåäíüî¿ ãóñòîòè. Ïëîäè ìàñîþ 180-
200 ã, îäíîì³ðí³, ïðàâèëüíî¿ ãðóøîïîä³áíî¿ 
ôîðìè, ç ÷åðâîíèì çàáàðâëåííÿì. Ì’ÿêîòü – 
í³æíà, ñîêîâèòà, ìàñëÿíèñòà, àðîìàòíà, ðî-
æåâî-÷åðâîíîãî çàáàðâëåííÿ. Ñîðò ñóì³ñíèé ç 
àéâîþ, ìàº âèñîêó çèìîñò³éê³ñòü, ïîñóõîñò³é-
ê³ñòü, ñò³éê³ñòü äî ïàðø³. 

Ï³äùåïà – àéâà.

Груша Весільна
ІГР-9 грн.179

Cупергруша 

Весільна 

Грушка-
душка

   ç ðåêîðäíèì ñåðåä óñ³õ 
ãðóø âì³ñòîì á³îëîã³÷íî- 

  àêòèâíèõ ðå÷îâèí 
   (ïîíàä 1200 ìã/100 ã)    

ñåðåä íàñåëåííÿ, ñïåö³àëüíî âèâî-
äÿòü ñîðòè ÿã³ä òà ôðóêò³â, ÿê³ íå 
ì³ñòÿòü ïðèðîäíèõ «ôàðáíèê³â». 
Òàê³ ïëîäè º áåçïå÷í³øèìè ó ïëàí³ 
àëåðã³çàö³¿, àëå ³ ìåíø ö³ííèìè.

Òîìó ñåëåêö³îíåðè íàìàãàþòüñÿ 
ñòâîðèòè òàê³ ñîðòè, ÿê³ ì³ñòÿòü 
ÿêîìîãà á³ëüøå àíòîö³àí³â. Çîêðå-
ìà, ¿ì âäàëîñÿ âèâåñòè ñîðò ÿáëóê, 
ÿê³ ìàþòü íå ëèøå ÷åðâîíó øê³ðêó, 
à é ÷åðâîíó ì’ÿêîòü (íàâ³òü ëèñòÿ ó 
òàêèõ äåðåâ ÷åðâîíóâàòå!). Òîæ 
îõî÷èì çì³öíèòè é îìîëîäèòè ñâ³é 
îðãàí³çì âàðòî âæèâàòè ñàìå òàê³ 
ïëîäè (ÿêùî ùîäî íèõ íåìà çàñòå-
ðåæåíü). 

ßêùî ÿáëó÷íèé ñ³ê ä³éñíî íàòó-
ðàëüíèé, òî â íüîìó ì³ñòèòüñÿ áà-
ãàòî â³òàì³í³â – A, B1, B2, B5, B6, 
B9, E, PP, º êàë³é, êàëüö³é, íàòð³é, 
ôîñôîð, éîä, ìîë³áäåí òà ³íø³ 
åëåìåíòè. Öå – ÷óäîâå äæåðåëî 
çàë³çà, òîìó ÿáëóêà êîðèñíî âæè-
âàòè ëþäÿì ³ç íåäîêð³â’ÿì. Êèñë³ 
ñîðòè ìàþòü âèñîêèé âì³ñò àñêîð-
á³íîâî¿ êèñëîòè òà ô³òîíöèäíèõ 
ðå÷îâèí, ÿê³ î÷èùóþòü øëóíêîâî-
êèøêîâèé òðàêò â³ä øê³äëèâî¿ ì³-
êðîôëîðè ³ ðåêîìåíäîâàí³ äëÿ ë³-
êóâàííÿ ãàñòðèò³â ³ç çíèæåíîþ êè-
ñëîòí³ñòþ. Äî òîãî æ, ñ³ê ³ç ÿáëóê 
êèñëèõ ñîðò³â, ó ÿêèõ ìåíøå ãëþ-
êîçè, ìîæíà âæèâàòè õâîðèì íà 
öóêðîâèé ä³àáåò. ßáëó÷íèé ñ³ê 
êîðèñíèé äëÿ êóðö³â ³ ëþäåé, ÿê³ 
ñòðàæäàþòü â³ä ÷àñòèõ áðîíõ³ò³â òà 
çàõâîðþâàíü ëåãåí³â. Äîñë³äæåí-
íÿ ïîêàçàëè, ùî ðå÷îâèíè, ÿê³ ì³-
ñòÿòüñÿ â ÿáëóêàõ, çäàòí³ çàõèùà-
òè êë³òèíè ìîçêó â³ä îêñèäàíòíîãî 
ñòðåñó, âòðàòè ïàì’ÿò³ ³ çíèæåííÿ 
³íòåëåêòó. ßáëó÷íèé ñ³ê êîðèñíèé 
ïðè àòåðîñêëåðîç³, ã³ïåðòîí³÷í³é 
õâîðîá³, çàõâîðþâàííÿõ æîâ÷íîãî 
ì³õóðà é îæèð³íí³, à òàêîæ ïðè 
ïîäàãð³ (ó íüîìó â³äñóòí³ ñîë³ ùà-
âëåâî¿ êèñëîòè ³ ïóðèíè). Òàêîæ ñ³ê 
³ç ÿáëóê «ðîç÷èíÿº» êàì³ííÿ òà ï³-
ñîê ó íèðêàõ ³ æîâ÷íîìó ì³õóð³.

Ëþáîâ Äóä÷åíêî, 
êàíäèäàò 
á³îëîã³÷íèõ íàóê
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Персик Київський ранній
ІПС-1 – 89 грн. за шт.
Ранній скороплідний український сорт. Плоди масою 
90-100 г. М’якоть зеленувато-біла, соковита, ніжна. 
Високоврожайний, зимостійкий сорт. Знімальна сти-
глість: друга декада липня.

Південні�
гості

Îëåíà Ê³ùàê, 
äîêòîð ñ.-ã. íàóê,
²íñòèòóò ñàä³â-
íèöòâà ÍÀÀÍÓ

òàêîãî îáð³çóâàííÿ çàíîâî ñòâîðþ-
þòü íàï³âñêåëåòí³ ã³ëêè, ôîðìóþòü 
ïëîäîíîñí³ ã³ëî÷êè, äîòðèìóþ÷èñü 
òîãî æ ïðèíöèïó, ùî ³ ïðè ôîð-
ìóâàíí³ êðîíè ìîëîäèõ äåðåâ.

Êóù, ÷àøà ÷è âåðåòåíî?
Äåðåâà ïåðñèêà ôîðìóþòü 

ïåðåâàæíî ó ôîðì³ êóùà, 
÷àø³ àáî ç âåðåòåíîïîä³áíîþ 
êðîíîþ. 

Êóùîïîä³áíà êðîíà ñêëàäà-
ºòüñÿ ç 3-4 îñíîâíèõ ã³ëîê 
ñòîâáóð³â áåç öåíòðàëüíîãî 
ïðîâ³äíèêà. Âîíà ñïðèÿº óíèê-
íåííþ ìîðîçîáî¿í òà ñîíÿ÷íèõ 
îï³ê³â, ïîëåãøóº äîãëÿä çà ðîñëè-
íàìè, äîïîìàãàº îòðèìàòè âèñîêèé 
âðîæàé. Ôîðìóâàííÿ ðîçïî÷èíà-
þòü ùå â ðîçñàäíèêó, ïðèùåïëþ-
þ÷è âåðõ³âêó îêóëÿíò³â çà íàÿâíîñò³ 
5-8 ïàãîí³â. Íàâåñí³ ï³ñëÿ âèñàä-
æåííÿ â ñàäó çàëèøàþòü 3-4 îñ-
íîâí³ ã³ëêè, ÿê³ ðîçì³ùåí³ â íèæí³é 
÷àñòèí³ ðîñëèíè ï³ä êóòîì 45° äî 
ïîâåðõí³ ́ ðóíòó, ³íø³ âèäàëÿþòü.

×àøîïîä³áíà êðîíà ñêëàäàºòüñÿ 
ç 3-4 ñêåëåòíèõ ã³ëîê, ðîçì³ùå-
íèõ â îäíîìó ÿðóñ³, ðîçð³äæåíî 
÷åðåç 10-15 ñì ³ç âèñîòîþ øòà-
ìáà áëèçüêî 40-50 ñì. Äåðåâà 
ç òàêîþ êðîíîþ ìàþòü âèñîòó 
3,5-4 ì, ðîçëîã³, à öå ïîòðåáóº 
çíà÷íî¿ ïëîù³ æèâëåííÿ (24 

2ì ), äîáðå îñâ³òëþþòüñÿ.
Âåðåòåíîïîä³áíà êðîíà ïå-

ðåäáà÷àº íàÿâí³ñòü öåíòðàëü-
íîãî ïðîâ³äíèêà, íà ÿêîìó 

ôîðìóºòüñÿ 8-12 íàï³âñêå-
ëåòíèõ ã³ëîê ³ç øèðîêèìè 
êóòàìè â³äõîäæåííÿ. Çà 
òîâùèíîþ ö³ ã³ëêè çíà÷-
íî ñëàáø³, í³æ ñòîâáóð, ³ 
÷åðåç 3-4 ðîêè ïëîäîíî-
øåííÿ ïðîâîäÿòü ¿õ öè-
êë³÷íó çàì³íó. Ïåðåâà-
ãîþ ö³º¿ êðîíè º ðàííº òà 
ùåäðå ïëîäîíîøåííÿ, 
àëå ÷åðåç ïîãàíå îñâ³ò-
ëåííÿ ñåðåäíüî¿ ÷àñòèíè 
êðîíè ïåð³îä äîñòèãàííÿ 
ïëîä³â ìîæå áóòè ðîçòÿãíó-
òèì. Äåðåâà ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ 
ôîðìóâàííÿ ìàþòü ñòðóíêó êðîíó, 
òîìó ïëîùà ¿õ æèâëåííÿ ìîæå 

2çìåíøóâàòèñÿ äî 6-8 ì .
Ïåðñèê – êóëüòóðà, ùî ïîòðåáóº 

ùîð³÷íîãî äåòàëüíîãî îáð³çóâàííÿ, 
ÿêå ïîëÿãàº ó ôîðìóâàíí³ ïëîäî-
íîñíèõ ïàãîí³â, ïàãîí³â çàì³ùåííÿ 
òà âèäàëåíí³ çàéâèõ, ùî çàãóùóþòü 
êðîíó, «íà ê³ëüöå».

Ï³ä ÷àñ ôîðìóâàííÿ ïëîäîíîñíèõ 
ã³ëî÷îê ïàãîíè â³äáèðàþòü ³ç â³ä-
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ñòàííþ 15-20 ñì îäèí â³ä îäíîãî, 
âêîðî÷óþ÷è íà 8-10 (äîâã³ ïàãîíè, 
ïåðåâàæíî ñîðòè àìåðèêàíñüêî¿ 
ñåëåêö³¿) àáî íà 5-6 ì³æâóçë³â 
áðóíüîê.

Äëÿ ôîðìóâàííÿ ïàãîí³â çàì³-

Нектарин Ред Голд 
ІНК-4  89 грн. за шт.

Персик Білий лебідь
ІПС-14 – 89 грн. за шт.
Середньо-пізній, посухо-хворобостійкий, самоплідний 
сорт. Плоди масою 150 г. М’коть біла з кремуватим від-
тінком, ніжна, тане в роті. На повітрі не темніє. Зніма-
льна стиглість: третя декада серпня.

Персик червонолистий
ІПС-13 – 99 грн. за шт.
Використовується для оформлення ландшафту в оди-
ночних і групових посадках. Із за насичено бордового 
листя на тлі зелених дерев має декоративний вигляд. 
Забарвлення своїх листів він успадкував від одного зі 
своїх предків-аличі Піссарда з аналогічним кольором 
листя. Дана пігментація листя підвищує адаптаційні 
властивості культури персика до несприятливих фак-
торів природи і до хвороб. За сприятливих погодних 
умов плодоносить, плоди середнього розміру червоні 
не опушені.

Персик Чарівник
ІПС-15 – 89 грн. за шт.
Ранній морозостійкий персик. Плоди великі, масою 
180-190 г. овально-округлої форми. Шкірочка пома-
ранчева з малиновим рум’янцем, щільна, середньої 
товщини, з плоду знімається легко. М’якоть помаран-
чева, соковита, ніжна, що тане в роті, кисло-солодка, 
добре віділяється від кісточки, гарного гармонійного 
смаку. Знімальна стиглість друга половині липня - по-
чаток серпня.

Персик Колінз
ІПС-3 – 89 грн. за шт.
Ранній, стійкий до борошнистої роси американської 
сорт. Плоди великі, масою 140-160 г округлої форми. 
М’якоть жовта, смачна кісточка невелика і легко 
відділяється від м’якоті. Врожайність висока, 
регулярна. 

Пізній американський високоврожайний сорт. Плоди - 
великі, масою 100-150 г, покриті вишневим рум’ян-
цем, не опушені. М’якоть - жовта, соковита, смачна, 
кісточка легко відділяється. Високоврожайний, схи-
льний до перевантаження і обпадання плодів сорт. 
Тому необхідно проводити збір у міру дозрівання. Зні-
мальна стиглість: друга декада серпня. Підщепа – ми-
гдаль. В північних регіонах України рекомендуємо 
вкривати саджанці нектарина в перші кілька зим.

   Плоди�абрикоса�і�персика�
є�гордістю�кожного�садівни-
ка,� який� власноруч� вирощує�
їх� на� присадибній� ділянці.�
Адже� щоб� правильно� догля-
дати� за� ними,�треба� знати�
чимало�таємниць.�

Ìîðîç ã³ðøèé, í³æ çàñóõà

Ö³ ï³âäåíí³ êóëüòóðè ïîõî-
äÿòü ³ç Êèòàþ òà Ñåðåäíüî¿ 
Àç³¿. Çîíà ïîøèðåííÿ àáðè-
êîñà – ðàéîíè ç³ ñïåêîòíèì 
òà ñóõèì ë³òîì, òîìó àáðè-
êîñ – äóæå ïîñóõîñò³éêà 
ðîñëèíà. Ïðîòå éîãî êâ³ò-
êîâ³ áðóíüêè äóæå ÷óòëèâ³ 
äî çíèæåííÿ òåìïåðàòóðè, 
îñîáëèâî ó äðóã³é ïîëîâèí³ 
çèìè, ³ ìîæóòü âèìåðçíóòè ïðè 
-20°Ñ – -25°Ñ. 

Íà â³äì³íó â³ä àáðèêîñà, ïåðñèê 
ïîòðåáóº á³ëüøî¿ âîëîãîñò³ ́ ðóíòó â 
ïåð³îä âåãåòàö³¿. Äåðåâà ãèíóòü, 
ÿêùî òåìïåðàòóðà âçèìêó çíèæó-
ºòüñÿ äî -25°Ñ, à êâ³òêîâ³ áðóíüêè – 
ïðè -20°Ñ. Ó ïåð³îä öâ³ò³ííÿ 
ïðèìîðîçêè -1°Ñ – -2°Ñ º çãóáíèìè 
äëÿ êâ³òîê îáîõ êóëüòóð.

äåðåâà – çàãèíóòè. 
Ç ö³º¿ æ ïðè÷èíè íå äîïóñêàºòüñÿ 

ñóïðîòèâíå ðîçì³ùåííÿ ã³ëîê ó ïåð-
øîìó ÿðóñ³, çàêëàäàòè ¿õ ïîòð³áíî ç 
â³äñòàííþ 20-25 ñì îäíà â³ä îäíî¿. 
Ïàãîíè ïîäîâæåííÿ ñêåëåòíèõ ã³-
ëîê âêîðî÷óþòü äî 50-60 ñì. Ó ïå-
ðø³ 2-3 ðîêè ï³ñëÿ ñàä³ííÿ äîö³ëüíî 
ïðèùèïóâàòè îêðåì³ á³÷í³ ïàãîíè, 
ÿê³ çà ñâî¿ì ïîëîæåííÿì íå ìîæóòü 
áóòè âèêîðèñòàí³ íà ñêåëåòí³ ã³ëêè. 

Ë³òíº îáð³çóâàííÿ
Êâ³òêîâ³ áðóíüêè àáðèêîñà øâèä-

êî âèõîäÿòü ç³ ñòàíó ñïîêîþ, òîìó 
ñèëüí³øå ïîøêîäæóþòüñÿ ðàííüî-
âåñíÿíèìè çàìîðîçêàìè. Ó çâ’ÿçêó 
ç öèì, ïðîâîäÿòü ë³òíº îáð³çóâàííÿ 
(ó ÷åðâí³).

Òåõí³êà ë³òíüîãî îáð³çóâàííÿ ïî-
ëÿãàº ó âèäàëåíí³ ñåêàòîðîì óñ³õ 

ßêîìîãà á³ëüøå ñâ³òëà!
Öå äâ³ ñâ³òëîëþáí³ êóëüòó-

ðè, òîìó êðîíè äåðåâ ïîâèíí³ 
äîáðå îñâ³òëþâàòèñÿ ïðî-
òÿãîì óñüîãî ñâ³òëîâîãî äíÿ. 
Äëÿ íèõ ï³äáèðàþòü ï³äâèùåí³ 
ä³ëÿíêè ç ëåãêèìè ñóãëèíêîâèìè 
òà ñóï³ùàíèìè ðîäþ÷èìè ´ðóí-

òàìè ç âàïíîì, à äëÿ ïåðñèêà – ùå 
é ç äîñòàòíüîþ âîëîã³ñòþ. Ïðèäàò-
íèìè äëÿ íèõ º ÷îðíîçåìè ãëèáîê³ 
òà ÷îðíîçåìîïîä³áí³, áàãàò³ é ðîäþ÷³ 
äîáðå äðåíîâàí³ ́ ðóíòè.

Ãëèíèñò³ äóæå âîëîã³ ´ðóíòè çà-
òðèìóþòü ð³ñò ðîñëèí, ñïðèÿþòü 
óòâîðåííþ ìîðîçîáî¿í ³ êàìå-
äåòå÷³.

Ôîðìóâàííÿ êðîíè
Äëÿ ïåðñèêà öþ îïåðàö³þ íàé-

êðàùå ïðîâîäèòè ïåðåä öâ³ò³ííÿì ó 
ôàç³ «ðîæåâîãî áóòîíà». Êðîíó 
ôîðìóþòü çà äîïîìîãîþ îáð³çó-
âàííÿ – ïðîð³äæóâàííÿì ³ âêîðî÷ó-
âàííÿì. Ïðè îáð³çóâàíí³ äåðåâ ñë³ä 
ïàì’ÿòàòè, ùî ïëîäè àáðèêîñà ³ 
ïåðñèêà óòâîðþþòüñÿ íà îäíîð³÷-

íèõ ã³ëêàõ ð³çíî¿ äîâæèíè, íà áà-
ãàòîð³÷íèõ êîðîòêèõ áóêåòíèõ ã³ëî÷-
êàõ, à â àáðèêîñà – ùå é íà øîðöÿõ. 

Ðîñòîâ³ áðóíüêè â íèæí³é ÷àñòèí³ 
ã³ëîê ïåðøîãî ðîêó çîâñ³ì íå ðîç-
âèâàþòüñÿ. Òîìó áåç óêîðî÷óâàííÿ 
ã³ëêè àáðèêîñà âèäîâæóþòüñÿ òà 
îãîëþþòüñÿ, à ïëîäîíîøåííÿ ïåðå-
ì³ùàºòüñÿ íà ïåðèôåð³þ êðîíè. ² 
àáðèêîñ, ³ ïåðñèê â³äçíà÷àþòüñÿ 
ñèëüíîþ åíåðã³ºþ ðîñòó â ìîëîäîìó 
â³ö³ é óòâîðþþòü áàãàòî ïàãîí³â. 

Ïðîòÿãîì ë³òà âîíè ìîæóòü ìàòè 
2-3 õâèë³ ðîñòó, óòâîðþþ÷è íîâ³ 
ðîçãàëóæåííÿ íà ïàãîíàõ ïî-
òî÷íîãî ðîêó, âíàñë³äîê ÷îãî 
êðîíè ñèëüíî çàãóùóþòüñÿ. 
Òîìó âñ³ ñèëüíîðîñë³ ã³ëêè, ùî 
ñïðÿìîâàí³ âñåðåäèíó êðîíè, 
âèäàëÿþòü «íà ê³ëüöå». Äåðå-
âà àáðèêîñà, ÿê é ³íøèõ ê³ñòî÷-
êîâèõ êóëüòóð, ôîðìóþòü íà 

íèçüêèõ øòàìáàõ (50-60 ñì) ç îê-
ðóãëîþ êðîíîþ ç ïîíèæåíîþ çî-

íîþ ïëîäîíîøåííÿ. Ó ïåðøîìó 
ÿðóñ³ çàëèøàþòü 4-5 ñêåëåòíèõ ã³ëîê, 
ó äðóãîìó – 2-3, ó òðåòüîìó – 2 ã³ëêè ç 
ì³æ’ÿðóñíîþ â³äñòàííþ 60-70 ñì.

Ñë³ä ïàì’ÿòàòè, ùî àáðèêîñ ìàº 
äóæå êðèõêó äåðåâèíó, òîìó íå 
äîïóñêàéòå â³äõîäæåííÿ ã³ëîê â³ä 
ñòîâáóðà ï³ä ãîñòðèìè êóòàìè. 
²íàêøå ï³ä âàãîþ ìàéáóòíüîãî 
âðîæàþ âîíè ìîæóòü ëàìàòèñÿ, à 

ïàãîí³â çàâäîâæêè 35-40 ñì (çàëè-
øàºìî ëèøå ò³, ùî ìàþòü äîâæèíó 
10-15 ñì). Íà âêîðî÷åíèõ ïàãîíàõ 
ç’ÿâëÿþòüñÿ íîâ³, äî îñåí³ âîíè 
âñòèãàþòü çäåðåâ’ÿí³òè é óñï³øíî 
ïåðåçèìîâóþòü. Òîáòî ë³òí³ îïåðà-
ö³¿ ñïðèÿþòü ï³äâèùåííþ çèìîñò³é-
êîñò³ êâ³òêîâèõ áðóíüîê. Ó ïåð³îä 
ïëîäîíîøåííÿ îáð³çóâàííÿì òðåáà 
ï³äòðèìóâàòè ð³ñò äåðåâ, ùîá äîâ-
æèíà ïàãîí³â ñòàíîâèëà 30-50 ñì. 
Êîëè äîâæèíà ïàãîí³â ïîäîâæåííÿ 
íå ïåðåâèùóº 15-20 ñì, ¿õ îìîëîä-
æóþòü íà 3-5-ð³÷íó äåðåâèíó. Ï³ñëÿ 



Персик Київський ранній
ІПС-1 – 89 грн. за шт.
Ранній скороплідний український сорт. Плоди масою 
90-100 г. М’якоть зеленувато-біла, соковита, ніжна. 
Високоврожайний, зимостійкий сорт. Знімальна сти-
глість: друга декада липня.

Південні�
гості

Îëåíà Ê³ùàê, 
äîêòîð ñ.-ã. íàóê,
²íñòèòóò ñàä³â-
íèöòâà ÍÀÀÍÓ

òàêîãî îáð³çóâàííÿ çàíîâî ñòâîðþ-
þòü íàï³âñêåëåòí³ ã³ëêè, ôîðìóþòü 
ïëîäîíîñí³ ã³ëî÷êè, äîòðèìóþ÷èñü 
òîãî æ ïðèíöèïó, ùî ³ ïðè ôîð-
ìóâàíí³ êðîíè ìîëîäèõ äåðåâ.

Êóù, ÷àøà ÷è âåðåòåíî?
Äåðåâà ïåðñèêà ôîðìóþòü 

ïåðåâàæíî ó ôîðì³ êóùà, 
÷àø³ àáî ç âåðåòåíîïîä³áíîþ 
êðîíîþ. 

Êóùîïîä³áíà êðîíà ñêëàäà-
ºòüñÿ ç 3-4 îñíîâíèõ ã³ëîê 
ñòîâáóð³â áåç öåíòðàëüíîãî 
ïðîâ³äíèêà. Âîíà ñïðèÿº óíèê-
íåííþ ìîðîçîáî¿í òà ñîíÿ÷íèõ 
îï³ê³â, ïîëåãøóº äîãëÿä çà ðîñëè-
íàìè, äîïîìàãàº îòðèìàòè âèñîêèé 
âðîæàé. Ôîðìóâàííÿ ðîçïî÷èíà-
þòü ùå â ðîçñàäíèêó, ïðèùåïëþ-
þ÷è âåðõ³âêó îêóëÿíò³â çà íàÿâíîñò³ 
5-8 ïàãîí³â. Íàâåñí³ ï³ñëÿ âèñàä-
æåííÿ â ñàäó çàëèøàþòü 3-4 îñ-
íîâí³ ã³ëêè, ÿê³ ðîçì³ùåí³ â íèæí³é 
÷àñòèí³ ðîñëèíè ï³ä êóòîì 45° äî 
ïîâåðõí³ ́ ðóíòó, ³íø³ âèäàëÿþòü.

×àøîïîä³áíà êðîíà ñêëàäàºòüñÿ 
ç 3-4 ñêåëåòíèõ ã³ëîê, ðîçì³ùå-
íèõ â îäíîìó ÿðóñ³, ðîçð³äæåíî 
÷åðåç 10-15 ñì ³ç âèñîòîþ øòà-
ìáà áëèçüêî 40-50 ñì. Äåðåâà 
ç òàêîþ êðîíîþ ìàþòü âèñîòó 
3,5-4 ì, ðîçëîã³, à öå ïîòðåáóº 
çíà÷íî¿ ïëîù³ æèâëåííÿ (24 

2ì ), äîáðå îñâ³òëþþòüñÿ.
Âåðåòåíîïîä³áíà êðîíà ïå-

ðåäáà÷àº íàÿâí³ñòü öåíòðàëü-
íîãî ïðîâ³äíèêà, íà ÿêîìó 

ôîðìóºòüñÿ 8-12 íàï³âñêå-
ëåòíèõ ã³ëîê ³ç øèðîêèìè 
êóòàìè â³äõîäæåííÿ. Çà 
òîâùèíîþ ö³ ã³ëêè çíà÷-
íî ñëàáø³, í³æ ñòîâáóð, ³ 
÷åðåç 3-4 ðîêè ïëîäîíî-
øåííÿ ïðîâîäÿòü ¿õ öè-
êë³÷íó çàì³íó. Ïåðåâà-
ãîþ ö³º¿ êðîíè º ðàííº òà 
ùåäðå ïëîäîíîøåííÿ, 
àëå ÷åðåç ïîãàíå îñâ³ò-
ëåííÿ ñåðåäíüî¿ ÷àñòèíè 
êðîíè ïåð³îä äîñòèãàííÿ 
ïëîä³â ìîæå áóòè ðîçòÿãíó-
òèì. Äåðåâà ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ 
ôîðìóâàííÿ ìàþòü ñòðóíêó êðîíó, 
òîìó ïëîùà ¿õ æèâëåííÿ ìîæå 

2çìåíøóâàòèñÿ äî 6-8 ì .
Ïåðñèê – êóëüòóðà, ùî ïîòðåáóº 

ùîð³÷íîãî äåòàëüíîãî îáð³çóâàííÿ, 
ÿêå ïîëÿãàº ó ôîðìóâàíí³ ïëîäî-
íîñíèõ ïàãîí³â, ïàãîí³â çàì³ùåííÿ 
òà âèäàëåíí³ çàéâèõ, ùî çàãóùóþòü 
êðîíó, «íà ê³ëüöå».

Ï³ä ÷àñ ôîðìóâàííÿ ïëîäîíîñíèõ 
ã³ëî÷îê ïàãîíè â³äáèðàþòü ³ç â³ä-
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ñòàííþ 15-20 ñì îäèí â³ä îäíîãî, 
âêîðî÷óþ÷è íà 8-10 (äîâã³ ïàãîíè, 
ïåðåâàæíî ñîðòè àìåðèêàíñüêî¿ 
ñåëåêö³¿) àáî íà 5-6 ì³æâóçë³â 
áðóíüîê.

Äëÿ ôîðìóâàííÿ ïàãîí³â çàì³-

Нектарин Ред Голд 
ІНК-4  89 грн. за шт.

Персик Білий лебідь
ІПС-14 – 89 грн. за шт.
Середньо-пізній, посухо-хворобостійкий, самоплідний 
сорт. Плоди масою 150 г. М’коть біла з кремуватим від-
тінком, ніжна, тане в роті. На повітрі не темніє. Зніма-
льна стиглість: третя декада серпня.

Персик червонолистий
ІПС-13 – 99 грн. за шт.
Використовується для оформлення ландшафту в оди-
ночних і групових посадках. Із за насичено бордового 
листя на тлі зелених дерев має декоративний вигляд. 
Забарвлення своїх листів він успадкував від одного зі 
своїх предків-аличі Піссарда з аналогічним кольором 
листя. Дана пігментація листя підвищує адаптаційні 
властивості культури персика до несприятливих фак-
торів природи і до хвороб. За сприятливих погодних 
умов плодоносить, плоди середнього розміру червоні 
не опушені.

Персик Чарівник
ІПС-15 – 89 грн. за шт.
Ранній морозостійкий персик. Плоди великі, масою 
180-190 г. овально-округлої форми. Шкірочка пома-
ранчева з малиновим рум’янцем, щільна, середньої 
товщини, з плоду знімається легко. М’якоть помаран-
чева, соковита, ніжна, що тане в роті, кисло-солодка, 
добре віділяється від кісточки, гарного гармонійного 
смаку. Знімальна стиглість друга половині липня - по-
чаток серпня.

Персик Колінз
ІПС-3 – 89 грн. за шт.
Ранній, стійкий до борошнистої роси американської 
сорт. Плоди великі, масою 140-160 г округлої форми. 
М’якоть жовта, смачна кісточка невелика і легко 
відділяється від м’якоті. Врожайність висока, 
регулярна. 

Пізній американський високоврожайний сорт. Плоди - 
великі, масою 100-150 г, покриті вишневим рум’ян-
цем, не опушені. М’якоть - жовта, соковита, смачна, 
кісточка легко відділяється. Високоврожайний, схи-
льний до перевантаження і обпадання плодів сорт. 
Тому необхідно проводити збір у міру дозрівання. Зні-
мальна стиглість: друга декада серпня. Підщепа – ми-
гдаль. В північних регіонах України рекомендуємо 
вкривати саджанці нектарина в перші кілька зим.

   Плоди�абрикоса�і�персика�
є�гордістю�кожного�садівни-
ка,� який� власноруч� вирощує�
їх� на� присадибній� ділянці.�
Адже� щоб� правильно� догля-
дати� за� ними,�треба� знати�
чимало�таємниць.�

Ìîðîç ã³ðøèé, í³æ çàñóõà

Ö³ ï³âäåíí³ êóëüòóðè ïîõî-
äÿòü ³ç Êèòàþ òà Ñåðåäíüî¿ 
Àç³¿. Çîíà ïîøèðåííÿ àáðè-
êîñà – ðàéîíè ç³ ñïåêîòíèì 
òà ñóõèì ë³òîì, òîìó àáðè-
êîñ – äóæå ïîñóõîñò³éêà 
ðîñëèíà. Ïðîòå éîãî êâ³ò-
êîâ³ áðóíüêè äóæå ÷óòëèâ³ 
äî çíèæåííÿ òåìïåðàòóðè, 
îñîáëèâî ó äðóã³é ïîëîâèí³ 
çèìè, ³ ìîæóòü âèìåðçíóòè ïðè 
-20°Ñ – -25°Ñ. 

Íà â³äì³íó â³ä àáðèêîñà, ïåðñèê 
ïîòðåáóº á³ëüøî¿ âîëîãîñò³ ́ ðóíòó â 
ïåð³îä âåãåòàö³¿. Äåðåâà ãèíóòü, 
ÿêùî òåìïåðàòóðà âçèìêó çíèæó-
ºòüñÿ äî -25°Ñ, à êâ³òêîâ³ áðóíüêè – 
ïðè -20°Ñ. Ó ïåð³îä öâ³ò³ííÿ 
ïðèìîðîçêè -1°Ñ – -2°Ñ º çãóáíèìè 
äëÿ êâ³òîê îáîõ êóëüòóð.

äåðåâà – çàãèíóòè. 
Ç ö³º¿ æ ïðè÷èíè íå äîïóñêàºòüñÿ 

ñóïðîòèâíå ðîçì³ùåííÿ ã³ëîê ó ïåð-
øîìó ÿðóñ³, çàêëàäàòè ¿õ ïîòð³áíî ç 
â³äñòàííþ 20-25 ñì îäíà â³ä îäíî¿. 
Ïàãîíè ïîäîâæåííÿ ñêåëåòíèõ ã³-
ëîê âêîðî÷óþòü äî 50-60 ñì. Ó ïå-
ðø³ 2-3 ðîêè ï³ñëÿ ñàä³ííÿ äîö³ëüíî 
ïðèùèïóâàòè îêðåì³ á³÷í³ ïàãîíè, 
ÿê³ çà ñâî¿ì ïîëîæåííÿì íå ìîæóòü 
áóòè âèêîðèñòàí³ íà ñêåëåòí³ ã³ëêè. 

Ë³òíº îáð³çóâàííÿ
Êâ³òêîâ³ áðóíüêè àáðèêîñà øâèä-

êî âèõîäÿòü ç³ ñòàíó ñïîêîþ, òîìó 
ñèëüí³øå ïîøêîäæóþòüñÿ ðàííüî-
âåñíÿíèìè çàìîðîçêàìè. Ó çâ’ÿçêó 
ç öèì, ïðîâîäÿòü ë³òíº îáð³çóâàííÿ 
(ó ÷åðâí³).

Òåõí³êà ë³òíüîãî îáð³çóâàííÿ ïî-
ëÿãàº ó âèäàëåíí³ ñåêàòîðîì óñ³õ 

ßêîìîãà á³ëüøå ñâ³òëà!
Öå äâ³ ñâ³òëîëþáí³ êóëüòó-

ðè, òîìó êðîíè äåðåâ ïîâèíí³ 
äîáðå îñâ³òëþâàòèñÿ ïðî-
òÿãîì óñüîãî ñâ³òëîâîãî äíÿ. 
Äëÿ íèõ ï³äáèðàþòü ï³äâèùåí³ 
ä³ëÿíêè ç ëåãêèìè ñóãëèíêîâèìè 
òà ñóï³ùàíèìè ðîäþ÷èìè ´ðóí-

òàìè ç âàïíîì, à äëÿ ïåðñèêà – ùå 
é ç äîñòàòíüîþ âîëîã³ñòþ. Ïðèäàò-
íèìè äëÿ íèõ º ÷îðíîçåìè ãëèáîê³ 
òà ÷îðíîçåìîïîä³áí³, áàãàò³ é ðîäþ÷³ 
äîáðå äðåíîâàí³ ́ ðóíòè.

Ãëèíèñò³ äóæå âîëîã³ ´ðóíòè çà-
òðèìóþòü ð³ñò ðîñëèí, ñïðèÿþòü 
óòâîðåííþ ìîðîçîáî¿í ³ êàìå-
äåòå÷³.

Ôîðìóâàííÿ êðîíè
Äëÿ ïåðñèêà öþ îïåðàö³þ íàé-

êðàùå ïðîâîäèòè ïåðåä öâ³ò³ííÿì ó 
ôàç³ «ðîæåâîãî áóòîíà». Êðîíó 
ôîðìóþòü çà äîïîìîãîþ îáð³çó-
âàííÿ – ïðîð³äæóâàííÿì ³ âêîðî÷ó-
âàííÿì. Ïðè îáð³çóâàíí³ äåðåâ ñë³ä 
ïàì’ÿòàòè, ùî ïëîäè àáðèêîñà ³ 
ïåðñèêà óòâîðþþòüñÿ íà îäíîð³÷-

íèõ ã³ëêàõ ð³çíî¿ äîâæèíè, íà áà-
ãàòîð³÷íèõ êîðîòêèõ áóêåòíèõ ã³ëî÷-
êàõ, à â àáðèêîñà – ùå é íà øîðöÿõ. 

Ðîñòîâ³ áðóíüêè â íèæí³é ÷àñòèí³ 
ã³ëîê ïåðøîãî ðîêó çîâñ³ì íå ðîç-
âèâàþòüñÿ. Òîìó áåç óêîðî÷óâàííÿ 
ã³ëêè àáðèêîñà âèäîâæóþòüñÿ òà 
îãîëþþòüñÿ, à ïëîäîíîøåííÿ ïåðå-
ì³ùàºòüñÿ íà ïåðèôåð³þ êðîíè. ² 
àáðèêîñ, ³ ïåðñèê â³äçíà÷àþòüñÿ 
ñèëüíîþ åíåðã³ºþ ðîñòó â ìîëîäîìó 
â³ö³ é óòâîðþþòü áàãàòî ïàãîí³â. 

Ïðîòÿãîì ë³òà âîíè ìîæóòü ìàòè 
2-3 õâèë³ ðîñòó, óòâîðþþ÷è íîâ³ 
ðîçãàëóæåííÿ íà ïàãîíàõ ïî-
òî÷íîãî ðîêó, âíàñë³äîê ÷îãî 
êðîíè ñèëüíî çàãóùóþòüñÿ. 
Òîìó âñ³ ñèëüíîðîñë³ ã³ëêè, ùî 
ñïðÿìîâàí³ âñåðåäèíó êðîíè, 
âèäàëÿþòü «íà ê³ëüöå». Äåðå-
âà àáðèêîñà, ÿê é ³íøèõ ê³ñòî÷-
êîâèõ êóëüòóð, ôîðìóþòü íà 

íèçüêèõ øòàìáàõ (50-60 ñì) ç îê-
ðóãëîþ êðîíîþ ç ïîíèæåíîþ çî-

íîþ ïëîäîíîøåííÿ. Ó ïåðøîìó 
ÿðóñ³ çàëèøàþòü 4-5 ñêåëåòíèõ ã³ëîê, 
ó äðóãîìó – 2-3, ó òðåòüîìó – 2 ã³ëêè ç 
ì³æ’ÿðóñíîþ â³äñòàííþ 60-70 ñì.

Ñë³ä ïàì’ÿòàòè, ùî àáðèêîñ ìàº 
äóæå êðèõêó äåðåâèíó, òîìó íå 
äîïóñêàéòå â³äõîäæåííÿ ã³ëîê â³ä 
ñòîâáóðà ï³ä ãîñòðèìè êóòàìè. 
²íàêøå ï³ä âàãîþ ìàéáóòíüîãî 
âðîæàþ âîíè ìîæóòü ëàìàòèñÿ, à 

ïàãîí³â çàâäîâæêè 35-40 ñì (çàëè-
øàºìî ëèøå ò³, ùî ìàþòü äîâæèíó 
10-15 ñì). Íà âêîðî÷åíèõ ïàãîíàõ 
ç’ÿâëÿþòüñÿ íîâ³, äî îñåí³ âîíè 
âñòèãàþòü çäåðåâ’ÿí³òè é óñï³øíî 
ïåðåçèìîâóþòü. Òîáòî ë³òí³ îïåðà-
ö³¿ ñïðèÿþòü ï³äâèùåííþ çèìîñò³é-
êîñò³ êâ³òêîâèõ áðóíüîê. Ó ïåð³îä 
ïëîäîíîøåííÿ îáð³çóâàííÿì òðåáà 
ï³äòðèìóâàòè ð³ñò äåðåâ, ùîá äîâ-
æèíà ïàãîí³â ñòàíîâèëà 30-50 ñì. 
Êîëè äîâæèíà ïàãîí³â ïîäîâæåííÿ 
íå ïåðåâèùóº 15-20 ñì, ¿õ îìîëîä-
æóþòü íà 3-5-ð³÷íó äåðåâèíó. Ï³ñëÿ 



Абрикос Мелітопольський чорний
ІАБ-14 – 89 грн. за шт.
Чорний абрикос походить від гібридизації абрикоса 
звичайного з аличею, через що іменується абрикосо-
аличею. Сорт Мелітопольський чорний вирізняється 
хорошою зимостійкістю, стабільним високим врожа-
єм. Плоди масою 50 г, овальні, темно-бордові, опуше-
ні. М’якоть червона, соковита, медова зі слабкою ніж-
ною кислинкою. В смаку відчувається не тільки смач-
нющий смак абрикоса, але й відтінок смаку сливи  
Знімальна стиглість: середина липня.

Абрикос

Округла крона абрикоса

Насадження абрикоса з округлою кроною

ùåííÿ ì³æ îáð³çàíèìè íà ïëîäîíî-
øåííÿ ã³ëî÷êàìè íà â³äñòàí³ 10-20 
ñì îäíà â³ä îäíî¿ â³äáèðàþòü 
ïàãîíè, ÿê³ ñèëüíî âêîðî÷óþòü 
íà 2-3 íèæí³ ðîñòîâ³ áðóíüêè. 
Öå òàê çâàí³ «ñó÷êè çàì³-
ùåííÿ», ùî íàãàäóº ïðèí-
öèï îáð³çóâàííÿ âèíîãðàä-
íèõ êóù³â. Íà öèõ ñó÷êàõ 
óë³òêó âèðîñòàþòü 2-3 ïàãî-
íè, ç ÿêèõ îäèí íàñòóïíî¿ 
âåñíè âêîðîòÿòü íà ïëîäî-
íîøåííÿ, à äðóãèé – çíîâó 
íà 2–3 áðóíüêè íà â³äíîâëåí-
íÿ. Ïàãîíè, ùî â³äïëîäîíî-
ñèëè, â³äð³çóþòü «íà ê³ëüöå». Òàê³ 
ïðèéîìè îáð³çóâàííÿ óòðèìóþòü 
ô³ç³îëîã³÷íó ð³âíîâàãó äåðåâà ì³æ 
ðîñòîì ³ ïëîäîíîøåííÿì.

Óñüîìó – ñâîÿ íîðìà
Ïåðñèê â³äçíà÷àºòüñÿ ðÿñíèì 

çàâ’ÿçóâàííÿì ïëîä³â (äî 1000 øò. 
íà 1 äåðåâ³), ùî ìîæå ïðèçâåñòè äî 
â³äëàìóâàííÿ ã³ëîê, äð³áí³øàííÿ 
ïëîä³â, çíèæåííÿ ñìàêîâèõ ³ òîâàð-
íèõ âëàñòèâîñòåé. Òîìó äëÿ ñîðò³â 
³ç ñåðåäíüîþ âåëè÷èíîþ ïëîä³â, ÿê³ 
îñîáëèâî ðÿñíî ïëîäîíîñÿòü, ïðî-
âîäÿòü òàê çâàíå íîðìóâàííÿ. Êðóï-
íîïë³äí³ ñîðòè – ìåíø âðîæàéí³, 
òîìó ìåíøîþ ì³ðîþ ïîòðåáóþòü 
ö³º¿ îïåðàö³¿. Ðåêîìåíäîâàíî, ùîá 
íà äåðåâ³ äîñòèãàëî íå á³ëüøå í³æ 
300-400 ïëîä³â. Íîðìóâàííÿ ïðîâî-
äÿòü ï³ñëÿ ÷åðâíåâîãî îïàäàííÿ 

êîðèñíèé ïðè àíåì³¿, ÿêà ìîæå 
ñóïðîâîäæóâàòè ã³ïåðòîí³þ òà ³íø³ 
ñåðöåâ³ íåäóãè. Àäæå â àáðèêîñàõ 
áàãàòî çàë³çà – öå êðîâîòâîðíèé çà-
ñ³á. 100 ã ïëîä³â âïëèâàº íà ïðîöåñ 
êðîâîòâîðåííÿ, ÿê 250 ã ïå÷³íêè. 

Óâàãà! Àêòèâíå ë³êóâàííÿ àáðè-
êîñàìè çàáîðîíåíå õâîðèì íà 
öóêðîâèé ä³àáåò òà ïðè îæèð³íí³. 

Ùî ðîáèòè? Çð³çàòè âñ³ ïîøêîä-
æåí³ ã³ëêè ðàçîì ³ç çäîðîâîþ äå-
ðåâèíîþ çàâäîâæêè 10-12 ñì, ðå-
òåëüíî çáèðàòè óðàæåí³ ïëîäè ³ âñå 
ñïàëþâàòè. 

Ç õ³ì³÷íèõ çàõîä³â áîðîòüáè íàé-
á³ëüø åôåêòèâíèì º çàñòîñóâàííÿ 
ïî ðîæåâîìó áóòîíó áîðäîñüêî¿ 
ð³äèíè, à ï³ñëÿ öâ³ò³ííÿ – ïðåïàðàò³â 
«Õîðóñ», «Òîïñèí Ì». ×åðåç 2 
òèæí³ îáðîáëåííÿ ïîâòîðþþòü îä-
íèì ³ç ïåðåë³÷åíèõ ïðåïàðàò³â.
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Абрикос Мелітопольський ранній
ІАБ-13 – 89 грн. за шт.
Надраннього терміну дозрівання сорт. Плоди масою - 
45-60 г, широкоовальні, жовто-помаранчеві, з неве-
ликим малиново-червоним рум’янцем. Опушення 
слабке. М’якоть помаранчева, соковита, середньої 
щільності, без волокон, приємного винно-солодкого 
смаку. Сорт вирізняється швидкоплідністю, самоплід-
ністю, стабільною врожайністю, зимостійкістю. Зніма-
льна стиглість : кінець червня-початок липня. 

Абрикос Зоряний
ІАБ-16 – 89 грн. за шт.

Абрикос ананасний Діма
ІАБ-15 – 89 грн. за шт.
Ранній, скороплідний, самоплідний, високоврожайний 
сорт. Плоди великі, масою - 50-60 г, світло-жовті з 
восковим нальотом, смачні, соковиті.  По стійкості до 
грибкових хвороб цей сорт стоїть вище анологічних 
сортів абрикоса.

 Самоплідний, зимостійкий середнього терміну дозрі-
вання сорт. Плоди масою - 49-54 г, округлої форми, зі 
злегка загостреною, витягнутої вершиною. Шкірочка 
золотисто-оранжева, слабо опушена. М’якоть світло-
оранжева, соковита, ніжна, солодка. Кісточка добре 
відділяється від м’якоті. Знімальна стиглість: середина 
липня.

Нектарин Янтарний
ІНК-5 -  89 грн.за шт.
Середньо-пізній, самоплідний сорт, морозо- і посухо-
стійкий сорт. Плоди масою 100-110 г, округлої форми. 
М’якоть - жовта, з червоними прожилками, соковита, 
ніжна, волокниста. Кісточка від м’якоті відділяється 
добре. Знімальна стиглість: перша половина вересня. 
Підщепа  - мигдаль.

øóþòüñÿ íàïîëîâèíó. Àçîòí³ äîáðè-
âà âíîñÿòü íàâåñí³ â ïåð³îä àêòèâ-
íîãî ðîñòó äåðåâ, à ôîñôîðí³ òà 
êàë³éí³ – âîñåíè. 

Õâîðîáè ³ øê³äíèêè
Àáðèêîñ á³ëüøå óðàæóºòüñÿ õâî-

ðîáàìè, í³æ øê³äíèêàìè, ³ ç óñ³õ ïî-
ð³ä ìàº íàéìåíøó ñò³éê³ñòü ïðîòè 
ãðèáêîâèõ õâîðîá. Òà íàéá³ëüøå 
éîãî âðàæàº ìîí³ë³îç. 

Ìîí³ë³îç. Ïåðø³ îçíàêè õâîðîáè 
ïðîÿâëÿþòüñÿ íàâåñí³ ï³ä ÷àñ öâ³ò³í-
íÿ äåðåâ ÿê ðàïòîâå ïîáóð³ííÿ ³ âñè-
õàííÿ êâ³òîê, ëèñòÿ òà ã³ëî÷îê. Ï³ä 
÷àñ äîùîâî¿ ïîãîäè õâîðîáà øâèä-
êî ïîøèðþºòüñÿ, ñïðè÷èíÿº êàìå-
äåòå÷ó, à òàêîæ óðàæóº ïëîäè – 
ñïî÷àòêó íà íèõ ç’ÿâëÿºòüñÿ íåâåëè-
êà òåìíà ïëÿìà, ÿêà íåâäîâç³ 
çá³ëüøóºòüñÿ ³ îõîïëþº âåñü ïë³ä. 

Ñåðåä õâîðîá ïåðñèêà íàéá³ëüø 
øêîäî÷èííèìè º êó÷åðÿâ³ñòü ëèñòÿ 
òà áîðîøíèñòà ðîñà. 

Êó÷åðÿâ³ñòü ëèñòÿ ïåðñèêà 
ïðîÿâëÿºòüñÿ ðàíî íàâåñí³ íà 
ìîëîäîìó ëèñò³ ó âèãëÿä³ çäóò-
ò³â ÷åðâîíîãî êîëüîðó, ëèñòÿ 
ñòàº ãîôðîâàíèì, à ïàãîíè 
ìàþòü âêîðî÷åí³ ì³æâóçëÿ, 
âèêðèâëÿþòüñÿ ³ çàñèõàþòü.

Ùî ðîáèòè? Ó òðàâí³ âèð³-
çàþòü ³ ñïàëþþòü óðàæåí³ ïà-
ãîíè ³ ðîçåòêè ëèñòÿ àáî çàñòî-
ñîâóþòü ì³äüâì³ñí³ ôóíã³öèäè 
(ÿê ³ ïðîòè ìîí³ë³îçó). Åôåêòèâ-
íèì òàêîæ º îáïðèñêóâàííÿ äåðåâ 
âîñåíè â ïåð³îä ëèñòîïàäó ðîç÷è-
íîì 1% ì³äíîãî êóïîðîñó. 

Áîðîøíèñòà ðîñà óðàæóº íàñàì-
ïåðåä ìîëîäå ëèñòÿ òà âåðõ³âêè 
ïàãîí³â. Ïðîÿâëÿºòüñÿ ó âèãëÿä³ á³-
ëîãî áîðîøíèñòîãî ù³ëüíîãî íà-
ëüîòó íà ëèñò³ òà âåðõ³âêàõ ïàãîí³â, 
à íà ïëîäàõ óòâîðþþòüñÿ á³ë³ 
ïëÿìè. 

Ùî ðîáèòè? Åôåêòèâíèì ïðîòè 
ö³º¿ õâîðîáè º îáïðèñêóâàííÿ 
ïðåïàðàòàìè «Òîïñèí Ì» àáî 
«Òîïàç» îäðàçó ï³ñëÿ öâ³ò³ííÿ, 
à ï³ä ÷àñ îáð³çàííÿ âèäàëÿþòü 
óðàæåí³ ïàãîíè (ã³ëêè).

Ñåðåä øê³äíèê³â äëÿ äâîõ 
êóëüòóð íåáåçïå÷íîþ º ïîïå-
ëèöÿ. Ïðîòè íå¿ íàéêðàùå îá-
ïðèñêóâàòè äåðåâà (ïðè ïåð-
øèõ îçíàêàõ ïîøêîäæåííÿ) ïå-

ñòèöèäàìè – «Àêòîô³ò», «Êîí-
ô³äîð», «Àêòåëë³ê», «Êàë³ïñî».

Àáðèêîñ
Ââàæàþòü, ùî äîâãîë³òòÿ 

ïðåäñòàâíèê³â äåÿêèõ íàðî-
ä³â Ñõ³äíî¿ Àç³¿ òà Áëèçüêîãî 
Ñõîäó ïîâ’ÿçàíå ç³ ñïîæè-
âàííÿì âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ 
àáðèêîñ³â. ¯õ ðåãóëÿðíå 
âæèâàííÿ äîïîìàãàº áî-
ðîòèñÿ ç íåäóãàìè íèðîê 
òà ã³ïåðòîí³÷íîþ õâîðî-
áîþ, ÿêà ¿õ ñóïðîâîäæóº. 
Àäæå ó öèõ ïëîäàõ äóæå áà-
ãàòî ñïîëóê êàë³þ, òîìó âîíè 
ìàþòü ñå÷îã³íí³ âëàñòèâîñò³, 
âèâîäÿòü ç îðãàí³çìó íàäì³ðíó 
ê³ëüê³ñòü âîäè òà õëîðèä³â. Íàðîäíà 
ìåäèöèíà ²íä³¿ ðàäèòü âæèâàòè ïî 
8-20 øòóê àáðèêîñ³â òðè ðàçè íà 
äåíü äëÿ áîðîòüáè ç ã³ïåðòîí³ºþ. 
Ïëîäè ìàþòü ³ ñóäèíîðîçøèðþ-
âàëüíó ä³þ, ùî òàêîæ äîïîìàãàº 
äîëàòè ã³ïåðòîí³þ, îäíàê â÷åí³ äîñ³ 
íå ðîçãàäàëè ìåõàí³çì ö³º¿ ä³¿. Íà-
òîì³ñòü ïàêèñòàíñüê³ â÷åí³ äîâåëè, 
ùî ðåãóëÿðíèé ïðèéîì àáðèêîñ³â 

çàâ’ÿç³, êîëè ïëîäè äîñÿãíóòü âåëè-
÷èíè ë³ñîâîãî ãîð³õà. Íà îñíîâíèõ 
ïëîäîíîñíèõ ïàãîíàõ çàëèøàþòü 3-
4, à íà á³ëüø ñèëüíèõ – 5 ïëîä³â íà 
â³äñòàí³ 8-10 ñì îäèí â³ä îäíîãî, íà 
áóêåòíèõ ã³ëî÷êàõ – 1-2 ïëîäè. 

Ñë³ä çàëèøàòè ïëîäè áëèæ÷å äî 
îñíîâè ñêåëåòíèõ ã³ëîê, ùî çàïîá³-
ãàº ¿õ ðîç÷àõóâàííþ. Ñèëüíå îáð³-
çóâàííÿ, êîëè çàëèøàþòü 3-6 áðó-
íüîê ³ â³äñòàíü ì³æ ã³ëêàìè 10-20 ñì, 
ñïðèÿº îòðèìàííþ âåëèêèõ ïëîä³â 

³ ïîë³ïøóº ¿õí³é òîâàðíèé âèãëÿä.
Äëÿ á³ëüøîñò³ ñîðò³â àáðèêîñà 

òàêîæ òðåáà ïðîâîäèòè ïðîð³ä-
æóâàííÿ çàâ’ÿç³, ùîá íå äîïó-
ñòèòè äð³áí³øàííÿ ïëîä³â. Íà-
éêðàùèé ðåçóëüòàò îòðèìó-
þòü ï³ä ÷àñ ðó÷íîãî ïðîð³äæó-
âàííÿ, ÿêå ïðîâîäÿòü ó ÷åðâí³. 
Çàéâó çàâ’ÿçü âèäàëÿþòü, çà-
ëèøàþ÷è íà ã³ëêàõ îäèíè÷í³ 

ïëîäè, ÿê³ ðîçòàøîâàí³ îäèí â³ä 
îäíîãî íà â³äñòàí³ 10 ñì. 

Âíåñåííÿ äîáðèâ
ßêùî ïåðåä çàêëàäàííÿì ñàäó 

´ðóíò óäîáðþâàëè, òî âíîñèòè äî-
áðèâà ïî÷èíàþòü ³ç 4-5 ðîêó ï³ñëÿ 
ñàä³ííÿ äåðåâ. ßêùî æ í³ – äîáðèâà 
âíîñÿòü ùîð³÷íî âîñåíè ³ç çàðîá-
ëåííÿì ó ́ ðóíò íà ãëèáèíó 10-14 ñì 
ïî âñ³é ïëîù³ ïðèñòîâáóðíèõ ñìóã. 
Ó ðîêè, êîëè âíîñÿòüñÿ îðãàí³÷í³ 
äîáðèâà, äîçè ì³íåðàëüíèõ çìåí-



Абрикос Мелітопольський чорний
ІАБ-14 – 89 грн. за шт.
Чорний абрикос походить від гібридизації абрикоса 
звичайного з аличею, через що іменується абрикосо-
аличею. Сорт Мелітопольський чорний вирізняється 
хорошою зимостійкістю, стабільним високим врожа-
єм. Плоди масою 50 г, овальні, темно-бордові, опуше-
ні. М’якоть червона, соковита, медова зі слабкою ніж-
ною кислинкою. В смаку відчувається не тільки смач-
нющий смак абрикоса, але й відтінок смаку сливи  
Знімальна стиглість: середина липня.

Абрикос

Округла крона абрикоса

Насадження абрикоса з округлою кроною

ùåííÿ ì³æ îáð³çàíèìè íà ïëîäîíî-
øåííÿ ã³ëî÷êàìè íà â³äñòàí³ 10-20 
ñì îäíà â³ä îäíî¿ â³äáèðàþòü 
ïàãîíè, ÿê³ ñèëüíî âêîðî÷óþòü 
íà 2-3 íèæí³ ðîñòîâ³ áðóíüêè. 
Öå òàê çâàí³ «ñó÷êè çàì³-
ùåííÿ», ùî íàãàäóº ïðèí-
öèï îáð³çóâàííÿ âèíîãðàä-
íèõ êóù³â. Íà öèõ ñó÷êàõ 
óë³òêó âèðîñòàþòü 2-3 ïàãî-
íè, ç ÿêèõ îäèí íàñòóïíî¿ 
âåñíè âêîðîòÿòü íà ïëîäî-
íîøåííÿ, à äðóãèé – çíîâó 
íà 2–3 áðóíüêè íà â³äíîâëåí-
íÿ. Ïàãîíè, ùî â³äïëîäîíî-
ñèëè, â³äð³çóþòü «íà ê³ëüöå». Òàê³ 
ïðèéîìè îáð³çóâàííÿ óòðèìóþòü 
ô³ç³îëîã³÷íó ð³âíîâàãó äåðåâà ì³æ 
ðîñòîì ³ ïëîäîíîøåííÿì.

Óñüîìó – ñâîÿ íîðìà
Ïåðñèê â³äçíà÷àºòüñÿ ðÿñíèì 

çàâ’ÿçóâàííÿì ïëîä³â (äî 1000 øò. 
íà 1 äåðåâ³), ùî ìîæå ïðèçâåñòè äî 
â³äëàìóâàííÿ ã³ëîê, äð³áí³øàííÿ 
ïëîä³â, çíèæåííÿ ñìàêîâèõ ³ òîâàð-
íèõ âëàñòèâîñòåé. Òîìó äëÿ ñîðò³â 
³ç ñåðåäíüîþ âåëè÷èíîþ ïëîä³â, ÿê³ 
îñîáëèâî ðÿñíî ïëîäîíîñÿòü, ïðî-
âîäÿòü òàê çâàíå íîðìóâàííÿ. Êðóï-
íîïë³äí³ ñîðòè – ìåíø âðîæàéí³, 
òîìó ìåíøîþ ì³ðîþ ïîòðåáóþòü 
ö³º¿ îïåðàö³¿. Ðåêîìåíäîâàíî, ùîá 
íà äåðåâ³ äîñòèãàëî íå á³ëüøå í³æ 
300-400 ïëîä³â. Íîðìóâàííÿ ïðîâî-
äÿòü ï³ñëÿ ÷åðâíåâîãî îïàäàííÿ 

êîðèñíèé ïðè àíåì³¿, ÿêà ìîæå 
ñóïðîâîäæóâàòè ã³ïåðòîí³þ òà ³íø³ 
ñåðöåâ³ íåäóãè. Àäæå â àáðèêîñàõ 
áàãàòî çàë³çà – öå êðîâîòâîðíèé çà-
ñ³á. 100 ã ïëîä³â âïëèâàº íà ïðîöåñ 
êðîâîòâîðåííÿ, ÿê 250 ã ïå÷³íêè. 

Óâàãà! Àêòèâíå ë³êóâàííÿ àáðè-
êîñàìè çàáîðîíåíå õâîðèì íà 
öóêðîâèé ä³àáåò òà ïðè îæèð³íí³. 

Ùî ðîáèòè? Çð³çàòè âñ³ ïîøêîä-
æåí³ ã³ëêè ðàçîì ³ç çäîðîâîþ äå-
ðåâèíîþ çàâäîâæêè 10-12 ñì, ðå-
òåëüíî çáèðàòè óðàæåí³ ïëîäè ³ âñå 
ñïàëþâàòè. 

Ç õ³ì³÷íèõ çàõîä³â áîðîòüáè íàé-
á³ëüø åôåêòèâíèì º çàñòîñóâàííÿ 
ïî ðîæåâîìó áóòîíó áîðäîñüêî¿ 
ð³äèíè, à ï³ñëÿ öâ³ò³ííÿ – ïðåïàðàò³â 
«Õîðóñ», «Òîïñèí Ì». ×åðåç 2 
òèæí³ îáðîáëåííÿ ïîâòîðþþòü îä-
íèì ³ç ïåðåë³÷åíèõ ïðåïàðàò³â.
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Абрикос Мелітопольський ранній
ІАБ-13 – 89 грн. за шт.
Надраннього терміну дозрівання сорт. Плоди масою - 
45-60 г, широкоовальні, жовто-помаранчеві, з неве-
ликим малиново-червоним рум’янцем. Опушення 
слабке. М’якоть помаранчева, соковита, середньої 
щільності, без волокон, приємного винно-солодкого 
смаку. Сорт вирізняється швидкоплідністю, самоплід-
ністю, стабільною врожайністю, зимостійкістю. Зніма-
льна стиглість : кінець червня-початок липня. 

Абрикос Зоряний
ІАБ-16 – 89 грн. за шт.

Абрикос ананасний Діма
ІАБ-15 – 89 грн. за шт.
Ранній, скороплідний, самоплідний, високоврожайний 
сорт. Плоди великі, масою - 50-60 г, світло-жовті з 
восковим нальотом, смачні, соковиті.  По стійкості до 
грибкових хвороб цей сорт стоїть вище анологічних 
сортів абрикоса.

 Самоплідний, зимостійкий середнього терміну дозрі-
вання сорт. Плоди масою - 49-54 г, округлої форми, зі 
злегка загостреною, витягнутої вершиною. Шкірочка 
золотисто-оранжева, слабо опушена. М’якоть світло-
оранжева, соковита, ніжна, солодка. Кісточка добре 
відділяється від м’якоті. Знімальна стиглість: середина 
липня.

Нектарин Янтарний
ІНК-5 -  89 грн.за шт.
Середньо-пізній, самоплідний сорт, морозо- і посухо-
стійкий сорт. Плоди масою 100-110 г, округлої форми. 
М’якоть - жовта, з червоними прожилками, соковита, 
ніжна, волокниста. Кісточка від м’якоті відділяється 
добре. Знімальна стиглість: перша половина вересня. 
Підщепа  - мигдаль.

øóþòüñÿ íàïîëîâèíó. Àçîòí³ äîáðè-
âà âíîñÿòü íàâåñí³ â ïåð³îä àêòèâ-
íîãî ðîñòó äåðåâ, à ôîñôîðí³ òà 
êàë³éí³ – âîñåíè. 

Õâîðîáè ³ øê³äíèêè
Àáðèêîñ á³ëüøå óðàæóºòüñÿ õâî-

ðîáàìè, í³æ øê³äíèêàìè, ³ ç óñ³õ ïî-
ð³ä ìàº íàéìåíøó ñò³éê³ñòü ïðîòè 
ãðèáêîâèõ õâîðîá. Òà íàéá³ëüøå 
éîãî âðàæàº ìîí³ë³îç. 

Ìîí³ë³îç. Ïåðø³ îçíàêè õâîðîáè 
ïðîÿâëÿþòüñÿ íàâåñí³ ï³ä ÷àñ öâ³ò³í-
íÿ äåðåâ ÿê ðàïòîâå ïîáóð³ííÿ ³ âñè-
õàííÿ êâ³òîê, ëèñòÿ òà ã³ëî÷îê. Ï³ä 
÷àñ äîùîâî¿ ïîãîäè õâîðîáà øâèä-
êî ïîøèðþºòüñÿ, ñïðè÷èíÿº êàìå-
äåòå÷ó, à òàêîæ óðàæóº ïëîäè – 
ñïî÷àòêó íà íèõ ç’ÿâëÿºòüñÿ íåâåëè-
êà òåìíà ïëÿìà, ÿêà íåâäîâç³ 
çá³ëüøóºòüñÿ ³ îõîïëþº âåñü ïë³ä. 

Ñåðåä õâîðîá ïåðñèêà íàéá³ëüø 
øêîäî÷èííèìè º êó÷åðÿâ³ñòü ëèñòÿ 
òà áîðîøíèñòà ðîñà. 

Êó÷åðÿâ³ñòü ëèñòÿ ïåðñèêà 
ïðîÿâëÿºòüñÿ ðàíî íàâåñí³ íà 
ìîëîäîìó ëèñò³ ó âèãëÿä³ çäóò-
ò³â ÷åðâîíîãî êîëüîðó, ëèñòÿ 
ñòàº ãîôðîâàíèì, à ïàãîíè 
ìàþòü âêîðî÷åí³ ì³æâóçëÿ, 
âèêðèâëÿþòüñÿ ³ çàñèõàþòü.

Ùî ðîáèòè? Ó òðàâí³ âèð³-
çàþòü ³ ñïàëþþòü óðàæåí³ ïà-
ãîíè ³ ðîçåòêè ëèñòÿ àáî çàñòî-
ñîâóþòü ì³äüâì³ñí³ ôóíã³öèäè 
(ÿê ³ ïðîòè ìîí³ë³îçó). Åôåêòèâ-
íèì òàêîæ º îáïðèñêóâàííÿ äåðåâ 
âîñåíè â ïåð³îä ëèñòîïàäó ðîç÷è-
íîì 1% ì³äíîãî êóïîðîñó. 

Áîðîøíèñòà ðîñà óðàæóº íàñàì-
ïåðåä ìîëîäå ëèñòÿ òà âåðõ³âêè 
ïàãîí³â. Ïðîÿâëÿºòüñÿ ó âèãëÿä³ á³-
ëîãî áîðîøíèñòîãî ù³ëüíîãî íà-
ëüîòó íà ëèñò³ òà âåðõ³âêàõ ïàãîí³â, 
à íà ïëîäàõ óòâîðþþòüñÿ á³ë³ 
ïëÿìè. 

Ùî ðîáèòè? Åôåêòèâíèì ïðîòè 
ö³º¿ õâîðîáè º îáïðèñêóâàííÿ 
ïðåïàðàòàìè «Òîïñèí Ì» àáî 
«Òîïàç» îäðàçó ï³ñëÿ öâ³ò³ííÿ, 
à ï³ä ÷àñ îáð³çàííÿ âèäàëÿþòü 
óðàæåí³ ïàãîíè (ã³ëêè).

Ñåðåä øê³äíèê³â äëÿ äâîõ 
êóëüòóð íåáåçïå÷íîþ º ïîïå-
ëèöÿ. Ïðîòè íå¿ íàéêðàùå îá-
ïðèñêóâàòè äåðåâà (ïðè ïåð-
øèõ îçíàêàõ ïîøêîäæåííÿ) ïå-

ñòèöèäàìè – «Àêòîô³ò», «Êîí-
ô³äîð», «Àêòåëë³ê», «Êàë³ïñî».

Àáðèêîñ
Ââàæàþòü, ùî äîâãîë³òòÿ 

ïðåäñòàâíèê³â äåÿêèõ íàðî-
ä³â Ñõ³äíî¿ Àç³¿ òà Áëèçüêîãî 
Ñõîäó ïîâ’ÿçàíå ç³ ñïîæè-
âàííÿì âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ 
àáðèêîñ³â. ¯õ ðåãóëÿðíå 
âæèâàííÿ äîïîìàãàº áî-
ðîòèñÿ ç íåäóãàìè íèðîê 
òà ã³ïåðòîí³÷íîþ õâîðî-
áîþ, ÿêà ¿õ ñóïðîâîäæóº. 
Àäæå ó öèõ ïëîäàõ äóæå áà-
ãàòî ñïîëóê êàë³þ, òîìó âîíè 
ìàþòü ñå÷îã³íí³ âëàñòèâîñò³, 
âèâîäÿòü ç îðãàí³çìó íàäì³ðíó 
ê³ëüê³ñòü âîäè òà õëîðèä³â. Íàðîäíà 
ìåäèöèíà ²íä³¿ ðàäèòü âæèâàòè ïî 
8-20 øòóê àáðèêîñ³â òðè ðàçè íà 
äåíü äëÿ áîðîòüáè ç ã³ïåðòîí³ºþ. 
Ïëîäè ìàþòü ³ ñóäèíîðîçøèðþ-
âàëüíó ä³þ, ùî òàêîæ äîïîìàãàº 
äîëàòè ã³ïåðòîí³þ, îäíàê â÷åí³ äîñ³ 
íå ðîçãàäàëè ìåõàí³çì ö³º¿ ä³¿. Íà-
òîì³ñòü ïàêèñòàíñüê³ â÷åí³ äîâåëè, 
ùî ðåãóëÿðíèé ïðèéîì àáðèêîñ³â 

çàâ’ÿç³, êîëè ïëîäè äîñÿãíóòü âåëè-
÷èíè ë³ñîâîãî ãîð³õà. Íà îñíîâíèõ 
ïëîäîíîñíèõ ïàãîíàõ çàëèøàþòü 3-
4, à íà á³ëüø ñèëüíèõ – 5 ïëîä³â íà 
â³äñòàí³ 8-10 ñì îäèí â³ä îäíîãî, íà 
áóêåòíèõ ã³ëî÷êàõ – 1-2 ïëîäè. 

Ñë³ä çàëèøàòè ïëîäè áëèæ÷å äî 
îñíîâè ñêåëåòíèõ ã³ëîê, ùî çàïîá³-
ãàº ¿õ ðîç÷àõóâàííþ. Ñèëüíå îáð³-
çóâàííÿ, êîëè çàëèøàþòü 3-6 áðó-
íüîê ³ â³äñòàíü ì³æ ã³ëêàìè 10-20 ñì, 
ñïðèÿº îòðèìàííþ âåëèêèõ ïëîä³â 

³ ïîë³ïøóº ¿õí³é òîâàðíèé âèãëÿä.
Äëÿ á³ëüøîñò³ ñîðò³â àáðèêîñà 

òàêîæ òðåáà ïðîâîäèòè ïðîð³ä-
æóâàííÿ çàâ’ÿç³, ùîá íå äîïó-
ñòèòè äð³áí³øàííÿ ïëîä³â. Íà-
éêðàùèé ðåçóëüòàò îòðèìó-
þòü ï³ä ÷àñ ðó÷íîãî ïðîð³äæó-
âàííÿ, ÿêå ïðîâîäÿòü ó ÷åðâí³. 
Çàéâó çàâ’ÿçü âèäàëÿþòü, çà-
ëèøàþ÷è íà ã³ëêàõ îäèíè÷í³ 

ïëîäè, ÿê³ ðîçòàøîâàí³ îäèí â³ä 
îäíîãî íà â³äñòàí³ 10 ñì. 

Âíåñåííÿ äîáðèâ
ßêùî ïåðåä çàêëàäàííÿì ñàäó 

´ðóíò óäîáðþâàëè, òî âíîñèòè äî-
áðèâà ïî÷èíàþòü ³ç 4-5 ðîêó ï³ñëÿ 
ñàä³ííÿ äåðåâ. ßêùî æ í³ – äîáðèâà 
âíîñÿòü ùîð³÷íî âîñåíè ³ç çàðîá-
ëåííÿì ó ́ ðóíò íà ãëèáèíó 10-14 ñì 
ïî âñ³é ïëîù³ ïðèñòîâáóðíèõ ñìóã. 
Ó ðîêè, êîëè âíîñÿòüñÿ îðãàí³÷í³ 
äîáðèâà, äîçè ì³íåðàëüíèõ çìåí-



волоський
Ãîð³õ âîëîñüêèé â³äãàíÿº íå ò³-

ëüêè íàáðèäëèâèõ ìóõ, à é íàäîêó÷-
ëèâ³ õâîðîáè. Ó íàðîäí³é ìåäèöèí³ 
³ñíóº áàãàòî ðåöåïò³â ë³êóâàëüíèõ 
çàñîá³â ïðîòè ã³ïåðòîí³¿. Âèáèðàéòå 
íà ñâ³é ñìàê. 

Ñâ³æ³ ãîð³õè. Ïðè ã³ïåðòîí³¿ ðà-
äÿòü âæèâàòè ïî 100 ã âîëîñüêèõ 
ãîð³õ³â ³ç ìåäîì ùîäíÿ ïðîòÿãîì 
1,5 ì³ñÿöÿ. 

Íàñò³é ³ç ÿäåð. 1 ñòîëîâà ëîæêà 
î÷èùåíèõ âîëîñüêèõ ãîð³õ³â íà 1 
ñêëÿíêó îêðîïó, íàñòîÿòè â òåðìîñ³ 
12 ãîäèí, ïðîö³äèòè, äîäàòè 1 ÷. ë. 
ìåäó. Ïèòè ïî 1/3 ñêëÿíêè ïðîòÿãîì 
äíÿ ì³æ ïðèéîìàìè ¿æ³. 

Íàñòîÿíêà ç ïåðåòèíîê. ßêùî 
àðòåð³àëüíèé òèñê ï³äâèùóºòüñÿ 
âíàñë³äîê òèðåîòîêñèêîçó (ï³äâè-
ùåíî¿ ôóíêö³¿ ùèòîïîä³áíî¿ çàëî-
çè), ïðèãîòóéòå íàñòîÿíêó ç ïåðåòè-

íîê ñóõèõ ãîð³õ³â – 500 ã íà 0,5 ë 
40% ñïèðòó àáî âèíà (íàñòîþâàòè 
10–12 äí³â ³ âæèâàòè ïî 15–20 
êðàïåëü òðè ðàçè íà äåíü çà 20 õâ. 
äî ¿æ³ ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ). 

Ãîð³õîâå ìîëîêî. 10 ã ãîð³õîâèõ 
ÿäåð ðîçòèðàþòü ó ñòóïö³, êèï’ÿòÿòü 
ó 200 ìë ìîëîêà. Â³äâàð ïðîö³äæó-
þòü, äîäàþòü 10 ã öóêðó àáî ìåäó, 
ï’þòü íàï³âãàðÿ÷èì çà 15–20 õâ. äî 
¿æ³.

×àé ³ç ëèñòÿ ãîð³õà. 1 ÷àéíó ëî-
æêó ïîäð³áíåíîãî àáî ñâ³æîãî ëèñ-
òÿ çàëèòè ñêëÿíêîþ îêðîïó, íàñòîÿ-
òè 10 õâ., ïèòè òåïëèì ïî 2 ñêëÿíêè 
3 ðàçè íà äåíü. 

Íåçð³ë³ ïëîäè. Äëÿ ë³êóâàííÿ ã³-
ïåðòîí³¿ ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè ³ 
íåçð³ë³ ãîð³õè – ¿õ çáèðàþòü íà-
ïðèê³íö³ òðàâíÿ, ðîçð³çàþòü íîæåì 
íà 3–4 ÷àñòèíè, ñóøàòü ó çàò³íêó. ²ç 
ñóõèõ ïëîä³â ãîòóþòü âîäíèé åê-
ñòðàêò – 1 ñòîëîâó ëîæêó ñèðîâèíè 
íà ñêëÿíêó âîäè, âàðèòè 30 õâ., 
ïèòè ïî 1 ñò. ë. 3-4 ðàçè íà äåíü. 

Ãîð³õîâå âàðåííÿ. Îñòàíí³ì ÷à-
ñîì ïîïóëÿðíèì ñòàëî âàðåííÿ ç 
ìîëîäèõ ïëîä³â ãîð³õ³â. Âîíî òàêîæ 
êîðèñíå ã³ïåðòîí³êàì. Ìîëîä³ 
çåëåí³ ãîð³õè (1 êã), ÿê³ çáèðàþòü ó 
äåíü íà ²âàíà Êóïàëà àáî çà äâà äí³ 
äî ñâÿòà, ïðîêîëþþòü òîâñòîþ ãîë-
êîþ ó ê³ëüêîõ ì³ñöÿõ, çàìî÷óþòü ó 
âîä³ íà 14 äí³â, ùîäíÿ ì³íÿþ÷è 
âîäó âðàíö³ òà ââå÷åð³. Ïîò³ì ãîð³õè 
âàðÿòü, ïîêè íå ïîì’ÿêøàþòü, â³ä-
ö³äæóþòü âîäó ³ çàíóðþþòü ïëîäè â 
ãóñòèé ñèðîï (íà 1 êã ïëîä³â ìàº 
áóòè 800 ã öóêðó), ìàñó äîâîäÿòü äî 
êèï³ííÿ ³ çàëèøàþòü íà 12 ãîäèí, 
ïîò³ì çíîâó êèï’ÿòÿòü. ßêùî ÷åðåç 
äîáó ñèðîï çàëèøèòüñÿ ð³äêèì, çà-
êèï’ÿò³òü éîãî âòðåòº. Ãàðÿ÷ó ìàñó 
ðîçëèâàþòü ó ÷èñò³ ñóõ³ áàíêè, ù³-
ëüíî çàêðèâàþòü ³ ñòàâëÿòü ó ñóõå 
òåïëå ì³ñöå íà äîáó. 

Грецький горіх (сіянець)
ІГГ-1 – 99 грн. за шт.

Фундук Галле 
ІФН-3 – 129 грн. за шт.

Ñèëüíîðîñëèé êóù ñåðåäíüî¿ ãóñòîòè. Ãîð³õè – 
äóæå âåëèê³, ìàþòü êîíóñîâèäíó ôîðìó, äî-
çð³âàþòü ó äðóã³é ïîëîâèí³ âåðåñíÿ – íà ïî÷à-
òêó æîâòíÿ. Îäèí ³ç íàéïëîäîâèò³øèõ ñîðò³â. 
Ïîòðåáóº òàêèõ çàïèëþâà÷³â, ÿê Áàðñåëîíñü-
êèé, Êîñôîðä.

Фундук Варшавський червоний
ІФН-4 – 129 грн. за шт.
Ñèëüíîðîñëèé êóëÿñòèé êóù. Ãîð³õè âåëèê³ ³ 
äóæå ñìà÷í³, äîñòèãàþòü ó äðóã³é ïîëîâèí³ 
âåðåñíÿ. Êðàñèâå ÷åðâîíå ëèñòÿ ïîñòóïîâî 
çåëåí³º âë³òêó. Çàïèëþâà÷: Ãàëëå.

Хурма Віргінська.
ІХР-4 – 179 грн. за шт.

Фундук Косфорд 
ІФН-2 – 129 грн. за шт.

Фундук Сіянці Варшавського  червоного
 ІФН-8 - 49 грн. за шт
 
Вирощування фундука. Рекомендації.
 ВКН-3 - 5 грн. за шт

Фундук Каталонський
ІФН-5 – 129 грн. за шт.

Óí³êàëüíå, ìîðîçîñò³éêå (-37°Ñ), ëèñòîïàäíå 
äåðåâî.  Öâ³òå ó ÷åðâí³ æîâòóâàòèìè, çàïàøíè-
ìè êâ³òêàìè. Ïëîäè êóëÿñò³ àáî êîí³÷í³, ä³àìåò-
ðîì 2-5 ñì (äî 40 ã), æîâò³, ïðè ïîâíîìó äî-
çð³âàíí³ äóæå ì’ÿê³, ñîëîäê³, ñìà÷í³, ç ïðèºì-
íèì àðîìàòîì ðîìó, ì³ñòÿòü öóêîð, á³ëîê, ïå-
êòèí, çàë³çî, â³òàì³íè À ³ Ñ . ¯¯ ñìàêîâ³ ÿêîñò³ 
îö³íþþòüñÿ íàáàãàòî âèùå, í³æ õóðìè ñõ³äíî¿. 
Äîçð³âàííÿ ïëîä³â ðîçòÿãíóòå ³ òðèâàº ç æîâò-
íÿ äî äðóãî¿ äåêàäè ëèñòîïàäà, çàâäÿêè ÷îìó 
õóðìà äîâøå ðàäóº ñâî¿ì óðîæàºì. Óðîæàé äî 
250 êã ç äåðåâà. Âñòóïàº â ïëîäëíîøåííÿ íà 
2-4 ð³ê. Õîðîøèé ìåäîíîñ. Ñâ³òëîëþáíà. Â³ä-
äàº ïåðåâàãó çàõèùåí³é â³ä â³òðó ä³ëÿíö³. Äåðå-
âèíà ïðèäàòíà äëÿ âèãîòîâëåííÿ ìåáë³â òà ìó-
çè÷íèõ ³íñòðóìåíò³â.

Ðàíí³é, äóæå âðîæàéíèé ñîðò. Ãîð³õè – âåëèê³, 
ïîäîâãóâàò³ ç äóæå òîíêîþ øêàðëóïîþ (ìîæíà 
ðîçêîëþâàòè ïàëüöÿìè). Âåëèêîþ ïåðåâàãîþ º 
çäàòí³ñòü äî ñàìîçàïèëåííÿ. Îäíàê ³ç çàïèëþ-
âà÷åì (Ãàëëå) âðîæà¿ âèù³. Êîñôîðä – äîáðèé 
çàïèëþâà÷ äëÿ áàãàòüîõ ³íøèõ ñîðò³â.

Ó ö³é áðîøóð³ â äåòàëÿõ  âèñâòëåí³ îñíîâí³ 
ïèòàííÿ ïîñàäêè ³ âèðîùóâàííÿ ôóíäóêà.

Âèñîêèé êóù ³ç ãóñòîþ êðîíîþ. Ãîð³õè – äóæå 
âåëèê³, îêðóãë³, ñîêîâèò³, ñîëîäê³. Äîçð³âàº â 
ñåðåäèí³ âåðåñíÿ. Ðàíî ïî÷èíàº ïëîäîíîñèòè, 
äóæå âðîæàéíèé òà ìîðîçîñò³éêèé. Çàïèëþâà÷: 
Áàðñåëîíñüêèé.

оріх Г

Малина Пінгвін
ОКН-615 - 45 грн.за шт. (контейнер)
ОКН-615В - 162 грн. за 4 шт. (економія 18 грн.)
ІМЛ- 14 - 45 грн.за шт. (голий  корінь)
ІМЛ-14В - 162 грн. за 4 шт. (економія 18 грн.)

Малина Марія
ІМЛ-12 - 39 грн. за шт.  (голий корінь)
ІМЛ-12В - 140 грн. за 4 шт. (економія 16 грн.)

Гігантська Ожина Тріпл Краун 
ОКН-281 – 59 грн. за шт. (контейнер)
ІОЖ-5 - 59 грн. за шт. (голий корінь)

Малина Брусвяна
ОКН-111 - 39 грн. за шт. (контейнер)
ОКН- 111В - 140 грн. за 4 шт. (економія 16 грн.)
ІМЛ-11 - 39 грн. за шт. (голий  корінь)
ІМЛ-11В- 140 грн. за 4 шт. (економія 16 грн.)

Ожина Блек Сатін
   ОКН-102 - 55 грн. за шт. (контейнер)
   ІОЖ-1 - 55 грн. за шт. (голий корінь)

Ранньостиглий ремантрантний сорт. Ягоди темно-черво-
ні, кисло-солодкі, великі, маса – 7 г, кісточки дрібненькі, 
довго тримаються на кущі. Висота куща 1,1-1,4 м, стебла 
міцні, не потребують підв’язування. Урожайність – до 
6 кг з куща. Витримує морози до - 25°С. 

Надранній сорт, що починає плодоносити з першої дека-
ди червня, щедро плодоносить аж до другої декади ли-
пня, тобто впродовж 40-45 днів. Ягоди великі, міцні, со-
ковиті, ніжні, ароматні і смачні (не кислі). Під час транс-
портування ягоди не мнуться, не втрачають сік.

Кущі з твердими пагонами, які швидко ростуть, висотою 
до 2-х метрів. «Це справжнісінька плодоносна стіна!» - 
захоплено кажуть люди. Ягоди  великих розмірів (до 8 г), 
соковиті, солодкі на смак. Цей ожиновий шедевр виріз-
няється дуже високою врожайністю – дорослий кущ дає 
до 15 кг ягід. Сорт безколючковий середнього терміну 
дозрівання. Пагони пластичні і їх легко можна пригнути 
для укриття на зиму.

Ремонтантний високоврожайний сорт. Кущі високі, дере-
вовидні, 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. Плодоно-
сить з червня і до морозів.

Ожина Навахо
ОКН-103 – 59 грн. за шт. (контейнер)
ОКН-103В - 212 грн. за 4 шт. (економія 24 грн.)
ІОЖ-7 - 59 грн. за шт. (голий  корінь)
ІОЖ-7В - 212 грн. за 4 шт. (економія 24 грн.)

Ягода середнього розміру (до 5г), чорна, блискуча, пруг-
ка, дуже транспортабельна, дуже смачна. Плодоношення 
починається в кінці липня і триває весь серпень.

Безколючкова ожина, що належить до дуже врожайних 
сортів. Висота куща 1,2 м, пагони пряморослі. Ягоди 
великі, смачні, чорного кольору. Дозрівають в другій 
половині серпня.

Ожина Рубен
ОКН-282 – 79 грн. за шт. (контейнер)
ІОЖ-13 – 79 грн. за шт. (голий  корінь)

Ожина Чачакська безстранна
ОКН-616 - 69 грн. за шт.  (контейнер)
ОКН-616В - 249 грн. за 4 шт. (економія 27 грн.)
ІОЖ-19 - 69 грн. за шт.  (голий  корінь)
ІОЖ-19В - 249 грн. за 4 шт. (економія 27 грн.)

Сербський середньостиглий, високоврожайний, промис-
ловий сорт, більш моозостійкий ніж інші  сорти ожини. 
Ягоди великі, середньою масою 9,3 г (окремі досягають 
ваги 15,4 г), блискучі, щільні, подовжено циліндричної 
форми, дуже солодкі,смачні й ароматні. У фазі повної зрі-
лості легко знімаються з куща. При сприятливих умовах 
вирощування врожайність перевищує 25 т/га. Транспор-
табельність ягід на далекі відстані – відмінна. З ягід да-
ного сорту виходить відмінне, вишукане вино.

Малина Євразія 
ОКН-614 - 45 грн.за шт. (контейнер)
ОКН-614В - 162 грн. за 4 шт. (економія 18 грн.)
ІМЛ- 13- 45 грн.за шт. (голий  корінь)
ІМЛ- 13В - 162 грн. за 4 шт. (економія 18 грн.)

Малина Ярославна
ОКН-110 – 42 грн. за шт. (контейнер)
ОКН-110В – 151 грн. за 4 шт. (економія 17 грн.)
ІМЛ-15 – 42 грн. за шт. (голий  корінь)
ІМЛ-15В – 151 грн. за 4 шт. (економія 17 грн.)

Ожина Лох Несс 
ОКН-235 - 55 грн. за шт. (контейнер)
ОКН-235В -198 грн. за 4 шт. (економія 22 грн.)
ІОЖ-12 – 55 грн. за шт. (голий  корінь)
ІОЖ-12В - 198 грн. за 4 шт. (економія 22 грн.)

Ремонтантний  крупноплідний, скоростиглий високовро-
жайний сорт. Ягоди великі, масою 4-6,5 г, конічної форми, 
темно-малинові з кисло-солодкою м’якоттю, дає високі 
врожаї незалежно від умов вирощування. Дозріває на 
початку серпня, в стислі терміни віддає весь урожай до 
середини вересня. Зрілі ягоди можуть висіти на кущі 5-7 
діб без втрати якісних показників. Кущ прямостоячий тип 
«малинове дерево». Сорт стійкий до спеки, морозу, хво-
роб і шкідників. 

Ремонтантний сорт. Плодоношення з початку серпня до 
кінця жовтня. Ягоди жовті, розміром до 35 мм, середньої 
щільності. Врожайність висока: 4 кг з куща.  Кущ серед-
нього зросту до 1,7 м, штамбового типу з невеликим роз-
галуженням.

Шотландський середньостиглий, безколючковий сорт 
ожини. Ягоди  чорні, блискучі, дуже смачні, 
транспортабельні, масою 4-5 г. Урожайність в середньому 
14-16 т/га, а в окремі роки може перевищувати 20 т/га.

Ожина Арапахо
ОКН-495 - 59 грн. за шт.  (контейнер)
ІОЖ-11 - 59 грн. за шт.  (голий  корінь)

Безколючковий, хворобостійкий сорт з прямостоячими 
пагонами. Самий ранній по терміну дозріванню сорт ожи-
ни. Ягоди чорні, ширококонічні, великі, солодкі, ароматні, 
масою до 10 г. Морозостійкість до -25°С. На Півдні України 
вирощують без укриття на зиму.

Новий високоврожайний, самоплідний, слабоколючко-
вий, транспортабельний сорт. Перший у світі ремонтант-
ний сорт, що плодоносить на однорічних пагонах. Росте, 
як малина, з вертикально направленими пагонами, не 
плететься і не потребує жодної опори. Ягоди великі, ма-
сою до 14 г і 4 см довжиною, солодкі на смак, солодші за 
полуницю, щільні, соковиті, видовженої форми та наси-
чено чорного забарвлення.
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волоський
Ãîð³õ âîëîñüêèé â³äãàíÿº íå ò³-

ëüêè íàáðèäëèâèõ ìóõ, à é íàäîêó÷-
ëèâ³ õâîðîáè. Ó íàðîäí³é ìåäèöèí³ 
³ñíóº áàãàòî ðåöåïò³â ë³êóâàëüíèõ 
çàñîá³â ïðîòè ã³ïåðòîí³¿. Âèáèðàéòå 
íà ñâ³é ñìàê. 

Ñâ³æ³ ãîð³õè. Ïðè ã³ïåðòîí³¿ ðà-
äÿòü âæèâàòè ïî 100 ã âîëîñüêèõ 
ãîð³õ³â ³ç ìåäîì ùîäíÿ ïðîòÿãîì 
1,5 ì³ñÿöÿ. 

Íàñò³é ³ç ÿäåð. 1 ñòîëîâà ëîæêà 
î÷èùåíèõ âîëîñüêèõ ãîð³õ³â íà 1 
ñêëÿíêó îêðîïó, íàñòîÿòè â òåðìîñ³ 
12 ãîäèí, ïðîö³äèòè, äîäàòè 1 ÷. ë. 
ìåäó. Ïèòè ïî 1/3 ñêëÿíêè ïðîòÿãîì 
äíÿ ì³æ ïðèéîìàìè ¿æ³. 

Íàñòîÿíêà ç ïåðåòèíîê. ßêùî 
àðòåð³àëüíèé òèñê ï³äâèùóºòüñÿ 
âíàñë³äîê òèðåîòîêñèêîçó (ï³äâè-
ùåíî¿ ôóíêö³¿ ùèòîïîä³áíî¿ çàëî-
çè), ïðèãîòóéòå íàñòîÿíêó ç ïåðåòè-

íîê ñóõèõ ãîð³õ³â – 500 ã íà 0,5 ë 
40% ñïèðòó àáî âèíà (íàñòîþâàòè 
10–12 äí³â ³ âæèâàòè ïî 15–20 
êðàïåëü òðè ðàçè íà äåíü çà 20 õâ. 
äî ¿æ³ ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ). 

Ãîð³õîâå ìîëîêî. 10 ã ãîð³õîâèõ 
ÿäåð ðîçòèðàþòü ó ñòóïö³, êèï’ÿòÿòü 
ó 200 ìë ìîëîêà. Â³äâàð ïðîö³äæó-
þòü, äîäàþòü 10 ã öóêðó àáî ìåäó, 
ï’þòü íàï³âãàðÿ÷èì çà 15–20 õâ. äî 
¿æ³.

×àé ³ç ëèñòÿ ãîð³õà. 1 ÷àéíó ëî-
æêó ïîäð³áíåíîãî àáî ñâ³æîãî ëèñ-
òÿ çàëèòè ñêëÿíêîþ îêðîïó, íàñòîÿ-
òè 10 õâ., ïèòè òåïëèì ïî 2 ñêëÿíêè 
3 ðàçè íà äåíü. 

Íåçð³ë³ ïëîäè. Äëÿ ë³êóâàííÿ ã³-
ïåðòîí³¿ ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè ³ 
íåçð³ë³ ãîð³õè – ¿õ çáèðàþòü íà-
ïðèê³íö³ òðàâíÿ, ðîçð³çàþòü íîæåì 
íà 3–4 ÷àñòèíè, ñóøàòü ó çàò³íêó. ²ç 
ñóõèõ ïëîä³â ãîòóþòü âîäíèé åê-
ñòðàêò – 1 ñòîëîâó ëîæêó ñèðîâèíè 
íà ñêëÿíêó âîäè, âàðèòè 30 õâ., 
ïèòè ïî 1 ñò. ë. 3-4 ðàçè íà äåíü. 

Ãîð³õîâå âàðåííÿ. Îñòàíí³ì ÷à-
ñîì ïîïóëÿðíèì ñòàëî âàðåííÿ ç 
ìîëîäèõ ïëîä³â ãîð³õ³â. Âîíî òàêîæ 
êîðèñíå ã³ïåðòîí³êàì. Ìîëîä³ 
çåëåí³ ãîð³õè (1 êã), ÿê³ çáèðàþòü ó 
äåíü íà ²âàíà Êóïàëà àáî çà äâà äí³ 
äî ñâÿòà, ïðîêîëþþòü òîâñòîþ ãîë-
êîþ ó ê³ëüêîõ ì³ñöÿõ, çàìî÷óþòü ó 
âîä³ íà 14 äí³â, ùîäíÿ ì³íÿþ÷è 
âîäó âðàíö³ òà ââå÷åð³. Ïîò³ì ãîð³õè 
âàðÿòü, ïîêè íå ïîì’ÿêøàþòü, â³ä-
ö³äæóþòü âîäó ³ çàíóðþþòü ïëîäè â 
ãóñòèé ñèðîï (íà 1 êã ïëîä³â ìàº 
áóòè 800 ã öóêðó), ìàñó äîâîäÿòü äî 
êèï³ííÿ ³ çàëèøàþòü íà 12 ãîäèí, 
ïîò³ì çíîâó êèï’ÿòÿòü. ßêùî ÷åðåç 
äîáó ñèðîï çàëèøèòüñÿ ð³äêèì, çà-
êèï’ÿò³òü éîãî âòðåòº. Ãàðÿ÷ó ìàñó 
ðîçëèâàþòü ó ÷èñò³ ñóõ³ áàíêè, ù³-
ëüíî çàêðèâàþòü ³ ñòàâëÿòü ó ñóõå 
òåïëå ì³ñöå íà äîáó. 

Грецький горіх (сіянець)
ІГГ-1 – 99 грн. за шт.

Фундук Галле 
ІФН-3 – 129 грн. за шт.

Ñèëüíîðîñëèé êóù ñåðåäíüî¿ ãóñòîòè. Ãîð³õè – 
äóæå âåëèê³, ìàþòü êîíóñîâèäíó ôîðìó, äî-
çð³âàþòü ó äðóã³é ïîëîâèí³ âåðåñíÿ – íà ïî÷à-
òêó æîâòíÿ. Îäèí ³ç íàéïëîäîâèò³øèõ ñîðò³â. 
Ïîòðåáóº òàêèõ çàïèëþâà÷³â, ÿê Áàðñåëîíñü-
êèé, Êîñôîðä.

Фундук Варшавський червоний
ІФН-4 – 129 грн. за шт.
Ñèëüíîðîñëèé êóëÿñòèé êóù. Ãîð³õè âåëèê³ ³ 
äóæå ñìà÷í³, äîñòèãàþòü ó äðóã³é ïîëîâèí³ 
âåðåñíÿ. Êðàñèâå ÷åðâîíå ëèñòÿ ïîñòóïîâî 
çåëåí³º âë³òêó. Çàïèëþâà÷: Ãàëëå.

Хурма Віргінська.
ІХР-4 – 179 грн. за шт.

Фундук Косфорд 
ІФН-2 – 129 грн. за шт.

Фундук Сіянці Варшавського  червоного
 ІФН-8 - 49 грн. за шт
 
Вирощування фундука. Рекомендації.
 ВКН-3 - 5 грн. за шт

Фундук Каталонський
ІФН-5 – 129 грн. за шт.

Óí³êàëüíå, ìîðîçîñò³éêå (-37°Ñ), ëèñòîïàäíå 
äåðåâî.  Öâ³òå ó ÷åðâí³ æîâòóâàòèìè, çàïàøíè-
ìè êâ³òêàìè. Ïëîäè êóëÿñò³ àáî êîí³÷í³, ä³àìåò-
ðîì 2-5 ñì (äî 40 ã), æîâò³, ïðè ïîâíîìó äî-
çð³âàíí³ äóæå ì’ÿê³, ñîëîäê³, ñìà÷í³, ç ïðèºì-
íèì àðîìàòîì ðîìó, ì³ñòÿòü öóêîð, á³ëîê, ïå-
êòèí, çàë³çî, â³òàì³íè À ³ Ñ . ¯¯ ñìàêîâ³ ÿêîñò³ 
îö³íþþòüñÿ íàáàãàòî âèùå, í³æ õóðìè ñõ³äíî¿. 
Äîçð³âàííÿ ïëîä³â ðîçòÿãíóòå ³ òðèâàº ç æîâò-
íÿ äî äðóãî¿ äåêàäè ëèñòîïàäà, çàâäÿêè ÷îìó 
õóðìà äîâøå ðàäóº ñâî¿ì óðîæàºì. Óðîæàé äî 
250 êã ç äåðåâà. Âñòóïàº â ïëîäëíîøåííÿ íà 
2-4 ð³ê. Õîðîøèé ìåäîíîñ. Ñâ³òëîëþáíà. Â³ä-
äàº ïåðåâàãó çàõèùåí³é â³ä â³òðó ä³ëÿíö³. Äåðå-
âèíà ïðèäàòíà äëÿ âèãîòîâëåííÿ ìåáë³â òà ìó-
çè÷íèõ ³íñòðóìåíò³â.

Ðàíí³é, äóæå âðîæàéíèé ñîðò. Ãîð³õè – âåëèê³, 
ïîäîâãóâàò³ ç äóæå òîíêîþ øêàðëóïîþ (ìîæíà 
ðîçêîëþâàòè ïàëüöÿìè). Âåëèêîþ ïåðåâàãîþ º 
çäàòí³ñòü äî ñàìîçàïèëåííÿ. Îäíàê ³ç çàïèëþ-
âà÷åì (Ãàëëå) âðîæà¿ âèù³. Êîñôîðä – äîáðèé 
çàïèëþâà÷ äëÿ áàãàòüîõ ³íøèõ ñîðò³â.

Ó ö³é áðîøóð³ â äåòàëÿõ  âèñâòëåí³ îñíîâí³ 
ïèòàííÿ ïîñàäêè ³ âèðîùóâàííÿ ôóíäóêà.

Âèñîêèé êóù ³ç ãóñòîþ êðîíîþ. Ãîð³õè – äóæå 
âåëèê³, îêðóãë³, ñîêîâèò³, ñîëîäê³. Äîçð³âàº â 
ñåðåäèí³ âåðåñíÿ. Ðàíî ïî÷èíàº ïëîäîíîñèòè, 
äóæå âðîæàéíèé òà ìîðîçîñò³éêèé. Çàïèëþâà÷: 
Áàðñåëîíñüêèé.

оріх Г

Малина Пінгвін
ОКН-615 - 45 грн.за шт. (контейнер)
ОКН-615В - 162 грн. за 4 шт. (економія 18 грн.)
ІМЛ- 14 - 45 грн.за шт. (голий  корінь)
ІМЛ-14В - 162 грн. за 4 шт. (економія 18 грн.)

Малина Марія
ІМЛ-12 - 39 грн. за шт.  (голий корінь)
ІМЛ-12В - 140 грн. за 4 шт. (економія 16 грн.)

Гігантська Ожина Тріпл Краун 
ОКН-281 – 59 грн. за шт. (контейнер)
ІОЖ-5 - 59 грн. за шт. (голий корінь)

Малина Брусвяна
ОКН-111 - 39 грн. за шт. (контейнер)
ОКН- 111В - 140 грн. за 4 шт. (економія 16 грн.)
ІМЛ-11 - 39 грн. за шт. (голий  корінь)
ІМЛ-11В- 140 грн. за 4 шт. (економія 16 грн.)

Ожина Блек Сатін
   ОКН-102 - 55 грн. за шт. (контейнер)
   ІОЖ-1 - 55 грн. за шт. (голий корінь)

Ранньостиглий ремантрантний сорт. Ягоди темно-черво-
ні, кисло-солодкі, великі, маса – 7 г, кісточки дрібненькі, 
довго тримаються на кущі. Висота куща 1,1-1,4 м, стебла 
міцні, не потребують підв’язування. Урожайність – до 
6 кг з куща. Витримує морози до - 25°С. 

Надранній сорт, що починає плодоносити з першої дека-
ди червня, щедро плодоносить аж до другої декади ли-
пня, тобто впродовж 40-45 днів. Ягоди великі, міцні, со-
ковиті, ніжні, ароматні і смачні (не кислі). Під час транс-
портування ягоди не мнуться, не втрачають сік.

Кущі з твердими пагонами, які швидко ростуть, висотою 
до 2-х метрів. «Це справжнісінька плодоносна стіна!» - 
захоплено кажуть люди. Ягоди  великих розмірів (до 8 г), 
соковиті, солодкі на смак. Цей ожиновий шедевр виріз-
няється дуже високою врожайністю – дорослий кущ дає 
до 15 кг ягід. Сорт безколючковий середнього терміну 
дозрівання. Пагони пластичні і їх легко можна пригнути 
для укриття на зиму.

Ремонтантний високоврожайний сорт. Кущі високі, дере-
вовидні, 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. Плодоно-
сить з червня і до морозів.

Ожина Навахо
ОКН-103 – 59 грн. за шт. (контейнер)
ОКН-103В - 212 грн. за 4 шт. (економія 24 грн.)
ІОЖ-7 - 59 грн. за шт. (голий  корінь)
ІОЖ-7В - 212 грн. за 4 шт. (економія 24 грн.)

Ягода середнього розміру (до 5г), чорна, блискуча, пруг-
ка, дуже транспортабельна, дуже смачна. Плодоношення 
починається в кінці липня і триває весь серпень.

Безколючкова ожина, що належить до дуже врожайних 
сортів. Висота куща 1,2 м, пагони пряморослі. Ягоди 
великі, смачні, чорного кольору. Дозрівають в другій 
половині серпня.

Ожина Рубен
ОКН-282 – 79 грн. за шт. (контейнер)
ІОЖ-13 – 79 грн. за шт. (голий  корінь)

Ожина Чачакська безстранна
ОКН-616 - 69 грн. за шт.  (контейнер)
ОКН-616В - 249 грн. за 4 шт. (економія 27 грн.)
ІОЖ-19 - 69 грн. за шт.  (голий  корінь)
ІОЖ-19В - 249 грн. за 4 шт. (економія 27 грн.)

Сербський середньостиглий, високоврожайний, промис-
ловий сорт, більш моозостійкий ніж інші  сорти ожини. 
Ягоди великі, середньою масою 9,3 г (окремі досягають 
ваги 15,4 г), блискучі, щільні, подовжено циліндричної 
форми, дуже солодкі,смачні й ароматні. У фазі повної зрі-
лості легко знімаються з куща. При сприятливих умовах 
вирощування врожайність перевищує 25 т/га. Транспор-
табельність ягід на далекі відстані – відмінна. З ягід да-
ного сорту виходить відмінне, вишукане вино.

Малина Євразія 
ОКН-614 - 45 грн.за шт. (контейнер)
ОКН-614В - 162 грн. за 4 шт. (економія 18 грн.)
ІМЛ- 13- 45 грн.за шт. (голий  корінь)
ІМЛ- 13В - 162 грн. за 4 шт. (економія 18 грн.)

Малина Ярославна
ОКН-110 – 42 грн. за шт. (контейнер)
ОКН-110В – 151 грн. за 4 шт. (економія 17 грн.)
ІМЛ-15 – 42 грн. за шт. (голий  корінь)
ІМЛ-15В – 151 грн. за 4 шт. (економія 17 грн.)

Ожина Лох Несс 
ОКН-235 - 55 грн. за шт. (контейнер)
ОКН-235В -198 грн. за 4 шт. (економія 22 грн.)
ІОЖ-12 – 55 грн. за шт. (голий  корінь)
ІОЖ-12В - 198 грн. за 4 шт. (економія 22 грн.)

Ремонтантний  крупноплідний, скоростиглий високовро-
жайний сорт. Ягоди великі, масою 4-6,5 г, конічної форми, 
темно-малинові з кисло-солодкою м’якоттю, дає високі 
врожаї незалежно від умов вирощування. Дозріває на 
початку серпня, в стислі терміни віддає весь урожай до 
середини вересня. Зрілі ягоди можуть висіти на кущі 5-7 
діб без втрати якісних показників. Кущ прямостоячий тип 
«малинове дерево». Сорт стійкий до спеки, морозу, хво-
роб і шкідників. 

Ремонтантний сорт. Плодоношення з початку серпня до 
кінця жовтня. Ягоди жовті, розміром до 35 мм, середньої 
щільності. Врожайність висока: 4 кг з куща.  Кущ серед-
нього зросту до 1,7 м, штамбового типу з невеликим роз-
галуженням.

Шотландський середньостиглий, безколючковий сорт 
ожини. Ягоди  чорні, блискучі, дуже смачні, 
транспортабельні, масою 4-5 г. Урожайність в середньому 
14-16 т/га, а в окремі роки може перевищувати 20 т/га.

Ожина Арапахо
ОКН-495 - 59 грн. за шт.  (контейнер)
ІОЖ-11 - 59 грн. за шт.  (голий  корінь)

Безколючковий, хворобостійкий сорт з прямостоячими 
пагонами. Самий ранній по терміну дозріванню сорт ожи-
ни. Ягоди чорні, ширококонічні, великі, солодкі, ароматні, 
масою до 10 г. Морозостійкість до -25°С. На Півдні України 
вирощують без укриття на зиму.

Новий високоврожайний, самоплідний, слабоколючко-
вий, транспортабельний сорт. Перший у світі ремонтант-
ний сорт, що плодоносить на однорічних пагонах. Росте, 
як малина, з вертикально направленими пагонами, не 
плететься і не потребує жодної опори. Ягоди великі, ма-
сою до 14 г і 4 см довжиною, солодкі на смак, солодші за 
полуницю, щільні, соковиті, видовженої форми та наси-
чено чорного забарвлення.
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ì ÿòè ’
М’ята�перцева�-�одна�з�най-

улюбленіших�рослин�україн-
ців,�хоча�«народилася»�вона�
у�далекій�Англії.�Зрештою,�
ця�рослина�давно�підкорила�
світ.�У�середньовіччі�нею�на-
тирали�столи�перед�прийо-
мом�гостей,�щоб�настрій�у�
всіх�був�гарний.�Студентам�
радили�носити�вінки�з�м’я-
ти�-�щоб�науки�добре�засво-
ювалися.�В�чому�ж�секрет�
цієї�рослини? 

Âîíà ì³ñòèòü áàãàòî á³îëîã³÷íî 
àêòèâíèõ ðå÷îâèí (ôëàâîíî¿äè, 
îðãàí³÷í³ êèñëîòè, äóáèëüí³ ðå÷î-
âèíè, ì³êðîåëåìåíòè – ì³äü, ìàð-
ãàíåöü, ïåêòèíîâ³ ðå÷îâèíè), ñå-
ðåä ÿêèõ îñîáëèâó àðîìàòè÷íó 
ïðèâàáëèâ³ñòü ³ ö³íí³ñòü ìàº åô³ð-
íà îë³ÿ, îñíîâíèì   êîìïîíåíòîì 
ÿêî¿ º ìåíòîë. Íàéá³ëüøå åô³ðíî¿ 
îë³¿   ó ëèñò³ ï³ä ÷àñ áóòîí³çàö³¿ ðî-
ñëèíè. Çäàâíà ó íàðîäí³é 
ìåäèöèí³ ì’ÿòó 
âèêîðèñòîâó-
þòü ïðè øëóí-
êîâèõ êîëüêàõ, 

џÆ³íî÷à ìàã³ÿ. Ïðè ðÿñíèõ ìåí-
ñòðóàö³ÿõ ïðèéìàþòü íàñò³é ç ëè-
ñòÿ ì’ÿòè ç ìåäîì – 1 äåñåðòíó ë 
ñèðîãî àáî 1 ÷ ë ñóõîãî ëèñòÿ íà 1 
ñêëÿíêó îêðîïó, íàñòîÿòè 30 õâ, 
ïèòè ïî ï³âñêëÿíêè 2-3 ðàçè íà 
äåíü çà 15 õâ äî ¿äè. Ç ìåòîþ 
îìîëîäæåííÿ øê³ðè  ìîæíà óìè-
âàòèñÿ íàñòîºì ì’ÿòè, à ìîæíà 
çðîáèòè ³ ç çàïàðåíî¿ á³îìàñè ìà-
ñêó íà îáëè÷÷ÿ. Â äàâíèíó æ âçà-
ãàë³ ì’ÿòó ââàæàëè æ³íî÷îþ òðà-
âîþ ³ íå ðåêîìåíäóâàëè âæèâàòè 
¿¿ ìîëîäèì ÷îëîâ³êàì, ùîá íå 
çìåíøóâàòè ñåêñóàëüí³ ñèëè. 
џ Ïðè íàðèâàõ, çàáèòòÿõ, îï³-

êàõ íàêëàäàþòü (÷åðåç ìàðëþ) 
çàïàðåíó á³îìàñó  àáî ïîì’ÿòå 
ëèñòÿ ì’ÿòè. Íàñòîéêó ñèðîãî 
àáî ñóõîãî ëèñòÿ íà îë³¿ òàêîæ 
âèêîðèñòîâóþòü çîâí³øíüî – ïðè 
åêçåì³ òà âèðàçêàõ. ¯¿ ãîòóþòü òàê: 
ïîäð³áíåíå ëèñòÿ íàñòîþþòü íà 
96% ñïèðò³ ó ñï³ââ³äíîøåíí³ 1:5 
âïðîäîâæ 5 ä³á, ïîò³ì ïðîö³äæó-
þòü çì³øóþòü ó ð³âíèõ ïðîïîðö³ÿõ 
³ç ðîñëèííîþ îë³ºþ, âèïàðîâóþòü 
íà âîäÿí³é áàí³. 
џ Ïðè ãðèáêîâèõ óðàæåííÿõ 

øê³ðè ó õâîðèõ íà ÖÄ âèêîðèñòî-
âóþòü àïë³êàö³¿ ³ç ñîêó ³ êàøêè ì’ÿ-
òè íà óðàæåí³ ä³ëÿíêè. 
џ Îðèã³íàëüí³ ñïåö³¿. Ó õàð÷îâî-

ìó ðàö³îí³ ì’ÿòó (ñâ³æå ³ ñóøåíå 
ëèñòÿ) âèêîðèñòîâóþòü ÿê ïðèïðà-
âó - äëÿ âèï³÷êè õë³áà, ïðÿíèê³â, 
âîíà íàäàº ï³êàíòíîãî ñìàêó ñà-
ëàòàì, ïåðøèì, äðóãèì ñòðà-âàì, 
íàïîÿì. 
џ Ì’ÿòíèé äå-

ñåðò. ßáëóêî 
òà ìîðêâó íàòè-
ðàþòü íà êðóï-
íó òåðêó, ïåðå-
ì³øóþòü, äîäà-
þòü äð³áíî ïî-
ð³çàíå ëèñòÿ 
ñâ³æî¿ ì’ÿòè, 
çàïðàâëÿþòü ñìåòàíîþ òà íåâå-
ëèêîþ ê³ëüê³ñòþ öóêðó. Ïîñèïà-
þòü ïîäð³áíåíèìè ãîð³õàìè – 50 ã 
ÿáëóê, 30 ã ìîðêâè, 15 ã ì’ÿòè, 
öóêîð àáî êñèë³ò - 5 ã, ãîð³õ³â -5 ã, 
ñìåòàíà – 20 ã. 
џ Ì’ÿòíèé ñàëàò. Äð³áíèìè êóáè-

êàìè íàð³çàþòü âàðåíó êàðòîïëþ, 
ìîðêâó, öèáóëþ, äîäàþòü â³äâàðå-
íó òåëÿòèíó, äð³áíî ïîñ³÷åíå ëèñ-
òÿ ì’ÿòè, ï³äñîëþþòü, çàïðàâëÿ-

íóäîò³,  ã³ïåðòîí³÷í³é õâîðîá³, àòå-
ðîñêëåðîç³, çàõâîðþâàíí³ íèðîê, 
ïðè ðåâìàòèçì³, ãîëîâíèõ áîëÿõ, 
ì³ãðåíÿõ, åï³ëåïñ³¿, íåâðàëã³ÿõ, òà-
õ³êàðä³¿, ïðîíîñàõ, ãåìîðî¿, æîâ-
òóñ³, çàñòóäàõ.
џ Ì’ÿòà – àíàëüãåòèê. Ñïî÷àòêó 

îõîëîäæóº, çâóæóº ñóäèíè, ïîò³ì 
äàðóº â³ä÷óòòÿ òåïëà, à îï³ñëÿ ä³º 
ÿê àíåñòåç³ÿ. Òîìó ñâ³æå ëèñòÿ 
ïðèêëàäàþòü äî  ÷îëà ïðè ñèëü-
íîìó ãîëîâíîìó áîëþ. Ïðè ì³ãðå-
í³ ìîæíà íàòèðàòè ñêðîí³  ç³ì’ÿ-
òèì ëèñòÿì ì’ÿòè.
џ Íàñòîéêà íà 70% ñïèðò³ – 

ñâ³æå ëèñòÿ ñ³÷óòü òà çàëèâàþòü 
70% ñïèðòîì ó ñï³ââ³äíîøåíí³ 
1:12, íàñòîþþòü ïðè ê³ìíàòí³é 
òåìïåðàòóð³ ó òåìíîìó ì³ñö³ 10 
äí³â. Ïðîö³äæóþòü òà ïðèéìàþòü 
ïî 20 êðàïåëü ç ÷àºì, íàïîÿìè 
àáî çìî÷óþòü ñêðîí³ ïðè ãîëîâíî-
ìó áîëþ, êðàïàþòü íà öóêîð ³ êëà-
äóòü ï³ä ÿçèê ïðè áîëÿõ ó ñåðö³ òà 

áåçñîíí³.
џ Ñïàòè ÷è íå ñïàòè? Ì’ÿòà 

âõîäèòü äî áàãàòüîõ çàñïîê³éëè-
âèõ çáîð³â, ÿê³ âæèâàþòü ïðè íåð-
âîâîìó çáóäæåíí³,áåçñîíí³, ð³ç-
íèõ íåâðîòè÷íèõ ñòàíàõ. Îäíàê 
ïàì’ÿòàéòå, ùî ââå÷åð³  íå 
ìîæ-íà ïèòè ì’ÿòí³ íàñòî¿ – ó 
öåé ïåð³îä âîíè íàâïàêè òîí³çó-
þòü îðãàí³çì!  
џ Ì’ÿòíèé ÷àé – íå ò³ëüêè çàäî-

þòü ìàéîíåçîì, çåëåíèì ãîðî-
øêîì, ïîñèïàþòü êðîïîì. Êàð-
òîïëÿ – 350 ã, ìîðêâà – 30 ã, 
öèáóë³ – 15 ã , òåëÿòèíà – 50 ã, 
ì’ÿòà – 30 ã, êîíñåðâîâàíèé 
çåëåíèé ãî-ðîøîê – 30 ã, 
ìàéîíåç àáî ñìåòàíà – 20-
30 ã, êð³ï – 5 ã òà ñ³ëü çà 
ñìàêîì. 
џÁîðù ³ç ì’ÿòîþ. Ó íåæè-

ðíèé áóëüéîí äîäàþòü äð³á-
íî ïîð³çàíó êàðòîïëþ, ìîð-
êâó, êàïóñòó, òîìàòíèé ñîóñ. 
Êîëè ñòðàâà áóäå íàïîëîâèíó 
ãîòîâà, äîäàþòü íàòåðò³ áóðÿêè 
òà ã³ëî÷êó ì’ÿòè. Âñå äîâîäÿòü äî 
êèï³ííÿ. Ïîñèïàþòü çåëåííþ òà 
ïîëèâàþòü ñìåòàíîþ ïåðåä òèì 
ÿê ïîäàòè íà ñò³ë. 
џ Òóøåíà êàïóñòà ç ì’ÿòîþ. 

Êâàøåíó êàïóñòó çì³øóþòü ç ïî-
äð³áíåíîþ ñâ³æîþ êàïóñòîþ, ïîñ³-
÷åíîþ öèáóëåþ òà íàòåðòîþ ìîð-
êâîþ, ï³äñìàæóþòü íà ðîñëèíí³é 
îë³¿, òóøêóþòü ìàéæå äî ãîòîâ-
íîñò³. Äîäàþòü òîìàòíèé ñîóñ àáî 
ñ³ê òîìàò³â ³ íàð³çàíå øìàòî÷êàìè 
â³äâàðåíå ì’ÿñî, äàë³ òóøêóþòü 
ïîì³øóþ÷è. Çà 5 õâ äî ãîòîâíîñò³ 
äîäàþòü äð³áíî íàñ³÷åíå ëèñòÿ 
ì’ÿòè, ï³äñîëþþòü. Íà 150 ã êâà-
øåíî¿ êàïóñòè 100 ã ñâ³æî¿, 20 ã 
öèáóë³, ìîðêâè – 20 ã, òîìàòíîãî 
ñîóñó – 30 ã, ì’ÿñà – 60 ã, ì’ÿòè – 
10 ã, ñ³ëü çà ñìàêîì. 
џ Íàï³é ç ÷îðíèöåþ òà ì’ÿòîþ. 

Ëèñòÿ ì’ÿòè ìèþòü, ïðîïóñêàþòü 
÷åðåç ì’ÿñîðóáêó, çàëèâàþòü 150 

ìë îêðîïó. Íàñòîþþòü 1 ãîäèíó ³ 
äîäàþòü òàêèé æå îá’ºì îêðîïó, 
íàñòîþþòü ùå 2 ãîä, ïðîö³äæóþòü, 
äîâîäÿòü äî êèï³ííÿ, äîäàþòü ñ³ê 
÷îðíèöü. 

Ì’ÿòíå ñ³ìåéñòâî
Â Óêðà¿í³ êóëüòèâóþòü ùå é ë³-

íàëîëüíó àáî êó÷åðÿâó ì’ÿòó. ¯¿ 
âèêîðèñòîâóþòü ÿê ïðÿíîù³. Ç ë³-
êóâàëüíîþ ìåòîþ ïîêàçàíà ïðè 
ìåòåîðèçì³. Ìîæíà âèêîðèñòîâó-

âîëåííÿ,  à é ë³êè. ßêùî ïðèãîòó-
âàòè éîãî ïðàâèëüíî. 1 ñò. ë. ëè-
ñòÿ íà 1 ñêëÿíêó îêðîïó, ïèòè ïî 
ï³âñêëÿíêè 4 ðàçè íà äåíü. Òàêèé 
÷àé ï³äñèëþº ñåêðåö³þ òðàâíèõ 
çàëîç, çáóäæóº àïåòèò, ïðèñêî-
ðþº ïåðèñòàëüòèêó øëóíêîâî-
êèøêîâîãî òðàêòó, çìåíøóº íàïà-
äè ïå÷³¿, äîïîìàãàº ïðè ñïàçìàõ, 
êîë³êàõ øëóíêà, êèøå÷íèêà. 
Çíåáîëþº ñåðöåâ³ ñòåíîêàðäè÷í³, 
íåâðîòè÷í³ òà ì’ÿçîâ³ áîë³.  
џ Ñ³ê äëÿ øê³ðè. Ñ³ê ñâ³æîãî ëè-

ñòÿ ì’ÿòè âèêîðèñòîâóþòü äëÿ 
çìàùóâàííÿ ä³ëÿíîê øê³ðè, óðà-
æåíèõ íåóñêëàäíåíèìè ãðèáêîâè-
ìè çàõâîðþâàííÿìè. Çîâí³øíüî 
íàñò³é ç ëèñòÿ âèêîðèñòîâóþòü 
äëÿ ïîëîñêàíü ðîòîâî¿ ïîðîæíèíè 
(ñâ³æèé ïîäèõ ãàðàíòîâàíî!), äëÿ 
êîìïðåñ³â ïðè ñâåðáëÿ÷ö³, íåéðî-
äåðì³òàõ òà åêçåì³. Äëÿ ïîëî-
ñêàíü ìîæíà ïðèãîòóâàòè ëèñòÿ 
ì’ÿòè íà ÷åðâîíîìó âèí³ - ó ñï³â-
â³äíîøåíí³ 1:10. Íàñò³é äëÿ îáìè-
âàíü: 1 ñò. ë. ñèðîâèíè íà 0,5 ë 
îêðîïó, íàñòîþþòü 1 ãîäèíó.
џË³êè äëÿ øëóíêó ³ ïå÷³íêè. 

Ïðåïàðàòè ç ì’ÿòè ïðèãí³÷óþòü 
ïðîöåñè ãíèòòÿ òà áðîä³ííÿ â òðà-
âíîìó êàíàë³. Âîíè ìàþòü â³òðî-
ã³ííó ä³þ, ïîñèëþþòü æîâ÷îòâîð-
íó ôóíêö³þ ïå÷³íêè, ñïðèÿþòü âè-
ä³ëåííþ æîâ÷³. Öå – â³äì³ííèé çà-
ñ³á â³ä íóäîòè (íàâ³òü ïðè òîêñèêî-
çàõ ó âàã³òíèõ! – ïðèéìàòè íàòùå 
íå âñòàþ÷è ç ë³æêà), ïðè êàòàðà-
ëüíèõ ñòàíàõ òðàâíîãî êàíàëó, 

ïðè íåòðàâ-
ëåíí³ æèð³â, 
ãåïàòèòàõ, õî-
ëàíã³òàõ, æîâ-
÷îêàì’ÿí³é 
õâîðîá³. Íàñò³é 
ç ëèñòÿ – 5 ã 
àáî 1/2 ñò. ë. 
ñèðîâèíè íà 1 
ñêëÿíêó îêðî-

ïó, íàñòîÿòè 15-20 õâ., ïèòè ïî 
ï³âñêëÿíêè ÷è òðåòèíó ñêëÿíêè 2-3 
ðàçè íà äåíü çà 15 õâ äî ¿äè. 
џ Íà çì³íó ïîãîäè. Ì’ÿòà º îä-

íèì ç êðàùèõ çàñîá³â ïðè ìåòåî-
ïàò³¿ (÷óòëèâ³ñòü äî êîëèâàíü àòìî-
ñôåðíîãî òèñêó, çì³íè ïîãîäè). Ïè-
éòå ÷àé ç ì’ÿòîþ òà ïîò³øòå ñåáå 
âàííàìè - 50 ã ì’ÿòè íà â³äðî âî-
äè, äîâåñòè äî êèï³ííÿ, íå êèï’ÿ-
òèòè (àáî ïðîñòî çàëèòè îêðîïîì). 

М’ята перцева Прилуцька 6 
ОКН-560 – 34 грн. за 2 шт. (в горщику) 

Сушене листя м’яти Прилуцька
ЧАК-7 – 22 грн. за 50 г

Сушене листя м’яти Удайчанка
ЧАК-8 – 22 грн. за 50г

Сушене листя м’яти Оксамитова
 ЧАК-9 – 22 грн. за 50 г

Сушене листя м’яти Діана
ЧАК-6 – 22 грн. за 50 г

Ур ожайність зеленої маси - 73,1 ц/га, урожайність 
сухих листків при 14% вологості - 14,9 ц/га. Трива-   
лість вегетаційного періоду – 92 дні. Сорт стійкий до 
вилягання і посухи. Сорт – стандарт на ефірну олію.

М’ята ліналоольна Оксамитова
ОКН-562 – 34 грн. за 2 шт.  (в горщику) 
Урожайність зеленої маси – 71,5 ц/га, урожайність 
сухих листків при 14% вологості – 18,4 ц/га. В Україні 
відсутні аналоги даного сорту. Використовується для 
виробництва ефірної олії як замінника коріандрової 
(зі значним економічним ефектом).

М’ята перцева Удайчанка 
ОКН-561 – 34 грн. за 2 шт.  (в горщику) 
Урожайність зеленої маси – 67,6 ц/га, урожайність 
сухих листків при 14% вологості – 15,5 ц/га. Придат-
ний для одержання ефірної олії зі значним вмістом 
ментолу.

М’ята карвонна Діана
ОКН-563 – 34 грн. за 2 шт.  (в горщику) 
Урожайність зеленої маси – 58,3 ц/га, урожайність 
сухих листків при 14% вологості – 12,7 ц/га. В Україні 
відсутні аналоги даного сорту. Використовується для 
виробництва ефірної олії як замінника укропної (зі 
значним економічним ефектом).

Ñâiæèé подих 

âàòè ò³ æ ë³êàðñüê³ ôîðìè ùî ³ ó 
ì’ÿòè ïåðöåâî¿. Îñíîâíà â³äì³í-
í³ñòü ì’ÿòíîãî «ñ³ìåéñòâà» – ó 
ñêëàä³ åô³ðíèõ îë³é. ßêùî ó ïåð-
öåâî¿ ì’ÿòè îñíîâíèì ¿¿ êîìïîíåí-
òîì º ìåíòîë, òî ó ë³íàëîëüíî¿ – 
ë³íàëîë, à îë³ÿ êàðâîííî¿ ì’ÿòè 
(ùå îäíà ðîäè÷êà, ÿêà çäîáóâàº 
ïîïóëÿðí³ñòü â Óêðà¿í³) ì³ñòèòü 
ïåðåâàæíî êàðâîí. «Ñåñòðè» ïåð-
öåâî¿ ì’ÿòè íå ìàþòü òàêîãî îõî-
ëîäæóþ÷îãî åôåêòó, áî íå  ì³ñ-
òÿòü ìåíòîëó, âîíè  ìàþòü ³ äåùî 
â³äì³íí³ ë³êóâàëüí³ âëàñòèâîñò³.   

Ç êàðâîííî¿ ì’ÿòè îòðèìóþòü 
åô³ðíó îë³þ, ïîïóëÿðíó â êóë³íàð³¿, 
ùå  â ñòàðîäàâí³ ÷àñè ¿¿ âèêîðè-

ñòîâóâàëè ÿê 
àðîìàòèçàòîð 
äëÿ âàíí. 
Âîäíà íàñòîé-
êà ç êàðâîííî¿ 
ì’ÿòè äîïîìà-
ãàº ïðè øëóí-
êîâ³é êîë³ö³, 
íóäîò³, íåòðàâ-
ëåíí³ øëóíêà 

òà ìåòåîðèçì³, ïðè øê³ðíèõ çàõâî-
ðþâàííÿõ. Âîíà òàìóº  ãîëîâíèé 
á³ëü, ìàº àíòèñåïòè÷íó, àíòèîêñè-
äàíòíó, ïðîòèñïàçìàòè÷íó, ïîòî-
ã³ííó, â³äõàðêóâàëüíó, ðàíîçàãîþ-
âàëüíó,  òîí³çóþ÷ó ä³þ. Êàðâîííó 
ì’ÿòó  ðàäÿòü  âèêîðèñòîâóâàòè  
ïðè àñòì³, áðîíõ³ò³, ïîðóøåíí³ ðî-
áîòè æîâ÷íîãî ì³õóðà, ïå÷³íêè. 
Âîíà äîïîìàãàº ïðè çàñòóäàõ, 
ãðèï³, ëèõîìàíö³, íåðâîâîìó âè-
ñíàæåíí³.   
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ì ÿòè ’
М’ята�перцева�-�одна�з�най-

улюбленіших�рослин�україн-
ців,�хоча�«народилася»�вона�
у�далекій�Англії.�Зрештою,�
ця�рослина�давно�підкорила�
світ.�У�середньовіччі�нею�на-
тирали�столи�перед�прийо-
мом�гостей,�щоб�настрій�у�
всіх�був�гарний.�Студентам�
радили�носити�вінки�з�м’я-
ти�-�щоб�науки�добре�засво-
ювалися.�В�чому�ж�секрет�
цієї�рослини? 

Âîíà ì³ñòèòü áàãàòî á³îëîã³÷íî 
àêòèâíèõ ðå÷îâèí (ôëàâîíî¿äè, 
îðãàí³÷í³ êèñëîòè, äóáèëüí³ ðå÷î-
âèíè, ì³êðîåëåìåíòè – ì³äü, ìàð-
ãàíåöü, ïåêòèíîâ³ ðå÷îâèíè), ñå-
ðåä ÿêèõ îñîáëèâó àðîìàòè÷íó 
ïðèâàáëèâ³ñòü ³ ö³íí³ñòü ìàº åô³ð-
íà îë³ÿ, îñíîâíèì   êîìïîíåíòîì 
ÿêî¿ º ìåíòîë. Íàéá³ëüøå åô³ðíî¿ 
îë³¿   ó ëèñò³ ï³ä ÷àñ áóòîí³çàö³¿ ðî-
ñëèíè. Çäàâíà ó íàðîäí³é 
ìåäèöèí³ ì’ÿòó 
âèêîðèñòîâó-
þòü ïðè øëóí-
êîâèõ êîëüêàõ, 

џÆ³íî÷à ìàã³ÿ. Ïðè ðÿñíèõ ìåí-
ñòðóàö³ÿõ ïðèéìàþòü íàñò³é ç ëè-
ñòÿ ì’ÿòè ç ìåäîì – 1 äåñåðòíó ë 
ñèðîãî àáî 1 ÷ ë ñóõîãî ëèñòÿ íà 1 
ñêëÿíêó îêðîïó, íàñòîÿòè 30 õâ, 
ïèòè ïî ï³âñêëÿíêè 2-3 ðàçè íà 
äåíü çà 15 õâ äî ¿äè. Ç ìåòîþ 
îìîëîäæåííÿ øê³ðè  ìîæíà óìè-
âàòèñÿ íàñòîºì ì’ÿòè, à ìîæíà 
çðîáèòè ³ ç çàïàðåíî¿ á³îìàñè ìà-
ñêó íà îáëè÷÷ÿ. Â äàâíèíó æ âçà-
ãàë³ ì’ÿòó ââàæàëè æ³íî÷îþ òðà-
âîþ ³ íå ðåêîìåíäóâàëè âæèâàòè 
¿¿ ìîëîäèì ÷îëîâ³êàì, ùîá íå 
çìåíøóâàòè ñåêñóàëüí³ ñèëè. 
џ Ïðè íàðèâàõ, çàáèòòÿõ, îï³-

êàõ íàêëàäàþòü (÷åðåç ìàðëþ) 
çàïàðåíó á³îìàñó  àáî ïîì’ÿòå 
ëèñòÿ ì’ÿòè. Íàñòîéêó ñèðîãî 
àáî ñóõîãî ëèñòÿ íà îë³¿ òàêîæ 
âèêîðèñòîâóþòü çîâí³øíüî – ïðè 
åêçåì³ òà âèðàçêàõ. ¯¿ ãîòóþòü òàê: 
ïîäð³áíåíå ëèñòÿ íàñòîþþòü íà 
96% ñïèðò³ ó ñï³ââ³äíîøåíí³ 1:5 
âïðîäîâæ 5 ä³á, ïîò³ì ïðîö³äæó-
þòü çì³øóþòü ó ð³âíèõ ïðîïîðö³ÿõ 
³ç ðîñëèííîþ îë³ºþ, âèïàðîâóþòü 
íà âîäÿí³é áàí³. 
џ Ïðè ãðèáêîâèõ óðàæåííÿõ 

øê³ðè ó õâîðèõ íà ÖÄ âèêîðèñòî-
âóþòü àïë³êàö³¿ ³ç ñîêó ³ êàøêè ì’ÿ-
òè íà óðàæåí³ ä³ëÿíêè. 
џ Îðèã³íàëüí³ ñïåö³¿. Ó õàð÷îâî-

ìó ðàö³îí³ ì’ÿòó (ñâ³æå ³ ñóøåíå 
ëèñòÿ) âèêîðèñòîâóþòü ÿê ïðèïðà-
âó - äëÿ âèï³÷êè õë³áà, ïðÿíèê³â, 
âîíà íàäàº ï³êàíòíîãî ñìàêó ñà-
ëàòàì, ïåðøèì, äðóãèì ñòðà-âàì, 
íàïîÿì. 
џ Ì’ÿòíèé äå-

ñåðò. ßáëóêî 
òà ìîðêâó íàòè-
ðàþòü íà êðóï-
íó òåðêó, ïåðå-
ì³øóþòü, äîäà-
þòü äð³áíî ïî-
ð³çàíå ëèñòÿ 
ñâ³æî¿ ì’ÿòè, 
çàïðàâëÿþòü ñìåòàíîþ òà íåâå-
ëèêîþ ê³ëüê³ñòþ öóêðó. Ïîñèïà-
þòü ïîäð³áíåíèìè ãîð³õàìè – 50 ã 
ÿáëóê, 30 ã ìîðêâè, 15 ã ì’ÿòè, 
öóêîð àáî êñèë³ò - 5 ã, ãîð³õ³â -5 ã, 
ñìåòàíà – 20 ã. 
џ Ì’ÿòíèé ñàëàò. Äð³áíèìè êóáè-

êàìè íàð³çàþòü âàðåíó êàðòîïëþ, 
ìîðêâó, öèáóëþ, äîäàþòü â³äâàðå-
íó òåëÿòèíó, äð³áíî ïîñ³÷åíå ëèñ-
òÿ ì’ÿòè, ï³äñîëþþòü, çàïðàâëÿ-

íóäîò³,  ã³ïåðòîí³÷í³é õâîðîá³, àòå-
ðîñêëåðîç³, çàõâîðþâàíí³ íèðîê, 
ïðè ðåâìàòèçì³, ãîëîâíèõ áîëÿõ, 
ì³ãðåíÿõ, åï³ëåïñ³¿, íåâðàëã³ÿõ, òà-
õ³êàðä³¿, ïðîíîñàõ, ãåìîðî¿, æîâ-
òóñ³, çàñòóäàõ.
џ Ì’ÿòà – àíàëüãåòèê. Ñïî÷àòêó 

îõîëîäæóº, çâóæóº ñóäèíè, ïîò³ì 
äàðóº â³ä÷óòòÿ òåïëà, à îï³ñëÿ ä³º 
ÿê àíåñòåç³ÿ. Òîìó ñâ³æå ëèñòÿ 
ïðèêëàäàþòü äî  ÷îëà ïðè ñèëü-
íîìó ãîëîâíîìó áîëþ. Ïðè ì³ãðå-
í³ ìîæíà íàòèðàòè ñêðîí³  ç³ì’ÿ-
òèì ëèñòÿì ì’ÿòè.
џ Íàñòîéêà íà 70% ñïèðò³ – 

ñâ³æå ëèñòÿ ñ³÷óòü òà çàëèâàþòü 
70% ñïèðòîì ó ñï³ââ³äíîøåíí³ 
1:12, íàñòîþþòü ïðè ê³ìíàòí³é 
òåìïåðàòóð³ ó òåìíîìó ì³ñö³ 10 
äí³â. Ïðîö³äæóþòü òà ïðèéìàþòü 
ïî 20 êðàïåëü ç ÷àºì, íàïîÿìè 
àáî çìî÷óþòü ñêðîí³ ïðè ãîëîâíî-
ìó áîëþ, êðàïàþòü íà öóêîð ³ êëà-
äóòü ï³ä ÿçèê ïðè áîëÿõ ó ñåðö³ òà 

áåçñîíí³.
џ Ñïàòè ÷è íå ñïàòè? Ì’ÿòà 

âõîäèòü äî áàãàòüîõ çàñïîê³éëè-
âèõ çáîð³â, ÿê³ âæèâàþòü ïðè íåð-
âîâîìó çáóäæåíí³,áåçñîíí³, ð³ç-
íèõ íåâðîòè÷íèõ ñòàíàõ. Îäíàê 
ïàì’ÿòàéòå, ùî ââå÷åð³  íå 
ìîæ-íà ïèòè ì’ÿòí³ íàñòî¿ – ó 
öåé ïåð³îä âîíè íàâïàêè òîí³çó-
þòü îðãàí³çì!  
џ Ì’ÿòíèé ÷àé – íå ò³ëüêè çàäî-

þòü ìàéîíåçîì, çåëåíèì ãîðî-
øêîì, ïîñèïàþòü êðîïîì. Êàð-
òîïëÿ – 350 ã, ìîðêâà – 30 ã, 
öèáóë³ – 15 ã , òåëÿòèíà – 50 ã, 
ì’ÿòà – 30 ã, êîíñåðâîâàíèé 
çåëåíèé ãî-ðîøîê – 30 ã, 
ìàéîíåç àáî ñìåòàíà – 20-
30 ã, êð³ï – 5 ã òà ñ³ëü çà 
ñìàêîì. 
џÁîðù ³ç ì’ÿòîþ. Ó íåæè-

ðíèé áóëüéîí äîäàþòü äð³á-
íî ïîð³çàíó êàðòîïëþ, ìîð-
êâó, êàïóñòó, òîìàòíèé ñîóñ. 
Êîëè ñòðàâà áóäå íàïîëîâèíó 
ãîòîâà, äîäàþòü íàòåðò³ áóðÿêè 
òà ã³ëî÷êó ì’ÿòè. Âñå äîâîäÿòü äî 
êèï³ííÿ. Ïîñèïàþòü çåëåííþ òà 
ïîëèâàþòü ñìåòàíîþ ïåðåä òèì 
ÿê ïîäàòè íà ñò³ë. 
џ Òóøåíà êàïóñòà ç ì’ÿòîþ. 

Êâàøåíó êàïóñòó çì³øóþòü ç ïî-
äð³áíåíîþ ñâ³æîþ êàïóñòîþ, ïîñ³-
÷åíîþ öèáóëåþ òà íàòåðòîþ ìîð-
êâîþ, ï³äñìàæóþòü íà ðîñëèíí³é 
îë³¿, òóøêóþòü ìàéæå äî ãîòîâ-
íîñò³. Äîäàþòü òîìàòíèé ñîóñ àáî 
ñ³ê òîìàò³â ³ íàð³çàíå øìàòî÷êàìè 
â³äâàðåíå ì’ÿñî, äàë³ òóøêóþòü 
ïîì³øóþ÷è. Çà 5 õâ äî ãîòîâíîñò³ 
äîäàþòü äð³áíî íàñ³÷åíå ëèñòÿ 
ì’ÿòè, ï³äñîëþþòü. Íà 150 ã êâà-
øåíî¿ êàïóñòè 100 ã ñâ³æî¿, 20 ã 
öèáóë³, ìîðêâè – 20 ã, òîìàòíîãî 
ñîóñó – 30 ã, ì’ÿñà – 60 ã, ì’ÿòè – 
10 ã, ñ³ëü çà ñìàêîì. 
џ Íàï³é ç ÷îðíèöåþ òà ì’ÿòîþ. 

Ëèñòÿ ì’ÿòè ìèþòü, ïðîïóñêàþòü 
÷åðåç ì’ÿñîðóáêó, çàëèâàþòü 150 

ìë îêðîïó. Íàñòîþþòü 1 ãîäèíó ³ 
äîäàþòü òàêèé æå îá’ºì îêðîïó, 
íàñòîþþòü ùå 2 ãîä, ïðîö³äæóþòü, 
äîâîäÿòü äî êèï³ííÿ, äîäàþòü ñ³ê 
÷îðíèöü. 

Ì’ÿòíå ñ³ìåéñòâî
Â Óêðà¿í³ êóëüòèâóþòü ùå é ë³-

íàëîëüíó àáî êó÷åðÿâó ì’ÿòó. ¯¿ 
âèêîðèñòîâóþòü ÿê ïðÿíîù³. Ç ë³-
êóâàëüíîþ ìåòîþ ïîêàçàíà ïðè 
ìåòåîðèçì³. Ìîæíà âèêîðèñòîâó-

âîëåííÿ,  à é ë³êè. ßêùî ïðèãîòó-
âàòè éîãî ïðàâèëüíî. 1 ñò. ë. ëè-
ñòÿ íà 1 ñêëÿíêó îêðîïó, ïèòè ïî 
ï³âñêëÿíêè 4 ðàçè íà äåíü. Òàêèé 
÷àé ï³äñèëþº ñåêðåö³þ òðàâíèõ 
çàëîç, çáóäæóº àïåòèò, ïðèñêî-
ðþº ïåðèñòàëüòèêó øëóíêîâî-
êèøêîâîãî òðàêòó, çìåíøóº íàïà-
äè ïå÷³¿, äîïîìàãàº ïðè ñïàçìàõ, 
êîë³êàõ øëóíêà, êèøå÷íèêà. 
Çíåáîëþº ñåðöåâ³ ñòåíîêàðäè÷í³, 
íåâðîòè÷í³ òà ì’ÿçîâ³ áîë³.  
џ Ñ³ê äëÿ øê³ðè. Ñ³ê ñâ³æîãî ëè-

ñòÿ ì’ÿòè âèêîðèñòîâóþòü äëÿ 
çìàùóâàííÿ ä³ëÿíîê øê³ðè, óðà-
æåíèõ íåóñêëàäíåíèìè ãðèáêîâè-
ìè çàõâîðþâàííÿìè. Çîâí³øíüî 
íàñò³é ç ëèñòÿ âèêîðèñòîâóþòü 
äëÿ ïîëîñêàíü ðîòîâî¿ ïîðîæíèíè 
(ñâ³æèé ïîäèõ ãàðàíòîâàíî!), äëÿ 
êîìïðåñ³â ïðè ñâåðáëÿ÷ö³, íåéðî-
äåðì³òàõ òà åêçåì³. Äëÿ ïîëî-
ñêàíü ìîæíà ïðèãîòóâàòè ëèñòÿ 
ì’ÿòè íà ÷åðâîíîìó âèí³ - ó ñï³â-
â³äíîøåíí³ 1:10. Íàñò³é äëÿ îáìè-
âàíü: 1 ñò. ë. ñèðîâèíè íà 0,5 ë 
îêðîïó, íàñòîþþòü 1 ãîäèíó.
џË³êè äëÿ øëóíêó ³ ïå÷³íêè. 

Ïðåïàðàòè ç ì’ÿòè ïðèãí³÷óþòü 
ïðîöåñè ãíèòòÿ òà áðîä³ííÿ â òðà-
âíîìó êàíàë³. Âîíè ìàþòü â³òðî-
ã³ííó ä³þ, ïîñèëþþòü æîâ÷îòâîð-
íó ôóíêö³þ ïå÷³íêè, ñïðèÿþòü âè-
ä³ëåííþ æîâ÷³. Öå – â³äì³ííèé çà-
ñ³á â³ä íóäîòè (íàâ³òü ïðè òîêñèêî-
çàõ ó âàã³òíèõ! – ïðèéìàòè íàòùå 
íå âñòàþ÷è ç ë³æêà), ïðè êàòàðà-
ëüíèõ ñòàíàõ òðàâíîãî êàíàëó, 

ïðè íåòðàâ-
ëåíí³ æèð³â, 
ãåïàòèòàõ, õî-
ëàíã³òàõ, æîâ-
÷îêàì’ÿí³é 
õâîðîá³. Íàñò³é 
ç ëèñòÿ – 5 ã 
àáî 1/2 ñò. ë. 
ñèðîâèíè íà 1 
ñêëÿíêó îêðî-

ïó, íàñòîÿòè 15-20 õâ., ïèòè ïî 
ï³âñêëÿíêè ÷è òðåòèíó ñêëÿíêè 2-3 
ðàçè íà äåíü çà 15 õâ äî ¿äè. 
џ Íà çì³íó ïîãîäè. Ì’ÿòà º îä-

íèì ç êðàùèõ çàñîá³â ïðè ìåòåî-
ïàò³¿ (÷óòëèâ³ñòü äî êîëèâàíü àòìî-
ñôåðíîãî òèñêó, çì³íè ïîãîäè). Ïè-
éòå ÷àé ç ì’ÿòîþ òà ïîò³øòå ñåáå 
âàííàìè - 50 ã ì’ÿòè íà â³äðî âî-
äè, äîâåñòè äî êèï³ííÿ, íå êèï’ÿ-
òèòè (àáî ïðîñòî çàëèòè îêðîïîì). 

М’ята перцева Прилуцька 6 
ОКН-560 – 34 грн. за 2 шт. (в горщику) 

Сушене листя м’яти Прилуцька
ЧАК-7 – 22 грн. за 50 г

Сушене листя м’яти Удайчанка
ЧАК-8 – 22 грн. за 50г

Сушене листя м’яти Оксамитова
 ЧАК-9 – 22 грн. за 50 г

Сушене листя м’яти Діана
ЧАК-6 – 22 грн. за 50 г

Ур ожайність зеленої маси - 73,1 ц/га, урожайність 
сухих листків при 14% вологості - 14,9 ц/га. Трива-   
лість вегетаційного періоду – 92 дні. Сорт стійкий до 
вилягання і посухи. Сорт – стандарт на ефірну олію.

М’ята ліналоольна Оксамитова
ОКН-562 – 34 грн. за 2 шт.  (в горщику) 
Урожайність зеленої маси – 71,5 ц/га, урожайність 
сухих листків при 14% вологості – 18,4 ц/га. В Україні 
відсутні аналоги даного сорту. Використовується для 
виробництва ефірної олії як замінника коріандрової 
(зі значним економічним ефектом).

М’ята перцева Удайчанка 
ОКН-561 – 34 грн. за 2 шт.  (в горщику) 
Урожайність зеленої маси – 67,6 ц/га, урожайність 
сухих листків при 14% вологості – 15,5 ц/га. Придат-
ний для одержання ефірної олії зі значним вмістом 
ментолу.

М’ята карвонна Діана
ОКН-563 – 34 грн. за 2 шт.  (в горщику) 
Урожайність зеленої маси – 58,3 ц/га, урожайність 
сухих листків при 14% вологості – 12,7 ц/га. В Україні 
відсутні аналоги даного сорту. Використовується для 
виробництва ефірної олії як замінника укропної (зі 
значним економічним ефектом).

Ñâiæèé подих 

âàòè ò³ æ ë³êàðñüê³ ôîðìè ùî ³ ó 
ì’ÿòè ïåðöåâî¿. Îñíîâíà â³äì³í-
í³ñòü ì’ÿòíîãî «ñ³ìåéñòâà» – ó 
ñêëàä³ åô³ðíèõ îë³é. ßêùî ó ïåð-
öåâî¿ ì’ÿòè îñíîâíèì ¿¿ êîìïîíåí-
òîì º ìåíòîë, òî ó ë³íàëîëüíî¿ – 
ë³íàëîë, à îë³ÿ êàðâîííî¿ ì’ÿòè 
(ùå îäíà ðîäè÷êà, ÿêà çäîáóâàº 
ïîïóëÿðí³ñòü â Óêðà¿í³) ì³ñòèòü 
ïåðåâàæíî êàðâîí. «Ñåñòðè» ïåð-
öåâî¿ ì’ÿòè íå ìàþòü òàêîãî îõî-
ëîäæóþ÷îãî åôåêòó, áî íå  ì³ñ-
òÿòü ìåíòîëó, âîíè  ìàþòü ³ äåùî 
â³äì³íí³ ë³êóâàëüí³ âëàñòèâîñò³.   

Ç êàðâîííî¿ ì’ÿòè îòðèìóþòü 
åô³ðíó îë³þ, ïîïóëÿðíó â êóë³íàð³¿, 
ùå  â ñòàðîäàâí³ ÷àñè ¿¿ âèêîðè-

ñòîâóâàëè ÿê 
àðîìàòèçàòîð 
äëÿ âàíí. 
Âîäíà íàñòîé-
êà ç êàðâîííî¿ 
ì’ÿòè äîïîìà-
ãàº ïðè øëóí-
êîâ³é êîë³ö³, 
íóäîò³, íåòðàâ-
ëåíí³ øëóíêà 

òà ìåòåîðèçì³, ïðè øê³ðíèõ çàõâî-
ðþâàííÿõ. Âîíà òàìóº  ãîëîâíèé 
á³ëü, ìàº àíòèñåïòè÷íó, àíòèîêñè-
äàíòíó, ïðîòèñïàçìàòè÷íó, ïîòî-
ã³ííó, â³äõàðêóâàëüíó, ðàíîçàãîþ-
âàëüíó,  òîí³çóþ÷ó ä³þ. Êàðâîííó 
ì’ÿòó  ðàäÿòü  âèêîðèñòîâóâàòè  
ïðè àñòì³, áðîíõ³ò³, ïîðóøåíí³ ðî-
áîòè æîâ÷íîãî ì³õóðà, ïå÷³íêè. 
Âîíà äîïîìàãàº ïðè çàñòóäàõ, 
ãðèï³, ëèõîìàíö³, íåðâîâîìó âè-
ñíàæåíí³.   
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Порічка Веселка
ОКН-310 – 34 грн. за шт. (контейнер)
ОКН-310В – 122 грн. за 4 шт. (економія 14 грн.)
ІПР-11 – 34 грн. за шт. (голий корінь)
ІПР-11В – 122 грн. за 4 шт. (економія 14 грн.)

Смородина Львівська зеленоплідна 
ІСМ-27 – 49 грн. за шт. (голий корінь)

Аґрус Барвінок 
 ОКН-540 – 52 грн.за шт. 
(контейнер)

Смородина Зоря Галицька
ІСМ-7 – 34 грн. за шт. (голий корінь)

Аґрус Рожевий-2
ОКН-617 – 52 грн. за шт. (контейнер)
ОКН-617В – 187 грн. за 4 шт. (економія 22 грн.)
ІАГ-19 – 52 грн. за шт. (голий корінь)
ІАГ-19В – 187 грн. за 4 шт. (економія 22 грн.)

Порічка Дженіфер
ОКН-553 -34 грн.за шт. (контейнер)
ІПР-18 – 34 грн.за шт. (голий корінь)

Порічка Сніжанка
ОКН-475 – 36 грн. за шт. (контейнер)
ІПР-7 – 34 грн. за шт. (голий корінь)

Аґрус Неслухівський 
ОКН-547 – 45 грн.за шт. 
(контейнер)

Смородина Казкова
ІСМ-19 – 34 грн. за шт. (голий корінь)

Аґрус Ніжний
ОКН-620 – 52 грн.за шт. (контейнер)
ОКН-620В – 187 грн. за 4 шт. (економія 22 грн.)
ІАГ-21 – 52 грн. за шт. (голий корінь)
ІАГ-21В – 187 грн. за 4 шт. (економія 22 грн.)

Аґрус Зелений дощ (новинка)
ОКН-621 – 54 грн.за шт. (контейнер)
ОКН-621В – 194 грн. за 4 шт. (економія 22 грн.)
ІАГ-22 – 54 грн.за шт. (голий корінь)
ІАГ-22В – 194 грн. за 4 шт.  (економія 22 грн.)

Порічка Львів’янка 
ОКН-307 -  34 грн. за шт. (контейнер)
ІПР-5 – 34 грн. за шт. (голий корінь)
ІПР-5В – 122 грн. за 4 шт. (економія 14 грн.)

Аґрус Малахіт
ОКН-546 – 45 грн.за шт. (контейнер)
ОКН-546В – 162 грн. за 4 шт. (економія 18 грн.)
ІАГ-6 – 45 грн.за шт. (голий корінь)
ІАГ-6В – 162 грн.за 4 шт. (економія 18 грн.)

Порічка Голландська червона
ОКН-305 – 34 грн. за шт. (контейнер)
ІПР-3 – 34 грн. за шт. (голий корінь)
ІПР-3В – 122 грн. за 4 шт. (економія 14 грн.)

Аґрус Колобок
 ОКН-545 – 45 грн. за шт. 
(контейнер)

Смородина Німфа
ІСМ-20 – 34 грн. за шт. (голий корінь)

Аґрус Романтика 
ОКН-619 – 52 грн. за шт. (контейнер)
ОКН-619В – 187 грн. за 4 шт. (економія 22 грн.)
ІАГ-20 – 52 грн. за шт. (голий корінь)
ІАГ-20В – 187 грн. за 4 шт. (економія 22 грн.)

Ñåðåäíüîñòèãëèé  âèñîêîâðîæàéíèé ñîðò. ßãî-
äè îêðóãë³, ÿñêðàâî-÷åðâîí³, áëèñêó÷³, îäíî-
ì³ðí³, ù³ëüí³, ïðèâàáëèâ³ ç ñóõèì â³äðèâîì.  
Ì’ÿêîòü ñâ³òëî-÷åðâîíà, ïðèºìíîãî êèñëî-ñî-
ëîäêîãî. Ãðîíà ñåðåäí³ ³ äîâã³, ð³âíîì³ðíî çà-
ïîâíþþòü óâåñü êóù, ì³ñòÿòü ïî 10-14 âåëè-
êèõ ÿã³ä, ìàñîþ 0,9 ã. Äîçð³âàþòü îäíî÷àñíî, 
äîâãî òðèìàþòüñÿ íà êóùàõ, íå îáñèïàþòüñÿ.

 Порічка Ярославна
ОКН-312 – 34 грн. за шт. (контейнер)
ОКН-312В – 122 грн. за 4 шт. (контейнер)
ІПР-16 – 34 грн.за шт. (економія 14 грн.)

Ñåðåäíüîï³çí³é ñîðò. Âèð³çíÿºòüñÿäóæå âèñî-
êîþ âðîæàéí³ñòþ, ñò³éê³ñòþ äî áîðîøíèñòî¿ 
ðîñè. ßãîäè ñåðåäíüîþ ìàñîþ 0,6-0,9 ã, îêðó-
ãë³, ÷åðâîí³, ³ç ñóõèì â³äðèâîì. Øê³ðî÷êà ñå-
ðåäíüî¿ òîâùèíè, ì³öíà, åëàñòè÷íà. Ì’ÿêîòü 
ïðèºìíîãî îñâ³æàþ÷îãî êèñëî-ñîëîäêîãî ñìà-
êó.Äîçð³âàþòü ÿãîäè îäíî÷àñíî, á³ëüøå ì³ñÿöÿ 
âòðèìóþòüñÿ íà êóùàõ, íå îáñèïàþ÷èñü é íå 
â’ÿíó÷è.

Ñîðò ñåðåäíüîãî òåðì³íó äîçð³-
âàííÿ. Êóù³ ñåðåäíüîðîñë³, ó ì³ðó 
ðîçëîã³. Êîëþ÷îê ìàëî. ßãîäè âå-
ëèê³, äî 6 ãð, æîâòî-çåëåí³, ç ÷åð-
âîíóâàòèìè ïðîæèëêàìè, îêðóã-
ëî-îâàëüíî¿ ôîðìè, ñîêîâèò³. 
Âðîæàéí³ñòü 5 – 8 êã ç êóùà. Ñò³é-
êèé äî õâîðîá ³ ìîðîçó. 

Ранній, посухостійкий сорт. Ягоди - кисло-солодкі з сухим 
відривом. Врожайність - 4- 4,5 кг із куща. Стійкий до 
хвороб та шкідників.

Ñîðò ñåðåäíüîðàííüîãî òåðì³íó äîçð³âàííÿ, 
ââàæàºòüñÿ îäíèì ç êðàùèõ íà ñüîãîäí³.  ßãî-
äè âåëèê³, ðîæåâî-÷åðâîí³, ìàñîþ 4-5 ã, ñìà÷-
í³, øê³ðêà íå òîâñòà. . Ñîðò â³äíîñíî ñò³éêèé 
äî áîðîøíèñòî¿ ðîñè, â³äð³çíÿºòüñÿ âèñîêîþ 
çèìîñò³éê³ñòþ òà âåëèêîþ âåëèêîïë³äí³ñòþ 
ÿã³ä íà êóù³. 

Äóæå ðàíí³é ñîðò. Ãðîíà äîâã³ ç³ ù³ëüíèìè 
ÿñêðàâî-÷åðâîíèìè ÿãîäàìè. Ñìàê êèñëî-
ñîëîäêèé ç ñèëüíèì àðîìàòîì, ìàñà ÿãîäè 
0,8-1,2 ã.

Аґрус Чорносливовий
ОКН-474 – 45 грн. за шт. 
(контейнер)

Âèñîêîâðîæàéíèé, çèìî- òà õâî-
ðîáîñò³éêèé ñîðò ñåðåäíüîãî òåð-
ì³íó äîçð³âàííÿ. Áåçêîëþ÷êîâèé 
ç àðîìàòíèìè ÿãîäàìè. ßãîäè âå-
ëèê³, ñìà÷í³, êèñëî-ñîëîäê³.Ñåðåäíüîñòèãëèé ñîðò. Âèð³çíÿºòüñÿ âèñîêîþ 

âðîæàéí³ñòþ, ñò³éê³ñòþ äî ãðèáêîâèõ õâîðîá. 
ßãîäè ìàñîþ 0,5-0,9 ã, îêðóãë³, á³ë³, ïðîçîð³. 
Øê³ðî÷êà òîíêà. Ì’ÿêîòü í³æíîãî êèñëî-ñîëîä-
êîãî ñìàêó. Äîçð³âàþòü îäíî÷àñíî.

Ñîðò äóæå ðàííüîãî òåðì³íó äî-
çð³âàííÿ ïëîä³â - íà ïî÷àòêó - ó 
äðóã³é ïîëîâèí³ ÷åðâíÿ. ßãîäè 
âåëèê³ 4-6 ã, óðîæàéí³ñòü 4-6 êã 
ç êóùà, ñèëü-íîðîñëèé, Ì’ÿêîòü 
ñîêîâèòà, àðîìàòíà, êèñëî-ñî-
ëîäêà,  ç ãëàäåíüêîþ øê³ðêîþ.   

Середньоранній, високоврожайний (4-6 кг) сорт. Стійкий 
до хвороб і шкідників. Ягоди великі (масою 3-4 г), 
округлі, блискучі, кисло-солодкі. Дозрівання ягід дружнє.

Áåçêîëþ÷êîâèé ñîðò, ï³çíüîãî òåðì³íó äîçð³-
âàííÿ, ÿãîäè çåëåíîãî êîëüîðó, ñåðåäíüîþ 
ìàñîþ 4-5 ã, ñîëîäê³. Ç îäíîãî êóùà ìîæíà 
ç³áðàòè äî 6 êã ÿã³ä.

Íîâèé   ñîðò  ï³çíüîãî òåðì³íó äîçð³âàííÿ. 
Âåëèê³ êóù³, äð³áí³ øèïè ³ ¿õ íåáàãàòî, ßãîäè 
ìàñîþ -3 – 5 ã, æîâòóâàòî-çåëåí³, äîçð³âàþòü ó 
÷åðâí³ – ñåðïí³, ñîëîäêî-ìåäîâ³. Âðîæàéí³ñòü 
âèñîêà 4 – 4,5 êã ç êóùà. Ñîðò ñò³éêèé äî 
õâîðîá, ìîðîçó, íåâèáàãëèâèé. 

Ðàííüî-ñåðåäíüîãî ñòðîêó äîñòèãàííÿ ñîðò. 
Âèä³ëÿºòüñÿ âèñîêîþ âðîæàéí³ñòþ, êîìïëåêñ-
íîþ ñò³éê³ñòþ äî áîðîøíèñòî¿ ðîñè, àíòðàê-
íîçó òà ñåïòîð³îçó. Ãðîíà äîâã³ äîáðå âèïîâ-
íåí³, ðîçì³ùóþòüñÿ äóæå ãóñòî. ßãîäè ìàñîþ 
0,7-0,9 ã, îêðóãë³, òåìíî-âèøíåâ³. Ì’ÿêîòü êè-
ñëî-ñîëîäêîãî ñìàêó. Äîñòèãàííÿ îäíî÷àñíå. 

Çèìîñò³éêèé ñîðò ñåðåäíüîãî òåðì³íó äîçð³-
âàííÿ ç êðóïíèìè çåëåíèìè ïëîäàìè âàãîþ 
äî 7 ã. Ñò³éêèé äî ìó÷íèñòî¿ ðîñè

Ï³çí³é, âèñîêîâðîæàéíèé, ñàìîïë³äíèé, çèìî - 
³ õâîðîáîñò³éêèé ñîðò. ßãîäè ñåðåäíüîãî ðîç-
ì³ðó, ñâ³òëî-÷åðâîí³ ç êèñëèíêîþ. Äîçð³âàþòü 
äðóæíüî, íå îáñèïàþòüñÿ.

Ñîðò ñåðåäíüîãî òåðì³íó äîçð³âàí-
íÿ, âèñîêîóðîæàéíèé – äî 10 êã ç 
êóùà, ñò³éêèé äî õâîðîá.  ßãîäè 
âåëèê³ 6 – 9 ã, îêðóãëî-îâàëüí³, òå-
ìíî-÷åðâîí³, âêðèò³ âîñêîâèì íà-
ëüîòîì, äîâãî íå îñèïàþòüñÿ ç êó-
ùà. Íà ñìàê êèñëî-ñîëîäê³. Ñèëüíî 
çàãóùóºòüñÿ, ïîòðåáóº îáð³çóâàííÿ. 

 Сорт середнього терміну дозрівання. Скороплідний, 
високоврожайний, стійкий до грибкових хвороб, 
невибагливий. Ягоди одномірні, середньою масою 2,8-
3,0 г, округло-овальні, чорні, блискучі.

Ñåðåäíüîï³çí³é õâîðîáî ³ ìîðîçîñò³éêèé ñîðò. 
Êóù ñåðåäí³õ ðîçì³ð³â, ãóñòîòè ³ ðîçëîãîñò³. 
ßãîäè ìàñîþ 3 - 5 ã, òåìíî-÷åðâîí³, øê³ðêà 
ñåðåäíüî¿ òîâùèíè, êèñëî-ñîëîäêèé ñìàê. Кк
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Порічка Веселка
ОКН-310 – 34 грн. за шт. (контейнер)
ОКН-310В – 122 грн. за 4 шт. (економія 14 грн.)
ІПР-11 – 34 грн. за шт. (голий корінь)
ІПР-11В – 122 грн. за 4 шт. (економія 14 грн.)

Смородина Львівська зеленоплідна 
ІСМ-27 – 49 грн. за шт. (голий корінь)

Аґрус Барвінок 
 ОКН-540 – 52 грн.за шт. 
(контейнер)

Смородина Зоря Галицька
ІСМ-7 – 34 грн. за шт. (голий корінь)

Аґрус Рожевий-2
ОКН-617 – 52 грн. за шт. (контейнер)
ОКН-617В – 187 грн. за 4 шт. (економія 22 грн.)
ІАГ-19 – 52 грн. за шт. (голий корінь)
ІАГ-19В – 187 грн. за 4 шт. (економія 22 грн.)

Порічка Дженіфер
ОКН-553 -34 грн.за шт. (контейнер)
ІПР-18 – 34 грн.за шт. (голий корінь)

Порічка Сніжанка
ОКН-475 – 36 грн. за шт. (контейнер)
ІПР-7 – 34 грн. за шт. (голий корінь)

Аґрус Неслухівський 
ОКН-547 – 45 грн.за шт. 
(контейнер)

Смородина Казкова
ІСМ-19 – 34 грн. за шт. (голий корінь)

Аґрус Ніжний
ОКН-620 – 52 грн.за шт. (контейнер)
ОКН-620В – 187 грн. за 4 шт. (економія 22 грн.)
ІАГ-21 – 52 грн. за шт. (голий корінь)
ІАГ-21В – 187 грн. за 4 шт. (економія 22 грн.)

Аґрус Зелений дощ (новинка)
ОКН-621 – 54 грн.за шт. (контейнер)
ОКН-621В – 194 грн. за 4 шт. (економія 22 грн.)
ІАГ-22 – 54 грн.за шт. (голий корінь)
ІАГ-22В – 194 грн. за 4 шт.  (економія 22 грн.)

Порічка Львів’янка 
ОКН-307 -  34 грн. за шт. (контейнер)
ІПР-5 – 34 грн. за шт. (голий корінь)
ІПР-5В – 122 грн. за 4 шт. (економія 14 грн.)

Аґрус Малахіт
ОКН-546 – 45 грн.за шт. (контейнер)
ОКН-546В – 162 грн. за 4 шт. (економія 18 грн.)
ІАГ-6 – 45 грн.за шт. (голий корінь)
ІАГ-6В – 162 грн.за 4 шт. (економія 18 грн.)

Порічка Голландська червона
ОКН-305 – 34 грн. за шт. (контейнер)
ІПР-3 – 34 грн. за шт. (голий корінь)
ІПР-3В – 122 грн. за 4 шт. (економія 14 грн.)

Аґрус Колобок
 ОКН-545 – 45 грн. за шт. 
(контейнер)

Смородина Німфа
ІСМ-20 – 34 грн. за шт. (голий корінь)

Аґрус Романтика 
ОКН-619 – 52 грн. за шт. (контейнер)
ОКН-619В – 187 грн. за 4 шт. (економія 22 грн.)
ІАГ-20 – 52 грн. за шт. (голий корінь)
ІАГ-20В – 187 грн. за 4 шт. (економія 22 грн.)

Ñåðåäíüîñòèãëèé  âèñîêîâðîæàéíèé ñîðò. ßãî-
äè îêðóãë³, ÿñêðàâî-÷åðâîí³, áëèñêó÷³, îäíî-
ì³ðí³, ù³ëüí³, ïðèâàáëèâ³ ç ñóõèì â³äðèâîì.  
Ì’ÿêîòü ñâ³òëî-÷åðâîíà, ïðèºìíîãî êèñëî-ñî-
ëîäêîãî. Ãðîíà ñåðåäí³ ³ äîâã³, ð³âíîì³ðíî çà-
ïîâíþþòü óâåñü êóù, ì³ñòÿòü ïî 10-14 âåëè-
êèõ ÿã³ä, ìàñîþ 0,9 ã. Äîçð³âàþòü îäíî÷àñíî, 
äîâãî òðèìàþòüñÿ íà êóùàõ, íå îáñèïàþòüñÿ.

 Порічка Ярославна
ОКН-312 – 34 грн. за шт. (контейнер)
ОКН-312В – 122 грн. за 4 шт. (контейнер)
ІПР-16 – 34 грн.за шт. (економія 14 грн.)

Ñåðåäíüîï³çí³é ñîðò. Âèð³çíÿºòüñÿäóæå âèñî-
êîþ âðîæàéí³ñòþ, ñò³éê³ñòþ äî áîðîøíèñòî¿ 
ðîñè. ßãîäè ñåðåäíüîþ ìàñîþ 0,6-0,9 ã, îêðó-
ãë³, ÷åðâîí³, ³ç ñóõèì â³äðèâîì. Øê³ðî÷êà ñå-
ðåäíüî¿ òîâùèíè, ì³öíà, åëàñòè÷íà. Ì’ÿêîòü 
ïðèºìíîãî îñâ³æàþ÷îãî êèñëî-ñîëîäêîãî ñìà-
êó.Äîçð³âàþòü ÿãîäè îäíî÷àñíî, á³ëüøå ì³ñÿöÿ 
âòðèìóþòüñÿ íà êóùàõ, íå îáñèïàþ÷èñü é íå 
â’ÿíó÷è.

Ñîðò ñåðåäíüîãî òåðì³íó äîçð³-
âàííÿ. Êóù³ ñåðåäíüîðîñë³, ó ì³ðó 
ðîçëîã³. Êîëþ÷îê ìàëî. ßãîäè âå-
ëèê³, äî 6 ãð, æîâòî-çåëåí³, ç ÷åð-
âîíóâàòèìè ïðîæèëêàìè, îêðóã-
ëî-îâàëüíî¿ ôîðìè, ñîêîâèò³. 
Âðîæàéí³ñòü 5 – 8 êã ç êóùà. Ñò³é-
êèé äî õâîðîá ³ ìîðîçó. 

Ранній, посухостійкий сорт. Ягоди - кисло-солодкі з сухим 
відривом. Врожайність - 4- 4,5 кг із куща. Стійкий до 
хвороб та шкідників.

Ñîðò ñåðåäíüîðàííüîãî òåðì³íó äîçð³âàííÿ, 
ââàæàºòüñÿ îäíèì ç êðàùèõ íà ñüîãîäí³.  ßãî-
äè âåëèê³, ðîæåâî-÷åðâîí³, ìàñîþ 4-5 ã, ñìà÷-
í³, øê³ðêà íå òîâñòà. . Ñîðò â³äíîñíî ñò³éêèé 
äî áîðîøíèñòî¿ ðîñè, â³äð³çíÿºòüñÿ âèñîêîþ 
çèìîñò³éê³ñòþ òà âåëèêîþ âåëèêîïë³äí³ñòþ 
ÿã³ä íà êóù³. 

Äóæå ðàíí³é ñîðò. Ãðîíà äîâã³ ç³ ù³ëüíèìè 
ÿñêðàâî-÷åðâîíèìè ÿãîäàìè. Ñìàê êèñëî-
ñîëîäêèé ç ñèëüíèì àðîìàòîì, ìàñà ÿãîäè 
0,8-1,2 ã.

Аґрус Чорносливовий
ОКН-474 – 45 грн. за шт. 
(контейнер)

Âèñîêîâðîæàéíèé, çèìî- òà õâî-
ðîáîñò³éêèé ñîðò ñåðåäíüîãî òåð-
ì³íó äîçð³âàííÿ. Áåçêîëþ÷êîâèé 
ç àðîìàòíèìè ÿãîäàìè. ßãîäè âå-
ëèê³, ñìà÷í³, êèñëî-ñîëîäê³.Ñåðåäíüîñòèãëèé ñîðò. Âèð³çíÿºòüñÿ âèñîêîþ 

âðîæàéí³ñòþ, ñò³éê³ñòþ äî ãðèáêîâèõ õâîðîá. 
ßãîäè ìàñîþ 0,5-0,9 ã, îêðóãë³, á³ë³, ïðîçîð³. 
Øê³ðî÷êà òîíêà. Ì’ÿêîòü í³æíîãî êèñëî-ñîëîä-
êîãî ñìàêó. Äîçð³âàþòü îäíî÷àñíî.

Ñîðò äóæå ðàííüîãî òåðì³íó äî-
çð³âàííÿ ïëîä³â - íà ïî÷àòêó - ó 
äðóã³é ïîëîâèí³ ÷åðâíÿ. ßãîäè 
âåëèê³ 4-6 ã, óðîæàéí³ñòü 4-6 êã 
ç êóùà, ñèëü-íîðîñëèé, Ì’ÿêîòü 
ñîêîâèòà, àðîìàòíà, êèñëî-ñî-
ëîäêà,  ç ãëàäåíüêîþ øê³ðêîþ.   

Середньоранній, високоврожайний (4-6 кг) сорт. Стійкий 
до хвороб і шкідників. Ягоди великі (масою 3-4 г), 
округлі, блискучі, кисло-солодкі. Дозрівання ягід дружнє.

Áåçêîëþ÷êîâèé ñîðò, ï³çíüîãî òåðì³íó äîçð³-
âàííÿ, ÿãîäè çåëåíîãî êîëüîðó, ñåðåäíüîþ 
ìàñîþ 4-5 ã, ñîëîäê³. Ç îäíîãî êóùà ìîæíà 
ç³áðàòè äî 6 êã ÿã³ä.

Íîâèé   ñîðò  ï³çíüîãî òåðì³íó äîçð³âàííÿ. 
Âåëèê³ êóù³, äð³áí³ øèïè ³ ¿õ íåáàãàòî, ßãîäè 
ìàñîþ -3 – 5 ã, æîâòóâàòî-çåëåí³, äîçð³âàþòü ó 
÷åðâí³ – ñåðïí³, ñîëîäêî-ìåäîâ³. Âðîæàéí³ñòü 
âèñîêà 4 – 4,5 êã ç êóùà. Ñîðò ñò³éêèé äî 
õâîðîá, ìîðîçó, íåâèáàãëèâèé. 

Ðàííüî-ñåðåäíüîãî ñòðîêó äîñòèãàííÿ ñîðò. 
Âèä³ëÿºòüñÿ âèñîêîþ âðîæàéí³ñòþ, êîìïëåêñ-
íîþ ñò³éê³ñòþ äî áîðîøíèñòî¿ ðîñè, àíòðàê-
íîçó òà ñåïòîð³îçó. Ãðîíà äîâã³ äîáðå âèïîâ-
íåí³, ðîçì³ùóþòüñÿ äóæå ãóñòî. ßãîäè ìàñîþ 
0,7-0,9 ã, îêðóãë³, òåìíî-âèøíåâ³. Ì’ÿêîòü êè-
ñëî-ñîëîäêîãî ñìàêó. Äîñòèãàííÿ îäíî÷àñíå. 

Çèìîñò³éêèé ñîðò ñåðåäíüîãî òåðì³íó äîçð³-
âàííÿ ç êðóïíèìè çåëåíèìè ïëîäàìè âàãîþ 
äî 7 ã. Ñò³éêèé äî ìó÷íèñòî¿ ðîñè

Ï³çí³é, âèñîêîâðîæàéíèé, ñàìîïë³äíèé, çèìî - 
³ õâîðîáîñò³éêèé ñîðò. ßãîäè ñåðåäíüîãî ðîç-
ì³ðó, ñâ³òëî-÷åðâîí³ ç êèñëèíêîþ. Äîçð³âàþòü 
äðóæíüî, íå îáñèïàþòüñÿ.

Ñîðò ñåðåäíüîãî òåðì³íó äîçð³âàí-
íÿ, âèñîêîóðîæàéíèé – äî 10 êã ç 
êóùà, ñò³éêèé äî õâîðîá.  ßãîäè 
âåëèê³ 6 – 9 ã, îêðóãëî-îâàëüí³, òå-
ìíî-÷åðâîí³, âêðèò³ âîñêîâèì íà-
ëüîòîì, äîâãî íå îñèïàþòüñÿ ç êó-
ùà. Íà ñìàê êèñëî-ñîëîäê³. Ñèëüíî 
çàãóùóºòüñÿ, ïîòðåáóº îáð³çóâàííÿ. 

 Сорт середнього терміну дозрівання. Скороплідний, 
високоврожайний, стійкий до грибкових хвороб, 
невибагливий. Ягоди одномірні, середньою масою 2,8-
3,0 г, округло-овальні, чорні, блискучі.

Ñåðåäíüîï³çí³é õâîðîáî ³ ìîðîçîñò³éêèé ñîðò. 
Êóù ñåðåäí³õ ðîçì³ð³â, ãóñòîòè ³ ðîçëîãîñò³. 
ßãîäè ìàñîþ 3 - 5 ã, òåìíî-÷åðâîí³, øê³ðêà 
ñåðåäíüî¿ òîâùèíè, êèñëî-ñîëîäêèé ñìàê. Кк

ом
пл

ек
т і

з 4
 р

ізн
их

 са
дж

ан
ці

в 
аг

ру
су

 (с
ор

т
и н

а н
аш

 ви
бі

р)
 ІА

Г-1
4 –

 17
5 г

рн
.за

 ко
мп

л.
  Е

ко
но

мі
я  

21
 гр

н.
 

Ко
мп

ле
кт

 із
 6 

рі
зн

их
 са

дж
ан

ці
в 

см
ор

од
ин

 і 4
 са

дж
ан

ці
в 

по
рі

  
 (с

ор
т

и н
а н

аш
 ви

бі
р)

чк
и,

  ІС
М

-2
7 –

 29
9 г

рн
. з

а к
ом

пл
.Е

ко
но

мі
я 4

1 г
рн

.

20 21

Ïî
ð³

÷ê
à,

 ñ
ì

îð
îä

èí
à

Àã
ðó

ñ

òå
ë

.:
 (

04
4)

 3
31

 3
1 

29
; 

Ê
è

¿â
ñò

àð
: 

 (
09

8)
 4

41
 6

1 
21

; 
Ì

Ò
Ñ

: 
(0

50
) 

41
0 

74
 4

0;
  Ë

àé
ô

: 
(0

93
) 

74
3 

40
 4

4



Малина Ю-Шанська Смарагдовий килим
ОКН-604 – 99 грн. за шт.

Ця незвична малина родом з альпійських лісів гір Ю-Шань на 
острові Тайвань. Її товсте зморшкувате листя на довгих повзу-
чих пагонах укриває грунт, утворюючи суцільний смарагдовий 
килим, у якому у першій половині літа звабливо мерехтять 
смачні оранжево-жовті ягоди. На осінь зі зміною барви листя 
цей килим набуває фантастичного кольору бургундського 
вина. Ця унікальна повзуча малина прекрасно почуває себе як 
на відкритому сонці, так і в затінку, і є одним з найкрасивіших 
неагресивних грунтопокривників.  Цю невибагливу малину 
рекомендують поливати нечасто, але рясно (1-2 відра води 
раз у місяць). Звичайно після посадки поливати варто частіше.

Малина Тібетська
ОКН-603 – 99 грн. за шт.

Ця рідкісна біла красуня родом з Тібету. Її стовбур немов вилитий з 
білого воску, а листя дивовижно схоже на листя папороті. І не лише 
формою, але і кольором: зверху листочки  сіро-зелені, знизу – срібляс-
то-зелені. Кажуть, цвіт папороті приносить щастя і  удачу. Можливо, ці 
тендітні квітки від білого до фіолетово-рожевого кольорів, привертати-
муть фортуну і до Вашого обійстя. 
Кущ має форму фонтану з білих струменів-гілок довжиною 1-2,5 м. 
Особливо цікаво виглядає він взимку.  Якби не опушення шипів, на фоні 
снігу він ставав би невидимим. Ця малина-невидимка, яку ще назива-
ють малиною-привидом, адаптується до майже усіх грунтів. Поливають 
і удобряють її, як звичайну малину.
Молоду рослину для захисту від морозів слід добре укривати, мульчу-
вати. Ягоди чорні, не мають споживчої вартості.

Çðîá³òü 
ñâ³é ñàä 

íåïîâòîð-
íèì!

Öâ³ò 
ïàïîðîò³
ó âàøîìó 

ñàäó
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Малина Ю-Шанська Смарагдовий килим
ОКН-604 – 99 грн. за шт.

Ця незвична малина родом з альпійських лісів гір Ю-Шань на 
острові Тайвань. Її товсте зморшкувате листя на довгих повзу-
чих пагонах укриває грунт, утворюючи суцільний смарагдовий 
килим, у якому у першій половині літа звабливо мерехтять 
смачні оранжево-жовті ягоди. На осінь зі зміною барви листя 
цей килим набуває фантастичного кольору бургундського 
вина. Ця унікальна повзуча малина прекрасно почуває себе як 
на відкритому сонці, так і в затінку, і є одним з найкрасивіших 
неагресивних грунтопокривників.  Цю невибагливу малину 
рекомендують поливати нечасто, але рясно (1-2 відра води 
раз у місяць). Звичайно після посадки поливати варто частіше.

Малина Тібетська
ОКН-603 – 99 грн. за шт.

Ця рідкісна біла красуня родом з Тібету. Її стовбур немов вилитий з 
білого воску, а листя дивовижно схоже на листя папороті. І не лише 
формою, але і кольором: зверху листочки  сіро-зелені, знизу – срібляс-
то-зелені. Кажуть, цвіт папороті приносить щастя і  удачу. Можливо, ці 
тендітні квітки від білого до фіолетово-рожевого кольорів, привертати-
муть фортуну і до Вашого обійстя. 
Кущ має форму фонтану з білих струменів-гілок довжиною 1-2,5 м. 
Особливо цікаво виглядає він взимку.  Якби не опушення шипів, на фоні 
снігу він ставав би невидимим. Ця малина-невидимка, яку ще назива-
ють малиною-привидом, адаптується до майже усіх грунтів. Поливають 
і удобряють її, як звичайну малину.
Молоду рослину для захисту від морозів слід добре укривати, мульчу-
вати. Ягоди чорні, не мають споживчої вартості.

Çðîá³òü 
ñâ³é ñàä 

íåïîâòîð-
íèì!

Öâ³ò 
ïàïîðîò³
ó âàøîìó 

ñàäó
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íîãî ðàçó ïðèùåïèâ íà îäíîìó 
êóù³ àæ 6 ñîðò³â òðîÿíä!

– Ùî æ ï³äøòîâõíóëî âàñ 
äî çäîáóòòÿ ìóçè÷íî¿ ïðî-
ôåñ³¿?

– Êîëè ÿ áóâ çîâñ³ì ìàëèì (3-4 
ðîêè), áàòüêè çíàéøëè âèõ³ä, ÿê 
ìåíå çàëèøàòè âäîìà ñàìîãî. Âî-
íè âìèêàëè ïðîãðàâà÷ ³ ñòàâèëè 
ïëàò³âêè ç îïåðåòàìè Êàëüìàíà, 
Äóíàºâñüêîãî, Øòðàóñà. Áàòüêè 
çíàëè, ùî ÿ ñàì âì³þ ïåðåñòàâëÿ-
òè ïëàò³âêè, òîìó ìîãëè ìåíå çà-
ëèøàòè íàâ³òü íà 6-8 ãîäèí ³ç 
âïåâíåí³ñòþ, ùî âñå áóäå äîáðå. ß 
ñëóõàâ îïåðåòè ³ ùîñü íàñï³âóâàâ 
ñâîº. Êîëè ï³øîâ ó ïåðøèé êëàñ, 
ïî÷óâ êîíöåðò äèòÿ÷î¿ ìóçè÷íî¿ 
øêîëè. Ìåíå öå íàñò³ëüêè âðàçè-
ëî, ùî âñåðåäèí³ ïðîñòî âñå ïå-
ðåâåðíóëîñÿ. Ïðèá³ã äîäîìó: «Ìà-
ìî, òàòó, íàâ÷³òü ìåíå ìóçèêè!» 
Áàòüêî ñïîðóäæóâàâ áóäèíîê ó ïî-
âîºíí³ ðîêè, ³ çàéâèõ ãðîøåé íå 
áóëî, òîìó ÿ âèð³øèâ, ùî ìåí³ êðà-
ùå â÷èòèñÿ ãðàòè íà ÷îìóñü ìàëå-

íüêîìó – ñêðèïö³, äîìð³ ÷è áàëà-
ëàéö³ (òîä³ ùå íå ðîçóì³â, ùî ìà-
ëåíüêà ñêðèïêà ìîæå êîøòóâàòè 
ì³ëüéîíè). Äèðåêòîð ìóçè÷íî¿ 
øêîëè ïðîñëóõàâ ìåíå, îö³íèâ ìî¿ 
çä³áíîñò³ é ïîðåêîìåíäóâàâ ñêðè-
ïêó. Àëå áàòüêè ìåí³ êóïèëè… áà-
ÿí, áî òîä³ áàÿí³ñòè áóëè «â ìîä³». 
Òàê ÿ ó 7 ðîê³â ñòàâ ó÷íåì ìóçè÷íî¿ 
øêîëè, ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ÿêî¿ ìåíå 
â³ä³áðàëè äî ³íòåðíàòó äëÿ îáäàðî-
âàíèõ ä³òåé ïðè Êè¿âñüê³é ìóçè÷í³é 
äåñÿòèð³÷ö³ ³ìåí³ Ì.².Ëèñåíêà. Òàê 
ñàìî òóäè ïîòðàïèâ Âîëîäÿ ²âà-
ñþê, ³ ìè íàâ³òü æèëè â îäí³é ê³ì-
íàò³. Òîä³ áóâ ìîäíèì Øâàðöå-
íåãåð, ³ Âîëîäÿ òèøêîì õîäèâ ó 
«êà÷àëêó», à ÿ ìð³ÿâ ïëàâàòè ³ òè-
øêîì õîäèâ íà âîäíå ïîëî. Ïðî 
íàø³ «òàºìí³» çàõîïëåííÿ â ³íòåð-
íàò³ íå çíàâ í³õòî. 

Ïîò³ì ÿ âñòóïèâ äî Êè¿âñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ êîíñåðâàòîð³¿  ³ì. 
Ï.². ×àéêîâñüêîãî ïî êëàñó áàÿíà ³ 
äèðèãóâàííÿ. Ùå ñòóäåíòîì êåðó-
âàâ ð³çíèìè àíñàìáëÿìè, êîëåêòè-

âàìè – ïîºäíóâàâ íàâ÷àííÿ íà 
ñòàö³îíàð³ ç îñü òàêèìè «õàëòóðà-
ìè». Çãîäîì áóëà àðì³ÿ, âèêëàäà-
ííÿ ìóçèêè â òîä³øíüîìó Êè¿âñü-
êîìó ïåäàãîã³÷íîìó ³íñòèòóò³ ³ì. Ì. 
Ãîðüêîãî. Ó 1975 ðîö³ ïîçíàéî-
ìèâñÿ ç êîìïîçèòîðàìè ªâãåí³ºì 
Ìàðòèíîâèì, Îëåêñ³ºì Ìàæóêî-
âèì. Âîíè ïîö³êàâèëèñÿ, ÷è ÿ çàé-
ìàþñÿ ëèøå àðàíæóâàííÿì, ÷è 
ùîñü ³ ïèøó. Òîä³ óæå íàïèñàâ ñâî¿ 
ïåðø³ ï³ñí³ – «Òû íå âåðèøü» ³ 
«Ñîëíå÷íûé òðàìâàé», ÿêèé ñòàâ 
ìî¿ì ïåðøèì øëÿãåðîì.

Ïî÷àâ ïèñàòè ìóçèêó ³ äëÿ ê³íî, 
çðîçóì³â, ùî òðåáà äàë³ â÷èòèñÿ, 
òîìó âñòóïèâ äî Îäåñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ êîíñåðâàòîð³¿ ³ì. Ã.À.Íåæäà-
íîâî¿ ïî êëàñó êîìïîçèö³¿ òâîð³â ³ 
òåîð³¿ ìóçèêè. Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ 
êîíñåðâàòîð³¿ ñòàâ ÷ëåíîì êîìïî-
çèòîð³â ÑÐÑÐ, ïîò³ì – Ñï³ëêè ê³íå-
ìàòîãðàô³ñò³â.

– À âàø³ áàòüêè áóëè ïðî-
ôåñ³éíèìè ìóçèêàíòàìè?

– Í³. Ìàìà ëþáèëà ñï³âàòè, 
áðàëà ó÷àñòü â àìàòîðñüêîìó õîð³. 
Çàãàëîì áàòüêè ëþáèëè ìóçèêó, 
àëå ó ïðîôåñ³éíîìó ïëàí³ íå ìàëè 
äî öüîãî æîäíîãî ñòîñóíêó.

– Ùî æ ñòàëî çàïîðóêîþ 
âàøîãî òâîð÷îãî çëåòó?

– Ãîñïîäü, áàòüêè, ïðîôåñ³éíà 
îñâ³òà. ª òàëàíîâèò³ êîìïîçèòîðè, 
àëå âîíè íå ìàþòü ïðîôåñ³éíî¿ 
áàçè, òîìó ¿õíº òâîð÷å æèòòÿ äóæå 
êîðîòêå. Ñïàëàõóþòü, ÿê ÿñêðàâà 
ç³ðêà, ³ ãàñíóòü. 

– Íà ÿêîìó åòàï³ æèòòÿ 
âè óñâ³äîìèëè, ùî ìàºòå òà-
ëàíò? 

– ß í³êîëè íå «â³äðèâàâñÿ» â³ä 
³íøèõ ëþäåé. Í³êîëè í³êîìó íå 
çàçäðèâ, ïðîñòî çíàâ, ùî äåÿê³ 
ðå÷³ ìîæó çðîáèòè êðàùå çà 
³íøèõ.

– Õòî ç³ ñï³âàê³â âèêîíàâ 
íàéá³ëüøå âàøèõ ï³ñåíü?

–  Â³òàë³é Á³ëîíîæêî. Ìè é ñóñ³äè – 
ìàºìî ïîðó÷ çàì³ñüê³ áóäèíêè. ² ðà-
çîì ðîçïî÷èíàëè òâîð÷ó ä³ÿëüí³ñòü. 
Áàãàòî ìî¿õ ï³ñåíü âèêîíàëè Íà-
çàð³é ßðåì÷óê, òð³î Ìàðåíè÷³â. 
Ùîðîêó äî äíÿ íàðîäæåííÿ ñâîº¿ 
ìàòåð³ (22 ëèñòîïàäà) îðãàí³çîâóþ 
êîíöåðò ó Ïàëàö³ «Óêðà¿íà». Îñ-
òàííüîãî ðàçó ç’¿õàëèñÿ ïîíàä 600 
âèêîíàâö³â ìî¿õ ï³ñåíü.

– Ó âàñ äóæå òðåïåòíå ñòà-
âëåííÿ äî ìàòåð³…

ß í³êîëè íå «â³äðèâàâ-

ñÿ» â³ä ³íøèõ ëþäåé. 

Í³êîëè í³êîìó íå çàçä-

ðèâ, ïðîñòî çíàâ, ùî 

äåÿê³ ðå÷³ ìîæó çðîáè-

òè êðàùå çà ³íøèõ.

Íàðîäíèé àðòèñò Óêðà¿-

íè Îëåêñàíäð Çëîòíèê – 

àâòîð ìóçèêè äî áàãàòüîõ 

ê³íîô³ëüì³â, îïåðè-äóìè, 

ìþçèêë³â, ñèìôîí³÷íèõ 

òâîð³â, êàìåðíî¿ òà ³íñò-

ðóìåíòàëüíî¿ ìóçèêè, àâ-

òîð ìóçè÷íî-ðîçâàæàëü-

íîãî òåëåðàä³îïðîåêòó 

«Øëÿãåð», ïðåçèäåíò Ì³æ-

íàðîäíî¿ êîðïîðàö³¿ «Ñëî-

â’ÿíñüêèé áàçàð». Â³í íàïè-

ñàâ ìóçèêó ìàéæå äî 3000 

ï³ñåíü, íàéâ³äîì³ø³ ç ÿêèõ 

çâó÷àëè ó âèêîíàíí³ Íàçàð³ÿ 

ßðåì÷óêà, Â³òàë³ÿ Á³ëîíîæ-

êà, Ñîô³¿ Ðîòàðó, Îêñàíè Á³-

ëîç³ð, Àëëè Êóäëàé, ²âî Áîáó-

ëà, Ë³ë³¿ Ñàíäóëåñè, Ïàâëà Ç³-

áðîâà, Âàñèëÿ Ç³íêåâè÷à, 

òð³î Ìàðåíè÷³â, äóåòó Àí³-

ñ³ìîâèõ, êâàðòåòó «Ãåòü-

ìàí», Âàëåð³ÿ Ëåîíòüºâà, 

Òàìàðè Ãâåðäöèòåë³, Âàëåí-

òèíè Òîëêóíîâî¿, Âàõòàíãà 

Ê³êàá³äçå òà áàãàòüîõ ³í-

øèõ óêðà¿íñüêèõ òà çàêîð-

äîííèõ âèêîíàâö³â. Ìèíóëè 

äåñÿòèë³òòÿ, à òàê³ ÷óäîâ³ 

ï³ñí³ íà ìóçèêó Îëåêñàíäðà 

Çëîòíèêà, ÿê «Á³ë³ ë³ëå¿», 

«Ìàêè ÷åðâîí³», «Ðîäèíà», 

«Áàòüêî ³ ìàòè», «×óºø, ìà-

ìî», «Ãàé, çåëåíèé ãàé», «Ñâ³-

÷êà», «Ë³ä», «Ïðèìà-áàëåðè-

íà», «Ìóçèêà ð³äíîãî äîìó», 

«Ïåðåï³ëî÷êà», ³ äîñ³ òîðêà-

þòüñÿ ñòðóí äóø³, íåìîâ 

÷óºø ¿õ óïåðøå…

– Âàø³ ï³ñí³ òàê³ òðåïåòí³ 
òà ùåìëèâ³, ÿê ñïîãàäè ïðî 
äèòèíñòâî. À ùî ïðèãàäóº-
òå ç³ ñâîãî äèòèíñòâà? 

– Ç äèòèíñòâà ÿ äóæå ëþáëþ ïðè-
ðîäó. Ïðèãàäóþ, ÿê ³ç áàòüêàìè õî-
äèâ äî ë³ñó. ß ëÿãàâ íà çåìëþ ³ äîñ³ 
ïàì’ÿòàþ çàïàõ ñîñíè, âèñîêå íå-
áî. Öå áóëà ïðîñòî ôàíòàñòèêà! 
Çàãàëîì ââàæàþ, ùî ïðèðîäà – öå 
ãîëîâíå. Áî ðîçóì ëþäñüêèé ìîæå 
ñòâîðèòè âñå, ùî çàâãîäíî, àëå 
êðàùîãî, í³æ ñòâîðèâ Ãîñïîäü Áîã, 
íå ñòâîðèâ æîäíèé àðõ³òåêòîð. Òî-
ìó âåñü öåé òðåïåòíèé ñâ³ò ïðèðî-
äè òðåáà áåðåãòè.

Ìîÿ ìàìà ðîäîì ³ç Êèºâà, òîìó â 
äèòèíñòâ³ ââàæàëà, ùî êàðòîïëÿ 
ðîñòå íå â çåìë³, à íàãîð³ (óñì³õà-
ºòüñÿ). À áàòüêî – ðîäîì ³ç Òàðàù³, 

Íàòàë³ÿ Âèøíåâñüêà

«Білі�лілеї»
Олександра�Злотника

Ó ãîñò³ äî ç³ðêè
âèð³ñ çîâñ³ì áëèçüêî äî çåìë³. Òàê 
ñòàëîñÿ, ùî îäðàçó ï³ñëÿ çàê³í÷åí-
íÿ øêîëè â³í ïîòðàïèâ íà â³éíó. 
Ï³ñëÿ òÿæêîãî ïîðàíåííÿ éîìó 
õîò³ëè àìïóòóâàòè íîãó. Àëå â³ä 
öüîãî áàòüêà, ÿêèé ë³êóâàâñÿ ó 
Òàøêåíòñüêîìó ãîñï³òàë³, âðÿòó-
âàâ óçáåê (éîãî ñèí òàêîæ áóâ íà 
ôðîíò³). Óçáåê ùîäíÿ â³äòèñêàâ 
ñâ³æèé âèíîãðàäíèé ñ³ê ³ äàâàâ 
ìîºìó áàòüêîâ³ ïèòè ïî 3 ë íà 
äåíü. ² ðàíà çàãî¿ëàñÿ, íîãó âðÿòó-
âàëè! Òîä³ áàòüêî âèð³øèâ ñòàòè 
âèíîðîáîì, çàê³í÷èâ ²íñòèòóò âè-
íîãðàäàðñòâà òà âèíîðîáñòâà. Ó 
Òàðàù³, äå ìåøêàëà íàøà ñ³ì’ÿ 
(ìè æèëè ó ïðèâàòíîìó áóäèíêó), 
òàêîæ áóâ âèíîãðàäíèê, à ùå – 
ãîðîä ³ ñàä. Ó äèòèíñòâ³ ÿ äóæå 
ëþáèâ çàéìàòèñÿ ùåïëåííÿì. Îä-
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íîãî ðàçó ïðèùåïèâ íà îäíîìó 
êóù³ àæ 6 ñîðò³â òðîÿíä!

– Ùî æ ï³äøòîâõíóëî âàñ 
äî çäîáóòòÿ ìóçè÷íî¿ ïðî-
ôåñ³¿?

– Êîëè ÿ áóâ çîâñ³ì ìàëèì (3-4 
ðîêè), áàòüêè çíàéøëè âèõ³ä, ÿê 
ìåíå çàëèøàòè âäîìà ñàìîãî. Âî-
íè âìèêàëè ïðîãðàâà÷ ³ ñòàâèëè 
ïëàò³âêè ç îïåðåòàìè Êàëüìàíà, 
Äóíàºâñüêîãî, Øòðàóñà. Áàòüêè 
çíàëè, ùî ÿ ñàì âì³þ ïåðåñòàâëÿ-
òè ïëàò³âêè, òîìó ìîãëè ìåíå çà-
ëèøàòè íàâ³òü íà 6-8 ãîäèí ³ç 
âïåâíåí³ñòþ, ùî âñå áóäå äîáðå. ß 
ñëóõàâ îïåðåòè ³ ùîñü íàñï³âóâàâ 
ñâîº. Êîëè ï³øîâ ó ïåðøèé êëàñ, 
ïî÷óâ êîíöåðò äèòÿ÷î¿ ìóçè÷íî¿ 
øêîëè. Ìåíå öå íàñò³ëüêè âðàçè-
ëî, ùî âñåðåäèí³ ïðîñòî âñå ïå-
ðåâåðíóëîñÿ. Ïðèá³ã äîäîìó: «Ìà-
ìî, òàòó, íàâ÷³òü ìåíå ìóçèêè!» 
Áàòüêî ñïîðóäæóâàâ áóäèíîê ó ïî-
âîºíí³ ðîêè, ³ çàéâèõ ãðîøåé íå 
áóëî, òîìó ÿ âèð³øèâ, ùî ìåí³ êðà-
ùå â÷èòèñÿ ãðàòè íà ÷îìóñü ìàëå-

íüêîìó – ñêðèïö³, äîìð³ ÷è áàëà-
ëàéö³ (òîä³ ùå íå ðîçóì³â, ùî ìà-
ëåíüêà ñêðèïêà ìîæå êîøòóâàòè 
ì³ëüéîíè). Äèðåêòîð ìóçè÷íî¿ 
øêîëè ïðîñëóõàâ ìåíå, îö³íèâ ìî¿ 
çä³áíîñò³ é ïîðåêîìåíäóâàâ ñêðè-
ïêó. Àëå áàòüêè ìåí³ êóïèëè… áà-
ÿí, áî òîä³ áàÿí³ñòè áóëè «â ìîä³». 
Òàê ÿ ó 7 ðîê³â ñòàâ ó÷íåì ìóçè÷íî¿ 
øêîëè, ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ÿêî¿ ìåíå 
â³ä³áðàëè äî ³íòåðíàòó äëÿ îáäàðî-
âàíèõ ä³òåé ïðè Êè¿âñüê³é ìóçè÷í³é 
äåñÿòèð³÷ö³ ³ìåí³ Ì.².Ëèñåíêà. Òàê 
ñàìî òóäè ïîòðàïèâ Âîëîäÿ ²âà-
ñþê, ³ ìè íàâ³òü æèëè â îäí³é ê³ì-
íàò³. Òîä³ áóâ ìîäíèì Øâàðöå-
íåãåð, ³ Âîëîäÿ òèøêîì õîäèâ ó 
«êà÷àëêó», à ÿ ìð³ÿâ ïëàâàòè ³ òè-
øêîì õîäèâ íà âîäíå ïîëî. Ïðî 
íàø³ «òàºìí³» çàõîïëåííÿ â ³íòåð-
íàò³ íå çíàâ í³õòî. 

Ïîò³ì ÿ âñòóïèâ äî Êè¿âñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ êîíñåðâàòîð³¿  ³ì. 
Ï.². ×àéêîâñüêîãî ïî êëàñó áàÿíà ³ 
äèðèãóâàííÿ. Ùå ñòóäåíòîì êåðó-
âàâ ð³çíèìè àíñàìáëÿìè, êîëåêòè-

âàìè – ïîºäíóâàâ íàâ÷àííÿ íà 
ñòàö³îíàð³ ç îñü òàêèìè «õàëòóðà-
ìè». Çãîäîì áóëà àðì³ÿ, âèêëàäà-
ííÿ ìóçèêè â òîä³øíüîìó Êè¿âñü-
êîìó ïåäàãîã³÷íîìó ³íñòèòóò³ ³ì. Ì. 
Ãîðüêîãî. Ó 1975 ðîö³ ïîçíàéî-
ìèâñÿ ç êîìïîçèòîðàìè ªâãåí³ºì 
Ìàðòèíîâèì, Îëåêñ³ºì Ìàæóêî-
âèì. Âîíè ïîö³êàâèëèñÿ, ÷è ÿ çàé-
ìàþñÿ ëèøå àðàíæóâàííÿì, ÷è 
ùîñü ³ ïèøó. Òîä³ óæå íàïèñàâ ñâî¿ 
ïåðø³ ï³ñí³ – «Òû íå âåðèøü» ³ 
«Ñîëíå÷íûé òðàìâàé», ÿêèé ñòàâ 
ìî¿ì ïåðøèì øëÿãåðîì.

Ïî÷àâ ïèñàòè ìóçèêó ³ äëÿ ê³íî, 
çðîçóì³â, ùî òðåáà äàë³ â÷èòèñÿ, 
òîìó âñòóïèâ äî Îäåñüêî¿ äåðæàâ-
íî¿ êîíñåðâàòîð³¿ ³ì. Ã.À.Íåæäà-
íîâî¿ ïî êëàñó êîìïîçèö³¿ òâîð³â ³ 
òåîð³¿ ìóçèêè. Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ 
êîíñåðâàòîð³¿ ñòàâ ÷ëåíîì êîìïî-
çèòîð³â ÑÐÑÐ, ïîò³ì – Ñï³ëêè ê³íå-
ìàòîãðàô³ñò³â.

– À âàø³ áàòüêè áóëè ïðî-
ôåñ³éíèìè ìóçèêàíòàìè?

– Í³. Ìàìà ëþáèëà ñï³âàòè, 
áðàëà ó÷àñòü â àìàòîðñüêîìó õîð³. 
Çàãàëîì áàòüêè ëþáèëè ìóçèêó, 
àëå ó ïðîôåñ³éíîìó ïëàí³ íå ìàëè 
äî öüîãî æîäíîãî ñòîñóíêó.

– Ùî æ ñòàëî çàïîðóêîþ 
âàøîãî òâîð÷îãî çëåòó?

– Ãîñïîäü, áàòüêè, ïðîôåñ³éíà 
îñâ³òà. ª òàëàíîâèò³ êîìïîçèòîðè, 
àëå âîíè íå ìàþòü ïðîôåñ³éíî¿ 
áàçè, òîìó ¿õíº òâîð÷å æèòòÿ äóæå 
êîðîòêå. Ñïàëàõóþòü, ÿê ÿñêðàâà 
ç³ðêà, ³ ãàñíóòü. 

– Íà ÿêîìó åòàï³ æèòòÿ 
âè óñâ³äîìèëè, ùî ìàºòå òà-
ëàíò? 

– ß í³êîëè íå «â³äðèâàâñÿ» â³ä 
³íøèõ ëþäåé. Í³êîëè í³êîìó íå 
çàçäðèâ, ïðîñòî çíàâ, ùî äåÿê³ 
ðå÷³ ìîæó çðîáèòè êðàùå çà 
³íøèõ.

– Õòî ç³ ñï³âàê³â âèêîíàâ 
íàéá³ëüøå âàøèõ ï³ñåíü?

–  Â³òàë³é Á³ëîíîæêî. Ìè é ñóñ³äè – 
ìàºìî ïîðó÷ çàì³ñüê³ áóäèíêè. ² ðà-
çîì ðîçïî÷èíàëè òâîð÷ó ä³ÿëüí³ñòü. 
Áàãàòî ìî¿õ ï³ñåíü âèêîíàëè Íà-
çàð³é ßðåì÷óê, òð³î Ìàðåíè÷³â. 
Ùîðîêó äî äíÿ íàðîäæåííÿ ñâîº¿ 
ìàòåð³ (22 ëèñòîïàäà) îðãàí³çîâóþ 
êîíöåðò ó Ïàëàö³ «Óêðà¿íà». Îñ-
òàííüîãî ðàçó ç’¿õàëèñÿ ïîíàä 600 
âèêîíàâö³â ìî¿õ ï³ñåíü.

– Ó âàñ äóæå òðåïåòíå ñòà-
âëåííÿ äî ìàòåð³…

ß í³êîëè íå «â³äðèâàâ-

ñÿ» â³ä ³íøèõ ëþäåé. 

Í³êîëè í³êîìó íå çàçä-

ðèâ, ïðîñòî çíàâ, ùî 

äåÿê³ ðå÷³ ìîæó çðîáè-

òè êðàùå çà ³íøèõ.

Íàðîäíèé àðòèñò Óêðà¿-

íè Îëåêñàíäð Çëîòíèê – 

àâòîð ìóçèêè äî áàãàòüîõ 

ê³íîô³ëüì³â, îïåðè-äóìè, 

ìþçèêë³â, ñèìôîí³÷íèõ 

òâîð³â, êàìåðíî¿ òà ³íñò-

ðóìåíòàëüíî¿ ìóçèêè, àâ-

òîð ìóçè÷íî-ðîçâàæàëü-

íîãî òåëåðàä³îïðîåêòó 

«Øëÿãåð», ïðåçèäåíò Ì³æ-

íàðîäíî¿ êîðïîðàö³¿ «Ñëî-

â’ÿíñüêèé áàçàð». Â³í íàïè-

ñàâ ìóçèêó ìàéæå äî 3000 

ï³ñåíü, íàéâ³äîì³ø³ ç ÿêèõ 

çâó÷àëè ó âèêîíàíí³ Íàçàð³ÿ 

ßðåì÷óêà, Â³òàë³ÿ Á³ëîíîæ-

êà, Ñîô³¿ Ðîòàðó, Îêñàíè Á³-

ëîç³ð, Àëëè Êóäëàé, ²âî Áîáó-

ëà, Ë³ë³¿ Ñàíäóëåñè, Ïàâëà Ç³-

áðîâà, Âàñèëÿ Ç³íêåâè÷à, 

òð³î Ìàðåíè÷³â, äóåòó Àí³-

ñ³ìîâèõ, êâàðòåòó «Ãåòü-

ìàí», Âàëåð³ÿ Ëåîíòüºâà, 

Òàìàðè Ãâåðäöèòåë³, Âàëåí-

òèíè Òîëêóíîâî¿, Âàõòàíãà 

Ê³êàá³äçå òà áàãàòüîõ ³í-

øèõ óêðà¿íñüêèõ òà çàêîð-

äîííèõ âèêîíàâö³â. Ìèíóëè 

äåñÿòèë³òòÿ, à òàê³ ÷óäîâ³ 

ï³ñí³ íà ìóçèêó Îëåêñàíäðà 

Çëîòíèêà, ÿê «Á³ë³ ë³ëå¿», 

«Ìàêè ÷åðâîí³», «Ðîäèíà», 

«Áàòüêî ³ ìàòè», «×óºø, ìà-

ìî», «Ãàé, çåëåíèé ãàé», «Ñâ³-

÷êà», «Ë³ä», «Ïðèìà-áàëåðè-

íà», «Ìóçèêà ð³äíîãî äîìó», 

«Ïåðåï³ëî÷êà», ³ äîñ³ òîðêà-

þòüñÿ ñòðóí äóø³, íåìîâ 

÷óºø ¿õ óïåðøå…

– Âàø³ ï³ñí³ òàê³ òðåïåòí³ 
òà ùåìëèâ³, ÿê ñïîãàäè ïðî 
äèòèíñòâî. À ùî ïðèãàäóº-
òå ç³ ñâîãî äèòèíñòâà? 

– Ç äèòèíñòâà ÿ äóæå ëþáëþ ïðè-
ðîäó. Ïðèãàäóþ, ÿê ³ç áàòüêàìè õî-
äèâ äî ë³ñó. ß ëÿãàâ íà çåìëþ ³ äîñ³ 
ïàì’ÿòàþ çàïàõ ñîñíè, âèñîêå íå-
áî. Öå áóëà ïðîñòî ôàíòàñòèêà! 
Çàãàëîì ââàæàþ, ùî ïðèðîäà – öå 
ãîëîâíå. Áî ðîçóì ëþäñüêèé ìîæå 
ñòâîðèòè âñå, ùî çàâãîäíî, àëå 
êðàùîãî, í³æ ñòâîðèâ Ãîñïîäü Áîã, 
íå ñòâîðèâ æîäíèé àðõ³òåêòîð. Òî-
ìó âåñü öåé òðåïåòíèé ñâ³ò ïðèðî-
äè òðåáà áåðåãòè.

Ìîÿ ìàìà ðîäîì ³ç Êèºâà, òîìó â 
äèòèíñòâ³ ââàæàëà, ùî êàðòîïëÿ 
ðîñòå íå â çåìë³, à íàãîð³ (óñì³õà-
ºòüñÿ). À áàòüêî – ðîäîì ³ç Òàðàù³, 

Íàòàë³ÿ Âèøíåâñüêà

«Білі�лілеї»
Олександра�Злотника

Ó ãîñò³ äî ç³ðêè

âèð³ñ çîâñ³ì áëèçüêî äî çåìë³. Òàê 
ñòàëîñÿ, ùî îäðàçó ï³ñëÿ çàê³í÷åí-
íÿ øêîëè â³í ïîòðàïèâ íà â³éíó. 
Ï³ñëÿ òÿæêîãî ïîðàíåííÿ éîìó 
õîò³ëè àìïóòóâàòè íîãó. Àëå â³ä 
öüîãî áàòüêà, ÿêèé ë³êóâàâñÿ ó 
Òàøêåíòñüêîìó ãîñï³òàë³, âðÿòó-
âàâ óçáåê (éîãî ñèí òàêîæ áóâ íà 
ôðîíò³). Óçáåê ùîäíÿ â³äòèñêàâ 
ñâ³æèé âèíîãðàäíèé ñ³ê ³ äàâàâ 
ìîºìó áàòüêîâ³ ïèòè ïî 3 ë íà 
äåíü. ² ðàíà çàãî¿ëàñÿ, íîãó âðÿòó-
âàëè! Òîä³ áàòüêî âèð³øèâ ñòàòè 
âèíîðîáîì, çàê³í÷èâ ²íñòèòóò âè-
íîãðàäàðñòâà òà âèíîðîáñòâà. Ó 
Òàðàù³, äå ìåøêàëà íàøà ñ³ì’ÿ 
(ìè æèëè ó ïðèâàòíîìó áóäèíêó), 
òàêîæ áóâ âèíîãðàäíèê, à ùå – 
ãîðîä ³ ñàä. Ó äèòèíñòâ³ ÿ äóæå 
ëþáèâ çàéìàòèñÿ ùåïëåííÿì. Îä-
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Ìåëîä³þ ïðèñï³âó ÿ íàïèñàâ îä-
ðàçó: «Ùî áóëî, â³äáóëî, íà÷å ñí³ã 
ç³éøëî…», à îñü çàñï³â ï³ñí³ íå 
âäàâàâñÿ ï³âðîêó. Íàçàð³é ìåíå 
çàïðîñèâ ó Êàðïàòè: «Ñàøà, ïðè-
¿çäè, ðèáó ïîëîâèìî, ãðèáè ïîçáè-
ðàºìî…» Òðè äí³ ïðîáóâ ó Êàðïà-
òàõ, à êîëè ïîâåðòàâñÿ ³ ñ³â ó ïî¿çä – 
ðàïòîì «ïðèéøîâ» çàñï³â!

– Êîæíà ï³ñíÿ ìàº ñâîþ ³ñ-
òîð³þ…

– Òàê. Ñêàæ³ìî, «Ãàé, çåëåíèé 
ãàé» ïåâíèé ÷àñ çàáîðîíÿëè. Çäà-
âàëîñÿ á, ÷îìó?! Ó 1979-1980 ðî-
êàõ öÿ ï³ñíÿ ïðîñòî óâ³ðâàëàñÿ â 
åô³ð – íà êîæíîìó ç óñ³õ òðüîõ 
ðàä³îêàíàë³â çâó÷àëà ïî 5-7 ðàç³â 
íà äåíü. Ïîò³ì âîíà âèãðàëà 
«Ï³ñíþ ðîêó» ó Ìîñêâ³, ïåðåâåð-
øèâøè ï³ñíþ Àëëè Ïóãà÷îâî¿ (160 
òèñÿ÷ ëèñò³â ñëóõà÷³â ïðîòè 143 
òèñÿ÷). Ç íàãîäè ïåðåìîãè íàñ ³ç 

Íàçàð³ºì âèêëèêàëè äî Ìî-
ñêâè. Ìè âçÿëè äâ³ ïëÿøêè 

ãîð³ëêè ç ïåðöåì, «Êè¿â-
ñüêèé òîðò» ³ ïî¿õàëè. Ó 
ìåíå âçÿëè ³íòåðâ’þ ïðî 
öþ ï³ñíþ. ßðåì÷óêà 
«â³äçíÿëè», â³í îäÿãñÿ 
â ñìîê³íã, ÷îðíèé ìå-
òåëèê… À ïîò³ì, ï³ä 
÷àñ ô³íàëó «Ï³ñí³ 
ðîêó», íàñ ÷îìóñü 
íå çàïðîøóâàëè íà 
ñöåíó… À ïîÿñíèëè 
òàê: «Öå íàñò³ëüêè 
êîëîðèòíà óêðà¿í-

ñüêà ï³ñíÿ, ùî ßðåì-
÷óê ìàâ áè áóòè îäÿã-

íóòèé ó êåïòàðèê, à â³í – ó 
ñìîê³íãó, òîìó ï³ñíþ çíÿëè 
ç ô³íàëó».

Àëå ï³ñíÿ âæå âñþäè ëó-
íàëà. Öå âæå áóâ äæèí, 
ÿêîãî âèïóñòèëè ç ïëÿøêè. 
Çàáîðîíÿé íå çàáîðîíÿé, 
à âîíà âæå ñòàëà ïîïó-
ëÿðíîþ. Ïàì’ÿòàþ, ïðè-
¿õàâ ó ×åðí³âö³, ñ³ëè ó 
ðåñòîðàí³. Ï³äõîäèòü êå-
ð³âíèê àíñàìáëþ, ñòàº 
íàâêîë³øêè ³ êàæå: «Ñïà-
ñèáî, êîðìèëåö. Ó íàñ çà 
äåíü ýòó ïåñíþ çàêàçû-

âàþò ïî 15-20 ðàç».

– Íà Îñòðîâ³ Âîäíèê³â 
âè ñüîãîäí³ ìàºòå ñâîþ 
ä³ëÿíêó, çàì³ñüêèé áó-
äèíîê, òàê áè ìîâèòè, 
âëàñíèé «çåëåíèé ãàé»…

– ßê ò³ëüêè ñòàº òåïëî, 
âñÿ ñ³ì’ÿ ïåðå¿æäæàº æè-

òè ó ñâ³é áóäèíîê. Íà òåðèòîð³¿ ïî-
ñàäèâ ïëàêó÷³ âåðáè ç êðó÷åíèìè 
ëàêîâàíèìè ñòîâáóðàìè, ÿê³ ìåí³ 
ïðèâåçëè ³ç Êðèìó, ïëàòàí, âå-
ëè÷åçíèé ã³á³ñêóñ òîùî. Ç ïëîäîâèõ 
äåðåâ ìàþ ÿáëóí³, ïåðñèêè, âèøí³, 
ñëèâó, ãîð³õ, ð³çí³ ñîðòè âèíîãðàäó, 
êóù³ ñìîðîäèíè, ìàëèíè – âñå 
âèðîùóþ ïîòðîøêó. Íà ãîñïîäàð-
ñòâ³ ëèøå îäíà ÷åðåøíÿ, àëå âîíà 
òàê ùåäðî ³ ðÿñíî ïëîäîíîñèòü 
ùîðîêó! 

Âèðîùóâàòè ñàä ñâî¿ìè ðóêàìè 
– öå âåëèêå ùàñòÿ. Ðàä³ºø, êîëè 
áà÷èø, ÿê ðîñëèíè ïðîðîñòàþòü ³ç 
çåìë³, ÿê âîíè ïëîäîíîñÿòü. Äî 
òîãî æ, âèðîùåíå ñâî¿ìè ðóêàìè – 
íàéñìà÷í³øå, íàéêîðèñí³øå, áî 
çíàºø, ùî íå âèêîðèñòîâóâàâ 
í³ÿêî¿ õ³ì³¿. Ìàºìî ³ íåâåëèêèé 
ãîðîä, ó ÿêîìó ïîòðîõó âèðîùóºìî 
âñþ ãîðîäèíó.

²ç êâ³ò³â ìè ìàºìî íàéá³ëüøå 
òðîÿíä. Íèìè çàñàäæåíî âåñü 
ïåðèìåòð ãîñïîäàðñòâà. À ³ç âè-
òêèõ òðîÿíä çðîáèëè ö³ë³ àðêè. 
Ïåðåä áóäèíêîì îáëàøòóâàëè 
âåëèêó êëóìáó, íà ÿê³é öâ³òóòü 
íàéð³çíîìàí³òí³ø³ êâ³òè. 

ª ó ñàäèá³ íåâåëèêèé ñòàâ, ó 
ÿêîìó öâ³òóòü á³ë³ ë³ëå¿, îñï³âàí³ â 
îäíîéìåíí³é ï³ñí³. Ïðàâäà, ï³ñíÿ 
áóëà ïðî á³ë³ ë³ëå¿, ÿê³ ÿ áà÷èâ ó 
äèòèíñòâ³ íà ð³÷ö³ Ðîñü ó Á³ë³é 
Öåðêâ³…

Ó ïðèñàäèáíîìó ñòàâêó ëîâëþ 
ðèáó. Ðèáîëîâëþ äóæå ïîëþáèâ 
ùå ç äèòèíñòâà. Ó Á³ë³é Öåðêâ³ ìè 
æèëè á³ëÿ ð³÷êè Ðîñü. Íàâ³òü îòðè-

ìóâàâ íà ãîð³õè â³ä áàòüê³â çà òå, 
ùî ÷àñòî, çàì³ñòü çàéìàòèñÿ ìó-
çèêîþ, á³ãàâ ëîâèòè ðèáó. ß íàâ³òü 
ìð³ÿâ, ùîá ð³÷êà òåêëà ï³ä ñàìèìè 
â³êíàìè, ùîá çàêèíóâ âóäî÷êó ç 
äçâîíèêîì, à ñàì áè ãðàâ íà 
ìóçè÷íîìó ³íñòðóìåíò³. Äçâîíèê 
çàäçâåíèòü – âèòÿãíóâ ðèáó, çà-
êèíóâ âóäî÷êó çíîâó ³ äàë³ áè ãðàâ. 
² òåïåð öÿ ìð³ÿ çä³éñíèëàñÿ, áî 
âóäî÷êó ìîæó çàêèäàòè ÿêðàç ³ç 
â³êíà ñâîãî êàá³íåòó. 
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– Õ³áà ëèøå â ìåíå? Êîëè áóâ 
Óêðà¿íñüêèé øëÿãåð ÕÕ ñòîë³òòÿ, ÿ 
ñïåö³àëüíî ïîðàõóâàâ: 9 ³ç 40 
ï³ñåíü áóëè ïðèñâÿ÷åí³ ìàòåðÿì. Ó 
ìîºìó òâîð÷îìó äîðîáêó òàêîæ º 
ê³ëüêà ï³ñåíü ïðî ìàìó: «Ìàìèíà 
õàòèíà», «Äîðîãà äî ìàòåð³», ÿêó 
ñï³âàëà Ðà¿ñà Êèðè÷åíêî, «×óºø, 
ìàìî», ÿêó âèêîíóâàâ Íàçàð³é 
ßðåì÷óê. Â³í ³ ïîïðîñèâ íàïèñàòè 
öþ ï³ñíþ íà â³ðø³ Ìèõàéëà Òêà÷à – 
ìàìà Íàçàð³ÿ äóæå ðàíî ïîìåðëà. 

Âèðîùóâàòè ñàä ñâî¿-

ìè ðóêàìè – öå âåëèêå 

ùàñòÿ. Ðàä³ºø, êîëè 

áà÷èø, ÿê ðîñëèíè ïðî-

ðîñòàþòü ³ç çåìë³, ÿê 

âîíè ïëîäîíîñÿòü.
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Бланк  замовлення Бланк  замовлення

      Прізвище Прізвище

                                        

      

Ім Ім’я ’я      

По-батькові По-батькові        
      

Вулиця Вулиця        
      

Місто/село Місто/село        
      

Район Район

        

      

      
Область Область

Індекс Індекс

        

        

        

        

Мобільний  тел.  Мобільний  тел.          

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

Рік 
народження

Рік 
народження

Код
клієнта

Код
клієнта

  

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

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

      

№ №

      

Код Код

    

Кількість Кількість

  

Ціна ЦінаСума Сума

Всього Всього

Підпис Підпис

Дата  замовлення Дата  замовлення

Çàìîâëåííÿ òîâàðó ÷è êàòàëîãó îçíà÷àº Âàøó çãîäó íà îáðîáêó 
öüîãî òà íàñòóïíèõ çàìîâëåíü, ïîäàëüøå ëèñòóâàííÿ òà ³íôîð-
ìóâàííÿ ïðî ïðîäóêö³þ òà ïîñëóãè ÒÌ «ÑîíöåÑàä» òà ïàðòíåð³â.

Çàìîâëåííÿ òîâàðó ÷è êàòàëîãó îçíà÷àº Âàøó çãîäó íà îáðîáêó 
öüîãî òà íàñòóïíèõ çàìîâëåíü, ïîäàëüøå ëèñòóâàííÿ òà ³íôîð-
ìóâàííÿ ïðî ïðîäóêö³þ òà ïîñëóãè ÒÌ «ÑîíöåÑàä» òà ïàðòíåð³â.

Укрпоштою   Новою Поштою

кур’єрська Укрпоштою  Новою Поштою до дверей

Укрпоштою   Новою Поштою

кур’єрська Укрпоштою  Новою Поштою до дверей

Доставка: Доставка:
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Пільгова 
передплата 
на журнал 
«СонцеСад» 
на 2016 р.

Пільгова 
передплата 
на журнал 
«СонцеСад» 
на 2016 р.

Ó ãîñò³ äî ç³ðêè

19 19
1 1

Акція!
Çðîá³òü çàìîâëåííÿ íà ñóìó 
понад 400 грн. 

³ îòðèìàéòå â äàðóíîê 
річну

передплату 
íà æóðíàë «ÑîíöåÑàä» 

íà ö³ëèé 2016 ð³ê.

ßêùî Âàøå çàìîâëåííÿ 
íà ìåíøó ñóìó, òî ïðîïîíóºìî 

Âàì ï³ëüãîâó ïåðåäïëàòó 
íà âåñü 2016 ð³ê 

за суперціною
19 грн.
Економія 

8 грн. 30 коп.!
(íà ïîøò³ Âè çàïëàòèòå çà ïåðåäïëàòó 23,40 + çà 
ïîñëóãè ç ïðèéìàííÿ ïåðåäïëàòè 3,90 = 27,30 ãðí.)

Зробіть 
подарунок для 

Ваших близьких! 
Îôîðìòå ³ íà íèõ ï³ëüãîâó ïåðåäïëàòó: 

âêàæ³òü ó áëàíêó çàìîâëåííÿ 
â³äïîâ³äíó ê³ëüê³ñòü ïåðåäïëàò ³ íà 

îêðåìîìó ëèñòî÷êó íàïèø³òü ïð³çâèøå, 
³ì’ÿ, ïî-áàòüêîâ³ òà àäðåñó îòðèìóâà÷à. 

Ö³ äàí³ Âè ìîæåòå òàêîæ âêàçàòè ³ 
íàøèì îïåðàòîðàì ïî òåëåôîíó. Ñóìà 

ïåðåäïëàòè áóäå âêëþ÷åíà ó Âàøå 
çàìîâëåííÿ ³ Âè îïëàòèòå ¿¿ ïðè îòðè-

ìàíí³ ïîñèëêè ç çàìîâëåííÿì íà ïîøò³. 

Íàãàäóºìî Âàì, ùî ç æîâòíÿ 2014 ðîêó 
ìè âèäàºìî ùîì³ñÿ÷íèé åëåêòðîííèé 

äîäàòîê äî æóðíàëó «ÑîíöåÑàä». 
Íàäàéòå íàì ñâ³é å-ìåéë ³ ïðîòÿãîì ðîêó 

БЕЗКОШТОВНО 
ùîì³ñÿöÿ îòðèìóéòå íàø ö³êàâèé 

åëåêòðîííèé äîäàòîê.
Íàäàéòå íàì å-ìåéëè ñâî¿õ ðîäè÷³â, 
äðóç³â, çíàéîìèõ, ÿêèõ ö³êàâèòü íàø 

æóðíàë, âêàæ³òü ¿õí³ ïð³çâèùà, ³ìåíà, ïî-
áàòüêîâ³, òåëåôîíè òà íàçâè ì³ñò ÷è ñ³ë, 
äå âîíè ïðîæèâàþòü, ³ Âîíè ãàðàíòîâàíî 
îòðèìóâàòèìóòü ùîì³ñÿöÿ äî ê³íöÿ ðîêó 

БЕЗКОШТОВНО 
åëåêòðîííèé äîäàòîê äî æóðíàëó 

«ÑîíöåÑàä», à Âè â³çüìåòå ó÷àñòü ó 
ðîç³ãðàø³ ïëîäîâî-ÿã³äíîãî ñàäó, ùî 

ñêëàäàòèìåòüñÿ ç 10 âèä³â ïëîäîâèõ òà 
12 âèä³â ÿã³äíèõ êóëüòóð (ïî îäíîìó 

ñàäæàíöþ íà îäèí âèä).
Ñê³ëüêè íàäàñòå åìåéë³â ñò³ëüêè æ ðàç³â 

áóäåòå áðàòè ó÷àñòü â ðîç³ãðàø³. 
Ðîç³ãðàø â³äáóäåòüñÿ 30 æîâòíÿ 2015 ðîêó.



Ìåëîä³þ ïðèñï³âó ÿ íàïèñàâ îä-
ðàçó: «Ùî áóëî, â³äáóëî, íà÷å ñí³ã 
ç³éøëî…», à îñü çàñï³â ï³ñí³ íå 
âäàâàâñÿ ï³âðîêó. Íàçàð³é ìåíå 
çàïðîñèâ ó Êàðïàòè: «Ñàøà, ïðè-
¿çäè, ðèáó ïîëîâèìî, ãðèáè ïîçáè-
ðàºìî…» Òðè äí³ ïðîáóâ ó Êàðïà-
òàõ, à êîëè ïîâåðòàâñÿ ³ ñ³â ó ïî¿çä – 
ðàïòîì «ïðèéøîâ» çàñï³â!

– Êîæíà ï³ñíÿ ìàº ñâîþ ³ñ-
òîð³þ…

– Òàê. Ñêàæ³ìî, «Ãàé, çåëåíèé 
ãàé» ïåâíèé ÷àñ çàáîðîíÿëè. Çäà-
âàëîñÿ á, ÷îìó?! Ó 1979-1980 ðî-
êàõ öÿ ï³ñíÿ ïðîñòî óâ³ðâàëàñÿ â 
åô³ð – íà êîæíîìó ç óñ³õ òðüîõ 
ðàä³îêàíàë³â çâó÷àëà ïî 5-7 ðàç³â 
íà äåíü. Ïîò³ì âîíà âèãðàëà 
«Ï³ñíþ ðîêó» ó Ìîñêâ³, ïåðåâåð-
øèâøè ï³ñíþ Àëëè Ïóãà÷îâî¿ (160 
òèñÿ÷ ëèñò³â ñëóõà÷³â ïðîòè 143 
òèñÿ÷). Ç íàãîäè ïåðåìîãè íàñ ³ç 

Íàçàð³ºì âèêëèêàëè äî Ìî-
ñêâè. Ìè âçÿëè äâ³ ïëÿøêè 

ãîð³ëêè ç ïåðöåì, «Êè¿â-
ñüêèé òîðò» ³ ïî¿õàëè. Ó 
ìåíå âçÿëè ³íòåðâ’þ ïðî 
öþ ï³ñíþ. ßðåì÷óêà 
«â³äçíÿëè», â³í îäÿãñÿ 
â ñìîê³íã, ÷îðíèé ìå-
òåëèê… À ïîò³ì, ï³ä 
÷àñ ô³íàëó «Ï³ñí³ 
ðîêó», íàñ ÷îìóñü 
íå çàïðîøóâàëè íà 
ñöåíó… À ïîÿñíèëè 
òàê: «Öå íàñò³ëüêè 
êîëîðèòíà óêðà¿í-

ñüêà ï³ñíÿ, ùî ßðåì-
÷óê ìàâ áè áóòè îäÿã-

íóòèé ó êåïòàðèê, à â³í – ó 
ñìîê³íãó, òîìó ï³ñíþ çíÿëè 
ç ô³íàëó».

Àëå ï³ñíÿ âæå âñþäè ëó-
íàëà. Öå âæå áóâ äæèí, 
ÿêîãî âèïóñòèëè ç ïëÿøêè. 
Çàáîðîíÿé íå çàáîðîíÿé, 
à âîíà âæå ñòàëà ïîïó-
ëÿðíîþ. Ïàì’ÿòàþ, ïðè-
¿õàâ ó ×åðí³âö³, ñ³ëè ó 
ðåñòîðàí³. Ï³äõîäèòü êå-
ð³âíèê àíñàìáëþ, ñòàº 
íàâêîë³øêè ³ êàæå: «Ñïà-
ñèáî, êîðìèëåö. Ó íàñ çà 
äåíü ýòó ïåñíþ çàêàçû-

âàþò ïî 15-20 ðàç».

– Íà Îñòðîâ³ Âîäíèê³â 
âè ñüîãîäí³ ìàºòå ñâîþ 
ä³ëÿíêó, çàì³ñüêèé áó-
äèíîê, òàê áè ìîâèòè, 
âëàñíèé «çåëåíèé ãàé»…

– ßê ò³ëüêè ñòàº òåïëî, 
âñÿ ñ³ì’ÿ ïåðå¿æäæàº æè-

òè ó ñâ³é áóäèíîê. Íà òåðèòîð³¿ ïî-
ñàäèâ ïëàêó÷³ âåðáè ç êðó÷åíèìè 
ëàêîâàíèìè ñòîâáóðàìè, ÿê³ ìåí³ 
ïðèâåçëè ³ç Êðèìó, ïëàòàí, âå-
ëè÷åçíèé ã³á³ñêóñ òîùî. Ç ïëîäîâèõ 
äåðåâ ìàþ ÿáëóí³, ïåðñèêè, âèøí³, 
ñëèâó, ãîð³õ, ð³çí³ ñîðòè âèíîãðàäó, 
êóù³ ñìîðîäèíè, ìàëèíè – âñå 
âèðîùóþ ïîòðîøêó. Íà ãîñïîäàð-
ñòâ³ ëèøå îäíà ÷åðåøíÿ, àëå âîíà 
òàê ùåäðî ³ ðÿñíî ïëîäîíîñèòü 
ùîðîêó! 

Âèðîùóâàòè ñàä ñâî¿ìè ðóêàìè 
– öå âåëèêå ùàñòÿ. Ðàä³ºø, êîëè 
áà÷èø, ÿê ðîñëèíè ïðîðîñòàþòü ³ç 
çåìë³, ÿê âîíè ïëîäîíîñÿòü. Äî 
òîãî æ, âèðîùåíå ñâî¿ìè ðóêàìè – 
íàéñìà÷í³øå, íàéêîðèñí³øå, áî 
çíàºø, ùî íå âèêîðèñòîâóâàâ 
í³ÿêî¿ õ³ì³¿. Ìàºìî ³ íåâåëèêèé 
ãîðîä, ó ÿêîìó ïîòðîõó âèðîùóºìî 
âñþ ãîðîäèíó.

²ç êâ³ò³â ìè ìàºìî íàéá³ëüøå 
òðîÿíä. Íèìè çàñàäæåíî âåñü 
ïåðèìåòð ãîñïîäàðñòâà. À ³ç âè-
òêèõ òðîÿíä çðîáèëè ö³ë³ àðêè. 
Ïåðåä áóäèíêîì îáëàøòóâàëè 
âåëèêó êëóìáó, íà ÿê³é öâ³òóòü 
íàéð³çíîìàí³òí³ø³ êâ³òè. 

ª ó ñàäèá³ íåâåëèêèé ñòàâ, ó 
ÿêîìó öâ³òóòü á³ë³ ë³ëå¿, îñï³âàí³ â 
îäíîéìåíí³é ï³ñí³. Ïðàâäà, ï³ñíÿ 
áóëà ïðî á³ë³ ë³ëå¿, ÿê³ ÿ áà÷èâ ó 
äèòèíñòâ³ íà ð³÷ö³ Ðîñü ó Á³ë³é 
Öåðêâ³…

Ó ïðèñàäèáíîìó ñòàâêó ëîâëþ 
ðèáó. Ðèáîëîâëþ äóæå ïîëþáèâ 
ùå ç äèòèíñòâà. Ó Á³ë³é Öåðêâ³ ìè 
æèëè á³ëÿ ð³÷êè Ðîñü. Íàâ³òü îòðè-

ìóâàâ íà ãîð³õè â³ä áàòüê³â çà òå, 
ùî ÷àñòî, çàì³ñòü çàéìàòèñÿ ìó-
çèêîþ, á³ãàâ ëîâèòè ðèáó. ß íàâ³òü 
ìð³ÿâ, ùîá ð³÷êà òåêëà ï³ä ñàìèìè 
â³êíàìè, ùîá çàêèíóâ âóäî÷êó ç 
äçâîíèêîì, à ñàì áè ãðàâ íà 
ìóçè÷íîìó ³íñòðóìåíò³. Äçâîíèê 
çàäçâåíèòü – âèòÿãíóâ ðèáó, çà-
êèíóâ âóäî÷êó çíîâó ³ äàë³ áè ãðàâ. 
² òåïåð öÿ ìð³ÿ çä³éñíèëàñÿ, áî 
âóäî÷êó ìîæó çàêèäàòè ÿêðàç ³ç 
â³êíà ñâîãî êàá³íåòó. 
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– Õ³áà ëèøå â ìåíå? Êîëè áóâ 
Óêðà¿íñüêèé øëÿãåð ÕÕ ñòîë³òòÿ, ÿ 
ñïåö³àëüíî ïîðàõóâàâ: 9 ³ç 40 
ï³ñåíü áóëè ïðèñâÿ÷åí³ ìàòåðÿì. Ó 
ìîºìó òâîð÷îìó äîðîáêó òàêîæ º 
ê³ëüêà ï³ñåíü ïðî ìàìó: «Ìàìèíà 
õàòèíà», «Äîðîãà äî ìàòåð³», ÿêó 
ñï³âàëà Ðà¿ñà Êèðè÷åíêî, «×óºø, 
ìàìî», ÿêó âèêîíóâàâ Íàçàð³é 
ßðåì÷óê. Â³í ³ ïîïðîñèâ íàïèñàòè 
öþ ï³ñíþ íà â³ðø³ Ìèõàéëà Òêà÷à – 
ìàìà Íàçàð³ÿ äóæå ðàíî ïîìåðëà. 

Âèðîùóâàòè ñàä ñâî¿-

ìè ðóêàìè – öå âåëèêå 

ùàñòÿ. Ðàä³ºø, êîëè 

áà÷èø, ÿê ðîñëèíè ïðî-

ðîñòàþòü ³ç çåìë³, ÿê 

âîíè ïëîäîíîñÿòü.
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По-батькові По-батькові        
      

Вулиця Вулиця        
      

Місто/село Місто/село        
      

Район Район

        

      

      
Область Область

Індекс Індекс

        

        

        

        

Мобільний  тел.  Мобільний  тел.          

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

Рік 
народження

Рік 
народження

Код
клієнта

Код
клієнта

  

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

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

      

№ №

      

Код Код

    

Кількість Кількість

  

Ціна ЦінаСума Сума

Всього Всього

Підпис Підпис

Дата  замовлення Дата  замовлення

Çàìîâëåííÿ òîâàðó ÷è êàòàëîãó îçíà÷àº Âàøó çãîäó íà îáðîáêó 
öüîãî òà íàñòóïíèõ çàìîâëåíü, ïîäàëüøå ëèñòóâàííÿ òà ³íôîð-
ìóâàííÿ ïðî ïðîäóêö³þ òà ïîñëóãè ÒÌ «ÑîíöåÑàä» òà ïàðòíåð³â.

Çàìîâëåííÿ òîâàðó ÷è êàòàëîãó îçíà÷àº Âàøó çãîäó íà îáðîáêó 
öüîãî òà íàñòóïíèõ çàìîâëåíü, ïîäàëüøå ëèñòóâàííÿ òà ³íôîð-
ìóâàííÿ ïðî ïðîäóêö³þ òà ïîñëóãè ÒÌ «ÑîíöåÑàä» òà ïàðòíåð³â.

Укрпоштою   Новою Поштою

кур’єрська Укрпоштою  Новою Поштою до дверей

Укрпоштою   Новою Поштою

кур’єрська Укрпоштою  Новою Поштою до дверей

Доставка: Доставка:
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Пільгова 
передплата 
на журнал 
«СонцеСад» 
на 2016 р.

Пільгова 
передплата 
на журнал 
«СонцеСад» 
на 2016 р.

Ó ãîñò³ äî ç³ðêè

19 19
1 1

Акція!
Çðîá³òü çàìîâëåííÿ íà ñóìó 
понад 400 грн. 

³ îòðèìàéòå â äàðóíîê 
річну

передплату 
íà æóðíàë «ÑîíöåÑàä» 

íà ö³ëèé 2016 ð³ê.

ßêùî Âàøå çàìîâëåííÿ 
íà ìåíøó ñóìó, òî ïðîïîíóºìî 

Âàì ï³ëüãîâó ïåðåäïëàòó 
íà âåñü 2016 ð³ê 

за суперціною
19 грн.
Економія 

8 грн. 30 коп.!
(íà ïîøò³ Âè çàïëàòèòå çà ïåðåäïëàòó 23,40 + çà 
ïîñëóãè ç ïðèéìàííÿ ïåðåäïëàòè 3,90 = 27,30 ãðí.)

Зробіть 
подарунок для 

Ваших близьких! 
Îôîðìòå ³ íà íèõ ï³ëüãîâó ïåðåäïëàòó: 

âêàæ³òü ó áëàíêó çàìîâëåííÿ 
â³äïîâ³äíó ê³ëüê³ñòü ïåðåäïëàò ³ íà 

îêðåìîìó ëèñòî÷êó íàïèø³òü ïð³çâèøå, 
³ì’ÿ, ïî-áàòüêîâ³ òà àäðåñó îòðèìóâà÷à. 

Ö³ äàí³ Âè ìîæåòå òàêîæ âêàçàòè ³ 
íàøèì îïåðàòîðàì ïî òåëåôîíó. Ñóìà 

ïåðåäïëàòè áóäå âêëþ÷åíà ó Âàøå 
çàìîâëåííÿ ³ Âè îïëàòèòå ¿¿ ïðè îòðè-

ìàíí³ ïîñèëêè ç çàìîâëåííÿì íà ïîøò³. 

Íàãàäóºìî Âàì, ùî ç æîâòíÿ 2014 ðîêó 
ìè âèäàºìî ùîì³ñÿ÷íèé åëåêòðîííèé 

äîäàòîê äî æóðíàëó «ÑîíöåÑàä». 
Íàäàéòå íàì ñâ³é å-ìåéë ³ ïðîòÿãîì ðîêó 

БЕЗКОШТОВНО 
ùîì³ñÿöÿ îòðèìóéòå íàø ö³êàâèé 

åëåêòðîííèé äîäàòîê.
Íàäàéòå íàì å-ìåéëè ñâî¿õ ðîäè÷³â, 
äðóç³â, çíàéîìèõ, ÿêèõ ö³êàâèòü íàø 

æóðíàë, âêàæ³òü ¿õí³ ïð³çâèùà, ³ìåíà, ïî-
áàòüêîâ³, òåëåôîíè òà íàçâè ì³ñò ÷è ñ³ë, 
äå âîíè ïðîæèâàþòü, ³ Âîíè ãàðàíòîâàíî 
îòðèìóâàòèìóòü ùîì³ñÿöÿ äî ê³íöÿ ðîêó 

БЕЗКОШТОВНО 
åëåêòðîííèé äîäàòîê äî æóðíàëó 

«ÑîíöåÑàä», à Âè â³çüìåòå ó÷àñòü ó 
ðîç³ãðàø³ ïëîäîâî-ÿã³äíîãî ñàäó, ùî 

ñêëàäàòèìåòüñÿ ç 10 âèä³â ïëîäîâèõ òà 
12 âèä³â ÿã³äíèõ êóëüòóð (ïî îäíîìó 

ñàäæàíöþ íà îäèí âèä).
Ñê³ëüêè íàäàñòå åìåéë³â ñò³ëüêè æ ðàç³â 

áóäåòå áðàòè ó÷àñòü â ðîç³ãðàø³. 
Ðîç³ãðàø â³äáóäåòüñÿ 30 æîâòíÿ 2015 ðîêó.



№ №      Код Код    Кількість Кількість  Ціна ЦінаСума Сума

Всього Всього

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 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

Так                           Ні Так                           Ні

          

Так я бажаю стати приятелем СонцеСаду Так я бажаю стати приятелем СонцеСаду
Рекомендую цих друзів і даю їх тел.: Рекомендую цих друзів і даю їх тел.:

УЧАСНИКАМ АКЦІЇ - КЛІЄНТАМ УЧАСНИКАМ АКЦІЇ - КЛІЄНТАМ

     

Так я бажаю отримати  комплект з трьох 
ексклюзивних цибулин та підтверджую, 
що мене рекомендував

УЧАСНИКАМ АКЦІЇ - ДРУЗЯМ

     

Так я бажаю отримати  комплект з трьох 
ексклюзивних 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?

×îðíèöþ ìîæíà óñï³øíî âèðîùóâàòè 
íå ëèøå ó â³äêðèòîìó ãðóíò³, àëå ³ â êîí-
òåéíåðàõ, ïðè÷îìó ³ â ïðîìèñëîâèõ ìàñ-
øòàáàõ. Ùîá ó öüîìó ïåðåêîíàòèñü ³ ðî-
çïîâ³ñòè ïðî öå ÷èòà÷àì «ÑîíöåÑàäó», 
ìè ïîáóâàëè ó äâîõ ô³ðìàõ, ùî ìàþòü 
âåëèêó ê³ëüê³ñòü ÷îðíèöü ó êîíòåéíåðàõ.

Ïåðøà ç íèõ – öå ï³äïðèºìñòâî ñ³ì’¿ 
Â³ëü÷åâñüêèõ á³ëÿ Á³ëîñòîêó íà ï³âí³÷íî-
ìó ñõîä³ Ïîëüù³, íåäàëåêî â³ä êîðäîíó  
ç Á³ëîðóñ³ºþ òà Ëèòâîþ. Òóò çíàõîäèòüñÿ 
«Ï³âí³÷íèé ïîëþñ» Ïîëüù³. Òåìïåðàòóðè 
âçèìêó ñÿãàþòü  -42 ãðàäóñè Öåëüñ³ÿ. 
Ñàìå ö³ ìîðîçè ³ ñòàëè ïðè÷èíîþ âèðî-
ùóâàííÿ Â³ëü÷åâñüêèìè ÷îðíèöü ó êîí-
òåéíåðàõ. Çàãàëîì ÷îðíèöÿ íåïîãàíî âè-
òðèìóº ³ òàê³ ìîðîçè. Îäíàê â íèçèíàõ, 
òàê çâàíèõ «ìîðîçîá³éíèõ ÿìàõ», äå íà-
äîâãî çàòðèìóºòüñÿ õîëîäíå ïîâ³òðÿ, ¿é 
ñòàº íåïåðåëèâêè. Ó Â³ëü÷åâñüêèõ ðîç-
ìàõ âåëèêèé – íà ñîòí³ ãåêòàð³â. (çàâäÿ-
êè âèðîùóâàííþ ÷îðíèö³ íà òàêèõ âåëè-
êèõ ïëîùàõ âîíè – îäí³ ç íàéá³ëüøèõ 
ðîáîòîäàâö³â öüîãî ãëóõîãî çàêóòêó ïî-
ëüñüêîãî Ïîë³ññÿ). Âèÿâèëîñü, ùî òàêèõ 
íèçèííèõ ä³ëÿíîê íà ¿õí³õ çåìëÿõ âèñòà-
÷àº ³ òîìó âîíè âèð³øèëè  òàì âèðîùó-
âàòè ÷îðíèöþ â êîíòåéíåðàõ – ùîá íà 
çèìó ìîãòè ¿¿ çâ³äòè ïåðåâåçòè ó òåïëèö³ 
÷è óêëàñòè â áóðòè, çàõèùåí³ â³ä ìîðîç³â 
òîâñòèì âîëîêíîì òà ñîëîìîþ. Ðàí³øå 
Â³ëü÷åâñüê³ áóëè îäíèìè ç íàéá³ëüøèõ 
âèðîáíèê³â òðîÿíäè íà çð³ç, îäíàê ç 
âõîäæåííÿì Ïîëüù³ äî ªâðîñîþçó, ¿õí³ 
òðîÿíäè íå âèòðèìàëè êîíêóðåíö³¿ ç äå-
øåâøèìè ï³âäåííîàìåðèêàíñüêèìè, 
ÿêèìè ãîëëàíäö³ íàïîâíþþòü ªâðîïó. Îò 
³ ïðèãîäèëèñü òðîÿíäîâ³ òåïëèö³ äëÿ çè-
ìîâîãî çáåð³ãàííÿ ÷îðíèö³. Çàõîäèø ó 
òåïëè÷íèé êîìïëåêñ – ³ ê³íöÿ-êðàþ íå 
âèäíî ãóñòî ç³ñòàâëåíèì òèñÿ÷àì êîí-
òåéíåð³â ç ÷îðíèöåþ. Ïåðåáóâøè ó çà-
õèñòêó ñóâîð³ ìîðîçè, ðàííüîþ âåñíîþ, 
ÿê ò³ëüêè ïîãîäà äîçâîëÿº, ÿê ï³äñîõíå 
çåìëÿ, ÷îðíèöÿ ³ç çèìîâèõ êâàðòèð ùå 
äî öâ³ò³ííÿ ïåðåâîçèòüñÿ íàçàä íà ïîëÿ, 
äå â êîíòåéíåðàõ äàº ïðåêðàñí³ ïðîìèñ-
ëîâ³ âðîæà¿. «Ç íàøîãî äîñâ³äó, íàéá³ëü-
øå äëÿ âèðîùóâàííÿ â êîíòåéíåðàõ ï³ä-
õîäÿòü  Äþê ³ Äðåéïåð – ðîçïîâ³äàº çà-
ñíîâíèê ³ êåð³âíèê ãîñïîäàðñòâà ïàí 
ªæè Â³ëü÷åâñüêèé, - ó äåÿêèõ ³íøèõ ñîð-
ò³â ïðè êîíòåéíåðíîìó âèðîùóâàíí³ 
ÿãîäè ìîæóòü ñòàâàòè äåùî äð³áí³øèìè 

³ ÷àñòêîâî îñèïàòèñÿ.»
Ìîëîä³ ðîñëèíè ïàí Â³ëü÷åâñüêèé âè-

ñàäæóº ó 10-20-ë³òðîâ³ êîíòåéíåðè, à 
òðèð³÷í³ – ó 37-ë³òðîâ³. Ç ÷àñîì, ïî ì³ð³ 
ðîñòó ï³çí³øå ìîæíà ïåðåñàäæóâàòè ó 
ùå á³ëüø³ êîíòåéíåðè. Ó ñêëàä ñóáñòðàòó 
âõîäÿòü êèñëèé òîðô, òèðñà òà òð³ñêà 
õâîéíèõ ïîð³ä äåðåâ. Ïîëèâàþòüñÿ ðîñ-
ëèíè 2-3 ðàçè ùîäíÿ. Â³ääàë³ ì³æ ðîñëè-
íàìè íà ïîëÿõ: ì³æðÿääÿ – 3,20 ì, â 
ðÿäêó –  0,7-0,8 ì. Ï³ä ðÿäàìè ãîðùèê³â 
ï³äñèïàíà çåìëÿ, âîíè ñòîÿòü íà ï³äâè-
ùåíí³ – äëÿ êðàùîãî äðåíàæó. Íà òðåò³é 
ð³ê âèðîùóâàííÿ ðîñëèíè óæå äàþòü ïî 
0,5-2 êã ñìà÷íèõ ÿã³ä.

Îá’ºìè âèðîùóâàííÿ ÷îðíèö³ ÿê ó êîí-
òåéíåðàõ, òàê ³ ó â³äêðèòîìó ãðóíò³ ó ãîñ-
ïîäàðñòâ³ Â³ëü÷åâñüêèõ ïîñò³éíî çá³ëü-
øóþòüñÿ: 330 ãà – öå îäíå ç íàéá³ëüøèõ 
ó ªâðîï³ ÷îðíè÷íèõ ãîñïîäàðñòâ.

Ãîëëàíäñüêà ô³ðìà Ñõðåéíâåðêåðñ  
òåæ ñïåö³àë³çóºòüñÿ íà ÷îðíèö³, à òàêîæ 
íà ¿¿ ïåðåðîáö³. Îá’ºìè âèðîùóâàííÿ äå-
ùî ìåíø³ - çåìëÿ â Ãîëëàíä³¿ ÷è íå íàé-
äîðîæ÷à â ªâðîï³. Îäíàê ³ íà ñóïåðäîðî-
ã³é çåìë³ ÷îðíèöÿ äàº õîðîø³ ïðèáóòêè. 
Äëÿ ðîçøèðåííÿ ãîñïîäàðñòâà âîíè äî-
êóïèëè çåìåëü ó ñóñ³äí³é Í³ìå÷÷èí³ (òàì 
çåìëÿ äåøåâøà). ×àñòèíà ÷îðíèö³ âèðî-
ùóºòüñÿ ó 45-ë³òðîâèõ êîíòåéíåðàõ, äå 
íåïîãàíî ïëîäîíîñèòü. Äåÿê³ êóù³ â êîí-
òåéíåðàõ óæå äîñÿãëè 10-ð³÷íîãî â³êó. ßê 
âèÿâèëîñü, º áàãàòî îõî÷èõ ïðèäáàòè òà-
ê³ âåëèê³ êóù³ â ãîðùèêàõ, ç ÿêèõ â³äðàçó 
ìîæíà çáèðàòè ìàêñèìàëüí³ âðîæà¿. ¯õ 
ïðîäàæ âèÿâèâñÿ îäíèì ç äîñèòü ïðè-
áóòêîâèõ íàïðÿì³â ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºì-
ñòâà. Ó ðîçìîâ³ ìåíåäæåð ï³lïðèºìñòâà 
íàãîëîñèâ, ùî ïðè âèðîùóâàíí³ ÷îðíèö³ 
â êîíòåéíåðàõ ñë³ä îñîáëèâó óâàãó çâåð-
òàòè íà íàä³éí³ñòü ïîäà÷³ âîäè òà õîðî-
øèé äðåíàæ: òðóáî÷êè ïîäà÷³ âîäè ìî-
æóòü çàáèòèñü, òîä³ ðîñëèíè ìîæóòü çà-
ãèíóòè, òîìó, ùîá óíèêíóòè âòðàò, ùî 
ê³ëüêà äí³â âàðòî ïåðåâ³ðÿòè ïîäà÷ó âî-
äè â ãîðùèêè; â òîé æå ÷àñ ðîñëèíè â 
ãîðùèêàõ íå âèòðèìóþòü ³ çàâåëèêó ê³-
ëüê³ñòü ïîäàíî¿ âîäè, òîìó ïîòð³áåí íà-
ä³éíèé äðåíàæ.

Ùå á³ëüøå ôîòîãðàô³é äî ö³º¿ ñòàòò³ Âè 
ìîæåòå ïîáà÷èòè ó íàøîìó åëåêòðîííîìó 
æóðíàë³. Äëÿ òîãî, ùîá áåçêîøòîâíî éîãî 
îòðèìóâàòè, íàä³øë³òü Âàø å-ìåéë íà öþ 
å-àäðåñó: s.subscription@ukr.net

×îðíèöÿ 
â êîíòåéíåðàõ

Чорничні поля Вільчевських

Контейнерні плантації Вільчевських 
перед збором ягід

Підготовка буртів для зимування контейнерів 
з чорницею

Контейнерні поля фірми Схрейнверкерс

28 29

Îñòàï Ìèõàöü, 
Çîðÿíà Ð³çíè÷îê

«ÑîíöåÑàä» 
îãîëîøóº êîíêóðñ íà 

çàì³ùåííÿ ïîñàäè 
ðåäàêòîðà æóðíàëó òà 
àãðîíîìà ÿã³äíîãî ñàäó.  

Øóêàºìî òâîð÷ó 
îñîáèñò³ñòü ç 

æóðíàë³ñòñüêîþ, 
àãðîíîì³÷íîþ ÷è ³í. 
ïîä³áíîþ  îñâ³òîþ.

 Çàö³êàâëåíèì 
çâåðòàòèñÿ çà òåë.:

067-442 75 43 
050-351 84 08

Ïðîïîíóºìî ñï³âðîá³ò-
íèöòâî ìàãàçèíàì òà 
ê³îñêàì, ùî òîðãóþòü 

ðîñëèíàìè òà òîâàðàìè 
äëÿ ñàäó. 

Ïðîñèìî ïîâ³äîìèòè Âàø³ 
êîîðäèíàòè íà å-ïîøòó
sale s-sad.com@

³ ìè íàä³øëåìî Âàì íàøó 
ïðîïîçèö³þ. 

Çâåðòàºìîñü ç âåëèêèì 
ïðîõàííÿì äî óñ³õ íàøèõ 
÷èòà÷³â ïîâ³äîìèòè íàì 

êîîðäèíàòè ìàãàçèí³â òà 
ê³îñê³â ç ðîñëèíàìè òà 

òîâàðàìè äëÿ ñàäó Âàøîãî 
íàñåëåíîãî ïóíêòó òà 

ðàéîííîãî öåíòðó.

067-409 80 90
095-888 37 27

sale s-sad.com@

Ïîòð³áí³ 

реалізатори 
íàøèõ æóðíàë³â ³ 

ðåêëàìíî¿ ïðîäóêö³¿ 
ó âàø³é ì³ñöåâîñò³ ÷è/³ 

ðåã³îí³. 

Тел.: 098 289 95 03 
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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 
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Так я бажаю стати приятелем СонцеСаду Так я бажаю стати приятелем СонцеСаду
Рекомендую цих друзів і даю їх тел.: Рекомендую цих друзів і даю їх тел.:

УЧАСНИКАМ АКЦІЇ - КЛІЄНТАМ УЧАСНИКАМ АКЦІЇ - КЛІЄНТАМ

     

Так я бажаю отримати  комплект з трьох 
ексклюзивних цибулин та підтверджую, 
що мене рекомендував
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Так я бажаю отримати  комплект з трьох 
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×îðíèöþ ìîæíà óñï³øíî âèðîùóâàòè 
íå ëèøå ó â³äêðèòîìó ãðóíò³, àëå ³ â êîí-
òåéíåðàõ, ïðè÷îìó ³ â ïðîìèñëîâèõ ìàñ-
øòàáàõ. Ùîá ó öüîìó ïåðåêîíàòèñü ³ ðî-
çïîâ³ñòè ïðî öå ÷èòà÷àì «ÑîíöåÑàäó», 
ìè ïîáóâàëè ó äâîõ ô³ðìàõ, ùî ìàþòü 
âåëèêó ê³ëüê³ñòü ÷îðíèöü ó êîíòåéíåðàõ.

Ïåðøà ç íèõ – öå ï³äïðèºìñòâî ñ³ì’¿ 
Â³ëü÷åâñüêèõ á³ëÿ Á³ëîñòîêó íà ï³âí³÷íî-
ìó ñõîä³ Ïîëüù³, íåäàëåêî â³ä êîðäîíó  
ç Á³ëîðóñ³ºþ òà Ëèòâîþ. Òóò çíàõîäèòüñÿ 
«Ï³âí³÷íèé ïîëþñ» Ïîëüù³. Òåìïåðàòóðè 
âçèìêó ñÿãàþòü  -42 ãðàäóñè Öåëüñ³ÿ. 
Ñàìå ö³ ìîðîçè ³ ñòàëè ïðè÷èíîþ âèðî-
ùóâàííÿ Â³ëü÷åâñüêèìè ÷îðíèöü ó êîí-
òåéíåðàõ. Çàãàëîì ÷îðíèöÿ íåïîãàíî âè-
òðèìóº ³ òàê³ ìîðîçè. Îäíàê â íèçèíàõ, 
òàê çâàíèõ «ìîðîçîá³éíèõ ÿìàõ», äå íà-
äîâãî çàòðèìóºòüñÿ õîëîäíå ïîâ³òðÿ, ¿é 
ñòàº íåïåðåëèâêè. Ó Â³ëü÷åâñüêèõ ðîç-
ìàõ âåëèêèé – íà ñîòí³ ãåêòàð³â. (çàâäÿ-
êè âèðîùóâàííþ ÷îðíèö³ íà òàêèõ âåëè-
êèõ ïëîùàõ âîíè – îäí³ ç íàéá³ëüøèõ 
ðîáîòîäàâö³â öüîãî ãëóõîãî çàêóòêó ïî-
ëüñüêîãî Ïîë³ññÿ). Âèÿâèëîñü, ùî òàêèõ 
íèçèííèõ ä³ëÿíîê íà ¿õí³õ çåìëÿõ âèñòà-
÷àº ³ òîìó âîíè âèð³øèëè  òàì âèðîùó-
âàòè ÷îðíèöþ â êîíòåéíåðàõ – ùîá íà 
çèìó ìîãòè ¿¿ çâ³äòè ïåðåâåçòè ó òåïëèö³ 
÷è óêëàñòè â áóðòè, çàõèùåí³ â³ä ìîðîç³â 
òîâñòèì âîëîêíîì òà ñîëîìîþ. Ðàí³øå 
Â³ëü÷åâñüê³ áóëè îäíèìè ç íàéá³ëüøèõ 
âèðîáíèê³â òðîÿíäè íà çð³ç, îäíàê ç 
âõîäæåííÿì Ïîëüù³ äî ªâðîñîþçó, ¿õí³ 
òðîÿíäè íå âèòðèìàëè êîíêóðåíö³¿ ç äå-
øåâøèìè ï³âäåííîàìåðèêàíñüêèìè, 
ÿêèìè ãîëëàíäö³ íàïîâíþþòü ªâðîïó. Îò 
³ ïðèãîäèëèñü òðîÿíäîâ³ òåïëèö³ äëÿ çè-
ìîâîãî çáåð³ãàííÿ ÷îðíèö³. Çàõîäèø ó 
òåïëè÷íèé êîìïëåêñ – ³ ê³íöÿ-êðàþ íå 
âèäíî ãóñòî ç³ñòàâëåíèì òèñÿ÷àì êîí-
òåéíåð³â ç ÷îðíèöåþ. Ïåðåáóâøè ó çà-
õèñòêó ñóâîð³ ìîðîçè, ðàííüîþ âåñíîþ, 
ÿê ò³ëüêè ïîãîäà äîçâîëÿº, ÿê ï³äñîõíå 
çåìëÿ, ÷îðíèöÿ ³ç çèìîâèõ êâàðòèð ùå 
äî öâ³ò³ííÿ ïåðåâîçèòüñÿ íàçàä íà ïîëÿ, 
äå â êîíòåéíåðàõ äàº ïðåêðàñí³ ïðîìèñ-
ëîâ³ âðîæà¿. «Ç íàøîãî äîñâ³äó, íàéá³ëü-
øå äëÿ âèðîùóâàííÿ â êîíòåéíåðàõ ï³ä-
õîäÿòü  Äþê ³ Äðåéïåð – ðîçïîâ³äàº çà-
ñíîâíèê ³ êåð³âíèê ãîñïîäàðñòâà ïàí 
ªæè Â³ëü÷åâñüêèé, - ó äåÿêèõ ³íøèõ ñîð-
ò³â ïðè êîíòåéíåðíîìó âèðîùóâàíí³ 
ÿãîäè ìîæóòü ñòàâàòè äåùî äð³áí³øèìè 

³ ÷àñòêîâî îñèïàòèñÿ.»
Ìîëîä³ ðîñëèíè ïàí Â³ëü÷åâñüêèé âè-

ñàäæóº ó 10-20-ë³òðîâ³ êîíòåéíåðè, à 
òðèð³÷í³ – ó 37-ë³òðîâ³. Ç ÷àñîì, ïî ì³ð³ 
ðîñòó ï³çí³øå ìîæíà ïåðåñàäæóâàòè ó 
ùå á³ëüø³ êîíòåéíåðè. Ó ñêëàä ñóáñòðàòó 
âõîäÿòü êèñëèé òîðô, òèðñà òà òð³ñêà 
õâîéíèõ ïîð³ä äåðåâ. Ïîëèâàþòüñÿ ðîñ-
ëèíè 2-3 ðàçè ùîäíÿ. Â³ääàë³ ì³æ ðîñëè-
íàìè íà ïîëÿõ: ì³æðÿääÿ – 3,20 ì, â 
ðÿäêó –  0,7-0,8 ì. Ï³ä ðÿäàìè ãîðùèê³â 
ï³äñèïàíà çåìëÿ, âîíè ñòîÿòü íà ï³äâè-
ùåíí³ – äëÿ êðàùîãî äðåíàæó. Íà òðåò³é 
ð³ê âèðîùóâàííÿ ðîñëèíè óæå äàþòü ïî 
0,5-2 êã ñìà÷íèõ ÿã³ä.

Îá’ºìè âèðîùóâàííÿ ÷îðíèö³ ÿê ó êîí-
òåéíåðàõ, òàê ³ ó â³äêðèòîìó ãðóíò³ ó ãîñ-
ïîäàðñòâ³ Â³ëü÷åâñüêèõ ïîñò³éíî çá³ëü-
øóþòüñÿ: 330 ãà – öå îäíå ç íàéá³ëüøèõ 
ó ªâðîï³ ÷îðíè÷íèõ ãîñïîäàðñòâ.

Ãîëëàíäñüêà ô³ðìà Ñõðåéíâåðêåðñ  
òåæ ñïåö³àë³çóºòüñÿ íà ÷îðíèö³, à òàêîæ 
íà ¿¿ ïåðåðîáö³. Îá’ºìè âèðîùóâàííÿ äå-
ùî ìåíø³ - çåìëÿ â Ãîëëàíä³¿ ÷è íå íàé-
äîðîæ÷à â ªâðîï³. Îäíàê ³ íà ñóïåðäîðî-
ã³é çåìë³ ÷îðíèöÿ äàº õîðîø³ ïðèáóòêè. 
Äëÿ ðîçøèðåííÿ ãîñïîäàðñòâà âîíè äî-
êóïèëè çåìåëü ó ñóñ³äí³é Í³ìå÷÷èí³ (òàì 
çåìëÿ äåøåâøà). ×àñòèíà ÷îðíèö³ âèðî-
ùóºòüñÿ ó 45-ë³òðîâèõ êîíòåéíåðàõ, äå 
íåïîãàíî ïëîäîíîñèòü. Äåÿê³ êóù³ â êîí-
òåéíåðàõ óæå äîñÿãëè 10-ð³÷íîãî â³êó. ßê 
âèÿâèëîñü, º áàãàòî îõî÷èõ ïðèäáàòè òà-
ê³ âåëèê³ êóù³ â ãîðùèêàõ, ç ÿêèõ â³äðàçó 
ìîæíà çáèðàòè ìàêñèìàëüí³ âðîæà¿. ¯õ 
ïðîäàæ âèÿâèâñÿ îäíèì ç äîñèòü ïðè-
áóòêîâèõ íàïðÿì³â ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºì-
ñòâà. Ó ðîçìîâ³ ìåíåäæåð ï³lïðèºìñòâà 
íàãîëîñèâ, ùî ïðè âèðîùóâàíí³ ÷îðíèö³ 
â êîíòåéíåðàõ ñë³ä îñîáëèâó óâàãó çâåð-
òàòè íà íàä³éí³ñòü ïîäà÷³ âîäè òà õîðî-
øèé äðåíàæ: òðóáî÷êè ïîäà÷³ âîäè ìî-
æóòü çàáèòèñü, òîä³ ðîñëèíè ìîæóòü çà-
ãèíóòè, òîìó, ùîá óíèêíóòè âòðàò, ùî 
ê³ëüêà äí³â âàðòî ïåðåâ³ðÿòè ïîäà÷ó âî-
äè â ãîðùèêè; â òîé æå ÷àñ ðîñëèíè â 
ãîðùèêàõ íå âèòðèìóþòü ³ çàâåëèêó ê³-
ëüê³ñòü ïîäàíî¿ âîäè, òîìó ïîòð³áåí íà-
ä³éíèé äðåíàæ.

Ùå á³ëüøå ôîòîãðàô³é äî ö³º¿ ñòàòò³ Âè 
ìîæåòå ïîáà÷èòè ó íàøîìó åëåêòðîííîìó 
æóðíàë³. Äëÿ òîãî, ùîá áåçêîøòîâíî éîãî 
îòðèìóâàòè, íàä³øë³òü Âàø å-ìåéë íà öþ 
å-àäðåñó: s.subscription@ukr.net

×îðíèöÿ 
â êîíòåéíåðàõ

Чорничні поля Вільчевських

Контейнерні плантації Вільчевських 
перед збором ягід

Підготовка буртів для зимування контейнерів 
з чорницею

Контейнерні поля фірми Схрейнверкерс

28 29

Îñòàï Ìèõàöü, 
Çîðÿíà Ð³çíè÷îê

«ÑîíöåÑàä» 
îãîëîøóº êîíêóðñ íà 

çàì³ùåííÿ ïîñàäè 
ðåäàêòîðà æóðíàëó òà 
àãðîíîìà ÿã³äíîãî ñàäó.  

Øóêàºìî òâîð÷ó 
îñîáèñò³ñòü ç 

æóðíàë³ñòñüêîþ, 
àãðîíîì³÷íîþ ÷è ³í. 
ïîä³áíîþ  îñâ³òîþ.

 Çàö³êàâëåíèì 
çâåðòàòèñÿ çà òåë.:

067-442 75 43 
050-351 84 08

Ïðîïîíóºìî ñï³âðîá³ò-
íèöòâî ìàãàçèíàì òà 
ê³îñêàì, ùî òîðãóþòü 

ðîñëèíàìè òà òîâàðàìè 
äëÿ ñàäó. 

Ïðîñèìî ïîâ³äîìèòè Âàø³ 
êîîðäèíàòè íà å-ïîøòó
sale s-sad.com@

³ ìè íàä³øëåìî Âàì íàøó 
ïðîïîçèö³þ. 

Çâåðòàºìîñü ç âåëèêèì 
ïðîõàííÿì äî óñ³õ íàøèõ 
÷èòà÷³â ïîâ³äîìèòè íàì 

êîîðäèíàòè ìàãàçèí³â òà 
ê³îñê³â ç ðîñëèíàìè òà 

òîâàðàìè äëÿ ñàäó Âàøîãî 
íàñåëåíîãî ïóíêòó òà 

ðàéîííîãî öåíòðó.

067-409 80 90
095-888 37 27

sale s-sad.com@

Ïîòð³áí³ 

реалізатори 
íàøèõ æóðíàë³â ³ 

ðåêëàìíî¿ ïðîäóêö³¿ 
ó âàø³é ì³ñöåâîñò³ ÷è/³ 

ðåã³îí³. 

Тел.: 098 289 95 03 
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Брусниця Runo  Bielawskie
ОКН-582 – 99 грн. за  шт. (контейнер)
ОКН-582В – 356 грн. за 4 шт. (економія 40 грн.)

Журавлина Пілігрим
 ОКН-96 – 39 грн. за шт. (контейнер)
ОКН-96В – 140  грн. за 4 шт. (економія 16 грн.)

Чорниця Спартан
ОКН-297 – 49 грн. за шт. (контейнер)
ІЛХ-13 – 49 грн. за шт. (голий корінь)

Журавлина Стівенс
ОКН-98 – 39 грн. за шт. (контейнер)
ОКН-98В – 140  грн. за 4 шт. (економія 16 грн.)

Чорниця Блю Голд
ОКН-618 – 49 грн. за шт. (контейнер)
ІЛХ-1 – 49 грн. за шт. (голий корінь)

Низький вічнозелений кущ. Ягоди круглі, яскраво-чер-
воні, зібрані в грона, дозрівають серпень-жовтень. Міс-
тять багато вітамінів і пектину. Найкращий промисловий 
сорт. 

Пізній високоврожайний сорт. Ягоди дуже великі, ова-
льні, досягають довжини 19 мм, в діаметрі 16 мм. За-
барвлення красиве, пурпурно-червоне, з легким жовту-
ватим відтінком біля плодоніжки.

Средньостиглий, морозостійкий сорт. Ягоди світло-бла-
китні, великі (діаметром 16-18 мм), щільні, транспорта-
бельні. Мають дуже хороший аромат і приємний солод-
кий з кислинкою смак.

Ранньостиглий, крупнолідний, стійкий до хвороб сорт. 
Ягоди великі, округлі, діаметром 15-20 мм, темно-чер-
воні, глянцеві. Смак кислуватий з невеликою гірчинкою.

Кущі до 120 см.  Ягоди міцні і ароматні, дозрівають в 
першій половині серпня. Витримує мороз до -34 °С.

Ранній зимостійкий  сорт.  Кущ сильнорослий, прямо-
стоячий. Урожай дозріває дружно.  Ягоди міцні, смачні, 
з легким ароматом.

Ñïîæèâàííÿ ÿã³ä áðóñíèö³ çíèæóº 
ð³âåíü öóêðó â êðîâ³, ñïðèÿº ðîç-
÷èíåííþ ñîëåé â îðãàí³çì³, ïëîäè 
ìàþòü àíòèñåïòè÷í³, â’ÿæó÷³ òà 
æîâ÷îã³íí³ âëàñòèâîñò³. 

Ñóì³ø ÿã³ä ³ ëèñòÿ áðóñíèö³ òà 
òðàâè çâ³ðîáîþ (1:1) – âñüîãî 1 ñò ë 
íà 1 ñêëÿíêó âîäè, êèï’ÿòèòè 10 õâ, 
íàñòîÿòè ãîäèíó òà ïèòè ïî ï³â-
ñêëÿíêè 5 ðàç³â íà äåíü (ïî÷èíàþ÷è 
ç 4-¿ ãîäèíè ðàíêó) - åôåêòèâíèé 
çàñ³á ïðè åíóðåç³. Çîâí³ çàñ³á (ó 
âèãëÿä³ ïðèìî÷îê) ìîæíà âèêî-
ðèñòîâóâàòè ïðè ë³êóâàíí³ ëèøà¿â 
òà êîðîñòè. 

Æóðàâëèíîâà ñìàêîòà

1.  Æóðàâëèíà «çèìîâà». 
Çàëèéòå 8-10 ñêëÿíîê ÿã³ä æóðàâ-

ëèíè 10 ë âîäè, äîäàéòå ìåäó, ïðÿ-
íîù³ ãâîçäèêè ³ êîðèö³ (çà âàøèì 
ñìàêîì). Âèòðèìàéòå ì³ñÿöü. Ï³ñëÿ 
öüîãî çèìîâà ÿãîäà ãîòîâà. 

2.  Æóðàâëèíà ó êâàøåí³é êàïóñò³. 
Íà 10 êã êàïóñòè äîäàòè 200 ã ñî-

ë³, 4 ìîðêâè, 1 êã ÿáëóê, òðîõè òìè-
íó, 400 ã ÿã³ä æóðàâëèíè. 

3.  Æóðàâëèíà ó âëàñíîìó ñîêó.
Â³ä³áðàòè 7 êã ÿã³ä, ïîêëàñòè ¿õ ó 

÷èñò³ ñêëÿí³ áàíêè, çàëèòè 3 ë ñîêó 
æóðàâëèíè ³ ïàñòåðèçóâàòè 0, 5 ë 
áàíêè 5-6 õâ. äîäàòîê äî òîðò³â ³ 
äåñåðò³â.

Брусниця Koralle
ОКН-321 – 99 грн. за шт. (контейнер)
ОКН-321В – 356 грн. за 4 шт. (економія 40 грн.)

 Журавлина Ховес
 ОКН-99 – 39 грн. за шт. (контейнер)
ОКН-99В – 140  грн. за 4 шт. (економія 16 грн.)

Найвисоковрожайніший сорт, що плодоносить два рази 
за сезон. Ягоди – середні, солодко-кислі з легкою гірчин-
кою універсального призначення.

Середньопізній, високоврожайний сорт. Ягоди середньої 
величини (діаметром до 16 мм), блискучі, червоні, 
кулясті. Плодоніжки слабкі і короткі, що полегшує збір 
ягід.  Високоврожайний сорт середньопізнього терміну 
дозрівання. 

Середньостиглий морозостійкий сорт.  Ягоди  ароматні, 
місце відриву маленьке та сухе. Ягоди дозрівають з по-
чатку серпня. Урожай регулярний, високий, приблизно 
такий же, як і у Блюкроп. Плоди середньої величини, 
гарного кольору і гарного смаку. Врожай збирають у 2 
етапи.

ÁðóñíèöÿÁðóñíèöÿ
òà æóðàâëèíàòà æóðàâëèíà
Áðóñíèöÿ
òà æóðàâëèíà
ÁðóñíèöÿÁðóñíèöÿ
òà æóðàâëèíàòà æóðàâëèíà
Áðóñíèöÿ
òà æóðàâëèíà ×îðíèöÿ×îðíèöÿ×îðíèöÿ×îðíèöÿ×îðíèöÿ×îðíèöÿ

ßãîäè ÷îðíèö³ íàäçâè÷àéíî êî-
ðèñí³ ïðè ã³ïåðòîí³¿, àäæå âîíè ì³ñ-
òÿòü àñêîðá³íîâó êèñëîòó, áàãàòî 
çàë³çà, ìàþòü ñå÷îã³íí³ âëàñòèâîñ-
ò³. Ðåêîìåíäîâàíî ó ñåçîí ç’¿äàòè 
ïî 1/2-2/3 ñêëÿíêè ÷îðíèöü ùîäíÿ. 
Â ³íø³ ïîðè ðîêó ñïîæèâàòè 50 ã âà-
ðåííÿ àáî ÷àé – 1 ñò. ë. ñóõèõ ÿã³ä íà 
ñêëÿíêó îêðîïó. Öå ñïðèÿº ïîñè-
ëåííþ ìîçêîâîãî êðîâîîá³ãó, ñòàá³-
ë³çóº ðîáîòó ìîçêó. Äëÿ ë³êóâàííÿ 
ã³ïåðòîí³¿ íàéêðàùå ïèòè ñ³ê ³ç ÷îð-
íèö³ – 50-100 ã 2-3 ðàçè íà äåíü. Íà-
â³òü ÿêùî âè éîãî çàêîíñåðâóºòå, 
â³í íå âòðàòèòü ñâî¿õ ë³êóâàëüíèõ 
âëàñòèâîñòåé óïðîäîâæ ðîêó. ²ñíóº 
ê³ëüêà ñïîñîá³â ïðèãîòóâàííÿ ö³-
ëþùîãî ñîêó. Àëå ñ³ê ³ç ì’ÿêóøà ì³-
ñòèòü íàáàãàòî á³ëüøå á³îëîã³÷íèõ 
ñïîëóê. Ùîá îòðèìàòè éîãî, ïðî-
ìèéòå ÿãîäè â õîëîäí³é âîä³, ïðî-
ïóñò³òü ÷åðåç ì’ÿñîðóáêó, ï³ä³ãð³éòå 
âïðîäîâæ 15 õâ. ïðè òåìïåðàòóð³ 
75-80 ãðàäóñ³â áåç äîäàâàííÿ âîäè. 
Ï³ñëÿ öüîãî ñóì³ø òðåáà ïðîòåðòè 
÷åðåç ñèòî, çàëèòè ãàðÿ÷èì 35% 
öóêðîâèì ñèðîïîì ó ïðîïîðö³¿ 1:1, 
ï³ä³ãð³òè (ïîñò³éíî ïîì³øóþ÷è) äî 
òåìïåðàòóðè 75-80 ãðàäóñ³â. Íåãàé-
íî ðîçëèòè â ãàðÿ÷³ ïðîñòåðèë³çî-
âàí³ áàíêè.

Чорниця Чендлер
ОКН-298 – 49 грн. за шт. (контейнер)
ІЛХ-2 – 49 грн. за шт. (голий корінь)

Середньостиглий сорт із винятково смачними, блакит-
ними і дуже великими ягодами діаметром понад 2 см.  
Дуже довгий період дозрівання (4-6 тижнів) - від поча-
тку серпня до середини вересня. Урожайність висока та 
регулярна. 

Пінк Лемонейд (Рожевий лимонад)
ОКН-92  - 79 грн. за шт. (контейнер)
ОКН-92В  - 284 грн. за 4 шт.   (економія 32 грн.)
ІЛХ-15 – 79 грн. за шт. (голий корінь) 
ІЛХ-15В  - 284 грн. за 4 шт. (економія 32 грн.)

Самозапильний надзвичайно декоративний кущ в усі 
сезони. Навесні він покритий рожево-білими квітками у 
формі дзвіночків. Його листя, яскраво-зелене влітку, во-
сени змінюється від яскраво-оранжевого до темно-чер-
воного. Ягоди середньої величини, тверді, дуже солодкі, 
з м’яким, приємним смаком. Цей сорт морозостійкий, 
високоврожайний, середньо-пізнього терміну дости-
гання.

Чорниця Торо
ОКН-492 – 49 грн. за шт. (контейнер)
ІЛХ-5 – 49 грн. за шт. (голий корінь)Чорниця Дюк

ОКН-95 – 49 грн. за шт.
ІЛХ-3 - 49 грн. за шт. (голий корінь)
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Брусниця Runo  Bielawskie
ОКН-582 – 99 грн. за  шт. (контейнер)
ОКН-582В – 356 грн. за 4 шт. (економія 40 грн.)

Журавлина Пілігрим
 ОКН-96 – 39 грн. за шт. (контейнер)
ОКН-96В – 140  грн. за 4 шт. (економія 16 грн.)

Чорниця Спартан
ОКН-297 – 49 грн. за шт. (контейнер)
ІЛХ-13 – 49 грн. за шт. (голий корінь)

Журавлина Стівенс
ОКН-98 – 39 грн. за шт. (контейнер)
ОКН-98В – 140  грн. за 4 шт. (економія 16 грн.)

Чорниця Блю Голд
ОКН-618 – 49 грн. за шт. (контейнер)
ІЛХ-1 – 49 грн. за шт. (голий корінь)

Низький вічнозелений кущ. Ягоди круглі, яскраво-чер-
воні, зібрані в грона, дозрівають серпень-жовтень. Міс-
тять багато вітамінів і пектину. Найкращий промисловий 
сорт. 

Пізній високоврожайний сорт. Ягоди дуже великі, ова-
льні, досягають довжини 19 мм, в діаметрі 16 мм. За-
барвлення красиве, пурпурно-червоне, з легким жовту-
ватим відтінком біля плодоніжки.

Средньостиглий, морозостійкий сорт. Ягоди світло-бла-
китні, великі (діаметром 16-18 мм), щільні, транспорта-
бельні. Мають дуже хороший аромат і приємний солод-
кий з кислинкою смак.

Ранньостиглий, крупнолідний, стійкий до хвороб сорт. 
Ягоди великі, округлі, діаметром 15-20 мм, темно-чер-
воні, глянцеві. Смак кислуватий з невеликою гірчинкою.

Кущі до 120 см.  Ягоди міцні і ароматні, дозрівають в 
першій половині серпня. Витримує мороз до -34 °С.

Ранній зимостійкий  сорт.  Кущ сильнорослий, прямо-
стоячий. Урожай дозріває дружно.  Ягоди міцні, смачні, 
з легким ароматом.

Ñïîæèâàííÿ ÿã³ä áðóñíèö³ çíèæóº 
ð³âåíü öóêðó â êðîâ³, ñïðèÿº ðîç-
÷èíåííþ ñîëåé â îðãàí³çì³, ïëîäè 
ìàþòü àíòèñåïòè÷í³, â’ÿæó÷³ òà 
æîâ÷îã³íí³ âëàñòèâîñò³. 

Ñóì³ø ÿã³ä ³ ëèñòÿ áðóñíèö³ òà 
òðàâè çâ³ðîáîþ (1:1) – âñüîãî 1 ñò ë 
íà 1 ñêëÿíêó âîäè, êèï’ÿòèòè 10 õâ, 
íàñòîÿòè ãîäèíó òà ïèòè ïî ï³â-
ñêëÿíêè 5 ðàç³â íà äåíü (ïî÷èíàþ÷è 
ç 4-¿ ãîäèíè ðàíêó) - åôåêòèâíèé 
çàñ³á ïðè åíóðåç³. Çîâí³ çàñ³á (ó 
âèãëÿä³ ïðèìî÷îê) ìîæíà âèêî-
ðèñòîâóâàòè ïðè ë³êóâàíí³ ëèøà¿â 
òà êîðîñòè. 

Æóðàâëèíîâà ñìàêîòà

1.  Æóðàâëèíà «çèìîâà». 
Çàëèéòå 8-10 ñêëÿíîê ÿã³ä æóðàâ-

ëèíè 10 ë âîäè, äîäàéòå ìåäó, ïðÿ-
íîù³ ãâîçäèêè ³ êîðèö³ (çà âàøèì 
ñìàêîì). Âèòðèìàéòå ì³ñÿöü. Ï³ñëÿ 
öüîãî çèìîâà ÿãîäà ãîòîâà. 

2.  Æóðàâëèíà ó êâàøåí³é êàïóñò³. 
Íà 10 êã êàïóñòè äîäàòè 200 ã ñî-

ë³, 4 ìîðêâè, 1 êã ÿáëóê, òðîõè òìè-
íó, 400 ã ÿã³ä æóðàâëèíè. 

3.  Æóðàâëèíà ó âëàñíîìó ñîêó.
Â³ä³áðàòè 7 êã ÿã³ä, ïîêëàñòè ¿õ ó 

÷èñò³ ñêëÿí³ áàíêè, çàëèòè 3 ë ñîêó 
æóðàâëèíè ³ ïàñòåðèçóâàòè 0, 5 ë 
áàíêè 5-6 õâ. äîäàòîê äî òîðò³â ³ 
äåñåðò³â.

Брусниця Koralle
ОКН-321 – 99 грн. за шт. (контейнер)
ОКН-321В – 356 грн. за 4 шт. (економія 40 грн.)

 Журавлина Ховес
 ОКН-99 – 39 грн. за шт. (контейнер)
ОКН-99В – 140  грн. за 4 шт. (економія 16 грн.)

Найвисоковрожайніший сорт, що плодоносить два рази 
за сезон. Ягоди – середні, солодко-кислі з легкою гірчин-
кою універсального призначення.

Середньопізній, високоврожайний сорт. Ягоди середньої 
величини (діаметром до 16 мм), блискучі, червоні, 
кулясті. Плодоніжки слабкі і короткі, що полегшує збір 
ягід.  Високоврожайний сорт середньопізнього терміну 
дозрівання. 

Середньостиглий морозостійкий сорт.  Ягоди  ароматні, 
місце відриву маленьке та сухе. Ягоди дозрівають з по-
чатку серпня. Урожай регулярний, високий, приблизно 
такий же, як і у Блюкроп. Плоди середньої величини, 
гарного кольору і гарного смаку. Врожай збирають у 2 
етапи.

ÁðóñíèöÿÁðóñíèöÿ
òà æóðàâëèíàòà æóðàâëèíà
Áðóñíèöÿ
òà æóðàâëèíà
ÁðóñíèöÿÁðóñíèöÿ
òà æóðàâëèíàòà æóðàâëèíà
Áðóñíèöÿ
òà æóðàâëèíà ×îðíèöÿ×îðíèöÿ×îðíèöÿ×îðíèöÿ×îðíèöÿ×îðíèöÿ

ßãîäè ÷îðíèö³ íàäçâè÷àéíî êî-
ðèñí³ ïðè ã³ïåðòîí³¿, àäæå âîíè ì³ñ-
òÿòü àñêîðá³íîâó êèñëîòó, áàãàòî 
çàë³çà, ìàþòü ñå÷îã³íí³ âëàñòèâîñ-
ò³. Ðåêîìåíäîâàíî ó ñåçîí ç’¿äàòè 
ïî 1/2-2/3 ñêëÿíêè ÷îðíèöü ùîäíÿ. 
Â ³íø³ ïîðè ðîêó ñïîæèâàòè 50 ã âà-
ðåííÿ àáî ÷àé – 1 ñò. ë. ñóõèõ ÿã³ä íà 
ñêëÿíêó îêðîïó. Öå ñïðèÿº ïîñè-
ëåííþ ìîçêîâîãî êðîâîîá³ãó, ñòàá³-
ë³çóº ðîáîòó ìîçêó. Äëÿ ë³êóâàííÿ 
ã³ïåðòîí³¿ íàéêðàùå ïèòè ñ³ê ³ç ÷îð-
íèö³ – 50-100 ã 2-3 ðàçè íà äåíü. Íà-
â³òü ÿêùî âè éîãî çàêîíñåðâóºòå, 
â³í íå âòðàòèòü ñâî¿õ ë³êóâàëüíèõ 
âëàñòèâîñòåé óïðîäîâæ ðîêó. ²ñíóº 
ê³ëüêà ñïîñîá³â ïðèãîòóâàííÿ ö³-
ëþùîãî ñîêó. Àëå ñ³ê ³ç ì’ÿêóøà ì³-
ñòèòü íàáàãàòî á³ëüøå á³îëîã³÷íèõ 
ñïîëóê. Ùîá îòðèìàòè éîãî, ïðî-
ìèéòå ÿãîäè â õîëîäí³é âîä³, ïðî-
ïóñò³òü ÷åðåç ì’ÿñîðóáêó, ï³ä³ãð³éòå 
âïðîäîâæ 15 õâ. ïðè òåìïåðàòóð³ 
75-80 ãðàäóñ³â áåç äîäàâàííÿ âîäè. 
Ï³ñëÿ öüîãî ñóì³ø òðåáà ïðîòåðòè 
÷åðåç ñèòî, çàëèòè ãàðÿ÷èì 35% 
öóêðîâèì ñèðîïîì ó ïðîïîðö³¿ 1:1, 
ï³ä³ãð³òè (ïîñò³éíî ïîì³øóþ÷è) äî 
òåìïåðàòóðè 75-80 ãðàäóñ³â. Íåãàé-
íî ðîçëèòè â ãàðÿ÷³ ïðîñòåðèë³çî-
âàí³ áàíêè.

Чорниця Чендлер
ОКН-298 – 49 грн. за шт. (контейнер)
ІЛХ-2 – 49 грн. за шт. (голий корінь)

Середньостиглий сорт із винятково смачними, блакит-
ними і дуже великими ягодами діаметром понад 2 см.  
Дуже довгий період дозрівання (4-6 тижнів) - від поча-
тку серпня до середини вересня. Урожайність висока та 
регулярна. 

Пінк Лемонейд (Рожевий лимонад)
ОКН-92  - 79 грн. за шт. (контейнер)
ОКН-92В  - 284 грн. за 4 шт.   (економія 32 грн.)
ІЛХ-15 – 79 грн. за шт. (голий корінь) 
ІЛХ-15В  - 284 грн. за 4 шт. (економія 32 грн.)

Самозапильний надзвичайно декоративний кущ в усі 
сезони. Навесні він покритий рожево-білими квітками у 
формі дзвіночків. Його листя, яскраво-зелене влітку, во-
сени змінюється від яскраво-оранжевого до темно-чер-
воного. Ягоди середньої величини, тверді, дуже солодкі, 
з м’яким, приємним смаком. Цей сорт морозостійкий, 
високоврожайний, середньо-пізнього терміну дости-
гання.

Чорниця Торо
ОКН-492 – 49 грн. за шт. (контейнер)
ІЛХ-5 – 49 грн. за шт. (голий корінь)Чорниця Дюк

ОКН-95 – 49 грн. за шт.
ІЛХ-3 - 49 грн. за шт. (голий корінь)
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Ñåðåä ð³çíîìàí³òòÿ êâ³ò³â 
îñîáëèâî âèä³ëÿºòüñÿ òðî-
ÿíäà. ×îìó ¿¿ íàçèâàþòü êî-
ðîëåâîþ êâ³ò³â, àäæå íà ñâ³-
ò³ º íåìàëî ãàðíèõ êâ³ò³â, ÿê³ 
íå ïîñòóïàþòüñÿ òðîÿíä³ 
êðàñîþ? 

²ñòîðè÷íîþ áàòüê³âùèíîþ êîðî-
ëåâè êâ³ò³â ââàæàºòüñÿ Ïåðñ³ÿ. Ó 
äàâíèíó öÿ êðà¿íà íàçèâàëàñÿ Ãþ-
ë³ñòàíîì, ùî â ïåðåêëàä³ îçíà÷àº 
«êðà¿íà òðîÿíä». ²ñíóº áåçë³÷ ëå-
ãåíä, ó ÿêèõ ô³ãóðóº öÿ êâ³òêà.

Óñ³ ìè îáîæíþºìî òðîÿíäó – 
õòîñü á³ëüøå, õòîñü ìåíøå, àëå 
íåçàïåðå÷íèì ôàêòîì º ¿¿ öåíòðà-
ëüíå ì³ñöå ñåðåä êâ³ò³â, åòàëîííà 
êðàñà, ð³çíîìàí³òòÿ ôîðì, êîëüîð³â 
òà àðîìàò³â. Òðîÿíäîþ ìîæíà 
âèñëîâèòè ïî÷óòòÿ, ï³äêðåñëèòè 
ñòàòóñ, ïðèêðàñèòè ñàä, ïðîñòî 
ïîìèëóâàòèñÿ âèòîí÷åíîþ êðàñîþ. 
Âîíà íàâ³òü ìàº ë³êóâàëüí³ âëà-
ñòèâîñò³. Çàêîíîäàâöÿìè ìîäè òà é 
óçàãàë³ ë³äåðàìè â ñîðòîâèâåäåíí³ 
çàñëóæåíî ââàæàþòü ãîëëàíäö³â. 
Óêðà¿íö³ ò³ëüêè çàðàç ïî÷èíàþòü 
ïî-ñïðàâæíüîìó çàêîõóâàòèñÿ â 
êîðîëåâó ñàäó, ðîçóì³òè íå ò³ëüêè ¿¿ 
â³çóàëüíó ö³íí³ñòü, à é ïîòðåáó â 
ïðàâèëüíîìó äîãëÿä³, ï³äáîð³ 
ñîðòó, ì³ñö³ âèñàäæåííÿ òà ³íøèõ 
âàæëèâèõ àñïåêòàõ êóëüòóðè.

Äëÿ ïî÷àòê³âö³â-ëþáèòåë³â òðî-
ÿíä ìîæíà âèä³ëèòè äåê³ëüêà âà-
æëèâèõ êðîê³â òà îïåðàö³é äëÿ 
îòðèìàííÿ áàæàíîãî ðåçóëüòàòó – 
âèá³ð ñîðòó, ï³äãîòîâêà ì³ñöÿ âè-
ñàäæåííÿ, íþàíñè ùîäî ÿêîñò³ ñàä-
æàíö³â, âèñàäæåííÿ òà íàëåæíèé 
äîãëÿä.

Ïðè âèáîð³ ñîðòó íå ñë³ä äîòðè-
ìóâàòèñÿ ïðàâèëà: ÷èì á³ëüøå ³ 
ÿñêðàâ³øå – òèì êðàùå àáî «òàêî¿ ÿ 
ùå íå ìàþ». Âèñàäæóþ÷è òðîÿíäè 
â êâ³òíèêó õàîòè÷íî, áåç âðàõóâàí-
íÿ ¿õí³õ ñîðòîâèõ îñîáëèâîñòåé, ìè 

Англійська Зе прінцес траст
ІТЯ-134 – 62 грн. за шт.

Англійська Пенні Лейн
ІТЯ-135 – 62 грн. за шт.

Плетиста Блю Мун
ІТЯ-68 – 59 грн. за шт.

Плетиста Шнівальцер
ІТЯ-121 – 59 грн. за шт.

Плетиста Еден Роуз
ІТЯ-99 – 59 грн. за шт.

Âèñîòà - 300-350 ñì, ñèëüíèé àðîìàò, áåçïå-
ðåðâíå öâ³ò³ííÿ

Âèñîòà - 250-300 ñì, ñèëüíèé àðîìàò, ïîâòî-
ðíå öâ³ò³ííÿ

Âèñîòà – äî 300 ñì, ñèëüíèé àðîìàò, öâ³òå 
äâ³÷³ çà ñåçîí

Âèñîòà – 250- 300 ñì, ñèëüíèé àðîìàò, öâ³òå 
äâ³÷³ çà ñåçîí

Âèñîòà – äî 350 ñì, ñèëüíèé àðîìàò, ïîâòîðíå 
öâ³ò³ííÿ

Бордюрна Зелені Очі
ІТЯ-151 – 74 грн. за шт.

Âèñîòà – 80 ñì, ñëàáêèé àðîìàò, ïîâòîðíå 
öâ³ò³ííÿ

Сушені ягоди годжі
ЧСГ-1 - 89 грн. за 100 г

 Годжілунг
ЧАЙ-20 - 18 грн. за 10 г
ЧАЙ-20М - 82 грн. за 50 г
ЧАЙ-20С - 299 грн. за 200 г

 Годжі чай
ЧАЙ-140 - 12 грн. за 10 г
ЧАЙ-140М - 54 грн. за 50 г
ЧАЙ-140С - 197 грн. за 200 г

 Зелений з годжі
ЧАЙ-160 - 11 грн. за 10 г
ЧАЙ-160М - 49 грн. за 50 г
ЧАЙ-160С - 180 грн. за 200 г

Вишуканий цейлонський чорний чай, який 
гармонійно поєднано із ягодами годжі, 
шматочками ягід суниці, пелюстками 
гранату. Має ніжний та вишуканий аромат.

Вишуканий зелений чай із ягодами годжі, 
шматочками ягід суниці, пелюстками 
граната. Має свіжий витончений аромат 
та солодкий присмак.

Вишуканий сніжний оолонг із ягодами 
годжі, шматочками полуниці та полунич-
ним ароматом. Ягоди годжі, в поєднанні 
із зеленим чаєм, прекрасно нормалізу-
ють кров’яний тиск.

Кущ або дерево висотою 3-10 м.  Квіти бі-
лі, з’являються до розпускання листків у 
квітні-травні.  Плоди схожі на дрібні яб-
лучка: круглі, до 8 мм в діаметрі, в пері-
од дозрівання яскраво-червоні, після 
дозрівання – чорні із сизим покриттям і 
ніжною шкіркою, не обсипаються. М’я-
коть соковита, приємна, прісно-солодка 
на смак. Ягоди мають потужні лікувальні 
властивості - від серцево-судинних недуг. 
Цінується ірга і як декоративна рослина в 
поодиноких і групових посадках. Її можна 
використовувати як зелену огорожу на 
дачних ділянках. Садити в ямку 60х60 см, 
заправивши попередньо сумішшю землі 
і перегною (3:1), 300 грам суперфосфату і 
150 г калійних добрив. Відстань між ро-
слинами – 2-2,5 м, для зеленої огорожі – 
1-1,5 м. Рослину потрібно замульчувати 
шаром мульчі товщиною 5-10 см.

Високоврожайні сорти. Плоди великі, ма-
сою 6 г. Плодоношення рясне і щорічне.  
Рослина перехресно запильна, тому 
для отримання врожаю необхідно не 
менше двох сортів. При стійкій теп-
лій погоді, коли квіти активно за-
пилюють бджоли, урожай підви-
щується. Кизил витримує морози 
до - 35°С. 
У ягодах еличезний вміст аскор-
бінової кислоти. Кизиловий сік 
володіє високими протизапаль-
ними, бактерицидними і жаро-
знижуючими властивостями, чу-
дово підвищують імунітет;
Ягоди корисні при цукровому діабеті - 
їх свіжий сік допомагає знизити рівень 
глюкози. Ягоди здатні виводити токсини, 
очищати печінку, кров і нирки, підвищу-
вати апетит і заспокоювати нервову 
систему.  Кизилом лікують ревматизм, 
атеросклероз, недокрів’я, авітаміноз 
(особливо цингу), гіпертонію, подагру і 
навіть рахіт і ожиріння.

Гінкго Білоба
ОКН-32 – 79 грн. за шт. (контейнер)
ІГН-1 – 109 грн. за шт. (голий корінь)

Ірга канадська
ОКН-622 – 95 грн. за шт.

 - ïîïåðåäæóþòü ï³äâèùåííÿ àðòåð³àëüíîãî òèñêó, ðîáëÿòü ñóäèíí³ ñò³íêè ì³öí³øèìè;
 - çí³ìàþòü êðîâîòî÷èâ³ñòü ÿñåí;
 - ñïðèÿþòüïðîõîäæåííþ ñòðåñîâèõ ñèòóàö³é, ïîêðàùóþòü ñîí. ¯õ ìîæíà íàçâàòè ïðèðîäíèìè 

àíòèäåïðåññàíòàìè;
- áåðóòü ó÷àñòü ó ðåãóëþâàíí³ ðîáîòè ãîëîâíîãî ìîçêó, ñåðöåâîãî ì’ÿçà;
- ì³ñòÿòü â ñîá³ â³òàì³íè: Â1, Â2, Â6, Ñ ³ Å;
- ì³ñòÿòü ð³çí³ æèðí³ êèñëîòè, çäàòí³ äîïîìîãòè â áîðîòüá³ ³ç çàéâîþ âàãîþ, ùî ðîáèòü ¿õ îñîáëèâî 

ïîïóëÿðíèìè ñåðåä æ³íîê ó âñüîìó ñâ³ò³;
- Áåòà-êàðîòèí, ùî ì³ñòèòüñÿ â ÿãîäàõ, ïîë³ïøóº ç³ð;
- çìåíøóþòü àïåòèò ³ ïðèñêîðþþòü îáì³í ðå÷îâèí ³ ñïàëþâàííÿ æèð³â;
Êàëîð³éí³ñòü ÿã³ä ãîäæ³ òàêà, ùî ëèøå íåâåëèêà ¿õ ïîðö³ÿ çäàòíà íàïîâíèòè íàø îðãàí³çì 

äîñòàòíüîþ åíåðã³ºþ äëÿ òîãî, ùîá ïðîòÿãîì äåê³ëüêîõ ãîäèí ìè ìîãëè çàéìàòèñÿ 
íàéð³çíîìàí³òí³øîþ àêòèâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ, ùî âêëþ÷àº ô³çè÷í³ òà ðîçóìîâ³ íàâàíòàæåííÿ. Çàâäÿêè 
ÿãîäàì ãîäæ³, ä³ºòà ñòàº ìåíø âèñíàæëèâèì ïðîöåñîì.

Îäíå ç íàéäðåâí³øèõ äåðåâ íà çåìë³, ùî ìàº âåëèêå òðèêóòíå ëèñòÿ 
çàâäîâæêè äî 7 ñì, ùî âë³òêó º ÿñêðàâî-çåëåíèì, à âîñåíè - çîëîòèñ-
òî-æîâòèì. Ëèñòÿ öüîãî óí³êàëüíîãî äåðåâà ìàþòü ö³ëþù³ âëàñòèâîñò³:

- ïîë³ïøóº ïàì’ÿòü â áóäü-ÿêîìó â³ö³;
- ïîë³ïøóº ðîçóìîâ³ çä³áíîñò³;
- ï³äâèùóº åëàñòè÷í³ñòü ³ ì³öí³ñòü ñò³íîê êðîâîíîñíèõ ñóäèí, ñò³íîê 

êàï³ëÿð³â, çàïîá³ãàþ÷è ¿õ êðèõêîñò³;
- ïîë³ïøóº êðîâîîá³ã ïðè ôóíêö³îíàëüíîìó ðîçëàä³ êðîâîíîñíèõ 

ñóäèí ìîçêó, çá³ëüøóº ìîçêîâèé êðîâîò³ê â àðòå-ð³àëüíîìó, 
êàï³ëÿðíîìó ³ âåíîçíîìó ðóñë³;

- çíèæóº ð³âåíü õîëåñòåðèíó â êðîâ³;
- ìàº àíòèã³ïîêñè÷íó ä³þ íà òêà-

íèíè, çá³ëüøóº ñïîæèâàííÿ êèñ-íþ 
³ ãëþêîçè ìîçêîì;

- ìàº ñóäèíîðîçøèðþâàëüíó 
ä³þ;

 - íîðìàë³çóº òèñê.

 Гінкго-чай
ЧАЙ-86- 11 грн. за 10 г.
ЧАЙ-86М- 49 грн. за 50 г.
ЧАЙ-86С- 180 грн. за 200 г.

Зелений чай із лимонною травою, листям 
гінкго, коренем женшеню. Поєднання гін-
кго з коренем женьшеня відоме своїми 
цілющими властивостями, що тільки по-
силюються зеленим чаєм.

Ãîäæ³

Ã³íêãî

²ðãà

Кизил
Комплект із двох сортів
ІКЗ-7 – 177 грн. за 2 шт.

Êèçèë

Сорти будуть підписані.

Сушене листя Гінкго
ЕЛС-1 – 38 грн. за 50 г

Годжі
ОКН-623 – 89 грн. за шт.  (контейнер)
ІГД-1 – 89 грн. за шт. (голий корінь)

Äðîáîò 
Â³êòîð ²âàíîâè÷,
Àãðîíîì, 
ñïåö³àë³ñò 
ïî âèðîùóâàííþ 
òðîÿíä
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Ñåðåä ð³çíîìàí³òòÿ êâ³ò³â 
îñîáëèâî âèä³ëÿºòüñÿ òðî-
ÿíäà. ×îìó ¿¿ íàçèâàþòü êî-
ðîëåâîþ êâ³ò³â, àäæå íà ñâ³-
ò³ º íåìàëî ãàðíèõ êâ³ò³â, ÿê³ 
íå ïîñòóïàþòüñÿ òðîÿíä³ 
êðàñîþ? 

²ñòîðè÷íîþ áàòüê³âùèíîþ êîðî-
ëåâè êâ³ò³â ââàæàºòüñÿ Ïåðñ³ÿ. Ó 
äàâíèíó öÿ êðà¿íà íàçèâàëàñÿ Ãþ-
ë³ñòàíîì, ùî â ïåðåêëàä³ îçíà÷àº 
«êðà¿íà òðîÿíä». ²ñíóº áåçë³÷ ëå-
ãåíä, ó ÿêèõ ô³ãóðóº öÿ êâ³òêà.

Óñ³ ìè îáîæíþºìî òðîÿíäó – 
õòîñü á³ëüøå, õòîñü ìåíøå, àëå 
íåçàïåðå÷íèì ôàêòîì º ¿¿ öåíòðà-
ëüíå ì³ñöå ñåðåä êâ³ò³â, åòàëîííà 
êðàñà, ð³çíîìàí³òòÿ ôîðì, êîëüîð³â 
òà àðîìàò³â. Òðîÿíäîþ ìîæíà 
âèñëîâèòè ïî÷óòòÿ, ï³äêðåñëèòè 
ñòàòóñ, ïðèêðàñèòè ñàä, ïðîñòî 
ïîìèëóâàòèñÿ âèòîí÷åíîþ êðàñîþ. 
Âîíà íàâ³òü ìàº ë³êóâàëüí³ âëà-
ñòèâîñò³. Çàêîíîäàâöÿìè ìîäè òà é 
óçàãàë³ ë³äåðàìè â ñîðòîâèâåäåíí³ 
çàñëóæåíî ââàæàþòü ãîëëàíäö³â. 
Óêðà¿íö³ ò³ëüêè çàðàç ïî÷èíàþòü 
ïî-ñïðàâæíüîìó çàêîõóâàòèñÿ â 
êîðîëåâó ñàäó, ðîçóì³òè íå ò³ëüêè ¿¿ 
â³çóàëüíó ö³íí³ñòü, à é ïîòðåáó â 
ïðàâèëüíîìó äîãëÿä³, ï³äáîð³ 
ñîðòó, ì³ñö³ âèñàäæåííÿ òà ³íøèõ 
âàæëèâèõ àñïåêòàõ êóëüòóðè.

Äëÿ ïî÷àòê³âö³â-ëþáèòåë³â òðî-
ÿíä ìîæíà âèä³ëèòè äåê³ëüêà âà-
æëèâèõ êðîê³â òà îïåðàö³é äëÿ 
îòðèìàííÿ áàæàíîãî ðåçóëüòàòó – 
âèá³ð ñîðòó, ï³äãîòîâêà ì³ñöÿ âè-
ñàäæåííÿ, íþàíñè ùîäî ÿêîñò³ ñàä-
æàíö³â, âèñàäæåííÿ òà íàëåæíèé 
äîãëÿä.

Ïðè âèáîð³ ñîðòó íå ñë³ä äîòðè-
ìóâàòèñÿ ïðàâèëà: ÷èì á³ëüøå ³ 
ÿñêðàâ³øå – òèì êðàùå àáî «òàêî¿ ÿ 
ùå íå ìàþ». Âèñàäæóþ÷è òðîÿíäè 
â êâ³òíèêó õàîòè÷íî, áåç âðàõóâàí-
íÿ ¿õí³õ ñîðòîâèõ îñîáëèâîñòåé, ìè 

Англійська Зе прінцес траст
ІТЯ-134 – 62 грн. за шт.

Англійська Пенні Лейн
ІТЯ-135 – 62 грн. за шт.

Плетиста Блю Мун
ІТЯ-68 – 59 грн. за шт.

Плетиста Шнівальцер
ІТЯ-121 – 59 грн. за шт.

Плетиста Еден Роуз
ІТЯ-99 – 59 грн. за шт.

Âèñîòà - 300-350 ñì, ñèëüíèé àðîìàò, áåçïå-
ðåðâíå öâ³ò³ííÿ

Âèñîòà - 250-300 ñì, ñèëüíèé àðîìàò, ïîâòî-
ðíå öâ³ò³ííÿ

Âèñîòà – äî 300 ñì, ñèëüíèé àðîìàò, öâ³òå 
äâ³÷³ çà ñåçîí

Âèñîòà – 250- 300 ñì, ñèëüíèé àðîìàò, öâ³òå 
äâ³÷³ çà ñåçîí

Âèñîòà – äî 350 ñì, ñèëüíèé àðîìàò, ïîâòîðíå 
öâ³ò³ííÿ

Бордюрна Зелені Очі
ІТЯ-151 – 74 грн. за шт.

Âèñîòà – 80 ñì, ñëàáêèé àðîìàò, ïîâòîðíå 
öâ³ò³ííÿ

Сушені ягоди годжі
ЧСГ-1 - 89 грн. за 100 г

 Годжілунг
ЧАЙ-20 - 18 грн. за 10 г
ЧАЙ-20М - 82 грн. за 50 г
ЧАЙ-20С - 299 грн. за 200 г

 Годжі чай
ЧАЙ-140 - 12 грн. за 10 г
ЧАЙ-140М - 54 грн. за 50 г
ЧАЙ-140С - 197 грн. за 200 г

 Зелений з годжі
ЧАЙ-160 - 11 грн. за 10 г
ЧАЙ-160М - 49 грн. за 50 г
ЧАЙ-160С - 180 грн. за 200 г

Вишуканий цейлонський чорний чай, який 
гармонійно поєднано із ягодами годжі, 
шматочками ягід суниці, пелюстками 
гранату. Має ніжний та вишуканий аромат.

Вишуканий зелений чай із ягодами годжі, 
шматочками ягід суниці, пелюстками 
граната. Має свіжий витончений аромат 
та солодкий присмак.

Вишуканий сніжний оолонг із ягодами 
годжі, шматочками полуниці та полунич-
ним ароматом. Ягоди годжі, в поєднанні 
із зеленим чаєм, прекрасно нормалізу-
ють кров’яний тиск.

Кущ або дерево висотою 3-10 м.  Квіти бі-
лі, з’являються до розпускання листків у 
квітні-травні.  Плоди схожі на дрібні яб-
лучка: круглі, до 8 мм в діаметрі, в пері-
од дозрівання яскраво-червоні, після 
дозрівання – чорні із сизим покриттям і 
ніжною шкіркою, не обсипаються. М’я-
коть соковита, приємна, прісно-солодка 
на смак. Ягоди мають потужні лікувальні 
властивості - від серцево-судинних недуг. 
Цінується ірга і як декоративна рослина в 
поодиноких і групових посадках. Її можна 
використовувати як зелену огорожу на 
дачних ділянках. Садити в ямку 60х60 см, 
заправивши попередньо сумішшю землі 
і перегною (3:1), 300 грам суперфосфату і 
150 г калійних добрив. Відстань між ро-
слинами – 2-2,5 м, для зеленої огорожі – 
1-1,5 м. Рослину потрібно замульчувати 
шаром мульчі товщиною 5-10 см.

Високоврожайні сорти. Плоди великі, ма-
сою 6 г. Плодоношення рясне і щорічне.  
Рослина перехресно запильна, тому 
для отримання врожаю необхідно не 
менше двох сортів. При стійкій теп-
лій погоді, коли квіти активно за-
пилюють бджоли, урожай підви-
щується. Кизил витримує морози 
до - 35°С. 
У ягодах еличезний вміст аскор-
бінової кислоти. Кизиловий сік 
володіє високими протизапаль-
ними, бактерицидними і жаро-
знижуючими властивостями, чу-
дово підвищують імунітет;
Ягоди корисні при цукровому діабеті - 
їх свіжий сік допомагає знизити рівень 
глюкози. Ягоди здатні виводити токсини, 
очищати печінку, кров і нирки, підвищу-
вати апетит і заспокоювати нервову 
систему.  Кизилом лікують ревматизм, 
атеросклероз, недокрів’я, авітаміноз 
(особливо цингу), гіпертонію, подагру і 
навіть рахіт і ожиріння.

Гінкго Білоба
ОКН-32 – 79 грн. за шт. (контейнер)
ІГН-1 – 109 грн. за шт. (голий корінь)

Ірга канадська
ОКН-622 – 95 грн. за шт.

 - ïîïåðåäæóþòü ï³äâèùåííÿ àðòåð³àëüíîãî òèñêó, ðîáëÿòü ñóäèíí³ ñò³íêè ì³öí³øèìè;
 - çí³ìàþòü êðîâîòî÷èâ³ñòü ÿñåí;
 - ñïðèÿþòüïðîõîäæåííþ ñòðåñîâèõ ñèòóàö³é, ïîêðàùóþòü ñîí. ¯õ ìîæíà íàçâàòè ïðèðîäíèìè 

àíòèäåïðåññàíòàìè;
- áåðóòü ó÷àñòü ó ðåãóëþâàíí³ ðîáîòè ãîëîâíîãî ìîçêó, ñåðöåâîãî ì’ÿçà;
- ì³ñòÿòü â ñîá³ â³òàì³íè: Â1, Â2, Â6, Ñ ³ Å;
- ì³ñòÿòü ð³çí³ æèðí³ êèñëîòè, çäàòí³ äîïîìîãòè â áîðîòüá³ ³ç çàéâîþ âàãîþ, ùî ðîáèòü ¿õ îñîáëèâî 

ïîïóëÿðíèìè ñåðåä æ³íîê ó âñüîìó ñâ³ò³;
- Áåòà-êàðîòèí, ùî ì³ñòèòüñÿ â ÿãîäàõ, ïîë³ïøóº ç³ð;
- çìåíøóþòü àïåòèò ³ ïðèñêîðþþòü îáì³í ðå÷îâèí ³ ñïàëþâàííÿ æèð³â;
Êàëîð³éí³ñòü ÿã³ä ãîäæ³ òàêà, ùî ëèøå íåâåëèêà ¿õ ïîðö³ÿ çäàòíà íàïîâíèòè íàø îðãàí³çì 

äîñòàòíüîþ åíåðã³ºþ äëÿ òîãî, ùîá ïðîòÿãîì äåê³ëüêîõ ãîäèí ìè ìîãëè çàéìàòèñÿ 
íàéð³çíîìàí³òí³øîþ àêòèâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ, ùî âêëþ÷àº ô³çè÷í³ òà ðîçóìîâ³ íàâàíòàæåííÿ. Çàâäÿêè 
ÿãîäàì ãîäæ³, ä³ºòà ñòàº ìåíø âèñíàæëèâèì ïðîöåñîì.

Îäíå ç íàéäðåâí³øèõ äåðåâ íà çåìë³, ùî ìàº âåëèêå òðèêóòíå ëèñòÿ 
çàâäîâæêè äî 7 ñì, ùî âë³òêó º ÿñêðàâî-çåëåíèì, à âîñåíè - çîëîòèñ-
òî-æîâòèì. Ëèñòÿ öüîãî óí³êàëüíîãî äåðåâà ìàþòü ö³ëþù³ âëàñòèâîñò³:

- ïîë³ïøóº ïàì’ÿòü â áóäü-ÿêîìó â³ö³;
- ïîë³ïøóº ðîçóìîâ³ çä³áíîñò³;
- ï³äâèùóº åëàñòè÷í³ñòü ³ ì³öí³ñòü ñò³íîê êðîâîíîñíèõ ñóäèí, ñò³íîê 

êàï³ëÿð³â, çàïîá³ãàþ÷è ¿õ êðèõêîñò³;
- ïîë³ïøóº êðîâîîá³ã ïðè ôóíêö³îíàëüíîìó ðîçëàä³ êðîâîíîñíèõ 

ñóäèí ìîçêó, çá³ëüøóº ìîçêîâèé êðîâîò³ê â àðòå-ð³àëüíîìó, 
êàï³ëÿðíîìó ³ âåíîçíîìó ðóñë³;

- çíèæóº ð³âåíü õîëåñòåðèíó â êðîâ³;
- ìàº àíòèã³ïîêñè÷íó ä³þ íà òêà-

íèíè, çá³ëüøóº ñïîæèâàííÿ êèñ-íþ 
³ ãëþêîçè ìîçêîì;

- ìàº ñóäèíîðîçøèðþâàëüíó 
ä³þ;

 - íîðìàë³çóº òèñê.

 Гінкго-чай
ЧАЙ-86- 11 грн. за 10 г.
ЧАЙ-86М- 49 грн. за 50 г.
ЧАЙ-86С- 180 грн. за 200 г.

Зелений чай із лимонною травою, листям 
гінкго, коренем женшеню. Поєднання гін-
кго з коренем женьшеня відоме своїми 
цілющими властивостями, що тільки по-
силюються зеленим чаєм.

Ãîäæ³

Ã³íêãî

²ðãà

Кизил
Комплект із двох сортів
ІКЗ-7 – 177 грн. за 2 шт.

Êèçèë

Сорти будуть підписані.

Сушене листя Гінкго
ЕЛС-1 – 38 грн. за 50 г

Годжі
ОКН-623 – 89 грн. за шт.  (контейнер)
ІГД-1 – 89 грн. за шт. (голий корінь)

Äðîáîò 
Â³êòîð ²âàíîâè÷,
Àãðîíîì, 
ñïåö³àë³ñò 
ïî âèðîùóâàííþ 
òðîÿíä
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ðîáèìî âåëè÷åçíó ïîìèëêó: íè-
çüêîðîñë³ ñîðòè çàò³íÿþòüñÿ âèñî-
êîðîñëèìè, ñõèëüí³ äî õâîðîá – 
óðàæóþòü ñò³éê³ ñîðòè, à ãóñòîòà 
âèñàäæåííÿ äîäàº íåçðó÷íîñòåé 
ïðè äîãëÿä³ çà ðîñëèíàìè. Íåð³äêî 
ö³íí³ ì³í³àòþðí³ñòþ ñîðòè íå îòðè-
ìóþòü øàíñ³â ïîìèëóâàòè îêî êðà-
ñîþ, à ´ðóíòîïîêðèâí³ çìóøåí³ òÿ-
ãíóòèñÿ äî ñîíöÿ, âèòðà÷àþ÷è 
åíåðã³þ íå íà í³æí³ ñóöâ³òòÿ, à íà 
âèñîê³ ïàãîíè. Äëÿ ïðèêëàäó, íè-
çüêîðîñëèìè êóùàìè ìîæíà ïðè-
êðàñèòè áîðäþð, âèòê³ òðîÿíäè ãàð-
íî âèãëÿäàòèìóòü îêðåìî ñåðåä ãà-
çîíó ÷è á³ëÿ îãîðîæ³. À äëÿ ëþáè-
òåë³â ïðèêðàñèòè îñåëþ ñâ³æèìè 
êâ³òàìè òðåáà âèä³ëèòè îêðåìå 
ì³ñöå äëÿ ÷àéíî-ã³áðèäíèõ, îáîâ’ÿç-
êîâî ç ïåðñïåêòèâîþ ðîçøèðåííÿ, 
áàæàíî ðîçì³ùóâàòè êâ³òè ç ïîä³á-
íèìè â³äò³íêàìè ÷è êîëüîðàìè ðÿ-
äàìè àáî îêðåìèìè êëóìáàìè.

Ïðè âèáîð³ ñàäæàíö³â ³ç â³äêðè-
òîþ êîðåíåâîþ ñèñòåìîþ ñë³ä çâå-
ðòàòè óâàãó íà ö³ë³ñí³ñòü êîð³ííÿ. Ó 
ì³ñö³ ùåïëåííÿ êóëüòóðíî¿ òðîÿíäè 
äî øèïøèíè òðîÿíäà ìàº áóòè 
äîáðå çðîùåíîþ ç êîðåíåâîþ øèé-
êîþ ³ ìàòè äâ³ òà á³ëüøå ã³ëîê çà-
âäîâæêè 10–20 ñàíòèìåòð³â. Ã³ëêè 
íå ïîâèíí³ áóòè çìîðùåíèìè òà ç 
îçíàêàìè ï³äñóøåííÿ, íàéêðàùå, 
ùîá ê³í÷èêè áóëè çàâîñêîâàíèìè. 
Áàæàíî, çâè÷àéíî, ùîá íà ã³ëêàõ 
ïðîêèäàëèñÿ áðóíüêè, àëå ¿õíÿ 
äîâæèíà íå ìàº áóòè á³ëüøîþ, í³æ 
äâà ñàíòèìåòðè (äëÿ òðîÿíä ³ç â³ä-
êðèòîþ êîðåíåâîþ ñèñòåìîþ). Êî-
ëè ñàäæàíåöü, çàïàêîâàíèé ó ñóá-
ñòðàò, ìàº åòèëüîâàí³ á³ë³ ÷è ñâ³òëî-
ðîæåâ³ ïàã³íö³ ïîíàä äâà ñàíòèìåò-
ðè, ¿õ ìîæíà ñì³ëèâî â³äëàìàòè ÷è 
â³äð³çàòè íîæèöÿìè (íà âèñîò³ 0,5 
ñàíòèìåòðà), ³ ç áðóíüêîâî¿ ïàçóõè 
îáîâ’ÿçêîâî ïðîêèíóòüñÿ ñïëÿ÷³ 
áðóíüêè. ßêùî ñàäæàíåöü âæå ìàº 

íåâåëè÷êó çåëåíó êðîíó – éîãî òåæ 
ñì³ëèâî ìîæíà âèñàäæóâàòè, àëå 
îáîâ’ÿçêîâî äîáðå ïîëèòè òà íà 
äåÿêèé ÷àñ (òèæäåíü) ïðèò³íèòè. Â 
áóäü-ÿêîìó ðàç³ ï³ñëÿ êóï³âë³ òðî-
ÿíäó ñë³ä âèéíÿòè ç óïàêîâêè é òðè-
ìàòè êîð³ííÿ ïðîòÿãîì äîáè ó âîä³.

Ì³ñöå äëÿ âèñàäæåííÿ òðîÿíäè 
ìàº áóòè â³äêðèòå, ñîíÿ÷íå, â³ëüíå 
â³ä êîíêóðåíò³â (áóð’ÿí³â òà ³íøèõ 
ðîñëèí), íå ìàòè áëèçüêî çàëÿãà-
þ÷èõ ´ðóíòîâèõ âîä òà áàæàíî ç 
íåéòðàëüíîþ ðåàêö³ºþ ́ ðóíòó.

Âèñàäæóâàòè áàæàíî ââå÷åð³. Â 
ÿìó îá’ºìîì 10-20 ë³òð³â íàñèïàòè 
ïóõêîãî ´ðóíòó ìàéæå äîâåðõó òà 
çàëèòè ¿¿ âîäîþ. Êîëè ´ðóíò ïî-
ãëèíå âîäó, â îòðèìàíó æèæó âè-
ñàäæóºìî ñàäæàíåöü, äîáðå ðîç-
ïðàâëÿþ÷è êîð³ííÿ. Äîñèïàâøè â 
ÿìêó çåìë³, àêóðàòíî ï³äòÿãóºìî 
ñàäæàíåöü, ùîá ì³ñöå ùåïëåííÿ 
áóëî íà 2-3 ñàíòèìåòðè íèæ÷å â³ä 
ïîâåðõí³ ´ðóíòó, ïðèòîïòóºìî òà 
ìóëü÷óºìî òèðñîþ, ñóõîþ òðàâîþ 
÷è ïðîñòî çåìëåþ. Äëÿ ïî÷àòê³âö³â 
òà é çàãàëîì ï³ä ÷àñ âèñàäæåííÿ 
íàâåñí³ âíåñåííÿ â ïîñàäêîâó ÿìêó 
îðãàí³÷íèõ ÷è ³íøèõ äîáðèâ íå 
ðåêîìåíäóþòü, áî âñå-òàêè ðî-
ñëèíà íà ðàíí³õ åòàïàõ äóæå í³æíà. 

Â³äîìî, ùî òðîÿíäè êâ³òíóòü àáî 
îäèí ðàç íà ñåçîí – ñëàâíîçâ³ñíèé 
âèòêèé áàãðÿíèé Ôëàìåíòàíñ, àáî 
äâ³÷³ – íàïðèêëàä, íàø óëþáëåíèé 
Áëåê Ìåäæ³ê. ßêùî ç Ôëàìåíòàí-
ñîì óñå çðîçóì³ëî, òî ïîâòîðíî-
êâ³òó÷³ òðîÿíäè ìîæíà íàâ÷èòè 
öâ³ñòè ìàéæå ïîñò³éíî. Äëÿ öüîãî, 
ïî-ïåðøå, â òðàâí³, êîëè ïàãîíè 
òðîÿíäè äîñÿãíóòü 20-30 ñàíòè-
ìåòð³â, ïîëîâèíó ç íèõ ïîòð³áíî çð³-
çàòè íàä òðåò³ì ëèñòî÷êîì, à ïî-
äðóãå, ç êâ³òàìè, ÿê³ â³äöâ³ëè ³ íå 
ïîòðàïèëè ó âàçó ÷è áóêåò, ðîáèìî 
òå ñàìå. Ùî öå íàì äàñòü? Ç ïàçóõ 
òèõ ñàìèõ ëèñòî÷ê³â ïðîêèíóòüñÿ 
íîâ³ ïàãîíè ³ çàöâ³òóòü ï³çí³øå íà 
äâà-òðè òèæí³ â³ä òèõ, ÿê³ ìè íå 
çð³çàëè, òàê ìàòèìåìî ìàéæå 
ïîñò³éíî êâ³òó÷èé êóù. Öåé ïðèéîì 
íàçèâàþòü ôîðìóâàííÿì êðîíè.

Ïðîòÿãîì ë³òà ñë³ä çâåðíóòè óâàãó 
íà âèäàëåííÿ äèêî¿ ÷àñòèíè, àáî 
ïðîñò³øå – ïàãîí³â øèïøèíè, ÿê³ 
ìîæóòü â³äðîñòàòè ç êîð³ííÿ ³ çà-
áèðàòè ÷àñòèíó ïîæèâíèõ ðå÷îâèí 
ó òðîÿíäè. Äèêó ÷àñòèíó íàéêðàùå 
íå çð³çàòè ñåêàòîðîì, à âèäàëÿòè 
ñàäîâîþ ëîïàòêîþ – âèëàìàòè â 

Плетиста Казіно
ІТЯ-128 – 59 грн. за шт.

Плетиста Чаплінз Пінк
ІТЯ-132 – 59 грн. за шт.

Спрей Рожевий спрей
ІТЯ-148 – 59 грн. за шт.

Флорібунда Сонячна дівчинка
ІТЯ-154 – 59 грн. за шт.

Плетиста Метанойя
ІТЯ-129 – 59 грн. за шт.

Плетиста Арлекін
ІТЯ-133 – 59 грн. за шт.

Чайно-гібридна Шопен
ІТЯ-137 – 59 грн. за шт.

Чайно-гібридна Ель Торо
ІТЯ-139 – 59 грн. за шт.

Плетиста Мусімара
ІТЯ-130 – 59 грн. за шт.

Поліантова Румба
ІТЯ-105 – 59 грн. за шт.

Чайно-гібридна Анастасія
ІТЯ-1 – 59 грн. за шт.

Плетиста Хендель
ІТЯ-131 – 59 грн. за шт.

Поліантова Кордула
ІТЯ-152 – 59 грн. за шт.

Чайно-гібридна Леонідас
ІТЯ-52 – 59 грн. за шт.

Âèñîòà – äî 400 ñì, ñèëüíèé àðîìàò, ïîâòîðíå 
öâ³ò³ííÿ

Âèñîòà – äî 500 ñì, ñèëüíèé àðîìàò,ïîâòîðíå 
öâ³ò³ííÿ

Âèñîòà – 50-60 ñì, ñëàáêèé àðîìàò, 
áåçïåðåðâíå öâ³ò³ííÿ

Âèñîòà – 50-70 ñì, ïîâòîðíå öâ³òííÿ

Âèñîòà – äî 300 ñì, ñåðåäí³é àðîìàò, öâ³òå 
äâ³÷³ çà ñåçîí

Âèñîòà – äî 350 ñì, ñèëüíèé àðîìàò, ïîâòîðíå 
öâ³ò³ííÿ

Âèñîòà – 100-120 ñì, ñåðåäí³é àðîìàò, äâ³÷³ çà 
ñåçîí

Âèñîòà – 120-130 ñì, ñåðåäí³é àðîìàò, äâ³÷³ çà 
ñåçîí

Âèñîòà – äî 300 ñì, ñèëüíèé àðîìàò, öâ³òå 
äâ³÷³ çà ñåçîí

Âèñîòà – 50-70 ñì, ñëàáêèé àðîìàò, áåçïåðåð-
âíå öâ³ò³ííÿ

Âèñîòà – 90-110 ñì, ñëàáêèé àðîìàò, 
ïîâòîðíå öâ³ò³ííÿ

Âèñîòà – äî 300 ñì, ñèëüíèé àðîìàò, öâ³òå 
äâ³÷³ çà ñåçîí

Âèñîòà – 50-70 ñì, ñëàáêèé àðîìàò, áåçïåðåð-
âíå öâ³ò³ííÿ

Âèñîòà – 80-100 ñì, ñëàáêèé àðîìàò, ïîâòîðíå 
öâ³ò³ííÿ

Чайно-гібридна Блек Меджік
ІТЯ-43 – 59 грн. за шт.

Âèñîòà – 100-150 ñì, ñëàáêèé àðîìàò, 
ïîâòîðíå öâ³ò³ííÿ
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ðîáèìî âåëè÷åçíó ïîìèëêó: íè-
çüêîðîñë³ ñîðòè çàò³íÿþòüñÿ âèñî-
êîðîñëèìè, ñõèëüí³ äî õâîðîá – 
óðàæóþòü ñò³éê³ ñîðòè, à ãóñòîòà 
âèñàäæåííÿ äîäàº íåçðó÷íîñòåé 
ïðè äîãëÿä³ çà ðîñëèíàìè. Íåð³äêî 
ö³íí³ ì³í³àòþðí³ñòþ ñîðòè íå îòðè-
ìóþòü øàíñ³â ïîìèëóâàòè îêî êðà-
ñîþ, à ´ðóíòîïîêðèâí³ çìóøåí³ òÿ-
ãíóòèñÿ äî ñîíöÿ, âèòðà÷àþ÷è 
åíåðã³þ íå íà í³æí³ ñóöâ³òòÿ, à íà 
âèñîê³ ïàãîíè. Äëÿ ïðèêëàäó, íè-
çüêîðîñëèìè êóùàìè ìîæíà ïðè-
êðàñèòè áîðäþð, âèòê³ òðîÿíäè ãàð-
íî âèãëÿäàòèìóòü îêðåìî ñåðåä ãà-
çîíó ÷è á³ëÿ îãîðîæ³. À äëÿ ëþáè-
òåë³â ïðèêðàñèòè îñåëþ ñâ³æèìè 
êâ³òàìè òðåáà âèä³ëèòè îêðåìå 
ì³ñöå äëÿ ÷àéíî-ã³áðèäíèõ, îáîâ’ÿç-
êîâî ç ïåðñïåêòèâîþ ðîçøèðåííÿ, 
áàæàíî ðîçì³ùóâàòè êâ³òè ç ïîä³á-
íèìè â³äò³íêàìè ÷è êîëüîðàìè ðÿ-
äàìè àáî îêðåìèìè êëóìáàìè.

Ïðè âèáîð³ ñàäæàíö³â ³ç â³äêðè-
òîþ êîðåíåâîþ ñèñòåìîþ ñë³ä çâå-
ðòàòè óâàãó íà ö³ë³ñí³ñòü êîð³ííÿ. Ó 
ì³ñö³ ùåïëåííÿ êóëüòóðíî¿ òðîÿíäè 
äî øèïøèíè òðîÿíäà ìàº áóòè 
äîáðå çðîùåíîþ ç êîðåíåâîþ øèé-
êîþ ³ ìàòè äâ³ òà á³ëüøå ã³ëîê çà-
âäîâæêè 10–20 ñàíòèìåòð³â. Ã³ëêè 
íå ïîâèíí³ áóòè çìîðùåíèìè òà ç 
îçíàêàìè ï³äñóøåííÿ, íàéêðàùå, 
ùîá ê³í÷èêè áóëè çàâîñêîâàíèìè. 
Áàæàíî, çâè÷àéíî, ùîá íà ã³ëêàõ 
ïðîêèäàëèñÿ áðóíüêè, àëå ¿õíÿ 
äîâæèíà íå ìàº áóòè á³ëüøîþ, í³æ 
äâà ñàíòèìåòðè (äëÿ òðîÿíä ³ç â³ä-
êðèòîþ êîðåíåâîþ ñèñòåìîþ). Êî-
ëè ñàäæàíåöü, çàïàêîâàíèé ó ñóá-
ñòðàò, ìàº åòèëüîâàí³ á³ë³ ÷è ñâ³òëî-
ðîæåâ³ ïàã³íö³ ïîíàä äâà ñàíòèìåò-
ðè, ¿õ ìîæíà ñì³ëèâî â³äëàìàòè ÷è 
â³äð³çàòè íîæèöÿìè (íà âèñîò³ 0,5 
ñàíòèìåòðà), ³ ç áðóíüêîâî¿ ïàçóõè 
îáîâ’ÿçêîâî ïðîêèíóòüñÿ ñïëÿ÷³ 
áðóíüêè. ßêùî ñàäæàíåöü âæå ìàº 

íåâåëè÷êó çåëåíó êðîíó – éîãî òåæ 
ñì³ëèâî ìîæíà âèñàäæóâàòè, àëå 
îáîâ’ÿçêîâî äîáðå ïîëèòè òà íà 
äåÿêèé ÷àñ (òèæäåíü) ïðèò³íèòè. Â 
áóäü-ÿêîìó ðàç³ ï³ñëÿ êóï³âë³ òðî-
ÿíäó ñë³ä âèéíÿòè ç óïàêîâêè é òðè-
ìàòè êîð³ííÿ ïðîòÿãîì äîáè ó âîä³.

Ì³ñöå äëÿ âèñàäæåííÿ òðîÿíäè 
ìàº áóòè â³äêðèòå, ñîíÿ÷íå, â³ëüíå 
â³ä êîíêóðåíò³â (áóð’ÿí³â òà ³íøèõ 
ðîñëèí), íå ìàòè áëèçüêî çàëÿãà-
þ÷èõ ´ðóíòîâèõ âîä òà áàæàíî ç 
íåéòðàëüíîþ ðåàêö³ºþ ́ ðóíòó.

Âèñàäæóâàòè áàæàíî ââå÷åð³. Â 
ÿìó îá’ºìîì 10-20 ë³òð³â íàñèïàòè 
ïóõêîãî ´ðóíòó ìàéæå äîâåðõó òà 
çàëèòè ¿¿ âîäîþ. Êîëè ´ðóíò ïî-
ãëèíå âîäó, â îòðèìàíó æèæó âè-
ñàäæóºìî ñàäæàíåöü, äîáðå ðîç-
ïðàâëÿþ÷è êîð³ííÿ. Äîñèïàâøè â 
ÿìêó çåìë³, àêóðàòíî ï³äòÿãóºìî 
ñàäæàíåöü, ùîá ì³ñöå ùåïëåííÿ 
áóëî íà 2-3 ñàíòèìåòðè íèæ÷å â³ä 
ïîâåðõí³ ´ðóíòó, ïðèòîïòóºìî òà 
ìóëü÷óºìî òèðñîþ, ñóõîþ òðàâîþ 
÷è ïðîñòî çåìëåþ. Äëÿ ïî÷àòê³âö³â 
òà é çàãàëîì ï³ä ÷àñ âèñàäæåííÿ 
íàâåñí³ âíåñåííÿ â ïîñàäêîâó ÿìêó 
îðãàí³÷íèõ ÷è ³íøèõ äîáðèâ íå 
ðåêîìåíäóþòü, áî âñå-òàêè ðî-
ñëèíà íà ðàíí³õ åòàïàõ äóæå í³æíà. 

Â³äîìî, ùî òðîÿíäè êâ³òíóòü àáî 
îäèí ðàç íà ñåçîí – ñëàâíîçâ³ñíèé 
âèòêèé áàãðÿíèé Ôëàìåíòàíñ, àáî 
äâ³÷³ – íàïðèêëàä, íàø óëþáëåíèé 
Áëåê Ìåäæ³ê. ßêùî ç Ôëàìåíòàí-
ñîì óñå çðîçóì³ëî, òî ïîâòîðíî-
êâ³òó÷³ òðîÿíäè ìîæíà íàâ÷èòè 
öâ³ñòè ìàéæå ïîñò³éíî. Äëÿ öüîãî, 
ïî-ïåðøå, â òðàâí³, êîëè ïàãîíè 
òðîÿíäè äîñÿãíóòü 20-30 ñàíòè-
ìåòð³â, ïîëîâèíó ç íèõ ïîòð³áíî çð³-
çàòè íàä òðåò³ì ëèñòî÷êîì, à ïî-
äðóãå, ç êâ³òàìè, ÿê³ â³äöâ³ëè ³ íå 
ïîòðàïèëè ó âàçó ÷è áóêåò, ðîáèìî 
òå ñàìå. Ùî öå íàì äàñòü? Ç ïàçóõ 
òèõ ñàìèõ ëèñòî÷ê³â ïðîêèíóòüñÿ 
íîâ³ ïàãîíè ³ çàöâ³òóòü ï³çí³øå íà 
äâà-òðè òèæí³ â³ä òèõ, ÿê³ ìè íå 
çð³çàëè, òàê ìàòèìåìî ìàéæå 
ïîñò³éíî êâ³òó÷èé êóù. Öåé ïðèéîì 
íàçèâàþòü ôîðìóâàííÿì êðîíè.

Ïðîòÿãîì ë³òà ñë³ä çâåðíóòè óâàãó 
íà âèäàëåííÿ äèêî¿ ÷àñòèíè, àáî 
ïðîñò³øå – ïàãîí³â øèïøèíè, ÿê³ 
ìîæóòü â³äðîñòàòè ç êîð³ííÿ ³ çà-
áèðàòè ÷àñòèíó ïîæèâíèõ ðå÷îâèí 
ó òðîÿíäè. Äèêó ÷àñòèíó íàéêðàùå 
íå çð³çàòè ñåêàòîðîì, à âèäàëÿòè 
ñàäîâîþ ëîïàòêîþ – âèëàìàòè â 

Плетиста Казіно
ІТЯ-128 – 59 грн. за шт.

Плетиста Чаплінз Пінк
ІТЯ-132 – 59 грн. за шт.

Спрей Рожевий спрей
ІТЯ-148 – 59 грн. за шт.

Флорібунда Сонячна дівчинка
ІТЯ-154 – 59 грн. за шт.

Плетиста Метанойя
ІТЯ-129 – 59 грн. за шт.

Плетиста Арлекін
ІТЯ-133 – 59 грн. за шт.

Чайно-гібридна Шопен
ІТЯ-137 – 59 грн. за шт.

Чайно-гібридна Ель Торо
ІТЯ-139 – 59 грн. за шт.

Плетиста Мусімара
ІТЯ-130 – 59 грн. за шт.

Поліантова Румба
ІТЯ-105 – 59 грн. за шт.

Чайно-гібридна Анастасія
ІТЯ-1 – 59 грн. за шт.

Плетиста Хендель
ІТЯ-131 – 59 грн. за шт.

Поліантова Кордула
ІТЯ-152 – 59 грн. за шт.

Чайно-гібридна Леонідас
ІТЯ-52 – 59 грн. за шт.

Âèñîòà – äî 400 ñì, ñèëüíèé àðîìàò, ïîâòîðíå 
öâ³ò³ííÿ

Âèñîòà – äî 500 ñì, ñèëüíèé àðîìàò,ïîâòîðíå 
öâ³ò³ííÿ

Âèñîòà – 50-60 ñì, ñëàáêèé àðîìàò, 
áåçïåðåðâíå öâ³ò³ííÿ

Âèñîòà – 50-70 ñì, ïîâòîðíå öâ³òííÿ

Âèñîòà – äî 300 ñì, ñåðåäí³é àðîìàò, öâ³òå 
äâ³÷³ çà ñåçîí

Âèñîòà – äî 350 ñì, ñèëüíèé àðîìàò, ïîâòîðíå 
öâ³ò³ííÿ

Âèñîòà – 100-120 ñì, ñåðåäí³é àðîìàò, äâ³÷³ çà 
ñåçîí

Âèñîòà – 120-130 ñì, ñåðåäí³é àðîìàò, äâ³÷³ çà 
ñåçîí

Âèñîòà – äî 300 ñì, ñèëüíèé àðîìàò, öâ³òå 
äâ³÷³ çà ñåçîí

Âèñîòà – 50-70 ñì, ñëàáêèé àðîìàò, áåçïåðåð-
âíå öâ³ò³ííÿ

Âèñîòà – 90-110 ñì, ñëàáêèé àðîìàò, 
ïîâòîðíå öâ³ò³ííÿ

Âèñîòà – äî 300 ñì, ñèëüíèé àðîìàò, öâ³òå 
äâ³÷³ çà ñåçîí

Âèñîòà – 50-70 ñì, ñëàáêèé àðîìàò, áåçïåðåð-
âíå öâ³ò³ííÿ

Âèñîòà – 80-100 ñì, ñëàáêèé àðîìàò, ïîâòîðíå 
öâ³ò³ííÿ

Чайно-гібридна Блек Меджік
ІТЯ-43 – 59 грн. за шт.

Âèñîòà – 100-150 ñì, ñëàáêèé àðîìàò, 
ïîâòîðíå öâ³ò³ííÿ
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ñàìîìó ´ðóíò³ ÿêîìîãà íèæ÷å. Öå 
íå äàñòü øèïøèí³ â³äðîñòè ïî-
âòîðíî.

Äëÿ òîãî, ùîá òðîÿíäè áóëè ãàð-
íèìè òà çäîðîâèìè, â ïîñóøëèâó 
ïîðó òðåáà ðÿñíî ïîëèâàòè êóù³. 
Ðîáèòè öå ââå÷åð³ àáî ðàíî-âðàíö³ ³ 
çà ìîæëèâîñò³ ïîëèâàòè ï³ä êîð³í-
íÿ, áî íàäì³ðíå çâîëîæåííÿ ëèñòÿ 
ìîæå ñïðè÷èíèòè âèíèêíåííÿ õâî-
ðîá. Òàêîæ ìîæíà çàìóëü÷óâàòè 
ïðèêîðåíåâó çîíó ñêîøåíîþ òðà-
âîþ ÷è òèðñîþ, ùîá âîëîãà äîâãî 
òðèìàëàñÿ â ́ ðóíò³.

Ïî÷èíàþ÷è ç òðàâíÿ, íàø³ ðîçàð³¿ 
îáîâ’ÿçêîâî ïî÷íóòü òóðáóâàòè øê³-
äíèêè òà õâîðîáè, ³, ÿê³ á ñò³éê³ 
ñîðòè ìè íå âèñàäæóâàëè, ðàíî ÷è 
ï³çíî ïåðåä íàìè ïîñòàíå ïèòàííÿ 
çàõèñòó ðîñëèí. Çàõèñò áàæàíî 
ïðîâîäèòè ïðåâåíòèâíî (çàçäàëå-
ã³äü), íå ÷åêàþ÷è, êîëè ðîñëèíà 
ñêèíå ëèñòÿ â³ä ïëÿìèñòîñòåé ÷è 
âòðàòèòü áóòîíè ÷åðåç ïîïåëèöþ. 
Íà ïî÷àòêó âåãåòàö³¿ ïðîâîäèìî 
îáðîáëåííÿ ñ³ðêîâì³ñíèìè ïðåïà-
ðàòàìè äëÿ ïðîô³ëàêòèêè õâîðîá 
òà êë³ù³â. Ïåðåä ìàñîâèì öâ³ò³ííÿì 
ïî÷èíàºìî îáðîáëÿòè ôóíã³öèäàìè 
ïðîòè áîðîøíèñòî¿ ðîñè òà ïëÿìè-
ñòîñòåé. Ùîá ó äîìàøí³õ óìîâàõ 
çàõèñòèòè ðîçñàäíèê â³ä õâîðîá, 
îáðîá³òêè ñë³ä ïðîâîäèòè êîæí³ 2-3 
òèæí³, ÷àñò³øå – ï³ñëÿ ðÿñíèõ äî-
ù³â. Ìîæíà çàñòîñóâàòè, íàïðè-
êëàä, òàêå ÷åðãóâàííÿ ïðåïàðàò³â: 
«Òîïàç»-«Ñêîð»-«Òîïàç»-«Ñêîð»-
«Òîïñ³í» â³ä ïî÷àòêó ÷åðâíÿ äî ê³í-
öÿ ñåðïíÿ. ²íñåêòèöèä çàñòîñî-
âóºìî ò³ëüêè ï³ñëÿ âèÿâëåííÿ øê³ä-
íèê³â: ó òðàâí³ ìîæóòü áóòè áðóíü-
êîâ³ äîâãîíîñèêè, ïðîòÿãîì âåãå-
òàö³¿ – ïîïåëèöÿ ÷è ãóñ³íü. Ç ³íñåê-
òèöèä³â åôåêòèâíèìè º «Äåöèñ 

Ïðîô³», «Àêòåë³ê», «Àêòàðà», ÿê³ 
ìîæíà çàñòîñîâóâàòè â áàêîñóì³ø³ 
ç ôóíã³öèäàìè. Ó òðàâí³ çà ìîæëè-
âîñò³ âíåñòè 100 ãðàì êàðáàì³äó íà 
êâàäðàòíèé ìåòð ³ îáîâ’ÿçêîâî ïðè-
ëèòè àáî ðîçêèäàòè ï³ä äîù. Ëèñò-
êîâå ï³äæèâëåííÿ åôåêòèâíå íà 
ïî÷àòêó âåãåòàö³¿.

Âîñåíè òðîÿíäó ïîòð³áíî ï³äãîòó-
âàòè äî çèì³âë³. Ó âåðåñí³ êóù³ 
òðîÿíä ñë³ä îáðîáèòè ì³äíîâì³ñíèì 
ïðåïàðàòîì äëÿ çàõèñòó â³ä õâîðîá 
³ äëÿ òîãî, ùîá ïàãîíè âèçð³ëè òà 
çàäåðåâ’ÿí³ëè. Çà äâà òèæí³ äî 
íàñòàííÿ ñò³éêèõ ìîðîç³â (ïåðøà 
äåêàäà ëèñòîïàäà) òðîÿíäè, êð³ì 
ïëåòèñòèõ, îáð³çàºìî íà âèñîò³ 30-
35 ñàíòèìåòð³â òà íàãîðòàºìî íà 
íèõ çåìëþ, ìîæíà âïåðåì³øêó ç 
òèðñîþ é òàê, ùîá ³ç-ï³ä ´ðóíòó 
âèãëÿäàëè ò³ëüêè ê³í÷èêè ïàãîí³â. 
Ñàìîþ òèðñîþ ïðèñèïàòè íå ñë³ä, 
áî â³ä ñèëüíèõ ìîðîç³â âîíà íå 
âðÿòóº. Ïàãîíè ïëåòèñòèõ ñîðò³â çà 
ìîæëèâîñò³ çíÿòè ç³ øïàëåðè é ïî-
êëàñòè íà çåìëþ, âîíè á³ëüø ñò³éê³ 
äî ìîðîç³â, ïðèêðèâàòè ¿õ äîñèòü 
ëèñòÿì. Êîìïàêòí³ êóù³ ìîæíà 
ïîêðèòè ù³ëüíîþ àãðîòêàíèíîþ, íå 
çí³ìàþ÷è ç³ øïàëåðè. Äîáðå ðîñëè-
íè ðåàãóþòü íà ïðèêîïóâàííÿ âî-
ñåíè, ïåðåä íàãîðòàííÿì ´ðóíòó – 
ï³ä êîæíèé êóù 3-5 ê³ëîãðàì³â 
ïåðåãíîþ.

Íàâåñí³ ïåðøîþ îïåðàö³ºþ äëÿ 
ëþáèòåë³â òðîÿíä ìàº áóòè ðîçêè-
äàííÿ (ïåðøà äåêàäà áåðåçíÿ) ïî 
ìåðçëîòàëîìó ´ðóíò³ ÷è ïðîñòî ï³ä 
äîù ì³íåðàëüíèõ äîáðèâ – í³òðî-
àìîôîñêè òà ñåë³òðè ïî 100 ã íà 
êâàäðàòíèé ìåòð. Íà ïî÷àòêó êâ³ò-
íÿ, ÿê ò³ëüêè ïî÷íå ïðîñèõàòè çå-
ìëÿ, çåìëþ â³ä êóù³â â³äãîðòàºìî é 
îáð³çàºìî ÷àñòèíó ïàãîí³â, ÿêà 
â³äìåðçëà. Ïëåòèñò³ òðîÿíäè ï³äí³-
ìàºìî íà øïàëåðó ÷è çí³ìàºìî 
ïîêðèâíèé ìàòåð³àë ³ ïðîâîäèìî 
ñàí³òàðíå ÷èùåííÿ ñëàáêèõ ïàãî-
í³â. Öèõ çàõîä³â äîñèòü, ùîá ðîñ-
ëèíà âïåâíåíî â³äíîâèëà ð³ñò ³ 
çàöâ³ëà óñ³ìà ôàðáàìè ïðèðîäè.

Í³æíèé àðîìàò òðîÿíäè ìàº âëà-
ñòèâ³ñòü ï³äâèùóâàòè æèòòºâèé òî-
íóñ, äîäàâàòè ñèëè ³ çàâîðîæóâàòè 
îòî÷óþ÷èõ. Íåõàé êâ³òíóòü òðîÿíäè 
ó âàøîìó ñàäó, äàðóþòü âàì ñâîþ 
êðàñó òà íåïîâòîðí³ñòü, ïîêðàùó-
þòü íàñòð³é, íàäèõàþòü íà äîáðî òà 
íîâ³ ³äå¿! 

Íåõàé êâ³òíå Óêðà¿íà!

Чайно-гібридна Іліос
ІТЯ-144 – 59 грн. за шт.

Чайно-гібридна Гранд Гала
ІТЯ-140 – 59 грн. за шт.

Чайно-гібридна Дабл Делайт
ІТЯ-141 – 59 грн. за шт.

Чайно-гібридна Луї  де Фюнес
ІТЯ-146 – 59 грн. за шт.

Чайно-гібридна Дансінг Квін
ІТЯ-142 – 59 грн. за шт.

Чайно-гібридна Кроненбург
ІТЯ-145 – 59 грн. за шт.

Чайно-гібридна Топаз
ІТЯ-150 – 59 грн. за шт.

Âèñîòà – 70-80 ñì, ñëàáêèé àðîìàò, áåçïåðåðâ-
íå öâ³ò³ííÿ

Âèñîòà – 120-150 ñì, ñëàáêèé àðîìàò, 
áåçïåðåðâíå öâ³ò³ííÿ

Âèñîòà – 90-100 ñì, ñèëüíèé àðîìàò, äâ³÷³ çà 
ñåçîí öâ³ò³ííÿ

Âèñîòà – 90 ñì, ñëàáêèé àðîìàò, áåçïåðåðâíå 
öâ³ò³ííÿ

Âèñîòà – 90-100 ñì, ñëàáêèé àðîìàò, 
áåçïåðåðâíå öâ³ò³ííÿ

Âèñîòà – 100-120 ñì, ñåðåäí³é àðîìàò, ïîâòîð-
íå öâ³ò³ííÿ

Âèñîòà – 80-100 ñì, ñëàáêèé àðîìàò, ïîâòîðíå 
öâ³ò³ííÿ

Чайно-гібридна Строката фантазія
ІТЯ-147 – 59 грн. за шт.

Âèñîòà – 100-120 ñì, ñëàáêèé àðîìàò, 
ïîâòîðíå öâ³ò³ííÿ

Чайно-гібридна Ейфелева вежа
ІТЯ-149 – 59 грн. за шт.

Шраби Пам’яті Висоцького
ІТЯ-143 – 59 грн. за шт.

Чайно-гібридна Керіо
ІТЯ-126 – 59 грн. за шт.

Âèñîòà – 120-180 ñì, ñèëüíèé àðîìàò,  
áåçïåðåðâíå öâ³ò³ííÿ

Âèñîòà – 150-200 ñì, ñèëüíèé àðîìàò

Âèñîòà – 80-120 ñì, ñëàáêèé àðîìàò, ïîâòîðíå 
öâ³ò³ííÿ

Паркова Лорд Байрон
ІТЯ-123 – 59 грн. за шт.

Грунтопокривна Сноу Балет
ІТЯ-136 – 59 грн. за шт.

Âèñîòà - 160-190 ñì, ñèëüíèé àðîìàò, öâ³òå 
äâ³÷³ çà ñåçîí

Âèñîòà – 30-45 ñì, ñëàáêèé àðîìàò, 
áåçïåðåðâíå öâ³ò³ííÿ

Комплект з 3-х  трояндчайно-гібридних
ІТЯ-153- 159 грн. за 3 шт. 
(різні сорти на наш вибір)

Комплект з 3-х  трояндплетистих
ІТЯ-156- 159 грн. за 3 шт. 
(різні сорти на наш вибір)

Комплект з 3-х  трояндрізних видів
ІТЯ-155- 159 грн. за 3 шт. 
(різні сорти на наш вибір)
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ñàìîìó ´ðóíò³ ÿêîìîãà íèæ÷å. Öå 
íå äàñòü øèïøèí³ â³äðîñòè ïî-
âòîðíî.

Äëÿ òîãî, ùîá òðîÿíäè áóëè ãàð-
íèìè òà çäîðîâèìè, â ïîñóøëèâó 
ïîðó òðåáà ðÿñíî ïîëèâàòè êóù³. 
Ðîáèòè öå ââå÷åð³ àáî ðàíî-âðàíö³ ³ 
çà ìîæëèâîñò³ ïîëèâàòè ï³ä êîð³í-
íÿ, áî íàäì³ðíå çâîëîæåííÿ ëèñòÿ 
ìîæå ñïðè÷èíèòè âèíèêíåííÿ õâî-
ðîá. Òàêîæ ìîæíà çàìóëü÷óâàòè 
ïðèêîðåíåâó çîíó ñêîøåíîþ òðà-
âîþ ÷è òèðñîþ, ùîá âîëîãà äîâãî 
òðèìàëàñÿ â ́ ðóíò³.

Ïî÷èíàþ÷è ç òðàâíÿ, íàø³ ðîçàð³¿ 
îáîâ’ÿçêîâî ïî÷íóòü òóðáóâàòè øê³-
äíèêè òà õâîðîáè, ³, ÿê³ á ñò³éê³ 
ñîðòè ìè íå âèñàäæóâàëè, ðàíî ÷è 
ï³çíî ïåðåä íàìè ïîñòàíå ïèòàííÿ 
çàõèñòó ðîñëèí. Çàõèñò áàæàíî 
ïðîâîäèòè ïðåâåíòèâíî (çàçäàëå-
ã³äü), íå ÷åêàþ÷è, êîëè ðîñëèíà 
ñêèíå ëèñòÿ â³ä ïëÿìèñòîñòåé ÷è 
âòðàòèòü áóòîíè ÷åðåç ïîïåëèöþ. 
Íà ïî÷àòêó âåãåòàö³¿ ïðîâîäèìî 
îáðîáëåííÿ ñ³ðêîâì³ñíèìè ïðåïà-
ðàòàìè äëÿ ïðîô³ëàêòèêè õâîðîá 
òà êë³ù³â. Ïåðåä ìàñîâèì öâ³ò³ííÿì 
ïî÷èíàºìî îáðîáëÿòè ôóíã³öèäàìè 
ïðîòè áîðîøíèñòî¿ ðîñè òà ïëÿìè-
ñòîñòåé. Ùîá ó äîìàøí³õ óìîâàõ 
çàõèñòèòè ðîçñàäíèê â³ä õâîðîá, 
îáðîá³òêè ñë³ä ïðîâîäèòè êîæí³ 2-3 
òèæí³, ÷àñò³øå – ï³ñëÿ ðÿñíèõ äî-
ù³â. Ìîæíà çàñòîñóâàòè, íàïðè-
êëàä, òàêå ÷åðãóâàííÿ ïðåïàðàò³â: 
«Òîïàç»-«Ñêîð»-«Òîïàç»-«Ñêîð»-
«Òîïñ³í» â³ä ïî÷àòêó ÷åðâíÿ äî ê³í-
öÿ ñåðïíÿ. ²íñåêòèöèä çàñòîñî-
âóºìî ò³ëüêè ï³ñëÿ âèÿâëåííÿ øê³ä-
íèê³â: ó òðàâí³ ìîæóòü áóòè áðóíü-
êîâ³ äîâãîíîñèêè, ïðîòÿãîì âåãå-
òàö³¿ – ïîïåëèöÿ ÷è ãóñ³íü. Ç ³íñåê-
òèöèä³â åôåêòèâíèìè º «Äåöèñ 

Ïðîô³», «Àêòåë³ê», «Àêòàðà», ÿê³ 
ìîæíà çàñòîñîâóâàòè â áàêîñóì³ø³ 
ç ôóíã³öèäàìè. Ó òðàâí³ çà ìîæëè-
âîñò³ âíåñòè 100 ãðàì êàðáàì³äó íà 
êâàäðàòíèé ìåòð ³ îáîâ’ÿçêîâî ïðè-
ëèòè àáî ðîçêèäàòè ï³ä äîù. Ëèñò-
êîâå ï³äæèâëåííÿ åôåêòèâíå íà 
ïî÷àòêó âåãåòàö³¿.

Âîñåíè òðîÿíäó ïîòð³áíî ï³äãîòó-
âàòè äî çèì³âë³. Ó âåðåñí³ êóù³ 
òðîÿíä ñë³ä îáðîáèòè ì³äíîâì³ñíèì 
ïðåïàðàòîì äëÿ çàõèñòó â³ä õâîðîá 
³ äëÿ òîãî, ùîá ïàãîíè âèçð³ëè òà 
çàäåðåâ’ÿí³ëè. Çà äâà òèæí³ äî 
íàñòàííÿ ñò³éêèõ ìîðîç³â (ïåðøà 
äåêàäà ëèñòîïàäà) òðîÿíäè, êð³ì 
ïëåòèñòèõ, îáð³çàºìî íà âèñîò³ 30-
35 ñàíòèìåòð³â òà íàãîðòàºìî íà 
íèõ çåìëþ, ìîæíà âïåðåì³øêó ç 
òèðñîþ é òàê, ùîá ³ç-ï³ä ´ðóíòó 
âèãëÿäàëè ò³ëüêè ê³í÷èêè ïàãîí³â. 
Ñàìîþ òèðñîþ ïðèñèïàòè íå ñë³ä, 
áî â³ä ñèëüíèõ ìîðîç³â âîíà íå 
âðÿòóº. Ïàãîíè ïëåòèñòèõ ñîðò³â çà 
ìîæëèâîñò³ çíÿòè ç³ øïàëåðè é ïî-
êëàñòè íà çåìëþ, âîíè á³ëüø ñò³éê³ 
äî ìîðîç³â, ïðèêðèâàòè ¿õ äîñèòü 
ëèñòÿì. Êîìïàêòí³ êóù³ ìîæíà 
ïîêðèòè ù³ëüíîþ àãðîòêàíèíîþ, íå 
çí³ìàþ÷è ç³ øïàëåðè. Äîáðå ðîñëè-
íè ðåàãóþòü íà ïðèêîïóâàííÿ âî-
ñåíè, ïåðåä íàãîðòàííÿì ´ðóíòó – 
ï³ä êîæíèé êóù 3-5 ê³ëîãðàì³â 
ïåðåãíîþ.

Íàâåñí³ ïåðøîþ îïåðàö³ºþ äëÿ 
ëþáèòåë³â òðîÿíä ìàº áóòè ðîçêè-
äàííÿ (ïåðøà äåêàäà áåðåçíÿ) ïî 
ìåðçëîòàëîìó ´ðóíò³ ÷è ïðîñòî ï³ä 
äîù ì³íåðàëüíèõ äîáðèâ – í³òðî-
àìîôîñêè òà ñåë³òðè ïî 100 ã íà 
êâàäðàòíèé ìåòð. Íà ïî÷àòêó êâ³ò-
íÿ, ÿê ò³ëüêè ïî÷íå ïðîñèõàòè çå-
ìëÿ, çåìëþ â³ä êóù³â â³äãîðòàºìî é 
îáð³çàºìî ÷àñòèíó ïàãîí³â, ÿêà 
â³äìåðçëà. Ïëåòèñò³ òðîÿíäè ï³äí³-
ìàºìî íà øïàëåðó ÷è çí³ìàºìî 
ïîêðèâíèé ìàòåð³àë ³ ïðîâîäèìî 
ñàí³òàðíå ÷èùåííÿ ñëàáêèõ ïàãî-
í³â. Öèõ çàõîä³â äîñèòü, ùîá ðîñ-
ëèíà âïåâíåíî â³äíîâèëà ð³ñò ³ 
çàöâ³ëà óñ³ìà ôàðáàìè ïðèðîäè.

Í³æíèé àðîìàò òðîÿíäè ìàº âëà-
ñòèâ³ñòü ï³äâèùóâàòè æèòòºâèé òî-
íóñ, äîäàâàòè ñèëè ³ çàâîðîæóâàòè 
îòî÷óþ÷èõ. Íåõàé êâ³òíóòü òðîÿíäè 
ó âàøîìó ñàäó, äàðóþòü âàì ñâîþ 
êðàñó òà íåïîâòîðí³ñòü, ïîêðàùó-
þòü íàñòð³é, íàäèõàþòü íà äîáðî òà 
íîâ³ ³äå¿! 

Íåõàé êâ³òíå Óêðà¿íà!

Чайно-гібридна Іліос
ІТЯ-144 – 59 грн. за шт.

Чайно-гібридна Гранд Гала
ІТЯ-140 – 59 грн. за шт.

Чайно-гібридна Дабл Делайт
ІТЯ-141 – 59 грн. за шт.

Чайно-гібридна Луї  де Фюнес
ІТЯ-146 – 59 грн. за шт.

Чайно-гібридна Дансінг Квін
ІТЯ-142 – 59 грн. за шт.

Чайно-гібридна Кроненбург
ІТЯ-145 – 59 грн. за шт.

Чайно-гібридна Топаз
ІТЯ-150 – 59 грн. за шт.

Âèñîòà – 70-80 ñì, ñëàáêèé àðîìàò, áåçïåðåðâ-
íå öâ³ò³ííÿ

Âèñîòà – 120-150 ñì, ñëàáêèé àðîìàò, 
áåçïåðåðâíå öâ³ò³ííÿ

Âèñîòà – 90-100 ñì, ñèëüíèé àðîìàò, äâ³÷³ çà 
ñåçîí öâ³ò³ííÿ

Âèñîòà – 90 ñì, ñëàáêèé àðîìàò, áåçïåðåðâíå 
öâ³ò³ííÿ

Âèñîòà – 90-100 ñì, ñëàáêèé àðîìàò, 
áåçïåðåðâíå öâ³ò³ííÿ

Âèñîòà – 100-120 ñì, ñåðåäí³é àðîìàò, ïîâòîð-
íå öâ³ò³ííÿ

Âèñîòà – 80-100 ñì, ñëàáêèé àðîìàò, ïîâòîðíå 
öâ³ò³ííÿ

Чайно-гібридна Строката фантазія
ІТЯ-147 – 59 грн. за шт.

Âèñîòà – 100-120 ñì, ñëàáêèé àðîìàò, 
ïîâòîðíå öâ³ò³ííÿ

Чайно-гібридна Ейфелева вежа
ІТЯ-149 – 59 грн. за шт.

Шраби Пам’яті Висоцького
ІТЯ-143 – 59 грн. за шт.

Чайно-гібридна Керіо
ІТЯ-126 – 59 грн. за шт.

Âèñîòà – 120-180 ñì, ñèëüíèé àðîìàò,  
áåçïåðåðâíå öâ³ò³ííÿ

Âèñîòà – 150-200 ñì, ñèëüíèé àðîìàò

Âèñîòà – 80-120 ñì, ñëàáêèé àðîìàò, ïîâòîðíå 
öâ³ò³ííÿ

Паркова Лорд Байрон
ІТЯ-123 – 59 грн. за шт.

Грунтопокривна Сноу Балет
ІТЯ-136 – 59 грн. за шт.

Âèñîòà - 160-190 ñì, ñèëüíèé àðîìàò, öâ³òå 
äâ³÷³ çà ñåçîí

Âèñîòà – 30-45 ñì, ñëàáêèé àðîìàò, 
áåçïåðåðâíå öâ³ò³ííÿ

Комплект з 3-х  трояндчайно-гібридних
ІТЯ-153- 159 грн. за 3 шт. 
(різні сорти на наш вибір)

Комплект з 3-х  трояндплетистих
ІТЯ-156- 159 грн. за 3 шт. 
(різні сорти на наш вибір)

Комплект з 3-х  трояндрізних видів
ІТЯ-155- 159 грн. за 3 шт. 
(різні сорти на наш вибір)
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39

Азійська Yellow Bruse 
АЛЛ-176 – 27 грн. за 30 шт.

Азійська Mascara
АЛЛ-172 – 27 грн. за шт.

100

Азійська Spring Pink
АЛЛ-8 – 39 грн. за шт.

60 11

Азійська Mapira
АЛЛ-121 – 27 грн. за шт.

9090

18/20

18/20

18/20

Азійська Flore Pleno
АЛЛ-90 – 39 грн. за шт.

150 10без-
пилкова

18/20

Азійська Ceb Latte повна
АЛЛ-174 – 27 грн. за шт.

80

Азійська двоколірна Pieton
АЛЛ-60 – 33 грн. за шт.

120

Азійська двоколірна Yellow Electric
АЛЛ-182 – 33 грн. за шт.

60 11

Азійська двоколірна Toronto
АЛЛ-57 – 33 грн. за шт.

130 13

Азійська двоколірна CM 8-26
АЛЛ-177 – 33 грн. за шт.

110

Азійська двоколірна Forever Marjolein
АЛЛ-58 – 33 грн. за шт.

85 13

Азійська двоколірна Purple Eye
АЛЛ-180 – 35 грн. за шт.

90 12

Азійська двоколірна Twosome
АЛЛ-61 – 33 грн. за шт.

Азійська двоколірна Forever Susan
АЛЛ-56 – 33 грн. за шт.

Азійська двоколірна Netty’s Pride
АЛЛ-62 – 33 грн. за шт.

100 110 60

Азійська двоколірна Orange Electric
АЛЛ-71 – 33грн. за шт.

Азійська двоколірна Cecil
АЛЛ-125 – 33 грн. за шт.

Азійська двоколірна Patricia’s Pride
АЛЛ-179 – 35 грн. за шт.

110 60130 1112

Азійська двоколірна Forever Marjon
АЛЛ-178 – 33 грн. за шт.

100

13 13 11

Азійська двоколірна Whistler
АЛЛ-181 – 24 грн. за шт.

100

90

90

25

25

Висота рослини в см

Висота рослини в см

Діаметр квітки в см

Діаметр квітки в см

Розмір цибулини

Розмір цибулини

В усіх лілій (якщо інший не вказано) розмір цибулини 14/16

В усіх лілій (якщо інший не вказано) розмір цибулини 14/16

Азійська Sweet Surrender
АЛЛ-18 – 38 грн. за шт.

Азійська Tiger Babies
АЛЛ-127 – 38 грн. за шт.

Азійська Purple Life
АЛЛ-246 – 38 грн. за шт.

14080 13015 15

18/20 18/20 18/20

Лонгіфлорум White Heawen
АЛЛ-196 – 33 грн. за шт.

Трубчаста Regale Album
АЛЛ-28 – 35 грн. за шт.

Трубчаста African Queen
АЛЛ-83 – 35 грн. за шт.

Трубчаста Regale
АЛЛ-245 – 35 грн. за шт.

Трубчаста Golden Splendour
АЛЛ-29 – 35 грн. за шт.

Східна бордюрна Bamako 
АЛЛ-203 – 39 грн. за шт.

80120

80

100

50

130

100 1715

17

17

14

15

17

Трубчаста Pink Perfection
АЛЛ-26 – 35 грн. за шт.

Східна бордюрна Garden Party 
АЛЛ-52 – 39 грн. за шт.

50 15

Східна P400
АЛЛ-209 – 29 грн. за шт.

Східна Baferrari
АЛЛ-202 – 29 грн. за шт.

Східна P399
АЛЛ-208 – 29 грн. за шт.

Східна Acapulco
АЛЛ-34 – 28 грн. за шт.

100

100 120 12012

Східна Josephine
АЛЛ-51 – 29 грн. за шт.

Східна Justyna
АЛЛ-206 – 29 грн. за шт.

Східна Mero Star
АЛЛ-207 – 28 грн. за шт.

100

110 115

14

16 19

Східна повна Distant Drum
АЛЛ-213 – 65 грн. за шт.

70 12

Східна повна Polar Star
АЛЛ-111 – 65 грн. за шт.

70 15

18/20

18/20

90

90

25

25

Висота рослини в см

Висота рослини в см

Діаметр квітки в см

Діаметр квітки в см

Розмір цибулини

Розмір цибулини

В усіх лілій (якщо інший не вказано) розмір цибулини 14/16

В усіх лілій (якщо інший не вказано) розмір цибулини 14/1638
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Азійська Yellow Bruse 
АЛЛ-176 – 27 грн. за 30 шт.

Азійська Mascara
АЛЛ-172 – 27 грн. за шт.

100

Азійська Spring Pink
АЛЛ-8 – 39 грн. за шт.

60 11

Азійська Mapira
АЛЛ-121 – 27 грн. за шт.

9090

18/20

18/20

18/20

Азійська Flore Pleno
АЛЛ-90 – 39 грн. за шт.

150 10без-
пилкова

18/20

Азійська Ceb Latte повна
АЛЛ-174 – 27 грн. за шт.

80

Азійська двоколірна Pieton
АЛЛ-60 – 33 грн. за шт.

120

Азійська двоколірна Yellow Electric
АЛЛ-182 – 33 грн. за шт.

60 11

Азійська двоколірна Toronto
АЛЛ-57 – 33 грн. за шт.

130 13

Азійська двоколірна CM 8-26
АЛЛ-177 – 33 грн. за шт.

110

Азійська двоколірна Forever Marjolein
АЛЛ-58 – 33 грн. за шт.

85 13

Азійська двоколірна Purple Eye
АЛЛ-180 – 35 грн. за шт.

90 12

Азійська двоколірна Twosome
АЛЛ-61 – 33 грн. за шт.

Азійська двоколірна Forever Susan
АЛЛ-56 – 33 грн. за шт.

Азійська двоколірна Netty’s Pride
АЛЛ-62 – 33 грн. за шт.

100 110 60

Азійська двоколірна Orange Electric
АЛЛ-71 – 33грн. за шт.

Азійська двоколірна Cecil
АЛЛ-125 – 33 грн. за шт.

Азійська двоколірна Patricia’s Pride
АЛЛ-179 – 35 грн. за шт.

110 60130 1112

Азійська двоколірна Forever Marjon
АЛЛ-178 – 33 грн. за шт.

100

13 13 11

Азійська двоколірна Whistler
АЛЛ-181 – 24 грн. за шт.

100

90

90

25

25

Висота рослини в см

Висота рослини в см

Діаметр квітки в см

Діаметр квітки в см

Розмір цибулини

Розмір цибулини

В усіх лілій (якщо інший не вказано) розмір цибулини 14/16

В усіх лілій (якщо інший не вказано) розмір цибулини 14/16

Азійська Sweet Surrender
АЛЛ-18 – 38 грн. за шт.

Азійська Tiger Babies
АЛЛ-127 – 38 грн. за шт.

Азійська Purple Life
АЛЛ-246 – 38 грн. за шт.

14080 13015 15

18/20 18/20 18/20

Лонгіфлорум White Heawen
АЛЛ-196 – 33 грн. за шт.

Трубчаста Regale Album
АЛЛ-28 – 35 грн. за шт.

Трубчаста African Queen
АЛЛ-83 – 35 грн. за шт.

Трубчаста Regale
АЛЛ-245 – 35 грн. за шт.

Трубчаста Golden Splendour
АЛЛ-29 – 35 грн. за шт.

Східна бордюрна Bamako 
АЛЛ-203 – 39 грн. за шт.

80120

80

100

50

130

100 1715

17

17

14

15

17

Трубчаста Pink Perfection
АЛЛ-26 – 35 грн. за шт.

Східна бордюрна Garden Party 
АЛЛ-52 – 39 грн. за шт.

50 15

Східна P400
АЛЛ-209 – 29 грн. за шт.

Східна Baferrari
АЛЛ-202 – 29 грн. за шт.

Східна P399
АЛЛ-208 – 29 грн. за шт.

Східна Acapulco
АЛЛ-34 – 28 грн. за шт.

100

100 120 12012

Східна Josephine
АЛЛ-51 – 29 грн. за шт.

Східна Justyna
АЛЛ-206 – 29 грн. за шт.

Східна Mero Star
АЛЛ-207 – 28 грн. за шт.

100

110 115

14

16 19

Східна повна Distant Drum
АЛЛ-213 – 65 грн. за шт.

70 12

Східна повна Polar Star
АЛЛ-111 – 65 грн. за шт.

70 15

18/20

18/20

90

90

25

25

Висота рослини в см

Висота рослини в см

Діаметр квітки в см

Діаметр квітки в см

Розмір цибулини

Розмір цибулини

В усіх лілій (якщо інший не вказано) розмір цибулини 14/16

В усіх лілій (якщо інший не вказано) розмір цибулини 14/1638
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Східна повна Sweet Rosy  
АЛЛ-218 – 65 грн. за шт.

Східна Lady  Alice
АЛЛ-12 – 38 грн. за шт.

Східна повна Polka Dot
АЛЛ-216 – 65 грн. за шт.

Східна повна Soft Music
АЛЛ-112 – 65 грн. за шт.

Східна Black Beauty
АЛЛ-79 – 38 грн. за шт.

ЛА гібрид Brindisi
АЛЛ-191 – 24 грн. за шт.

150 120 120

120

100

100 13

17

17

ОТ гібрид Late Morning
АЛЛ-227 – 55 грн. за шт.

ОТ гібрид Debby
АЛЛ-221 – 38 грн. за шт.

ОТ гібрид Friso
АЛЛ-77 – 55 грн. за шт.

ОТ гібрид Anastasia
АЛЛ-75 – 38 грн. за шт.

ОТ гібрид Eastern Moon
АЛЛ-222 – 38 грн. за шт.

ОТ гібрид Gold Class
АЛЛ-225 – 38 грн. за шт.

120

130

120

110

150200 140

120

130

17

17

25

17

3525 20

17

22

ОТ гібрид Judith Safigna
АЛЛ-226 – 38 грн. за шт.

ОТ гібрид Beijing Moon
АЛЛ-219 – 38 грн. за шт.

ОТ гібрид Elusive
АЛЛ-223 – 55 грн. за шт.

18/20 18/20

18/20 18/20 18/20

ОТ гібрид Mister Cas
АЛЛ-230 – 38 грн. за шт.

140 17

ОТ гібрид Mister Job
АЛЛ-128 – 38 грн. за шт.

ОТ гібрид Mister Pistache 
АЛЛ-231 – 38 грн. за шт.

120 120 12020

ОТ гібрид Mister Right
АЛЛ-232 – 38 грн. за шт.

ОТ гібрид Mister Sandman 
АЛЛ-233 – 38 грн. за шт.

120

18/20

18/20

90

90

25

25

Висота рослини в см

Висота рослини в см

Діаметр квітки в см

Діаметр квітки в см

Розмір цибулини

Розмір цибулини

В усіх лілій (якщо інший не вказано) розмір цибулини 14/16

В усіх лілій (якщо інший не вказано) розмір цибулини 14/16

ОТ гібрид  Red Morning
АЛЛ-129 – 38 грн. за шт.

ОТ гібрид Orange Space
АЛЛ-234 – 38 грн. за шт.

ОТ гібрид Orania
АЛЛ-235 – 38 грн. за шт.

ОТ гібрид   Robert Griesbach
АЛЛ-238 – 38 грн. за шт.

ОТ гібрид   Robert Swanson
АЛЛ-78 – 38 грн. за шт.

120120 130

100

120

120

1715

17

19

ОТ гібрид Passion Moon
АЛЛ-236 – 38 грн. за шт.

ОТ гібрид  Urandi
АЛЛ-240– 55 грн. за шт.

ОТ гібрид  Beverly Dream
АЛЛ-220 – 38 грн. за шт.

ОТ гібрид   High Tea
АЛЛ-257 – 33 грн. за шт.

130

120 100

25

16 15

18/20

ОТ гібрид   Purple Lady 
АЛЛ-259 – 33 грн. за шт.

ОТ гібрид   Zelmira
АЛЛ-254 – 33 грн. за шт.

120 120

ОТ гібрид   Szeherazada
АЛЛ-80 – 59 грн. за шт.

ЛО гібрид   Bellsong
АЛЛ-144 – 34 грн. за шт.

Pardalinum 
АЛЛ-241 – 124 грн. за шт.

150120 100 90

90

1317 14 20

25

ОТ гібрид   Miss Feya
АЛЛ-81 – 59 грн. за шт.

Speciosum Album
АЛЛ-11 – 43 грн. за шт.

18/20

18/20

Speciosum Uchida
АЛЛ-243 – 43 грн. за шт.

Leichtinii
АЛЛ-261 – 37 грн. за шт.

Lancifolium Splendens
АЛЛ-88 – 37 грн. за шт.

Scarlet Delight
АЛЛ-47 – 37 грн. за шт.

90 100 13015020 10 20

18/20

18/20

90

90

25

25

Висота рослини в см

Висота рослини в см

Діаметр квітки в см

Діаметр квітки в см

Розмір цибулини

Розмір цибулини

В усіх лілій (якщо інший не вказано) розмір цибулини 14/16

В усіх лілій (якщо інший не вказано) розмір цибулини 14/1640 41
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Східна повна Sweet Rosy  
АЛЛ-218 – 65 грн. за шт.

Східна Lady  Alice
АЛЛ-12 – 38 грн. за шт.

Східна повна Polka Dot
АЛЛ-216 – 65 грн. за шт.

Східна повна Soft Music
АЛЛ-112 – 65 грн. за шт.

Східна Black Beauty
АЛЛ-79 – 38 грн. за шт.

ЛА гібрид Brindisi
АЛЛ-191 – 24 грн. за шт.

150 120 120

120

100

100 13

17

17

ОТ гібрид Late Morning
АЛЛ-227 – 55 грн. за шт.

ОТ гібрид Debby
АЛЛ-221 – 38 грн. за шт.

ОТ гібрид Friso
АЛЛ-77 – 55 грн. за шт.

ОТ гібрид Anastasia
АЛЛ-75 – 38 грн. за шт.

ОТ гібрид Eastern Moon
АЛЛ-222 – 38 грн. за шт.

ОТ гібрид Gold Class
АЛЛ-225 – 38 грн. за шт.

120

130

120

110

150200 140

120

130

17

17

25

17

3525 20

17

22

ОТ гібрид Judith Safigna
АЛЛ-226 – 38 грн. за шт.

ОТ гібрид Beijing Moon
АЛЛ-219 – 38 грн. за шт.

ОТ гібрид Elusive
АЛЛ-223 – 55 грн. за шт.

18/20 18/20

18/20 18/20 18/20

ОТ гібрид Mister Cas
АЛЛ-230 – 38 грн. за шт.

140 17

ОТ гібрид Mister Job
АЛЛ-128 – 38 грн. за шт.

ОТ гібрид Mister Pistache 
АЛЛ-231 – 38 грн. за шт.

120 120 12020

ОТ гібрид Mister Right
АЛЛ-232 – 38 грн. за шт.

ОТ гібрид Mister Sandman 
АЛЛ-233 – 38 грн. за шт.

120

18/20

18/20

90

90

25

25

Висота рослини в см

Висота рослини в см

Діаметр квітки в см

Діаметр квітки в см

Розмір цибулини

Розмір цибулини

В усіх лілій (якщо інший не вказано) розмір цибулини 14/16

В усіх лілій (якщо інший не вказано) розмір цибулини 14/16

ОТ гібрид  Red Morning
АЛЛ-129 – 38 грн. за шт.

ОТ гібрид Orange Space
АЛЛ-234 – 38 грн. за шт.

ОТ гібрид Orania
АЛЛ-235 – 38 грн. за шт.

ОТ гібрид   Robert Griesbach
АЛЛ-238 – 38 грн. за шт.

ОТ гібрид   Robert Swanson
АЛЛ-78 – 38 грн. за шт.

120120 130

100

120

120

1715

17

19

ОТ гібрид Passion Moon
АЛЛ-236 – 38 грн. за шт.

ОТ гібрид  Urandi
АЛЛ-240– 55 грн. за шт.

ОТ гібрид  Beverly Dream
АЛЛ-220 – 38 грн. за шт.

ОТ гібрид   High Tea
АЛЛ-257 – 33 грн. за шт.

130

120 100

25

16 15

18/20

ОТ гібрид   Purple Lady 
АЛЛ-259 – 33 грн. за шт.

ОТ гібрид   Zelmira
АЛЛ-254 – 33 грн. за шт.

120 120

ОТ гібрид   Szeherazada
АЛЛ-80 – 59 грн. за шт.

ЛО гібрид   Bellsong
АЛЛ-144 – 34 грн. за шт.

Pardalinum 
АЛЛ-241 – 124 грн. за шт.

150120 100 90

90

1317 14 20

25

ОТ гібрид   Miss Feya
АЛЛ-81 – 59 грн. за шт.

Speciosum Album
АЛЛ-11 – 43 грн. за шт.

18/20

18/20

Speciosum Uchida
АЛЛ-243 – 43 грн. за шт.

Leichtinii
АЛЛ-261 – 37 грн. за шт.

Lancifolium Splendens
АЛЛ-88 – 37 грн. за шт.

Scarlet Delight
АЛЛ-47 – 37 грн. за шт.

90 100 13015020 10 20

18/20

18/20

90

90

25

25

Висота рослини в см

Висота рослини в см

Діаметр квітки в см

Діаметр квітки в см

Розмір цибулини

Розмір цибулини

В усіх лілій (якщо інший не вказано) розмір цибулини 14/16

В усіх лілій (якщо інший не вказано) розмір цибулини 14/1640 41
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Ñåðåä âåëè÷åçíîãî ðîçìà¿òòÿ 

êâ³òêîâî-äåêîðàòèâíèõ ðîñëèí 

îäí³ºþ ç íàéïîøèðåí³øèõ º ãðó-

ïà öèáóëèííèõ. Âîíè îäíèìè ç 

ïåðøèõ ðîç-êâ³òàþòü íàâåñí³, 

ò³øàòü ÿñêðàâèìè êâ³òàìè 

âë³òêó, ¿õ ìîæíà çóñòð³òè ³ 

âîñåíè. Á³ëüø³ñòü ðîñëèí íåâè-

áàãëèâ³, âèòðèâàë³, ð³äêî óðà-

æàþòüñÿ õâîðîáàìè ³ øê³äíè-

êàìè, øâèäêî ðîçìíîæóþòüñÿ, 

äîáðå ðîñòóòü ìàéæå íà áóäü-

ÿêèõ ñàäîâèõ ´ðóíòàõ, íå ïî-

òðåáóþòü îñîáëèâîãî äîãëÿäó. 

Âñå öå – âåëèêèé ïëþñ äëÿ âèêî-

ðèñòàííÿ ¿õ ó ñàäîâîìó äèçàéí³.

Ïðîâ³ñíèêè âåñíè

Îäðàçó ï³ñëÿ òàíåííÿ ñí³ãó â 
ñàäàõ ç’ÿâëÿþòüñÿ òåíä³òí³ ï³äñí³-
æíèêè. Âîíè â³ääàþòü ïåðåâàãó 
ñîíÿ÷íèì ä³ëÿíêàì, àëå «ìèðÿòü-
ñÿ» ç ò³ííþ. Âàæëèâî ò³ëüêè íå 
äîïóñêàòè ïåðåñèõàííÿ öèáóëèí 
ï³ñëÿ âèêîïóâàííÿ – íàéêðàùå ¿õ 
îäðàçó âèñàäèòè íà íîâå ì³ñöå 
àáî æ çáåð³ãàòè ó âîëîãîìó ï³ñêó 
äî âèñàäæåííÿ.

Óñë³ä çà ïðîë³ñêàìè ðîçêâ³òàþòü 
êðîêóñè. Âèñîòà ðîñëèí – 10-20 
ñì. Íàé÷àñò³øå êâ³òêè ñâ³òëî-ô³î-
ëåòîâ³, àëå áóâàþòü á³ë³, æîâò³, ïî-

ìàðàí÷åâ³, áóçêîâ³, áëàêèòí³, ïóð-
ïóðí³. Á³ëüø³ñòü âèä³â ³ ñîðò³â ðîç-
êâ³òàº ó ê³íö³ áåðåçíÿ - íà ïî÷àòêó 
êâ³òíÿ. Ïåðøèìè ìèëóþòü îêî âè-
äîâ³ êðîêóñè ç äð³áíèìè êâ³òàìè. 
Ïîò³ì íàñòàº ÷åðãà ñîðò³â ³ç âåëè-
êèìè êâ³òêàìè. ª âèäè, ùî öâ³òóòü 
âîñåíè.

Íàéá³ëüø äåêîðàòèâíèìè º ñîð-
òè êðîêóñó âåñíÿíîãî, ÿê³ âèð³çíÿ-
þòüñÿ âåëèêèìè êâ³òêàìè ³ ð³çíî-
ìàí³òí³ñòþ çàáàðâëåííÿ. 

Äëÿ âèñàäæåííÿ êðîêóñ³â ï³äõî-
äÿòü ò³ëüêè äîáðå îñâ³òëåí³ ³ ïðî-
ãð³ò³ ñîíöåì ì³ñöÿ (ó íàï³âò³í³ êâ³ò-
êè íå ðîçêðèâàþòüñÿ ïîâí³ñòþ). 

Крокус Jeanne d ’arc
АКР-22 – 17 грн. за 3 шт.

Мускарі Azureum
АМС-11 – 14 грн. за 3 шт. 

Мускарі  Armeniacum
АМС-12 – 8 грн. за 3 шт. 

Мускарі  White Magic
АМС-13 – 27 грн. за 3 шт. 

Крокус Pickwick
АКР-23 – 10 грн. за 3 шт.

Крокус Golden Yellow
АКР-24 – 10 грн. за 3 шт.

Крокус Romance
АКР-25 – 11 грн. за 3 шт.
Комплект з 6-х крокусів
АКР-26 – 19 грн. за 1 компл.

15 см

20 см 20 см 20 см

15 см 15 см

15 см

ª ùå îäíå âåñíÿíå äèâî –  ìóñêàð³, ðîñëèíè ç ìóñêóñíèì àðîìàòîì, ùî çîâí³ íàãàäóþòü ì³í³-ã³àöèíòè. Âè-
ñîòà ðîñëèíè – 10–25 ñì. Çàáàðâëåííÿ êâ³òîê çàçâè÷àé áëàêèòíå, ñèíº, ô³îëåòîâå, àëå çóñòð³÷àþòüñÿ ôîðìè 
á³ëîãî, æîâòîãî, ðîæåâîãî çàáàðâëåííÿ. ×àñ öâ³ò³ííÿ – êâ³òåíü-òðàâåíü. 

Îëüãà Òèì÷åíêî, 
Íàòàë³ÿ Òàðàñþê, 
Íàö³îíàëüíèé 
áîòàí³÷íèé ñàä ÍÀÍÓ

Íåçâè÷íèé âèãëÿä ìàþòü ðÿá÷èêè, àáî ôðèòèëÿð³¿. Âèñîòà ðîñëèí – â³ä 20 ñì. Êâ³òêè ïîîäèíîê³ àáî ç³áðàí³ 
â ñóöâ³òòÿ. Çàáàðâëåííÿ êâ³òîê – á³ëå, æîâòå, ïîìàðàí÷åâå, ÷åðâîíå, ÷åðâîíî-êîðè÷íåâå, êîðè÷íåâå, ³íîä³ ç 
êðàï÷àñòèì àáî øàõîâèì ìàëþíêîì. Á³ëüø³ñòü âèä³â êâ³òíå ó êâ³òí³-÷åðâí³.

Âèðîùóþòü ðÿá÷èêè íà ñîíÿ÷íèõ àáî íàï³âçàò³íåíèõ ä³ëÿíêàõ. Öèáóëèíè ðÿá÷èê³â øâèäêî ïåðåñèõàþòü, 
òîìó äî âèñàäæåííÿ ¿õ çáåð³ãàþòü ó âîëîãîìó ï³ñêó. Âèñàäæóþòü ó ñåðïí³-âåðåñí³ – ðàí³øå, í³æ ³íø³ öèáóëèíí³.

Îêðàñà âåñíÿíîãî ñàäó – êâ³òè, ùî ìàþòü ï’ÿíêèé àðîìàò. Öå ³ ÷àð³âí³ íàðöèñè (âèñîòà ðîñëèí – â³ä 20 äî 70 ñì, 
êâ³òêè ïîîäèíîê³ àáî ç³áðàí³ â ñóöâ³òòÿ, ïðÿìîñòîÿ÷³ àáî ïîíèêë³, ïðîñò³ àáî ìàõðîâ³, ð³çíîãî çàáàðâëåí-íÿ – â³ä 
á³ëîãî, æîâòîãî, çåëåíîãî äî îðàíæåâîãî, ðîæåâîãî, àáðèêîñîâîãî, ÷åðâîíîãî, öâ³òóòü ó êâ³òí³ – íà ïî÷àòêó òðàâíÿ).

Рябчик дрібноквітковий Meleagris Alba
АРД-7 – 27 грн. за 3 шт.

Рябчик дрібноквітковий Uva Vulpis
АРД-8 – 11 грн. за 3 шт.

20 см 20 см

Нарцис трубчастий Gigantic Star
АНР-28 – 27 грн. за 2 шт.

Нарцис трубчастий Salome
АНР-26 – 29 грн. за 2 шт.

Нарцис повний Bridal Crown
АНР-27 – 26 грн. за 2 шт.

Нарцис повний Yellow Cheerfulness
АНР-33 – 29 грн. за 2 шт.

40  см 40 см 40см 40см

³ çàïàøí³ ã³àöèíòè (ñèí³, áóçêîâ³, ðîæåâ³, ÷åðâîí³, á³ë³ ³ æîâò³). Ùîá äîìîãòèñÿ ïîâíîö³ííîãî öâ³ò³ííÿ ã³àöèíò³â ó íàø³é 
çîí³, ñë³ä âèêîïóâàòè ¿õí³ öèáóëèíè ùîð³÷íî ³ çáåð³ãàòè. Âèêîïàí³ öèáóëèíè çáåð³ãàþòü ïðè òåìïåðàòóð³ 23-25°Ñ (äî 
âåðåñíÿ), à ïîò³ì äî âèñàäæåííÿ – ïðè 17°Ñ. Âèñàäæóþòü íà ñîíÿ÷íèõ ä³ëÿíêàõ.

Нацис з розщепленою коронкою Orangery
АНР-29 – 34 грн. за 2 шт.

Нарцис мініатюрний Accent
АНР-30 – 32 грн. за 2 шт.

40 см 40 см

Нарцис цикламеноподібний
АНР-31 – 19 грн. за 2 шт.
Комплект з 6 нарцисів 
АНР-32 – 79 грн. за компл.

25-
40 см
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Ñåðåä âåëè÷åçíîãî ðîçìà¿òòÿ 

êâ³òêîâî-äåêîðàòèâíèõ ðîñëèí 

îäí³ºþ ç íàéïîøèðåí³øèõ º ãðó-

ïà öèáóëèííèõ. Âîíè îäíèìè ç 

ïåðøèõ ðîç-êâ³òàþòü íàâåñí³, 

ò³øàòü ÿñêðàâèìè êâ³òàìè 

âë³òêó, ¿õ ìîæíà çóñòð³òè ³ 

âîñåíè. Á³ëüø³ñòü ðîñëèí íåâè-

áàãëèâ³, âèòðèâàë³, ð³äêî óðà-

æàþòüñÿ õâîðîáàìè ³ øê³äíè-

êàìè, øâèäêî ðîçìíîæóþòüñÿ, 

äîáðå ðîñòóòü ìàéæå íà áóäü-

ÿêèõ ñàäîâèõ ´ðóíòàõ, íå ïî-

òðåáóþòü îñîáëèâîãî äîãëÿäó. 

Âñå öå – âåëèêèé ïëþñ äëÿ âèêî-

ðèñòàííÿ ¿õ ó ñàäîâîìó äèçàéí³.

Ïðîâ³ñíèêè âåñíè

Îäðàçó ï³ñëÿ òàíåííÿ ñí³ãó â 
ñàäàõ ç’ÿâëÿþòüñÿ òåíä³òí³ ï³äñí³-
æíèêè. Âîíè â³ääàþòü ïåðåâàãó 
ñîíÿ÷íèì ä³ëÿíêàì, àëå «ìèðÿòü-
ñÿ» ç ò³ííþ. Âàæëèâî ò³ëüêè íå 
äîïóñêàòè ïåðåñèõàííÿ öèáóëèí 
ï³ñëÿ âèêîïóâàííÿ – íàéêðàùå ¿õ 
îäðàçó âèñàäèòè íà íîâå ì³ñöå 
àáî æ çáåð³ãàòè ó âîëîãîìó ï³ñêó 
äî âèñàäæåííÿ.

Óñë³ä çà ïðîë³ñêàìè ðîçêâ³òàþòü 
êðîêóñè. Âèñîòà ðîñëèí – 10-20 
ñì. Íàé÷àñò³øå êâ³òêè ñâ³òëî-ô³î-
ëåòîâ³, àëå áóâàþòü á³ë³, æîâò³, ïî-

ìàðàí÷åâ³, áóçêîâ³, áëàêèòí³, ïóð-
ïóðí³. Á³ëüø³ñòü âèä³â ³ ñîðò³â ðîç-
êâ³òàº ó ê³íö³ áåðåçíÿ - íà ïî÷àòêó 
êâ³òíÿ. Ïåðøèìè ìèëóþòü îêî âè-
äîâ³ êðîêóñè ç äð³áíèìè êâ³òàìè. 
Ïîò³ì íàñòàº ÷åðãà ñîðò³â ³ç âåëè-
êèìè êâ³òêàìè. ª âèäè, ùî öâ³òóòü 
âîñåíè.

Íàéá³ëüø äåêîðàòèâíèìè º ñîð-
òè êðîêóñó âåñíÿíîãî, ÿê³ âèð³çíÿ-
þòüñÿ âåëèêèìè êâ³òêàìè ³ ð³çíî-
ìàí³òí³ñòþ çàáàðâëåííÿ. 

Äëÿ âèñàäæåííÿ êðîêóñ³â ï³äõî-
äÿòü ò³ëüêè äîáðå îñâ³òëåí³ ³ ïðî-
ãð³ò³ ñîíöåì ì³ñöÿ (ó íàï³âò³í³ êâ³ò-
êè íå ðîçêðèâàþòüñÿ ïîâí³ñòþ). 

Крокус Jeanne d ’arc
АКР-22 – 17 грн. за 3 шт.

Мускарі Azureum
АМС-11 – 14 грн. за 3 шт. 

Мускарі  Armeniacum
АМС-12 – 8 грн. за 3 шт. 

Мускарі  White Magic
АМС-13 – 27 грн. за 3 шт. 

Крокус Pickwick
АКР-23 – 10 грн. за 3 шт.

Крокус Golden Yellow
АКР-24 – 10 грн. за 3 шт.

Крокус Romance
АКР-25 – 11 грн. за 3 шт.
Комплект з 6-х крокусів
АКР-26 – 19 грн. за 1 компл.

15 см

20 см 20 см 20 см

15 см 15 см

15 см

ª ùå îäíå âåñíÿíå äèâî –  ìóñêàð³, ðîñëèíè ç ìóñêóñíèì àðîìàòîì, ùî çîâí³ íàãàäóþòü ì³í³-ã³àöèíòè. Âè-
ñîòà ðîñëèíè – 10–25 ñì. Çàáàðâëåííÿ êâ³òîê çàçâè÷àé áëàêèòíå, ñèíº, ô³îëåòîâå, àëå çóñòð³÷àþòüñÿ ôîðìè 
á³ëîãî, æîâòîãî, ðîæåâîãî çàáàðâëåííÿ. ×àñ öâ³ò³ííÿ – êâ³òåíü-òðàâåíü. 

Îëüãà Òèì÷åíêî, 
Íàòàë³ÿ Òàðàñþê, 
Íàö³îíàëüíèé 
áîòàí³÷íèé ñàä ÍÀÍÓ

Íåçâè÷íèé âèãëÿä ìàþòü ðÿá÷èêè, àáî ôðèòèëÿð³¿. Âèñîòà ðîñëèí – â³ä 20 ñì. Êâ³òêè ïîîäèíîê³ àáî ç³áðàí³ 
â ñóöâ³òòÿ. Çàáàðâëåííÿ êâ³òîê – á³ëå, æîâòå, ïîìàðàí÷åâå, ÷åðâîíå, ÷åðâîíî-êîðè÷íåâå, êîðè÷íåâå, ³íîä³ ç 
êðàï÷àñòèì àáî øàõîâèì ìàëþíêîì. Á³ëüø³ñòü âèä³â êâ³òíå ó êâ³òí³-÷åðâí³.

Âèðîùóþòü ðÿá÷èêè íà ñîíÿ÷íèõ àáî íàï³âçàò³íåíèõ ä³ëÿíêàõ. Öèáóëèíè ðÿá÷èê³â øâèäêî ïåðåñèõàþòü, 
òîìó äî âèñàäæåííÿ ¿õ çáåð³ãàþòü ó âîëîãîìó ï³ñêó. Âèñàäæóþòü ó ñåðïí³-âåðåñí³ – ðàí³øå, í³æ ³íø³ öèáóëèíí³.

Îêðàñà âåñíÿíîãî ñàäó – êâ³òè, ùî ìàþòü ï’ÿíêèé àðîìàò. Öå ³ ÷àð³âí³ íàðöèñè (âèñîòà ðîñëèí – â³ä 20 äî 70 ñì, 
êâ³òêè ïîîäèíîê³ àáî ç³áðàí³ â ñóöâ³òòÿ, ïðÿìîñòîÿ÷³ àáî ïîíèêë³, ïðîñò³ àáî ìàõðîâ³, ð³çíîãî çàáàðâëåí-íÿ – â³ä 
á³ëîãî, æîâòîãî, çåëåíîãî äî îðàíæåâîãî, ðîæåâîãî, àáðèêîñîâîãî, ÷åðâîíîãî, öâ³òóòü ó êâ³òí³ – íà ïî÷àòêó òðàâíÿ).

Рябчик дрібноквітковий Meleagris Alba
АРД-7 – 27 грн. за 3 шт.

Рябчик дрібноквітковий Uva Vulpis
АРД-8 – 11 грн. за 3 шт.

20 см 20 см

Нарцис трубчастий Gigantic Star
АНР-28 – 27 грн. за 2 шт.

Нарцис трубчастий Salome
АНР-26 – 29 грн. за 2 шт.

Нарцис повний Bridal Crown
АНР-27 – 26 грн. за 2 шт.

Нарцис повний Yellow Cheerfulness
АНР-33 – 29 грн. за 2 шт.

40  см 40 см 40см 40см

³ çàïàøí³ ã³àöèíòè (ñèí³, áóçêîâ³, ðîæåâ³, ÷åðâîí³, á³ë³ ³ æîâò³). Ùîá äîìîãòèñÿ ïîâíîö³ííîãî öâ³ò³ííÿ ã³àöèíò³â ó íàø³é 
çîí³, ñë³ä âèêîïóâàòè ¿õí³ öèáóëèíè ùîð³÷íî ³ çáåð³ãàòè. Âèêîïàí³ öèáóëèíè çáåð³ãàþòü ïðè òåìïåðàòóð³ 23-25°Ñ (äî 
âåðåñíÿ), à ïîò³ì äî âèñàäæåííÿ – ïðè 17°Ñ. Âèñàäæóþòü íà ñîíÿ÷íèõ ä³ëÿíêàõ.

Нацис з розщепленою коронкою Orangery
АНР-29 – 34 грн. за 2 шт.

Нарцис мініатюрний Accent
АНР-30 – 32 грн. за 2 шт.

40 см 40 см

Нарцис цикламеноподібний
АНР-31 – 19 грн. за 2 шт.
Комплект з 6 нарцисів 
АНР-32 – 79 грн. за компл.

25-
40 см
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Гіацинт Gipsy Queen
АГЦ-26 – 18 грн. за шт.

Гіацинт Anne Marie
АГЦ-23 – 16 грн. за шт.

Гіацинт Jan Bos
АГЦ-15 – 16 грн. за шт.

Гіацинт Blue Jacket
АГЦ-24 – 17 грн. за шт.

Гіацинт City of Haarlem
АГЦ-12– 18 грн. за шт.

25 см

25 см

25см

25 см 25 см

Гіацинт White Pearl
АГЦ-28– 16 грн. за шт.
Комплект з 4-х гіацинтів
АГЦ-29 – 61 грн. за шт.

25см

ßñêðàâèì ïåíçëåì äîïîâíþþòü âåñíÿíó êàðòèíó ÒÞËÜÏÀÍÈ. Âèñîòà ðîñëèí – äî 80 ñì. ¯õí³ êâ³òè ìàþòü 
ð³çíîìàí³òí³ ôîðìó ³ çàáàðâëåííÿ. Íèí³ º ñîðòè ç ìàõðîâèìè êâ³òêàìè. Òþëüïàíè ïîíàä äâà ðîêè âèðîùóâàòè áåç 
ïåðåñàäæåííÿ íå áàæàíî, ³íàêøå ¿õí³ öèáóëèíè äð³áí³øàþòü, çàëÿãàþòü ãëèáîêî â ´ðóíò, ïî÷èíàþòü õâîð³òè.

Ðîçì³ð íàéá³ëüøèé 12+, íàéêðàùèé äëÿ âèãîíêè.

Багатоквітковий Happy Family
АТП-190 – 36 грн. за 2 шт.

Бахромчатий Burgundy Lace
АТП-194 – 32 грн. за 2 шт.

Багатоквітковий Orange Bouget
АТП-191 – 33 грн. за 2 шт.

Бахромчатий Crystal Star
АТП-195 – 27 грн. за 2 шт.

Багатоквітковий Red Georgette
АТП-192 – 32 грн. за 2 шт.

Бахромчатий Curley Sue
АТП-196 – 26 грн. за 2 шт.

Багатоквітковий Outbreak
АТП-193 – 32 грн. за 2 шт.

Бахромчатий Daytona
АТП-197 – 32 грн. за 2 шт.

Комплект з 4-х багатоквіткових 
АТП-236 – 58 грн. за 1 компл.

Комплект з 4-х багромчатих 
АТП-237 – 54 грн. за компл.

55 см

60 см

55 см

60 см

55 см

60 см

55 см

60 см

Простий ранній Flair
АТП-198 – 24 грн. за 2 шт.

Тріумф Don Quichotte
АТП-202 – 27 грн. за 2 шт.

Простий ранній Purple prince
АТП-199 – 24 грн. за 2 шт.

Тріумф Grand Perfection
АТП-203 – 26 грн. за 2 шт.

Кауфмана Fashion
АТП-200 – 26 грн. за 2 шт.

Тріумф Judith Lyster
АТП-204 – 27 грн. за 2 шт.

Кауфмана Stresa
АТП-201 – 27 грн. за 2 шт.

Тріумф Kees Nellis
АТП-205 – 27 грн. за 2 шт.

35 см

50 см

35 см

50 см

25 см

50 см

25 см

50 см

Тріумф Page Polka
АТП-206 – 27 грн. за 2 шт.

Тріумф Pallade
АТП-207 – 27 грн. за 2 шт.

Тріумф Passionale
АТП-208 – 27 грн. за 2 шт.

Тріумф Prinses Irene
АТП-209 – 29 грн. за 2 шт.

50 см 50 см 50 см 50 см

Тріумф Purple Flag
АТП-210 – 25 грн. за 2 шт.

Тріумф White Dream
АТП-211 – 27 грн. за 2 шт.
Комплект з 4-х тріумфів
АТП-238 – 52 грн. за компл.

50 см

50 см

Зеленоквітковий Artist
АТП-212 – 32 грн. за 2 шт.

Зеленоквітковий Spring Green
АТП-213 – 32 грн. за 2 шт.

50 см 50 см
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Гіацинт Gipsy Queen
АГЦ-26 – 18 грн. за шт.

Гіацинт Anne Marie
АГЦ-23 – 16 грн. за шт.

Гіацинт Jan Bos
АГЦ-15 – 16 грн. за шт.

Гіацинт Blue Jacket
АГЦ-24 – 17 грн. за шт.

Гіацинт City of Haarlem
АГЦ-12– 18 грн. за шт.

25 см

25 см

25см

25 см 25 см

Гіацинт White Pearl
АГЦ-28– 16 грн. за шт.
Комплект з 4-х гіацинтів
АГЦ-29 – 61 грн. за шт.

25см

ßñêðàâèì ïåíçëåì äîïîâíþþòü âåñíÿíó êàðòèíó ÒÞËÜÏÀÍÈ. Âèñîòà ðîñëèí – äî 80 ñì. ¯õí³ êâ³òè ìàþòü 
ð³çíîìàí³òí³ ôîðìó ³ çàáàðâëåííÿ. Íèí³ º ñîðòè ç ìàõðîâèìè êâ³òêàìè. Òþëüïàíè ïîíàä äâà ðîêè âèðîùóâàòè áåç 
ïåðåñàäæåííÿ íå áàæàíî, ³íàêøå ¿õí³ öèáóëèíè äð³áí³øàþòü, çàëÿãàþòü ãëèáîêî â ´ðóíò, ïî÷èíàþòü õâîð³òè.

Ðîçì³ð íàéá³ëüøèé 12+, íàéêðàùèé äëÿ âèãîíêè.

Багатоквітковий Happy Family
АТП-190 – 36 грн. за 2 шт.

Бахромчатий Burgundy Lace
АТП-194 – 32 грн. за 2 шт.

Багатоквітковий Orange Bouget
АТП-191 – 33 грн. за 2 шт.

Бахромчатий Crystal Star
АТП-195 – 27 грн. за 2 шт.

Багатоквітковий Red Georgette
АТП-192 – 32 грн. за 2 шт.

Бахромчатий Curley Sue
АТП-196 – 26 грн. за 2 шт.

Багатоквітковий Outbreak
АТП-193 – 32 грн. за 2 шт.

Бахромчатий Daytona
АТП-197 – 32 грн. за 2 шт.

Комплект з 4-х багатоквіткових 
АТП-236 – 58 грн. за 1 компл.

Комплект з 4-х багромчатих 
АТП-237 – 54 грн. за компл.

55 см

60 см

55 см

60 см

55 см

60 см

55 см

60 см

Простий ранній Flair
АТП-198 – 24 грн. за 2 шт.

Тріумф Don Quichotte
АТП-202 – 27 грн. за 2 шт.

Простий ранній Purple prince
АТП-199 – 24 грн. за 2 шт.

Тріумф Grand Perfection
АТП-203 – 26 грн. за 2 шт.

Кауфмана Fashion
АТП-200 – 26 грн. за 2 шт.

Тріумф Judith Lyster
АТП-204 – 27 грн. за 2 шт.

Кауфмана Stresa
АТП-201 – 27 грн. за 2 шт.

Тріумф Kees Nellis
АТП-205 – 27 грн. за 2 шт.

35 см

50 см

35 см

50 см

25 см

50 см

25 см

50 см

Тріумф Page Polka
АТП-206 – 27 грн. за 2 шт.

Тріумф Pallade
АТП-207 – 27 грн. за 2 шт.

Тріумф Passionale
АТП-208 – 27 грн. за 2 шт.

Тріумф Prinses Irene
АТП-209 – 29 грн. за 2 шт.

50 см 50 см 50 см 50 см

Тріумф Purple Flag
АТП-210 – 25 грн. за 2 шт.

Тріумф White Dream
АТП-211 – 27 грн. за 2 шт.
Комплект з 4-х тріумфів
АТП-238 – 52 грн. за компл.

50 см

50 см

Зеленоквітковий Artist
АТП-212 – 32 грн. за 2 шт.

Зеленоквітковий Spring Green
АТП-213 – 32 грн. за 2 шт.

50 см 50 см
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Повний ранній Abba 
АТП-214 – 26 грн. за 2 шт.

Повний ранній Verona 
АТП-215 – 26 грн. за 2 шт.

Дарвіна Banja Luka
АТП-216 – 25 грн. за 2 шт.

Дарвіна Golden Parade
АТП-217 – 26 грн. за 2 шт.

40 см 40 см 55 см 55 см

Дарвіна Van Eijk
АТП-218 – 22 грн. за 2 шт.

Простий пізній Blusing Lady
АТП-219 – 32 грн. за 2 шт.

Простий пізній Queen of Night
АТП-220 – 27 грн. за 2 шт.

Простий пізній Recreado
АТП-221 – 27 грн. за 2 шт.

55 см 55 см 55 см 55 см

Лілієцвітний Ballade
АТП-224 – 29 грн. за 2 шт.

Лілієцвітний Elegant Lady
АТП-225 – 27 грн. за 2 шт.

Простий пізній Temple of Beauty
АТП-222 – 29 грн. за 2 шт.
Комплект з 4-х простих пізніх
АТП-239 – 57 грн. за 4 компл.

Лілієцвітний Alladin 
АТП-223 – 28 грн. за 2 шт.

50 см 50 см 50 см

Папуговий Super Parrot
АТП-227 – 32 грн. за 2 шт.

Повний пізній Golden Nizza
АТП-241 – 33 грн. за 2 шт.

Папуговий Rococo 
АТП-226 – 30 грн. за 2 шт.

50 см

Папуговий Bright Parrot 
АТП-242 – 29 грн. за 2 шт.

50 см 50 см 55 см

55 см

Грейга Quebec
АТП-234 – 27 грн. за 2 шт.

25 см

Фостера Candela
АТП-231 – 27 грн. за 2 шт.

Повний пізній Orange Prinses
АТП-229 – 31 грн. за 2 шт.

55 см

Повний пізній Miranda
АТП-228 – 27 грн. за 2 шт.

55 см 45 см

Грейга Toronto
АТП-235 – 27 грн. за 2 шт.

Грейга Pinnochio
АТП-233 – 27 грн. за 2 шт.

25 см 

Фостера Orange Emperor
АТП-232 – 27 грн. за 2 шт.

45 см 25 см

Повний пізній Upstar
АТП-230 – 29 грн. за 2 шт.
Комплект з 4-х простих пізніх
АТП-240 – 54 грн. за комлп.

55 см

Âåñíà ìèíàº äóæå øâèäêî. Àëå êðàñà öèáóëèííèõ íå â’ÿíå. Ó ÷åðâí³-ëèïí³ âàñ íåîäì³ííî çäèâóþòü Ë²Ë²̄ . ¯õíº 
ñòåáëî âèðîñòàº â³ä 15 äî 150 ñì. Íàéêðàùèé ïåð³îä äëÿ âèñàäæåííÿ ³ ïåðåñàäæåííÿ ë³ë³é – ñåðïåíü-âåðåñåíü. 
Äåÿê³ âèäè ³ ñîðòè âèòðèìóþòü ïåðåñàäæåííÿ ðàíî íàâåñí³.

Ірис сітчастий J.S Dijt
АПС-5 – 11 грн. за 3 шт.

Ірис сітчастий Harmony
АПС-6 – 11 грн. за 3 шт.

Ірис голландський Eye of the Tiger
АПК-37 – 15 грн.за 3 шт.

15 см 15 см
40-

50 см

Ірис голландський Frans Hals
АПК-38 – 15 грн.за 3 шт.

Ірис голландський Symphony
АПК-39 – 15 грн.за 3 шт.

40-
50 см

40-
50 см

46 47

Òþ
ëü

ïà
íè

Òþ
ëü

ïà
íè

, ³
ðè

ñè



òå
ë

.:
 (

04
4)

 3
31

 3
1 

29
; 

Ê
è

¿â
ñò

àð
: 

 (
09

8)
 4

41
 6

1 
21

; 
Ì

Ò
Ñ

: 
(0

50
) 

41
0 

74
 4

0;
  Ë

àé
ô

: 
(0

93
) 

74
3 

40
 4

4

Повний ранній Abba 
АТП-214 – 26 грн. за 2 шт.

Повний ранній Verona 
АТП-215 – 26 грн. за 2 шт.

Дарвіна Banja Luka
АТП-216 – 25 грн. за 2 шт.

Дарвіна Golden Parade
АТП-217 – 26 грн. за 2 шт.

40 см 40 см 55 см 55 см

Дарвіна Van Eijk
АТП-218 – 22 грн. за 2 шт.

Простий пізній Blusing Lady
АТП-219 – 32 грн. за 2 шт.

Простий пізній Queen of Night
АТП-220 – 27 грн. за 2 шт.

Простий пізній Recreado
АТП-221 – 27 грн. за 2 шт.

55 см 55 см 55 см 55 см

Лілієцвітний Ballade
АТП-224 – 29 грн. за 2 шт.

Лілієцвітний Elegant Lady
АТП-225 – 27 грн. за 2 шт.

Простий пізній Temple of Beauty
АТП-222 – 29 грн. за 2 шт.
Комплект з 4-х простих пізніх
АТП-239 – 57 грн. за 4 компл.

Лілієцвітний Alladin 
АТП-223 – 28 грн. за 2 шт.

50 см 50 см 50 см

Папуговий Super Parrot
АТП-227 – 32 грн. за 2 шт.

Повний пізній Golden Nizza
АТП-241 – 33 грн. за 2 шт.

Папуговий Rococo 
АТП-226 – 30 грн. за 2 шт.

50 см

Папуговий Bright Parrot 
АТП-242 – 29 грн. за 2 шт.

50 см 50 см 55 см

55 см

Грейга Quebec
АТП-234 – 27 грн. за 2 шт.

25 см

Фостера Candela
АТП-231 – 27 грн. за 2 шт.

Повний пізній Orange Prinses
АТП-229 – 31 грн. за 2 шт.

55 см

Повний пізній Miranda
АТП-228 – 27 грн. за 2 шт.

55 см 45 см

Грейга Toronto
АТП-235 – 27 грн. за 2 шт.

Грейга Pinnochio
АТП-233 – 27 грн. за 2 шт.

25 см 

Фостера Orange Emperor
АТП-232 – 27 грн. за 2 шт.

45 см 25 см

Повний пізній Upstar
АТП-230 – 29 грн. за 2 шт.
Комплект з 4-х простих пізніх
АТП-240 – 54 грн. за комлп.

55 см

Âåñíà ìèíàº äóæå øâèäêî. Àëå êðàñà öèáóëèííèõ íå â’ÿíå. Ó ÷åðâí³-ëèïí³ âàñ íåîäì³ííî çäèâóþòü Ë²Ë²̄ . ¯õíº 
ñòåáëî âèðîñòàº â³ä 15 äî 150 ñì. Íàéêðàùèé ïåð³îä äëÿ âèñàäæåííÿ ³ ïåðåñàäæåííÿ ë³ë³é – ñåðïåíü-âåðåñåíü. 
Äåÿê³ âèäè ³ ñîðòè âèòðèìóþòü ïåðåñàäæåííÿ ðàíî íàâåñí³.

Ірис сітчастий J.S Dijt
АПС-5 – 11 грн. за 3 шт.

Ірис сітчастий Harmony
АПС-6 – 11 грн. за 3 шт.

Ірис голландський Eye of the Tiger
АПК-37 – 15 грн.за 3 шт.

15 см 15 см
40-

50 см

Ірис голландський Frans Hals
АПК-38 – 15 грн.за 3 шт.

Ірис голландський Symphony
АПК-39 – 15 грн.за 3 шт.

40-
50 см

40-
50 см
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Îñîáëèâîñò³ âèðîùóâàííÿ
џ Á³ëüø³ñòü öèáóëèííèõ ðîñëèí 

âèñàäæóþòü íà äîáðå îñâ³òëåíèõ 
ä³ëÿíêàõ ³ç ëåãêèìè, ïóõêèìè, âî-
äî- ³ ïîâ³òðîïðîíèêíèìè ´ðóíòàìè, 
áàãàòèìè íà ïîæèâí³ ðå÷îâèíè ç 
íåéòðàëüíîþ ðåàêö³ºþ.
џ Âåñíÿí³ öèáóëèíí³ (ùî êâ³òíóòü 

íàâåñí³) âèñàäæóþòü ó â³äêðèòèé 
´ðóíò ïåðåâàæíî ó âåðåñí³-æîâòí³, 
ë³òí³ (ÿê³ â íàøèõ óìîâàõ íå çèìó-
þòü) – ó êâ³òí³-òðàâí³. 
џ Ãëèáèíà âèñàäæåííÿ ìàº äîð³-

âíþâàòè ïîòð³éí³é âèñîò³ ñàäèâ-
íîãî ìàòåð³àëó. Çàçâè÷àé â³äñòàíü 
ì³æ âåëèêèìè öèáóëèíàìè â ðÿäó 
ñòàíîâèòü 10–15 ñì, äð³áí³ öèáóëè-
íè ³ «ä³òîê» âèñàäæóþòü ãóñò³øå.
џ Á³ëüø³ñòü öèáóëèííèõ – çèìî-

ñò³éê³, àëå íàðöèñè é ã³àöèíòè ìî-
æóòü âèìåðçíóòè â áåçñí³æí³ çèìè, 
òîìó íà çèìó ¿õ ñë³ä âêðèâàòè ìó-
ëü÷åþ (òîðôîì, ñîëîìîþ, õâîºþ 
àáî îïàëèì ëèñòÿì). Öå ðîáëÿòü ó 
ëèñòîïàä³, êîëè ì³íóñîâà òåìïå-
ðàòóðà ³ çåìëÿ òðîõè ïðîìåðçíå. 
Ïðèáèðàþòü ìóëü÷óâàëüíèé ìàòå-
ð³àë íàâåñí³, êîëè ìèíå çàãðîçà 
âåñíÿíèõ çàìîðîçê³â.
џ Ï³ñëÿ öâ³ò³ííÿ ðîñëèí ïîòð³áíî 

âèäàëÿòè êâ³òêè – âîíè «êðàäóòü» 
ïîæèâí³ ðå÷îâèíè, íåîáõ³äí³ äëÿ 
ðîçâèòêó öèáóëèí.
џ Á³ëüø³ñòü âåñíÿíèõ öèáóëüêî-

âèõ ìîæíà çàëèøàòè áåç ïåðåñàä-
æåííÿ 4-5 ³ á³ëüøå ðîê³â. 
Âèêîïóþòü ³ ä³ëÿòü ãí³çäà çàçâè÷àé 
ó ÷åðâí³ ï³ñëÿ çàñèõàííÿ ëèñòÿ.
џ Ë³òí³ öèáóëèíí³ âèêîïóþòü ó æî-

âòí³, ïðîòÿãîì 2-3 òèæí³â ïðîñóøó-
þòü, ïîò³ì ¿õ î÷èùàþòü â³ä çåìë³, 
â³äîêðåìëþþòü «ä³òîê» ³ çáåð³ãà-
þòü äî âèñàäæåííÿ. 

Äðóæíèé «â³íî÷îê»
Öèáóëèíí³ êâ³òè ï³äõîäÿòü äëÿ 

ñòâîðåííÿ ðàííüîâåñíÿíèõ, ë³òí³õ ³ 
íàâ³òü îñ³íí³õ êîìïîçèö³é. Íàé-
á³ëüø äåêîðàòèâíî âèãëÿäàþòü 
ãðóïîâ³ âèñàäæåííÿ (ÿê îäíîð³äí³, 
òàê ³ çì³øàí³, ñòâîðåí³ ç ð³çíèõ 
ñîðò³â ÷è âèä³â ðîñëèí). Íàïðî÷óä 
êðàñèâèé âèãëÿä ìàþòü êëóìáè, äå 
âñ³ ðîñëèíè öâ³òóòü îäíî÷àñíî é 
îäíàêîâ³ çà âèñîòîþ. Âåñü êâ³òíèê 
ìàº îñâ³òëþâàòèñÿ ð³âíîì³ðíî, 
³íàêøå îäí³ êâ³òè çàöâ³òóòü ðàí³øå, 
³íø³ – ï³çí³øå. Íèçüêîðîñë³ ðîñëè-
íè ðîçì³ùóþòü ó ïåðøèõ ðÿäàõ 
êîìïîçèö³é, äëÿ ñòâîðåííÿ áîðäþ-
ð³â, à âèñîêîðîñë³ – íà â³äñòàí³ àáî 
ó â³ääàëåíîìó êóòî÷êó êâ³òíèêà. 

Ñòâîðþºìî ïåéçàæ
Ïðè ñòâîðåíí³ ëàíäøàôòíèõ 

êîìïîçèö³é äëÿ öèáóëèííèõ ðîñ-
ëèí òðåáà ï³ä³áðàòè âäàëå òëî. 
Äóæå äîáðå âîíè âèãëÿäàþòü ãðó-

ïàìè íà ãàçîíàõ, îñîáëèâî ïîáëè-
çó íåâåëèêèõ â³÷íîçåëåíèõ ðîñëèí 
(ñàìøèò³â, ÿë³âö³â òà ³í). Äëÿ òàêî-
ãî òëà ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè 
êàì³ííÿ, êîð÷³. 

Âåñíÿí³ öèáóëèíí³ ò³øàòü íàñ íå-
äîâãî – ¿õíÿ íàäçåìíà ÷àñòèíà 
â³äìèðàº äî ñåðåäèíè àáî ³ äî ïî-
÷àòêó ÷åðâíÿ, òîìó ¿õ áàæàíî âè-
ñàäæóâàòè ðàçîì ç ³íøèìè áàãà-
òîð³÷íèìè òðàâ’ÿíèñòèìè ðîñëè-
íàìè (³ðèñàìè, õîñòàìè, ãåéõåðà-
ìè, ï³âîí³ÿìè, áàäàíàìè, àíåìîíà-
ìè, ïàïîðîòÿìè, àðàá³ñàìè, î÷èò-
êàìè, ë³ëåéíèêàìè, ã³ïñîô³ëàìè òà 
³í.), ÿê³ ðîçêâ³òíóòü ï³çí³øå ³ çàêðè-
þòü «ïîðîæí³ ì³ñöÿ». Ç ö³ºþ æ ìå-
òîþ ÷àñòî çàñòîñîâóþòü ³ äåêîðà-
òèâí³ îäíîð³÷íèêè (òàãåòèñè, ñàëü-
â³¿, åøîëüö³¿, àë³ñóìè, âåðáåíè, ïå-
òóí³¿, àãåðàòóìè òà ³í.), âèñàäæóþ-
÷è ¿õ ì³æ öèáóëèííèìè. ²íîä³ ó êâ³-
òíèêàõ ñåðåä áàãàòîð³÷íèõ ðîñëèí 
çàëèøàþòü ïîðîæí³ ì³ñöÿ, ÿê³ ùî-
ðîêó âîñåíè çàñàäæóþòü öèáóëèí-
íèìè, à ï³ñëÿ â³äöâ³òàííÿ ¿õ âèêî-
ïóþòü. ßêùî æ êâ³òíèê îôîðìëå-
íèé ëèøå öèáóëèííèìè, ï³ñëÿ â³ä-
öâ³òàííÿ ¿õ ùîðîêó âèêîïóþòü, à íà 
çâ³ëüíåíå ì³ñöå âèñàäæóþòü äåêî-
ðàòèâí³ îäíîð³÷íèêè. Âîñåíè æ, êî-
ëè â³äìèðàþòü îäíîð³÷í³ ðîñëèíè, 
çíîâó âèñàäæóþòü öèáóëèíí³. Òîä³ 
âàø êâ³òíèê çàâæäè áóäå áóÿòè.

Пушкінія Scilloides Libanotica
АПШ-3 – 10 грн. за 3 шт.

Іксія Yellow Emperor
АІК-6 – 11 грн. за 3 шт.

45 см

Оксаліс Deppei
АОК-1 – 7 грн. за 3 шт.

15 см

Іксія Venus
АІК-5 – 11 грн. за 3 шт.

45 см 15 см

Хіонодокса Luciliae
АХН-5 – 7 грн. за 3 шт.

Хіонодокса Luciliae Alba
АХН-6 – 12 грн. за 3 шт.

15 см 15 см

Анемона корончаста Hollandia
ААН-13 – 11 грн. за 3  шт.

Анемона корончаста Mr. Fokker
ААН-14 – 11 грн. за 3  шт.

Анемона корончаста Admiral
ААН-12 – 11 грн. за 3  шт.

Анемона корончаста Mount Everest
ААН-15 – 11 грн. за 3  шт.
Комплект з 6 анемон
ААН-16 – 19 грн. за компл.

15 см 15 см 15 см

15 см

Жовтець (лютик) червоний
АЖВ-22 – 16 грн. за 3 шт.

Жовтець (лютик) оранжевий
АЖВ-23 – 16 грн. за 3 шт.

Жовтець (лютик) рожевий
АЖВ-26 – 16 грн. за 3 шт.

Жовтець (лютик) білий
АЖВ-20 – 16 грн. за 3 шт.

Жовтець (лютик) жовтий
АЖВ-21 – 16 грн. за 3 шт.

40 см

40 см

40 см

40 см 40 см

Жовтець (лютик) фіолетовий
АЖВ-24 – 16 грн. за 3 шт.
Комплект з 6 жовтців
АЖВ-25 – 29 грн. за компл.

40 см

Хоста August Moon
АХС-9 - 45 грн. за шт.

Хоста Wide Brime
 АХС-4 – 45 грн.за шт.

Хоста  Undulata Erromena 
АХС-16 – 45 грн. за шт. 

40 см 40 см 40 см
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Îñîáëèâîñò³ âèðîùóâàííÿ
џ Á³ëüø³ñòü öèáóëèííèõ ðîñëèí 

âèñàäæóþòü íà äîáðå îñâ³òëåíèõ 
ä³ëÿíêàõ ³ç ëåãêèìè, ïóõêèìè, âî-
äî- ³ ïîâ³òðîïðîíèêíèìè ´ðóíòàìè, 
áàãàòèìè íà ïîæèâí³ ðå÷îâèíè ç 
íåéòðàëüíîþ ðåàêö³ºþ.
џ Âåñíÿí³ öèáóëèíí³ (ùî êâ³òíóòü 

íàâåñí³) âèñàäæóþòü ó â³äêðèòèé 
´ðóíò ïåðåâàæíî ó âåðåñí³-æîâòí³, 
ë³òí³ (ÿê³ â íàøèõ óìîâàõ íå çèìó-
þòü) – ó êâ³òí³-òðàâí³. 
џ Ãëèáèíà âèñàäæåííÿ ìàº äîð³-

âíþâàòè ïîòð³éí³é âèñîò³ ñàäèâ-
íîãî ìàòåð³àëó. Çàçâè÷àé â³äñòàíü 
ì³æ âåëèêèìè öèáóëèíàìè â ðÿäó 
ñòàíîâèòü 10–15 ñì, äð³áí³ öèáóëè-
íè ³ «ä³òîê» âèñàäæóþòü ãóñò³øå.
џ Á³ëüø³ñòü öèáóëèííèõ – çèìî-

ñò³éê³, àëå íàðöèñè é ã³àöèíòè ìî-
æóòü âèìåðçíóòè â áåçñí³æí³ çèìè, 
òîìó íà çèìó ¿õ ñë³ä âêðèâàòè ìó-
ëü÷åþ (òîðôîì, ñîëîìîþ, õâîºþ 
àáî îïàëèì ëèñòÿì). Öå ðîáëÿòü ó 
ëèñòîïàä³, êîëè ì³íóñîâà òåìïå-
ðàòóðà ³ çåìëÿ òðîõè ïðîìåðçíå. 
Ïðèáèðàþòü ìóëü÷óâàëüíèé ìàòå-
ð³àë íàâåñí³, êîëè ìèíå çàãðîçà 
âåñíÿíèõ çàìîðîçê³â.
џ Ï³ñëÿ öâ³ò³ííÿ ðîñëèí ïîòð³áíî 

âèäàëÿòè êâ³òêè – âîíè «êðàäóòü» 
ïîæèâí³ ðå÷îâèíè, íåîáõ³äí³ äëÿ 
ðîçâèòêó öèáóëèí.
џ Á³ëüø³ñòü âåñíÿíèõ öèáóëüêî-

âèõ ìîæíà çàëèøàòè áåç ïåðåñàä-
æåííÿ 4-5 ³ á³ëüøå ðîê³â. 
Âèêîïóþòü ³ ä³ëÿòü ãí³çäà çàçâè÷àé 
ó ÷åðâí³ ï³ñëÿ çàñèõàííÿ ëèñòÿ.
џ Ë³òí³ öèáóëèíí³ âèêîïóþòü ó æî-

âòí³, ïðîòÿãîì 2-3 òèæí³â ïðîñóøó-
þòü, ïîò³ì ¿õ î÷èùàþòü â³ä çåìë³, 
â³äîêðåìëþþòü «ä³òîê» ³ çáåð³ãà-
þòü äî âèñàäæåííÿ. 

Äðóæíèé «â³íî÷îê»
Öèáóëèíí³ êâ³òè ï³äõîäÿòü äëÿ 

ñòâîðåííÿ ðàííüîâåñíÿíèõ, ë³òí³õ ³ 
íàâ³òü îñ³íí³õ êîìïîçèö³é. Íàé-
á³ëüø äåêîðàòèâíî âèãëÿäàþòü 
ãðóïîâ³ âèñàäæåííÿ (ÿê îäíîð³äí³, 
òàê ³ çì³øàí³, ñòâîðåí³ ç ð³çíèõ 
ñîðò³â ÷è âèä³â ðîñëèí). Íàïðî÷óä 
êðàñèâèé âèãëÿä ìàþòü êëóìáè, äå 
âñ³ ðîñëèíè öâ³òóòü îäíî÷àñíî é 
îäíàêîâ³ çà âèñîòîþ. Âåñü êâ³òíèê 
ìàº îñâ³òëþâàòèñÿ ð³âíîì³ðíî, 
³íàêøå îäí³ êâ³òè çàöâ³òóòü ðàí³øå, 
³íø³ – ï³çí³øå. Íèçüêîðîñë³ ðîñëè-
íè ðîçì³ùóþòü ó ïåðøèõ ðÿäàõ 
êîìïîçèö³é, äëÿ ñòâîðåííÿ áîðäþ-
ð³â, à âèñîêîðîñë³ – íà â³äñòàí³ àáî 
ó â³ääàëåíîìó êóòî÷êó êâ³òíèêà. 

Ñòâîðþºìî ïåéçàæ
Ïðè ñòâîðåíí³ ëàíäøàôòíèõ 

êîìïîçèö³é äëÿ öèáóëèííèõ ðîñ-
ëèí òðåáà ï³ä³áðàòè âäàëå òëî. 
Äóæå äîáðå âîíè âèãëÿäàþòü ãðó-

ïàìè íà ãàçîíàõ, îñîáëèâî ïîáëè-
çó íåâåëèêèõ â³÷íîçåëåíèõ ðîñëèí 
(ñàìøèò³â, ÿë³âö³â òà ³í). Äëÿ òàêî-
ãî òëà ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè 
êàì³ííÿ, êîð÷³. 

Âåñíÿí³ öèáóëèíí³ ò³øàòü íàñ íå-
äîâãî – ¿õíÿ íàäçåìíà ÷àñòèíà 
â³äìèðàº äî ñåðåäèíè àáî ³ äî ïî-
÷àòêó ÷åðâíÿ, òîìó ¿õ áàæàíî âè-
ñàäæóâàòè ðàçîì ç ³íøèìè áàãà-
òîð³÷íèìè òðàâ’ÿíèñòèìè ðîñëè-
íàìè (³ðèñàìè, õîñòàìè, ãåéõåðà-
ìè, ï³âîí³ÿìè, áàäàíàìè, àíåìîíà-
ìè, ïàïîðîòÿìè, àðàá³ñàìè, î÷èò-
êàìè, ë³ëåéíèêàìè, ã³ïñîô³ëàìè òà 
³í.), ÿê³ ðîçêâ³òíóòü ï³çí³øå ³ çàêðè-
þòü «ïîðîæí³ ì³ñöÿ». Ç ö³ºþ æ ìå-
òîþ ÷àñòî çàñòîñîâóþòü ³ äåêîðà-
òèâí³ îäíîð³÷íèêè (òàãåòèñè, ñàëü-
â³¿, åøîëüö³¿, àë³ñóìè, âåðáåíè, ïå-
òóí³¿, àãåðàòóìè òà ³í.), âèñàäæóþ-
÷è ¿õ ì³æ öèáóëèííèìè. ²íîä³ ó êâ³-
òíèêàõ ñåðåä áàãàòîð³÷íèõ ðîñëèí 
çàëèøàþòü ïîðîæí³ ì³ñöÿ, ÿê³ ùî-
ðîêó âîñåíè çàñàäæóþòü öèáóëèí-
íèìè, à ï³ñëÿ â³äöâ³òàííÿ ¿õ âèêî-
ïóþòü. ßêùî æ êâ³òíèê îôîðìëå-
íèé ëèøå öèáóëèííèìè, ï³ñëÿ â³ä-
öâ³òàííÿ ¿õ ùîðîêó âèêîïóþòü, à íà 
çâ³ëüíåíå ì³ñöå âèñàäæóþòü äåêî-
ðàòèâí³ îäíîð³÷íèêè. Âîñåíè æ, êî-
ëè â³äìèðàþòü îäíîð³÷í³ ðîñëèíè, 
çíîâó âèñàäæóþòü öèáóëèíí³. Òîä³ 
âàø êâ³òíèê çàâæäè áóäå áóÿòè.

Пушкінія Scilloides Libanotica
АПШ-3 – 10 грн. за 3 шт.

Іксія Yellow Emperor
АІК-6 – 11 грн. за 3 шт.

45 см

Оксаліс Deppei
АОК-1 – 7 грн. за 3 шт.

15 см

Іксія Venus
АІК-5 – 11 грн. за 3 шт.

45 см 15 см

Хіонодокса Luciliae
АХН-5 – 7 грн. за 3 шт.

Хіонодокса Luciliae Alba
АХН-6 – 12 грн. за 3 шт.

15 см 15 см

Анемона корончаста Hollandia
ААН-13 – 11 грн. за 3  шт.

Анемона корончаста Mr. Fokker
ААН-14 – 11 грн. за 3  шт.

Анемона корончаста Admiral
ААН-12 – 11 грн. за 3  шт.

Анемона корончаста Mount Everest
ААН-15 – 11 грн. за 3  шт.
Комплект з 6 анемон
ААН-16 – 19 грн. за компл.

15 см 15 см 15 см

15 см

Жовтець (лютик) червоний
АЖВ-22 – 16 грн. за 3 шт.

Жовтець (лютик) оранжевий
АЖВ-23 – 16 грн. за 3 шт.

Жовтець (лютик) рожевий
АЖВ-26 – 16 грн. за 3 шт.

Жовтець (лютик) білий
АЖВ-20 – 16 грн. за 3 шт.

Жовтець (лютик) жовтий
АЖВ-21 – 16 грн. за 3 шт.

40 см

40 см

40 см

40 см 40 см

Жовтець (лютик) фіолетовий
АЖВ-24 – 16 грн. за 3 шт.
Комплект з 6 жовтців
АЖВ-25 – 29 грн. за компл.

40 см

Хоста August Moon
АХС-9 - 45 грн. за шт.

Хоста Wide Brime
 АХС-4 – 45 грн.за шт.

Хоста  Undulata Erromena 
АХС-16 – 45 грн. за шт. 

40 см 40 см 40 см
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Лілійник Catherine Woodbery
АЛН-21 – 39 грн. за шт.

Лілія  мартагонська Manitoba Morning
АЛЛ-198 – 99 грн.за шт.

Лілійник Daring Deception
АЛН-11 – 69 грн. за шт.

Лілійник Bonanza
 АЛН-1 – 39 грн. за шт.

Лілійник Chorus Line
АЛН-22 – 49 грн. за шт.

Лілія  мартагонська Claude Shride
АЛЛ-197 – 99 грн. за шт.

Лілійник Desteined to See
АЛН-19 – 69 грн. за шт.

Лілійник Frans Hals
АЛН-2 – 39 грн. за шт.

Ліліник Blueberry Candy
АЛН-23 – 49 грн. за шт.

Лілія  мартагонська Sunny Morning
АЛЛ-199 – 99 грн.за шт.

Лілійник Bertie Ferris
АЛН-20 – 39 грн. за шт.

Лілійник Red
АЛН-4 – 49 грн. за шт.

Цибуля-сіянка (саджанка) 
Сеттон
ЕЦБ-11 - 18 грн. за 200 г.
ЕЦБ-11В – 45 грн. за 500 г.

Картопля Агата
ІКР-19 – 57 грн. за 2 кг. Картопля Ред Соня

ІКР-20 – 57 грн. за 2 кг

Картопля Беллароза
ІКР-9 – 57 грн. за 2 кг.       Картопля Рів’єра

ІКР-16 – 57 грн. за 2 кг.      

Ñåðåäíüñòèãëèé, âèñîêîâðîæàéíèé  
ñîðò. Öèáóëèíà ù³ëüíà, êðóïíà, 
êðóãëî¿ ôîðìè, ìàñîþ 100-120 ã. 
Ñîðò â³äì³ííî çáåð³ãàºòüñÿ ³ ìàº 
ïðèºìíèé íàï³âãîñòðèé ñìàê.

Ðàííüîñòèãëèé äóæå âðîæàéíèé 
ñîðò ñòîëîâîãî ïðèçíà÷åííÿ. (òå-
ðì³í âåãåòàö³¿ 40-45 äí³â). Áóëüáè 
âåëèê³, æîâò³, îâàëüíî - äîâãàñò³, 
î÷êè äð³áí³. Ì’ÿêîòü ñâ³òëî-æîâ-
òà.  Ëåæê³ñòü õîðîøà. Ñìàêîâ³ 
ÿêîñò³ â³äì³íí³. 

àíí³é ñîðò (òåðì³í âåãåòàö³¿ 50-65 
äí³â, çà óìîâ ïðîðîùåííÿ). Áóëü-
áè îâàëüí³, ãëàäê³, ÷åðâîí³. Ì’ÿ-
êîòü ñâ³òëî-æîâòà. Ëåæê³ñòü õî-
ðîøà.

Ðàíí³é, âèñîêîâðîæàéíèé ñîðò. 
Âåãåòàö³éíèé ïåð³îä 55-65 äí³â.  
Áóëüáà îêðóãëî-îâàëüíî¿ ôîðìè, 
ç äð³áíèìè â³÷êàìè, øê³ðêà ÷åð-
âîíà. Êîë³ð ì’ÿêîò³  â³ä ñâ³òëî- 
æîâòîãî  äî êðåìîâîãî. Áóëüáè 
âåëèê³, ìàññîþ äî 800 ã. Ñîðò 
ñò³éêèé äî çàñóõè, ô³òîôòîðîçó, 
ïàðø³ çâè÷àéíî¿, ñêðó÷óâàííÿ 
ëèñòÿ. 

Íàäðàíí³é, âèñîêîâðîæàéíèé ñîðò 
ñòîëîâîãî ïðèçíà÷åííÿ. Ìîæëèâå 
îòðèìàííÿ äâîõ âðîæà¿â â óìîâàõ 
Ï³âäåííèõ ðåã³îí³â. Ôîðìà áóëüáè 
îâàëüíà, ç ñâ³òëî-æîâòîþ øê³ðêîþ. 
Ì’ÿêîòü ñâ³òëî-æîâòà, ñìà÷íà. Ðî-
çì³ð áóëüáè âåëèêèé; ñåðåäíÿ ê³ëü-
ê³ñòü â êóù³ 10-12 øò.

Картопля  Тоскана  
ІКР-18 – 57 грн. за 2 кг.        
Âèñîêîâðîæàéíèé, ñåðåäíüîñòèãëèé, ñòîëî-
âèé ñîðò ç ïðèâàáëèâèìè îêðóãëî-îâàëüíè-
ìè áóëüáàìè. Ìàº íåãëèáîê³ â³÷êà , æîâòó, 
ãëàäåíüêó øê³ðêó ç íàñè÷åíî- æîâòèì ì’ÿ-
êóøåì. Ñìàêîâ³ ÿêîñò³- â³äì³íí³. Ñëàáî ðîç-
âàðþºòüñÿ. Ñîðò ñò³éêèé äî ïàðø³ çâè÷àéíî¿, 
ðåìàòîäè, ðèçîêòàí³îçó, ÷îðíî¿ í³æêè. Ëåæ-
ê³ñòü õîðîøà.     

Картопля Ред Скарлет
ІКР-11 – 57 грн. за 2 кг.
Îäèí ç íàéêðàùèõ, ðàíí³õ ñîðò³â ãîëëàíäñü-
êî¿ ñåëåêö³¿. Âåãåòàö³éíèé ïåð³îä 70-80 äí³â. 
Ôîðìà áóëüá âèäîâæåíî – îâàëüíà, øê³ðêà 
÷åðâîíà,ãëàäêà, ì’ÿêîòü æîâòóâàòîãî êîëüî-
ðó. Â³÷êà ì’ÿê³, íå ãëèáîê³. Â êóù³ äî 15 áóëüá. 
Ïîïóëÿðíèé ñîðò ñåðåä âèðîáíèê³â ÷³ïñ³â òà 
êàðòîïë³-ôð³. 

Картопля Вінета    
ІКР-14 – 57 грн. за 2 кг.    
Ðàíí³é, âèñîêîâðîæàéíèé ñîðò. Âåãåòàö³éíèé 
ïåð³îä 63-73 äí³â. Áóëüáà îâàëüíî-êðóãëî¿ 
ôîðìè, ç ñâ³òëî-æîâòîþ ì’ÿêîòòþ, ìàñîþ 
100-110 ãðàì. Øê³ðêà ëåäü øåðøàâà, æîâòà. 
Ñîðò ñò³éêèé äî ìåõàí³÷íèõ ïîøêîäæåíü òà 
çàñóõè, à òîìó ðåêîìåíäóºòüñÿ äëà ðåã³îí³â ç 
íåñïðèÿòëèâèìè êë³ìàòè÷íèìè óìîâàìè. Íå 
âèìîãëèâèé äî ãðóíò³â. Äîáðå çáåð³ãàºòüñÿ 
Ñò³éêèé äî ñêðó÷óâàííÿ ëèñòÿ, ïàðø³ çâè÷àé-
íî¿, ô³òîôòîðîçó, ÷îðíî¿ í³æêè.

Насіннєвий часник Любаша
ЕЧС-4 – 69 грн.  за 200 г.
ЕЧС-4Б – 160 грн. за  500 г. Цибуля-сіянка (сажанка) 

Ред Барон
ЕЦБ-7 - 19 грн. за 200 г.
ЕЦБ-7В – 46 грн. за 500 г.

Ê³ëüê³ñòü çóáê³â – 4-7 øò â ãîëîâ-
ö³. Ñðåäíÿ âàãà çóá÷èêè – 15-20 ã. 
Ñåðåäíÿ ìàñà ãîëîâêè - â³ä 80 äî 
120 ã. Êîë³ð á³ëèé ç ëåãêèìè ïðî-
æèëêàìè ñèíüî-ô³îëåòîâîãî çà-
áàðâëåííÿ. Ìîðîçîñò³éêèé, ïîñó-
õîñò³éêèé ñîðò, ëåæê³ñòü - 10 ì³-
ñÿö³â áåç âòðàòè ÿêîñò³.

Ñåðåäíüîñòèãëèé ñîðò. Öèáóëèíà 
îêðóãëî-ïëîñêà ìàñîþ 70-90 ã. 
Ñìàê ñëàáîãîñòðèé. Äîâãî ³ äîáðå 
çáåð³ãàºòüñÿ.

Цибуля-сіянка (саджанка) 
Стардаст
ЕЦБ-22 - 19 грн. за 200 г.
ЕЦБ-22В – 46 грн. за 500 г.

Ðàííüîñòèãëèé ñîðò. Ìàñà îäí³º¿ 
öèáóëèíè - 40-60 ã. Øèéêà òîâñ-
òà, ñòåáëî ïðÿìîñòîÿ÷å, ôîðìà 
îêðóãëà, ëóñêà òîíêà á³ëîñí³æíîãî 
â³äò³íêó. Ñìàê öèáóë³ - ãîñòðèé, 
ì’ÿêîòü ñîêîâèòà.
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Лілійник Catherine Woodbery
АЛН-21 – 39 грн. за шт.

Лілія  мартагонська Manitoba Morning
АЛЛ-198 – 99 грн.за шт.

Лілійник Daring Deception
АЛН-11 – 69 грн. за шт.

Лілійник Bonanza
 АЛН-1 – 39 грн. за шт.

Лілійник Chorus Line
АЛН-22 – 49 грн. за шт.

Лілія  мартагонська Claude Shride
АЛЛ-197 – 99 грн. за шт.

Лілійник Desteined to See
АЛН-19 – 69 грн. за шт.

Лілійник Frans Hals
АЛН-2 – 39 грн. за шт.

Ліліник Blueberry Candy
АЛН-23 – 49 грн. за шт.

Лілія  мартагонська Sunny Morning
АЛЛ-199 – 99 грн.за шт.

Лілійник Bertie Ferris
АЛН-20 – 39 грн. за шт.

Лілійник Red
АЛН-4 – 49 грн. за шт.

Цибуля-сіянка (саджанка) 
Сеттон
ЕЦБ-11 - 18 грн. за 200 г.
ЕЦБ-11В – 45 грн. за 500 г.

Картопля Агата
ІКР-19 – 57 грн. за 2 кг. Картопля Ред Соня

ІКР-20 – 57 грн. за 2 кг

Картопля Беллароза
ІКР-9 – 57 грн. за 2 кг.       Картопля Рів’єра

ІКР-16 – 57 грн. за 2 кг.      

Ñåðåäíüñòèãëèé, âèñîêîâðîæàéíèé  
ñîðò. Öèáóëèíà ù³ëüíà, êðóïíà, 
êðóãëî¿ ôîðìè, ìàñîþ 100-120 ã. 
Ñîðò â³äì³ííî çáåð³ãàºòüñÿ ³ ìàº 
ïðèºìíèé íàï³âãîñòðèé ñìàê.

Ðàííüîñòèãëèé äóæå âðîæàéíèé 
ñîðò ñòîëîâîãî ïðèçíà÷åííÿ. (òå-
ðì³í âåãåòàö³¿ 40-45 äí³â). Áóëüáè 
âåëèê³, æîâò³, îâàëüíî - äîâãàñò³, 
î÷êè äð³áí³. Ì’ÿêîòü ñâ³òëî-æîâ-
òà.  Ëåæê³ñòü õîðîøà. Ñìàêîâ³ 
ÿêîñò³ â³äì³íí³. 

àíí³é ñîðò (òåðì³í âåãåòàö³¿ 50-65 
äí³â, çà óìîâ ïðîðîùåííÿ). Áóëü-
áè îâàëüí³, ãëàäê³, ÷åðâîí³. Ì’ÿ-
êîòü ñâ³òëî-æîâòà. Ëåæê³ñòü õî-
ðîøà.

Ðàíí³é, âèñîêîâðîæàéíèé ñîðò. 
Âåãåòàö³éíèé ïåð³îä 55-65 äí³â.  
Áóëüáà îêðóãëî-îâàëüíî¿ ôîðìè, 
ç äð³áíèìè â³÷êàìè, øê³ðêà ÷åð-
âîíà. Êîë³ð ì’ÿêîò³  â³ä ñâ³òëî- 
æîâòîãî  äî êðåìîâîãî. Áóëüáè 
âåëèê³, ìàññîþ äî 800 ã. Ñîðò 
ñò³éêèé äî çàñóõè, ô³òîôòîðîçó, 
ïàðø³ çâè÷àéíî¿, ñêðó÷óâàííÿ 
ëèñòÿ. 

Íàäðàíí³é, âèñîêîâðîæàéíèé ñîðò 
ñòîëîâîãî ïðèçíà÷åííÿ. Ìîæëèâå 
îòðèìàííÿ äâîõ âðîæà¿â â óìîâàõ 
Ï³âäåííèõ ðåã³îí³â. Ôîðìà áóëüáè 
îâàëüíà, ç ñâ³òëî-æîâòîþ øê³ðêîþ. 
Ì’ÿêîòü ñâ³òëî-æîâòà, ñìà÷íà. Ðî-
çì³ð áóëüáè âåëèêèé; ñåðåäíÿ ê³ëü-
ê³ñòü â êóù³ 10-12 øò.

Картопля  Тоскана  
ІКР-18 – 57 грн. за 2 кг.        
Âèñîêîâðîæàéíèé, ñåðåäíüîñòèãëèé, ñòîëî-
âèé ñîðò ç ïðèâàáëèâèìè îêðóãëî-îâàëüíè-
ìè áóëüáàìè. Ìàº íåãëèáîê³ â³÷êà , æîâòó, 
ãëàäåíüêó øê³ðêó ç íàñè÷åíî- æîâòèì ì’ÿ-
êóøåì. Ñìàêîâ³ ÿêîñò³- â³äì³íí³. Ñëàáî ðîç-
âàðþºòüñÿ. Ñîðò ñò³éêèé äî ïàðø³ çâè÷àéíî¿, 
ðåìàòîäè, ðèçîêòàí³îçó, ÷îðíî¿ í³æêè. Ëåæ-
ê³ñòü õîðîøà.     

Картопля Ред Скарлет
ІКР-11 – 57 грн. за 2 кг.
Îäèí ç íàéêðàùèõ, ðàíí³õ ñîðò³â ãîëëàíäñü-
êî¿ ñåëåêö³¿. Âåãåòàö³éíèé ïåð³îä 70-80 äí³â. 
Ôîðìà áóëüá âèäîâæåíî – îâàëüíà, øê³ðêà 
÷åðâîíà,ãëàäêà, ì’ÿêîòü æîâòóâàòîãî êîëüî-
ðó. Â³÷êà ì’ÿê³, íå ãëèáîê³. Â êóù³ äî 15 áóëüá. 
Ïîïóëÿðíèé ñîðò ñåðåä âèðîáíèê³â ÷³ïñ³â òà 
êàðòîïë³-ôð³. 

Картопля Вінета    
ІКР-14 – 57 грн. за 2 кг.    
Ðàíí³é, âèñîêîâðîæàéíèé ñîðò. Âåãåòàö³éíèé 
ïåð³îä 63-73 äí³â. Áóëüáà îâàëüíî-êðóãëî¿ 
ôîðìè, ç ñâ³òëî-æîâòîþ ì’ÿêîòòþ, ìàñîþ 
100-110 ãðàì. Øê³ðêà ëåäü øåðøàâà, æîâòà. 
Ñîðò ñò³éêèé äî ìåõàí³÷íèõ ïîøêîäæåíü òà 
çàñóõè, à òîìó ðåêîìåíäóºòüñÿ äëà ðåã³îí³â ç 
íåñïðèÿòëèâèìè êë³ìàòè÷íèìè óìîâàìè. Íå 
âèìîãëèâèé äî ãðóíò³â. Äîáðå çáåð³ãàºòüñÿ 
Ñò³éêèé äî ñêðó÷óâàííÿ ëèñòÿ, ïàðø³ çâè÷àé-
íî¿, ô³òîôòîðîçó, ÷îðíî¿ í³æêè.

Насіннєвий часник Любаша
ЕЧС-4 – 69 грн.  за 200 г.
ЕЧС-4Б – 160 грн. за  500 г. Цибуля-сіянка (сажанка) 

Ред Барон
ЕЦБ-7 - 19 грн. за 200 г.
ЕЦБ-7В – 46 грн. за 500 г.

Ê³ëüê³ñòü çóáê³â – 4-7 øò â ãîëîâ-
ö³. Ñðåäíÿ âàãà çóá÷èêè – 15-20 ã. 
Ñåðåäíÿ ìàñà ãîëîâêè - â³ä 80 äî 
120 ã. Êîë³ð á³ëèé ç ëåãêèìè ïðî-
æèëêàìè ñèíüî-ô³îëåòîâîãî çà-
áàðâëåííÿ. Ìîðîçîñò³éêèé, ïîñó-
õîñò³éêèé ñîðò, ëåæê³ñòü - 10 ì³-
ñÿö³â áåç âòðàòè ÿêîñò³.

Ñåðåäíüîñòèãëèé ñîðò. Öèáóëèíà 
îêðóãëî-ïëîñêà ìàñîþ 70-90 ã. 
Ñìàê ñëàáîãîñòðèé. Äîâãî ³ äîáðå 
çáåð³ãàºòüñÿ.

Цибуля-сіянка (саджанка) 
Стардаст
ЕЦБ-22 - 19 грн. за 200 г.
ЕЦБ-22В – 46 грн. за 500 г.

Ðàííüîñòèãëèé ñîðò. Ìàñà îäí³º¿ 
öèáóëèíè - 40-60 ã. Øèéêà òîâñ-
òà, ñòåáëî ïðÿìîñòîÿ÷å, ôîðìà 
îêðóãëà, ëóñêà òîíêà á³ëîñí³æíîãî 
â³äò³íêó. Ñìàê öèáóë³ - ãîñòðèé, 
ì’ÿêîòü ñîêîâèòà.
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 Стевія
 ОКН-472Б – 69 грн. за 2 шт. в одному горщику 

 Гіностема
ОКН-315 – 109 грн. за шт. (контейнер) 

Òðàâà
áåçñìåðòÿ

Íàéñîëîäøà 
êîíêóðåíòêà 

öóêðó
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«Øâèäêà» 
äà÷íà äîïîìîãà

Àííà Ïèëèï÷óê, 
ë³êàð-äåðìàòîëîã 

Ë³òí³é äåíü – íàéäîâøèé, à ÷àñó âñå 
îäíî áðàêóº. Ïðî âðîæàé äáàºìî – ïðî 
ñåáå çàáóâàºìî. Òîìó òðàïëÿþòüñÿ ³ íå-
ïðèºìíîñò³ – ñîíÿ÷í³ îï³êè, ïîð³çè, òð³-
ùèíè íà ðóêàõ, ìîçîë³ íà ñòîïàõ. ßê ¿õ 
ïîçáóòèñÿ? Òà äàëåêî õîäèòè íå òðåáà – 
ë³êè ï³ä íîãàìè!

Ñîíÿ÷í³ âèò³âêè
џ Ùîá óñóíóòè íàñë³äêè ñîíÿ÷íèõ îï³-

ê³â, íåãàéíî ïðèãîòóéòå êàðòîïëþ ³ ìåä. 
Ïî÷èùåíó êàðòîïëþ äð³áíî ïîòåðòè, ³ äî 
ï³âñêëÿíêè ñèðîãî ïþðå äîäàòè 1 ÷. ë. 
ìåäó. Ïåðåì³øàòè, íàíåñòè 1-2 ñì íà ìà-
ðëåâó ïîâ’ÿçêó, ïðèêëàñòè äî óðàæåíî¿ 
ä³ëÿíêè øê³ðè ³ íåòóãî çàâ’ÿçàòè. ×åðåç 
3-4 ãîäèíè ïîâ’ÿçêó ïîì³íÿòè. 
џ Òàê ñàìî ïîäð³áí³òü ì’ÿêóø ãàðáóçà ³ 

çðîá³òü ³ç íüîãî ïðîòèîï³êîâèé êîìïðåñ.
џ Ëèñòÿ êàïóñòè á³ëîêà÷àííî¿ ïðîâàð³òü 

ó ìîëîö³, çì³øàéòå ç ÿº÷íèì á³ëêîì, 
ïðèêëàäàéòå ñóì³ø äî îï³ê³â. 
џ ßêùî â³ä ñîíöÿ òå÷óòü ñëüîçè, äîïî-

ìîæå íàñò³é ³ç êðàéîâèõ êâ³òîê âîëîøîê 

џ ²íîä³ òðàïëÿþòüñÿ òðàâìè «áåç êðî-
â³», àëå â³ä òîãî íå ìåíø íåïðèºìí³. Íà-
ïðèêëàä, ðîçòÿãíåííÿ ñóõîæèëëÿ. Òîä³ 
âàì äîïîìîæóòü ÷àñíèê òà öèáóëÿ. Ñâ³-
æîïðèãîòîâëåíèì ñîêîì ³ç ÷àñíèêó çìà-
ùóþòü ì³ñöÿ ðîçòÿãíåííÿ ðàç íà äåíü 
ïðîòÿãîì ê³ëüêîõ äí³â. Òàê ñàìî ñâ³æî-
ïåðåòåðòó öèáóëþ çì³øóþòü ³ç öóêðîì-
ï³ñêîì (2:1) òà íàêëàäàþòü òîâñòèì øà-
ðîì íà õâîðå ì³ñöå (íà ñåðâåòö³) ðàç íà 
äåíü. Äîñèòü 2–3 àïë³êàö³é.
џ Êîìïðåñ ³ç ðåäèñêè. Ðåäèñêó íàòð³òü, 

íàíåñ³òü íà ìàðëþ, çðîá³òü êîìïðåñ íà 
ì³ñöå çàáîþ, ðîçòÿãíåííÿ òà ³íøèõ òðàâì.

Äî ñüîìîãî ïîòó
Ùå îäíà ïðîáëåìà – íàäì³ðíà ï³òëè-

â³ñòü. ²íîä³ âîíà íàâ³òü íå çàëåæèòü â³ä 
ñïåêè òà ê³ëüêîñò³ «òðóäîâèõ ïîäâèã³â». 
Ñêîðèñòàéòåñÿ íàðîäíèìè ðåöåïòàìè:
џ Ëèñòÿ áðóñíèö³: 2 ñòîëîâ³ ëîæêè çà-

ëèâàþòü 1 ñêëÿíêîþ îêðîïó, íàãð³âàþòü 
íà âîäÿí³é áàí³ 30 õâ., ïðîö³äæóþòü, 
çáåð³ãàþòü ó õîëîäèëüíèêó íå á³ëüøå 

ó ñêëÿíö³ îêðîïó, ïèòè ïî 2/3 àáî 1/2 
ñêëÿíêè 2–3 ðàçè (äî 5 ðàç³â) íà äåíü äî 
¿äè. Ìîæíà äîäàòè ìåä çà ñìàêîì. 

×îìó ïàìîðî÷èòüñÿ â ãîëîâ³?
²íîä³ ïðè ïåðåíàâàíòàæåíí³ îðãàí³çìó 

âèíèêàº çàïàìîðî÷åííÿ. 
џ Êîëè æ âè íå ïîäáàëè ïðî ïðîô³ëàê-

òèêó ³ â ãîëîâ³ òàêè çàïàìîðî÷èëîñÿ, âè-
êîðèñòàéòå ³íøèé ðåöåïò. Íàñò³é ³ç ëèñòÿ 
îæèíè: 2-3 ÷. ë. íàñòîÿòè 4 ãîäèíè â 
ñêëÿíö³ îêðîïó òà ïèòè ïî ï³âñêëÿíêè 
òðè ðàçè íà äåíü. Íàéêðàùå ç ìåäîì çà 
ñìàêîì. 
џ Ïðè ãîëîâíîìó áîëþ íàòèðàéòå ñêðî-

í³ ïîòîâ÷åíîþ ì’ÿòîþ, ïîñòàâòå ïîðÿä 
ë³êóâàëüíèé áóêåò – áàçèë³ê, ðîçìàðèí, 
ì’ÿòà (ìîæíà ðîç³ì’ÿòè ðîñëèíè ³ âäèõà-
òè ¿õí³é àðîìàò – òàê äîñÿãíåòå øâèäøî-
ãî åôåêòó). 

Íàäîêó÷ëèâ³ òð³ùèíêè
Íàéíåïðèºìí³ø³ «ñë³äè» çåìëÿíèõ ðî-

á³ò – òð³ùèíè íà ðóêàõ ³ ï’ÿòàõ. Ïîçáóòè-

àáî ëèñòÿ êèòàéñüêîãî ÷àþ (1 ÷. ë. íà 1 
ñêëÿíêó îêðîïó, ïðîô³ëüòðóâàòè ³ âèêî-
ðèñòîâóâàòè äëÿ ïðèìî÷îê).

Òðóäîâ³ ìîçîë³
Íèìè ëåãêî õâàëèòèñÿ, àëå ïîçáóòèñÿ 

¿õ íàáàãàòî ñêëàäí³øå. Îäíàê ä³ºâ³ çàñî-
áè âñå-òàêè ³ñíóþòü.
џ Êàøêó ç ïîòåðòî¿ êàðòîïë³ íàêëàñòè 

íà ñåðâåòêó òîíêèì øàðîì, ïðèêëàñòè 
íà ìîçîë³ íà 1,5-2 ãîäèíè.
џ Êàøêó ç ÷àñíèêó ÷è öèáóë³ íàêëàñòè 

íà óðàæåíó ä³ëÿíêó. 
џ Ïîòðèìàéòå íîãè ó âîä³ ê³ìíàòíî¿ òåì-

ïåðàòóðè 10 õâ., íàñóõî âèòð³òü. Ïîòîâ÷³òü 
çåëåíèé ãîðîõ ÷è áîáè, êàøêó ïðèêëàä³òü 
äî ìîçîë³â. Çàêð³ï³òü ïîâ’ÿçêîþ. Ïðîöå-
äóðó ðîá³òü ùîäíÿ íà í³÷.
џ Â³äð³çàòè øìàòîê øê³ðêè ëèìîíà ç 

íåâåëèêîþ ê³ëüê³ñòþ ì’ÿêóøà. Ïåðåä 
ñíîì ðîçïàðèòè íîãó, âèòåðòè äîñóõà ³ 
ïðèêëàñòè äî ìîçîëÿ ëèìîííó øê³ðêó. 
Ïðîöåäóðè ïðîäîâæóâàòè ùîäíÿ âïðî-
äîâæ òèæíÿ. 

Ò³ëüêè áåç êðîâ³!
џ ßêùî âè ïîð³çàëèñÿ, çóïèíèòè êðîâî-

òå÷ó äîïîìîæóòü êðîïèâà, ïîëèí ³ äåðå-
â³é. Ïðèãîòóéòå ç íèõ íàñò³é – 1-2 ñò. ë. 
ñèðîâèíè íàñòîÿòè 1 ãîäèíó â ñêëÿíö³ 
îêðîïó, âèêîðèñòîâóâàòè äëÿ îáìèâàí-
íÿ, ïðèìî÷îê àáî êîìïðåñ³â. 
џ ßêùî íà ì³ñö³ ïîð³çó óòâîðèëàñÿ ðà-

íà, ÿêà äîâãî íå çàãîþºòüñÿ, âèêîðè-
ñòàéòå êàøêó ³ç ñâ³æîãî áóðÿêà òà ìîðê-
âè (â îäíàêîâèõ ïðîïîðö³ÿõ) – ïðèêëàäà-
éòå ¿¿ íà ðàíó ³ ïðèêðèâàéòå áóðÿêîâèì 
ëèñòêîì (çàçäàëåã³äü ëèñòîê îøïàðòå 
îêðîïîì, äàéòå îõîëîíóòè, àëå íàêëàäà-
éòå òåïëèì). Îáâ’ÿæ³òü ðàíó ³ òàê òðèìà-
éòå âñþ í³÷. Êóðñ ë³êóâàííÿ – 2 òèæí³.

í³æ 2 äîáè. Âæèâàþòü ïî 1/3 ñêëÿíêè 
2–3 ðàçè íà äåíü. 
џ Øàâë³ÿ ë³êàðñüêà ä³º ÿê äåçîäîðàíò – 

ïðèãí³÷óº ä³þ ïîòîâèõ çàëîç. Òîæ ðåêî-
ìåíäîâàí³ âàííè ç äîäàâàííÿì øàâë³¿. 
Ìîæíà òàêîæ âæèâàòè íàñò³é ³ç ëèñòÿ 
øàâë³¿ (2 ÷. ë. íà 1 ñêëÿíêó îêðîïó), âè-
ïèòè çà 2 ðàçè.
џ Ïðè ï³òëèâîñò³ í³ã äîïîìîæå ïîðî-

øîê ³ç ñóõîãî ëèñòÿ ãðóø³.
џ Êâ³òè òåðíó (2 ÷. ë. çàëèòè 1 ñêëÿíêîþ 

îêðîïó, íàñòîÿòè âïðîäîâæ 8 ãîäèí), ïè-
òè ïî 1/4 ñêëÿíêè 4 ðàçè íà äåíü.

Íåïðîõàí³ ãîñò³
Òàê³ òðàïëÿþòüñÿ – âîíè íå ò³ëüêè íå-

ïðîõàí³, à ùå é àãðåñèâí³. Âäåíü âè ðè-
çèêóºòå ïîòðàïèòè ï³ä «ïðèö³ë» áäæ³ë òà 
îñ, à âíî÷³ – êîìàð³â.
џ Á³ëü òà ñâåðá³æ â³ä óêóñ³â áäæ³ë óñó-

âàº ïîòîâ÷åíå ëèñòÿ ïåòðóøêè ãîðîä-
íüî¿. Ïðèêëàäàòè òîâñòèì øàðîì äî ì³-
ñöÿ óêóñó. ×àñòî ì³íÿòè. Öå çàïîá³ãàº âè-
íèêíåííþ íàáðÿêó. 
џ Â³ä óêóñ³â êîìàð³â äîïîìîæå êîìïðåñ 

³ç ïîòîâ÷åíî¿ ëàâàíäè, ðîìàøêè. ßêùî 
ñâåðá³æ íåñòåðïíèé – ïðèéì³òü âàííó ç 
äîäàâàííÿì öèõ ðîñëèí. 

Âòîìèëèñÿ?
џ Ì’ÿçîâèé á³ëü ³ ô³çè÷íó âòîìó äîáðå 

òàìóº âàííà ç òðàâîþ ëàâàíäè, ÷åáðåöþ. 
50-100 ã ñèðîâèíè çàëèòè 2–3 ë îêðîïó, 
íàñòîÿòè ï³âãîäèíè òà ïðîö³äèòè ó âàííó. 
Òàê³ áàëüíåîëîã³÷í³ ïðîöåäóðè ñïðèÿþòü 
âèâåäåííþ ìîëî÷íî¿ êèñëîòè ç ì’ÿç³â 
(ñàìå âîíà íàêîïè÷óºòüñÿ ³ ïðîâîêóº 
á³ëü ó ì’ÿçàõ).
џ Êîëè â³ä÷óâàºòå âòîìó, âèïèéòå ÷àé ³ç 

ëèñòÿ ÷îðíî¿ ñìîðîäèíè àáî ïðèãîòóéòå 
íàñò³é: 3–5 ã ñèðîâèíè íàñòîÿòè 1-2 ãîä. 

ñÿ ¿õ äîïîìîæóòü íàðîäí³ çàñîáè ³ ðîñ-
ëèíè, ùî ðîñòóòü ïîðÿä. 
џ Òåïë³ âàííî÷êè ³ç ñîäîþ – 1 ñò. ë. íà 

1 ë âîäè. Ïðèéìàþòü âàííî÷êè ïî 10-20 
õâ. 1-2 ðàçè íà òèæäåíü. Äîñèòü 6-10 ðàç.
џ Íàñò³é ³ç ðîìàøêè ë³êàðñüêî¿ – 3 ñò. 

ë. êâ³ò³â íà 1 ë îêðîïó, íàñòîÿòè 30 õâ. 
Òàê ñàìî ðîáèòè òåïë³ âàííî÷êè.
џ Ñâ³æó öèáóëþ äð³áíî íàòåðòè (ìîæíà 

âèêîðèñòîâóâàòè ³ çåëåíü öèáóë³ – ¿¿ òðå-
áà äîáðå ðîç³ì’ÿòè), çàãîðíóòè â ìàðëþ 
òà ùîäåííî ïðèêëàäàòè äî òð³ùèí íà 1-2 
ãîäèíè. Öåé æå çàñ³á åôåêòèâíèé ³ ïðè 
ñâåðáëÿ÷èõ âèñèïàííÿõ, ïðîòè âóãð³â, 
ï³ãìåíòíèõ ïëÿì.
џ Çðîáèòè êîìïðåñ ³ç ÷àñíèêó (ïîäð³á-

íèòè ³ ïåðåì³øàòè ³ç âíóòð³øí³ì ñâèíÿ-
÷èì æèðîì) – çìàùóþòü ñòîïè 3-4 ðàçè 
íà äåíü. 
џ 2 ñò. ë. ïîäð³áíåíèõ êâ³ò³â êàëåíäóëè 

çàëèòè 2 ñêëÿíêàìè îêðîïó, íàñòîÿòè 2 
ãîäèíè, ïðîô³ëüòðóâàòè òà ïèòè ïî ï³â-
ñêëÿíêè òðè ðàçè íà äåíü äî ¿äè.
џ Òð³ùèíè ìîæíà çìàùóâàòè ãóñÿ÷èì 

æèðîì ÷è ðîçòîïëåíèì âåðøêîâèì ìà-
ñëîì (íåñîëåíèì). Ó ãàðÿ÷å ìàñëî çà-
çäàëåã³äü áóëî á äîáðå äîäàòè ïåëþñòêè 
êàëåíäóëè (ùîá ìàñëî ïîêðèëî ¿õ ïîâí³-
ñòþ) ³ òðèìàòè íà âîäÿí³é áàí³, ïîêè íå 
óòâîðèòüñÿ ñóö³ëüíà ìàñà. Êâ³òè ë³ïøå 
áðàòè ÿñêðàâî-îðàíæåâîãî êîëüîðó, áî 
âîíè ì³ñòÿòü á³ëüøå êàðîòèíó, ÿêèé, 
âëàñíå, ³ âèçíà÷àº òåðàïåâòè÷íó ä³þ. 
џ Êîëè º ãëèáîê³ òð³ùèíè, çàâàðþþòü 

êðîõìàëü äî êîíñèñòåíö³¿ ð³äêîãî êèñå-
ëþ ³ ðîáëÿòü âàííî÷êè.
џ Ïîì³÷íèé ðåöåïò äëÿ í³ã. Äâ³ ïðèãîð-

ù³ ïîìèòîãî êàðòîïëÿíîãî ëóøïèííÿ âà-
ðÿòü ç³ æìåíüêîþ ëëÿíîãî íàñ³ííÿ äî ãî-
òîâíîñò³. Ó òåïë³é êàðòîïëÿíî-ëëÿí³é êà-
øö³ òðèìàþòü íîãè ïðîòÿãîì 10-15 õâ. 
ê³ëüêà ðàç³â íà òèæäåíü. 

Ñîëîäêà òðàâà – ñòåâ³ÿ çäîáóëà øàëåíó ñëàâó çà-
âäÿêè òîìó, ùî âîíà â ñîòí³ ðàç³â ñîëîäøà çà öóêîð, 
àëå íåøê³äëèâà íàâ³òü äëÿ ä³àáåòèê³â. Á³ëüøå òîãî, ó 
ñòåâ³¿ ì³ñòèòüñÿ áàãàòî àíòèîêñèäàíò³â, ì³íåðàëüíèõ 
ðå÷îâèí, â³òàì³í³â. Âåñü öåé êîìïëåêñ çàáåçïå÷óº 
óí³êàëüí³ ë³êóâàëüí³ âëàñòèâîñò³ ö³º¿ ðîñëèíè - âîíà 
çíèæóº òèñê, âèâîäèòü çàéâó ð³äèíó ç îðãàí³çìó, ñòè-
ìóëþº ðîáîòó ñåðöÿ ³ çì³öíþº ñóäèíè, ñòðèìóº ðîç-
ìíîæåííÿ ãðèáê³â òà áàêòåð³é. Ïðåïàðàòè ñòåâ³¿ ÷ó-
äîâî ãîÿòü ðàíè, îï³êè ³ òðîô³÷í³ âèðàçêè, ë³êóþòü 
õâîðîáè ÿñåí³ íàâ³òü çàïîá³ãàþòü ðîçâèòêó êàð³ºñó. 
Ñòåâ³ÿ ñòèìóëþº íàø ³ìóí³òåò, íîðìàë³çóº çàãàëüíèé 
îáì³í ðå÷îâèí (òîìó õóäíóòè íà òàêèõ ñîëîäîùàõ 
ïðèºìí³øå ³ ëåãøå) ³ óïîâ³ëüíþº ñòàð³ííÿ îðãàí³çìó. 
Öÿ ðîñëèíà - íåçàì³ííèé ë³êàð ï³äøëóíêîâî¿ çàëîçè 
–â³äíîâëþº ¿¿ ôóíêö³þ, çíèæóº ð³âåíü öóêðó ó êðîâ³, â 
ö³ëîìó íîðìàë³çóº ðîáîòó îðãàí³â òðàâëåííÿ. ² ùî 
íàäçâè÷àéíî âàæëèâî - ñòåâ³ÿ- â³äì³ííèé çàñ³á äëÿ 
ïðîô³ëàêòèêî îíêîõâîðîá. 

Çà ñîëîäêèìè ë³êàìè íå òðåáà éòè â àïòåêó – âèðî-
ùóéòå ¿õ ó ñåáå íà ãðÿäö³ (ðîçñàäíèì ñïîñîáîì), â 
òåïëèö³, íà ï³äâ³êîíí³. Öå òåïëîëþáíà ðîñëèíà, ÿêà 
áî¿òüñÿ çàìîðîçê³â, òîìó ðîçñàäó â ãðóíò âèñàäæóéòå 
â êâ³òí³-òðàâí³, êîëè äåííà òåìïåðàòóðà ïîâ³òðÿ äî-
ñÿãíå 22°Ñ. Ñòåâ³ÿ ëþáèòü íåéòðàëüíèé ãðóíò, áàãà-
òèé íà îðãàí³÷í³ òà ì³íåðàëüí³ ðå÷îâèíè. Ìîæíà äî-
äàòè ï³ñêó, àëå í³ â ÿêîìó ðàç³ òîðô òà âàïíÿê. Ðîç-
ñàäó ðåãóëÿðíî ïîëèâàþòü – ñòåâ³ÿ ëþáèòü âîëîãó. 
Âë³òêó ñòåâ³¿ ïîòð³áíî 
çàòåìíåííÿ, à âçè-
ìêó ³ âîñåíè – 
øòó÷íå îñâ³ò-
ëåííÿ. ßêùî 
âèðîùóºòå 
ñòåâ³þ â 
ê³ìíàò³ – 
÷àñ â³ä 
÷àñó çì³-
íþéòå êâ³-
òêîâ³ ãîð-
ùèêè íà á³-
ëüø³ (ïî ì³ð³ 
ðîñòó ðîñëèíè). 
Êîëè æ âèñàäæóº-
òå ðîçñàäó â ãðóíò, 
çáåð³ãàéòå â³äñòàíü ì³æ ðîñëèíàìè 30-35 ñì. Íà çèìó 
ðîñëèíó ïîòð³áíî âèêîïàòè ç ãðóíòó ³ ïåðåñàäèòè â 
ãîðùèê.

Íà áàòüê³âùèí³ ã³íîñòåìè – ó ã³ðñüêèõ ðà-
éîíàõ Ï³âäåííîãî Êèòàþ, äå ì³ñöåâå íàñå-
ëåííÿ òðàäèö³éíî âæèâàº öþ ðîñëèíó ó ñòðà-
âè, äóæå áàãàòî äîâãîæèòåë³â. Àíòèîêñèäàí-
òè, â³òàì³íè ³ ñàïîí³íè, ùî ì³ñòÿòüñÿ â ã³íî-
ñòåì³, ñòðèìóþòü ïðîöåñè ñòàð³ííÿ îðãàí³çìó, 
ïîë³ïøóþòü ðîáîòó ìîçêó ³ äîäàþòü ô³çè÷íèõ 
ñèë. Ã³íîñòåìà òàêîæ êîðèñíà äëÿ ñåðöÿ ³ ñó-
äèí, çíèæóº òèñê ³ õîëåñòåðèí ó êðîâ³, ï³äâè-
ùóº ³ìóí³òåò, äîïîìàãàº ó ë³êóâàíí³ ä³àáåòó ³ 
ó ïðîô³ëàêòèö³ îíêîõâîðîá. 
×àé ç ã³íîñòåìè – ïîòó-
æíèé òîí³ê äëÿ îðãà-
í³çìó, â³í ä³º ñèëü-
í³øå í³æ æåíü-
øåíü, îäíàê íå 
ïåðåçáóäæóº íå-
ðâîâó ñèñòåìó, 
à, íàâïàêè, 
çí³ìàº ñòðåñ. Äî 
òîãî æ â³í äóæå 
ñìà÷íèé, à ñàìà 
ðîñëèíà ñòàíå îê-
ðàñîþ âàøîãî ñàäó. 

Âèðîùóâàííÿ
Ðîñëèíà äîáðå ðîñòå â îñâ³ò-

ëåíèõ ì³ñöÿõ, àëå íå ï³ä ïðÿìèì ñîíöåì. Âè-
òðèìóº ìîðîçè äî -15°Ñ, òîìó ðîñëèíó íåîá-
õ³äíî äîáðå âêðèâàòè íà çèìó. Ìîæå ðîñòè â 
êîíòåéíåðàõ - âë³òêó íà áàëêîí³ àáî òåðàñ³, à 
âçèìêó â õîëîäíîìó, àëå íå ìîðîçíîìó ì³ñ-
ö³. Ïðîòÿãîì âñüîãî ðîêó ìîæå ïåðåáóâàòè â 
ïðèì³ùåíí³, íàïðèêëàä íà êóõí³. Ëèñòÿ: 
ñâ³òëî-çåëåíå, ï’ÿòèëèñòêîâå, 
âêðèòå âîëîñèíêàìè. 
Ìàêñèìàëüíà âèñîòà 
âèòêî¿ ðîñëèíè  
4-8 ì. Ðàííüîþ âåñ-
íîþ âñ³ ïàãîíè ðî-
ñëèíè, 
âèðîùóâàí³ ó 
â³äêðèòîìó ãðó-
íò³, íåîáõ³äíî 
îáîâ’ÿçêîâî 
îáð³çàòè íàä 
ñàìîþ çåìëåþ.

Âèðîùóéòå é 
âè òðàâó áåç-
ñìåðòÿ – æèâ³òü 
äîâøå ³ ùàñëèâ³øå! 



 Стевія
 ОКН-472Б – 69 грн. за 2 шт. в одному горщику 

 Гіностема
ОКН-315 – 109 грн. за шт. (контейнер) 
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«Øâèäêà» 
äà÷íà äîïîìîãà

Àííà Ïèëèï÷óê, 
ë³êàð-äåðìàòîëîã 

Ë³òí³é äåíü – íàéäîâøèé, à ÷àñó âñå 
îäíî áðàêóº. Ïðî âðîæàé äáàºìî – ïðî 
ñåáå çàáóâàºìî. Òîìó òðàïëÿþòüñÿ ³ íå-
ïðèºìíîñò³ – ñîíÿ÷í³ îï³êè, ïîð³çè, òð³-
ùèíè íà ðóêàõ, ìîçîë³ íà ñòîïàõ. ßê ¿õ 
ïîçáóòèñÿ? Òà äàëåêî õîäèòè íå òðåáà – 
ë³êè ï³ä íîãàìè!

Ñîíÿ÷í³ âèò³âêè
џ Ùîá óñóíóòè íàñë³äêè ñîíÿ÷íèõ îï³-

ê³â, íåãàéíî ïðèãîòóéòå êàðòîïëþ ³ ìåä. 
Ïî÷èùåíó êàðòîïëþ äð³áíî ïîòåðòè, ³ äî 
ï³âñêëÿíêè ñèðîãî ïþðå äîäàòè 1 ÷. ë. 
ìåäó. Ïåðåì³øàòè, íàíåñòè 1-2 ñì íà ìà-
ðëåâó ïîâ’ÿçêó, ïðèêëàñòè äî óðàæåíî¿ 
ä³ëÿíêè øê³ðè ³ íåòóãî çàâ’ÿçàòè. ×åðåç 
3-4 ãîäèíè ïîâ’ÿçêó ïîì³íÿòè. 
џ Òàê ñàìî ïîäð³áí³òü ì’ÿêóø ãàðáóçà ³ 

çðîá³òü ³ç íüîãî ïðîòèîï³êîâèé êîìïðåñ.
џ Ëèñòÿ êàïóñòè á³ëîêà÷àííî¿ ïðîâàð³òü 

ó ìîëîö³, çì³øàéòå ç ÿº÷íèì á³ëêîì, 
ïðèêëàäàéòå ñóì³ø äî îï³ê³â. 
џ ßêùî â³ä ñîíöÿ òå÷óòü ñëüîçè, äîïî-

ìîæå íàñò³é ³ç êðàéîâèõ êâ³òîê âîëîøîê 

џ ²íîä³ òðàïëÿþòüñÿ òðàâìè «áåç êðî-
â³», àëå â³ä òîãî íå ìåíø íåïðèºìí³. Íà-
ïðèêëàä, ðîçòÿãíåííÿ ñóõîæèëëÿ. Òîä³ 
âàì äîïîìîæóòü ÷àñíèê òà öèáóëÿ. Ñâ³-
æîïðèãîòîâëåíèì ñîêîì ³ç ÷àñíèêó çìà-
ùóþòü ì³ñöÿ ðîçòÿãíåííÿ ðàç íà äåíü 
ïðîòÿãîì ê³ëüêîõ äí³â. Òàê ñàìî ñâ³æî-
ïåðåòåðòó öèáóëþ çì³øóþòü ³ç öóêðîì-
ï³ñêîì (2:1) òà íàêëàäàþòü òîâñòèì øà-
ðîì íà õâîðå ì³ñöå (íà ñåðâåòö³) ðàç íà 
äåíü. Äîñèòü 2–3 àïë³êàö³é.
џ Êîìïðåñ ³ç ðåäèñêè. Ðåäèñêó íàòð³òü, 

íàíåñ³òü íà ìàðëþ, çðîá³òü êîìïðåñ íà 
ì³ñöå çàáîþ, ðîçòÿãíåííÿ òà ³íøèõ òðàâì.

Äî ñüîìîãî ïîòó
Ùå îäíà ïðîáëåìà – íàäì³ðíà ï³òëè-

â³ñòü. ²íîä³ âîíà íàâ³òü íå çàëåæèòü â³ä 
ñïåêè òà ê³ëüêîñò³ «òðóäîâèõ ïîäâèã³â». 
Ñêîðèñòàéòåñÿ íàðîäíèìè ðåöåïòàìè:
џ Ëèñòÿ áðóñíèö³: 2 ñòîëîâ³ ëîæêè çà-

ëèâàþòü 1 ñêëÿíêîþ îêðîïó, íàãð³âàþòü 
íà âîäÿí³é áàí³ 30 õâ., ïðîö³äæóþòü, 
çáåð³ãàþòü ó õîëîäèëüíèêó íå á³ëüøå 

ó ñêëÿíö³ îêðîïó, ïèòè ïî 2/3 àáî 1/2 
ñêëÿíêè 2–3 ðàçè (äî 5 ðàç³â) íà äåíü äî 
¿äè. Ìîæíà äîäàòè ìåä çà ñìàêîì. 

×îìó ïàìîðî÷èòüñÿ â ãîëîâ³?
²íîä³ ïðè ïåðåíàâàíòàæåíí³ îðãàí³çìó 

âèíèêàº çàïàìîðî÷åííÿ. 
џ Êîëè æ âè íå ïîäáàëè ïðî ïðîô³ëàê-

òèêó ³ â ãîëîâ³ òàêè çàïàìîðî÷èëîñÿ, âè-
êîðèñòàéòå ³íøèé ðåöåïò. Íàñò³é ³ç ëèñòÿ 
îæèíè: 2-3 ÷. ë. íàñòîÿòè 4 ãîäèíè â 
ñêëÿíö³ îêðîïó òà ïèòè ïî ï³âñêëÿíêè 
òðè ðàçè íà äåíü. Íàéêðàùå ç ìåäîì çà 
ñìàêîì. 
џ Ïðè ãîëîâíîìó áîëþ íàòèðàéòå ñêðî-

í³ ïîòîâ÷åíîþ ì’ÿòîþ, ïîñòàâòå ïîðÿä 
ë³êóâàëüíèé áóêåò – áàçèë³ê, ðîçìàðèí, 
ì’ÿòà (ìîæíà ðîç³ì’ÿòè ðîñëèíè ³ âäèõà-
òè ¿õí³é àðîìàò – òàê äîñÿãíåòå øâèäøî-
ãî åôåêòó). 

Íàäîêó÷ëèâ³ òð³ùèíêè
Íàéíåïðèºìí³ø³ «ñë³äè» çåìëÿíèõ ðî-

á³ò – òð³ùèíè íà ðóêàõ ³ ï’ÿòàõ. Ïîçáóòè-

àáî ëèñòÿ êèòàéñüêîãî ÷àþ (1 ÷. ë. íà 1 
ñêëÿíêó îêðîïó, ïðîô³ëüòðóâàòè ³ âèêî-
ðèñòîâóâàòè äëÿ ïðèìî÷îê).

Òðóäîâ³ ìîçîë³
Íèìè ëåãêî õâàëèòèñÿ, àëå ïîçáóòèñÿ 

¿õ íàáàãàòî ñêëàäí³øå. Îäíàê ä³ºâ³ çàñî-
áè âñå-òàêè ³ñíóþòü.
џ Êàøêó ç ïîòåðòî¿ êàðòîïë³ íàêëàñòè 

íà ñåðâåòêó òîíêèì øàðîì, ïðèêëàñòè 
íà ìîçîë³ íà 1,5-2 ãîäèíè.
џ Êàøêó ç ÷àñíèêó ÷è öèáóë³ íàêëàñòè 

íà óðàæåíó ä³ëÿíêó. 
џ Ïîòðèìàéòå íîãè ó âîä³ ê³ìíàòíî¿ òåì-

ïåðàòóðè 10 õâ., íàñóõî âèòð³òü. Ïîòîâ÷³òü 
çåëåíèé ãîðîõ ÷è áîáè, êàøêó ïðèêëàä³òü 
äî ìîçîë³â. Çàêð³ï³òü ïîâ’ÿçêîþ. Ïðîöå-
äóðó ðîá³òü ùîäíÿ íà í³÷.
џ Â³äð³çàòè øìàòîê øê³ðêè ëèìîíà ç 

íåâåëèêîþ ê³ëüê³ñòþ ì’ÿêóøà. Ïåðåä 
ñíîì ðîçïàðèòè íîãó, âèòåðòè äîñóõà ³ 
ïðèêëàñòè äî ìîçîëÿ ëèìîííó øê³ðêó. 
Ïðîöåäóðè ïðîäîâæóâàòè ùîäíÿ âïðî-
äîâæ òèæíÿ. 

Ò³ëüêè áåç êðîâ³!
џ ßêùî âè ïîð³çàëèñÿ, çóïèíèòè êðîâî-

òå÷ó äîïîìîæóòü êðîïèâà, ïîëèí ³ äåðå-
â³é. Ïðèãîòóéòå ç íèõ íàñò³é – 1-2 ñò. ë. 
ñèðîâèíè íàñòîÿòè 1 ãîäèíó â ñêëÿíö³ 
îêðîïó, âèêîðèñòîâóâàòè äëÿ îáìèâàí-
íÿ, ïðèìî÷îê àáî êîìïðåñ³â. 
џ ßêùî íà ì³ñö³ ïîð³çó óòâîðèëàñÿ ðà-

íà, ÿêà äîâãî íå çàãîþºòüñÿ, âèêîðè-
ñòàéòå êàøêó ³ç ñâ³æîãî áóðÿêà òà ìîðê-
âè (â îäíàêîâèõ ïðîïîðö³ÿõ) – ïðèêëàäà-
éòå ¿¿ íà ðàíó ³ ïðèêðèâàéòå áóðÿêîâèì 
ëèñòêîì (çàçäàëåã³äü ëèñòîê îøïàðòå 
îêðîïîì, äàéòå îõîëîíóòè, àëå íàêëàäà-
éòå òåïëèì). Îáâ’ÿæ³òü ðàíó ³ òàê òðèìà-
éòå âñþ í³÷. Êóðñ ë³êóâàííÿ – 2 òèæí³.

í³æ 2 äîáè. Âæèâàþòü ïî 1/3 ñêëÿíêè 
2–3 ðàçè íà äåíü. 
џ Øàâë³ÿ ë³êàðñüêà ä³º ÿê äåçîäîðàíò – 

ïðèãí³÷óº ä³þ ïîòîâèõ çàëîç. Òîæ ðåêî-
ìåíäîâàí³ âàííè ç äîäàâàííÿì øàâë³¿. 
Ìîæíà òàêîæ âæèâàòè íàñò³é ³ç ëèñòÿ 
øàâë³¿ (2 ÷. ë. íà 1 ñêëÿíêó îêðîïó), âè-
ïèòè çà 2 ðàçè.
џ Ïðè ï³òëèâîñò³ í³ã äîïîìîæå ïîðî-

øîê ³ç ñóõîãî ëèñòÿ ãðóø³.
џ Êâ³òè òåðíó (2 ÷. ë. çàëèòè 1 ñêëÿíêîþ 

îêðîïó, íàñòîÿòè âïðîäîâæ 8 ãîäèí), ïè-
òè ïî 1/4 ñêëÿíêè 4 ðàçè íà äåíü.

Íåïðîõàí³ ãîñò³
Òàê³ òðàïëÿþòüñÿ – âîíè íå ò³ëüêè íå-

ïðîõàí³, à ùå é àãðåñèâí³. Âäåíü âè ðè-
çèêóºòå ïîòðàïèòè ï³ä «ïðèö³ë» áäæ³ë òà 
îñ, à âíî÷³ – êîìàð³â.
џ Á³ëü òà ñâåðá³æ â³ä óêóñ³â áäæ³ë óñó-

âàº ïîòîâ÷åíå ëèñòÿ ïåòðóøêè ãîðîä-
íüî¿. Ïðèêëàäàòè òîâñòèì øàðîì äî ì³-
ñöÿ óêóñó. ×àñòî ì³íÿòè. Öå çàïîá³ãàº âè-
íèêíåííþ íàáðÿêó. 
џ Â³ä óêóñ³â êîìàð³â äîïîìîæå êîìïðåñ 

³ç ïîòîâ÷åíî¿ ëàâàíäè, ðîìàøêè. ßêùî 
ñâåðá³æ íåñòåðïíèé – ïðèéì³òü âàííó ç 
äîäàâàííÿì öèõ ðîñëèí. 

Âòîìèëèñÿ?
џ Ì’ÿçîâèé á³ëü ³ ô³çè÷íó âòîìó äîáðå 

òàìóº âàííà ç òðàâîþ ëàâàíäè, ÷åáðåöþ. 
50-100 ã ñèðîâèíè çàëèòè 2–3 ë îêðîïó, 
íàñòîÿòè ï³âãîäèíè òà ïðîö³äèòè ó âàííó. 
Òàê³ áàëüíåîëîã³÷í³ ïðîöåäóðè ñïðèÿþòü 
âèâåäåííþ ìîëî÷íî¿ êèñëîòè ç ì’ÿç³â 
(ñàìå âîíà íàêîïè÷óºòüñÿ ³ ïðîâîêóº 
á³ëü ó ì’ÿçàõ).
џ Êîëè â³ä÷óâàºòå âòîìó, âèïèéòå ÷àé ³ç 

ëèñòÿ ÷îðíî¿ ñìîðîäèíè àáî ïðèãîòóéòå 
íàñò³é: 3–5 ã ñèðîâèíè íàñòîÿòè 1-2 ãîä. 

ñÿ ¿õ äîïîìîæóòü íàðîäí³ çàñîáè ³ ðîñ-
ëèíè, ùî ðîñòóòü ïîðÿä. 
џ Òåïë³ âàííî÷êè ³ç ñîäîþ – 1 ñò. ë. íà 

1 ë âîäè. Ïðèéìàþòü âàííî÷êè ïî 10-20 
õâ. 1-2 ðàçè íà òèæäåíü. Äîñèòü 6-10 ðàç.
џ Íàñò³é ³ç ðîìàøêè ë³êàðñüêî¿ – 3 ñò. 

ë. êâ³ò³â íà 1 ë îêðîïó, íàñòîÿòè 30 õâ. 
Òàê ñàìî ðîáèòè òåïë³ âàííî÷êè.
џ Ñâ³æó öèáóëþ äð³áíî íàòåðòè (ìîæíà 

âèêîðèñòîâóâàòè ³ çåëåíü öèáóë³ – ¿¿ òðå-
áà äîáðå ðîç³ì’ÿòè), çàãîðíóòè â ìàðëþ 
òà ùîäåííî ïðèêëàäàòè äî òð³ùèí íà 1-2 
ãîäèíè. Öåé æå çàñ³á åôåêòèâíèé ³ ïðè 
ñâåðáëÿ÷èõ âèñèïàííÿõ, ïðîòè âóãð³â, 
ï³ãìåíòíèõ ïëÿì.
џ Çðîáèòè êîìïðåñ ³ç ÷àñíèêó (ïîäð³á-

íèòè ³ ïåðåì³øàòè ³ç âíóòð³øí³ì ñâèíÿ-
÷èì æèðîì) – çìàùóþòü ñòîïè 3-4 ðàçè 
íà äåíü. 
џ 2 ñò. ë. ïîäð³áíåíèõ êâ³ò³â êàëåíäóëè 

çàëèòè 2 ñêëÿíêàìè îêðîïó, íàñòîÿòè 2 
ãîäèíè, ïðîô³ëüòðóâàòè òà ïèòè ïî ï³â-
ñêëÿíêè òðè ðàçè íà äåíü äî ¿äè.
џ Òð³ùèíè ìîæíà çìàùóâàòè ãóñÿ÷èì 

æèðîì ÷è ðîçòîïëåíèì âåðøêîâèì ìà-
ñëîì (íåñîëåíèì). Ó ãàðÿ÷å ìàñëî çà-
çäàëåã³äü áóëî á äîáðå äîäàòè ïåëþñòêè 
êàëåíäóëè (ùîá ìàñëî ïîêðèëî ¿õ ïîâí³-
ñòþ) ³ òðèìàòè íà âîäÿí³é áàí³, ïîêè íå 
óòâîðèòüñÿ ñóö³ëüíà ìàñà. Êâ³òè ë³ïøå 
áðàòè ÿñêðàâî-îðàíæåâîãî êîëüîðó, áî 
âîíè ì³ñòÿòü á³ëüøå êàðîòèíó, ÿêèé, 
âëàñíå, ³ âèçíà÷àº òåðàïåâòè÷íó ä³þ. 
џ Êîëè º ãëèáîê³ òð³ùèíè, çàâàðþþòü 

êðîõìàëü äî êîíñèñòåíö³¿ ð³äêîãî êèñå-
ëþ ³ ðîáëÿòü âàííî÷êè.
џ Ïîì³÷íèé ðåöåïò äëÿ í³ã. Äâ³ ïðèãîð-

ù³ ïîìèòîãî êàðòîïëÿíîãî ëóøïèííÿ âà-
ðÿòü ç³ æìåíüêîþ ëëÿíîãî íàñ³ííÿ äî ãî-
òîâíîñò³. Ó òåïë³é êàðòîïëÿíî-ëëÿí³é êà-
øö³ òðèìàþòü íîãè ïðîòÿãîì 10-15 õâ. 
ê³ëüêà ðàç³â íà òèæäåíü. 

Ñîëîäêà òðàâà – ñòåâ³ÿ çäîáóëà øàëåíó ñëàâó çà-
âäÿêè òîìó, ùî âîíà â ñîòí³ ðàç³â ñîëîäøà çà öóêîð, 
àëå íåøê³äëèâà íàâ³òü äëÿ ä³àáåòèê³â. Á³ëüøå òîãî, ó 
ñòåâ³¿ ì³ñòèòüñÿ áàãàòî àíòèîêñèäàíò³â, ì³íåðàëüíèõ 
ðå÷îâèí, â³òàì³í³â. Âåñü öåé êîìïëåêñ çàáåçïå÷óº 
óí³êàëüí³ ë³êóâàëüí³ âëàñòèâîñò³ ö³º¿ ðîñëèíè - âîíà 
çíèæóº òèñê, âèâîäèòü çàéâó ð³äèíó ç îðãàí³çìó, ñòè-
ìóëþº ðîáîòó ñåðöÿ ³ çì³öíþº ñóäèíè, ñòðèìóº ðîç-
ìíîæåííÿ ãðèáê³â òà áàêòåð³é. Ïðåïàðàòè ñòåâ³¿ ÷ó-
äîâî ãîÿòü ðàíè, îï³êè ³ òðîô³÷í³ âèðàçêè, ë³êóþòü 
õâîðîáè ÿñåí³ íàâ³òü çàïîá³ãàþòü ðîçâèòêó êàð³ºñó. 
Ñòåâ³ÿ ñòèìóëþº íàø ³ìóí³òåò, íîðìàë³çóº çàãàëüíèé 
îáì³í ðå÷îâèí (òîìó õóäíóòè íà òàêèõ ñîëîäîùàõ 
ïðèºìí³øå ³ ëåãøå) ³ óïîâ³ëüíþº ñòàð³ííÿ îðãàí³çìó. 
Öÿ ðîñëèíà - íåçàì³ííèé ë³êàð ï³äøëóíêîâî¿ çàëîçè 
–â³äíîâëþº ¿¿ ôóíêö³þ, çíèæóº ð³âåíü öóêðó ó êðîâ³, â 
ö³ëîìó íîðìàë³çóº ðîáîòó îðãàí³â òðàâëåííÿ. ² ùî 
íàäçâè÷àéíî âàæëèâî - ñòåâ³ÿ- â³äì³ííèé çàñ³á äëÿ 
ïðîô³ëàêòèêî îíêîõâîðîá. 

Çà ñîëîäêèìè ë³êàìè íå òðåáà éòè â àïòåêó – âèðî-
ùóéòå ¿õ ó ñåáå íà ãðÿäö³ (ðîçñàäíèì ñïîñîáîì), â 
òåïëèö³, íà ï³äâ³êîíí³. Öå òåïëîëþáíà ðîñëèíà, ÿêà 
áî¿òüñÿ çàìîðîçê³â, òîìó ðîçñàäó â ãðóíò âèñàäæóéòå 
â êâ³òí³-òðàâí³, êîëè äåííà òåìïåðàòóðà ïîâ³òðÿ äî-
ñÿãíå 22°Ñ. Ñòåâ³ÿ ëþáèòü íåéòðàëüíèé ãðóíò, áàãà-
òèé íà îðãàí³÷í³ òà ì³íåðàëüí³ ðå÷îâèíè. Ìîæíà äî-
äàòè ï³ñêó, àëå í³ â ÿêîìó ðàç³ òîðô òà âàïíÿê. Ðîç-
ñàäó ðåãóëÿðíî ïîëèâàþòü – ñòåâ³ÿ ëþáèòü âîëîãó. 
Âë³òêó ñòåâ³¿ ïîòð³áíî 
çàòåìíåííÿ, à âçè-
ìêó ³ âîñåíè – 
øòó÷íå îñâ³ò-
ëåííÿ. ßêùî 
âèðîùóºòå 
ñòåâ³þ â 
ê³ìíàò³ – 
÷àñ â³ä 
÷àñó çì³-
íþéòå êâ³-
òêîâ³ ãîð-
ùèêè íà á³-
ëüø³ (ïî ì³ð³ 
ðîñòó ðîñëèíè). 
Êîëè æ âèñàäæóº-
òå ðîçñàäó â ãðóíò, 
çáåð³ãàéòå â³äñòàíü ì³æ ðîñëèíàìè 30-35 ñì. Íà çèìó 
ðîñëèíó ïîòð³áíî âèêîïàòè ç ãðóíòó ³ ïåðåñàäèòè â 
ãîðùèê.

Íà áàòüê³âùèí³ ã³íîñòåìè – ó ã³ðñüêèõ ðà-
éîíàõ Ï³âäåííîãî Êèòàþ, äå ì³ñöåâå íàñå-
ëåííÿ òðàäèö³éíî âæèâàº öþ ðîñëèíó ó ñòðà-
âè, äóæå áàãàòî äîâãîæèòåë³â. Àíòèîêñèäàí-
òè, â³òàì³íè ³ ñàïîí³íè, ùî ì³ñòÿòüñÿ â ã³íî-
ñòåì³, ñòðèìóþòü ïðîöåñè ñòàð³ííÿ îðãàí³çìó, 
ïîë³ïøóþòü ðîáîòó ìîçêó ³ äîäàþòü ô³çè÷íèõ 
ñèë. Ã³íîñòåìà òàêîæ êîðèñíà äëÿ ñåðöÿ ³ ñó-
äèí, çíèæóº òèñê ³ õîëåñòåðèí ó êðîâ³, ï³äâè-
ùóº ³ìóí³òåò, äîïîìàãàº ó ë³êóâàíí³ ä³àáåòó ³ 
ó ïðîô³ëàêòèö³ îíêîõâîðîá. 
×àé ç ã³íîñòåìè – ïîòó-
æíèé òîí³ê äëÿ îðãà-
í³çìó, â³í ä³º ñèëü-
í³øå í³æ æåíü-
øåíü, îäíàê íå 
ïåðåçáóäæóº íå-
ðâîâó ñèñòåìó, 
à, íàâïàêè, 
çí³ìàº ñòðåñ. Äî 
òîãî æ â³í äóæå 
ñìà÷íèé, à ñàìà 
ðîñëèíà ñòàíå îê-
ðàñîþ âàøîãî ñàäó. 

Âèðîùóâàííÿ
Ðîñëèíà äîáðå ðîñòå â îñâ³ò-

ëåíèõ ì³ñöÿõ, àëå íå ï³ä ïðÿìèì ñîíöåì. Âè-
òðèìóº ìîðîçè äî -15°Ñ, òîìó ðîñëèíó íåîá-
õ³äíî äîáðå âêðèâàòè íà çèìó. Ìîæå ðîñòè â 
êîíòåéíåðàõ - âë³òêó íà áàëêîí³ àáî òåðàñ³, à 
âçèìêó â õîëîäíîìó, àëå íå ìîðîçíîìó ì³ñ-
ö³. Ïðîòÿãîì âñüîãî ðîêó ìîæå ïåðåáóâàòè â 
ïðèì³ùåíí³, íàïðèêëàä íà êóõí³. Ëèñòÿ: 
ñâ³òëî-çåëåíå, ï’ÿòèëèñòêîâå, 
âêðèòå âîëîñèíêàìè. 
Ìàêñèìàëüíà âèñîòà 
âèòêî¿ ðîñëèíè  
4-8 ì. Ðàííüîþ âåñ-
íîþ âñ³ ïàãîíè ðî-
ñëèíè, 
âèðîùóâàí³ ó 
â³äêðèòîìó ãðó-
íò³, íåîáõ³äíî 
îáîâ’ÿçêîâî 
îáð³çàòè íàä 
ñàìîþ çåìëåþ.

Âèðîùóéòå é 
âè òðàâó áåç-
ñìåðòÿ – æèâ³òü 
äîâøå ³ ùàñëèâ³øå! 
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Ïðè ã³ïåðòîí³¿ ², ²² ñòàä³é ðåêîìåí-
äîâàíî âæèâàòè ïëîäè ãîðîáèíè 
÷îðíîïë³äíî¿ (àðîí³¿) – ñèð³, ÿê íà-
ñòîÿíêè, óçâàðè, äîäàâàòè ÿãîäè â 
ñàëàòè, â³íåãðåòè. 

Ñ³ê. Áàæàíî âïðîäîâæ 4–5 òèæí³â 
ùîäíÿ ïèòè ñ³ê ç àðîí³¿ ïî 50 ìë 
òðè÷³ íà äåíü äî ¿äè. Ïàì’ÿòàéòå, 
ùî ñ³ê, ÿêèé çàáðîäèâ, âòðà÷àº ë³-
êóâàëüí³ âëàñòèâîñò³.

Ñâ³æ³ ÿãîäè. Ó ñåçîí ìîæíà âæè-
âàòè ïî 50–100 ã ÿã³ä òðè÷³ íà äåíü 
ï³ñëÿ ¿äè (êóðñ ë³êóâàííÿ – 6 òèæ-
í³â).

Ñèðå âàðåííÿ. Òàêîæ ÿãîäè çàãî-
òîâëÿþòü íà çèìó. Äëÿ öüîãî 1 êã 
ïðîìèòèõ, ïðîñóøåíèõ ÿã³ä òðåáà 
ðîçòåðòè ç 700 ã öóêðó, çáåð³ãàòè ó 
ïðîõîëîäíîìó ì³ñö³ áåç ñòåðèë³-
çàö³¿, âæèâàòè ïî 75-100 ã íà äåíü. 
Òàê³ êóðñè ë³êóâàííÿ òðåáà ïðîâîäè-
òè äâ³÷³ íà ð³ê – íàâåñí³ òà âîñåíè. 

Ñóøåí³ ïëîäè. Äëÿ ë³êóâàííÿ ãî-
äèòüñÿ ³ íàñò³é ³ç ñóøåíèõ ïëîä³â – 
2-4 ñòîëîâ³ ëîæêè çàñèïàòè ó òåð-
ìîñ, çàëèòè 500 ìë îêðîïó, íàñòî-
ÿòè 6-8 ãîäèí. Âèïèòè âïðîäîâæ 
äíÿ çà 3 ïðèéîìè çà 20-40 õâ. äî 
¿äè. 

Óâàãà! Ãîðîáèíó íå ìîæíà ïå-
ðåäîçîâóâàòè, ³íàêøå öå ìîæå 
ïðèçâåñòè äî ëàìêîñò³ ñóäèí. 

Горобина

Аронія Брильянт
ОКН-592 – 89 грн. за шт. (контейнер)

Аронія Брильянт восени

Надзвичайно декоративний сорт,  відомий своїми 
смачнющими глянцевими, яскраво-червоними 
ягодами, що довго зберігаються на кущі і красивим 
багряним забарвленням  листя осінню. Компактна 
форма (висота до 1,5-2 м), невибаглива, 
рекомендована як професіоналам, так і любителям-
садівникам.

Калина жовта
ОКН-626 - 42 грн. за шт. (контейнер)

Плоди   жовтого кольору, цілющі, багаті на вітамін E, 
провітамін A, мають своєрідний ароматичний букет . 
Термін дозрівання – липень, але не опадають до 
жовтня. Урожайність від 6 -10 кг з куща. Хороший 
медонос.

чорноплідна

Аронія звичайна
ОКН-229 – 34 грн. за шт. (контейнер)
ІАР-1 – 34 грн. за шт. (голий корінь)

Кущ до 2 м висоти з дуже цілющими ягодами, що знижу-
ють тиск, зміцнюють кровоносні судини.

Êàëèíó ï³ñëÿ ïåðøèõ çàìîðîçê³â 
îáðèâàþòü, âèäàëÿþòü ïëîäîí³æêó, 
ïëîäè çàëèâàþòü âîäîþ, âàðÿòü íà 
ñëàáêîìó âîãí³ äî ðîçì’ÿêøåííÿ. 
×åðåç ìàðëþ â³äòèñêàþòü ñ³ê. Â³ä-
ñòîþþòü 2–3 ãîäèíè. Äîäàþòü öó-
êðó – 125 ã íà 1 ë ñîêó. Íàãð³âàþòü 
íà ñëàáêîìó âîãí³ äî ðîç÷èíåííÿ, 
ïðîö³äæóþòü ÷åðåç ìàðëþ, äîâî-
äÿòü äî êèï³ííÿ. Ðîçëèâàþòü ó ãà-
ðÿ÷³ áàíêè, çàêðèâàþòü ñòåðèëüíè-
ìè êðèøêàìè. 

Êîðà êàëèíè. Öå – ë³êè äëÿ òèõ, ó 
êîãî ã³ïåðòîí³÷íà õâîðîáà ñóïðî-
âîäæóºòüñÿ áåçñîííÿì, íåâðîçàìè, 
àáî ÿêùî íåäóãà ðîçâèâàºòüñÿ íà 
òë³ êë³ìàêñó ÷è öóêðîâîãî ä³àáåòó. 2 
÷. ë. ïîäð³áíåíî¿ ñóõî¿ êîðè çàëè-
âàþòü ñêëÿíêîþ îêðîïó, íàñòîþ-
þòü ó òåðìîñ³ ïðîòÿãîì 4-6 ãîäèí, 
ïðîö³äæóþòü òà ï’þòü ïî 1/4 ñêëÿ-
íêè 3 ðàçè íà äåíü äî ¿æ³. 

Êàëèíà ç ìåäîì – ÷è íå íàéâ³äî-
ì³øèé ³ íàéïîøèðåí³øèé çàñ³á 
óêðà¿íö³â ïðîòè âèñîêîãî êðîâ’ÿ-
íîãî òèñêó. Éîãî âèêîðèñòîâóâàëè 
íàø³ áàáóñ³. Çíàäîáèòüñÿ â³í ³ íàì. 
Â³äâàð ³ç êâ³ò³â òà ïëîä³â êàëèíè 
çëåãêà çíèæóº àðòåð³àëüíèé òèñê. 
Îñü ê³ëüêà ïîì³÷íèõ ðåöåïò³â. 

Íàñò³é.1 ñò. ë. êâ³ò³â àáî 20-25 ÿã³ä 
çàëèòè 1 ñêëÿíêîþ îêðîïó, êèï’ÿ-
òèòè 5-7 õâ., íàñòîÿòè äî îõîëîä-
æåííÿ. Âèïèòè ïðîòÿãîì äíÿ â 
ïðîì³æêàõ ì³æ ïðèéîìàìè ¿æ³ (ïî 
ê³ëüêà êîâòê³â çà îäèí ðàç). Àáî æ 2 
ñò. ë. ïëîä³â çàëèòè 300 ìë îêðîïó, 
êèï’ÿòèòè 2 õâ., íàñòîÿòè 1 ãîäèíó. 
Ïðèéìàòè ïî ï³âñêëÿíêè âðàíö³ òà 
ââå÷åð³ ï³ñëÿ ¿äè. 

ßêùî õâîðîáà ñóïðîâîäæóºòüñÿ 
íåâðîçîì, 3-4 ëîæêè ÿã³ä çàëèéòå 
0,5 ë îêðîïó, íàñòîþéòå â òåðìîñ³ 
ê³ëüêà ãîäèí. Öå – äåííà äîçà, ÿêó 
ìîæíà âèïèòè çà ê³ëüêà ïðèéîì³â 
äî ¿äè. 

Ñ³ê ³ç ÿã³ä. 1 ë ñîêó êàëèíè çì³-
øàòè ç 2 êã öóêðó, çáåð³ãàòè â ïðî-
õîëîäíîìó ì³ñö³. Âæèâàòè ïî 30-40 
ìë 3-4 ðàçè íà äåíü. 

Ñèðå âàðåííÿ. Ïåðåòåðòè ÿãîäè 
êàëèíè ç öóêðîì ó ïðîïîðö³¿ 1:2, 
çáåð³ãàòè â ïðîõîëîäíîìó ì³ñö³, 
âæèâàòè äî ÷àþ. 

«Ë³êè-öóêåðêè». ²ñíóº ñòàðîâèí-
íèé «ìåäîâèé» ðåöåïò ïðèãîòó-
âàííÿ êàëèíè. 

Ìåä ï³ä³ãð³âàþòü äî ðîçð³äæåííÿ, 
âìî÷óþòü ó íüîãî ïðîìèò³ ³ ï³äñó-
øåí³ êåòÿãè êàëèíè, ïîò³ì ¿õ âèñó-
øóþòü. Òàê³ ë³êè (ÿê öóêåðêè!) ìî-
æóòü çáåð³ãàòèñÿ äî ï³âðîêó. 

Äîâãî çáåð³ãàþòüñÿ ³ òàê³ ë³êè. 

Калина Київська садова
ІКЛ-1 – 39 грн. за шт.  (голий корінь)

  Ягоди 0,7г,  яскраво-червоні, кисло-солодкі на смак, без 
гіркоти. Урожайність 7 -15 кг з куща, дозріває у кінці ве-
ресня. Кущ висотою 1,5-3 м, можна формувати у вигляді 
деревця. 

Калина Радужна
ОКН-627 – 39 грн. за шт.  (контейнер)

Новий врожайний сорт. Ягоди яскраво-червоні, масою 
0,65 г. Насіння дрібне. М’якоть соковита,  гіркота відчува-
ється слабо. Ягоди містять вітаміни С, Р.  

Шипшина безколючкова
ІШП-1 –  29 грн. за шт.  (голий корінь)

Багаторічний листопадний кущ, де корисно все: листя, 
пелюстки, плоди, корені - джерело вітамінів C, P, E, B2, 
K1. Шипи повністю відсутні на всіх пагонах, плоди гладкі, 
подовжені, кулясто-конічні. Висота куща 2-3 м. 

Якщо Ви замовляєте рослини в контейне-
рах, то вони Вам усі прийдуть в контейне-
рах, а якщо голий корінь, то всі будуть з го-
лим коренем.
Рослини в контейнерах можете замовити 
відразу, бо ми висилаємо їх протягом всьо-
го літа та осені, нагадуємо що ще діє ката-
лог з журналу №2. 
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Ïðè ã³ïåðòîí³¿ ², ²² ñòàä³é ðåêîìåí-
äîâàíî âæèâàòè ïëîäè ãîðîáèíè 
÷îðíîïë³äíî¿ (àðîí³¿) – ñèð³, ÿê íà-
ñòîÿíêè, óçâàðè, äîäàâàòè ÿãîäè â 
ñàëàòè, â³íåãðåòè. 

Ñ³ê. Áàæàíî âïðîäîâæ 4–5 òèæí³â 
ùîäíÿ ïèòè ñ³ê ç àðîí³¿ ïî 50 ìë 
òðè÷³ íà äåíü äî ¿äè. Ïàì’ÿòàéòå, 
ùî ñ³ê, ÿêèé çàáðîäèâ, âòðà÷àº ë³-
êóâàëüí³ âëàñòèâîñò³.

Ñâ³æ³ ÿãîäè. Ó ñåçîí ìîæíà âæè-
âàòè ïî 50–100 ã ÿã³ä òðè÷³ íà äåíü 
ï³ñëÿ ¿äè (êóðñ ë³êóâàííÿ – 6 òèæ-
í³â).

Ñèðå âàðåííÿ. Òàêîæ ÿãîäè çàãî-
òîâëÿþòü íà çèìó. Äëÿ öüîãî 1 êã 
ïðîìèòèõ, ïðîñóøåíèõ ÿã³ä òðåáà 
ðîçòåðòè ç 700 ã öóêðó, çáåð³ãàòè ó 
ïðîõîëîäíîìó ì³ñö³ áåç ñòåðèë³-
çàö³¿, âæèâàòè ïî 75-100 ã íà äåíü. 
Òàê³ êóðñè ë³êóâàííÿ òðåáà ïðîâîäè-
òè äâ³÷³ íà ð³ê – íàâåñí³ òà âîñåíè. 

Ñóøåí³ ïëîäè. Äëÿ ë³êóâàííÿ ãî-
äèòüñÿ ³ íàñò³é ³ç ñóøåíèõ ïëîä³â – 
2-4 ñòîëîâ³ ëîæêè çàñèïàòè ó òåð-
ìîñ, çàëèòè 500 ìë îêðîïó, íàñòî-
ÿòè 6-8 ãîäèí. Âèïèòè âïðîäîâæ 
äíÿ çà 3 ïðèéîìè çà 20-40 õâ. äî 
¿äè. 

Óâàãà! Ãîðîáèíó íå ìîæíà ïå-
ðåäîçîâóâàòè, ³íàêøå öå ìîæå 
ïðèçâåñòè äî ëàìêîñò³ ñóäèí. 

Горобина

Аронія Брильянт
ОКН-592 – 89 грн. за шт. (контейнер)

Аронія Брильянт восени

Надзвичайно декоративний сорт,  відомий своїми 
смачнющими глянцевими, яскраво-червоними 
ягодами, що довго зберігаються на кущі і красивим 
багряним забарвленням  листя осінню. Компактна 
форма (висота до 1,5-2 м), невибаглива, 
рекомендована як професіоналам, так і любителям-
садівникам.

Калина жовта
ОКН-626 - 42 грн. за шт. (контейнер)

Плоди   жовтого кольору, цілющі, багаті на вітамін E, 
провітамін A, мають своєрідний ароматичний букет . 
Термін дозрівання – липень, але не опадають до 
жовтня. Урожайність від 6 -10 кг з куща. Хороший 
медонос.

чорноплідна

Аронія звичайна
ОКН-229 – 34 грн. за шт. (контейнер)
ІАР-1 – 34 грн. за шт. (голий корінь)

Кущ до 2 м висоти з дуже цілющими ягодами, що знижу-
ють тиск, зміцнюють кровоносні судини.

Êàëèíó ï³ñëÿ ïåðøèõ çàìîðîçê³â 
îáðèâàþòü, âèäàëÿþòü ïëîäîí³æêó, 
ïëîäè çàëèâàþòü âîäîþ, âàðÿòü íà 
ñëàáêîìó âîãí³ äî ðîçì’ÿêøåííÿ. 
×åðåç ìàðëþ â³äòèñêàþòü ñ³ê. Â³ä-
ñòîþþòü 2–3 ãîäèíè. Äîäàþòü öó-
êðó – 125 ã íà 1 ë ñîêó. Íàãð³âàþòü 
íà ñëàáêîìó âîãí³ äî ðîç÷èíåííÿ, 
ïðîö³äæóþòü ÷åðåç ìàðëþ, äîâî-
äÿòü äî êèï³ííÿ. Ðîçëèâàþòü ó ãà-
ðÿ÷³ áàíêè, çàêðèâàþòü ñòåðèëüíè-
ìè êðèøêàìè. 

Êîðà êàëèíè. Öå – ë³êè äëÿ òèõ, ó 
êîãî ã³ïåðòîí³÷íà õâîðîáà ñóïðî-
âîäæóºòüñÿ áåçñîííÿì, íåâðîçàìè, 
àáî ÿêùî íåäóãà ðîçâèâàºòüñÿ íà 
òë³ êë³ìàêñó ÷è öóêðîâîãî ä³àáåòó. 2 
÷. ë. ïîäð³áíåíî¿ ñóõî¿ êîðè çàëè-
âàþòü ñêëÿíêîþ îêðîïó, íàñòîþ-
þòü ó òåðìîñ³ ïðîòÿãîì 4-6 ãîäèí, 
ïðîö³äæóþòü òà ï’þòü ïî 1/4 ñêëÿ-
íêè 3 ðàçè íà äåíü äî ¿æ³. 

Êàëèíà ç ìåäîì – ÷è íå íàéâ³äî-
ì³øèé ³ íàéïîøèðåí³øèé çàñ³á 
óêðà¿íö³â ïðîòè âèñîêîãî êðîâ’ÿ-
íîãî òèñêó. Éîãî âèêîðèñòîâóâàëè 
íàø³ áàáóñ³. Çíàäîáèòüñÿ â³í ³ íàì. 
Â³äâàð ³ç êâ³ò³â òà ïëîä³â êàëèíè 
çëåãêà çíèæóº àðòåð³àëüíèé òèñê. 
Îñü ê³ëüêà ïîì³÷íèõ ðåöåïò³â. 

Íàñò³é.1 ñò. ë. êâ³ò³â àáî 20-25 ÿã³ä 
çàëèòè 1 ñêëÿíêîþ îêðîïó, êèï’ÿ-
òèòè 5-7 õâ., íàñòîÿòè äî îõîëîä-
æåííÿ. Âèïèòè ïðîòÿãîì äíÿ â 
ïðîì³æêàõ ì³æ ïðèéîìàìè ¿æ³ (ïî 
ê³ëüêà êîâòê³â çà îäèí ðàç). Àáî æ 2 
ñò. ë. ïëîä³â çàëèòè 300 ìë îêðîïó, 
êèï’ÿòèòè 2 õâ., íàñòîÿòè 1 ãîäèíó. 
Ïðèéìàòè ïî ï³âñêëÿíêè âðàíö³ òà 
ââå÷åð³ ï³ñëÿ ¿äè. 

ßêùî õâîðîáà ñóïðîâîäæóºòüñÿ 
íåâðîçîì, 3-4 ëîæêè ÿã³ä çàëèéòå 
0,5 ë îêðîïó, íàñòîþéòå â òåðìîñ³ 
ê³ëüêà ãîäèí. Öå – äåííà äîçà, ÿêó 
ìîæíà âèïèòè çà ê³ëüêà ïðèéîì³â 
äî ¿äè. 

Ñ³ê ³ç ÿã³ä. 1 ë ñîêó êàëèíè çì³-
øàòè ç 2 êã öóêðó, çáåð³ãàòè â ïðî-
õîëîäíîìó ì³ñö³. Âæèâàòè ïî 30-40 
ìë 3-4 ðàçè íà äåíü. 

Ñèðå âàðåííÿ. Ïåðåòåðòè ÿãîäè 
êàëèíè ç öóêðîì ó ïðîïîðö³¿ 1:2, 
çáåð³ãàòè â ïðîõîëîäíîìó ì³ñö³, 
âæèâàòè äî ÷àþ. 

«Ë³êè-öóêåðêè». ²ñíóº ñòàðîâèí-
íèé «ìåäîâèé» ðåöåïò ïðèãîòó-
âàííÿ êàëèíè. 

Ìåä ï³ä³ãð³âàþòü äî ðîçð³äæåííÿ, 
âìî÷óþòü ó íüîãî ïðîìèò³ ³ ï³äñó-
øåí³ êåòÿãè êàëèíè, ïîò³ì ¿õ âèñó-
øóþòü. Òàê³ ë³êè (ÿê öóêåðêè!) ìî-
æóòü çáåð³ãàòèñÿ äî ï³âðîêó. 

Äîâãî çáåð³ãàþòüñÿ ³ òàê³ ë³êè. 

Калина Київська садова
ІКЛ-1 – 39 грн. за шт.  (голий корінь)

  Ягоди 0,7г,  яскраво-червоні, кисло-солодкі на смак, без 
гіркоти. Урожайність 7 -15 кг з куща, дозріває у кінці ве-
ресня. Кущ висотою 1,5-3 м, можна формувати у вигляді 
деревця. 

Калина Радужна
ОКН-627 – 39 грн. за шт.  (контейнер)

Новий врожайний сорт. Ягоди яскраво-червоні, масою 
0,65 г. Насіння дрібне. М’якоть соковита,  гіркота відчува-
ється слабо. Ягоди містять вітаміни С, Р.  

Шипшина безколючкова
ІШП-1 –  29 грн. за шт.  (голий корінь)

Багаторічний листопадний кущ, де корисно все: листя, 
пелюстки, плоди, корені - джерело вітамінів C, P, E, B2, 
K1. Шипи повністю відсутні на всіх пагонах, плоди гладкі, 
подовжені, кулясто-конічні. Висота куща 2-3 м. 

Якщо Ви замовляєте рослини в контейне-
рах, то вони Вам усі прийдуть в контейне-
рах, а якщо голий корінь, то всі будуть з го-
лим коренем.
Рослини в контейнерах можете замовити 
відразу, бо ми висилаємо їх протягом всьо-
го літа та осені, нагадуємо що ще діє ката-
лог з журналу №2. 
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Æèìîëîñòü «â³äêðèâàº» 
ÿã³äíèé ñåçîí, òîáòî 
äîçð³âàº íàéïåðøîþ – ó 
òðàâí³-÷åðâí³. Ìîæëèâî, 
òîìó, ùî âçàãàë³ íå áî¿òüñÿ 
çèìè, ³ äîêè ³íø³ ðîñëèíè 
«â³äõîäÿòü» â³ä çèìîâîãî 
ñòðåñó, æèìîëîñòü ñòð³ìêî 
ðîçâèâàºòüñÿ ³ ïîñï³øàº ç 
âðîæàºì. 

À ìîæëèâî, òîìó, ùî ïðèðîäà 
ñòâîðèëà öþ ÿãîäó ñàìå äëÿ 
øâèäêîãî íàïîâíåííÿ íàøîãî 
îðãàí³çìó â³òàì³íàìè ï³ñëÿ âå-
ñíÿíîãî áåçâ³òàì³ííîãî ãîëîäó-
âàííÿ. Àäæå ÿãîäè æèìîëîñò³ 
¿ñò³âíî¿ (ëèøå òàê³ ìîæíà âæè-
âàòè, ïëîäè ³íøèõ âèä³â æèìî-

џ Ñ³ê íà çèìó. ßãîäè ðîçìèíà-
þòü, âè÷àâëþþòü ñ³ê, äîäàþòü öó-
êðó (äëÿ õâîðèõ íà öóêðîâèé ä³à-
áåò – êñèë³ò àáî ñîðá³ò), äîâîäÿòü 
äî êèï³ííÿ, çàëèâàþòü ó ñòåðèë³-
çîâàí³ áàíêè, çàêðèâàþòü ìåòàëå-
âèìè êðèøêàìè. Äî 1 êã ÿã³ä äîäà-
òè 120 ã öóêðó. 
џ Ä³ºòè÷íèé óçâàð – çð³ë³ ÿãîäè 

ïðîìèâàþòü, çàñèïàþòü ó ï³äãîòî-
âëåí³ ñòåðèë³çîâàí³ áàíêè, çàëèâà-
þòü íàòóðàëüíèì ñîêîì, ñòåðèë³-
çóþòü ïðè òåìïåðàòóð³ 85-90 ãðà-
äóñ³â 25 õâ. 
џ Çàöóêðîâàíå âàðåííÿ. ßãîäè 

ïîäð³áíþþòü ì³êñåðîì, äîäàþòü 
öóêðó (äî 1 êã ÿã³ä – 1,5 êã öóêðó), 
ðîç³ãð³âàþòü äî ïîâíîãî éîãî ðîç-
÷èíåííÿ, ñòàâëÿòü ó ïðîõîëîäíå 
ì³ñöå, çàêðèâàþ÷è ïîë³åòèëåíî-
âèìè êðèøêàìè.

Æèìîëîñòü ¿ñò³âíà

Íàéá³ëüøà ö³íí³ñòü ö³º¿ ðîñëèíè 
ïðè ã³ïåðòîí³¿ – ðå÷îâèíè ç Ð-â³òà-
ì³ííîþ àêòèâí³ñòþ, ÿê³ óêð³ïëþþòü 
ñóäèíè ³ ñïðèÿþòü ïðîô³ëàêòèö³ 
àòåðîñêëåðîçó. Àäæå ÷àñòî ã³ïåð-
òåíç³ÿ çóìîâëåíà ñêëåðîòè÷íèìè 
çì³íàìè â ñóäèíàõ. Ðåêîìåíäîâà-
íî âæèâàòè 50–100 ã ÿã³ä æèìîëî-
ñò³ ùîäíÿ. 

ëîñò³ ì³ñòÿòü îòðóéí³ òà íåñìà÷í³ 
ðå÷îâèíè) íàäçâè÷àéíî êîðèñí³. 
Âîíè ì³ñòÿòü ôëàâîíî¿äè, ïåêòè-
íîâ³ ðå÷îâèíè, îðãàí³÷í³ êèñëîòè – 
ÿáëó÷íó, âèííó, ëèìîííó, öóêðè, 
â³òàì³íè Ñ, ÐÐ, ì³íåðàëüí³ ñîë³ 
ìàðãàíöþ, êàë³þ, çàë³çà, öèíêó 
òîùî. Öÿ ÿãîäà ÷óäîâî ðåãóëþº 
îáì³í ðå÷îâèí. ßïîíö³, ÿê³ âæå 
äàâíî âèðîùóþòü öþ ðîñëèíó, 
ââàæàþòü, ùî âîíà ìàº «ìîëîäè-
ëüí³» âëàñòèâîñò³ – áàäüîðèòü, 
òîí³çóº, çì³öíþº, ë³êóº â³ä õâîðîá, 
÷óäîâî âòàìîâóº ñïðàãó â ñïåêó, 
â³äíîâëþº ñèëè, ïîë³ïøóº íàñòð³é 
³ ïðàöåçäàòí³ñòü. Äî òîãî æ, âîíà 
ìàëîêàëîð³éíà – ëàñóíè íå ðèçè-
êóþòü íàáðàòè çàéâó âàãó, âæè-
âàþ÷è ¿¿ äîñõî÷ó.

Ç ë³êóâàëüíîþ ìåòîþ âèêîðèñòî-
âóþòü íå ëèøå ïëîäè, à é ëèñòÿ, 
ñòåáëà, êâ³òè æèìîëîñò³. Ïðåïàðà-
òè ç íå¿ ìàþòü ñå÷îã³ííó, ïðîòè-
çàïàëüíó, àíòèñêëåðîòè÷íó, ðàíî-
çàãîþâàëüíó ä³þ. 

џ ßãîäè æèìîëîñò³ êîðèñí³ ïðè 
ã³ïåðòîí³¿, îñîáëèâî íèðêîâîãî ïî-
õîäæåííÿ, ïðè ïîðóøåíí³ ôóíêö³¿ 
êèøêîâî-øëóíêîâîãî òðàêòó. Ñâ³æ³ 
ÿãîäè êîðèñíî âæèâàòè ç äîìàø-
í³ì ñèðîì.

џ Íàñò³é ³ç ïëîä³â – 1 ñò. ë. ñó-
õèõ ïëîä³â íà 1 ñêëÿíêó îêðîïó, 
íàñòîÿòè â òåðìîñ³ 2 ãîä., ïèòè ïî 
÷âåðò³ ñêëÿíêè 3–4 ðàçè íà äåíü 
ïðè àâ³òàì³íîç³, ïàðîäîíòîç³, 
êîë³ò³.
џ Íàñò³é ³ç ëèñòÿ ³ ñòåáåë æèìî-

ëîñò³ â íàðîäí³é ìåäèöèí³ çàñòîñî-
âóþòü ÿê áîëåçàñïîê³éëèâèé çàñ³á 
(ïðè êîëüêàõ òà ñóãëîáîâèõ áî-
ëÿõ). 1 ñò. ë. ñóõîãî ïîäð³áíåíîãî 
ëèñòÿ íà 1 ñêëÿíêó îêðîïó, íàñòî-
þþòü 30 õâ., ïðîö³äæóþòü òà ï’þòü 
ïî 2 ñò. ë. òðè ðàçè íà äåíü. Â³äâà-
ðîì ³ç ñòåáåë çì³öíþþòü âîëîññÿ. 
џ Íàñò³é ³ç êâ³òîê êîðèñíèé ïðè 

àíã³í³, ñòîìàòèò³, ä³àáåòè÷íîìó ïà-
ðîäîíòîç³ (äëÿ ïîëîñêàííÿ), äëÿ 
ïðîìèâàííÿ ãí³éíèõ ðàí, âèðàçîê 
òà ïðîëåæí³â. Ðåöåïò ïðèãîòóâàí-
íÿ: 1 ÷. ë. êâ³òîê íà ñêëÿíêó îêðî-
ïó, íàñòîÿòè ãîäèíó. 
џ Â³äâàð ³ç êîðè òà ã³ëîê æèìî-

ëîñò³ – ë³êè ïðîòè øëóíêîâîãî áî-
ëþ, êîë³òó, ðåâìàòèçìó, õðîí³÷íîãî 
ïàíêðåàòèòó ó õâîðèõ íà öóêðîâèé 
ä³àáåò, ïîì³÷íèé ïðè íàáðÿêàõ, ã³-
ïî- òà àâ³òàì³íîç³. 1 ñò. ë. ïîäð³á-
íåíî¿ êîðè òà ã³ëîê çàëèâàþòü 300 
ìë âîäè, êèï’ÿòÿòü 5-10 õâ., íàñòî-
þþòü ãîäèíó, ïðîö³äæóþòü, ï’þòü 
ïî 1 ñò. ë. òðè ðàçè íà äåíü äî ¿äè

Æèìîëîñòü –

ÿã³äíèé ï³îíåð

Альонушка  (3-річний  саджанець)
ІЖМ -1 – 99 грн. за шт. (голий корінь)

Аріна (2-річний саджанець)
ІЖМ-21 – 79 грн. за шт. (голий корінь)

Дончанка  (3-річний саджанець)
ІЖМ -3 – 99 грн. за шт. (голий корінь)

Скіфська  (2-річний саджанець)
ІЖМ -4 – 79 грн. за шт. (голий корінь)

Îáîâ’ÿçêîâî â³çüì³òü öåé ñîðò: Âè ëàñóâàòè-
ìåòå éîãî ñìà÷íèìè êèñëî-ñîëîäêèìè ÿãîäà-
ìè ùå äîâãî ï³ñëÿ òîãî, ÿê ³íø³ ñîðòè â³äïëî-
äîíîñÿòü. Âðîæàéí³ñòü 1,6-1,9 êã ç êóùà.

Ñåðåäíüîðîñëèé êóù. ßãîäà îêðóãëà, ìàñîþ 
0,7-0,8 ã. Ïðèºìíîãî êèñëî-ñîëîäêîãî ñìàêó. 
Âðîæàéí³ñòü áëèçüêî 2 êã ç êóùà. Ñîðò ñåðå-
äíüîãî òåðì³íó äîçð³âàííÿ.

Ïîñóõîñò³éêèé ñîðò Äîíåöüêîãî Áîòàí³÷íîãî 
ñàäó. ßãîäè êèñëî-ñîëîäê³ áåç ã³ðêîòè ìàñîþ 
0.7 ã ³ á³ëüøå.

Ñîðò âèâåäåíî â Äîíåöüêîìó Áîòàí³÷íîìó 
ñàäó. Êóù íåâèñîêèé 1,1 ì, êîìïàêòíèé.  
ßãîäè êèñëî-ñîëîäê³ ìàñîþ á³ëÿ 1 ã, äîñòèãà-
þòü íà ïî÷àòêó ÷åðâíÿ. Âèð³çíÿºòüñÿ ïîñóõî-
ñò³éê³ñòþ.

Суттєва
економія

ОКН-499В -  355 грн. за компл.
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Æèìîëîñòü «â³äêðèâàº» 
ÿã³äíèé ñåçîí, òîáòî 
äîçð³âàº íàéïåðøîþ – ó 
òðàâí³-÷åðâí³. Ìîæëèâî, 
òîìó, ùî âçàãàë³ íå áî¿òüñÿ 
çèìè, ³ äîêè ³íø³ ðîñëèíè 
«â³äõîäÿòü» â³ä çèìîâîãî 
ñòðåñó, æèìîëîñòü ñòð³ìêî 
ðîçâèâàºòüñÿ ³ ïîñï³øàº ç 
âðîæàºì. 

À ìîæëèâî, òîìó, ùî ïðèðîäà 
ñòâîðèëà öþ ÿãîäó ñàìå äëÿ 
øâèäêîãî íàïîâíåííÿ íàøîãî 
îðãàí³çìó â³òàì³íàìè ï³ñëÿ âå-
ñíÿíîãî áåçâ³òàì³ííîãî ãîëîäó-
âàííÿ. Àäæå ÿãîäè æèìîëîñò³ 
¿ñò³âíî¿ (ëèøå òàê³ ìîæíà âæè-
âàòè, ïëîäè ³íøèõ âèä³â æèìî-

џ Ñ³ê íà çèìó. ßãîäè ðîçìèíà-
þòü, âè÷àâëþþòü ñ³ê, äîäàþòü öó-
êðó (äëÿ õâîðèõ íà öóêðîâèé ä³à-
áåò – êñèë³ò àáî ñîðá³ò), äîâîäÿòü 
äî êèï³ííÿ, çàëèâàþòü ó ñòåðèë³-
çîâàí³ áàíêè, çàêðèâàþòü ìåòàëå-
âèìè êðèøêàìè. Äî 1 êã ÿã³ä äîäà-
òè 120 ã öóêðó. 
џ Ä³ºòè÷íèé óçâàð – çð³ë³ ÿãîäè 

ïðîìèâàþòü, çàñèïàþòü ó ï³äãîòî-
âëåí³ ñòåðèë³çîâàí³ áàíêè, çàëèâà-
þòü íàòóðàëüíèì ñîêîì, ñòåðèë³-
çóþòü ïðè òåìïåðàòóð³ 85-90 ãðà-
äóñ³â 25 õâ. 
џ Çàöóêðîâàíå âàðåííÿ. ßãîäè 

ïîäð³áíþþòü ì³êñåðîì, äîäàþòü 
öóêðó (äî 1 êã ÿã³ä – 1,5 êã öóêðó), 
ðîç³ãð³âàþòü äî ïîâíîãî éîãî ðîç-
÷èíåííÿ, ñòàâëÿòü ó ïðîõîëîäíå 
ì³ñöå, çàêðèâàþ÷è ïîë³åòèëåíî-
âèìè êðèøêàìè.

Æèìîëîñòü ¿ñò³âíà

Íàéá³ëüøà ö³íí³ñòü ö³º¿ ðîñëèíè 
ïðè ã³ïåðòîí³¿ – ðå÷îâèíè ç Ð-â³òà-
ì³ííîþ àêòèâí³ñòþ, ÿê³ óêð³ïëþþòü 
ñóäèíè ³ ñïðèÿþòü ïðîô³ëàêòèö³ 
àòåðîñêëåðîçó. Àäæå ÷àñòî ã³ïåð-
òåíç³ÿ çóìîâëåíà ñêëåðîòè÷íèìè 
çì³íàìè â ñóäèíàõ. Ðåêîìåíäîâà-
íî âæèâàòè 50–100 ã ÿã³ä æèìîëî-
ñò³ ùîäíÿ. 

ëîñò³ ì³ñòÿòü îòðóéí³ òà íåñìà÷í³ 
ðå÷îâèíè) íàäçâè÷àéíî êîðèñí³. 
Âîíè ì³ñòÿòü ôëàâîíî¿äè, ïåêòè-
íîâ³ ðå÷îâèíè, îðãàí³÷í³ êèñëîòè – 
ÿáëó÷íó, âèííó, ëèìîííó, öóêðè, 
â³òàì³íè Ñ, ÐÐ, ì³íåðàëüí³ ñîë³ 
ìàðãàíöþ, êàë³þ, çàë³çà, öèíêó 
òîùî. Öÿ ÿãîäà ÷óäîâî ðåãóëþº 
îáì³í ðå÷îâèí. ßïîíö³, ÿê³ âæå 
äàâíî âèðîùóþòü öþ ðîñëèíó, 
ââàæàþòü, ùî âîíà ìàº «ìîëîäè-
ëüí³» âëàñòèâîñò³ – áàäüîðèòü, 
òîí³çóº, çì³öíþº, ë³êóº â³ä õâîðîá, 
÷óäîâî âòàìîâóº ñïðàãó â ñïåêó, 
â³äíîâëþº ñèëè, ïîë³ïøóº íàñòð³é 
³ ïðàöåçäàòí³ñòü. Äî òîãî æ, âîíà 
ìàëîêàëîð³éíà – ëàñóíè íå ðèçè-
êóþòü íàáðàòè çàéâó âàãó, âæè-
âàþ÷è ¿¿ äîñõî÷ó.

Ç ë³êóâàëüíîþ ìåòîþ âèêîðèñòî-
âóþòü íå ëèøå ïëîäè, à é ëèñòÿ, 
ñòåáëà, êâ³òè æèìîëîñò³. Ïðåïàðà-
òè ç íå¿ ìàþòü ñå÷îã³ííó, ïðîòè-
çàïàëüíó, àíòèñêëåðîòè÷íó, ðàíî-
çàãîþâàëüíó ä³þ. 

џ ßãîäè æèìîëîñò³ êîðèñí³ ïðè 
ã³ïåðòîí³¿, îñîáëèâî íèðêîâîãî ïî-
õîäæåííÿ, ïðè ïîðóøåíí³ ôóíêö³¿ 
êèøêîâî-øëóíêîâîãî òðàêòó. Ñâ³æ³ 
ÿãîäè êîðèñíî âæèâàòè ç äîìàø-
í³ì ñèðîì.

џ Íàñò³é ³ç ïëîä³â – 1 ñò. ë. ñó-
õèõ ïëîä³â íà 1 ñêëÿíêó îêðîïó, 
íàñòîÿòè â òåðìîñ³ 2 ãîä., ïèòè ïî 
÷âåðò³ ñêëÿíêè 3–4 ðàçè íà äåíü 
ïðè àâ³òàì³íîç³, ïàðîäîíòîç³, 
êîë³ò³.
џ Íàñò³é ³ç ëèñòÿ ³ ñòåáåë æèìî-

ëîñò³ â íàðîäí³é ìåäèöèí³ çàñòîñî-
âóþòü ÿê áîëåçàñïîê³éëèâèé çàñ³á 
(ïðè êîëüêàõ òà ñóãëîáîâèõ áî-
ëÿõ). 1 ñò. ë. ñóõîãî ïîäð³áíåíîãî 
ëèñòÿ íà 1 ñêëÿíêó îêðîïó, íàñòî-
þþòü 30 õâ., ïðîö³äæóþòü òà ï’þòü 
ïî 2 ñò. ë. òðè ðàçè íà äåíü. Â³äâà-
ðîì ³ç ñòåáåë çì³öíþþòü âîëîññÿ. 
џ Íàñò³é ³ç êâ³òîê êîðèñíèé ïðè 

àíã³í³, ñòîìàòèò³, ä³àáåòè÷íîìó ïà-
ðîäîíòîç³ (äëÿ ïîëîñêàííÿ), äëÿ 
ïðîìèâàííÿ ãí³éíèõ ðàí, âèðàçîê 
òà ïðîëåæí³â. Ðåöåïò ïðèãîòóâàí-
íÿ: 1 ÷. ë. êâ³òîê íà ñêëÿíêó îêðî-
ïó, íàñòîÿòè ãîäèíó. 
џ Â³äâàð ³ç êîðè òà ã³ëîê æèìî-

ëîñò³ – ë³êè ïðîòè øëóíêîâîãî áî-
ëþ, êîë³òó, ðåâìàòèçìó, õðîí³÷íîãî 
ïàíêðåàòèòó ó õâîðèõ íà öóêðîâèé 
ä³àáåò, ïîì³÷íèé ïðè íàáðÿêàõ, ã³-
ïî- òà àâ³òàì³íîç³. 1 ñò. ë. ïîäð³á-
íåíî¿ êîðè òà ã³ëîê çàëèâàþòü 300 
ìë âîäè, êèï’ÿòÿòü 5-10 õâ., íàñòî-
þþòü ãîäèíó, ïðîö³äæóþòü, ï’þòü 
ïî 1 ñò. ë. òðè ðàçè íà äåíü äî ¿äè

Æèìîëîñòü –

ÿã³äíèé ï³îíåð

Альонушка  (3-річний  саджанець)
ІЖМ -1 – 99 грн. за шт. (голий корінь)

Аріна (2-річний саджанець)
ІЖМ-21 – 79 грн. за шт. (голий корінь)

Дончанка  (3-річний саджанець)
ІЖМ -3 – 99 грн. за шт. (голий корінь)

Скіфська  (2-річний саджанець)
ІЖМ -4 – 79 грн. за шт. (голий корінь)

Îáîâ’ÿçêîâî â³çüì³òü öåé ñîðò: Âè ëàñóâàòè-
ìåòå éîãî ñìà÷íèìè êèñëî-ñîëîäêèìè ÿãîäà-
ìè ùå äîâãî ï³ñëÿ òîãî, ÿê ³íø³ ñîðòè â³äïëî-
äîíîñÿòü. Âðîæàéí³ñòü 1,6-1,9 êã ç êóùà.

Ñåðåäíüîðîñëèé êóù. ßãîäà îêðóãëà, ìàñîþ 
0,7-0,8 ã. Ïðèºìíîãî êèñëî-ñîëîäêîãî ñìàêó. 
Âðîæàéí³ñòü áëèçüêî 2 êã ç êóùà. Ñîðò ñåðå-
äíüîãî òåðì³íó äîçð³âàííÿ.

Ïîñóõîñò³éêèé ñîðò Äîíåöüêîãî Áîòàí³÷íîãî 
ñàäó. ßãîäè êèñëî-ñîëîäê³ áåç ã³ðêîòè ìàñîþ 
0.7 ã ³ á³ëüøå.

Ñîðò âèâåäåíî â Äîíåöüêîìó Áîòàí³÷íîìó 
ñàäó. Êóù íåâèñîêèé 1,1 ì, êîìïàêòíèé.  
ßãîäè êèñëî-ñîëîäê³ ìàñîþ á³ëÿ 1 ã, äîñòèãà-
þòü íà ïî÷àòêó ÷åðâíÿ. Âèð³çíÿºòüñÿ ïîñóõî-
ñò³éê³ñòþ.
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Öþ äèâî-ÿãîäó ðåêîìåíäó-
þòü ñïîæèâàòè ïðè áàãà-
òüîõ õâîðîáàõ, çîêðåìà ïðè 
ã³ïåðòîí³¿, íåðâîâîìó âèñíà-
æåíí³, áåçñîíí³, õâîðîáàõ 
ñåðöÿ. 

ßãîäè. Ä³ÿ âèíîãðàäó ñõîæà íà 
ä³þ ö³ëþùèõ ì³íåðàëüíèõ âîä. Òðå-
áà ùîäåííî âæèâàòè â³ä 600 ã äî 
1,5-2 êã ÿã³ä çà òðè ïðèéîìè ïðî-
òÿãîì 1-2 ì³ñÿö³â (ÿêùî íåìà öóêðî-
âîãî ä³àáåòó òà ³íøèõ ïðîòèïîêà-
çàíü). Ñïî÷àòêó âæèâàþòü ïî 200-
300 ã âèíîãðàäó 2-3 ðàçè íà äåíü çà 
ãîäèíó äî ¿äè, à ïîò³ì äîçó ïîñòóïî-
âî çá³ëüøóþòü ³ âæèâàþòü ¿¿ âæå 
÷åðåç ãîäèíó ï³ñëÿ ¿æ³. 

Ñ³ê. Ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè ñâ³-
æîïðèãîòîâëåíèé âèíîãðàäíèé ñ³ê 
ïî 250 ìë çà ïðèéîì 1-2 ðàçè íà 
äåíü, ïîñòóïîâî äîâîäÿ÷è ðàçîâó 
äîçó äî 0,5 ë. Ó öåé ïåð³îä íå ðåêî-
ìåíäóþòü âæèâàòè æèðíó ¿æó, ïèòè 
ñèðå ìîëîêî, ïèâî, ñïèðòí³ íàïî¿, 
ì³íåðàëüí³ âîäè, ¿ñòè áàãàòî îâî÷³â, 
îñîáëèâî îã³ðê³â, òà ôðóêò³â, áî òà-
êå «ïîºäíàííÿ» ÷àñòî ñïðè÷èíÿº 
ðîçëàä øëóíêà.

Ìîëîäå ëèñòÿ. Ìàëîâ³äîìèé 
ôàêò: âèë³êóâàòè ã³ïåðòîí³þ äîïî-
ìàãàº ñïèðòîâà íàñòîÿíêà ç ëèñòÿ 
òà ìîëîäèõ ã³ëîê âèíîãðàäó, çàãî-
òîâëåíèõ ó òðàâí³. ¯¿ ãîòóþòü ó ïðî-
ïîðö³¿ 1:10, íàñòîþþòü 10-12 äí³â, 
âæèâàþòü ïî 1 ñòîëîâ³é ëîæö³ 2-3 
ðàçè íà äåíü. 

Óâàãà! Âèíîãðàä íå ðåêîìåíäó-
þòü âæèâàòè ïðè âèðàçêîâîìó 
ñòîìàòèò³, êàð³ºñ³, öóêðîâîìó ä³-
àáåò³, âèðàçêîâ³é õâîðîá³, ã³ïåðà-
öèäíîìó ãàñòðèò³, îæèð³íí³, íà-
áðÿêàõ, ìåòåîðèçì³, õðîí³÷íèõ 
ïðîíîñàõ òà ïðè ³íäèâ³äóàëüí³é 
íåïåðåíîñèìîñò³. 

Виноград Зілга 
ІВН-48 – 69 грн. за шт. (контейнер)
ІВН-48В – 248 грн. за 4 шт. (економія 28 грн.)

Виноград Бажена 
ІВН-44 – 69 грн. за шт.(голий корінь)
ІВН-44В – 248 грн. за 4 шт. (економія 28 грн.)

Актинідія аргута Сентябрська 
ОКН-167 – 99 грн. за шт. (контейнер)Виноград Оріон 

ІВН-45 – 59 грн. за шт. (голий корінь)
ІВН-45В – 212 грн. за 4 шт. (економія 24 грн.)

Виноград Гала 
ІВН-46 – 59 грн. за шт. (голий корінь)
ІВН-46В – 212 грн. за 4 шт. (економія 24 грн.)

Виноград Супер-екстра 
ІВН-30 – 59 грн. за шт. (голий корінь)
ІВН-46В – 212 грн. за 4 шт. (економія 24 грн.)

Актинідія аргута Рімма
ОКН-88 – 99 грн. за шт.  (контейнер)

Виноград Велес 
ІВН-42 – 69 грн. за шт.  (голий корінь)
ІВН-42В – 248 грн. за 4 шт. (економія 28 грн.)

Лимонник китайський 
ОКН – 90 – 89 грн. за шт.  (контейнер)

 Виноград Киш-Миш рожевий  
ІВН-43 – 59 грн. за шт. (голий корінь)
ІВН-43В – 212 грн. за 4 шт. (економія 24 грн.)

Виноград Сфінкс 
ІВН-47 – 69 грн.за шт. (голий корінь)
ІВН-47В – 248 грн. за 4 шт. (економія 28 грн.)

Актинідія аргута Київська гібридна 
ОКН-578 – 99 грн. за шт. (контейнер)

Актинідія аргута чоловіча Дон Жуан 
ОКН-87 – 99 грн. за шт. (контейнер)

Надранній морозостійкий сорт.Грона великі, масою 350-
400 г, циліндричні, щільні. Ягоди слабо овальні, масою 
4-4,5 г, смачні із слабким ізабельним ароматом. Урожай 
може довго висіти на кущах, не втрачаючи смакових 
якостей. Сорт транспортабельний і стійкий до хвороб.

Раннього терміну дозрівання (100 - 110 днів) сорт. Кущі 
сильнорослі, грона великі, масою 700 - 1500 г.  Ягоди 
дуже великі 10-15 г, жовті,  соковиті, м’ясисті, мають не-
повторний смак. Шкірка тоненька. Сорт добре запилю-
ється. Транспортабельність висока. Морозостійкість – 
-21°С,   бажано укривати на зиму. 

Висота рослини 3-4 м. Білі квіти, що розпускаються в 
травні, володіють легким, лимонним ароматом. Плоди 
масою 7-10 г, як правило, дозрівають у вересні, якщо їх 
не збирати вчасно, то вони опадуть.Надраннього терміну дозрівання сорт. Кущ сильнорослий. 

Грона дуже великі 800-1500г іноді до 2. 5 кг. Ягоди великі, 
10-12г, червоно-фіолетові. М’якоть, мармеладна, приєм-
ного  ледь помітного  мускатного смаку, солодка.  Урожай-
ність висока. Стійкий до хвороб. Морозостійкість – -23°С.    

Столова форма винограду раннього терміну дозрівання, 
110-115 днів. Кущ великої сили росту. Ягоди темно- сині, 
овальні, м’ясисті, вагою 7-9 г. Грона великі – 550 – 900 г. 
Стійка до хвороб. Морозостійкість -21 °С ( укривний сорт). 

Новий супер-раннього терміну дозрівання сорт (90-05 
днів) підходить для регіонів з прохолодним кліматом. 
Кущі сильнорослі. Грона   500-700 г,  ягоди  – 7-9 г,   янта-
рно- жовті. Висока транспортабельність і врожайність, 
морозостійкість – до -24-25°С.    

Ягоди світло-зеленого кольору, з великою кількістю дріб-
них підшкірних цяток. М’якуш соковитий, солодко-кисло-
го смаку із сильним ананасовим ароматом. Маса плоду 
5-8 г. Врожайність з куща – 10-12 кг. Плоди дозрівають у 
другій половині вересня.

Безнасіннєвий сорт раннього терміну дозрівання (близь-
ко 100 днів). Кущі сильнорослі, грона дуже великі – 900-
1700 г, іноді  до 3 кг. Ягоди – 4 -5 г, рожеві, майже прозо-
рі, м’якоть щільна, хрумка, має мускатний аромат. 
Шкірка тоненька.  Транспортабельний, стійкий до хвороб. 

Морозостійка листопадна ліана з приємним запахом ли-
мона. Любить родючий, вологий грунт без застою води, 
обов’язковий дренаж. Краще росте і плодоносить в доб-
ре освітлених місцях, але без прямого сильного сонця. 
Основу рослини потрібно замульчувати перепрівшим пе-
регноєм, щоб не допустити пересихання грунту, а потім 
присипати (близько 2 cм) шаром перекомпостованої ко-
ри. Протягом перших двох років після посадки не обріза 
краще дати йому можливість вільно розростатися, після 
чого необхідно вибрати 1-3 найбільш потужних пагони і 
прив’язати їх до опори, щоб рослина росла вертикально 
вгору. Пагони, які залишилися не підв’язані, без опори, 
плодів не даватимуть.  
Необхідно пам’ятати про регулярний, рясний і своєчас-
ний полив, так як лимонник не переносить посуху. 

Дуже смачний,солодкий безнасіннєвий сорт. Ягідка м’я-
систа, соковита, шкірка м’яка. Сорт середнього терміну 
дозрівання - до 130 днів. Грона масою до 0,5 - 2 кг. Ягоди 
великі,  3-4 г, рожеві, майже прозорі. Стійкий до хвороб і 
морозів. 

Столова форма винограду дуже раннього терміну дозрі-
вання (100-105 днів). Сильнорослий. Грона великі до 1 – 
1, 5 кг, ягоди  – до 10 г, темно-синього кольору, з   хрум-
кою соковитою м’якоттю, приємні на смак, має унікаль-
ний аромат. Високоврожайний. 

Витка ліана 8-10 м завдовжки, дводомна, зимостійка. 
Плоди масою - 18 г, смачні, соковиті, ароматні за смаком: 
нагадують ківі. М’якоть ніжна, солодка, червона навколо 
насіння і біля основи плодоніжки. Дозрівають плоди на 
початку вересня. Вступає кущ в плодоношення: на 3 рік. 
Врожайність з куща – 5-10 кг.

Чоловіча листопадна ліана. Одна ліана може запилити 5-
7 жіночих ( але одного виду аргута). Кущ сильнорослий; 
садити потрібно на відстані 4-5 м від інших актинідій.

Виноград
Лікар

Економія грн.37
ОКН-588 -319 грн. за компл. 
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Öþ äèâî-ÿãîäó ðåêîìåíäó-
þòü ñïîæèâàòè ïðè áàãà-
òüîõ õâîðîáàõ, çîêðåìà ïðè 
ã³ïåðòîí³¿, íåðâîâîìó âèñíà-
æåíí³, áåçñîíí³, õâîðîáàõ 
ñåðöÿ. 

ßãîäè. Ä³ÿ âèíîãðàäó ñõîæà íà 
ä³þ ö³ëþùèõ ì³íåðàëüíèõ âîä. Òðå-
áà ùîäåííî âæèâàòè â³ä 600 ã äî 
1,5-2 êã ÿã³ä çà òðè ïðèéîìè ïðî-
òÿãîì 1-2 ì³ñÿö³â (ÿêùî íåìà öóêðî-
âîãî ä³àáåòó òà ³íøèõ ïðîòèïîêà-
çàíü). Ñïî÷àòêó âæèâàþòü ïî 200-
300 ã âèíîãðàäó 2-3 ðàçè íà äåíü çà 
ãîäèíó äî ¿äè, à ïîò³ì äîçó ïîñòóïî-
âî çá³ëüøóþòü ³ âæèâàþòü ¿¿ âæå 
÷åðåç ãîäèíó ï³ñëÿ ¿æ³. 

Ñ³ê. Ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè ñâ³-
æîïðèãîòîâëåíèé âèíîãðàäíèé ñ³ê 
ïî 250 ìë çà ïðèéîì 1-2 ðàçè íà 
äåíü, ïîñòóïîâî äîâîäÿ÷è ðàçîâó 
äîçó äî 0,5 ë. Ó öåé ïåð³îä íå ðåêî-
ìåíäóþòü âæèâàòè æèðíó ¿æó, ïèòè 
ñèðå ìîëîêî, ïèâî, ñïèðòí³ íàïî¿, 
ì³íåðàëüí³ âîäè, ¿ñòè áàãàòî îâî÷³â, 
îñîáëèâî îã³ðê³â, òà ôðóêò³â, áî òà-
êå «ïîºäíàííÿ» ÷àñòî ñïðè÷èíÿº 
ðîçëàä øëóíêà.

Ìîëîäå ëèñòÿ. Ìàëîâ³äîìèé 
ôàêò: âèë³êóâàòè ã³ïåðòîí³þ äîïî-
ìàãàº ñïèðòîâà íàñòîÿíêà ç ëèñòÿ 
òà ìîëîäèõ ã³ëîê âèíîãðàäó, çàãî-
òîâëåíèõ ó òðàâí³. ¯¿ ãîòóþòü ó ïðî-
ïîðö³¿ 1:10, íàñòîþþòü 10-12 äí³â, 
âæèâàþòü ïî 1 ñòîëîâ³é ëîæö³ 2-3 
ðàçè íà äåíü. 

Óâàãà! Âèíîãðàä íå ðåêîìåíäó-
þòü âæèâàòè ïðè âèðàçêîâîìó 
ñòîìàòèò³, êàð³ºñ³, öóêðîâîìó ä³-
àáåò³, âèðàçêîâ³é õâîðîá³, ã³ïåðà-
öèäíîìó ãàñòðèò³, îæèð³íí³, íà-
áðÿêàõ, ìåòåîðèçì³, õðîí³÷íèõ 
ïðîíîñàõ òà ïðè ³íäèâ³äóàëüí³é 
íåïåðåíîñèìîñò³. 

Виноград Зілга 
ІВН-48 – 69 грн. за шт. (контейнер)
ІВН-48В – 248 грн. за 4 шт. (економія 28 грн.)

Виноград Бажена 
ІВН-44 – 69 грн. за шт.(голий корінь)
ІВН-44В – 248 грн. за 4 шт. (економія 28 грн.)

Актинідія аргута Сентябрська 
ОКН-167 – 99 грн. за шт. (контейнер)Виноград Оріон 

ІВН-45 – 59 грн. за шт. (голий корінь)
ІВН-45В – 212 грн. за 4 шт. (економія 24 грн.)

Виноград Гала 
ІВН-46 – 59 грн. за шт. (голий корінь)
ІВН-46В – 212 грн. за 4 шт. (економія 24 грн.)

Виноград Супер-екстра 
ІВН-30 – 59 грн. за шт. (голий корінь)
ІВН-46В – 212 грн. за 4 шт. (економія 24 грн.)

Актинідія аргута Рімма
ОКН-88 – 99 грн. за шт.  (контейнер)

Виноград Велес 
ІВН-42 – 69 грн. за шт.  (голий корінь)
ІВН-42В – 248 грн. за 4 шт. (економія 28 грн.)

Лимонник китайський 
ОКН – 90 – 89 грн. за шт.  (контейнер)

 Виноград Киш-Миш рожевий  
ІВН-43 – 59 грн. за шт. (голий корінь)
ІВН-43В – 212 грн. за 4 шт. (економія 24 грн.)

Виноград Сфінкс 
ІВН-47 – 69 грн.за шт. (голий корінь)
ІВН-47В – 248 грн. за 4 шт. (економія 28 грн.)

Актинідія аргута Київська гібридна 
ОКН-578 – 99 грн. за шт. (контейнер)

Актинідія аргута чоловіча Дон Жуан 
ОКН-87 – 99 грн. за шт. (контейнер)

Надранній морозостійкий сорт.Грона великі, масою 350-
400 г, циліндричні, щільні. Ягоди слабо овальні, масою 
4-4,5 г, смачні із слабким ізабельним ароматом. Урожай 
може довго висіти на кущах, не втрачаючи смакових 
якостей. Сорт транспортабельний і стійкий до хвороб.

Раннього терміну дозрівання (100 - 110 днів) сорт. Кущі 
сильнорослі, грона великі, масою 700 - 1500 г.  Ягоди 
дуже великі 10-15 г, жовті,  соковиті, м’ясисті, мають не-
повторний смак. Шкірка тоненька. Сорт добре запилю-
ється. Транспортабельність висока. Морозостійкість – 
-21°С,   бажано укривати на зиму. 

Висота рослини 3-4 м. Білі квіти, що розпускаються в 
травні, володіють легким, лимонним ароматом. Плоди 
масою 7-10 г, як правило, дозрівають у вересні, якщо їх 
не збирати вчасно, то вони опадуть.Надраннього терміну дозрівання сорт. Кущ сильнорослий. 

Грона дуже великі 800-1500г іноді до 2. 5 кг. Ягоди великі, 
10-12г, червоно-фіолетові. М’якоть, мармеладна, приєм-
ного  ледь помітного  мускатного смаку, солодка.  Урожай-
ність висока. Стійкий до хвороб. Морозостійкість – -23°С.    

Столова форма винограду раннього терміну дозрівання, 
110-115 днів. Кущ великої сили росту. Ягоди темно- сині, 
овальні, м’ясисті, вагою 7-9 г. Грона великі – 550 – 900 г. 
Стійка до хвороб. Морозостійкість -21 °С ( укривний сорт). 

Новий супер-раннього терміну дозрівання сорт (90-05 
днів) підходить для регіонів з прохолодним кліматом. 
Кущі сильнорослі. Грона   500-700 г,  ягоди  – 7-9 г,   янта-
рно- жовті. Висока транспортабельність і врожайність, 
морозостійкість – до -24-25°С.    

Ягоди світло-зеленого кольору, з великою кількістю дріб-
них підшкірних цяток. М’якуш соковитий, солодко-кисло-
го смаку із сильним ананасовим ароматом. Маса плоду 
5-8 г. Врожайність з куща – 10-12 кг. Плоди дозрівають у 
другій половині вересня.

Безнасіннєвий сорт раннього терміну дозрівання (близь-
ко 100 днів). Кущі сильнорослі, грона дуже великі – 900-
1700 г, іноді  до 3 кг. Ягоди – 4 -5 г, рожеві, майже прозо-
рі, м’якоть щільна, хрумка, має мускатний аромат. 
Шкірка тоненька.  Транспортабельний, стійкий до хвороб. 

Морозостійка листопадна ліана з приємним запахом ли-
мона. Любить родючий, вологий грунт без застою води, 
обов’язковий дренаж. Краще росте і плодоносить в доб-
ре освітлених місцях, але без прямого сильного сонця. 
Основу рослини потрібно замульчувати перепрівшим пе-
регноєм, щоб не допустити пересихання грунту, а потім 
присипати (близько 2 cм) шаром перекомпостованої ко-
ри. Протягом перших двох років після посадки не обріза 
краще дати йому можливість вільно розростатися, після 
чого необхідно вибрати 1-3 найбільш потужних пагони і 
прив’язати їх до опори, щоб рослина росла вертикально 
вгору. Пагони, які залишилися не підв’язані, без опори, 
плодів не даватимуть.  
Необхідно пам’ятати про регулярний, рясний і своєчас-
ний полив, так як лимонник не переносить посуху. 

Дуже смачний,солодкий безнасіннєвий сорт. Ягідка м’я-
систа, соковита, шкірка м’яка. Сорт середнього терміну 
дозрівання - до 130 днів. Грона масою до 0,5 - 2 кг. Ягоди 
великі,  3-4 г, рожеві, майже прозорі. Стійкий до хвороб і 
морозів. 

Столова форма винограду дуже раннього терміну дозрі-
вання (100-105 днів). Сильнорослий. Грона великі до 1 – 
1, 5 кг, ягоди  – до 10 г, темно-синього кольору, з   хрум-
кою соковитою м’якоттю, приємні на смак, має унікаль-
ний аромат. Високоврожайний. 

Витка ліана 8-10 м завдовжки, дводомна, зимостійка. 
Плоди масою - 18 г, смачні, соковиті, ароматні за смаком: 
нагадують ківі. М’якоть ніжна, солодка, червона навколо 
насіння і біля основи плодоніжки. Дозрівають плоди на 
початку вересня. Вступає кущ в плодоношення: на 3 рік. 
Врожайність з куща – 5-10 кг.

Чоловіча листопадна ліана. Одна ліана може запилити 5-
7 жіночих ( але одного виду аргута). Кущ сильнорослий; 
садити потрібно на відстані 4-5 м від інших актинідій.

Виноград
Лікар

Економія грн.37
ОКН-588 -319 грн. за компл. 

Комплект
 4-õ 

саджанців
лимонникаіз

(контейнер)
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Îáë³ïèõîâà îë³ÿ – â³äîìèé 
çàñ³á äëÿ ë³êóâàííÿ âèðàçîê 
ó øëóíêó, êèøå÷íèêó, íà ò³-
ë³. Ðàíè â³ä êîìïðåñ³â ç îáë³-
ïèõîâîþ îë³ºþ çàãîþþòüñÿ 
øâèäêî é åôåêòèâíî. 

Àëå öå – íå ºäèíå äîñòî¿í-
ñòâî îáë³ïèõè. 

Ì’ÿêóø ¿¿ ïëîä³â ì³ñòèòü 
ö³íí³ æèðí³ êèñëîòè, 

ôîñôîë³ï³äè, êàðî-
òèíî¿äè, â³òàì³íè 
Â1, Â2, Â6, Â9, ÐÐ, 
F, õîë³í, ñåðîòîí³í, 
ôëàâîíî¿äè, â³ëüí³ 

àì³íîêèñëîòè, 
äóáèëüí³ ðå-
÷îâèíè. Ó 
ëèñò³ òà êîð³ 
âèÿâëåíî 
àëêàëî¿äè, 
â³òàì³íè Ñ, 

Â1, Â2, 

íÿ ³íôàðêòó, ³íñóëüòó, âíóòð³øí³õ 
êðîâîâèëèâ³â.
џ Ç ïîäð³áíåíèõ ïëîä³â òà ñîêó 

îáë³ïèõè ðîáëÿòü êîìïðåñè ïðè 
îï³êàõ (àáî çìàùóþòü óðàæåí³ 
ì³ñöÿ 3-4 ðàçè íà äåíü). Öåé çàñ³á 
âèêîðèñòîâóþòü ³ äëÿ ë³êóâàííÿ 
åêçåìè.
џ Íàñò³é ³ç ëèñòÿ ÷è ã³ëîê îáë³-

ïèõè – 3 ÷. ë. ñèðîâèíè íà 1 ñêëÿí-
êó îêðîïó, êèï’ÿòèòè 5 õâ., íàñòîÿ-
òè 2 ãîäèíè. Êîðèñíèé ÿê êîìïðåñ 
òà äëÿ îáìèâàííÿ (3 ðàçè íà äåíü) 
ïðè îáëèñ³íí³. Ïðåïàðàòè ç ëèñòÿ 
îáë³ïèõè ñïðèÿþòü ïîì³ðíîìó çíè-
æåííþ êðîâ’ÿíîãî òèñêó, òîí³çó-
þòü, ðîçøèðþþòü ñóäèíè ñåðöÿ òà 
ìîçêó, ïîêðàùóþòü êðîâîîá³ã. 
џ Â³äâàð ³ç íàñ³ííÿ – 3 ÷. ë. 

ñèðîâèíè íà 1 ñêëÿíêó âîäè, 
êèï’ÿòèòè ï³âãîäèíè, íàñòîÿòè 2 
ãîä., ïèòè ïî 50 ìë òðè ðàçè íà 
äåíü ÿê àíòèòîêñè÷íèé çàñ³á (ó 
òîìó ÷èñë³ ³ ïðè îòðóºíí³ ñîëÿìè 
âàæêèõ ìåòàë³â). 
џ· Íàñòîÿíêà ç êîðè ã³ëîê – 3 ÷. ë. 

ñèðîâèíè íà 100 ìë 70% ñïèðòó, 
íàñòîÿòè 14 äí³â, ïèòè ïî 20–25 
êðàïåëü òðè ðàçè íà äåíü ïðè 
ïðîìåíåâ³é õâîðîá³ òà ÿê 
ïðîô³ëàêòè÷í³é ïðîòèïóõëèííèé 
çàñ³á ïðè ïîë³ïàõ òà ³íøèõ 
äîáðîÿê³ñíèõ ïóõëèíàõ. 
џ· Ïëîäè îáë³ïèõè òà âèðîáè íà ¿¿ 

îñíîâ³ îñîáëèâî ðåêîìåíäóþòü 
âæèâàòè ëþäÿì ë³òíüîãî â³êó ÿê 
çàãàëüíîçì³öíþâàëüí³ çàñîáè. 

Хоч до рани Хоч до рани Хоч до рани 
прикладай...прикладай...прикладай...

џ Ëèñòÿ îáë³ïèõè âèêîðèñòîâó-
þòü äëÿ ïðèïàðîê ïðè ðåâìàòè÷-
íèõ òà ïîäàãðè÷íèõ áîëÿõ. 2-3 ñòî-
ëîâ³ ëîæêè ëèñòÿ çàãîðòàþòü ó ìà-
ðëþ, îïóñêàþòü íà ê³ëüêà ñåêóíä â 
îêð³ï, ïðèêëàäàþòü äî õâîðîãî 
ì³ñöÿ (òðåáà òðîõè ïî÷åêàòè, ùîá 
íå îáïåêòèñÿ). 
џ Óâàãà! Ñâ³æ³ ïëîäè òà ñ³ê ç 

îáë³ïèõè íå ìîæíà âèêîðèñòî-
âóâàòè ïðè ã³ïåðàöèäíîìó ãàñ-
òðèò³ òà âèðàçêîâ³é õâîðîá³ 
øëóíêà, õâîðèì ³ç ñå÷îêàì’ÿ-
íîþ õâîðîáîþ (óðàòí³ êàìåí³). 

Â6, Â9, ÐÐ, ó íàñ³íí³ – æèðí³ êè-
ñëîòè ³ íàá³ð æèðîðîç÷èííèõ â³òà-
ì³í³â. Ïëîäè òà ëèñòÿ – ö³íí³ íàêî-
ïè÷óâà÷³ öèíêó òà ìàðãàíöþ. Ïðî 
îáë³ïèõó ÿê ë³êàðñüêó ðîñëèíó çíà-
ëè çäàâíà. Ñòàðîäàâí³ ãðåêè äîäà-
âàëè ëèñòÿ òà ïàãîíè îáë³ïèõè äî 
êîðìó äëÿ õâîðèõ êîíåé. Òâàðèíè 
øâèäêî îäóæóâàëè, à ¿õíÿ øåðñòü 
ïî÷èíàëà áëèñò³òè. Ñàìå öÿ ë³êó-
âàëüíà âëàñòèâ³ñòü îáë³ïèõè âèç-
íà÷èëà ëàòèíñüêó íàçâó ðîñëèíè – 
ó ïåðåêëàä³ «ê³íü áëèñêó÷èé». Ë³-
êàð³ òîãî ÷àñó âèêîðèñòîâóâàëè 
ïëîäè, ñ³ê, êîðó òà ëèñòÿ îáë³ïèõè 
äëÿ ë³êóâàííÿ áàãàòüîõ õâîðîá. 
Çîêðåìà, ó Êèòà¿ òà Òèáåò³ îáë³ïè-
õîþ ë³êóâàëè íå ëèøå âèðàçêè, à 
é øê³ðí³ çàõâîðþâàííÿ, õâîðîáè 
ñóãëîá³â, ðåâìàòèçì, ïîäàãðó. Íè-
í³ ñïåêòð ë³êóâàëüíèõ ïðåïàðàò³â ç 
îáë³ïèõè ðîçøèðèâñÿ.

џ Ïëîäè ³ ñ³ê ç îáë³ïèõè ðàäÿòü 
âæèâàòè ÿê ïîë³â³òàì³ííèé òà çàãà-
ëüíîçì³öíþâàëüíèé çàñ³á (70-100 
ã ÿã³ä òðè ðàçè íà äåíü). Îñîáëè-

âî êîðèñíî ïðè àòåðîñêëåðîç³, 
öóêðîâîìó ä³àáåò³, äëÿ ïîêðà-
ùåííÿ îáì³íó ðå÷îâèí, ïðè 

øê³ðíèõ çàõâîðþâàííÿõ, 
ã³ïîàöèäíîìó ãàñòðèò³ òà 
ã³ïîâ³òàì³íîç³. Ïëîäè îáë³-
ïèõè ì³ñòÿòü ðå÷îâèíè, ÿê³ 

çì³öíþþòü ñóäèíè, ñïðèÿ-
þòü ¿õí³é åëàñòè÷íîñò³, ùî 

çíèæóº éìîâ³ðí³ñòü âèíèêíåí-

Якщо Ви замовляєте рослини в контейне-
рах, то вони Вам усі прийдуть в контейне-
рах, а якщо голий корінь, то всі будуть з го-
лим коренем.
Рослини в контейнерах можете замовити 
відразу, бо ми висилаємо їх протягом всьо-
го літа та осені, нагадуємо що ще діє ката-
лог з журналу №2. 

Îáë³ïèõîâà ñìàêîòà

   Âàðåííÿ ç îáë³ïèõè

Ñ³ê ç îáë³ïèõè
1 êã ïëîä³â çàëèòè 2 ñêëÿíêàìè õîëîä-
íî¿ êèï’ÿ÷åíî¿ âîäè, ïåðåì³øàòè, âè-
÷àâèòè ñ³ê, ðîçëèòè â áàíêè, çáåð³ãàòè 
â òåìíîìó ïðîõîëîäíîìó ì³ñö³.

Æåëå
2 ñêëÿíêè ñîêó ç îáë³ïèõè çì³øàòè ³ç 
1 ñêëÿíêîþ ÿáëó÷íîãî ñîêó òà 3 ñò. ë. 
öóêðó, ïðîêèï’ÿòèòè, çàëèòè ðîç÷èíîì 
æåëàòèíó, ðîçëèòè.

Ìóñ
2 ñêëÿíêè ÿã³ä ïðîòåðòè ÷åðåç ðåøåòî, 
çàëèòè 2 ñêëÿíêàìè âîäè, çàêèï’ÿòèòè, 
ïðîö³äèòè, äîäàòè 1 ñêëÿíêó öóêðó, 
äîäàòè ðîç÷èí æåëàòèíó ³ ñ³ê ç îáë³-
ïèõè, çáèòè äî óòâîðåííÿ ï³íè, ðîçëè-
òè, ïîñòàâèòè â õîëîäíå ì³ñöå. 

Âàðåííÿ
1 êã îáë³ïèõè ïåðåñèïàòè 2 êã öóêðó, 
ïðîïóñòèòè ÷åðåç ì’ÿñîðóáêó, à ïîò³ì 
÷åðåç ñèòî, ðîçëèòè ó ñêëÿí³ áàíêè, 
íàêðèòè êðèøêàìè.

Êèñ³ëü
Ó êèïëÿ÷ó âîäó (2 ñêëÿíêè) äîäàòè 1 
ñò. ë. öóêðó, êðîõìàëü (2 ñò. ë.), 
ðîçâåäåíèé õîëîäíîþ âîäîþ, òà 1 
ñêëÿíêó ñîêó ç îáë³ïèõè, ïåðåì³øàòè, 
îõîëîäèòè, ïîäàâàòè ç³ çáèòèìè 
âåðøêàìè.

Обліпиха Либідь
ОКН-625 – 89 грн.за шт. (контейнер)

Обліпиха Київський янтар
ОКН-624 – 89 грн. за шт. (контейнер)

Обліпиха Адам
ОКН-628 – 89 грн. за шт. (контейнер)

Êóù, àáî äåðåâöå âèñîòîþ äî 2 ì, áåç øèï³â. 
Òåðì³í äîçð³âàííÿ ðàíí³é - ïî÷àòîê ñåðïíÿ. 
ßãîäè æîâò³, 0,8 ã, àðîìàòí³, êèñëî-ñîëîäê³. 
Âñòóïàº â ïëîäîíîøåííÿ íà 3-4 ð³ê. Âðîæàé-
í³ñòü äî 20 êã ç   êóùà íà 6-7 ð³ê. Âèòðèìóº 
ìîðîçè  äî -40°Ñ

Ðàííüîãî òåðì³íó äîçð³âàííÿ ñîðò. ßãîäè 
îðàíæåâ³, îâàëüíî¿ ôîðìè, ìàñîþ äî 1 ã, 
êèñëî-ñîëîäêîãî ñìàêó, àðîìàòí³, ç âèñîêèì 
âì³ñòîì êàðîòèíó. Âðîæàéí³ñòü äî 15 êã, 
äîçð³âàº íà ïî÷àòêó ñåðïíÿ. Ìîðîçîñò³éê³ñòü – 
- 40°Ñ

ßãîäè æîâò³, äî 0,6 ã, àðîìàòí³, ñëàáîêèñë³. 
Òåðì³í äîçð³âàííÿ - ïî÷àòîê ñåðïíÿ. Ïî÷èíàº 
ïëîäîíîñèòè íà 3-4 ð³ê. Óðîæàéí³ñòü: äî 10-
15 êã ç êóùà 6-7 ðîê³â.
Êóù: ñåðåäíüîðîñëèé, ñåðåäíüîêîëþ÷èé. 
Çèìîñò³éê³ñòü  äî -40°Ñ. Ïëîäè ëåãêî â³äðè-
âàþòüñÿ. 

   Ìóñ ç îáë³ïèõè

Îáë³ïèõà äâîäîìíà ðîñëèíà. 
Çàïèëþºòüñÿ â³òðîì, òîìó â ñàäó 
îáîâ’ÿçêîâî ïîòð³áíî ñàäèòè æ³-
íî÷³ òà ÷îëîâ³÷³ åêçåìïëÿðè. ßêùî 
÷îëîâ³÷à ðîñëèíà çíàõîäèòüñÿ â 
ìåæàõ 5-10 ì â³ä æ³íî÷èõ, òî öüî-
ãî ö³ëêîì äîñòàòíüî äëÿ ãàðíîãî 
çàïèëåííÿ.
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Îáë³ïèõîâà îë³ÿ – â³äîìèé 
çàñ³á äëÿ ë³êóâàííÿ âèðàçîê 
ó øëóíêó, êèøå÷íèêó, íà ò³-
ë³. Ðàíè â³ä êîìïðåñ³â ç îáë³-
ïèõîâîþ îë³ºþ çàãîþþòüñÿ 
øâèäêî é åôåêòèâíî. 

Àëå öå – íå ºäèíå äîñòî¿í-
ñòâî îáë³ïèõè. 

Ì’ÿêóø ¿¿ ïëîä³â ì³ñòèòü 
ö³íí³ æèðí³ êèñëîòè, 

ôîñôîë³ï³äè, êàðî-
òèíî¿äè, â³òàì³íè 
Â1, Â2, Â6, Â9, ÐÐ, 
F, õîë³í, ñåðîòîí³í, 
ôëàâîíî¿äè, â³ëüí³ 

àì³íîêèñëîòè, 
äóáèëüí³ ðå-
÷îâèíè. Ó 
ëèñò³ òà êîð³ 
âèÿâëåíî 
àëêàëî¿äè, 
â³òàì³íè Ñ, 

Â1, Â2, 

íÿ ³íôàðêòó, ³íñóëüòó, âíóòð³øí³õ 
êðîâîâèëèâ³â.
џ Ç ïîäð³áíåíèõ ïëîä³â òà ñîêó 

îáë³ïèõè ðîáëÿòü êîìïðåñè ïðè 
îï³êàõ (àáî çìàùóþòü óðàæåí³ 
ì³ñöÿ 3-4 ðàçè íà äåíü). Öåé çàñ³á 
âèêîðèñòîâóþòü ³ äëÿ ë³êóâàííÿ 
åêçåìè.
џ Íàñò³é ³ç ëèñòÿ ÷è ã³ëîê îáë³-

ïèõè – 3 ÷. ë. ñèðîâèíè íà 1 ñêëÿí-
êó îêðîïó, êèï’ÿòèòè 5 õâ., íàñòîÿ-
òè 2 ãîäèíè. Êîðèñíèé ÿê êîìïðåñ 
òà äëÿ îáìèâàííÿ (3 ðàçè íà äåíü) 
ïðè îáëèñ³íí³. Ïðåïàðàòè ç ëèñòÿ 
îáë³ïèõè ñïðèÿþòü ïîì³ðíîìó çíè-
æåííþ êðîâ’ÿíîãî òèñêó, òîí³çó-
þòü, ðîçøèðþþòü ñóäèíè ñåðöÿ òà 
ìîçêó, ïîêðàùóþòü êðîâîîá³ã. 
џ Â³äâàð ³ç íàñ³ííÿ – 3 ÷. ë. 

ñèðîâèíè íà 1 ñêëÿíêó âîäè, 
êèï’ÿòèòè ï³âãîäèíè, íàñòîÿòè 2 
ãîä., ïèòè ïî 50 ìë òðè ðàçè íà 
äåíü ÿê àíòèòîêñè÷íèé çàñ³á (ó 
òîìó ÷èñë³ ³ ïðè îòðóºíí³ ñîëÿìè 
âàæêèõ ìåòàë³â). 
џ· Íàñòîÿíêà ç êîðè ã³ëîê – 3 ÷. ë. 

ñèðîâèíè íà 100 ìë 70% ñïèðòó, 
íàñòîÿòè 14 äí³â, ïèòè ïî 20–25 
êðàïåëü òðè ðàçè íà äåíü ïðè 
ïðîìåíåâ³é õâîðîá³ òà ÿê 
ïðîô³ëàêòè÷í³é ïðîòèïóõëèííèé 
çàñ³á ïðè ïîë³ïàõ òà ³íøèõ 
äîáðîÿê³ñíèõ ïóõëèíàõ. 
џ· Ïëîäè îáë³ïèõè òà âèðîáè íà ¿¿ 

îñíîâ³ îñîáëèâî ðåêîìåíäóþòü 
âæèâàòè ëþäÿì ë³òíüîãî â³êó ÿê 
çàãàëüíîçì³öíþâàëüí³ çàñîáè. 

Хоч до рани Хоч до рани Хоч до рани 
прикладай...прикладай...прикладай...

џ Ëèñòÿ îáë³ïèõè âèêîðèñòîâó-
þòü äëÿ ïðèïàðîê ïðè ðåâìàòè÷-
íèõ òà ïîäàãðè÷íèõ áîëÿõ. 2-3 ñòî-
ëîâ³ ëîæêè ëèñòÿ çàãîðòàþòü ó ìà-
ðëþ, îïóñêàþòü íà ê³ëüêà ñåêóíä â 
îêð³ï, ïðèêëàäàþòü äî õâîðîãî 
ì³ñöÿ (òðåáà òðîõè ïî÷åêàòè, ùîá 
íå îáïåêòèñÿ). 
џ Óâàãà! Ñâ³æ³ ïëîäè òà ñ³ê ç 

îáë³ïèõè íå ìîæíà âèêîðèñòî-
âóâàòè ïðè ã³ïåðàöèäíîìó ãàñ-
òðèò³ òà âèðàçêîâ³é õâîðîá³ 
øëóíêà, õâîðèì ³ç ñå÷îêàì’ÿ-
íîþ õâîðîáîþ (óðàòí³ êàìåí³). 

Â6, Â9, ÐÐ, ó íàñ³íí³ – æèðí³ êè-
ñëîòè ³ íàá³ð æèðîðîç÷èííèõ â³òà-
ì³í³â. Ïëîäè òà ëèñòÿ – ö³íí³ íàêî-
ïè÷óâà÷³ öèíêó òà ìàðãàíöþ. Ïðî 
îáë³ïèõó ÿê ë³êàðñüêó ðîñëèíó çíà-
ëè çäàâíà. Ñòàðîäàâí³ ãðåêè äîäà-
âàëè ëèñòÿ òà ïàãîíè îáë³ïèõè äî 
êîðìó äëÿ õâîðèõ êîíåé. Òâàðèíè 
øâèäêî îäóæóâàëè, à ¿õíÿ øåðñòü 
ïî÷èíàëà áëèñò³òè. Ñàìå öÿ ë³êó-
âàëüíà âëàñòèâ³ñòü îáë³ïèõè âèç-
íà÷èëà ëàòèíñüêó íàçâó ðîñëèíè – 
ó ïåðåêëàä³ «ê³íü áëèñêó÷èé». Ë³-
êàð³ òîãî ÷àñó âèêîðèñòîâóâàëè 
ïëîäè, ñ³ê, êîðó òà ëèñòÿ îáë³ïèõè 
äëÿ ë³êóâàííÿ áàãàòüîõ õâîðîá. 
Çîêðåìà, ó Êèòà¿ òà Òèáåò³ îáë³ïè-
õîþ ë³êóâàëè íå ëèøå âèðàçêè, à 
é øê³ðí³ çàõâîðþâàííÿ, õâîðîáè 
ñóãëîá³â, ðåâìàòèçì, ïîäàãðó. Íè-
í³ ñïåêòð ë³êóâàëüíèõ ïðåïàðàò³â ç 
îáë³ïèõè ðîçøèðèâñÿ.

џ Ïëîäè ³ ñ³ê ç îáë³ïèõè ðàäÿòü 
âæèâàòè ÿê ïîë³â³òàì³ííèé òà çàãà-
ëüíîçì³öíþâàëüíèé çàñ³á (70-100 
ã ÿã³ä òðè ðàçè íà äåíü). Îñîáëè-

âî êîðèñíî ïðè àòåðîñêëåðîç³, 
öóêðîâîìó ä³àáåò³, äëÿ ïîêðà-
ùåííÿ îáì³íó ðå÷îâèí, ïðè 

øê³ðíèõ çàõâîðþâàííÿõ, 
ã³ïîàöèäíîìó ãàñòðèò³ òà 
ã³ïîâ³òàì³íîç³. Ïëîäè îáë³-
ïèõè ì³ñòÿòü ðå÷îâèíè, ÿê³ 

çì³öíþþòü ñóäèíè, ñïðèÿ-
þòü ¿õí³é åëàñòè÷íîñò³, ùî 

çíèæóº éìîâ³ðí³ñòü âèíèêíåí-

Якщо Ви замовляєте рослини в контейне-
рах, то вони Вам усі прийдуть в контейне-
рах, а якщо голий корінь, то всі будуть з го-
лим коренем.
Рослини в контейнерах можете замовити 
відразу, бо ми висилаємо їх протягом всьо-
го літа та осені, нагадуємо що ще діє ката-
лог з журналу №2. 

Îáë³ïèõîâà ñìàêîòà

   Âàðåííÿ ç îáë³ïèõè

Ñ³ê ç îáë³ïèõè
1 êã ïëîä³â çàëèòè 2 ñêëÿíêàìè õîëîä-
íî¿ êèï’ÿ÷åíî¿ âîäè, ïåðåì³øàòè, âè-
÷àâèòè ñ³ê, ðîçëèòè â áàíêè, çáåð³ãàòè 
â òåìíîìó ïðîõîëîäíîìó ì³ñö³.

Æåëå
2 ñêëÿíêè ñîêó ç îáë³ïèõè çì³øàòè ³ç 
1 ñêëÿíêîþ ÿáëó÷íîãî ñîêó òà 3 ñò. ë. 
öóêðó, ïðîêèï’ÿòèòè, çàëèòè ðîç÷èíîì 
æåëàòèíó, ðîçëèòè.

Ìóñ
2 ñêëÿíêè ÿã³ä ïðîòåðòè ÷åðåç ðåøåòî, 
çàëèòè 2 ñêëÿíêàìè âîäè, çàêèï’ÿòèòè, 
ïðîö³äèòè, äîäàòè 1 ñêëÿíêó öóêðó, 
äîäàòè ðîç÷èí æåëàòèíó ³ ñ³ê ç îáë³-
ïèõè, çáèòè äî óòâîðåííÿ ï³íè, ðîçëè-
òè, ïîñòàâèòè â õîëîäíå ì³ñöå. 

Âàðåííÿ
1 êã îáë³ïèõè ïåðåñèïàòè 2 êã öóêðó, 
ïðîïóñòèòè ÷åðåç ì’ÿñîðóáêó, à ïîò³ì 
÷åðåç ñèòî, ðîçëèòè ó ñêëÿí³ áàíêè, 
íàêðèòè êðèøêàìè.

Êèñ³ëü
Ó êèïëÿ÷ó âîäó (2 ñêëÿíêè) äîäàòè 1 
ñò. ë. öóêðó, êðîõìàëü (2 ñò. ë.), 
ðîçâåäåíèé õîëîäíîþ âîäîþ, òà 1 
ñêëÿíêó ñîêó ç îáë³ïèõè, ïåðåì³øàòè, 
îõîëîäèòè, ïîäàâàòè ç³ çáèòèìè 
âåðøêàìè.

Обліпиха Либідь
ОКН-625 – 89 грн.за шт. (контейнер)

Обліпиха Київський янтар
ОКН-624 – 89 грн. за шт. (контейнер)

Обліпиха Адам
ОКН-628 – 89 грн. за шт. (контейнер)

Êóù, àáî äåðåâöå âèñîòîþ äî 2 ì, áåç øèï³â. 
Òåðì³í äîçð³âàííÿ ðàíí³é - ïî÷àòîê ñåðïíÿ. 
ßãîäè æîâò³, 0,8 ã, àðîìàòí³, êèñëî-ñîëîäê³. 
Âñòóïàº â ïëîäîíîøåííÿ íà 3-4 ð³ê. Âðîæàé-
í³ñòü äî 20 êã ç   êóùà íà 6-7 ð³ê. Âèòðèìóº 
ìîðîçè  äî -40°Ñ

Ðàííüîãî òåðì³íó äîçð³âàííÿ ñîðò. ßãîäè 
îðàíæåâ³, îâàëüíî¿ ôîðìè, ìàñîþ äî 1 ã, 
êèñëî-ñîëîäêîãî ñìàêó, àðîìàòí³, ç âèñîêèì 
âì³ñòîì êàðîòèíó. Âðîæàéí³ñòü äî 15 êã, 
äîçð³âàº íà ïî÷àòêó ñåðïíÿ. Ìîðîçîñò³éê³ñòü – 
- 40°Ñ

ßãîäè æîâò³, äî 0,6 ã, àðîìàòí³, ñëàáîêèñë³. 
Òåðì³í äîçð³âàííÿ - ïî÷àòîê ñåðïíÿ. Ïî÷èíàº 
ïëîäîíîñèòè íà 3-4 ð³ê. Óðîæàéí³ñòü: äî 10-
15 êã ç êóùà 6-7 ðîê³â.
Êóù: ñåðåäíüîðîñëèé, ñåðåäíüîêîëþ÷èé. 
Çèìîñò³éê³ñòü  äî -40°Ñ. Ïëîäè ëåãêî â³äðè-
âàþòüñÿ. 

   Ìóñ ç îáë³ïèõè

Îáë³ïèõà äâîäîìíà ðîñëèíà. 
Çàïèëþºòüñÿ â³òðîì, òîìó â ñàäó 
îáîâ’ÿçêîâî ïîòð³áíî ñàäèòè æ³-
íî÷³ òà ÷îëîâ³÷³ åêçåìïëÿðè. ßêùî 
÷îëîâ³÷à ðîñëèíà çíàõîäèòüñÿ â 
ìåæàõ 5-10 ì â³ä æ³íî÷èõ, òî öüî-
ãî ö³ëêîì äîñòàòíüî äëÿ ãàðíîãî 
çàïèëåííÿ.

60 61
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 Âåñ³ëëÿ – îäèí ç íàéùàñëèâ³-
øèõ äí³â ó íàøîìó æèòò³, 
ñïîâíåíå áåçë³÷³ ïðèºìíèõ 
ïåðåæèâàíü, êëîïîò³â, ö³êà-
âèõ âðàæåíü ³ ðàä³ñíèõ ñïî-
ãàä³â. Ó òàê³ õâèëèíè õî÷å-
òüñÿ çðîáèòè ùîñü õîðîøå, 
ùîá çàïàì’ÿòàëîñÿ ³ çàêàð-
áóâàëîñÿ íåçàáóòí³ìè ôðàã-
ìåíòàìè íà ÿñêðàâèõ ùàñëè-
âèõ âåñ³ëüíèõ ôîòîãðàô³ÿõ.

 À ùî ìîæå áóòè êðàùèì, í³æ ïî-
äàðóíîê ö³ë³é ïëàíåò³ – ïîñàäêà «ñ³-
ìåéíîãî äåðåâà» àáî «äåðåâà êî-
õàííÿ». Ñàìå ïðî öþ äàâíî çàáóòó 
òðàäèö³þ õî÷ó Âàì ðîçïîâ³ñòè. 

 Ùå íàø³ ïðåäêè âèñàäæóâàëè äå-
ðåâà ó ÿêèéñü âèçíà÷íèé äåíü: âå-
ñ³ëëÿ, íàðîäæåííÿ äèòèíè. Ðîáèëè 
öå á³ëÿ âëàñíîãî áóäèíêó, âèêîðè-
ñòîâóþ÷è ïðè öüîìó ð³çíîìàí³òí³ 
ïëîäîâ³ äåðåâà òàê, ùîá ç ÷àñîì 
íàâêîëî ð³äíî¿ îñåë³ óòâîðèâñÿ ïè-
øíèé ñàä ç óëþáëåíèìè ïëîäàìè 
âèøí³, ÿáëóí³, ÷åðåøí³, ñëèâè, àá-
ðèêîñà, àëè÷³. 

 Ïðîéøîâ ÷àñ, àëå äàâí³ òðàäèö³¿ 
ìàþòü çäàòí³ñòü ïîâåðòàòèñÿ. Îñü ³ 
öåé çâè÷àé ñòàâ íàáèðàòè âñå á³ëü-
øî¿ ïîïóëÿðíîñò³ òà çíà÷íî ìîäåð-
í³çóâàâñÿ. Òàê äåðåâöå íå îáîâ’ÿç-
êîâî âèñàäæóþòü ó â³äêðèòèé ãðóíò, 
à ó êðàñèâèé ãîðùèê. Â ÿêîñò³ ðî-
ñëèíè âèêîðèñòîâóþòü ê³ìíàòíèé 
ìèðò ÷è íàâ³òü ô³êóñ.

 Ñó÷àñíèé ðèíîê ïîñàäêîâîãî ìà-
òåð³àëó íàñè÷åíèé ð³çíîìàí³òíèìè 
ñàäæàíöÿìè íå ò³ëüêè ïëîäîâèõ ³ 
ÿã³äíèõ êóëüòóð, àëå é êðàñèâèìè 
êâ³òó÷èìè, äåêîðàòèâíî ëèñòÿíèìè 
ç ö³êàâèìè ³ íåçâè÷àéíèìè ôîðìà-
ìè êðîíè. Äî âèáîðó âàðòî ï³ä³éòè 
ñåðéîçíî, àäæå òàêå ñâÿòî áóâàº 
ëèøå ðàç ó æèòò³. Êîæíå äåðåâöå 
íåñå â ñîá³ ÿêèéñü òàºìíèé çì³ñò.

 Ïëîäîâ³: ãðóøà, âèøíÿ, ÿáëóíÿ 
ñèìâîë³çóþòü áàãàòå ïîòîìñòâî.

 Âåðáà – íåâèáàãëèâå äåðåâöå, 
ùî îñï³âóâàëîñü áàãàòüìà ïîåòà-
ìè. Ñèìâîë³çóº äóøåâíèé ñïîê³é òà 
óìèðîòâîðåííÿ. 

 Ë³ùèíà îçíà÷àº ìóäð³ñòü, ÿêà òàê 
íåîáõ³äíà â ìîëîäîìó øëþá³.

 Ñàêóðà – íåçâè÷àéíà ðîñëèíà, à 
¿¿ íåçð³âíÿíí³ ðîæåâ³ êâ³òè º ñèì-
âîëîì í³æíîãî òà ÷èñòîãî êîõàííÿ.

 Áåðåçà – ÷èñòîòà òà ñâ³òëî, à ÷èñ-
ëåííà ð³çíîìàí³òí³ñòü ôîðì êðîíè ³ 
ëèñòÿ äîçâîëèòü îáðàòè ñàìå òó 
ñòðóíêó êðàñóíþ, ÿêó ïîòð³áíî.

 
Ìàãíîë³ÿ – âåñíÿíå äåðåâöå ç 

âåëèêèìè íåçâè÷àéíèìè êâ³òàìè. 
Îçíà÷àº âåñíÿíå ïðîáóäæåííÿ ³ íå-
éìîâ³ðíó êðàñó, ïðîöâ³òàííÿ ñ³ì’¿.

 Ì³ñöå äëÿ ïîñàäêè ìîæíà âèáðà-
òè íåçâè÷àéíå. Íå îáîâ’ÿçêîâî âè-
ñàäæóâàòè äåðåâî â ñåáå â äâîð³, à 
íàïðèêëàä, â ì³ñö³, äå Âè ïîçíàéî-
ìèëèñÿ. Õîðîøèì ð³øåííÿì º ïî-
äàðóâàòè éîãî ÿê³éñü óñòàíîâ³: äè-
òÿ÷îìó ñàäî÷êó ÷è øêîë³, â ÿêó íå-
çàáàðîì õîäèòèìóòü Âàø³ ä³òêè àáî 
æ âèñàäèòè éîãî ïðîñòî ó ïàðêó. 
Ïðàâäà, ïðî öå ïîòð³áíî çàçäàëå-
ã³äü ïîïåðåäèòè àäì³í³ñòðàö³þ ³ âñå 
óçãîäèòè. Âàðòî çíàòè, ùî êîëþ÷³ 
äåðåâà òà êóù³, à òàêîæ ç îòðóé-
íèìè ÿãîäàìè á³ëÿ ñàäî÷ê³â ÷è øê³ë 
âèñàäæóâàòè çàáîðîíåíî. 

 ßìó äëÿ ïîñàäêè âàðòî ï³äãîòó-
âàòè çàçäàëåã³äü, ùîá â äåíü ñâÿòà 
íå çàéìàòè áàãàòî ÷àñó (ó Âàñ ³ òàê 
éîãî íå âèñòà÷àòèìå) òà çàéâå íå 
çàáðóäíèòèñÿ. Íå çàáóäüòå ïðèõî-
ïèòè ôàðòóõ ³ ðóêàâè÷êè, àëå ãîëî-
âíå âçÿòè ëîïàòó òà ë³éêó ç âîäîþ.

 Ð³ê òîìó â ïðåêðàñíó îñ³ííþ ïîðó 
ìè ç ÷îëîâ³êîì ñâÿòêóâàëè ñâîº âå-
ñ³ëëÿ òà âèð³øèëè ïðèºäíàòèñÿ äî 
ö³º¿ ïðåêðàñíî¿  òðàäèö³¿. ßê çåëå-
íèé ñèìâîë êîõàííÿ îáðàëè ìàãíî-
ë³þ Ñóëàíäæà ç âåëèêèìè  ðîæåâè-
ìè êâ³òàìè òàê, ÿê íàì îáîì ïîäî-
áàºòüñÿ öÿ ðîñëèíà. Êðàñóíþ âèð³-

øèëè ïðåçåíòóâàòè äèòÿ÷îìó ñà-
äî÷êó ó ð³äíîìó ñåë³. Ìàãíîë³ÿ òóò – 
ñïðàâæíÿ åêçîòèêà, òîìó äëÿ íå¿ 
îáðàëè ïî÷åñíå ïàðàäíå ì³ñöå íà 
ñîíÿ÷í³é ñòîðîí³ ó çàòèøêó, ÿêèé âî-
íà äóæå ëþáèòü. Äåðåâöå íåâåëè÷-
êå, ïðîòå äóæå ãàðíå ³ ìè íå ìîæåìî 
äî÷åêàòèñÿ, êîëè âîíî çàöâ³òå.

 Ðîáèòè ïîäàðóíêè – ÷óäîâà ðèñà, 
îñîáëèâî ÿêùî öå ç ëþáîâ’þ äî ð³ä-
íèõ ì³ñöü ³ äî ö³ëî¿ ïëàíåòè. À ùå 
çåëåíà òðàäèö³ÿ – öå óí³êàëüíà íà-
ãîäà çàëèøèòè ìàëåíüêèé äîáðèé 
ñë³ä íà ö³é Çåìë³.

Магнолія Суланжа Nigra  
ОКН-598 – 144 грн. за шт.  (контейнер)

Магнолія Суланжа Lennei 
ОКН-599 – 144 грн. за шт. (контейнер)

Магнолія Ruby
ОКН-597 – 144 грн. за шт. (контейнер)

 Квіти з’являються разом з листям, нагадують ву-
зьку вазу, 10 -12 см в довжину і 5 см в ширину, 
зовні – рубіново-червоні, або пурпурні, всере-
дині – білі з вкрапленнями. Морозостійка.  

Кущ заввишки 2-3 м, бутони квітів темно-
пурпурні, квіти великі, всередині білі, листя 
великі, яскраво-зелені, восени жовті. 

Листопадний кущ з дуже великими, рубіново-червони-
ми квітками. Прекрасні квіти з’являються в ранньому 
віці, створюючи відмінне шоу. Любить сонячне місце і 
добре дреновану землю. Квітки дуже ароматні.

Магнолія Susan  
ОКН-183 – 144 грн. за шт. (контейнер)

Кущ заввишки 2, 5 м, листя темно-зелене, квіти дуже 
ароматні, зовні схожі на лілію, до 15 см довжиною, ча-
стина пелюсток загнута всередину,  зовні пелюстки біля 
основи червоні, кінчики світліші, квіти – від фіолетово- 
червоних до сіро-пурпурних. Цвіте довго, з квітня до тра-
вня- червня. Цвіте навіть молодий кущ. 

Магнолія Leonard messel
ОКН-185 - 144 грн.за шт. (контейнер)

Розлогий чагарник або невелике дерево з коротким стовбуром, 
плоско-округлою асиметричною кроною і злегка звисаючими 
гілками. Висота дорослого куща 3-5 м, розростається в ширину. 
Квітки з’являються  до  розпускання листя. Вони зірчастої форми, 
діаметром 12,5 см, пелюстки довжиною 5,7-7 см, шириною 0,8-1,5 
см, білого або блідо-рожевого кольору. Крайні пелюстки мають 
синьо-червоні або рожево-фіолетові смужки, які надають квітам 
фіолетово-рожевого забарвлення, всередині пелюстки білі. Цвіте 
з середини квітня до початку травня. 

Ùåðáàê Îêñàíà
ñìò. Á³ëîãîðîäêà, 
Êè¿âñüêà îáë.
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 Âåñ³ëëÿ – îäèí ç íàéùàñëèâ³-
øèõ äí³â ó íàøîìó æèòò³, 
ñïîâíåíå áåçë³÷³ ïðèºìíèõ 
ïåðåæèâàíü, êëîïîò³â, ö³êà-
âèõ âðàæåíü ³ ðàä³ñíèõ ñïî-
ãàä³â. Ó òàê³ õâèëèíè õî÷å-
òüñÿ çðîáèòè ùîñü õîðîøå, 
ùîá çàïàì’ÿòàëîñÿ ³ çàêàð-
áóâàëîñÿ íåçàáóòí³ìè ôðàã-
ìåíòàìè íà ÿñêðàâèõ ùàñëè-
âèõ âåñ³ëüíèõ ôîòîãðàô³ÿõ.

 À ùî ìîæå áóòè êðàùèì, í³æ ïî-
äàðóíîê ö³ë³é ïëàíåò³ – ïîñàäêà «ñ³-
ìåéíîãî äåðåâà» àáî «äåðåâà êî-
õàííÿ». Ñàìå ïðî öþ äàâíî çàáóòó 
òðàäèö³þ õî÷ó Âàì ðîçïîâ³ñòè. 

 Ùå íàø³ ïðåäêè âèñàäæóâàëè äå-
ðåâà ó ÿêèéñü âèçíà÷íèé äåíü: âå-
ñ³ëëÿ, íàðîäæåííÿ äèòèíè. Ðîáèëè 
öå á³ëÿ âëàñíîãî áóäèíêó, âèêîðè-
ñòîâóþ÷è ïðè öüîìó ð³çíîìàí³òí³ 
ïëîäîâ³ äåðåâà òàê, ùîá ç ÷àñîì 
íàâêîëî ð³äíî¿ îñåë³ óòâîðèâñÿ ïè-
øíèé ñàä ç óëþáëåíèìè ïëîäàìè 
âèøí³, ÿáëóí³, ÷åðåøí³, ñëèâè, àá-
ðèêîñà, àëè÷³. 

 Ïðîéøîâ ÷àñ, àëå äàâí³ òðàäèö³¿ 
ìàþòü çäàòí³ñòü ïîâåðòàòèñÿ. Îñü ³ 
öåé çâè÷àé ñòàâ íàáèðàòè âñå á³ëü-
øî¿ ïîïóëÿðíîñò³ òà çíà÷íî ìîäåð-
í³çóâàâñÿ. Òàê äåðåâöå íå îáîâ’ÿç-
êîâî âèñàäæóþòü ó â³äêðèòèé ãðóíò, 
à ó êðàñèâèé ãîðùèê. Â ÿêîñò³ ðî-
ñëèíè âèêîðèñòîâóþòü ê³ìíàòíèé 
ìèðò ÷è íàâ³òü ô³êóñ.

 Ñó÷àñíèé ðèíîê ïîñàäêîâîãî ìà-
òåð³àëó íàñè÷åíèé ð³çíîìàí³òíèìè 
ñàäæàíöÿìè íå ò³ëüêè ïëîäîâèõ ³ 
ÿã³äíèõ êóëüòóð, àëå é êðàñèâèìè 
êâ³òó÷èìè, äåêîðàòèâíî ëèñòÿíèìè 
ç ö³êàâèìè ³ íåçâè÷àéíèìè ôîðìà-
ìè êðîíè. Äî âèáîðó âàðòî ï³ä³éòè 
ñåðéîçíî, àäæå òàêå ñâÿòî áóâàº 
ëèøå ðàç ó æèòò³. Êîæíå äåðåâöå 
íåñå â ñîá³ ÿêèéñü òàºìíèé çì³ñò.

 Ïëîäîâ³: ãðóøà, âèøíÿ, ÿáëóíÿ 
ñèìâîë³çóþòü áàãàòå ïîòîìñòâî.

 Âåðáà – íåâèáàãëèâå äåðåâöå, 
ùî îñï³âóâàëîñü áàãàòüìà ïîåòà-
ìè. Ñèìâîë³çóº äóøåâíèé ñïîê³é òà 
óìèðîòâîðåííÿ. 

 Ë³ùèíà îçíà÷àº ìóäð³ñòü, ÿêà òàê 
íåîáõ³äíà â ìîëîäîìó øëþá³.

 Ñàêóðà – íåçâè÷àéíà ðîñëèíà, à 
¿¿ íåçð³âíÿíí³ ðîæåâ³ êâ³òè º ñèì-
âîëîì í³æíîãî òà ÷èñòîãî êîõàííÿ.

 Áåðåçà – ÷èñòîòà òà ñâ³òëî, à ÷èñ-
ëåííà ð³çíîìàí³òí³ñòü ôîðì êðîíè ³ 
ëèñòÿ äîçâîëèòü îáðàòè ñàìå òó 
ñòðóíêó êðàñóíþ, ÿêó ïîòð³áíî.

 
Ìàãíîë³ÿ – âåñíÿíå äåðåâöå ç 

âåëèêèìè íåçâè÷àéíèìè êâ³òàìè. 
Îçíà÷àº âåñíÿíå ïðîáóäæåííÿ ³ íå-
éìîâ³ðíó êðàñó, ïðîöâ³òàííÿ ñ³ì’¿.

 Ì³ñöå äëÿ ïîñàäêè ìîæíà âèáðà-
òè íåçâè÷àéíå. Íå îáîâ’ÿçêîâî âè-
ñàäæóâàòè äåðåâî â ñåáå â äâîð³, à 
íàïðèêëàä, â ì³ñö³, äå Âè ïîçíàéî-
ìèëèñÿ. Õîðîøèì ð³øåííÿì º ïî-
äàðóâàòè éîãî ÿê³éñü óñòàíîâ³: äè-
òÿ÷îìó ñàäî÷êó ÷è øêîë³, â ÿêó íå-
çàáàðîì õîäèòèìóòü Âàø³ ä³òêè àáî 
æ âèñàäèòè éîãî ïðîñòî ó ïàðêó. 
Ïðàâäà, ïðî öå ïîòð³áíî çàçäàëå-
ã³äü ïîïåðåäèòè àäì³í³ñòðàö³þ ³ âñå 
óçãîäèòè. Âàðòî çíàòè, ùî êîëþ÷³ 
äåðåâà òà êóù³, à òàêîæ ç îòðóé-
íèìè ÿãîäàìè á³ëÿ ñàäî÷ê³â ÷è øê³ë 
âèñàäæóâàòè çàáîðîíåíî. 

 ßìó äëÿ ïîñàäêè âàðòî ï³äãîòó-
âàòè çàçäàëåã³äü, ùîá â äåíü ñâÿòà 
íå çàéìàòè áàãàòî ÷àñó (ó Âàñ ³ òàê 
éîãî íå âèñòà÷àòèìå) òà çàéâå íå 
çàáðóäíèòèñÿ. Íå çàáóäüòå ïðèõî-
ïèòè ôàðòóõ ³ ðóêàâè÷êè, àëå ãîëî-
âíå âçÿòè ëîïàòó òà ë³éêó ç âîäîþ.

 Ð³ê òîìó â ïðåêðàñíó îñ³ííþ ïîðó 
ìè ç ÷îëîâ³êîì ñâÿòêóâàëè ñâîº âå-
ñ³ëëÿ òà âèð³øèëè ïðèºäíàòèñÿ äî 
ö³º¿ ïðåêðàñíî¿  òðàäèö³¿. ßê çåëå-
íèé ñèìâîë êîõàííÿ îáðàëè ìàãíî-
ë³þ Ñóëàíäæà ç âåëèêèìè  ðîæåâè-
ìè êâ³òàìè òàê, ÿê íàì îáîì ïîäî-
áàºòüñÿ öÿ ðîñëèíà. Êðàñóíþ âèð³-

øèëè ïðåçåíòóâàòè äèòÿ÷îìó ñà-
äî÷êó ó ð³äíîìó ñåë³. Ìàãíîë³ÿ òóò – 
ñïðàâæíÿ åêçîòèêà, òîìó äëÿ íå¿ 
îáðàëè ïî÷åñíå ïàðàäíå ì³ñöå íà 
ñîíÿ÷í³é ñòîðîí³ ó çàòèøêó, ÿêèé âî-
íà äóæå ëþáèòü. Äåðåâöå íåâåëè÷-
êå, ïðîòå äóæå ãàðíå ³ ìè íå ìîæåìî 
äî÷åêàòèñÿ, êîëè âîíî çàöâ³òå.

 Ðîáèòè ïîäàðóíêè – ÷óäîâà ðèñà, 
îñîáëèâî ÿêùî öå ç ëþáîâ’þ äî ð³ä-
íèõ ì³ñöü ³ äî ö³ëî¿ ïëàíåòè. À ùå 
çåëåíà òðàäèö³ÿ – öå óí³êàëüíà íà-
ãîäà çàëèøèòè ìàëåíüêèé äîáðèé 
ñë³ä íà ö³é Çåìë³.

Магнолія Суланжа Nigra  
ОКН-598 – 144 грн. за шт.  (контейнер)

Магнолія Суланжа Lennei 
ОКН-599 – 144 грн. за шт. (контейнер)

Магнолія Ruby
ОКН-597 – 144 грн. за шт. (контейнер)

 Квіти з’являються разом з листям, нагадують ву-
зьку вазу, 10 -12 см в довжину і 5 см в ширину, 
зовні – рубіново-червоні, або пурпурні, всере-
дині – білі з вкрапленнями. Морозостійка.  

Кущ заввишки 2-3 м, бутони квітів темно-
пурпурні, квіти великі, всередині білі, листя 
великі, яскраво-зелені, восени жовті. 

Листопадний кущ з дуже великими, рубіново-червони-
ми квітками. Прекрасні квіти з’являються в ранньому 
віці, створюючи відмінне шоу. Любить сонячне місце і 
добре дреновану землю. Квітки дуже ароматні.

Магнолія Susan  
ОКН-183 – 144 грн. за шт. (контейнер)

Кущ заввишки 2, 5 м, листя темно-зелене, квіти дуже 
ароматні, зовні схожі на лілію, до 15 см довжиною, ча-
стина пелюсток загнута всередину,  зовні пелюстки біля 
основи червоні, кінчики світліші, квіти – від фіолетово- 
червоних до сіро-пурпурних. Цвіте довго, з квітня до тра-
вня- червня. Цвіте навіть молодий кущ. 

Магнолія Leonard messel
ОКН-185 - 144 грн.за шт. (контейнер)

Розлогий чагарник або невелике дерево з коротким стовбуром, 
плоско-округлою асиметричною кроною і злегка звисаючими 
гілками. Висота дорослого куща 3-5 м, розростається в ширину. 
Квітки з’являються  до  розпускання листя. Вони зірчастої форми, 
діаметром 12,5 см, пелюстки довжиною 5,7-7 см, шириною 0,8-1,5 
см, білого або блідо-рожевого кольору. Крайні пелюстки мають 
синьо-червоні або рожево-фіолетові смужки, які надають квітам 
фіолетово-рожевого забарвлення, всередині пелюстки білі. Цвіте 
з середини квітня до початку травня. 

Ùåðáàê Îêñàíà
ñìò. Á³ëîãîðîäêà, 
Êè¿âñüêà îáë.

62 63

Ì
àã

íî
ë³

ÿ

Ì
àã

íî
ë³

ÿ



Íàïðî÷óä êðàñèâå ñòðóíêå 
äåðåâî êëåí â Óêðà¿í³ ùå íà-
çèâàþòü ÿâîðîì. Éîãî ëèñ-
òî÷êè ïóðõàþòü âîñåíè, ÿê 
ÿñêðàâ³ ìåòåëèêè, à ç éîãî 
äåðåâèíè, âêðèòî¿ õèìåðíè-
ìè â³çåðóíêàìè, â äàâíèíó 
ðîáèëè ïðÿäêè, ãðåáåí³, ìåá-
ë³ ³ íàâ³òü ìóçè÷í³ ³íñòðó-
ìåíòè.

Ï’ÿòèëîïàòåâ³ ëèñòêè êëåíà òà-
êîæ â äàâíèíó ñëóãóâàëè àìóëåòà-
ìè â³ä óñ³ëÿêî¿ á³äè, áî ÷èñëî 5 
ââàæàëîñÿ ìàã³÷íèì. Ñëîâ’ÿíè â³-
ðèëè, ùî êëåí ïðèíîñèòü ùàñòÿ, 
öå – ñâÿòå äåðåâî, áî íàâ³òü ãð³ì 
éîãî íå âðàæàº, òîæ êëåí á³ëÿ õà-
òè ÷è íà ïîäâ³ð’¿ ââàæàëè ñâîºð³ä-
íèì îáåðåãîì â³ä á³ä ³ íàïàñòåé, 
â³ä çëèõ äóõ³â ³ ñòèõ³é. Íàðîäíå 
ïðèñë³â’ÿ êàæå: ÿâ³ð íàä âîäîþ – 
ïðîùàéñÿ ç á³äîþ.  Ââàæàëîñÿ, 
ùî êëåí ìàº ìàã³÷íó çäàòí³ñòü 
ïðîäîâæóâàòè æèòòÿ, ³ ÿêùî  ìà-
ëåíüêó äèòèíó ïðîòÿãòè êð³çü êëå-
íîâ³ ã³ëêè, âîíà æèòèìå äîâãî ³ 
ùàñëèâî. À ùå ñëîâ’ÿíè ââàæàëè, 
ùî êëåí – îäóõîòâîðåíà ³ñòîòà.  
²ñíóâàëî ïîâ³ð’ÿ ïðî òå, ùî êëåíè 
êîëèñü áóëè ëþäüìè, ïîâ’ÿçàíå ç 
ï’ÿòèëîïàòåâèì ëèñòÿì öüîãî äå-
ðåâà, â ÿêîìó âáà÷àëè 5 ïàëüö³â 
ëþäñüêî¿ ðóêè. Ç ö³º¿ ïðè÷èíè êëå-
íîâå äåðåâî íå âèêîðèñòîâóþòü 

íà äðîâà, ç íüîãî íå ðîáëÿòü òðó-
íè. À â äåÿêèõ êàçêàõ ïðî Áàáó 
ßãó âîíà ïåðåòâîðþº íà êëåíè 
ñèí³â, ÿê³ ï³øëè ç äîìó áåç ìàòå-
ðèíñüêîãî áëàãîñëîâåííÿ, àëå ìà-
òè çíàéøëà ¿õ ³ çàâäÿêè í³é âîíè 
çíîâó ñòàëè ëþäüìè.

Òàíîê â ñàäó, ë³êè - â ëüîõó

Ó ð³çíèõ êðà¿íàõ êëåíó ïðèïèñó-
âàëè ð³çí³ ÷åñíîòè, àëå ñêð³çü øà-
íóþòü öå äåðåâî ³ î÷³êóþòü â³ä 
íüîãî ùàñòÿ, ìîëîäîñò³, çäîðîâ’ÿ. 
Òà é ñàì êëåí íàãàäóº þíàêà, ùî 
íå ñòî¿òü íà ì³ñö³, à «òàíöþº». ² 
ä³éñíî, öå ãíó÷êå äåðåâî ç òîíêèì 
ñòîâáóðîì íà â³òð³ õèëèòüñÿ, í³áè ó 
âåñíÿíîìó òàíêó. Êëåí ââàæàºòü-
ñÿ äåðåâîì ìîëîäî¿ ïîðè ðîêó – 
âåñíè. Êëåíîâèé ñ³ê – óëþáëåíèé 
íàï³é áàãàòüîõ ëþäåé, ïðèºìíèé 
íà ñìàê ³ ö³ëþùèé, êð³ì òîãî, çáè-
ðàòè éîãî ìîæíà ðàí³øå í³æ áåðå-
çîâèé ñ³ê. À â Ï³âí³÷í³é Àìåðèö³ ç 
öüîãî ñîêó íàâåñí³ âàðÿòü äóæå 
ñìà÷íèé ³ ïîïóëÿðíèé êëåíîâèé 
ñèðîï ³ çàïàøíèé êëåíîâèé öóêîð 
(éîãî ðåöåïò çáåð³ãñÿ ùå ç ÷àñ³â 
³íä³àíñüêèõ ïëåìåí). 

Íàðîäíà ìåäèöèíà øèðîêî âè-
êîðèñòîâóº ñ³ê êëåíó ÿê ïðîòèçà-
ïàëüíèé, ñå÷îã³ííèé ³ æîâ÷îã³ííèé, 
çàãàëüíîçì³öíþþ÷èé ³ â³òàì³ííèé 
çàñ³á. Â äàâíèíó çíàëè áàãàòî ðå-

öåïò³â ïðèãîòóâàííÿ êâàñó ³ç ñîêó 
êëåíà. À ç éîãî ëèñòÿ çíàõàð³ ãî-
òóâàëè çàñ³á äëÿ ï³äâèùåííÿ «÷î-
ëîâ³÷î¿ ñèëè». 1 ñò. ëîæêó ëèñòÿ 
äîâãî íàñòîþâàëè â 1 ñêëÿíö³ îê-
ðîïó ³ ðàäèëè ïèòè õîëîäíèì ïî 
1/4 ñêëÿíêè 3-4 ðàçè íà äåíü (íàé-
á³ëüøå äîïîìàãàº ëèñòÿ ÿñêðàâîãî 
çàáàðâëåííÿ, à íå æîâòóâàòå ÷è 
ïëÿìèñòå). Ïîçáóòèñÿ áîëþ ó ñïèí³ 
íàøèì ïðåäêàì äîïîìàãàëà òàêà 
íàñòîÿíêà: 2 ñò. ë. ëèñòÿ íà 100 ìë 
ãîð³ëêè. Íàñòîÿòè 7 äí³â, ïèòè ïî 
20-30 êðàïåëü 3 ðàçè íà äåíü äî 
ïðèéîìó ¿æ³. 

Êëå÷àëüíå ñâÿòî

Ãîëîâíèì ñâÿòîì, êîëè âøàíîâó-
âàâñÿ êëåí, áóâ äåíü ë³òíüîãî ñîí-
öåñòîÿííÿ ²âàíà Êóïàëà – Ð³çäâî 
ñâÿòîãî ²îàííà Õðåñòèòåëÿ (7 ëèï-
íÿ çà íîâèì ñòèëåì). Ñâÿùåííèé 
êëåí â öåé äåíü ïðèêðàøàëè ñòð³-
÷êàìè, â³íêàìè ç êâ³ò³â ³ êîëîñê³â 
ÿçè÷íèêè, ÿê³ âøàíîâóâàëè ìîëî-
äîãî áîãà Êóïàëó, ââàæàþ÷è éîãî 
çåìíèì îáðàçîì ñàìå êëåí. Îäíà 
ç ã³ïîòåç ïîâ’ÿçóº íàçâó äåðåâà ç 
îáðÿäîì êëå÷àííÿ – òðàäèö³ºþ 
ïðèêðàøàòè çåëåííþ áóäèíêè.

Â äàâíèíó, êîëè áóäóâàëè áóäè-
íîê, ç ï³âäåííî¿ éîãî ñòîðîíè ñà-
äèëè ïàðó êëåí³â. À îñê³ëüêè íî-
âèé áóäèíîê çàçâè÷àé ïðèçíà÷àâ-
ñÿ äëÿ ìîëîäî¿ ñ³ì’¿,  êëåíè íàçè-
âàëè Íàðå÷åíèé ³ Íàðå÷åíà.

×åðåç íåçâè÷íó ôîðìó ñâîãî ëè-
ñòÿ, ùî íàãàäóº ñåðöå (à âîñåíè 
éîãî êîë³ð  òàêîæ áàãðÿíèé, ÿê 
ñåðöå), êëåí ââàæàºòüñÿ äåðåâîì-
ïîêðîâèòåëåì êîõàííÿ ³ çàêîõà-
íèõ. Êëåíó ïîêëîíÿëèñÿ ³ ñëîâ’ÿíè, 
³ ÿïîíö³, ÿê³ ââàæàþòü ÷åðâîíèé 
êîë³ð ñèìâîëîì êîõàííÿ. Ó ßïîí³¿ 
êëåíîâ³ ãà¿ çäàâíà øàíóâàëèñÿ ÿê 
ì³ñöÿ, äå ìåøêàº áîæåñòâî. Ö³ äå-
ðåâà ñàäèëè á³ëÿ áóää³éñüêèõ ìî-
íàñòèð³â ³ õðàì³â. Áàðâè êëåíîâîãî 
ëèñòÿ ñåðåä îñ³íí³õ ã³ð ââàæàëèñÿ 
â ßïîí³¿ îäí³ºþ ç íàéâèùèõ äóõîâ-
íèõ ðàäîñòåé, äàðîâàíèõ ëþäèí³ 
áîãàìè. Îäíèì ç íàéïîïóëÿðí³øèõ 
ñâÿò ÿïîíñüêîãî òðàäèö³éíîãî êà-
ëåíäàðÿ º ìîì³äç³-ãàðì – ìèëó-
âàííÿ ïîëóì’ÿí³þ÷èì ëèñòÿì îñ³í-
í³õ êëåí³â. Â öåé äåíü ï³ñëÿ çàâåð-
øåííÿ âñ³õ ïîëüîâèõ ðîá³ò ñåëÿíè 
òàíöþâàëè, ñï³âàëè ï³ñí³, ïëåëè 
â³íêè ç ëèñòÿ êëåíà. Äîíèí³ ó ßïî-

í³¿ º ì³ñöÿ, ùî ñëàâëÿòüñÿ ñâî¿ìè 
êëåíîâèìè ãàÿìè, òóäè ç’¿æäæà-
þòüñÿ òèñÿ÷³ ëþäåé, ùîá ìèëóâà-
òèñÿ íåïîâòîðíèìè êîëüîðàìè 
êëåíîâîãî ëèñòÿ. Ùîá Âàøà äóøà 
é ñåðöå íàïîâíèëèñü íåïåðåâåð-
øåíîþ íàñîëîäîþ ñïîãëÿäàííÿ 
÷àð³âíîãî êëåíîâîãî ëèñòÿ, íå 
îáîâ’ÿçêîâî ¿õàòè â ßïîí³þ. 

«ÑîíöåÑàä» ï³ä³áðàâ äëÿ Âàñ 
äâà êëåíè, ïðî áàðâè ëèñòÿ ÿêèõ í³ 
ïåðîì îïèñàòè, í³ â êàçö³ ðîçêà-
çàòè: îñ³ííüî-áàãðÿíèé October 
Glory òà òðèêîë³ðíèé Flamingo.

Клен ясенолистий Flamingo
ОКН-608 – 149 грн. за шт. (контейнер)

Клен червоний October Glory
ОКН-609 – 159 грн. за шт. (контейнер)

Çà ìàòåð³àëàìè 
Â³ðè Áåã³÷åâî¿

Êîðèñíî çíàòè! 

Îñòàíí³ äîñë³äæåííÿ 
â÷åíèõ äîâåëè ùî 

êëåíîâèé ñ³ê êîðèñíèé ïðè 
öóêðîâîìó ä³àáåò³ ³ ëþäÿì 

ç îíêîõâîðîáàìè. 

• Êëåíîâî-ìåäîâèé íàï³é 
1 ë êëåíîâîãî ñîêó, 1 ñò ëîæêà ìåäó, 

äîäàòè ñóõîôðóêòè, íàñòîÿòè âïðîäîâæ 
2 òèæí³â ³ âèêîðèñòîâóâàòè ÿê íàï³é. 

• Êëåíîâå øàìïàíñüêå 
1 ë ñîêó íàãð³âàþòü äî + 35°Ñ, äîäà-

þòü 15 ã äð³æäæ³â, öåäðó ëèìîíó òà òð³-
øêè ðîäçèíîê. Íàñòîþþòü 2 òèæí³.

Ãîòóéòå ç êëåíîâîãî ñîêó
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Íàïðî÷óä êðàñèâå ñòðóíêå 
äåðåâî êëåí â Óêðà¿í³ ùå íà-
çèâàþòü ÿâîðîì. Éîãî ëèñ-
òî÷êè ïóðõàþòü âîñåíè, ÿê 
ÿñêðàâ³ ìåòåëèêè, à ç éîãî 
äåðåâèíè, âêðèòî¿ õèìåðíè-
ìè â³çåðóíêàìè, â äàâíèíó 
ðîáèëè ïðÿäêè, ãðåáåí³, ìåá-
ë³ ³ íàâ³òü ìóçè÷í³ ³íñòðó-
ìåíòè.

Ï’ÿòèëîïàòåâ³ ëèñòêè êëåíà òà-
êîæ â äàâíèíó ñëóãóâàëè àìóëåòà-
ìè â³ä óñ³ëÿêî¿ á³äè, áî ÷èñëî 5 
ââàæàëîñÿ ìàã³÷íèì. Ñëîâ’ÿíè â³-
ðèëè, ùî êëåí ïðèíîñèòü ùàñòÿ, 
öå – ñâÿòå äåðåâî, áî íàâ³òü ãð³ì 
éîãî íå âðàæàº, òîæ êëåí á³ëÿ õà-
òè ÷è íà ïîäâ³ð’¿ ââàæàëè ñâîºð³ä-
íèì îáåðåãîì â³ä á³ä ³ íàïàñòåé, 
â³ä çëèõ äóõ³â ³ ñòèõ³é. Íàðîäíå 
ïðèñë³â’ÿ êàæå: ÿâ³ð íàä âîäîþ – 
ïðîùàéñÿ ç á³äîþ.  Ââàæàëîñÿ, 
ùî êëåí ìàº ìàã³÷íó çäàòí³ñòü 
ïðîäîâæóâàòè æèòòÿ, ³ ÿêùî  ìà-
ëåíüêó äèòèíó ïðîòÿãòè êð³çü êëå-
íîâ³ ã³ëêè, âîíà æèòèìå äîâãî ³ 
ùàñëèâî. À ùå ñëîâ’ÿíè ââàæàëè, 
ùî êëåí – îäóõîòâîðåíà ³ñòîòà.  
²ñíóâàëî ïîâ³ð’ÿ ïðî òå, ùî êëåíè 
êîëèñü áóëè ëþäüìè, ïîâ’ÿçàíå ç 
ï’ÿòèëîïàòåâèì ëèñòÿì öüîãî äå-
ðåâà, â ÿêîìó âáà÷àëè 5 ïàëüö³â 
ëþäñüêî¿ ðóêè. Ç ö³º¿ ïðè÷èíè êëå-
íîâå äåðåâî íå âèêîðèñòîâóþòü 

íà äðîâà, ç íüîãî íå ðîáëÿòü òðó-
íè. À â äåÿêèõ êàçêàõ ïðî Áàáó 
ßãó âîíà ïåðåòâîðþº íà êëåíè 
ñèí³â, ÿê³ ï³øëè ç äîìó áåç ìàòå-
ðèíñüêîãî áëàãîñëîâåííÿ, àëå ìà-
òè çíàéøëà ¿õ ³ çàâäÿêè í³é âîíè 
çíîâó ñòàëè ëþäüìè.

Òàíîê â ñàäó, ë³êè - â ëüîõó

Ó ð³çíèõ êðà¿íàõ êëåíó ïðèïèñó-
âàëè ð³çí³ ÷åñíîòè, àëå ñêð³çü øà-
íóþòü öå äåðåâî ³ î÷³êóþòü â³ä 
íüîãî ùàñòÿ, ìîëîäîñò³, çäîðîâ’ÿ. 
Òà é ñàì êëåí íàãàäóº þíàêà, ùî 
íå ñòî¿òü íà ì³ñö³, à «òàíöþº». ² 
ä³éñíî, öå ãíó÷êå äåðåâî ç òîíêèì 
ñòîâáóðîì íà â³òð³ õèëèòüñÿ, í³áè ó 
âåñíÿíîìó òàíêó. Êëåí ââàæàºòü-
ñÿ äåðåâîì ìîëîäî¿ ïîðè ðîêó – 
âåñíè. Êëåíîâèé ñ³ê – óëþáëåíèé 
íàï³é áàãàòüîõ ëþäåé, ïðèºìíèé 
íà ñìàê ³ ö³ëþùèé, êð³ì òîãî, çáè-
ðàòè éîãî ìîæíà ðàí³øå í³æ áåðå-
çîâèé ñ³ê. À â Ï³âí³÷í³é Àìåðèö³ ç 
öüîãî ñîêó íàâåñí³ âàðÿòü äóæå 
ñìà÷íèé ³ ïîïóëÿðíèé êëåíîâèé 
ñèðîï ³ çàïàøíèé êëåíîâèé öóêîð 
(éîãî ðåöåïò çáåð³ãñÿ ùå ç ÷àñ³â 
³íä³àíñüêèõ ïëåìåí). 

Íàðîäíà ìåäèöèíà øèðîêî âè-
êîðèñòîâóº ñ³ê êëåíó ÿê ïðîòèçà-
ïàëüíèé, ñå÷îã³ííèé ³ æîâ÷îã³ííèé, 
çàãàëüíîçì³öíþþ÷èé ³ â³òàì³ííèé 
çàñ³á. Â äàâíèíó çíàëè áàãàòî ðå-

öåïò³â ïðèãîòóâàííÿ êâàñó ³ç ñîêó 
êëåíà. À ç éîãî ëèñòÿ çíàõàð³ ãî-
òóâàëè çàñ³á äëÿ ï³äâèùåííÿ «÷î-
ëîâ³÷î¿ ñèëè». 1 ñò. ëîæêó ëèñòÿ 
äîâãî íàñòîþâàëè â 1 ñêëÿíö³ îê-
ðîïó ³ ðàäèëè ïèòè õîëîäíèì ïî 
1/4 ñêëÿíêè 3-4 ðàçè íà äåíü (íàé-
á³ëüøå äîïîìàãàº ëèñòÿ ÿñêðàâîãî 
çàáàðâëåííÿ, à íå æîâòóâàòå ÷è 
ïëÿìèñòå). Ïîçáóòèñÿ áîëþ ó ñïèí³ 
íàøèì ïðåäêàì äîïîìàãàëà òàêà 
íàñòîÿíêà: 2 ñò. ë. ëèñòÿ íà 100 ìë 
ãîð³ëêè. Íàñòîÿòè 7 äí³â, ïèòè ïî 
20-30 êðàïåëü 3 ðàçè íà äåíü äî 
ïðèéîìó ¿æ³. 

Êëå÷àëüíå ñâÿòî

Ãîëîâíèì ñâÿòîì, êîëè âøàíîâó-
âàâñÿ êëåí, áóâ äåíü ë³òíüîãî ñîí-
öåñòîÿííÿ ²âàíà Êóïàëà – Ð³çäâî 
ñâÿòîãî ²îàííà Õðåñòèòåëÿ (7 ëèï-
íÿ çà íîâèì ñòèëåì). Ñâÿùåííèé 
êëåí â öåé äåíü ïðèêðàøàëè ñòð³-
÷êàìè, â³íêàìè ç êâ³ò³â ³ êîëîñê³â 
ÿçè÷íèêè, ÿê³ âøàíîâóâàëè ìîëî-
äîãî áîãà Êóïàëó, ââàæàþ÷è éîãî 
çåìíèì îáðàçîì ñàìå êëåí. Îäíà 
ç ã³ïîòåç ïîâ’ÿçóº íàçâó äåðåâà ç 
îáðÿäîì êëå÷àííÿ – òðàäèö³ºþ 
ïðèêðàøàòè çåëåííþ áóäèíêè.

Â äàâíèíó, êîëè áóäóâàëè áóäè-
íîê, ç ï³âäåííî¿ éîãî ñòîðîíè ñà-
äèëè ïàðó êëåí³â. À îñê³ëüêè íî-
âèé áóäèíîê çàçâè÷àé ïðèçíà÷àâ-
ñÿ äëÿ ìîëîäî¿ ñ³ì’¿,  êëåíè íàçè-
âàëè Íàðå÷åíèé ³ Íàðå÷åíà.

×åðåç íåçâè÷íó ôîðìó ñâîãî ëè-
ñòÿ, ùî íàãàäóº ñåðöå (à âîñåíè 
éîãî êîë³ð  òàêîæ áàãðÿíèé, ÿê 
ñåðöå), êëåí ââàæàºòüñÿ äåðåâîì-
ïîêðîâèòåëåì êîõàííÿ ³ çàêîõà-
íèõ. Êëåíó ïîêëîíÿëèñÿ ³ ñëîâ’ÿíè, 
³ ÿïîíö³, ÿê³ ââàæàþòü ÷åðâîíèé 
êîë³ð ñèìâîëîì êîõàííÿ. Ó ßïîí³¿ 
êëåíîâ³ ãà¿ çäàâíà øàíóâàëèñÿ ÿê 
ì³ñöÿ, äå ìåøêàº áîæåñòâî. Ö³ äå-
ðåâà ñàäèëè á³ëÿ áóää³éñüêèõ ìî-
íàñòèð³â ³ õðàì³â. Áàðâè êëåíîâîãî 
ëèñòÿ ñåðåä îñ³íí³õ ã³ð ââàæàëèñÿ 
â ßïîí³¿ îäí³ºþ ç íàéâèùèõ äóõîâ-
íèõ ðàäîñòåé, äàðîâàíèõ ëþäèí³ 
áîãàìè. Îäíèì ç íàéïîïóëÿðí³øèõ 
ñâÿò ÿïîíñüêîãî òðàäèö³éíîãî êà-
ëåíäàðÿ º ìîì³äç³-ãàðì – ìèëó-
âàííÿ ïîëóì’ÿí³þ÷èì ëèñòÿì îñ³í-
í³õ êëåí³â. Â öåé äåíü ï³ñëÿ çàâåð-
øåííÿ âñ³õ ïîëüîâèõ ðîá³ò ñåëÿíè 
òàíöþâàëè, ñï³âàëè ï³ñí³, ïëåëè 
â³íêè ç ëèñòÿ êëåíà. Äîíèí³ ó ßïî-

í³¿ º ì³ñöÿ, ùî ñëàâëÿòüñÿ ñâî¿ìè 
êëåíîâèìè ãàÿìè, òóäè ç’¿æäæà-
þòüñÿ òèñÿ÷³ ëþäåé, ùîá ìèëóâà-
òèñÿ íåïîâòîðíèìè êîëüîðàìè 
êëåíîâîãî ëèñòÿ. Ùîá Âàøà äóøà 
é ñåðöå íàïîâíèëèñü íåïåðåâåð-
øåíîþ íàñîëîäîþ ñïîãëÿäàííÿ 
÷àð³âíîãî êëåíîâîãî ëèñòÿ, íå 
îáîâ’ÿçêîâî ¿õàòè â ßïîí³þ. 

«ÑîíöåÑàä» ï³ä³áðàâ äëÿ Âàñ 
äâà êëåíè, ïðî áàðâè ëèñòÿ ÿêèõ í³ 
ïåðîì îïèñàòè, í³ â êàçö³ ðîçêà-
çàòè: îñ³ííüî-áàãðÿíèé October 
Glory òà òðèêîë³ðíèé Flamingo.

Клен ясенолистий Flamingo
ОКН-608 – 149 грн. за шт. (контейнер)

Клен червоний October Glory
ОКН-609 – 159 грн. за шт. (контейнер)

Çà ìàòåð³àëàìè 
Â³ðè Áåã³÷åâî¿

Êîðèñíî çíàòè! 

Îñòàíí³ äîñë³äæåííÿ 
â÷åíèõ äîâåëè ùî 

êëåíîâèé ñ³ê êîðèñíèé ïðè 
öóêðîâîìó ä³àáåò³ ³ ëþäÿì 

ç îíêîõâîðîáàìè. 

• Êëåíîâî-ìåäîâèé íàï³é 
1 ë êëåíîâîãî ñîêó, 1 ñò ëîæêà ìåäó, 

äîäàòè ñóõîôðóêòè, íàñòîÿòè âïðîäîâæ 
2 òèæí³â ³ âèêîðèñòîâóâàòè ÿê íàï³é. 

• Êëåíîâå øàìïàíñüêå 
1 ë ñîêó íàãð³âàþòü äî + 35°Ñ, äîäà-

þòü 15 ã äð³æäæ³â, öåäðó ëèìîíó òà òð³-
øêè ðîäçèíîê. Íàñòîþþòü 2 òèæí³.

Ãîòóéòå ç êëåíîâîãî ñîêó
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Леспедеца Thunbergii
ОКН-423 – 89 грн. за шт. Дейція  scabra Plena 

ОКН-611 – 79 грн. за шт.

Барбарис Тунберга Rose glow
 ОКН-594 – 91 грн. за шт.

Перстач Marrob 
ОКН-613 – 79 грн. за шт.

Жасмин садовий Aureus 
ОКН-600 – 89 грн. за шт.

Малина чорна Bristol
ОКН-115 – 59 грн. за шт.

Гліцинія floribunda Macrobotrys 
ОКН-605 – 259 грн. за шт.

Спірея Вангутта
ОКН-482 – 75 грн. за шт.

Спірея японська Голден Принцес
ОКН-12- 79 грн.за шт.

Гортензія anomala Miranda 
ОКН-134 – 139 грн. за шт.

Барбарис Verruculosa 
ОКН-595 – 91 грн. за шт.

Жасмин Snowbelle 
ОКН-601 – 75 грн. за шт.

Юкка filamentosa Variegata 
ОКН-606 – 239 грн. за шт.

Вейгела florida Brigela
ОКН-143 – 99 грн. за шт.

Барбарис Отавський Silver miles
ОКН-593 – 86 грн. за шт.

Перстач Daydawn 
ОКН-612 – 79 грн. за шт.

Кольквіція чарівна Pink cloud 
ОКН-596 – 89 грн. за шт.

Жасмин гібридний Virginal 
ОКН-602 – 89 грн. за шт.

 Перовскія Blue spire  
 ОКН-388 – 74 грн. за шт.

Дейція Magicien 
ОКН-610 – 79 грн. за шт.

Будлея Давида Adonis Blue
ОКН-147 – 99 грн. за шт.

Листопадний напівкущ або багаторічна трав’яниста рос-
лина 1-2 м висоти і до 1,5 м діаметром. Гілки тонкі,  спря-
мовані вгору або дуговидно вигнуті, борознисті, темно-
коричневі, майже чорні. Квітки зібрані в багатоквіткові, 
пониклі, пазушні кисті 10-15 см довжини, які формують 
пухкі верхівкові волоті 60-80 см довжини. Віночок 1,2-1,8 
см довжини, яскравий, пурпурно-рожевий. Цвіте у верес-
ні-жовтні, більше 3 тижнів, дуже рясно, щорічно. 

Кущ з дуже красивими махровими квітками: всередині 
білі, зовні рожеві. Висота 3-4 м, діаметр крони до 2 м. 
Листя довжиною 3-8 см овально-загострене темно-
зелене шорстке, восени жовте.  Цвітіння рясне в липні. 
Квітки зібрані в кисті довжиною до 12 см.

Висота куща понад 1.5 м. Має дуже красиве листя - тем-
но- пурпурна листова пластинка обрамлена рожевою ка-
ймою, восени набуває фіолетового кольору. Квіти двоко-
льорові – зовні червоні, всередині жовті, в кетягах, цвіте 
у квітні – травні, ягоди з’являються у вересні  (плодоно-
сить щороку). 

Кущ заввишки 50 см., густий . Квіти яскраво- червоні, 
квітне у червні – вересні. 

Прямий кущ з інтенсивним забарвленням, до 2 м 
заввишки. Листя яскраво-жовте, влітку зелено-жовте. 
Квітки білі, поодинокі. Невибагливий. Морозостійкий.

Ззовні чорна малина дуже схожа на ожину. Та й за сма-
ком ягоди дуже схожі. Відрізнити чорну малину від ожи-
ни легко - у ожини ягоди відриваються разом з плодо-
ніжкою, а у малини відокремлюються без неї. У порів-
нянні з червоною чорна малина більш посухостійка, 
практично нічим не хворіє і не пошкоджується. ЇЇ кущ 
компактний, може досягати трьох метрів висоти, потре-
бує опори. Ягоди чорної малини округлі, середньої вели-
чини, на початку дозрівання червоні, при повній стиг-
лості - чорні, блискучі, з сизим нальотом, чудового смаку, 
довго не обсипаються і можуть зберігатися кілька днів. 
Вони вважаються цілющими, оскільки містять масу бі-
ологічно активних речовин, вітамінів, органічних кислот, 
вуглеводів. Під час дозрівання, коли кущі буквально уси-
пані чорними блискучими ягодами, і восени, після листо-
паду, пагони стають блакитними і виглядають дуже ма-
льовничо.

Листопадна ліана, висотою 8-10 м. Квіти фіолетові, зібра-
ні в суцвіття довжиною до 1,5 м, цвіте в травні. Відріз-
няється особливо великими гронами квітів. Добре росте 
в сонячних місцях. Морозостійкість до -27°C. 

Декоративний кущ висотою до 2 м. Вирізняється 
розлогими, дугоподібно вигнутими вниз гілками, які 
утворюють красиву "каскадну" форму крони. Листя до 
3,5 см завдовжки, оберненояйцевидні, зубчасті, 3-5-
лопатеві, зверху темно-зелені, знизу тьмяно-сизі, голі. 
Квітки чисто-білі, в густих, численних, напівкулястих 
суцвіттях, густо покривають весь кущ. 

Красива довгоквітуча рослина з яскравим листям. Потре-
бує сонячного світла,  бо в тіні жовте забарвлення її листя 
змінюється на зелене. Цвіте з весни до глибокої осені. 
Невибаглива і витривала, добре зимує під снігом за умов 
наших суворих зим. 

Кущовидна ліана. Досягає 6-8 м. Цвіте у липні – серпні, 
квіти кремово-білі, духмяні, зібрані у суцвіття. Листя 
темно-зелене, блискуче, восени довго залишається 
зеленим. Використовують для декорування стін, 
альтанок. Може рости без опори, добре вкорінюється. 

Вічнозелений кущ заввишки 1-1,5 м. Квіти - золотисто- 
жовті, плоди - фіолетово–чорні із сизуватим нальотом, 
до 1,2 см завдовжки і 0, 8 в ширину – яйцевидної чи 
грушовидної форми. Дуже декоративний, цвіте у травні- 
червні. 

Дуже популярний сорт. Красивий кущ з розлогою кроною 
заввишки 1,5-2 м, діаметр до 1,5 м. Квіти білі, махрові, 
до 4 см, зібрані в кетяги, запашні. Невимогливий до 
умов. Цвіте у червні –липні 15 -22 днів. 

Вічнозелена декоративна рослина з красивими 
облямованим листям, зібраними в розетку. Квітки 
жовтувато-білі, пониклі, до 8 см завдовжки. Росте у 
вигляді кулястого куща. 

Прямозростаючий кущ заввишки до 2,5 м. Листя зелене 
з широкою жовтою облямівкою. Квітки темно-рожеві; 
розпукуються в червні-липні. Потребує сонячного місця, 
де жовта облямівка листя стає ще яскравішою.

Великий розлогий кущ висотою до 2,5 м. Листя строкаті, 
пурпурні, зі сріблясто-сірими плямами і білою каймою 
восени набуває яскравого багряного кольору. Цвіте жов-
то-черавоними квітами у травні, ягоди (до 0, 8 см) до-
зрівають у кінці вересня – на початку жовтня. 

Невибагливий декоративний кущ висотою до 1 м. Квіти – 
персикового кольору, квітне з червня до пізньої осені. 
Морозостійка. 

Листяний розлогий кущ висотою 2-3м із звисаючими гі-
лками. Дуже швидко росте. Листя темно-зелене, восени – 
жовто-червоне, внизу опушене. Квіти яскраві, рожеві, 
зібрані в густі суцвіття. Цвіте рясно, в червні. Стійкий до 
хвороб і шкідників. Використовують у композиціях і само-
стійно – для створення клумб, рабаток і живих огорож.

Бузина коралова (червона) Sutherland Gold  
 ОКН-320 – 129 грн. за шт.

Це один з найефектніших жовтолистих чагарників, висо-
тою до 2,5-4 м, з красивим золотистим розсіченим лис-
тям. Швидкорослий, найкраще відчуває себе в легкій 
півтіні або на сонці. У тіні листя зеленіють. Вважають, що 
коралову бузину не люблять миші, і там, де вона росте, 
мишей нема.
Увага! Олія з насінин плодів коралової олії містить 
отруйні речовини. Плоди їстівні після термічної 
обробки, однак попередньо слід видалити кісточ-
ки з плодів, оскільки навіть термічна обробка не 
знищує усі токсичні речовини. 

Кущ до 2-3 м з густою кроною . Квіти великі – до 6 см, 
дуже запашні, махрові, білі, в кетягах, листя – темно- 
залене, а восени – жовте. Цвіте у червні-липні впродовж 
25 днів. 

Ефектна ароматична рослина, яка квітне з середини літа 
до середини осені. Високі зігнуті стебла несуть колоски, 
суцільно вкриті дрібними бузковими квіточками. Здалеку 
вона здається пишною бузковою хмаринкою у квітнику.

Кущ до 2 м заввишки. Цвіте рожевими квітами у червні-
липні. 

Невеликий кущ заввишки 1,5 м. Квітки сині, запашні, 
зібрані в суцвіття завдовжки 25-30 см; розпускаються з 
червня і до перших заморозків. Потребує дренованих 
ґрунтів.

Калина Lantana
 ОКН-178 – 99 грн. за шт.

Листопадна  теплолюбива рослина, що утворює кущ 
заввишки 2-4 (до 5 м).  Квіти білі, зібрані в суцвіття до 
10 см. Плоди декоративні, овальні, блискучі. На початку 
дозрівання яскраво-червоні, пізніше чорні. Отруйні.  

Усі рослини цього розвороту висилаються в контейнерах Усі рослини цього розвороту висилаються в контейнерах
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Леспедеца Thunbergii
ОКН-423 – 89 грн. за шт. Дейція  scabra Plena 

ОКН-611 – 79 грн. за шт.

Барбарис Тунберга Rose glow
 ОКН-594 – 91 грн. за шт.

Перстач Marrob 
ОКН-613 – 79 грн. за шт.

Жасмин садовий Aureus 
ОКН-600 – 89 грн. за шт.

Малина чорна Bristol
ОКН-115 – 59 грн. за шт.

Гліцинія floribunda Macrobotrys 
ОКН-605 – 259 грн. за шт.

Спірея Вангутта
ОКН-482 – 75 грн. за шт.

Спірея японська Голден Принцес
ОКН-12- 79 грн.за шт.

Гортензія anomala Miranda 
ОКН-134 – 139 грн. за шт.

Барбарис Verruculosa 
ОКН-595 – 91 грн. за шт.

Жасмин Snowbelle 
ОКН-601 – 75 грн. за шт.

Юкка filamentosa Variegata 
ОКН-606 – 239 грн. за шт.

Вейгела florida Brigela
ОКН-143 – 99 грн. за шт.

Барбарис Отавський Silver miles
ОКН-593 – 86 грн. за шт.

Перстач Daydawn 
ОКН-612 – 79 грн. за шт.

Кольквіція чарівна Pink cloud 
ОКН-596 – 89 грн. за шт.

Жасмин гібридний Virginal 
ОКН-602 – 89 грн. за шт.

 Перовскія Blue spire  
 ОКН-388 – 74 грн. за шт.

Дейція Magicien 
ОКН-610 – 79 грн. за шт.

Будлея Давида Adonis Blue
ОКН-147 – 99 грн. за шт.

Листопадний напівкущ або багаторічна трав’яниста рос-
лина 1-2 м висоти і до 1,5 м діаметром. Гілки тонкі,  спря-
мовані вгору або дуговидно вигнуті, борознисті, темно-
коричневі, майже чорні. Квітки зібрані в багатоквіткові, 
пониклі, пазушні кисті 10-15 см довжини, які формують 
пухкі верхівкові волоті 60-80 см довжини. Віночок 1,2-1,8 
см довжини, яскравий, пурпурно-рожевий. Цвіте у верес-
ні-жовтні, більше 3 тижнів, дуже рясно, щорічно. 

Кущ з дуже красивими махровими квітками: всередині 
білі, зовні рожеві. Висота 3-4 м, діаметр крони до 2 м. 
Листя довжиною 3-8 см овально-загострене темно-
зелене шорстке, восени жовте.  Цвітіння рясне в липні. 
Квітки зібрані в кисті довжиною до 12 см.

Висота куща понад 1.5 м. Має дуже красиве листя - тем-
но- пурпурна листова пластинка обрамлена рожевою ка-
ймою, восени набуває фіолетового кольору. Квіти двоко-
льорові – зовні червоні, всередині жовті, в кетягах, цвіте 
у квітні – травні, ягоди з’являються у вересні  (плодоно-
сить щороку). 

Кущ заввишки 50 см., густий . Квіти яскраво- червоні, 
квітне у червні – вересні. 

Прямий кущ з інтенсивним забарвленням, до 2 м 
заввишки. Листя яскраво-жовте, влітку зелено-жовте. 
Квітки білі, поодинокі. Невибагливий. Морозостійкий.

Ззовні чорна малина дуже схожа на ожину. Та й за сма-
ком ягоди дуже схожі. Відрізнити чорну малину від ожи-
ни легко - у ожини ягоди відриваються разом з плодо-
ніжкою, а у малини відокремлюються без неї. У порів-
нянні з червоною чорна малина більш посухостійка, 
практично нічим не хворіє і не пошкоджується. ЇЇ кущ 
компактний, може досягати трьох метрів висоти, потре-
бує опори. Ягоди чорної малини округлі, середньої вели-
чини, на початку дозрівання червоні, при повній стиг-
лості - чорні, блискучі, з сизим нальотом, чудового смаку, 
довго не обсипаються і можуть зберігатися кілька днів. 
Вони вважаються цілющими, оскільки містять масу бі-
ологічно активних речовин, вітамінів, органічних кислот, 
вуглеводів. Під час дозрівання, коли кущі буквально уси-
пані чорними блискучими ягодами, і восени, після листо-
паду, пагони стають блакитними і виглядають дуже ма-
льовничо.

Листопадна ліана, висотою 8-10 м. Квіти фіолетові, зібра-
ні в суцвіття довжиною до 1,5 м, цвіте в травні. Відріз-
няється особливо великими гронами квітів. Добре росте 
в сонячних місцях. Морозостійкість до -27°C. 

Декоративний кущ висотою до 2 м. Вирізняється 
розлогими, дугоподібно вигнутими вниз гілками, які 
утворюють красиву "каскадну" форму крони. Листя до 
3,5 см завдовжки, оберненояйцевидні, зубчасті, 3-5-
лопатеві, зверху темно-зелені, знизу тьмяно-сизі, голі. 
Квітки чисто-білі, в густих, численних, напівкулястих 
суцвіттях, густо покривають весь кущ. 

Красива довгоквітуча рослина з яскравим листям. Потре-
бує сонячного світла,  бо в тіні жовте забарвлення її листя 
змінюється на зелене. Цвіте з весни до глибокої осені. 
Невибаглива і витривала, добре зимує під снігом за умов 
наших суворих зим. 

Кущовидна ліана. Досягає 6-8 м. Цвіте у липні – серпні, 
квіти кремово-білі, духмяні, зібрані у суцвіття. Листя 
темно-зелене, блискуче, восени довго залишається 
зеленим. Використовують для декорування стін, 
альтанок. Може рости без опори, добре вкорінюється. 

Вічнозелений кущ заввишки 1-1,5 м. Квіти - золотисто- 
жовті, плоди - фіолетово–чорні із сизуватим нальотом, 
до 1,2 см завдовжки і 0, 8 в ширину – яйцевидної чи 
грушовидної форми. Дуже декоративний, цвіте у травні- 
червні. 

Дуже популярний сорт. Красивий кущ з розлогою кроною 
заввишки 1,5-2 м, діаметр до 1,5 м. Квіти білі, махрові, 
до 4 см, зібрані в кетяги, запашні. Невимогливий до 
умов. Цвіте у червні –липні 15 -22 днів. 

Вічнозелена декоративна рослина з красивими 
облямованим листям, зібраними в розетку. Квітки 
жовтувато-білі, пониклі, до 8 см завдовжки. Росте у 
вигляді кулястого куща. 

Прямозростаючий кущ заввишки до 2,5 м. Листя зелене 
з широкою жовтою облямівкою. Квітки темно-рожеві; 
розпукуються в червні-липні. Потребує сонячного місця, 
де жовта облямівка листя стає ще яскравішою.

Великий розлогий кущ висотою до 2,5 м. Листя строкаті, 
пурпурні, зі сріблясто-сірими плямами і білою каймою 
восени набуває яскравого багряного кольору. Цвіте жов-
то-черавоними квітами у травні, ягоди (до 0, 8 см) до-
зрівають у кінці вересня – на початку жовтня. 

Невибагливий декоративний кущ висотою до 1 м. Квіти – 
персикового кольору, квітне з червня до пізньої осені. 
Морозостійка. 

Листяний розлогий кущ висотою 2-3м із звисаючими гі-
лками. Дуже швидко росте. Листя темно-зелене, восени – 
жовто-червоне, внизу опушене. Квіти яскраві, рожеві, 
зібрані в густі суцвіття. Цвіте рясно, в червні. Стійкий до 
хвороб і шкідників. Використовують у композиціях і само-
стійно – для створення клумб, рабаток і живих огорож.

Бузина коралова (червона) Sutherland Gold  
 ОКН-320 – 129 грн. за шт.

Це один з найефектніших жовтолистих чагарників, висо-
тою до 2,5-4 м, з красивим золотистим розсіченим лис-
тям. Швидкорослий, найкраще відчуває себе в легкій 
півтіні або на сонці. У тіні листя зеленіють. Вважають, що 
коралову бузину не люблять миші, і там, де вона росте, 
мишей нема.
Увага! Олія з насінин плодів коралової олії містить 
отруйні речовини. Плоди їстівні після термічної 
обробки, однак попередньо слід видалити кісточ-
ки з плодів, оскільки навіть термічна обробка не 
знищує усі токсичні речовини. 

Кущ до 2-3 м з густою кроною . Квіти великі – до 6 см, 
дуже запашні, махрові, білі, в кетягах, листя – темно- 
залене, а восени – жовте. Цвіте у червні-липні впродовж 
25 днів. 

Ефектна ароматична рослина, яка квітне з середини літа 
до середини осені. Високі зігнуті стебла несуть колоски, 
суцільно вкриті дрібними бузковими квіточками. Здалеку 
вона здається пишною бузковою хмаринкою у квітнику.

Кущ до 2 м заввишки. Цвіте рожевими квітами у червні-
липні. 

Невеликий кущ заввишки 1,5 м. Квітки сині, запашні, 
зібрані в суцвіття завдовжки 25-30 см; розпускаються з 
червня і до перших заморозків. Потребує дренованих 
ґрунтів.

Калина Lantana
 ОКН-178 – 99 грн. за шт.

Листопадна  теплолюбива рослина, що утворює кущ 
заввишки 2-4 (до 5 м).  Квіти білі, зібрані в суцвіття до 
10 см. Плоди декоративні, овальні, блискучі. На початку 
дозрівання яскраво-червоні, пізніше чорні. Отруйні.  

Усі рослини цього розвороту висилаються в контейнерах Усі рослини цього розвороту висилаються в контейнерах
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Ã³á³ñêóñ – ðîñëèíà íå ò³ëüêè àðî-
ìàòíà ³ ñìà÷íà, àëå ³ âåëüìè êîðèñ-
íà. ×àé, â ñêëàä³ ÿêîãî º öåé êîìïî-
íåíò, ìàº ïðèºìíèé êèñëóâàòèé ïðè-
ñìàê. Äëÿ íàïîþ âèêîðèñòîâóþòü ÷à-
øå÷êè êâ³ò³â ã³á³ñêóñó. Ï³ñëÿ â’ÿíåííÿ 
êâ³òêè ÷àøå÷êà ðîçðîñòàºòüñÿ ³ çá³ëü-
øóºòüñÿ â 5-6 ðàç³â. Âîíà ñòàº ñîêî-
âèòîþ, ì’ÿñèñòîþ. Çáèðàþòü ÷àøå÷êè 
ç³ çð³ëèìè ïëîäàìè, ñóøàòü, ïåðåðî-
áëÿþòü òà äîäàþòü äî ÷àþ.

Квітка кохання –  гібіскус
Ця багата трав’яна суміш із кореня лакриці, фенхелю, гі-
біскусу, мудрецю, бальзаму, апельсинової цедри, рома-
шки, коріандру, перцевої м’яти, розмарину та лаванди 
має неймовірно насичений смак і духмяний аромат. Ко-
жен з її інгредієнтів має дію, направлену на врівнова-
ження і спокій. 

Чорний чай ароматизований ягодами барбарису та годзі, 
що відомі своєю тонізуючою і лікувальною дією, та пелю-
стками гранату. Має приємний кисло-солодкий смак та 
яскравий аромат.

Напій з чайної троянди має противірусну активність, змі-
цнює імунітет, нормалізує постачання організму киснем, 
регулює емоційний стан, відмінно впливає на ендокрин-
ну систему. Настій з троянд покращує стан кровоносних 
капілярів шкіри обличчя. Чай з троянд радує око своїм 
виглядом, підвищує настрій ніжним запахом.

Імбирний чай, випитий до їжі, здатний викликати хоро-
ший здоровий апетит. А після їжі він допоможе краще 
засвоїтися їжі, яку ви з’їли, і виведе шлаки.

Унікальна здатність жасмину - ефективно впливати на 
жирові відкладення. Напій до-помагає позбутися зайвих 
кілограмів. Велика кількість вітамінів, мінеральних речо-
вин, що сприяють посиленню обмінних процесів у люд-
ському організмі, стимулює роботу головного мозку, змі-
цнює стінки судин, підвищуючи їх еластичність. Людина 
на довгі роки залишається молодою та здоровою.

Чай з лимонною травою, цедрою зеленого апельсина, яго-
дами червоної смородини і суцвіттями вересу. Відома чу-
дотворна сила вересу здавна використовується для при-
готування чоловічих чаїв.

Íàï³é ç âì³ñòîì ã³á³ñêóñó íîðìà-
ë³çóº  ðîáîòó êèøå÷íèêà ãîäóþ÷î¿ 
æ³íêè, äîñèòü äîáðå çí³ìàº áóäü-
ÿê³ çàïàëüí³ ïðîöåñè â îðãàí³çì³,  
ï³äâèùóº àïåòèò.  Äî òîãî æ, â³í  
ìîæå çàõèùàòè â³ä ðóéíóâàííÿ 
â³òàì³í Ñ ³ ñïðèÿº êðàùîìó éîãî 
çàñâîºííþ çà ðàõóíîê âì³ñòó P-
â³òàì³ííèõ êîìïîíåíò³â, ÿê³ â³äïî-
â³äàþòü çà íîðìàë³çàö³þ òèñêó ³ 
ïîë³ïøåííÿ ñòàíó ñóäèí.

Чорний барбарис
ЧАЙ-165 - 11 грн. за 10 г
ЧАЙ-165М - 45 грн. за 50 г
ЧАЙ-165С - 179 грн. за 200 г

Бутони чайної троянди
ЧАК-4 - 69 грн. за 50 г

Квіти жасмину 
ЧАК-2 - 56 грн. за 50 г

Імбирний (чорний)
ЧАЙ-163 - 11 грн. за 10 г
ЧАЙ-163М - 41 грн. за 50 г
ЧАЙ-163С - 154 грн. за 200 г

Царський гібіскус (бутони)
ЧАЙ-57 - 12 грн. за 10 г
ЧАЙ-57М - 49 грн. за 50 г
ЧАЙ-57С - 197 грн. за 200 г

Нірвана
ЧАЙ-60 - 13 грн. за 10 г
ЧАЙ-60М - 54 грн. за 50 г
ЧАЙ-60С - 215 грн. за 200 г

Останній герой
ЧАЙ-146 - 11 грн. за 10 г
ЧАЙ-146М - 45 грн. за 50 г
ЧАЙ-146С - 179 грн. за 200 г

Неповторний і дивовижний аромат цих квітів нагадує за-
пах осінньої прохолоди. ЇЇ пелюстки  містять у великій кі-
лькості такі мінеральні речовини, як: калій, селен, маг-
ній, цинк. Завдяки чому, вживання настоїв, чаїв з вміс-
том квітів хризантеми, сприяє відновленню здоров’я лю-
дини. Чай, приготований з пелюсток хризантеми, сприяє 
зміцненню імунітету, підвищенню апетиту, знижує запа-
льні процеси в шлунку, кишечнику, допомагає  вилікува-
тися від туберкульозної палички.

Квіти хризантеми
ЧАК-3 - 46 грн. за 50 г

Гранатовий пунш
ЧАЙ-21 – 18 грн.за 10 г.
ЧАЙ-21М – 73 грн. за 50 г.
ЧАЙ-21С - 291 грн.  за 200 г.

Спайсі 
ЧАЙ-42 – 12 грн.за 10 г.
ЧАЙ-42М - 49 грн. за 50 г.
ЧАЙ-42С - 195 грн.  за 200 г.

Женьшеневий оолонг
ЧАЙ-22 - 16 грн.за 10 г.
ЧАЙ-22М – 64 грн. за 50 г.
ЧАЙ-22С - 256 грн.  за 200 г.

Чорний чай Таємне бажання
ЧАЙ-43 – 13 грн.за 10 г.
ЧАЙ-43М – 51 грн. за 50 г.
ЧАЙ-43С - 202 грн. за 200 г.

Медовий оолонг
ЧАЙ-23 – 22 грн.за 10 г.
ЧАЙ-23М – 86 грн. за 50 г.
ЧАЙ-23С - 346 грн.  за 200 г.

Зелений чай Аннаберрі
ЧАЙ-44 – 15 грн.за 10 г.
ЧАЙ-44М – 60 грн. за 50 г.
ЧАЙ-44С - 240 грн.  за 200 г.

Вишуканий сніжний оолонг із шматочками яблука, 
цейлонської кориці, білим чаєм та пелюстками гранату. 
Має духм’яний фруктово-корицевий смак та аромат.

Чорний ароматизований чай з зеленим кардамоном, 
гвоздикою, фенхелем, імбирем, анісом та червоним 
перцем. Має приємний смак та аромат.

Це суміш улуна та женьшеню, що надає сил. Має легкий 
аромат і дуже приємний солодкуватий смак з легким 
гіркуватим тоном. 

Чорний чай ароматизований шматочками манго, аб-
рикосу та пелюстками троянди.

Вишуканий оолонг із шматочками яблука, цейлонської 
кориці, білим чаєм та пелюстками гранату. Має духм’я-
ний фруктово-корицевий смак та аромат.

Чай із шматочками ананасу, суни-ці, пелюстками соня-
шника. Має освіжаючий аромат та благородний смак.  

Тегуаньінь Нунсян
ЧАЙ-25 - 16 грн.за 10 г.
ЧАЙ-25М - 64 грн. за 50 г.
ЧАЙ-25С - 256 грн.  за 200 г.

Гурія  грузинський  байховий
ЧАЙ-74 – 13 грн.за 10 г.
ЧАЙ-74М – 52 грн. за 50 г
ЧАЙ-74С - 207 грн. за 200 г

Молочний Маофенг   
ЧАЙ-38 - 20 грн.за 10 г.
ЧАЙ-38М – 79 грн. за 50 г.
ЧАЙ-38С - 318 грн.  за 200 г.

Суниця з вершками 
ЧАЙ-63 - 11 грн.за 10 г.
ЧАЙ-63М – 44 грн. за 50 г.
ЧАЙ-63С - 176 грн. за 200 г.

Молочний оолонг
ЧАЙ-24 - 14 грн.за 10 г.
ЧАЙ-24М - 58 грн. за 50 г.
ЧАЙ-24С - 230 грн.  за 200 г.

Алое Вера
ЧАЙ-45 - 7 грн.за 10 г.
ЧАЙ-45М – 27 грн. за 50 г.
ЧАЙ-45С - 109 грн.  за 200 г.

Ерлі Грей по-англійськи  
ЧАЙ-41 - 10 грн.за 10 г. 
ЧАЙ-41М – 42 грн. за 50 г.
ЧАЙ-41С - 166 грн.  за 200 г.

Кавказька чорниця
ЧАЙ-144 – 11 грн. за 10 г
ЧАЙ-144М – 44 грн. за 50 г
ЧАЙ-144С – 174 грн. за 200 г

Чай із шматочками алое вера та папайї, 
пелюстками чорнобривців та волошки. 
Має додатковий оздоровчий та омолод-
жувальний ефект та ніжний м’який смак.

Чорний елітний чай із високим вмістом 
чайної бруньки і прекрасним молочним 
ароматом. Має прекрасні тонізуючі вла-
стивості та насичений м’який смак.

Володіє ніжним і, водночас, солодкува-
тим ароматом і яскравим, незабутнім 
смаком напою. Відповідає кращим тра-
диціям англійського чаювання.

Чорний чай в поєднанні із листям дикої 
кавказької чорниці, що має темний із 
зеленими тонами колір настою, кислува-
тий смак та приємний свіжий аромат.

Китайський чай з о. Тайвань. Відомий 
унікальною технологією напівфермента-
ції. Має квітково-молочний аромат та 
фруктовий смак. Наділений корисними 
властивостями як чорного, так і зеленого 

Унікальний оолонг з натуральним каво-
во-карамелевим відтінком аромату, що 
має, на думку китайців, м’який заспокій-
ливо-розслаблюючий ефект, рекомендо-
вано людям розумової праці.

Чорний чай, що виробляють вручну з 
молодого листя на йодонасиченій дере-
вині, котра віддає частину своїх мікро-
елементів цьому прекрасному, благород-
ному напоєві. 

Зелений чай на основі китайського  «Хра-
му неба» з великим вмістом ягід та листя 
суниці.
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Ã³á³ñêóñ – ðîñëèíà íå ò³ëüêè àðî-
ìàòíà ³ ñìà÷íà, àëå ³ âåëüìè êîðèñ-
íà. ×àé, â ñêëàä³ ÿêîãî º öåé êîìïî-
íåíò, ìàº ïðèºìíèé êèñëóâàòèé ïðè-
ñìàê. Äëÿ íàïîþ âèêîðèñòîâóþòü ÷à-
øå÷êè êâ³ò³â ã³á³ñêóñó. Ï³ñëÿ â’ÿíåííÿ 
êâ³òêè ÷àøå÷êà ðîçðîñòàºòüñÿ ³ çá³ëü-
øóºòüñÿ â 5-6 ðàç³â. Âîíà ñòàº ñîêî-
âèòîþ, ì’ÿñèñòîþ. Çáèðàþòü ÷àøå÷êè 
ç³ çð³ëèìè ïëîäàìè, ñóøàòü, ïåðåðî-
áëÿþòü òà äîäàþòü äî ÷àþ.

Квітка кохання –  гібіскус
Ця багата трав’яна суміш із кореня лакриці, фенхелю, гі-
біскусу, мудрецю, бальзаму, апельсинової цедри, рома-
шки, коріандру, перцевої м’яти, розмарину та лаванди 
має неймовірно насичений смак і духмяний аромат. Ко-
жен з її інгредієнтів має дію, направлену на врівнова-
ження і спокій. 

Чорний чай ароматизований ягодами барбарису та годзі, 
що відомі своєю тонізуючою і лікувальною дією, та пелю-
стками гранату. Має приємний кисло-солодкий смак та 
яскравий аромат.

Напій з чайної троянди має противірусну активність, змі-
цнює імунітет, нормалізує постачання організму киснем, 
регулює емоційний стан, відмінно впливає на ендокрин-
ну систему. Настій з троянд покращує стан кровоносних 
капілярів шкіри обличчя. Чай з троянд радує око своїм 
виглядом, підвищує настрій ніжним запахом.

Імбирний чай, випитий до їжі, здатний викликати хоро-
ший здоровий апетит. А після їжі він допоможе краще 
засвоїтися їжі, яку ви з’їли, і виведе шлаки.

Унікальна здатність жасмину - ефективно впливати на 
жирові відкладення. Напій до-помагає позбутися зайвих 
кілограмів. Велика кількість вітамінів, мінеральних речо-
вин, що сприяють посиленню обмінних процесів у люд-
ському організмі, стимулює роботу головного мозку, змі-
цнює стінки судин, підвищуючи їх еластичність. Людина 
на довгі роки залишається молодою та здоровою.

Чай з лимонною травою, цедрою зеленого апельсина, яго-
дами червоної смородини і суцвіттями вересу. Відома чу-
дотворна сила вересу здавна використовується для при-
готування чоловічих чаїв.

Íàï³é ç âì³ñòîì ã³á³ñêóñó íîðìà-
ë³çóº  ðîáîòó êèøå÷íèêà ãîäóþ÷î¿ 
æ³íêè, äîñèòü äîáðå çí³ìàº áóäü-
ÿê³ çàïàëüí³ ïðîöåñè â îðãàí³çì³,  
ï³äâèùóº àïåòèò.  Äî òîãî æ, â³í  
ìîæå çàõèùàòè â³ä ðóéíóâàííÿ 
â³òàì³í Ñ ³ ñïðèÿº êðàùîìó éîãî 
çàñâîºííþ çà ðàõóíîê âì³ñòó P-
â³òàì³ííèõ êîìïîíåíò³â, ÿê³ â³äïî-
â³äàþòü çà íîðìàë³çàö³þ òèñêó ³ 
ïîë³ïøåííÿ ñòàíó ñóäèí.

Чорний барбарис
ЧАЙ-165 - 11 грн. за 10 г
ЧАЙ-165М - 45 грн. за 50 г
ЧАЙ-165С - 179 грн. за 200 г

Бутони чайної троянди
ЧАК-4 - 69 грн. за 50 г

Квіти жасмину 
ЧАК-2 - 56 грн. за 50 г

Імбирний (чорний)
ЧАЙ-163 - 11 грн. за 10 г
ЧАЙ-163М - 41 грн. за 50 г
ЧАЙ-163С - 154 грн. за 200 г

Царський гібіскус (бутони)
ЧАЙ-57 - 12 грн. за 10 г
ЧАЙ-57М - 49 грн. за 50 г
ЧАЙ-57С - 197 грн. за 200 г

Нірвана
ЧАЙ-60 - 13 грн. за 10 г
ЧАЙ-60М - 54 грн. за 50 г
ЧАЙ-60С - 215 грн. за 200 г

Останній герой
ЧАЙ-146 - 11 грн. за 10 г
ЧАЙ-146М - 45 грн. за 50 г
ЧАЙ-146С - 179 грн. за 200 г

Неповторний і дивовижний аромат цих квітів нагадує за-
пах осінньої прохолоди. ЇЇ пелюстки  містять у великій кі-
лькості такі мінеральні речовини, як: калій, селен, маг-
ній, цинк. Завдяки чому, вживання настоїв, чаїв з вміс-
том квітів хризантеми, сприяє відновленню здоров’я лю-
дини. Чай, приготований з пелюсток хризантеми, сприяє 
зміцненню імунітету, підвищенню апетиту, знижує запа-
льні процеси в шлунку, кишечнику, допомагає  вилікува-
тися від туберкульозної палички.

Квіти хризантеми
ЧАК-3 - 46 грн. за 50 г

Гранатовий пунш
ЧАЙ-21 – 18 грн.за 10 г.
ЧАЙ-21М – 73 грн. за 50 г.
ЧАЙ-21С - 291 грн.  за 200 г.

Спайсі 
ЧАЙ-42 – 12 грн.за 10 г.
ЧАЙ-42М - 49 грн. за 50 г.
ЧАЙ-42С - 195 грн.  за 200 г.

Женьшеневий оолонг
ЧАЙ-22 - 16 грн.за 10 г.
ЧАЙ-22М – 64 грн. за 50 г.
ЧАЙ-22С - 256 грн.  за 200 г.

Чорний чай Таємне бажання
ЧАЙ-43 – 13 грн.за 10 г.
ЧАЙ-43М – 51 грн. за 50 г.
ЧАЙ-43С - 202 грн. за 200 г.

Медовий оолонг
ЧАЙ-23 – 22 грн.за 10 г.
ЧАЙ-23М – 86 грн. за 50 г.
ЧАЙ-23С - 346 грн.  за 200 г.

Зелений чай Аннаберрі
ЧАЙ-44 – 15 грн.за 10 г.
ЧАЙ-44М – 60 грн. за 50 г.
ЧАЙ-44С - 240 грн.  за 200 г.

Вишуканий сніжний оолонг із шматочками яблука, 
цейлонської кориці, білим чаєм та пелюстками гранату. 
Має духм’яний фруктово-корицевий смак та аромат.

Чорний ароматизований чай з зеленим кардамоном, 
гвоздикою, фенхелем, імбирем, анісом та червоним 
перцем. Має приємний смак та аромат.

Це суміш улуна та женьшеню, що надає сил. Має легкий 
аромат і дуже приємний солодкуватий смак з легким 
гіркуватим тоном. 

Чорний чай ароматизований шматочками манго, аб-
рикосу та пелюстками троянди.

Вишуканий оолонг із шматочками яблука, цейлонської 
кориці, білим чаєм та пелюстками гранату. Має духм’я-
ний фруктово-корицевий смак та аромат.

Чай із шматочками ананасу, суни-ці, пелюстками соня-
шника. Має освіжаючий аромат та благородний смак.  

Тегуаньінь Нунсян
ЧАЙ-25 - 16 грн.за 10 г.
ЧАЙ-25М - 64 грн. за 50 г.
ЧАЙ-25С - 256 грн.  за 200 г.

Гурія  грузинський  байховий
ЧАЙ-74 – 13 грн.за 10 г.
ЧАЙ-74М – 52 грн. за 50 г
ЧАЙ-74С - 207 грн. за 200 г

Молочний Маофенг   
ЧАЙ-38 - 20 грн.за 10 г.
ЧАЙ-38М – 79 грн. за 50 г.
ЧАЙ-38С - 318 грн.  за 200 г.

Суниця з вершками 
ЧАЙ-63 - 11 грн.за 10 г.
ЧАЙ-63М – 44 грн. за 50 г.
ЧАЙ-63С - 176 грн. за 200 г.

Молочний оолонг
ЧАЙ-24 - 14 грн.за 10 г.
ЧАЙ-24М - 58 грн. за 50 г.
ЧАЙ-24С - 230 грн.  за 200 г.

Алое Вера
ЧАЙ-45 - 7 грн.за 10 г.
ЧАЙ-45М – 27 грн. за 50 г.
ЧАЙ-45С - 109 грн.  за 200 г.

Ерлі Грей по-англійськи  
ЧАЙ-41 - 10 грн.за 10 г. 
ЧАЙ-41М – 42 грн. за 50 г.
ЧАЙ-41С - 166 грн.  за 200 г.

Кавказька чорниця
ЧАЙ-144 – 11 грн. за 10 г
ЧАЙ-144М – 44 грн. за 50 г
ЧАЙ-144С – 174 грн. за 200 г

Чай із шматочками алое вера та папайї, 
пелюстками чорнобривців та волошки. 
Має додатковий оздоровчий та омолод-
жувальний ефект та ніжний м’який смак.

Чорний елітний чай із високим вмістом 
чайної бруньки і прекрасним молочним 
ароматом. Має прекрасні тонізуючі вла-
стивості та насичений м’який смак.

Володіє ніжним і, водночас, солодкува-
тим ароматом і яскравим, незабутнім 
смаком напою. Відповідає кращим тра-
диціям англійського чаювання.

Чорний чай в поєднанні із листям дикої 
кавказької чорниці, що має темний із 
зеленими тонами колір настою, кислува-
тий смак та приємний свіжий аромат.

Китайський чай з о. Тайвань. Відомий 
унікальною технологією напівфермента-
ції. Має квітково-молочний аромат та 
фруктовий смак. Наділений корисними 
властивостями як чорного, так і зеленого 

Унікальний оолонг з натуральним каво-
во-карамелевим відтінком аромату, що 
має, на думку китайців, м’який заспокій-
ливо-розслаблюючий ефект, рекомендо-
вано людям розумової праці.

Чорний чай, що виробляють вручну з 
молодого листя на йодонасиченій дере-
вині, котра віддає частину своїх мікро-
елементів цьому прекрасному, благород-
ному напоєві. 

Зелений чай на основі китайського  «Хра-
му неба» з великим вмістом ягід та листя 
суниці.
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Арабіка Перу Сьюпремо
КАВ-42В 41 грн.  за 100 г – 
КАВ- 96 грн.  за 250 г42 – 

Арабіка Індія Мунсонд Малабар
КАВ-39В 40 грн.  за 100 г – 
КАВ-39 95 грн.  за 250 г – 

Амаретто
КАВ-17В 61 грн.  за 100 г – 
КАВ-1 152 грн.  за 250 г7 – 

Арабіка Індія Плантейшн
КАВ-6В 56 грн.  за 100 г – 
КАВ-6  140 грн.  за 250 г – 

Ніжна і багата, злегка кислувата, з вин-
ним присмаком та солодким смаком су-
хофруктів та слабким ароматом цитрусів. 
Має довгий міцний післясмак. Низька 
кислотність, медова солодкавість та при-
ємний аромат напою – ось головні від-
мінності даного сорту. 

Має м’яку кислотність, насичений смак, 
незабутній післясмак і дуже тонкий аро-
мат. Завдяки своєму приємному смаку 
перуанську каву вважають основою для 
бленду. 

Характеризується помірною кислотністю, 
середньою і густою консистенцією, збалан-
сованим солодким смаком, ароматом 
мускатного горіха. Шоколадні тони цього 
напою не залишать байдужим нікого.  

Вишукана суміш кращих сортів арабіки 
ароматизована екстрактом вишневої кіс-
точки. Приємно бадьорить та тонізує, має 
шоколадний смак та кавовий аромат. 

Арабіка Жовтий бурбон
КАВ-33В  70 грн.  за 100 г – 
КАВ-33  167 грн.  за 250 г – 

Арабіка Ефіопія Харар
КАВ-38В – 74 грн.  за 100 г
КАВ-38 – 185 грн.  за 250 г

Айриш Крім
КАВ-21В 61 грн.  за 100 г – 
КАВ-21 152 грн.  за 250 г – 

Зерна кави мають золотисто-зелений ко-
лір, який змінюється при обсмажуванні 
на шоколадний. Кава має збалансований 
смак, со-лодкість білого шоколаду та кис-
линку, що нагадує білий виноград. Най-
солодша кава, її можна пити без цукру. 

Арабіка Куба
КАВ-2В 69 грн.  за 100 г – 
КАВ-2 174 грн.  за 250 г – 

Кава готується за принципом «більше ка-
ви, менше води». Напій дуже густий і в 
нього кладуть так багато цукру, що він за 
смаком нагадує лікер. 

Кава з східної частини Ефіопії. Збирають її 
вручну на висоті 2-5 тис. м. над рівнем 
моря в високогірних місцевостях міста 
Харар. Міцний напій з м’яким насиченим 
шоколадним смаком. 

Суміш різних сортів арабіки з м’яким та 
приємним смаком і ароматом ірландсь-
ких вершків в поєднанні із какао і ваніл-
лю. Смак цієї кави нагадує смак відомого 
лікеру «Бейліс». 

Арабіка Гватемала
КАВ-5В 56  грн.  за 100 г – 
КАВ-5  140 грн.  за 250 г – 

Арабіка Коста-Ріка
КАВ-3В 56 грн.  за 100 г – 
КАВ-3 140 грн.  за 250 г – 

Арабіка Марагоджип Нікарагуа
КАВ-37В 54 грн.  за 100 г – 
КАВ-37 127 грн.  за 250 г – 

Напій має характерний смак темного 
шоколаду з відтінками спецій та фруктів. 
Сильно виражений гострий смак, збіль-
шена кислотність і особливий, з присма-
ком диму, аромат. Настій міцний, екст-
рактивний. 

Характерний міцний і насичений смак 
нагадує старе бургундське вино. Цій каві 
притаманні м’який шовковистий смак з 
виразною кислинкою. 

Вирізняється тим, що має найбільші, але 
досить пористі зерна (так звана «кава-
мустанг»). Багато знавців вважають зерна 
кави Марагоджип прекрасними, чи не 
найкращими у світі за смаковими якостя-
ми. Напій цінують за яскраву гірчинку і 
красивий колір. Вишуканий, добре збалан-
сований оксамитовий аромат, настій сере-
дньої насиченості, з витонченим приєм-
ним смаком і легкою кислинкою. Цей сорт 
відзначається пониженим вмістом кофе-
їну та горіховим присмаком.  

Арабіка Колумбія
КАВ-7В 56 грн.  за 100 г – 
КАВ-7 140 грн.  за 250 г – 

Бразильський бленд
КАВ-30В – 49 грн.  за 100 г
КАВ-30 – 121 грн.  за 250 г

Арабіка Мокко (Ефіопія)
КАВ-40В 58 грн.  за 100 г – 
КАВ-40 145 грн.  за 250 г – 

Це найвідоміший сорт бразильської ара-
біки. Смак насичений, помірно-кислий, з 
солодкими нотками і відтінками сухих 
спецій. Аромат тонкий, збалансований.  

Один з найпопулярніших сортів кави в 
світі, що має смак з м’яким фруктовим 
присмаком та виразною кислинкою. 

Вишукана суміш кращих сортів бразиль-
ської арабіки. Відмінна риса – витончений 
смак з легкою кислинкою. Унікальна кава, 
яку гурмани п’ють без цукру. 

По смакових якостях знавці відносять її до 
кращих світових сортів кави. Має особли-
вий винний смак з фруктовим відтінком. 
Довгий післясмак. Аромат тонкий, яскраво 
виражений, з фруктовим відтінком.  

Декофеїн (без кофеїну)
КАВ-32В 74 грн.  за 100 г – 
КАВ-32 184 грн.  за 250 г – 

Колумбійська арабіка із зменшеним вмі-
стом кофеїну, але з яскравим смаком і 
ароматом. 

Без
кофеїну!

Арабіка Бразилія Сантос 
КАВ-1В 51 грн.  за 100 г – 
КАВ-1  125 грн.  за 250 г – 

Робуста Індонезія Ява
КАВ-41В 35 грн.  за 100 г – 
КАВ-41 86 грн.  за 250 г – 

Еспресо Gold
КАВ-16В 77 грн.  за 100 г – 
КАВ- 192 грн.  за 250 г16 – 

Кокосовий рай
КАВ-23В 61 грн.  за 100 г – 
КАВ- 152  грн.  за 250 г23 – 

Ваніль
КАВ-18В 61 грн.  за 100 г – 
КАВ- 152 грн.  за 250 г18 – 

Робуста Індія Черрі
КАВ-9В 34 грн.  за 100 г – 
КАВ-9 86 грн.  за 250 г – 

Еспресо Крема
КАВ-14В 71 грн.  за 100 г – 
КАВ-14 178 грн.  за 250 г – 

Комільфо
КАВ-22В 49 грн.  за 100 г – 
КАВ-22 118 грн.  за 250 г – 

Вишневий сад
КАВ-20В 61 грн.  за 100 г – 
КАВ-20 152 грн.  за 250 г – 

Робуста Камерун
КАВ-12В 34 грн.  за 100 г – 
КАВ-12 86 грн.  за 250 г – 

Еспресо ітяльяно
КАВ-13В 59 грн.  за 100 г – 
КАВ-13 149 грн.  за 250 г – 

Крем-брюле
КАВ-26В 61 грн.  за 100 г – 
КАВ-26 152 грн.  за 250 г – 

Віденський шоколад
КАВ-19В 61 грн.  за 100 г – 
КАВ-19 152 грн.  за 250 г – 

Робуста Уганда
КАВ-10В 34 грн.  за 100 г – 
КАВ-10 86 грн.  за 250 г – 

Капучіно
КАВ-25В 61 грн.  за 100 г – 
КАВ-25 152 грн.  за 250 г – 

Лісовий горіх
КАВ-27В 61 грн.  за 100 г – 
КАВ-27 152 грн.  за 250 г – 

Трюфель
КАВ-29В 61 грн.  за 100 г – 
КАВ-29 152 грн.  за 250 г – 

Дуже густий напій з досить помірною ки-
слинкою, відмінно збалансованим смаком 
і характерними відтінками гіркого шоко-
ладу та приємним ароматом. 

Дбайливо підібрана суміш сортів арабіки, 
що формують бездоганний смак та аро-
мат напою із золотавою і стійкою пінкою. 

Неперевершене поєднання багатого сма-
ку кращих сортів латиноамериканської 
арабіки та ніжного аромату натурального 
екстракту бразильського кокосу. 

Кращі сорти арабіки в поєднанні з ваніл-
лю, що має неповторний легкий аромат 
та насичений кавовий смак. 

Чудовий сорт індійської робусти з багатим 
ароматом гірким настоєм середньої наси-
ченості з майже непомітною кислинкою.  

Вишукана суміш шоколадних сортів арабі-
ки в класичному поєднанні із 30% робу-
сти. Притаманні їй міцність та яскравий 
аромат не залишать байдужими жодного 
кавомана. 

Кава-арабіка із яскраво вираженим аро-
матом шоколаду із відтінками молочної 
карамелі та легким шлейфом ароматів 
малини та ірландських вершків 

Вишукана суміш кращих сортів арабіки, 
смак і аромат якої підкреслюється кислин-
кою стиглої вишні. 

Цей сорт кави характеризується високим 
вмістом кофеїну в зернах. Міцний насиче-
ний настій із оригінальним карамельним 
присмаком. 

Обсмажені за італійською технологією зер-
на надають каві неперевершений кавово-
винний аромат. 

Суміш кращих сортів арабіки Центральної 
та Південної Америки із яскраво вираже-
ним ароматом шоколаду та відтінками 
молочної карамелі і легким ароматом 
крем-брюле. 

Суміш «шоколадних» сортів арабіки з шо-
коладним ароматизатором для тих, хто 
надає перевагу класичному поєднанню 
кави із шоколадом. 

Кава має міцний смак і слабкий ненав’яз-
ливий аромат, разом з тим характеризу-
ється гарною екстрактивністю і високим 
вмістом кофеїну. Цей сорт використову-
ється в сумішах еспресо, він надає напоям 
стійку пінку. 

Суміш арабіки Центральної та Південної 
Америки з відчутною гірчинкою.  Ідеально 
підходить для приготування капуччіно із 
стійкою пінкою та незабутнім смаком. 

Чудова суміш кращих сортів арабіки Цен-
тральної та Південної Америки із тонким 
ароматом лісового горіха, що прекрасно 
поєднується із багатим смаком свіжосма-
женої кави. 

Суміш арабіки в поєднанні із найбільш по-
пулярним ароматом трюфелю, що ідеаль-
но підходить для приготування капучіно із 
стійкою пінкою. 
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Арабіка Перу Сьюпремо
КАВ-42В 41 грн.  за 100 г – 
КАВ- 96 грн.  за 250 г42 – 

Арабіка Індія Мунсонд Малабар
КАВ-39В 40 грн.  за 100 г – 
КАВ-39 95 грн.  за 250 г – 

Амаретто
КАВ-17В 61 грн.  за 100 г – 
КАВ-1 152 грн.  за 250 г7 – 

Арабіка Індія Плантейшн
КАВ-6В 56 грн.  за 100 г – 
КАВ-6  140 грн.  за 250 г – 

Ніжна і багата, злегка кислувата, з вин-
ним присмаком та солодким смаком су-
хофруктів та слабким ароматом цитрусів. 
Має довгий міцний післясмак. Низька 
кислотність, медова солодкавість та при-
ємний аромат напою – ось головні від-
мінності даного сорту. 

Має м’яку кислотність, насичений смак, 
незабутній післясмак і дуже тонкий аро-
мат. Завдяки своєму приємному смаку 
перуанську каву вважають основою для 
бленду. 

Характеризується помірною кислотністю, 
середньою і густою консистенцією, збалан-
сованим солодким смаком, ароматом 
мускатного горіха. Шоколадні тони цього 
напою не залишать байдужим нікого.  

Вишукана суміш кращих сортів арабіки 
ароматизована екстрактом вишневої кіс-
точки. Приємно бадьорить та тонізує, має 
шоколадний смак та кавовий аромат. 

Арабіка Жовтий бурбон
КАВ-33В  70 грн.  за 100 г – 
КАВ-33  167 грн.  за 250 г – 

Арабіка Ефіопія Харар
КАВ-38В – 74 грн.  за 100 г
КАВ-38 – 185 грн.  за 250 г

Айриш Крім
КАВ-21В 61 грн.  за 100 г – 
КАВ-21 152 грн.  за 250 г – 

Зерна кави мають золотисто-зелений ко-
лір, який змінюється при обсмажуванні 
на шоколадний. Кава має збалансований 
смак, со-лодкість білого шоколаду та кис-
линку, що нагадує білий виноград. Най-
солодша кава, її можна пити без цукру. 

Арабіка Куба
КАВ-2В 69 грн.  за 100 г – 
КАВ-2 174 грн.  за 250 г – 

Кава готується за принципом «більше ка-
ви, менше води». Напій дуже густий і в 
нього кладуть так багато цукру, що він за 
смаком нагадує лікер. 

Кава з східної частини Ефіопії. Збирають її 
вручну на висоті 2-5 тис. м. над рівнем 
моря в високогірних місцевостях міста 
Харар. Міцний напій з м’яким насиченим 
шоколадним смаком. 

Суміш різних сортів арабіки з м’яким та 
приємним смаком і ароматом ірландсь-
ких вершків в поєднанні із какао і ваніл-
лю. Смак цієї кави нагадує смак відомого 
лікеру «Бейліс». 

Арабіка Гватемала
КАВ-5В 56  грн.  за 100 г – 
КАВ-5  140 грн.  за 250 г – 

Арабіка Коста-Ріка
КАВ-3В 56 грн.  за 100 г – 
КАВ-3 140 грн.  за 250 г – 

Арабіка Марагоджип Нікарагуа
КАВ-37В 54 грн.  за 100 г – 
КАВ-37 127 грн.  за 250 г – 

Напій має характерний смак темного 
шоколаду з відтінками спецій та фруктів. 
Сильно виражений гострий смак, збіль-
шена кислотність і особливий, з присма-
ком диму, аромат. Настій міцний, екст-
рактивний. 

Характерний міцний і насичений смак 
нагадує старе бургундське вино. Цій каві 
притаманні м’який шовковистий смак з 
виразною кислинкою. 

Вирізняється тим, що має найбільші, але 
досить пористі зерна (так звана «кава-
мустанг»). Багато знавців вважають зерна 
кави Марагоджип прекрасними, чи не 
найкращими у світі за смаковими якостя-
ми. Напій цінують за яскраву гірчинку і 
красивий колір. Вишуканий, добре збалан-
сований оксамитовий аромат, настій сере-
дньої насиченості, з витонченим приєм-
ним смаком і легкою кислинкою. Цей сорт 
відзначається пониженим вмістом кофе-
їну та горіховим присмаком.  

Арабіка Колумбія
КАВ-7В 56 грн.  за 100 г – 
КАВ-7 140 грн.  за 250 г – 

Бразильський бленд
КАВ-30В – 49 грн.  за 100 г
КАВ-30 – 121 грн.  за 250 г

Арабіка Мокко (Ефіопія)
КАВ-40В 58 грн.  за 100 г – 
КАВ-40 145 грн.  за 250 г – 

Це найвідоміший сорт бразильської ара-
біки. Смак насичений, помірно-кислий, з 
солодкими нотками і відтінками сухих 
спецій. Аромат тонкий, збалансований.  

Один з найпопулярніших сортів кави в 
світі, що має смак з м’яким фруктовим 
присмаком та виразною кислинкою. 

Вишукана суміш кращих сортів бразиль-
ської арабіки. Відмінна риса – витончений 
смак з легкою кислинкою. Унікальна кава, 
яку гурмани п’ють без цукру. 

По смакових якостях знавці відносять її до 
кращих світових сортів кави. Має особли-
вий винний смак з фруктовим відтінком. 
Довгий післясмак. Аромат тонкий, яскраво 
виражений, з фруктовим відтінком.  

Декофеїн (без кофеїну)
КАВ-32В 74 грн.  за 100 г – 
КАВ-32 184 грн.  за 250 г – 

Колумбійська арабіка із зменшеним вмі-
стом кофеїну, але з яскравим смаком і 
ароматом. 

Без
кофеїну!

Арабіка Бразилія Сантос 
КАВ-1В 51 грн.  за 100 г – 
КАВ-1  125 грн.  за 250 г – 

Робуста Індонезія Ява
КАВ-41В 35 грн.  за 100 г – 
КАВ-41 86 грн.  за 250 г – 

Еспресо Gold
КАВ-16В 77 грн.  за 100 г – 
КАВ- 192 грн.  за 250 г16 – 

Кокосовий рай
КАВ-23В 61 грн.  за 100 г – 
КАВ- 152  грн.  за 250 г23 – 

Ваніль
КАВ-18В 61 грн.  за 100 г – 
КАВ- 152 грн.  за 250 г18 – 

Робуста Індія Черрі
КАВ-9В 34 грн.  за 100 г – 
КАВ-9 86 грн.  за 250 г – 

Еспресо Крема
КАВ-14В 71 грн.  за 100 г – 
КАВ-14 178 грн.  за 250 г – 

Комільфо
КАВ-22В 49 грн.  за 100 г – 
КАВ-22 118 грн.  за 250 г – 

Вишневий сад
КАВ-20В 61 грн.  за 100 г – 
КАВ-20 152 грн.  за 250 г – 

Робуста Камерун
КАВ-12В 34 грн.  за 100 г – 
КАВ-12 86 грн.  за 250 г – 

Еспресо ітяльяно
КАВ-13В 59 грн.  за 100 г – 
КАВ-13 149 грн.  за 250 г – 

Крем-брюле
КАВ-26В 61 грн.  за 100 г – 
КАВ-26 152 грн.  за 250 г – 

Віденський шоколад
КАВ-19В 61 грн.  за 100 г – 
КАВ-19 152 грн.  за 250 г – 

Робуста Уганда
КАВ-10В 34 грн.  за 100 г – 
КАВ-10 86 грн.  за 250 г – 

Капучіно
КАВ-25В 61 грн.  за 100 г – 
КАВ-25 152 грн.  за 250 г – 

Лісовий горіх
КАВ-27В 61 грн.  за 100 г – 
КАВ-27 152 грн.  за 250 г – 

Трюфель
КАВ-29В 61 грн.  за 100 г – 
КАВ-29 152 грн.  за 250 г – 

Дуже густий напій з досить помірною ки-
слинкою, відмінно збалансованим смаком 
і характерними відтінками гіркого шоко-
ладу та приємним ароматом. 

Дбайливо підібрана суміш сортів арабіки, 
що формують бездоганний смак та аро-
мат напою із золотавою і стійкою пінкою. 

Неперевершене поєднання багатого сма-
ку кращих сортів латиноамериканської 
арабіки та ніжного аромату натурального 
екстракту бразильського кокосу. 

Кращі сорти арабіки в поєднанні з ваніл-
лю, що має неповторний легкий аромат 
та насичений кавовий смак. 

Чудовий сорт індійської робусти з багатим 
ароматом гірким настоєм середньої наси-
ченості з майже непомітною кислинкою.  

Вишукана суміш шоколадних сортів арабі-
ки в класичному поєднанні із 30% робу-
сти. Притаманні їй міцність та яскравий 
аромат не залишать байдужими жодного 
кавомана. 

Кава-арабіка із яскраво вираженим аро-
матом шоколаду із відтінками молочної 
карамелі та легким шлейфом ароматів 
малини та ірландських вершків 

Вишукана суміш кращих сортів арабіки, 
смак і аромат якої підкреслюється кислин-
кою стиглої вишні. 

Цей сорт кави характеризується високим 
вмістом кофеїну в зернах. Міцний насиче-
ний настій із оригінальним карамельним 
присмаком. 

Обсмажені за італійською технологією зер-
на надають каві неперевершений кавово-
винний аромат. 

Суміш кращих сортів арабіки Центральної 
та Південної Америки із яскраво вираже-
ним ароматом шоколаду та відтінками 
молочної карамелі і легким ароматом 
крем-брюле. 

Суміш «шоколадних» сортів арабіки з шо-
коладним ароматизатором для тих, хто 
надає перевагу класичному поєднанню 
кави із шоколадом. 

Кава має міцний смак і слабкий ненав’яз-
ливий аромат, разом з тим характеризу-
ється гарною екстрактивністю і високим 
вмістом кофеїну. Цей сорт використову-
ється в сумішах еспресо, він надає напоям 
стійку пінку. 

Суміш арабіки Центральної та Південної 
Америки з відчутною гірчинкою.  Ідеально 
підходить для приготування капуччіно із 
стійкою пінкою та незабутнім смаком. 

Чудова суміш кращих сортів арабіки Цен-
тральної та Південної Америки із тонким 
ароматом лісового горіха, що прекрасно 
поєднується із багатим смаком свіжосма-
женої кави. 

Суміш арабіки в поєднанні із найбільш по-
пулярним ароматом трюфелю, що ідеаль-
но підходить для приготування капучіно із 
стійкою пінкою. 
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1. Çðîá³òü ó íàñ çàìîâëåííÿ.
2. Äîïîìîæ³òü çðîáèòè çàìîâëåííÿ äðóãó.  Ïðè îôîðìëåíí³ îáîâ’ÿçêîâî 

âêàæ³òü, õòî ðåêîìåíäóâàâ 
(Ï²Á, àäðåñó, ïî ìîæëèâîñò³ êîä êë³ºíòà).

3. Ðåêîìåíäîâàí³ îñîáè (äðóç³) ìàþòü áóòè íîâèìè êë³ºíòàìè, òîáòî ðàí³øå íå 
çàìîâëÿëè â íàñ òîâàð ÷è êàòàëîã. Äî íîâèõ êë³ºíò³â íå çàðàõîâóþòüñÿ 
îñîáè, ÿê³ ïðîæèâàþòü çà îäíîþ àäðåñîþ.

4. Äðóç³ ÎÁÎÂ’ßÇÊÎÂÎ ìàþòü çàáðàòè ñâîº çàìîâëåííÿ ³ ïðîâåñòè éîãî îïëàòó

Умови виконання акції:

 * Ï³ä ïîäàðóíêîì òà ïðåì³ÿìè ìàºòüñÿ íà óâàç³ ìîæëèâ³ñòü ïðèäáàííÿ òîâàðó çà 0,01 ãðí.

Ñòàíü  « »    ,  ïðåäñòàâíèêîì ÑîíöåÑàäó ó Òâîºìó íàñåëåíîìó ïóíêò³ íà
Òâî¿é âóëèö³ íà Òâîºìó ï³äïðèºìñòâ³ Øóêàé äëÿ íàñ íîâèõ äðóç³â ,   !      

³ îòðèìóé òàê³ âèãîäè    :

Ïîäàðóíîê-
ñþðïðèç çà êîæíî-  

ãî ïðèâåäåíîãî äðóãà  
Ïðèâåäåí³ Òîáîþ äðóç³ òàêîæ    

îòðèìàþòü ïîäàðóíêè ó öüîìó  (   
ñåçîí³ öå áóäóòü êîìïëåêòè    

ç òðüîõ åêñêëþçèâíèõ  
ãîëëàíäñüêèõ öèáóëèí). 

Çíèæêó íà 10%  
Òâî¿ çàìîâëåííÿ :

     )     À  ßêùî Òè ïðèâåäåø îäíîãî
äðóãà òî êîðèñòóâàòèìåøñÿ ö³ºþ,    
çíèæêîþ ïî êàòàëîãàõ íàñ³ííÿ ³     
âåñíÿíèõ ñàäæàíö³â òà öèáóëèí   

     Á) Ïðèâåäè äâîõ ³ á³ëüøå 
äðóç³â ³ çíèæêà 10 % ä³ÿòèìå 

íà âñ³ òâî¿ çàìîâëåííÿ 
äî ê³íöÿ 2016 ðîêó. 

Ïðåì³ÿ 
ó ðîçì³ð³ 10% 

â³ä ñóìè çàìîâëåíü, ÿê³ 
îòðèìàëè Òâî¿ äðóç³. Öþ 

ïðåì³þ îòðèìàºø ó âèãëÿä³ 
òîâàðó íà Òâ³é âèá³ð 
ç íàøèõ êàòàëîã³â.  

«ÑîíöåÑàä» 
çàáåçïå÷èòü Òåáå äî-

äàòêîâèìè êàòàëîãàìè òà 
ðåêëàìíèìè ìàòåð³àëàìè, 

à òàêîæ ïðèêð³ïèòü äî Òåáå íà 
äîïîìîãó îñîáèñòîãî ïîì³÷íèêà, 
ÿêèé äîïîìàãàòèìå Òîá³ ó ïîøóêó 

íîâèõ äðóç³â òà ¿õ êðàùîìó 
îáñëóãîâóâàíí³.

1

2

3

4

Ïðåì³¿ òà çíèæêè
Ïðåì³¿ íà÷èñëÿþòüñÿ îäèí ðàç íà êîæíå çàìîâëåííÿ 
Òâî¿õ äðóç³â. Ñóìè çàìîâëåíü Òâî¿õ äðóç³â ³, â³äïîâ³äíî 
ñóìè Òâî¿õ ïðåì³é  áóäóòü ïîâ³äîìëÿòèñÿ ðàç ó 3 ì³ñÿö³ 
â òàê³ ñòðîêè: 1-10 áåðåçíÿ, 1-10 ÷åðâíÿ, 1-10 âåðåñíÿ, 
1-10 ãðóäíÿ.

Ùîá ó ìàéáóòíüîìó ³ íàäàë³ îòðèìóâàòè ïðåì³¿ â³ä âñå 
íîâèõ çàìîâëåíü óñ³õ ðàí³øå çíàéäåíèõ äðóç³â  òà êî-
ðèñòàòèñü çíèæêîþ 10%  íà Òâî¿ çàìîâëåííÿ Òîá³ òðåáà 
áóäå õî÷à á ðàç ó ï³âðîêó: 1) çíàéòè íàì íîâîãî äðóãà; 
2) ñàìîìó êóïèòè òîâàð íà âêàçàíó â êàòàëîç³ ì³í³ìà-
ëüíó ñóìó àáî á³ëüøå.
Çàìîâèòè òîâàð íà ñóìó ïðåì³¿ Òè ìîæåø ó áóäü-ÿêèé 
ìîìåíò ïðîòÿãîì ï³âðîêó ï³ñëÿ ¿¿ íàðàõóâàííÿ. ßêùî ñó-
ìà ïðåì³¿ ìåíøà â³ä ì³í³ìàëüíî¿ ñóìè çàìîâëåííÿ, òî 
òðåáà áóäå äîçàìîâèòè ÿêèéñü òîâàð, òàê, ùîá çàãàëüíà 
ñóìà ïðåì³¿ òà Òâîãî çàìîâëåííÿ ïåðåâèùóâàëà ñóìó 
ì³í³ìàëüíîãî çàìîâëåííÿ. 

×åðåç äåÿêèé ÷àñ Òè çìîæåø ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÎ îòðèìó-
âàòè áàãàòî ñàäæàíö³â, ÷àþ, êàâè, êíèã  òà ³íøèõ òîâàð³â 
«ÑîíöåÑàäó». 

Íàïðèêëàä, ÷åðåç ê³ëüêà ðîê³â Òè çíàéäåø äëÿ «ÑîíöåÑàäó» 
10 äðóç³â ³ êîæåí ç íèõ â ñåçîí çðîáèòü çàìîâëåííÿ â ñåðåä-
íüîìó íà ñóìó 500 ãðí., òî Òâîÿ ïðåì³ÿ ñòàíîâèòèìå 500 ãðí., 
ÿêùî æ Òîá³ âäàñòüñÿ çíàéòè 20 òàêèõ äðóç³â, òî Òâîÿ ïðåì³ÿ 
ñÿãíå 1000 ãðí. ² òàê ìîæå òðèâàòè áàãàòî ðîê³â. Çðîñòàº 
ê³ëüê³ñòü äðóç³â – ³ ùîñåçîíó çðîñòàòèìå ñóìà Òâî¿õ ïðåì³é.

Òâ³é îñîáèñòèé ïîì³÷íèê
ßêùî Òâî¿ äðóç³, ðîäè÷³ ÷è çíàéîì³ æèâóòü äàëåêî â³ä 
Òåáå, Òâ³é îñîáèñòèé ïîì³÷íèê íàäñèëàòèìå ¿ì åëåêò-
ðîíí³ ëèñòè, ôàêñè, ó êîíâåðòàõ - æóðíàëè, êàòàëîãè òà 
³íø³ ðåêëàìí³ ìàòåð³àëè.
Íàïðèêëàä, óæå çàðàç, íà Âàøå áàæàííÿ, â³í íàä³øëå ¿ì 
êàòàëîã ÷è æóðíàë ç òàêèì òåêñòîì:
«Äîðîãèé ________________!
Âàø äðóã / çíàéîìèé / áðàò ðîçïîâ³â íàì, ùî Âè ëþáèòå  
ðîñëèíè ³ â³í ïîðåêîìåíäóâàâ íàì âèñëàòè Âàì íàø 
æóðíàë. Çðîáèâøè ïî íüîìó çàìîâëåííÿ, Âè çàâäÿêè 
Âàøîìó äðóãó / çíàéîìîìó / áðàòó îòðèìàºòå â äàðóíîê 
êîìïëåêò ç òðüîõ åêñêëþçèâíèõ ãîëëàíäñüêèõ öèáóëèí.
Ïðèéì³òü íàéùèð³ø³ â³òàííÿ â³ä Âàøîãî äðóãà / 
çíàéîìîãî / áðàòà òà ðåäàêö³¿ æóðíàëó «ÑîíöåÑàä».
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