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Äîäàéòå äî âàøîãî çàìîâëåííÿ íà íàñ³ííÿ 
ïåðåäïëàòó íà ÑîíöåÑàä íà 2017 ð³ê 

³ â³çüì³òü ó÷àñòü ó ðîç³ãðàø³ ïîäàðóíê³â:
1 Королівський приз –  

íàñ³ííÿ 300 ñîðò³â êâ³ò³â; 
10 головних призів – 

íàñ³ííÿ ïî 100 ñîðò³â êâ³ò³â; 
100 особливих призів –  

íàñ³ííÿ 10 ñîðò³â êâ³ò³â.

Шановні читачі
Çà â³êíîì õîëîäíà îñ³íü â ïîâíó ñèëó âñòóïèëà â ñâî¿ ïðàâà. Ãî-

ðîäí³ ñïðàâè çàâåðøóþòüñÿ, çàñ³êè òà êîìîðè íàïîâíåí³ òóðáîòëèâî 
âèðîùåíèì âðîæàºì. Â ñàäó äîãîðàþòü îñ³íí³ êâ³òè, â ïîâ³òð³ ïàõíå 
ïîæîâêëèì ëèñòÿì, òð³øêè äîùåì òà âàðåííÿì, ùå âë³òêó çàãîòî-
âëåíèì «ïðî çàïàñ». Òóðáîòè, ÿê³ äîíåäàâíà çàïîëîíÿëè äåíü, 
ïîòèõåíüêó âùóõàþòü, çâ³ëüíÿþ÷è ì³ñöå çàòèøí³é ïîð³ äóõìÿíî¿ 
âèï³÷êè, àðîìàòíîãî òðàâ'ÿíîãî ÷àþ, òèõèõ ðîçìîâ ó ð³äíîìó êîë³.  

Òîæ äàâàéòå â³äïî÷èíåìî ³ òð³øêè ïîìð³ºìî. Õîëîäíà ïîðà ðîêó – 
íàéêðàùèé ÷àñ, ùîá çàçäàëåã³äü ïîäóìàòè ïðî âåñíÿí³ ïîñ³âè, 
ðîçïëàíóâàòè ìàéáóòíþ ãðÿäêó òà ïîïîâíèòè çàïàñè íàñ³ííÿ. À ìè 
âàì îõî÷å ó öüîìó äîïîìîæåìî. Ó íàøîìó ñâ³æîìó æóðíàë³ ïîíàä 
1300 ñîðò³â íàñ³ííÿ îâî÷³â, çåëåí³, ïðÿíèõ òðàâ òà êâ³ò³â. 

Òàêîæ íà ñòîð³íêàõ æóðíàëó âè çíàéäåòå áàãàòî ö³êàâî¿ òà êîðèñ-
íî¿ ³íôîðìàö³¿, ÿê âáåðåãòè ñâîº çäîðîâ'ÿ ³ ïðèìíîæèòè êðàñó çà 
äîïîìîãîþ ðîñëèí, âèðîùåíèõ â ñàäó ³ íà ãîðîä³. Ùîá ìàéáóòí³é 
óðîæàé êàïóñòè «íå ï³äêà÷àâ», ÷èòàéòå â æóðíàë³ ïîðàäè íàøèõ 
åêñïåðò³â. Õîëîäíà îñ³ííüî-çèìîâà ïîðà – íå ïðèâ³ä ñóìóâàòè. Â 
ñàäó ³ ãîðîä³ ùå çíàéäóòüñÿ âàæëèâ³ ñïðàâè. À ÿê³ ñàìå ï³äêàæå íàø 
êàëåíäàð îâî÷³âíèêà. Ëþáèòå ðóêîä³ëëÿ? Ìàéñòåð-êëàñ ç âèãîòîâ-
ëåííÿ àðîìàòíî¿ ëÿëüêè-ìîòàíêè íå çàëèøèòü í³êîãî áàéäóæèì, òà 
ñòàíå çàõîïëþþ÷èì çàíÿòòÿì çèìîâîãî âå÷îðà. 

Òåïëîãî âàì íàñòðîþ,
Âàøà ðåäàêö³ÿ.
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Çì³ñò

ÑîíöåÑàä ¹4
æîâòåíü-ãðóäåíü 2016 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 ¹106/00802
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 понад 400 грн.
³ îòðèìàéòå 

БЕЗКОШТОВНО

БЕЗПРОГРАШНА 
ПЕРЕДПЛАТА

 ðåäàêö³éíó ïåðåäïëàòó íà æóðíàë 
«ÑîíöåÑàä» íà 2017 ð³ê.

Умови виконання замовлення:

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. Òîâàðè ÷åðåç â³ää³ëåííÿ ïîøòè ïåðåñèëàºìî ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÎ (çà íàø ðàõóíîê).
2. 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
3. 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., àáî çðîáèòè íà ñàéò³ www.soncesad.com – ö³ëîäîáîâî.  

4.   Ïðè çàìîâëåíí³ íà ñóìó ïîíàä 800 ãðí. – çíèæêà 5%.
5. Çà îáðîáëåííÿ çàìîâëåííÿ çí³ìàºòüñÿ çá³ð â ðîçì³ð³ 9 ãðí.Ïðè çàìîâëåíí³ íà ñóìó, 

ìåíøó í³æ 150 ãðí. çá³ð çà îáðîáëåííÿ çàìîâëåííÿ ñòàíîâèòü 19 ãðí. Çàìîâëåííÿ íà ñóìó 
ìåíøå 50 ãðí. íå âèñèëàþòüñÿ!  

6. Çàìîâëåííÿ íàäñèëàºìî ç 10 ãðóäíÿ
7. Îïëàòà çàìîâëåííÿ â³äáóâàºòüñÿ ï³ä ÷àñ îòðèìàííÿ ïîñèëêè ÷åðåç â³ää³ëåííÿ çâ’ÿçêó 

«Óêðïîøòè» ó âñ³é Óêðà¿í³.
8. Ïðè îòðèìàíí³ ïîñèëêè íà ïîøò³ Âè äîäàòêîâî ñïëà÷óºòå ò³ëüêè òàðèô çà ïåðåêàç ãðîøåé.
9. Çà áàæàííÿì êë³ºíòà â³äïðàâëåííÿ ïîñèëîê ìîæëèâå òðàíñïîðòíèì ïåðåâ³çíèêîì 

«Íîâà Ïîøòà» (ïåðåâàãà òðàíñïîðòíèõ ïåðåâ³çíèê³â ó øâèäêîñò³ äîñòàâêè, à ñàìå: 
ïðîòÿãîì 1-2 äí³â òîâàð áóäå ó Âàñ). Àëå çà íàø ðàõóíîê âèñèëàºìî ïîñèëêè ëèøå 
íà ñóìó ïîíàä 400 ãðí. 

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

VІI-VIII
30-35 cм

5-8 cм

2-3 м

– діаметр квітки
– термін цвітіння
– висота рослини
– довжина плетистих
 – стійкий

Індетерм. – індетермінантний
Детерм. – детермінантний
Довж. – довжина
Черв., жовт. – червень, жовтень

Умовні позначення:

Ст.

Ж

Спішіть зробити замовлення!

АКЦІЯ!
Зробіть нам замовлення 

протягом трьох днів 
з дня отримання журналу
і отримайте в дарунок* 

ПОСІВНИЙ КАЛЕНДАР 2017 

ПОСІВНИЙ КАЛЕНДАР 2017 

Äî âàøî¿ óâàãè «Á³áë³îòåêà «ÑîíöåÑàä» – ñåð³ÿ ñïåö³àë³-
çîâàíèõ âèäàíü â³ä ùîêâàðòàëüíîãî æóðíàëó «ÑîíöåÑàä». 
Ùîì³ñÿöÿ íà ñòîð³íêàõ æóðíàëó – ö³êàâà òà âè÷åðïíà ³í-
ôîðìàö³ÿ ïðî îäíó àáî äåê³ëüêà ãîðîäí³õ ÷è ñàäîâèõ ðîñ-
ëèí: äåòàëüíà õàðàêòåðèñòèêà, àãðîòåõí³êè, ïîðàäè ùîäî 
âèðîùóâàííÿ ³ äîãëÿäó, ë³êàðñüê³ âëàñòèâîñò³ ðîñëèíè, êî-
ðèñí³ ïîðàäè òà ðåöåïòè ïî âèêîðèñòàííþ. Â ñåð³¿ âæå 
âèéøëè æóðíàëè: «Æîðæèíè», «Òîìàòè òà îã³ðêè», «Êàâà 
òà ÷àé», «Ðîñëèíè ïðîòè ä³àáåòó», «Êàðòîïëÿ», «Ìàëèíà», 
«Òðîÿíäè». Çàìîâèòè ¿õ ìîæíà íà ñàéò³ www.soncesad.com.
Çáèðàéòå ñâîþ êîëåêö³þ ñïåöâèïóñê³â æóðíàë³â. 
Ïðèäáàéòå ñîá³ ïîì³÷íèêà òà ïîðàäíèêà, ÿêèé çàâæäè áóäå 
ï³ä ðóêîþ. Ïåðåäïëàòíèé ³íäåêñ - 86144. 

Надсилайте статті 
та фото 

і отримуйте дарунки!
Ïîä³ë³òüñÿ Âàøèì äîñâ³äîì ³ äî-
ñÿãíåííÿìè âèðîùóâàííÿ, ðîçêàæ³òü 
ÿê³ ðîñëèíè âèðîùóºòå Âè – â ñàäó, íà 
ãîðîä³ ÷è êâ³òíèêó. Íàä³ø³òü ö³êàâå 
ôîòî, îòðèìàéòå ïðèç ³ â³çüì³òü 
ó÷àñòü ó ðîç³ãðàø³ êîìïëåêòà ç 10 
ð³çíèõ òðîÿíä. Òàêîæ îáîâ’ÿçêîâî 
ðîçì³ñòèìî âàø³ ðîçïîâ³ä³ ÷è ôîòî íà 
ñòîð³íêàõ íàøèõ æóðíàë³â. 

×åêàºìî Âàøèõ ëèñò³â ³ ôîòî.

 * Ï³ä ïîäàðóíêîì ìàºòüñÿ íà óâàç³ ìîæëèâ³ñòü ïðèäáàííÿ çà 0,01 ãðí.
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Äîäàéòå äî âàøîãî çàìîâëåííÿ íà íàñ³ííÿ 
ïåðåäïëàòó íà ÑîíöåÑàä íà 2017 ð³ê 

³ â³çüì³òü ó÷àñòü ó ðîç³ãðàø³ ïîäàðóíê³â:
1 Королівський приз –  

íàñ³ííÿ 300 ñîðò³â êâ³ò³â; 
10 головних призів – 

íàñ³ííÿ ïî 100 ñîðò³â êâ³ò³â; 
100 особливих призів –  

íàñ³ííÿ 10 ñîðò³â êâ³ò³â.

Шановні читачі
Çà â³êíîì õîëîäíà îñ³íü â ïîâíó ñèëó âñòóïèëà â ñâî¿ ïðàâà. Ãî-

ðîäí³ ñïðàâè çàâåðøóþòüñÿ, çàñ³êè òà êîìîðè íàïîâíåí³ òóðáîòëèâî 
âèðîùåíèì âðîæàºì. Â ñàäó äîãîðàþòü îñ³íí³ êâ³òè, â ïîâ³òð³ ïàõíå 
ïîæîâêëèì ëèñòÿì, òð³øêè äîùåì òà âàðåííÿì, ùå âë³òêó çàãîòî-
âëåíèì «ïðî çàïàñ». Òóðáîòè, ÿê³ äîíåäàâíà çàïîëîíÿëè äåíü, 
ïîòèõåíüêó âùóõàþòü, çâ³ëüíÿþ÷è ì³ñöå çàòèøí³é ïîð³ äóõìÿíî¿ 
âèï³÷êè, àðîìàòíîãî òðàâ'ÿíîãî ÷àþ, òèõèõ ðîçìîâ ó ð³äíîìó êîë³.  

Òîæ äàâàéòå â³äïî÷èíåìî ³ òð³øêè ïîìð³ºìî. Õîëîäíà ïîðà ðîêó – 
íàéêðàùèé ÷àñ, ùîá çàçäàëåã³äü ïîäóìàòè ïðî âåñíÿí³ ïîñ³âè, 
ðîçïëàíóâàòè ìàéáóòíþ ãðÿäêó òà ïîïîâíèòè çàïàñè íàñ³ííÿ. À ìè 
âàì îõî÷å ó öüîìó äîïîìîæåìî. Ó íàøîìó ñâ³æîìó æóðíàë³ ïîíàä 
1300 ñîðò³â íàñ³ííÿ îâî÷³â, çåëåí³, ïðÿíèõ òðàâ òà êâ³ò³â. 

Òàêîæ íà ñòîð³íêàõ æóðíàëó âè çíàéäåòå áàãàòî ö³êàâî¿ òà êîðèñ-
íî¿ ³íôîðìàö³¿, ÿê âáåðåãòè ñâîº çäîðîâ'ÿ ³ ïðèìíîæèòè êðàñó çà 
äîïîìîãîþ ðîñëèí, âèðîùåíèõ â ñàäó ³ íà ãîðîä³. Ùîá ìàéáóòí³é 
óðîæàé êàïóñòè «íå ï³äêà÷àâ», ÷èòàéòå â æóðíàë³ ïîðàäè íàøèõ 
åêñïåðò³â. Õîëîäíà îñ³ííüî-çèìîâà ïîðà – íå ïðèâ³ä ñóìóâàòè. Â 
ñàäó ³ ãîðîä³ ùå çíàéäóòüñÿ âàæëèâ³ ñïðàâè. À ÿê³ ñàìå ï³äêàæå íàø 
êàëåíäàð îâî÷³âíèêà. Ëþáèòå ðóêîä³ëëÿ? Ìàéñòåð-êëàñ ç âèãîòîâ-
ëåííÿ àðîìàòíî¿ ëÿëüêè-ìîòàíêè íå çàëèøèòü í³êîãî áàéäóæèì, òà 
ñòàíå çàõîïëþþ÷èì çàíÿòòÿì çèìîâîãî âå÷îðà. 

Òåïëîãî âàì íàñòðîþ,
Âàøà ðåäàêö³ÿ.
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 понад 400 грн.
³ îòðèìàéòå 

БЕЗКОШТОВНО

БЕЗПРОГРАШНА 
ПЕРЕДПЛАТА

 ðåäàêö³éíó ïåðåäïëàòó íà æóðíàë 
«ÑîíöåÑàä» íà 2017 ð³ê.

Умови виконання замовлення:

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. Òîâàðè ÷åðåç â³ää³ëåííÿ ïîøòè ïåðåñèëàºìî ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÎ (çà íàø ðàõóíîê).
2. 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
3. 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., àáî çðîáèòè íà ñàéò³ www.soncesad.com – ö³ëîäîáîâî.  

4.   Ïðè çàìîâëåíí³ íà ñóìó ïîíàä 800 ãðí. – çíèæêà 5%.
5. Çà îáðîáëåííÿ çàìîâëåííÿ çí³ìàºòüñÿ çá³ð â ðîçì³ð³ 9 ãðí.Ïðè çàìîâëåíí³ íà ñóìó, 

ìåíøó í³æ 150 ãðí. çá³ð çà îáðîáëåííÿ çàìîâëåííÿ ñòàíîâèòü 19 ãðí. Çàìîâëåííÿ íà ñóìó 
ìåíøå 50 ãðí. íå âèñèëàþòüñÿ!  

6. Çàìîâëåííÿ íàäñèëàºìî ç 10 ãðóäíÿ
7. Îïëàòà çàìîâëåííÿ â³äáóâàºòüñÿ ï³ä ÷àñ îòðèìàííÿ ïîñèëêè ÷åðåç â³ää³ëåííÿ çâ’ÿçêó 

«Óêðïîøòè» ó âñ³é Óêðà¿í³.
8. Ïðè îòðèìàíí³ ïîñèëêè íà ïîøò³ Âè äîäàòêîâî ñïëà÷óºòå ò³ëüêè òàðèô çà ïåðåêàç ãðîøåé.
9. Çà áàæàííÿì êë³ºíòà â³äïðàâëåííÿ ïîñèëîê ìîæëèâå òðàíñïîðòíèì ïåðåâ³çíèêîì 

«Íîâà Ïîøòà» (ïåðåâàãà òðàíñïîðòíèõ ïåðåâ³çíèê³â ó øâèäêîñò³ äîñòàâêè, à ñàìå: 
ïðîòÿãîì 1-2 äí³â òîâàð áóäå ó Âàñ). Àëå çà íàø ðàõóíîê âèñèëàºìî ïîñèëêè ëèøå 
íà ñóìó ïîíàä 400 ãðí. 

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

VІI-VIII
30-35 cм

5-8 cм

2-3 м

– діаметр квітки
– термін цвітіння
– висота рослини
– довжина плетистих

 – стійкий
Індетерм. – індетермінантний
Детерм. – детермінантний
Довж. – довжина
Черв., жовт. – червень, жовтень

Умовні позначення:

Ст.

Ж

Спішіть зробити замовлення!

АКЦІЯ!
Зробіть нам замовлення 

протягом трьох днів 
з дня отримання журналу
і отримайте в дарунок* 

ПОСІВНИЙ КАЛЕНДАР 2017 

ПОСІВНИЙ КАЛЕНДАР 2017 

Äî âàøî¿ óâàãè «Á³áë³îòåêà «ÑîíöåÑàä» – ñåð³ÿ ñïåö³àë³-
çîâàíèõ âèäàíü â³ä ùîêâàðòàëüíîãî æóðíàëó «ÑîíöåÑàä». 
Ùîì³ñÿöÿ íà ñòîð³íêàõ æóðíàëó – ö³êàâà òà âè÷åðïíà ³í-
ôîðìàö³ÿ ïðî îäíó àáî äåê³ëüêà ãîðîäí³õ ÷è ñàäîâèõ ðîñ-
ëèí: äåòàëüíà õàðàêòåðèñòèêà, àãðîòåõí³êè, ïîðàäè ùîäî 
âèðîùóâàííÿ ³ äîãëÿäó, ë³êàðñüê³ âëàñòèâîñò³ ðîñëèíè, êî-
ðèñí³ ïîðàäè òà ðåöåïòè ïî âèêîðèñòàííþ. Â ñåð³¿ âæå 
âèéøëè æóðíàëè: «Æîðæèíè», «Òîìàòè òà îã³ðêè», «Êàâà 
òà ÷àé», «Ðîñëèíè ïðîòè ä³àáåòó», «Êàðòîïëÿ», «Ìàëèíà», 
«Òðîÿíäè». Çàìîâèòè ¿õ ìîæíà íà ñàéò³ www.soncesad.com.
Çáèðàéòå ñâîþ êîëåêö³þ ñïåöâèïóñê³â æóðíàë³â. 
Ïðèäáàéòå ñîá³ ïîì³÷íèêà òà ïîðàäíèêà, ÿêèé çàâæäè áóäå 
ï³ä ðóêîþ. Ïåðåäïëàòíèé ³íäåêñ - 86144. 

Надсилайте статті 
та фото 

і отримуйте дарунки!
Ïîä³ë³òüñÿ Âàøèì äîñâ³äîì ³ äî-
ñÿãíåííÿìè âèðîùóâàííÿ, ðîçêàæ³òü 
ÿê³ ðîñëèíè âèðîùóºòå Âè – â ñàäó, íà 
ãîðîä³ ÷è êâ³òíèêó. Íàä³ø³òü ö³êàâå 
ôîòî, îòðèìàéòå ïðèç ³ â³çüì³òü 
ó÷àñòü ó ðîç³ãðàø³ êîìïëåêòà ç 10 
ð³çíèõ òðîÿíä. Òàêîæ îáîâ’ÿçêîâî 
ðîçì³ñòèìî âàø³ ðîçïîâ³ä³ ÷è ôîòî íà 
ñòîð³íêàõ íàøèõ æóðíàë³â. 

×åêàºìî Âàøèõ ëèñò³â ³ ôîòî.

 * Ï³ä ïîäàðóíêîì ìàºòüñÿ íà óâàç³ ìîæëèâ³ñòü ïðèäáàííÿ çà 0,01 ãðí.



- Ïàí³ Íàòàëþ, Âè íåùî-
äàâíî ïîâåðíóëèñÿ ç â³äïó-
ñòêè. ßê  â³äïî÷èëè?

- Âïåðøå â æèòò³ äîçâîëèëà ñîá³ 
â³äïî÷èòè! Òà ùå é ç³ âñ³ºþ ðîäè-
íîþ: ä³òüìè, âíóêàìè, çÿòÿìè.  ¯ç-
äèëè íà 10 äí³â. â Òóðå÷÷èíó. Íà-
â³òü íå çíàëà, ùî ëþäè ìîæóòü òàê 
æèòè ³ â³äïî÷èâàòè. Ðàí³øå çàâæäè 
íå âèñòà÷àëî òî ÷àñó, òî ãðîøåé, 
òî áàæàííÿ. Êîëè áóëè ìîëîäèìè, 
¿çäèëè äî áàòüê³â. Êîëè ä³òè ï³ä-
ðîñëè, çíîâó áóëî íå äî â³äïî÷èí-
êó – ïîòð³áíî áóëî ¿õ â÷èòè, äî-
ïîìàãàòè. Ïîò³ì ç'ÿâèëèñÿ îíóêè. 
Ùîïðàâäà, ÿ äâ³÷³ áóëà â ªâïà-
òîð³¿. Öå, ìàáóòü, áóëî ðîê³â äåñÿòü 
òîìó. Â ö³ëîìó, ÿ ð³çíîïëàíîâà 
ëþäèíà. Ëþáëþ ÿê àêòèâíèé, òàê ³ 
ïàñèâíèé â³äïî÷èíîê. Ãîëîâíå, 
àáè áóâ ÷àñ òà çäîðîâ'ÿ. Ìåí³ ïî-
äîáàºòüñÿ ³ñòîð³ÿ, åêñêóðñ³¿. Òàêîæ 
ëþáëþ ìîðå. Ïðîñòî ïîñèä³òè íà 
óçáåðåææ³, ïîñëóõàòè, ÿê âîíî 
ãóðêî÷å, ÿê çàõîäèòü ñîíöå. 

- ×è ÷àñòî âäàºòüñÿ áà÷è-
òè ñâîþ ðîäèíó ó ïîâíîìó 
ñêëàä³?

- Çàðàç ÷àñòî, òîìó ùî ó íàñ º 
ñï³ëüíà ðîáîòà. Õëîïö³ (ó ìåíå 2 
ñèíè) çàéìàþòüñÿ ðåêëàìîþ, îðãà-
í³çàö³ºþ êîíöåðò³â, ïðîäàæåì ñó-
âåí³ðíî¿ ïðîäóêö³¿. Ó äîíüêè óæå 
ï³äðîñëè ä³òè. Ìè â³ääàëè ¿õ ó 
äèòÿ÷èé ñàäîê, ³ äîíüêà òåïåð ñï³-
âàº ðàçîì ç íàìè. Íåùîäàâíî âè-
¿çäèëè â ãàñòðîëüíèé òóð ïî Ëüâ³â-
ùèí³ ³ âíóê³â áðàëè ç ñîáîþ. Âîíè 
á³ãàëè ïî ñöåí³, ñèä³ëè íà ñò³ëüöÿõ, 
àïëîäóâàëè, ôîòîãðàôóâàëèñÿ. ß 
ùàñëèâà, êîëè âîíè á³ëÿ ìåíå. 
- �Як�проводите�родинні�

свята?
- Çäåá³ëüøîãî ó öåé ÷àñ ïåðå-

áóâàþ â äîðîç³. À ÿêùî âäîìà, òî 

ð³äêî áóâàº, ùîá âñ³ îäíî÷àñíî 
ìîãëè ïðè¿õàòè. ªäèíèé ðàç, êîëè 
âäàëîñÿ ç³áðàòè âñþ ðîäèíó – íà 
Ð³çäâî, íàïåðåäîäí³  ñìåðò³ ìî¿õ 
áàòüê³â. Öå áóëî í³áè ïðîùàííÿ. À 
òàê ä³òè ñòàðàþòüñÿ ïðè¿õàòè äî 
ìåíå íà Âåëèêäåíü òà Ð³çäâî. Âî-
ñòàííº âñ³ çóñòð³÷àëèñÿ íà â³äêðèò-
ò³ öåðêâè ó ìîºìó ð³äíîìó ñåë³. 

- Âè áàãàòî ÷àñó ïðîâîäè-
òå ó äîðîç³. Ùî íåîäì³ííî 
áåðåòå ç ñîáîþ? 

- Â ïðèíöèï³, ñóìêà ç ðå÷àìè ó 
ìåíå çàâæäè íàïîãîòîâ³. ß íå 
äóæå ëþáëþ íàðÿäæàòèñÿ. Òîìó 
òàì ëèøå ê³ëüêà óëþáëåíèõ ðå÷åé  
ïëþñ í³÷íà ñîðî÷êà òà ðóøíèê. À 
ùå â ìåíå º òàêèé íåâåëèêèé 
«áîéîâèé» ÷åìîäàí÷èê, ãîëîâíå, 
ùîá òàì áóëè ôàðáè, òàáëåòêè, 
çàïèñíèê, çàðÿäíèé ïðèñòð³é, 
çóáíà ù³òêà òà ïàñòà. Ö³ ðå÷³ çà-
âæäè ïðè ìåí³. 

- Çâàæàþ÷è íà Âàø ù³ëü-
íèé ãðàô³ê, ó Âàñ, ìàáóòü, 
çîâñ³ì íå âèñòà÷àº ÷àñó íà 
äîìàøí³ ñïðàâè?

- Óñå ï³ä êîíòðîëåì! Ó ìåíå 
âç³ðöåâèé ãîðîä! ßêùî ïðîéòèñÿ 
ïî ñóñ³äàõ, òî ì³é – íàé÷èñò³øèé. 
Ìàëà äâà â³ëüíèõ äí³, âñ³ áóð'ÿíè 

ñïîëîëà. Öüîãî ðîêó ÿ ðîçøèðèëà 
ñâ³é ãîðîä (äîäàëà ñ³ì ñîòîê), íîâó 
ä³ëÿíêó ïåðåîðàëà, âèáðàëà ïèð³é 
(ìàéæå 100 âåðåò â ë³ñ âèíåñëà). 
Âèñàäèëà äâà íîâèõ ñîðòè êàðòî-
ïë³, òåïåð ïëàíóþ ðîçâîäèòè. Âðî-
æàé õîðîøèé – ïîì³äîð³â ïî òðè 
â³äðà çáèðàëà, íàâàðèëà òîìàò-
íîãî ñîêó íà âñþ ñ³ì'þ. Íà ö³ëèé 
ð³ê âèñòà÷èòü. À ùå – ê³ëüêà â³äåð 
ïåðöþ, êàâóíè.

-  Çâ³äêè  òàêà  ëþáîâ  äî 
çåìë³?

- Ðàí³øå òàêîãî íå áóëî. Ìàáóòü, 
öå ïðèõîäèòü ç ðîêàìè. Ëþáëþ 
äèâèòèñÿ, ÿê âñå ðîñòå, äîçð³âàº. 
Òà é äîìàøíº çàâæäè ñìà÷í³øå. 

- Âàø³ êîëåãè òàê³ æ ðîáî-
òÿù³?  

- Çà òðè ðîêè ñêëàä êîëåêòèâó 
ïðàêòè÷íî íå çì³íèâñÿ. Ó êîæíîãî 
ç íèõ – ñâî¿ çàõîïëåííÿ. Íàïðè-
êëàä, íàøà Ìàð³éêà äóæå ãàðíî 
âèøèâàº. Ìîÿ êîíöåðòíà áëóçêà – 
¿¿ ðîáîòà. Ëþäà – ìåäñåñòðà. Ë³êóº 

âåñü êîëåêòèâ. Ãàëÿ äóæå ëþáèòü 
âèðîùóâàòè ãîðîäèíó. Âîíà âñå 
äåòàëüíî âè÷èòóº, ðîçâîäèòü ð³çí³ 
ñîðòè îâî÷³â òà ôðóêò³â, êâ³òè. 
ßêùî êîìóñü ïîòð³áíà ïîðàäà,  
éäåìî äî íå¿. Ó íå¿ – âñ³ ñåêðåòè. 
Êîëè ñîõíóòü îã³ðêè, âîíà ñòàâèòü 
êàïåëüíèö³ é ï³äæèâëþº ðîñëèíè 
êðàïåëüíèì ìåòîäîì. Ãàëÿ çíàº 
ïðàêòè÷íî âñ³ ïðåïàðàòè â³ä ð³çíèõ 
øê³äíèê³â òà õâîðîá. ßê ò³ëüêè 
ç'ÿâëÿþòüñÿ ÿê³ñü êîìàõè ÷è ïëÿìè 
íà ðîñëèíàõ, îäðàçó òåëåôîíóþ 
äî íå¿ ³ çàïèòóþ, ùî êóïèòè. Òðåáà 
íàñ³ííÿ ç³áðàòè, âîíà òàêîæ ï³ä-
êàæå, ÿê öå êðàùå çðîáèòè. 

- À ó Âàñ º îñîáèñòèé «ãîðîä-
íèé» ðåêîðä?

- Öüîãî ðîêó âèðîñòèëà öèáóëþ 
ðîçì³ðîì ç ï³âë³òðîâ³ áàíêè. Àëå 
öå íå ò³ëüêè â ìåíå òàêèé âðîæàé, 

à é ó âñ³õ íàøèõ ä³â÷àò. Ìè áóëè â 
Ìèêîëàºâ³ ç êîíöåðòîì ³ ïî äîðîç³ 
äîäîìó êóïèëè íàñ³ííÿ. Î÷åâèäíî, 
äóæå õîðîøèé ñîðò òðàïèâñÿ. Ñê³-
ëüêè æèâó, ùå òàêî¿ öèáóë³ â ìåíå 
íå áóëî. Ïðè ÷îìó, ó íàø³é ì³ñöå-
âîñò³ íå ÷îðíîçåìè, à ãëèíèñòèé 
ãðóíò. 

- À êâ³òè âèðîùóºòå?
- Òàê! Öüîãî ðîêó äîäàëà ó ñâ³é 

êâ³òíèê 16 êóù³â òðîÿíä ³ äîïîâíè-
ëà éîãî ñàäîâî-ãîðîäí³ìè ô³ãóðêà-
ìè. Çàðàç âîíè â ìîä³. Äóìàþ, ÿê 
òî: â óñ³õ º, à â ìåíå íåìà?! Òîìó 
íàêóïèëà ñîá³ ð³çíèõ çâ³ðÿò. Òåïåð 
ç êîæíî¿ ïî¿çäêè íàø³ ä³â÷àòà òà-
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Òàì, äå âîíè, í³êîëè íå áóâàº 
ñóìíî. Åíåðã³éí³, âåñåë³, ïîçè-
òèâí³ – ñïðàâæí³ àðòèñòè ç 
íàðîäó. Êîëåêòèâ «Ë³ñàïºò-
íèé áàòàëüéîí» îá'¿çäèâ ìàé-
æå âñ³ ì³ñòà Óêðà¿íè. ² íàâ³òü 
ïî ê³ëüêà ðàç³â. À éîãî õî÷óòü 
áà÷èòè òàì çíîâó ³ çíîâó. Òà 
ïîïðè òàêó ïîïóëÿðí³ñòü, 
ó÷àñíèêè ãóðòó âðàæàþòü 
ñâîºþ ïðîñòîòîþ. Êåð³âíèê 
«áàòà-ëüéîíó» Íàòàëÿ 
Ôàë³îí – íå ò³ëüêè íåïåðåâå-
ðøåíà àðòèñòêà, à é ÷óäîâà 
ãîñïîäèíÿ. 
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�батальйон»��батальйон»�
«Лісапєтний�
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Ìåí³ ïîäîáàºòüñÿ 
³ñòîð³ÿ, åêñêóðñ³¿. Òà-
êîæ ëþáëþ ìîðå. Ïðî-
ñòî ïîñèä³òè íà óçáå-
ðåææ³,ïîñëóõàòè, ÿê 
âîíî ãóðêî÷å, ÿê çàõî-
äèòü ñîíöå. 

...ëþäè ñòàëè ñóìí³øè-
ìè. Ñêð³çü îäèí íåãàòèâ. 
Ëþäÿì íå âèñòà÷àº ïðè-
ºìíèõ åìîö³é. Ìîæëèâî, 
òîìó âîíè éäóòü íà íà-
ø³ êîíöåðòè...
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- Ïàí³ Íàòàëþ, Âè íåùî-
äàâíî ïîâåðíóëèñÿ ç â³äïó-
ñòêè. ßê  â³äïî÷èëè?

- Âïåðøå â æèòò³ äîçâîëèëà ñîá³ 
â³äïî÷èòè! Òà ùå é ç³ âñ³ºþ ðîäè-
íîþ: ä³òüìè, âíóêàìè, çÿòÿìè.  ¯ç-
äèëè íà 10 äí³â. â Òóðå÷÷èíó. Íà-
â³òü íå çíàëà, ùî ëþäè ìîæóòü òàê 
æèòè ³ â³äïî÷èâàòè. Ðàí³øå çàâæäè 
íå âèñòà÷àëî òî ÷àñó, òî ãðîøåé, 
òî áàæàííÿ. Êîëè áóëè ìîëîäèìè, 
¿çäèëè äî áàòüê³â. Êîëè ä³òè ï³ä-
ðîñëè, çíîâó áóëî íå äî â³äïî÷èí-
êó – ïîòð³áíî áóëî ¿õ â÷èòè, äî-
ïîìàãàòè. Ïîò³ì ç'ÿâèëèñÿ îíóêè. 
Ùîïðàâäà, ÿ äâ³÷³ áóëà â ªâïà-
òîð³¿. Öå, ìàáóòü, áóëî ðîê³â äåñÿòü 
òîìó. Â ö³ëîìó, ÿ ð³çíîïëàíîâà 
ëþäèíà. Ëþáëþ ÿê àêòèâíèé, òàê ³ 
ïàñèâíèé â³äïî÷èíîê. Ãîëîâíå, 
àáè áóâ ÷àñ òà çäîðîâ'ÿ. Ìåí³ ïî-
äîáàºòüñÿ ³ñòîð³ÿ, åêñêóðñ³¿. Òàêîæ 
ëþáëþ ìîðå. Ïðîñòî ïîñèä³òè íà 
óçáåðåææ³, ïîñëóõàòè, ÿê âîíî 
ãóðêî÷å, ÿê çàõîäèòü ñîíöå. 

- ×è ÷àñòî âäàºòüñÿ áà÷è-
òè ñâîþ ðîäèíó ó ïîâíîìó 
ñêëàä³?

- Çàðàç ÷àñòî, òîìó ùî ó íàñ º 
ñï³ëüíà ðîáîòà. Õëîïö³ (ó ìåíå 2 
ñèíè) çàéìàþòüñÿ ðåêëàìîþ, îðãà-
í³çàö³ºþ êîíöåðò³â, ïðîäàæåì ñó-
âåí³ðíî¿ ïðîäóêö³¿. Ó äîíüêè óæå 
ï³äðîñëè ä³òè. Ìè â³ääàëè ¿õ ó 
äèòÿ÷èé ñàäîê, ³ äîíüêà òåïåð ñï³-
âàº ðàçîì ç íàìè. Íåùîäàâíî âè-
¿çäèëè â ãàñòðîëüíèé òóð ïî Ëüâ³â-
ùèí³ ³ âíóê³â áðàëè ç ñîáîþ. Âîíè 
á³ãàëè ïî ñöåí³, ñèä³ëè íà ñò³ëüöÿõ, 
àïëîäóâàëè, ôîòîãðàôóâàëèñÿ. ß 
ùàñëèâà, êîëè âîíè á³ëÿ ìåíå. 
- �Як�проводите�родинні�

свята?
- Çäåá³ëüøîãî ó öåé ÷àñ ïåðå-

áóâàþ â äîðîç³. À ÿêùî âäîìà, òî 

ð³äêî áóâàº, ùîá âñ³ îäíî÷àñíî 
ìîãëè ïðè¿õàòè. ªäèíèé ðàç, êîëè 
âäàëîñÿ ç³áðàòè âñþ ðîäèíó – íà 
Ð³çäâî, íàïåðåäîäí³  ñìåðò³ ìî¿õ 
áàòüê³â. Öå áóëî í³áè ïðîùàííÿ. À 
òàê ä³òè ñòàðàþòüñÿ ïðè¿õàòè äî 
ìåíå íà Âåëèêäåíü òà Ð³çäâî. Âî-
ñòàííº âñ³ çóñòð³÷àëèñÿ íà â³äêðèò-
ò³ öåðêâè ó ìîºìó ð³äíîìó ñåë³. 

- Âè áàãàòî ÷àñó ïðîâîäè-
òå ó äîðîç³. Ùî íåîäì³ííî 
áåðåòå ç ñîáîþ? 

- Â ïðèíöèï³, ñóìêà ç ðå÷àìè ó 
ìåíå çàâæäè íàïîãîòîâ³. ß íå 
äóæå ëþáëþ íàðÿäæàòèñÿ. Òîìó 
òàì ëèøå ê³ëüêà óëþáëåíèõ ðå÷åé  
ïëþñ í³÷íà ñîðî÷êà òà ðóøíèê. À 
ùå â ìåíå º òàêèé íåâåëèêèé 
«áîéîâèé» ÷åìîäàí÷èê, ãîëîâíå, 
ùîá òàì áóëè ôàðáè, òàáëåòêè, 
çàïèñíèê, çàðÿäíèé ïðèñòð³é, 
çóáíà ù³òêà òà ïàñòà. Ö³ ðå÷³ çà-
âæäè ïðè ìåí³. 

- Çâàæàþ÷è íà Âàø ù³ëü-
íèé ãðàô³ê, ó Âàñ, ìàáóòü, 
çîâñ³ì íå âèñòà÷àº ÷àñó íà 
äîìàøí³ ñïðàâè?

- Óñå ï³ä êîíòðîëåì! Ó ìåíå 
âç³ðöåâèé ãîðîä! ßêùî ïðîéòèñÿ 
ïî ñóñ³äàõ, òî ì³é – íàé÷èñò³øèé. 
Ìàëà äâà â³ëüíèõ äí³, âñ³ áóð'ÿíè 

ñïîëîëà. Öüîãî ðîêó ÿ ðîçøèðèëà 
ñâ³é ãîðîä (äîäàëà ñ³ì ñîòîê), íîâó 
ä³ëÿíêó ïåðåîðàëà, âèáðàëà ïèð³é 
(ìàéæå 100 âåðåò â ë³ñ âèíåñëà). 
Âèñàäèëà äâà íîâèõ ñîðòè êàðòî-
ïë³, òåïåð ïëàíóþ ðîçâîäèòè. Âðî-
æàé õîðîøèé – ïîì³äîð³â ïî òðè 
â³äðà çáèðàëà, íàâàðèëà òîìàò-
íîãî ñîêó íà âñþ ñ³ì'þ. Íà ö³ëèé 
ð³ê âèñòà÷èòü. À ùå – ê³ëüêà â³äåð 
ïåðöþ, êàâóíè.

-  Çâ³äêè  òàêà  ëþáîâ  äî 
çåìë³?

- Ðàí³øå òàêîãî íå áóëî. Ìàáóòü, 
öå ïðèõîäèòü ç ðîêàìè. Ëþáëþ 
äèâèòèñÿ, ÿê âñå ðîñòå, äîçð³âàº. 
Òà é äîìàøíº çàâæäè ñìà÷í³øå. 

- Âàø³ êîëåãè òàê³ æ ðîáî-
òÿù³?  

- Çà òðè ðîêè ñêëàä êîëåêòèâó 
ïðàêòè÷íî íå çì³íèâñÿ. Ó êîæíîãî 
ç íèõ – ñâî¿ çàõîïëåííÿ. Íàïðè-
êëàä, íàøà Ìàð³éêà äóæå ãàðíî 
âèøèâàº. Ìîÿ êîíöåðòíà áëóçêà – 
¿¿ ðîáîòà. Ëþäà – ìåäñåñòðà. Ë³êóº 

âåñü êîëåêòèâ. Ãàëÿ äóæå ëþáèòü 
âèðîùóâàòè ãîðîäèíó. Âîíà âñå 
äåòàëüíî âè÷èòóº, ðîçâîäèòü ð³çí³ 
ñîðòè îâî÷³â òà ôðóêò³â, êâ³òè. 
ßêùî êîìóñü ïîòð³áíà ïîðàäà,  
éäåìî äî íå¿. Ó íå¿ – âñ³ ñåêðåòè. 
Êîëè ñîõíóòü îã³ðêè, âîíà ñòàâèòü 
êàïåëüíèö³ é ï³äæèâëþº ðîñëèíè 
êðàïåëüíèì ìåòîäîì. Ãàëÿ çíàº 
ïðàêòè÷íî âñ³ ïðåïàðàòè â³ä ð³çíèõ 
øê³äíèê³â òà õâîðîá. ßê ò³ëüêè 
ç'ÿâëÿþòüñÿ ÿê³ñü êîìàõè ÷è ïëÿìè 
íà ðîñëèíàõ, îäðàçó òåëåôîíóþ 
äî íå¿ ³ çàïèòóþ, ùî êóïèòè. Òðåáà 
íàñ³ííÿ ç³áðàòè, âîíà òàêîæ ï³ä-
êàæå, ÿê öå êðàùå çðîáèòè. 

- À ó Âàñ º îñîáèñòèé «ãîðîä-
íèé» ðåêîðä?

- Öüîãî ðîêó âèðîñòèëà öèáóëþ 
ðîçì³ðîì ç ï³âë³òðîâ³ áàíêè. Àëå 
öå íå ò³ëüêè â ìåíå òàêèé âðîæàé, 

à é ó âñ³õ íàøèõ ä³â÷àò. Ìè áóëè â 
Ìèêîëàºâ³ ç êîíöåðòîì ³ ïî äîðîç³ 
äîäîìó êóïèëè íàñ³ííÿ. Î÷åâèäíî, 
äóæå õîðîøèé ñîðò òðàïèâñÿ. Ñê³-
ëüêè æèâó, ùå òàêî¿ öèáóë³ â ìåíå 
íå áóëî. Ïðè ÷îìó, ó íàø³é ì³ñöå-
âîñò³ íå ÷îðíîçåìè, à ãëèíèñòèé 
ãðóíò. 

- À êâ³òè âèðîùóºòå?
- Òàê! Öüîãî ðîêó äîäàëà ó ñâ³é 

êâ³òíèê 16 êóù³â òðîÿíä ³ äîïîâíè-
ëà éîãî ñàäîâî-ãîðîäí³ìè ô³ãóðêà-
ìè. Çàðàç âîíè â ìîä³. Äóìàþ, ÿê 
òî: â óñ³õ º, à â ìåíå íåìà?! Òîìó 
íàêóïèëà ñîá³ ð³çíèõ çâ³ðÿò. Òåïåð 
ç êîæíî¿ ïî¿çäêè íàø³ ä³â÷àòà òà-
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Òàì, äå âîíè, í³êîëè íå áóâàº 
ñóìíî. Åíåðã³éí³, âåñåë³, ïîçè-
òèâí³ – ñïðàâæí³ àðòèñòè ç 
íàðîäó. Êîëåêòèâ «Ë³ñàïºò-
íèé áàòàëüéîí» îá'¿çäèâ ìàé-
æå âñ³ ì³ñòà Óêðà¿íè. ² íàâ³òü 
ïî ê³ëüêà ðàç³â. À éîãî õî÷óòü 
áà÷èòè òàì çíîâó ³ çíîâó. Òà 
ïîïðè òàêó ïîïóëÿðí³ñòü, 
ó÷àñíèêè ãóðòó âðàæàþòü 
ñâîºþ ïðîñòîòîþ. Êåð³âíèê 
«áàòà-ëüéîíó» Íàòàëÿ 
Ôàë³îí – íå ò³ëüêè íåïåðåâå-
ðøåíà àðòèñòêà, à é ÷óäîâà 
ãîñïîäèíÿ. 
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Ìåí³ ïîäîáàºòüñÿ 
³ñòîð³ÿ, åêñêóðñ³¿. Òà-
êîæ ëþáëþ ìîðå. Ïðî-
ñòî ïîñèä³òè íà óçáå-
ðåææ³,ïîñëóõàòè, ÿê 
âîíî ãóðêî÷å, ÿê çàõî-
äèòü ñîíöå. 

...ëþäè ñòàëè ñóìí³øè-
ìè. Ñêð³çü îäèí íåãàòèâ. 
Ëþäÿì íå âèñòà÷àº ïðè-
ºìíèõ åìîö³é. Ìîæëèâî, 
òîìó âîíè éäóòü íà íà-
ø³ êîíöåðòè...

Çîðÿíà Ãåðàñèì³â

4 5



çíàº äóæå áàãàòî àíåêäîò³â. Äåÿê³ 
ç íèõ íàâ³òü âèêîðèñòîâóþ íà êîí-
öåðòàõ. Âîëîäèìèð Ëèòâèí äóæå 
ïðîñòèé ó ñï³ëêóâàíí³ ³ íà éîãî áà-
òüê³âùèí³ ëþäè éîãî  îáîæíþþòü . 

Âîëîäèìèð Ãðîéñìàí òàêîæ õî-

ðîøèé ÷îëîâ³ê. Ùå êîëè â³í áóâ 
ìåðîì Â³ííèö³, íàø êîëåêòèâ çà-
ïðîøóâàëè íà êîíöåðò äî Äíÿ 
ì³ñòà, àëå òîä³ çóñòð³òèñÿ ç íèì íå 
âäàëîñÿ. Ï³ñëÿ âèñòóïó ìè ïîâåð-
òàëèñÿ äîäîìó, à Âîëîäèìèð Ãðîé-
ñìàí ìàøèíîþ íàçäîãíàâ íàñ ó 
äîðîç³ ³ îñîáèñòî ïîäÿêóâàâ çà 
ïðè¿çä.   

êîæ ïðèâîçÿòü ñîá³ íîâó ô³ãóðêó: 
õòî æàáó, õòî ÷åðåïàõó. 

Êð³ì òðîÿíä, â ìîºìó êâ³òíèêó 
ìèëóþòü îêî ãëàä³îëóñè ð³çíèõ 
êîëüîð³â. Îáîæíþþ ÷îðíîáðèâö³, 
òà ç íèìè äâà ðîêè ïîñï³ëü ÷îìóñü 
íå ùàñòèòü: çàñ³âàþ ö³ëèé ðÿäîê, à 
âèðîñòàº  ëèøå ïàðà êâ³òîê. 

- ×è ÷àñòî áóâàºòå ç êîëå-
êòèâîì íà ïðèðîä³? 

- Íàìàãàºìîñÿ ïîºäíóâàòè ðî-
áîòó ç â³äïî÷èíêîì. Íàïðèêëàä, 
ââå÷åð³ êîíöåðò, à íàñòóïíîãî 
ðàíêó âèêðîþºìî ÷àñ, ùîá ïî¿õàòè 
ïî íîâèõ ì³ñöÿõ. Îò áóëè ó Êîáå-
ëÿêàõ íà Ïîëòàâùèí³ – òàì º ð³÷êà, 
êóïàëèñÿ, çàñìàãàëè. Ï³ñëÿ êîí-
öåðòó â Áóêîâåë³ îäðàçó ïî¿õàëè 
íà îçåðî. À ïîò³ì çàëèøèëèñÿ íà 
ïàðó äí³â òà ùå é ãðèá³â íàçáè-
ðàëè. Ï³ä ÷àñ êîæíî¿ ïî¿çäêè íà-
ìàãàºìîñÿ â³äâ³äàòè óñ³ â³äîì³ òàì 
³ñòîðè÷í³ ì³ñöÿ. 

-  Âè íå ðàç îá'¿õàëè âñþ 
Óêðà¿íó. ×è çì³íþþòüñÿ íà-
ñòðî¿ ëþäåé?  

- Ï³ñëÿ êîíöåðò³â ìè çàâæäè äî-
âãî ôîòîãðàôóºìîñÿ ³ ñï³ëêóºìîñÿ 
ç íàøèìè øàíóâàëüíèêàìè. ² áà-
÷èìî, ùî ëþäè ñòàëè ñóìí³øèìè. 
Ñêð³çü îäèí íåãàòèâ. Ëþäÿì íå 
âèñòà÷àº ïðèºìíèõ åìîö³é. Ìî-
æëèâî, òîìó âîíè éäóòü íà íàø³ 
êîíöåðòè ùå á³ëüø ìàñîâî – õî-
÷óòü çíàéòè â³äðàäó ³ áîäàé íà 
êîíöåðò³  ðîçâ³ÿòèñÿ, ïîñì³ÿòèñÿ, 
â³äïî÷èòè äóøåþ. ¯ì öüîãî íå âè-
ñòà÷àº. Ïîçèòèâó çàðàç í³õòî íå 
äàðóº. Çâè÷àéíî, êð³ì «Ë³ñàïºò-
íîãî áàòàëüéîíó». 

- Ñåðåä øàíóâàëüíèê³â Âà-
øî¿ òâîð÷îñò³, âî÷åâèäü, º é 
â³äîì³ â êðà¿í³  ëþäè.  

- Çíàþ Âîëîäèìèðà Ëèòâèíà. Â 
æèòò³ öå äóæå âåñåëà ëþäèíà. Â³í 

Äóæå äàâíî çíàéîìà ç ðîäèíîþ    
Ñóïðóí³â – Ëþäìèëîþ Ïàâë³âíîþ   
òà Ìèêîëîþ Îëåêñ³éîâè÷åì – ùå 
äî òîãî, ÿê íàø êîëåêòèâ ñòàâ â³-
äîìèì. Äî ðå÷³, ñàìå ¿õí³é ïðèêëàä 
íàäèõíóâ ìåíå íà áóä³âíèöòâî 
öåðêâè ó ð³äíîìó ñåë³, äå õðàìó íå 
áóëî 85 ðîê³â, ëèøå ìàëåíüêà êà-
ïëè÷êà. Âîíà íàñò³ëüêè íèçåíüêà, 
ùî ÿ òàì íå âì³ùàëàñÿ. Çàðàç ìè 
ïîáóäóâàëè õî÷ ³ íåâåëèêó, àëå 
êðàñèâó öåðêâó. Êóïèëè äëÿ íå¿ 
âñå íîâå, îãîðîäèëè êîâàíèì 
ïàðêàíîì, âèñàäèëè äîâêîëà öå-
ðêâè 160 êóù³â òðîÿíä, âèñòåëèëè 
áðóê³âêó. Íàéãîëîâí³øå, ùî íà 
ñëóæáó ïðèõîäèòü ïîâíà öåðêâà 
ëþäåé. Çàãàëîì áóä³âíèöòâî òðè-
âàëî äâà ðîêè. Ïëàíóâàëè çàâåð-
øèòè ðàí³øå, àëå âèíèêëè ïðîáëå-
ìè ³ç ô³íàíñóâàííÿì. Ó ì³ðó íàä-
õîäæåííÿ êîøò³â çàìîâëÿëè ³êîíî-
ñòàñ òà ³êîíè. 

- ×àñòî áóâàºòå ó ð³äíîìó 
ñåë³?

- ß òàì æèâó ç êâ³òíÿ äî ãðóäíÿ. 
Ò³ëüêè íà çèìó ïåðåáèðàþñÿ ó 
êâàðòèðó. 

- Íå ïëàíóâàëè ïåðå¿õàòè ó 
ñòîëèöþ?

- Ìåí³ âèñòà÷àº òàì ïîáóòè ê³ëü-
êà òèæí³â. Íàñïðàâä³ äóæå ëþáëþ 
Êè¿â, íàâ³òü ñóìóþ çà íèì, êîëè 
äîâãî íå áóâàþ. Àëå ìåí³ ïîäî-
áàºòüñÿ ð³äíå ñåëî. Òóò æèâóòü 
ëþäè, ÿêèõ ÿ çíàþ. Ìè ï'ºìî ðàçîì 
êàâó, ïå÷åìî ïèð³æêè. Âîíè ìåíå 
çóñòð³÷àþòü, êîëè ÿ ïðè¿æäæàþ, 
ïðîâîäæàþòü, êîëè ¿äó. Ðîçïîâ³-
äàþòü íîâèíè. Êîëè ìåíå íåìà, 
äîïîìàãàþòü á³ëÿ áóäèíêó. Òî êâ³-
òè ïîëëþòü, äî äîïîìîæóòü ãîðîä 
ïîñàïàòè. ß í³ íà ùî íå ïðîì³íÿþ 
¿õ ëþáîâ, óâàãó, ð³äíå ñåëî ³ áëèçü-
êèé ìåí³ ñïîñ³á æèòòÿ.  
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Ó ãîñò³ äî ç³ðêè

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

...ìåí³ ïîäîáàºòüñÿ 
ð³äíå ñåëî. Òóò æèâóòü 
ëþäè, ÿêèõ ÿ çíàþ. Ìè 
ï'ºìî ðàçîì êàâó, ïå÷å-
ìî ïèð³æêè.

Ãàðáóç – îäíîð³÷íà ðîñëèíà, áàòüê³â-
ùèíîþ ÿêî¿ ââàæàºòüñÿ Ìåêñèêà. Òàì 
â³í êóëüòèâóºòüñÿ âæå á³ëüøå 5000 ðî-
ê³â. Âèðîùóâàëè ãàðáóç ñòàðîäàâí³ ºãè-
ïòÿíè, ãðåêè é ðèìëÿíè. Íèì õàð÷óâà-
ëèñÿ, ç íüîãî ðîáèëè ð³çíîìàí³òíèé ïî-
ñóä, à ñòàðîäàâí³ ³íä³àíö³ – êîðèòöÿ äëÿ 
êóïàííÿ ä³òåé ³ ìóçè÷í³ ³íñòðóìåíòè.

Ó ªâðîïó ãàðáóç ïîòðàïèâ ëèøå íà ïî-
÷àòêó XVI ñòîë³òòÿ. Âïåðøå ïðî íüîãî 
çãàäóºòüñÿ â 1543 ðîö³ â îäíîìó ç ë³êàð-
ñüêèõ ïîðàäíèê³â.

Çà âì³ñòîì ö³ëþùèõ ðå÷îâèí â³í ïåðå-
âåðøóº áàãàòî ³íøèõ îâî÷³â. Ó íüîìó º 
êàðîòèí (â 5 ðàç³â á³ëüøå, í³æ ó ìîðêâ³), 
â³òàì³íè Ñ, Â1, Â2, Â5, Â6, Å, ÐÐ, óí³êà-
ëüíèé â³òàì³í Ò, ùî ïðèñêîðþº îáì³íí³ 
ïðîöåñè, à òàêîæ á³ëêè, êë³òêîâèíà, ìàã-
í³é, çàë³çî, êàë³é ³ êàëüö³é. Ãàðáóç áàãà-
òèé íà ïåêòèíè, ùî âèâîäÿòü õîëåñòåðèí 
ç îðãàí³çìó. Â³í ÷óäîâî äîïîìàãàº ïðè 
ë³êóâàíí³ òàêèõ çàõâîðþâàíü, ÿê öóêðî-
âèé ä³àáåò, çàêðåïè ³ æîâ÷íîêàì'ÿíà 
õâîðîáà. ×åðåç ñâîº ÷åìï³îíñòâî ñåðåä 
îâî÷³â çà âì³ñòîì çàë³çà, éîãî îáîâ'ÿç-
êîâî òðåáà âæèâàòè òèì, õòî ñòðàæäàº 
íà àíåì³þ ÷è ïîðóøåííÿ çîðó.

Ì'ÿêîòü ãàðáóçà äîïîìàãàº ïðè àòåðî-
ñêëåðîç³, ïîðóøåííÿõ ðîáîòè ñåðöåâî-
ñóäèííî¿ ñèñòåìè é øëóíêîâî-êèøêîâî-
ãî òðàêòó, ã³ïåðòîí³¿. Íå äàðåìíî áàãàòî 
ëþäåé ïîõèëîãî â³êó ïîñèëåíî õàð÷ó-
þòüñÿ ãàðáóçîì – â³í ëåãêî çàñâîþºòüñÿ 
òà ïîëåãøóº ñèìïòîìè çàõâîðþâàíü, 
ïðèòàìàííèõ ¿õíüîìó â³êó. Äîñòàòíüî ðå-
ãóëÿðíî âæèâàòè â ¿æó ãàðáóç, ùîá óíè-
êíóòè ïåðåä÷àñíèõ îçíàê ñòàð³ííÿ. Ìî-
æíà âïåâíåíî ñêàçàòè, ùî öå îäèí ç êðà-
ùèõ îâî÷³â äëÿ ä³ºòè÷íîãî õàð÷óâàííÿ.

Ãàðáóçîâèé ñ³ê ï³äâèùóº ³ìóí³òåò. Öå 
â³äì³ííèé àíòèîêñèäàíò, åôåêòèâíèé 
ñå÷îã³ííèé çàñ³á. ßêùî ëþäèíà ùîäíÿ 
íàòùå áóäå âèïèâàòè ñêëÿíêó ãàðáóçî-

âîãî ñîêó, ¿é íå ñòðàøí³ çàñòóäí³ çàõâî-
ðþâàííÿ.

Ñâ³æèé ñ³ê ãàðáóçà âðÿòóº ïðè õðîí³÷-
íèõ çàêðåïàõ, íèðêîâ³é íåäîñòàòíîñò³, ãå-
ìîðî¿, íåðâîâèõ ðîçëàäàõ, à âàã³òíèõ æ³-
íîê ïîçáàâèòü â³ä íóäîòè ïðè òîêñèêîç³.

Ãàðáóçîâå íàñ³ííÿ (àáî îë³ÿ ç íüîãî) – 
öå åôåêòèâíèé ïðèðîäí³é òà àáñîëþòíî 
áåçïå÷íèé çàñ³á â³ä ãëèñò³â. Âåëè÷åçíó 
êîðèñòü ïðèíîñèòü íàñ³ííÿ ³ ÷îëîâ³êàì, 
àäæå öå ïðåêðàñíèé ïðîô³ëàêòè÷íèé çà-
ñ³á â³ä ïðîñòàòèòó. À âðàõîâóþ÷è, íàñê³-
ëüêè âàæëèâó ðîëü â³ä³ãðàº íîðìàëüíà 
ïîòåíö³ÿ â æèòò³ áóäü-ÿêîãî ÷îëîâ³êà, 
âæå îäíà öÿ âëàñòèâ³ñòü ðîáèòü éîãî íå-
çàì³ííèì íà âàøîìó ñòîë³.  Ùå íàøèì 
ïðåäêàì áóëî â³äîìî, ùî ðåãóëÿðíå âæè-
âàííÿ ãàðáóçîâî¿ îë³¿ ï³äòðèìóº ÷îëîâ³÷ó 
ñèëó òà ñåêñóàëüí³ñòü.

Ñó÷àñí³ äèçàéíåðè âèêîðèñòîâóþòü 
ãàðáóç äëÿ äåêîðóâàííÿ îñåëü. Äëÿ öüî-
ãî ³ñíóþòü íå ¿ñò³âí³, àëå äóæå êðàñèâ³ 
ñîðòè ãàðáóç³â ç îðèã³íàëüíîþ ôîðìîþ 
òà çàáàðâëåííÿì.

Ôðàíöóçüêèé ã³ñòü 
íà óêðà¿íñüêèõ ãîðîäàõ

Ïðàöþþ÷è íàä òåìîþ ãàðáóç³â, ÿ ïî-
ñï³ëêóâàëàñü ç Òåòÿíîþ Âàñèë³âíîþ, ç 
ñåëà Ïëåñåöüêå, ùî íà Êè¿âùèí³. Ó æ³í-
êè öåé êîðèñíèé îâî÷ â îñîáëèâ³é ïî-
øàí³. Îäíèì ç ¿¿ óëþáëåíö³â º ãàðáóç 
ñîðòó «Æàíå äå Ïàð³ñ». Âàãà ÿñêðàâèõ, 
îêðóãëî-ïëåñêàòèõ ïëîä³â ìîæå ñÿãàòè 
á³ëüøå 100 êã, à ¿õ ì'ÿêîòü ìàº ïðåêðà-
ñí³ ñìàêîâ³ âëàñòèâîñò³. Öå äóæå àïåòèò-
íèé ³ ñîëîäêèé ãàðáóç.

Ïàí³ Òåòÿíà ÷àñòî ãîòóº ç ãàðáóçà äëÿ 
ñâîº¿, äîñèòü âåëèêî¿, ðîäèíè: êðåì-ñóï, 
ïèð³æêè ³ ãàðáóçîâ³ õë³áö³. Êð³ì òîãî, ãàð-
áóç – ÷óäîâèé ãàðí³ð äî ñâèíèíè. Àäæå 
âàæêà ¿æà â ïîºäíàíí³ ç öèì îâî÷åì 
ëåãøå çàñâîþºòüñÿ. À äëÿ ìàëå÷³ ãîñïî-

äèíÿ ãîòóº ãàðáóçîâ³ êàø³ ç ìîëîêîì òà 
öóêàòè.

Ñïðîáóâàâøè çàïå÷åíîãî ó ñïðàâæí³é 
ïå÷³ ãàðáóçà, ÿ áóëà çäèâîâàíà òèì, ùî 
â³í òàêèé ñìà÷íèé. Ïðîñòî ïîëîâèíêà 
îâî÷à, äîáðå íàòîïëåíà ï³÷... ³ á³ëüøå 
í³÷îãî! Ñìà÷íî é êîðèñíî!

À îñü ïðîñòèé ðåöåïò íàòóðàëüíèõ 
öóêàò³â ç ãàðáóçà:

1 êã ì'ÿêîò³ ãàðáóçà íàð³çàòè êóáèêàìè, 
çàëèòè ñèðîïîì (íà 200 ã âîäè 1200 ã 
öóêðó, 1 ëèìîí àáî 3 ã ëèìîííî¿ êèñëî-
òè, âàí³ëü), âàðèòè 5 õâ. Â³äñòàâèòè íà 6-
8 ãîäèí, çíîâó êèï'ÿòèòè 3-5 õâ. ³ äàòè 
âèñòîÿòèñÿ 10-12 ãîäèí. Ïîò³ì â³äêèíóòè 
íà ñèòî, ïðîñóøèòè, ïîñèïàòè äð³áíèì 
öóêðîâèì ï³ñêîì àáî ïóäðîþ. Çáåð³ãàòè 
â ñêëÿíèõ áàíêàõ.

Òàêîæ ïàí³ Òåòÿíà âèï³êàº ãàðáóçîâ³ 
ìëèíö³ é êîðæèêè – ä³òè çàëþáêè ¿äÿòü 
¿õ çàì³ñòü ìàãàçèííîãî ïå÷èâà.

Ãàðáóçîâ³ êâ³òè òåæ ìîæíà ¿ñòè. Ãîñïî-
äèíÿ ¿õ äîäàº äî ñàëàò³â àáî îáñìàæóº â 
êëÿð³.

Òåòÿíà Âàñèë³âíà ïîä³ëèëàñÿ ðåöåïòîì 
ñóïó-ïþðå ç ïå÷åíîãî ãàðáóçà ç ñèðîì, 
ùî º íàäçâè÷àéíî ñìà÷íèì.

Íàéí³æí³øèé ñóï-ïþðå âäàºòüñÿ ñàìå 
ç ôðàíöóçüêîãî óëþáëåíöÿ «Æàíå äå Ïà-
ð³ñ» – ðîçïîâ³äàº ìîÿ ñï³âðîçìîâíèöÿ.

Âçÿòè ìîëîäèé ãàðáóç âàãîþ áëèçüêî 
3 êã, ïî÷èñòèòè, ðîçð³çàòè, îáìàçàòè îë³-
ºþ, çàï³êàòè â äóõîâö³ (àáî ïå÷³) 1 ãîäè-
íó. Îêðåìî â êàñòðóë³ ç òîâñòèì äíîì 
îáñìàæèòè äð³áíî íàð³çàíó öèáóëèíó, 
äîäàòè êóðÿ÷îãî áóëüéîíó ³ òð³øêè ìåí-
øå, í³æ ï³âë³òðà æèðíîãî ìîëîêà, äîâå-
ñòè äî êèï³ííÿ. Äîäàòè ïîð³çàíèé ñêèá-
êàìè ãàðáóç, ïîñîëèòè, ïîïåð÷èòè, âà-
ðèòè íà ìàëîìó âîãí³ 20 õâ., à ïîò³ì 
áëåíäåðîì çðîáèòè ïþðå. Ïîäàâàòè ãà-
ðÿ÷èì ç³ ñìåòàíîþ, äîìàøí³ìè ñóõàðè-
êàìè, ïåòðóøêîþ ³ òåðòèì ñèðîì.

Êðàñèâèé âèãëÿä òà âèøóêàíèé ñìàê 
ìàþòü ñòðàâè, ïðèãîòîâëåí³ â ãàðáóç³. 
Çàï³êàþòü ó íüîìó íàéð³çíîìàí³òí³øó 
íà÷èíêó – â³ä ñóõîôðóêò³â ç 3-4 ëîæêà-
ìè ìåäó äî ñìàæåíî¿ ñâèíèíè ç ìîðê-
âîþ. Ò³ëüêè â äóõîâö³ ïîòð³áíî îáîâ'ÿç-
êîâî âêðèâàòè ãàðáóç-ãîðùèê ôîëüãîþ. 
Òóøêóâàòè ïðè íèçüê³é òåìïåðàòóð³ íå 
ìåíøå 2-õ ãîäèí. Íà ñò³ë ïîäàâàòè ïðÿ-
ìî â ãàðáóç³.

Òåòÿíà Âàñèë³âíà ãîâîðèòü: «Âàæëèâî 
âì³òè çíàéòè äëÿ ãàðáóçà ïðàâèëüíå çà-
ñòîñóâàííÿ. ² â³í ñòàíå íå ò³ëüêè ñìà÷íèì, 
àëå é ïðèíåñå âåëèêó êîðèñòü».

Гарбуз Жане де Паріс
ЕГР-16 - 9 грн. за 2 г
Найпопулярніший столовий, крупноплідний (до 100 
кг) сорт серед французів. Відмінний на смак.

Òåòÿíà Âàñèë³âíà ç³ ñâî¿ì óðîæàºì

Ñâ³òëàíà Êóëèê,
æóðíàë³ñò
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çíàº äóæå áàãàòî àíåêäîò³â. Äåÿê³ 
ç íèõ íàâ³òü âèêîðèñòîâóþ íà êîí-
öåðòàõ. Âîëîäèìèð Ëèòâèí äóæå 
ïðîñòèé ó ñï³ëêóâàíí³ ³ íà éîãî áà-
òüê³âùèí³ ëþäè éîãî  îáîæíþþòü . 

Âîëîäèìèð Ãðîéñìàí òàêîæ õî-

ðîøèé ÷îëîâ³ê. Ùå êîëè â³í áóâ 
ìåðîì Â³ííèö³, íàø êîëåêòèâ çà-
ïðîøóâàëè íà êîíöåðò äî Äíÿ 
ì³ñòà, àëå òîä³ çóñòð³òèñÿ ç íèì íå 
âäàëîñÿ. Ï³ñëÿ âèñòóïó ìè ïîâåð-
òàëèñÿ äîäîìó, à Âîëîäèìèð Ãðîé-
ñìàí ìàøèíîþ íàçäîãíàâ íàñ ó 
äîðîç³ ³ îñîáèñòî ïîäÿêóâàâ çà 
ïðè¿çä.   

êîæ ïðèâîçÿòü ñîá³ íîâó ô³ãóðêó: 
õòî æàáó, õòî ÷åðåïàõó. 

Êð³ì òðîÿíä, â ìîºìó êâ³òíèêó 
ìèëóþòü îêî ãëàä³îëóñè ð³çíèõ 
êîëüîð³â. Îáîæíþþ ÷îðíîáðèâö³, 
òà ç íèìè äâà ðîêè ïîñï³ëü ÷îìóñü 
íå ùàñòèòü: çàñ³âàþ ö³ëèé ðÿäîê, à 
âèðîñòàº  ëèøå ïàðà êâ³òîê. 

- ×è ÷àñòî áóâàºòå ç êîëå-
êòèâîì íà ïðèðîä³? 

- Íàìàãàºìîñÿ ïîºäíóâàòè ðî-
áîòó ç â³äïî÷èíêîì. Íàïðèêëàä, 
ââå÷åð³ êîíöåðò, à íàñòóïíîãî 
ðàíêó âèêðîþºìî ÷àñ, ùîá ïî¿õàòè 
ïî íîâèõ ì³ñöÿõ. Îò áóëè ó Êîáå-
ëÿêàõ íà Ïîëòàâùèí³ – òàì º ð³÷êà, 
êóïàëèñÿ, çàñìàãàëè. Ï³ñëÿ êîí-
öåðòó â Áóêîâåë³ îäðàçó ïî¿õàëè 
íà îçåðî. À ïîò³ì çàëèøèëèñÿ íà 
ïàðó äí³â òà ùå é ãðèá³â íàçáè-
ðàëè. Ï³ä ÷àñ êîæíî¿ ïî¿çäêè íà-
ìàãàºìîñÿ â³äâ³äàòè óñ³ â³äîì³ òàì 
³ñòîðè÷í³ ì³ñöÿ. 

-  Âè íå ðàç îá'¿õàëè âñþ 
Óêðà¿íó. ×è çì³íþþòüñÿ íà-
ñòðî¿ ëþäåé?  

- Ï³ñëÿ êîíöåðò³â ìè çàâæäè äî-
âãî ôîòîãðàôóºìîñÿ ³ ñï³ëêóºìîñÿ 
ç íàøèìè øàíóâàëüíèêàìè. ² áà-
÷èìî, ùî ëþäè ñòàëè ñóìí³øèìè. 
Ñêð³çü îäèí íåãàòèâ. Ëþäÿì íå 
âèñòà÷àº ïðèºìíèõ åìîö³é. Ìî-
æëèâî, òîìó âîíè éäóòü íà íàø³ 
êîíöåðòè ùå á³ëüø ìàñîâî – õî-
÷óòü çíàéòè â³äðàäó ³ áîäàé íà 
êîíöåðò³  ðîçâ³ÿòèñÿ, ïîñì³ÿòèñÿ, 
â³äïî÷èòè äóøåþ. ¯ì öüîãî íå âè-
ñòà÷àº. Ïîçèòèâó çàðàç í³õòî íå 
äàðóº. Çâè÷àéíî, êð³ì «Ë³ñàïºò-
íîãî áàòàëüéîíó». 

- Ñåðåä øàíóâàëüíèê³â Âà-
øî¿ òâîð÷îñò³, âî÷åâèäü, º é 
â³äîì³ â êðà¿í³  ëþäè.  

- Çíàþ Âîëîäèìèðà Ëèòâèíà. Â 
æèòò³ öå äóæå âåñåëà ëþäèíà. Â³í 

Äóæå äàâíî çíàéîìà ç ðîäèíîþ    
Ñóïðóí³â – Ëþäìèëîþ Ïàâë³âíîþ   
òà Ìèêîëîþ Îëåêñ³éîâè÷åì – ùå 
äî òîãî, ÿê íàø êîëåêòèâ ñòàâ â³-
äîìèì. Äî ðå÷³, ñàìå ¿õí³é ïðèêëàä 
íàäèõíóâ ìåíå íà áóä³âíèöòâî 
öåðêâè ó ð³äíîìó ñåë³, äå õðàìó íå 
áóëî 85 ðîê³â, ëèøå ìàëåíüêà êà-
ïëè÷êà. Âîíà íàñò³ëüêè íèçåíüêà, 
ùî ÿ òàì íå âì³ùàëàñÿ. Çàðàç ìè 
ïîáóäóâàëè õî÷ ³ íåâåëèêó, àëå 
êðàñèâó öåðêâó. Êóïèëè äëÿ íå¿ 
âñå íîâå, îãîðîäèëè êîâàíèì 
ïàðêàíîì, âèñàäèëè äîâêîëà öå-
ðêâè 160 êóù³â òðîÿíä, âèñòåëèëè 
áðóê³âêó. Íàéãîëîâí³øå, ùî íà 
ñëóæáó ïðèõîäèòü ïîâíà öåðêâà 
ëþäåé. Çàãàëîì áóä³âíèöòâî òðè-
âàëî äâà ðîêè. Ïëàíóâàëè çàâåð-
øèòè ðàí³øå, àëå âèíèêëè ïðîáëå-
ìè ³ç ô³íàíñóâàííÿì. Ó ì³ðó íàä-
õîäæåííÿ êîøò³â çàìîâëÿëè ³êîíî-
ñòàñ òà ³êîíè. 

- ×àñòî áóâàºòå ó ð³äíîìó 
ñåë³?

- ß òàì æèâó ç êâ³òíÿ äî ãðóäíÿ. 
Ò³ëüêè íà çèìó ïåðåáèðàþñÿ ó 
êâàðòèðó. 

- Íå ïëàíóâàëè ïåðå¿õàòè ó 
ñòîëèöþ?

- Ìåí³ âèñòà÷àº òàì ïîáóòè ê³ëü-
êà òèæí³â. Íàñïðàâä³ äóæå ëþáëþ 
Êè¿â, íàâ³òü ñóìóþ çà íèì, êîëè 
äîâãî íå áóâàþ. Àëå ìåí³ ïîäî-
áàºòüñÿ ð³äíå ñåëî. Òóò æèâóòü 
ëþäè, ÿêèõ ÿ çíàþ. Ìè ï'ºìî ðàçîì 
êàâó, ïå÷åìî ïèð³æêè. Âîíè ìåíå 
çóñòð³÷àþòü, êîëè ÿ ïðè¿æäæàþ, 
ïðîâîäæàþòü, êîëè ¿äó. Ðîçïîâ³-
äàþòü íîâèíè. Êîëè ìåíå íåìà, 
äîïîìàãàþòü á³ëÿ áóäèíêó. Òî êâ³-
òè ïîëëþòü, äî äîïîìîæóòü ãîðîä 
ïîñàïàòè. ß í³ íà ùî íå ïðîì³íÿþ 
¿õ ëþáîâ, óâàãó, ð³äíå ñåëî ³ áëèçü-
êèé ìåí³ ñïîñ³á æèòòÿ.  
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...ìåí³ ïîäîáàºòüñÿ 
ð³äíå ñåëî. Òóò æèâóòü 
ëþäè, ÿêèõ ÿ çíàþ. Ìè 
ï'ºìî ðàçîì êàâó, ïå÷å-
ìî ïèð³æêè.

Ãàðáóç – îäíîð³÷íà ðîñëèíà, áàòüê³â-
ùèíîþ ÿêî¿ ââàæàºòüñÿ Ìåêñèêà. Òàì 
â³í êóëüòèâóºòüñÿ âæå á³ëüøå 5000 ðî-
ê³â. Âèðîùóâàëè ãàðáóç ñòàðîäàâí³ ºãè-
ïòÿíè, ãðåêè é ðèìëÿíè. Íèì õàð÷óâà-
ëèñÿ, ç íüîãî ðîáèëè ð³çíîìàí³òíèé ïî-
ñóä, à ñòàðîäàâí³ ³íä³àíö³ – êîðèòöÿ äëÿ 
êóïàííÿ ä³òåé ³ ìóçè÷í³ ³íñòðóìåíòè.

Ó ªâðîïó ãàðáóç ïîòðàïèâ ëèøå íà ïî-
÷àòêó XVI ñòîë³òòÿ. Âïåðøå ïðî íüîãî 
çãàäóºòüñÿ â 1543 ðîö³ â îäíîìó ç ë³êàð-
ñüêèõ ïîðàäíèê³â.

Çà âì³ñòîì ö³ëþùèõ ðå÷îâèí â³í ïåðå-
âåðøóº áàãàòî ³íøèõ îâî÷³â. Ó íüîìó º 
êàðîòèí (â 5 ðàç³â á³ëüøå, í³æ ó ìîðêâ³), 
â³òàì³íè Ñ, Â1, Â2, Â5, Â6, Å, ÐÐ, óí³êà-
ëüíèé â³òàì³í Ò, ùî ïðèñêîðþº îáì³íí³ 
ïðîöåñè, à òàêîæ á³ëêè, êë³òêîâèíà, ìàã-
í³é, çàë³çî, êàë³é ³ êàëüö³é. Ãàðáóç áàãà-
òèé íà ïåêòèíè, ùî âèâîäÿòü õîëåñòåðèí 
ç îðãàí³çìó. Â³í ÷óäîâî äîïîìàãàº ïðè 
ë³êóâàíí³ òàêèõ çàõâîðþâàíü, ÿê öóêðî-
âèé ä³àáåò, çàêðåïè ³ æîâ÷íîêàì'ÿíà 
õâîðîáà. ×åðåç ñâîº ÷åìï³îíñòâî ñåðåä 
îâî÷³â çà âì³ñòîì çàë³çà, éîãî îáîâ'ÿç-
êîâî òðåáà âæèâàòè òèì, õòî ñòðàæäàº 
íà àíåì³þ ÷è ïîðóøåííÿ çîðó.

Ì'ÿêîòü ãàðáóçà äîïîìàãàº ïðè àòåðî-
ñêëåðîç³, ïîðóøåííÿõ ðîáîòè ñåðöåâî-
ñóäèííî¿ ñèñòåìè é øëóíêîâî-êèøêîâî-
ãî òðàêòó, ã³ïåðòîí³¿. Íå äàðåìíî áàãàòî 
ëþäåé ïîõèëîãî â³êó ïîñèëåíî õàð÷ó-
þòüñÿ ãàðáóçîì – â³í ëåãêî çàñâîþºòüñÿ 
òà ïîëåãøóº ñèìïòîìè çàõâîðþâàíü, 
ïðèòàìàííèõ ¿õíüîìó â³êó. Äîñòàòíüî ðå-
ãóëÿðíî âæèâàòè â ¿æó ãàðáóç, ùîá óíè-
êíóòè ïåðåä÷àñíèõ îçíàê ñòàð³ííÿ. Ìî-
æíà âïåâíåíî ñêàçàòè, ùî öå îäèí ç êðà-
ùèõ îâî÷³â äëÿ ä³ºòè÷íîãî õàð÷óâàííÿ.

Ãàðáóçîâèé ñ³ê ï³äâèùóº ³ìóí³òåò. Öå 
â³äì³ííèé àíòèîêñèäàíò, åôåêòèâíèé 
ñå÷îã³ííèé çàñ³á. ßêùî ëþäèíà ùîäíÿ 
íàòùå áóäå âèïèâàòè ñêëÿíêó ãàðáóçî-

âîãî ñîêó, ¿é íå ñòðàøí³ çàñòóäí³ çàõâî-
ðþâàííÿ.

Ñâ³æèé ñ³ê ãàðáóçà âðÿòóº ïðè õðîí³÷-
íèõ çàêðåïàõ, íèðêîâ³é íåäîñòàòíîñò³, ãå-
ìîðî¿, íåðâîâèõ ðîçëàäàõ, à âàã³òíèõ æ³-
íîê ïîçáàâèòü â³ä íóäîòè ïðè òîêñèêîç³.

Ãàðáóçîâå íàñ³ííÿ (àáî îë³ÿ ç íüîãî) – 
öå åôåêòèâíèé ïðèðîäí³é òà àáñîëþòíî 
áåçïå÷íèé çàñ³á â³ä ãëèñò³â. Âåëè÷åçíó 
êîðèñòü ïðèíîñèòü íàñ³ííÿ ³ ÷îëîâ³êàì, 
àäæå öå ïðåêðàñíèé ïðîô³ëàêòè÷íèé çà-
ñ³á â³ä ïðîñòàòèòó. À âðàõîâóþ÷è, íàñê³-
ëüêè âàæëèâó ðîëü â³ä³ãðàº íîðìàëüíà 
ïîòåíö³ÿ â æèòò³ áóäü-ÿêîãî ÷îëîâ³êà, 
âæå îäíà öÿ âëàñòèâ³ñòü ðîáèòü éîãî íå-
çàì³ííèì íà âàøîìó ñòîë³.  Ùå íàøèì 
ïðåäêàì áóëî â³äîìî, ùî ðåãóëÿðíå âæè-
âàííÿ ãàðáóçîâî¿ îë³¿ ï³äòðèìóº ÷îëîâ³÷ó 
ñèëó òà ñåêñóàëüí³ñòü.

Ñó÷àñí³ äèçàéíåðè âèêîðèñòîâóþòü 
ãàðáóç äëÿ äåêîðóâàííÿ îñåëü. Äëÿ öüî-
ãî ³ñíóþòü íå ¿ñò³âí³, àëå äóæå êðàñèâ³ 
ñîðòè ãàðáóç³â ç îðèã³íàëüíîþ ôîðìîþ 
òà çàáàðâëåííÿì.

Ôðàíöóçüêèé ã³ñòü 
íà óêðà¿íñüêèõ ãîðîäàõ

Ïðàöþþ÷è íàä òåìîþ ãàðáóç³â, ÿ ïî-
ñï³ëêóâàëàñü ç Òåòÿíîþ Âàñèë³âíîþ, ç 
ñåëà Ïëåñåöüêå, ùî íà Êè¿âùèí³. Ó æ³í-
êè öåé êîðèñíèé îâî÷ â îñîáëèâ³é ïî-
øàí³. Îäíèì ç ¿¿ óëþáëåíö³â º ãàðáóç 
ñîðòó «Æàíå äå Ïàð³ñ». Âàãà ÿñêðàâèõ, 
îêðóãëî-ïëåñêàòèõ ïëîä³â ìîæå ñÿãàòè 
á³ëüøå 100 êã, à ¿õ ì'ÿêîòü ìàº ïðåêðà-
ñí³ ñìàêîâ³ âëàñòèâîñò³. Öå äóæå àïåòèò-
íèé ³ ñîëîäêèé ãàðáóç.

Ïàí³ Òåòÿíà ÷àñòî ãîòóº ç ãàðáóçà äëÿ 
ñâîº¿, äîñèòü âåëèêî¿, ðîäèíè: êðåì-ñóï, 
ïèð³æêè ³ ãàðáóçîâ³ õë³áö³. Êð³ì òîãî, ãàð-
áóç – ÷óäîâèé ãàðí³ð äî ñâèíèíè. Àäæå 
âàæêà ¿æà â ïîºäíàíí³ ç öèì îâî÷åì 
ëåãøå çàñâîþºòüñÿ. À äëÿ ìàëå÷³ ãîñïî-

äèíÿ ãîòóº ãàðáóçîâ³ êàø³ ç ìîëîêîì òà 
öóêàòè.

Ñïðîáóâàâøè çàïå÷åíîãî ó ñïðàâæí³é 
ïå÷³ ãàðáóçà, ÿ áóëà çäèâîâàíà òèì, ùî 
â³í òàêèé ñìà÷íèé. Ïðîñòî ïîëîâèíêà 
îâî÷à, äîáðå íàòîïëåíà ï³÷... ³ á³ëüøå 
í³÷îãî! Ñìà÷íî é êîðèñíî!

À îñü ïðîñòèé ðåöåïò íàòóðàëüíèõ 
öóêàò³â ç ãàðáóçà:

1 êã ì'ÿêîò³ ãàðáóçà íàð³çàòè êóáèêàìè, 
çàëèòè ñèðîïîì (íà 200 ã âîäè 1200 ã 
öóêðó, 1 ëèìîí àáî 3 ã ëèìîííî¿ êèñëî-
òè, âàí³ëü), âàðèòè 5 õâ. Â³äñòàâèòè íà 6-
8 ãîäèí, çíîâó êèï'ÿòèòè 3-5 õâ. ³ äàòè 
âèñòîÿòèñÿ 10-12 ãîäèí. Ïîò³ì â³äêèíóòè 
íà ñèòî, ïðîñóøèòè, ïîñèïàòè äð³áíèì 
öóêðîâèì ï³ñêîì àáî ïóäðîþ. Çáåð³ãàòè 
â ñêëÿíèõ áàíêàõ.

Òàêîæ ïàí³ Òåòÿíà âèï³êàº ãàðáóçîâ³ 
ìëèíö³ é êîðæèêè – ä³òè çàëþáêè ¿äÿòü 
¿õ çàì³ñòü ìàãàçèííîãî ïå÷èâà.

Ãàðáóçîâ³ êâ³òè òåæ ìîæíà ¿ñòè. Ãîñïî-
äèíÿ ¿õ äîäàº äî ñàëàò³â àáî îáñìàæóº â 
êëÿð³.

Òåòÿíà Âàñèë³âíà ïîä³ëèëàñÿ ðåöåïòîì 
ñóïó-ïþðå ç ïå÷åíîãî ãàðáóçà ç ñèðîì, 
ùî º íàäçâè÷àéíî ñìà÷íèì.

Íàéí³æí³øèé ñóï-ïþðå âäàºòüñÿ ñàìå 
ç ôðàíöóçüêîãî óëþáëåíöÿ «Æàíå äå Ïà-
ð³ñ» – ðîçïîâ³äàº ìîÿ ñï³âðîçìîâíèöÿ.

Âçÿòè ìîëîäèé ãàðáóç âàãîþ áëèçüêî 
3 êã, ïî÷èñòèòè, ðîçð³çàòè, îáìàçàòè îë³-
ºþ, çàï³êàòè â äóõîâö³ (àáî ïå÷³) 1 ãîäè-
íó. Îêðåìî â êàñòðóë³ ç òîâñòèì äíîì 
îáñìàæèòè äð³áíî íàð³çàíó öèáóëèíó, 
äîäàòè êóðÿ÷îãî áóëüéîíó ³ òð³øêè ìåí-
øå, í³æ ï³âë³òðà æèðíîãî ìîëîêà, äîâå-
ñòè äî êèï³ííÿ. Äîäàòè ïîð³çàíèé ñêèá-
êàìè ãàðáóç, ïîñîëèòè, ïîïåð÷èòè, âà-
ðèòè íà ìàëîìó âîãí³ 20 õâ., à ïîò³ì 
áëåíäåðîì çðîáèòè ïþðå. Ïîäàâàòè ãà-
ðÿ÷èì ç³ ñìåòàíîþ, äîìàøí³ìè ñóõàðè-
êàìè, ïåòðóøêîþ ³ òåðòèì ñèðîì.

Êðàñèâèé âèãëÿä òà âèøóêàíèé ñìàê 
ìàþòü ñòðàâè, ïðèãîòîâëåí³ â ãàðáóç³. 
Çàï³êàþòü ó íüîìó íàéð³çíîìàí³òí³øó 
íà÷èíêó – â³ä ñóõîôðóêò³â ç 3-4 ëîæêà-
ìè ìåäó äî ñìàæåíî¿ ñâèíèíè ç ìîðê-
âîþ. Ò³ëüêè â äóõîâö³ ïîòð³áíî îáîâ'ÿç-
êîâî âêðèâàòè ãàðáóç-ãîðùèê ôîëüãîþ. 
Òóøêóâàòè ïðè íèçüê³é òåìïåðàòóð³ íå 
ìåíøå 2-õ ãîäèí. Íà ñò³ë ïîäàâàòè ïðÿ-
ìî â ãàðáóç³.

Òåòÿíà Âàñèë³âíà ãîâîðèòü: «Âàæëèâî 
âì³òè çíàéòè äëÿ ãàðáóçà ïðàâèëüíå çà-
ñòîñóâàííÿ. ² â³í ñòàíå íå ò³ëüêè ñìà÷íèì, 
àëå é ïðèíåñå âåëèêó êîðèñòü».

Гарбуз Жане де Паріс
ЕГР-16 - 9 грн. за 2 г
Найпопулярніший столовий, крупноплідний (до 100 
кг) сорт серед французів. Відмінний на смак.

Òåòÿíà Âàñèë³âíà ç³ ñâî¿ì óðîæàºì

Ñâ³òëàíà Êóëèê,
æóðíàë³ñò
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 ГАРБУЗИ ЛЕЖКІ
Ранньостиглі сорти (до 100 д.):
1. Гарбуз Медова красуня 
ЕГР-31 – 4,90 грн. за 10 нас.
За смаковими якостями переважає 
всі відомі сорти. Округлий з чітко 
означеними ребрами, 4-6 кг, соко-
витий, дуже ароматний. Шкірка то-
нка, міцна. Відмінна лежкість, транс-
портабельність. Для приготування 
ароматних соків, каш та інших дієти-
чних страв.
Cередньостиглі сорти (100-
200 днів):
2. Гарбуз-цукіні Вікторія
ЕГР-26 – 4,70 грн. за 1 г
Видовжений з округлим потовщен-
ням на кінці, до 50 кг, солодкий. Шкі-
рка тонка. Вирізняється чудовою ле-
жкістю (у сухому, прохолодному мі-
сці зберігається до 1 року).
3. Гарбуз Квінслендський 
блакитний
ЕГР-23 – 4,90 грн. за 1 г
Оригінальний за кольором і формою, 
з надзвичайним фруктовим арома-
том та горіховим присмаком. Дуже 
смачний, лежкий (до 5-6 міс.), 5-8 кг.
4. Гарбуз Стофунтівка
ЕГР-2 – 4,50 грн. за 3 г
Високоврожайний. Плоско-округлий, 
помаранчевий, 10-20 кг. Використо-
вують в домашній кулінарії і в кор-
мових цілях.
5. Гарбуз Титан
ЕГР-12 – 5,90 грн. за 2 г
Високоврожайний, лежкий. Окру-
глий, жовтий, 40-80 кг, солодкий, з 
підвищеним вмістом каротину. Для 
дитячого та дієтичного харчування, 

незамінний у тваринництві.
Пізньостиглі сорти (більше 
200 днів):
6. Гарбуз Арабатський
ЕГР-5 – 4,70 грн. за 3 г
Видовжений з округлим потовщен-
ням на кінці, до 7 кг, оранжевий, щі-
льний, соковитий, солодкий. Транс-
портабельний і лежкий.

ДОВГОПЛЕТИСТІ ГАРБУЗИ
Ранньостиглі (до 100 днів):
7. Гарбуз Український 
багатоплідний
ЕГР-1 – 4,90 грн. за 3 г
Коротко-овальний, слаборебистий, 
5-8 кг, хрусткий, солодкий, смачний. 
Транспортабельний, лежкий. 
8. Гарбуз Цукерка 
ЕГР-13 – 6,90 грн. за 10 нас.
Високоврожайний. Сегментований, 
округлий, червоно-оранжевий, 1,2-
2 кг, соковитий, солодкий, багатий 
вітаміном С.
Середньостиглі (100-200 д.):
9. Гарбуз Бамбіно
ЕГР-27 – 4,90 грн. за 5 нас.
Містить багато цукрів, вітаміни А і 
С, каротин. Округлий, 5-8 кг. Соко-
витий. Зберігається до кінця зими. 
Для дієтичного харчування. 
10. Гарбуз Волзький сірий
ЕГР-10 – 4,50 грн. за 3 г
Слабосплющений, світло-сірий, гла-
денький, 6-9 кг. Посухостійкий, 
транспортабельний, лежкий. Вико-
ристовують у кулінарії. 
11. Гарбуз Голонасінний
ЕГР-3 – 4,90 грн. за 2 г
Світло-зелений, або жовтий з невели-

кими сірими смугами, до 16 кг, щіль-
ний, солодкий. Відсутня насіннєва 
оболонка. Для дієтичного харчування.
12. Гарбуз Зоря Сходу 
ЕГР-17 – 8,90 грн. за 1 г
Завезений з Китаю. Один з найсма-
чніших! Cплюснутий, м'якоть яскра-
во-помаранчева, щільна, соковита, 
дуже солодка.
13. Гарбуз Крошка 
ЕГР-24 – 4,90 грн. за 1 г
Декоративний і корисний, містить 
вітаміни А і С. Круглий, злегка пле-
скатий, 200-450 г, солодкий. Може 
використовуватись у декорі.
14. Гарбуз Мигдальний 
ЕГР-20 – 4,90 грн. за 3 г
Один з найсмачніших! Дуже соло-
дкий, 4 -5 кг. Тривалого зберігання. 
Для дитячого, дієтичного харчуван-
ня, приготування соків.
15. Гарбуз Руж Віф Д'Етамп 
ЕГР-7 – 6,90 грн. за 3 г
Містить багато цукру та каротину. 
Ідеальний для соків та дитячого 
харчування. Плоскоокруглий, 15-20 
кг. Високоврожайний, хворобостій-
кий, дуже лежкий.
16. Гарбуз Мозоліївський 
ЕГР-21 – 4,70 грн. за 2 г
Коротко-овальний, гладкий, пома-
ранчевий з зелено-коричневим ві-
зерунком, 4-5 кг. Транспортабель-
ний, посухостійкий.
17. Гарбуз Новинка 
ЕГР-4 – 4,70 грн. за 3 г
Подовжено-циліндричний, 3-5 кг, 
солодкий, соковитий. Для приготу-
вання соку, запікання, тушкування. 
Засухостійкий, транспортабельний.

18. Гарбуз Паризький золотий 
ЕГР-28 – 4,70 грн. за 5 нас.
Великоплідний, 4-8 кг, соковитий і 
дуже смачний. Високоврожайний, 
лежкий, стійкий до несприятливих 
умов вирощування. Незамінний для 
дитячого і дієтичного харчування.
19. Гарбуз Світильник Джека 
ЕГР-25 – 4,90 грн. за 1 г
Був виведений для виготовлення 
«Світильника Джека» на Хелловін, 
але виявився дуже смачним в пи-
рогах, супах, кексах. Злегка ребри-
стий, 3,5-4,5 кг, яскраво-помаран-
чевий, солодкий, щільний.
Пізньостиглі (більше 200 д.):
20. Кавбуз 
ЕГР-19 – 6,90 грн. за 2 г
Екзотичний гібрид кавуна і гарбуза. 
Округлий, сегментований, 15-20 кг, 
багатий каротином, ароматний, 
виводить з організму важкі метали 
та радіонукліди.  
21. Гарбуз Вітамінний 
ЕГР-9 – 4,90 грн. за 3 г
Овально-циліндричний, ребристий, 
6-8 кг, оранжево-рожевий, сокови-
тий, з підвищеним вмістом вітамі-
нів. Для використання в кулінарії. 
22. Гарбуз Гілея 
ЕГР-11 – 4,70 грн. за 3 г
Коротко-овальний, рожево-кори-
чневий, 7-8 кг, солодкий. Викори-
стовується у дитячому харчуванні. 
Транспортабельний, лежкий. 
23. Гарбуз Зимовий солодкий 
ЕГР-18 – 4,70 грн. за 3 г
Сплюснутий, сегментований, 7-12 кг. 
Транспортабельний, лежкий і хворо-
бостійкий. Ідеальний для дитячого 

та дієтичного харчування.
24. Гарбуз Рожевий банан
ЕГР-22 – 5,90 грн. за 2 г
Овальний, видовжений, довжиною до 
1,2 м, гладкий, рожевий, солодкий, з 
підвищеним вмістом вітамінів. Чудо-
во зберігається навіть до травня.

КОРОТКОПЛЕТИСТІ ГАРБУЗИ
Ранньостиглі сорти (до 100 д.):
25. Гарбуз Амазонка 
ЕГР-15 – 4,70 грн. за 3 г
Врожайний, лежкий. Помаранче-
вий, 1-1,5 кг, соковитий, з підвище-
ним вмістом цукрів, каротину, віта-
міну А і С. Для дитячого і дієтичного 
харчування, соків, пюре, десертів.
26. Гарбуз Мандаринчик
ЕГР-30 – 4,90 грн. за 5 нас.
Декоративний і смачний. Завбільшки 
з великий апельсин, солодкий. Огуди-
ння коротке. Добре зберігається. Для 
лікувального і дієтичного харчування.
27. Гарбуз Оранжева куля 
ЕГР-32 – 4,90 грн. за 15 нас.
Округлий, 5-6 кг, соковитий, хрум-
кий, смачний. Стійкий до несправж-
ньої борошнистої роси. Особливо 
чудовий врожай з місячної розсади. 
Компактний кущ.
Cередньостиглі сорти (100-
200 днів):
28. Гарбуз Макаронний 
варшавський 
ЕГР-33 – 6,90 грн. за 7 нас.
Кущовий. На одній рослині може 
утворюватися 2-3 плоди. Овальний, 
5-7 кг. При короткотривалому ва-
рінні або запіканні розпадається на 
«макарони – спагеті».
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КАБАЧКИ
Ранньостиглі сорти:
1. Кабачок Атена Полька F1
ЕКЧ-35 – 13,90 грн. за 10 нас.
Один з найбільш ранніх гібридів для 
відкритого грунту. Високоврожайний. 
Соковитий, з ніжним смаком. Для 
консервування, споживання у свіжо-
му вигляді.
2. Кабачок Акробат
ЕКЧ-38 – 4,30 грн. за 3 г
Високоврожайний. Циліндричний, 
блідо-зелений, 350 г, смачний. Това-
рний, ст. до борошнистої роси. Для 
консервної промисловості та дома-
шньої кулінарії. 
3. Кабачок Арал F1
ЕКЧ-10 – 22 грн. за 10 нас.
Надранній кущовий. Циліндричний, 
світло-зелений, 500-800 г. Високовро-
жайний, з довгим періодом плодо-
ношення навіть при низьких темп. 
4. Кабачок Тапір
ЕКЧ-13 – 7,90 грн. за 10 нас.
ЕКЧ-13В – 56 грн. за 20 г
Врожайний. Довгий, зелений, з бі-
лими полосами, циліндричний. 
Для кулінарії та для консервування.
5. Кабачок Білоплідний
ЕКЧ-5 – 4,50 грн. за 3 г
ЕКЧ-5В – 17 грн. за 20 г
Високоврожайний, з дружнім пло-
доношенням. Циліндричний, білий, 
0,3-0,7 кг. Використовують молоді 
зав'язі, коли м'якоть ніжна, а насін-
ня у зародковому стані.
6. Кабачок Джамбо F1
ЕКЧ-19 – 12,90 грн. за 1 г
Італійський гібрид. Циліндричний, 
рівний, 14-16 см, навіть при пере-
ростанні зберігає чудовий смак. Для 
теплиць та відкритого ґрунту. 

7. Кабачок Іскандер F1
ЕКЧ-21 – 15,90 грн. за 5 нас.
Плодоносить до заморозків. Компакт-
ний. Циліндричний, до 500 г, сокови-
тий і смачний. Для вирощування у 
відкритому грунті та отримання ран-
ньої продукції. Для свіжого споживан-
ня та домашньої кулінарії.
8. Кабачок Золотінка
ЕКЧ-9 – 4,50 грн. за 3 г
Високоврожайний. Жовто-помаран-
чевий, 350-500 г, з високим вмістом 
амінокислот і вітамінів. Використо-
вують у кулінарії.
9. Кабачок Кавілі F1
ЕКЧ-22 – 15,90 грн. за 6 нас.
Кущовий гібрид. Циліндричний, до 
500 г. Стресостійкий. Ст. до борошни-
стої роси. При переростанні не втра-
чає ніжного смаку. Для свіжого рин-
ку і переробки.
10. Кабачок Ленуца F1
ЕКЧ-23 – 12,90 грн. за 2 г
Відмінний для кулінарних шедеврів. 
Циліндричний, рівний, гладенький, з 
тонкою шкіркою, 700-900 г. М'якоть бі-
ла, масляниста, соковита, солодкувата. 
11. Кабачок Сангрум F1
ЕКЧ-24 – 19,90 грн. за 5 нас.
Дуже продуктивний кущовий гібрид. 
Циліндричний, 350 г, смачний, відмін-
ної якості. Довгий період плодоношен-
ня. Ідеальний в кулінарії.
12. Кабачок Світозар
ЕКЧ-2 – 4,50 грн. за 3 г
ЕКЧ-2В – 17 грн. за 20 г
Врожайний. Циліндричний, золотисто-
жовтий, 0,5-0,8 кг, соковитий. Для кон-
сервного і столового використання.
13. Кабачок Світанок в Ніцці
ЕКЧ-25 – 4,70 грн. за 1 г
Округлий, світло-зелений, до 250 г, 

ніжний. Відносно стійкий до хвороб. 
Транспортабельний. Для консерву-
вання і переробки.
14. Кабачок Ролик
ЕКЧ-26 – 5,50 грн. за 3 г
Чудовий для консервування. Висо-
коврожайний. Овальний, з гладень-
кою поверхнею, до 1,3 кг. Високих 
смакових якостей. Стійкий до зни-
ження температури.
15. Кабачок Цубода
ЕКЧ-27 – 15,90 грн. за 6 нас.
Кущовий. Циліндричний, рівний, 
0,6-1,2 кг. М'якоть щільна, соковита, 
смачна. Лежкий. Високоврожайний, 
товарний вигляд плодів.
16. Кабачок Кущовий
ЕКЧ-29 – 4,7 грн. за 3 г
Компактний. Циліндричний, зі слаб-
кою ребристістю, 600-800 г, сокови-
тий, смачний. При переростанні не 
втрачає смаку. Для свіжого спожи-
вання та консервування.
17. Кабачок Опал F1
ЕКЧ-30 – 15,90 грн. за 5 нас.
Холодостійкий, стабільно врожайний 
незалежно від погодних умов. Цилін-
дричний, 1,2 -1,8 кг, соковитий, сма-
чний. Хворобостійкий. Плодоносить 
до осені.
18. Кабачок Чаклун
ЕКЧ-7 – 4,50 грн. за 3 г
Циліндричний, світло-зелений, 
350 г, ніжний. Транспортабельний 
та лежкий. Для кулінарії та для 
переробки.
19. Кабачок Якір
ЕКЧ-31 – 4,90 грн. за 3 г
Циліндричний, гладенький, 0,8-1 кг, 
переважно жіночого типу цвітіння. 
Кулінарні якості відмінні. Холодо-
стійкий, посухостійкий, лежкий.

Середньостиглі сорти:
20. Кабачок Грибовський
ЕКЧ-4 – 4,30 грн. за 3 г
ЕКЧ-4В– 17 грн. за 20 г
Кущовий. Коротко-циліндричний, 
біло-зелений, 0,7-1,3 кг. Хворобостій-
кий. Для споживання свіжим та 
консервування.
21. Кабачок Спагетті
ЕКЧ-18 – 4,50 за 1 г
Оригінальний. Циліндричний, жовто-
оранжевий, з волокнистою структу-
рою м'якоті, до 20 см, до 1 кг. Вико-
ристовують в кулінарії.
22. Кабачок Колобок
ЕКЧ-32 – 4,50 грн. за 2 г
Округлий, гладкий, зелений, з світлим 
візерунком, діаметром 10-12 см. Ні-
жний, можна їсти сирим. Ідеальний 
для фарширування та запікання.

КАБАЧКИ ЦУКІНІ
Ранньостиглі сорти:
23. Кабачок Зебра цукіні
ЕКЧ-6 – 4,50 грн. за 3 г
ЕКЧ-6В – 17 грн. за 20 г
Циліндричний, 500 г, ніжний, соко-
витий, хрумкий. Транспортабельний. 
Використовують у свіжому вигляді і 
консервують.
24. Кабачок Аеронавт цукіні
ЕКЧ-1– 4,70 грн. за 3 г
Циліндричний, темно-зелений, до 
1,3 кг, соковитий, смачний. Для спо-
живання свіжим та консервування.
25. Кабачок Негреня цукіні
ЕКЧ-28 – 4,90 грн. за 2 г
Видовжено-циліндричний, 700-900 г. 
Шкірка середньої товщини. Високих 
смакових якостей. Ст. до борошнистої 
роси. Урожайність до 10 кг з куща.
26. Кабачок Скворушка цукіні

ЕКЧ-11 – 4,5 грн. за 3 г
ЕКЧ-11В – 17 грн. за 20 г
Високоврожайний. Укорочено-цилінд-
ричний, світло-зелений, 0,7-1,2 кг, соко-
витий. Транспортабельний, лежкий.
27. Кабачок Барбі цукіні
ЕКЧ-37 – 5,5 грн. за 15 нас.
Циліндричний, до 500 г. з білою 
смачною м'якоттю. На одному кущі 
дозріває  5-8 плодів. Можна виро-
щувати на невеличких ділянках. Дає 
врожаї як під плівкою, так і в польо-
вих умовах.
28. Кабачок Цукеша цукіні
ЕКЧ-15 – 4,5 грн. за 3 г
ЕКЧ-15В – 17 грн. за 20 г
Циліндричний, зелений, 30-35 см, 
0,7-0,9 кг, солодкий, смачний. Для 
кулінарії та консервування.
29. Кабачок Чорний красень 
цукіні
ЕКЧ-16 – 4,3 грн. за 3 г
ЕКЧ-16В – 17 грн. за 20 г
Високоврожайний. Темно-зелений, 
циліндричний, 18-22 см, до 1,3 кг, 
солодкий. Для всіх видів переробки.

ПАТИСОНИ
Середньостиглі сорти:
30. Патисон Білий
ЕПТ-4 – 4,7 грн. за 3 г
Дисковидний, біло-зелений, з зуб-
частими краями, 400-500 г, хрум-
кий, солодкий. Хворобостійкий. 
Для вживання свіжим, консерву-
вання, маринування.
31. Патисон жовтий Сонечко
ЕПТ-5 – 4,7 грн. за 3 г
Дисковидний, з зубчастими края-
ми, жовтий, 250-300 г, хрумкий. 
Транспортабельний. Для вживання 
свіжим, консервування.
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 ГАРБУЗИ ЛЕЖКІ
Ранньостиглі сорти (до 100 д.):
1. Гарбуз Медова красуня 
ЕГР-31 – 4,90 грн. за 10 нас.
За смаковими якостями переважає 
всі відомі сорти. Округлий з чітко 
означеними ребрами, 4-6 кг, соко-
витий, дуже ароматний. Шкірка то-
нка, міцна. Відмінна лежкість, транс-
портабельність. Для приготування 
ароматних соків, каш та інших дієти-
чних страв.
Cередньостиглі сорти (100-
200 днів):
2. Гарбуз-цукіні Вікторія
ЕГР-26 – 4,70 грн. за 1 г
Видовжений з округлим потовщен-
ням на кінці, до 50 кг, солодкий. Шкі-
рка тонка. Вирізняється чудовою ле-
жкістю (у сухому, прохолодному мі-
сці зберігається до 1 року).
3. Гарбуз Квінслендський 
блакитний
ЕГР-23 – 4,90 грн. за 1 г
Оригінальний за кольором і формою, 
з надзвичайним фруктовим арома-
том та горіховим присмаком. Дуже 
смачний, лежкий (до 5-6 міс.), 5-8 кг.
4. Гарбуз Стофунтівка
ЕГР-2 – 4,50 грн. за 3 г
Високоврожайний. Плоско-округлий, 
помаранчевий, 10-20 кг. Використо-
вують в домашній кулінарії і в кор-
мових цілях.
5. Гарбуз Титан
ЕГР-12 – 5,90 грн. за 2 г
Високоврожайний, лежкий. Окру-
глий, жовтий, 40-80 кг, солодкий, з 
підвищеним вмістом каротину. Для 
дитячого та дієтичного харчування, 

незамінний у тваринництві.
Пізньостиглі сорти (більше 
200 днів):
6. Гарбуз Арабатський
ЕГР-5 – 4,70 грн. за 3 г
Видовжений з округлим потовщен-
ням на кінці, до 7 кг, оранжевий, щі-
льний, соковитий, солодкий. Транс-
портабельний і лежкий.

ДОВГОПЛЕТИСТІ ГАРБУЗИ
Ранньостиглі (до 100 днів):
7. Гарбуз Український 
багатоплідний
ЕГР-1 – 4,90 грн. за 3 г
Коротко-овальний, слаборебистий, 
5-8 кг, хрусткий, солодкий, смачний. 
Транспортабельний, лежкий. 
8. Гарбуз Цукерка 
ЕГР-13 – 6,90 грн. за 10 нас.
Високоврожайний. Сегментований, 
округлий, червоно-оранжевий, 1,2-
2 кг, соковитий, солодкий, багатий 
вітаміном С.
Середньостиглі (100-200 д.):
9. Гарбуз Бамбіно
ЕГР-27 – 4,90 грн. за 5 нас.
Містить багато цукрів, вітаміни А і 
С, каротин. Округлий, 5-8 кг. Соко-
витий. Зберігається до кінця зими. 
Для дієтичного харчування. 
10. Гарбуз Волзький сірий
ЕГР-10 – 4,50 грн. за 3 г
Слабосплющений, світло-сірий, гла-
денький, 6-9 кг. Посухостійкий, 
транспортабельний, лежкий. Вико-
ристовують у кулінарії. 
11. Гарбуз Голонасінний
ЕГР-3 – 4,90 грн. за 2 г
Світло-зелений, або жовтий з невели-

кими сірими смугами, до 16 кг, щіль-
ний, солодкий. Відсутня насіннєва 
оболонка. Для дієтичного харчування.
12. Гарбуз Зоря Сходу 
ЕГР-17 – 8,90 грн. за 1 г
Завезений з Китаю. Один з найсма-
чніших! Cплюснутий, м'якоть яскра-
во-помаранчева, щільна, соковита, 
дуже солодка.
13. Гарбуз Крошка 
ЕГР-24 – 4,90 грн. за 1 г
Декоративний і корисний, містить 
вітаміни А і С. Круглий, злегка пле-
скатий, 200-450 г, солодкий. Може 
використовуватись у декорі.
14. Гарбуз Мигдальний 
ЕГР-20 – 4,90 грн. за 3 г
Один з найсмачніших! Дуже соло-
дкий, 4 -5 кг. Тривалого зберігання. 
Для дитячого, дієтичного харчуван-
ня, приготування соків.
15. Гарбуз Руж Віф Д'Етамп 
ЕГР-7 – 6,90 грн. за 3 г
Містить багато цукру та каротину. 
Ідеальний для соків та дитячого 
харчування. Плоскоокруглий, 15-20 
кг. Високоврожайний, хворобостій-
кий, дуже лежкий.
16. Гарбуз Мозоліївський 
ЕГР-21 – 4,70 грн. за 2 г
Коротко-овальний, гладкий, пома-
ранчевий з зелено-коричневим ві-
зерунком, 4-5 кг. Транспортабель-
ний, посухостійкий.
17. Гарбуз Новинка 
ЕГР-4 – 4,70 грн. за 3 г
Подовжено-циліндричний, 3-5 кг, 
солодкий, соковитий. Для приготу-
вання соку, запікання, тушкування. 
Засухостійкий, транспортабельний.

18. Гарбуз Паризький золотий 
ЕГР-28 – 4,70 грн. за 5 нас.
Великоплідний, 4-8 кг, соковитий і 
дуже смачний. Високоврожайний, 
лежкий, стійкий до несприятливих 
умов вирощування. Незамінний для 
дитячого і дієтичного харчування.
19. Гарбуз Світильник Джека 
ЕГР-25 – 4,90 грн. за 1 г
Був виведений для виготовлення 
«Світильника Джека» на Хелловін, 
але виявився дуже смачним в пи-
рогах, супах, кексах. Злегка ребри-
стий, 3,5-4,5 кг, яскраво-помаран-
чевий, солодкий, щільний.
Пізньостиглі (більше 200 д.):
20. Кавбуз 
ЕГР-19 – 6,90 грн. за 2 г
Екзотичний гібрид кавуна і гарбуза. 
Округлий, сегментований, 15-20 кг, 
багатий каротином, ароматний, 
виводить з організму важкі метали 
та радіонукліди.  
21. Гарбуз Вітамінний 
ЕГР-9 – 4,90 грн. за 3 г
Овально-циліндричний, ребристий, 
6-8 кг, оранжево-рожевий, сокови-
тий, з підвищеним вмістом вітамі-
нів. Для використання в кулінарії. 
22. Гарбуз Гілея 
ЕГР-11 – 4,70 грн. за 3 г
Коротко-овальний, рожево-кори-
чневий, 7-8 кг, солодкий. Викори-
стовується у дитячому харчуванні. 
Транспортабельний, лежкий. 
23. Гарбуз Зимовий солодкий 
ЕГР-18 – 4,70 грн. за 3 г
Сплюснутий, сегментований, 7-12 кг. 
Транспортабельний, лежкий і хворо-
бостійкий. Ідеальний для дитячого 

та дієтичного харчування.
24. Гарбуз Рожевий банан
ЕГР-22 – 5,90 грн. за 2 г
Овальний, видовжений, довжиною до 
1,2 м, гладкий, рожевий, солодкий, з 
підвищеним вмістом вітамінів. Чудо-
во зберігається навіть до травня.

КОРОТКОПЛЕТИСТІ ГАРБУЗИ
Ранньостиглі сорти (до 100 д.):
25. Гарбуз Амазонка 
ЕГР-15 – 4,70 грн. за 3 г
Врожайний, лежкий. Помаранче-
вий, 1-1,5 кг, соковитий, з підвище-
ним вмістом цукрів, каротину, віта-
міну А і С. Для дитячого і дієтичного 
харчування, соків, пюре, десертів.
26. Гарбуз Мандаринчик
ЕГР-30 – 4,90 грн. за 5 нас.
Декоративний і смачний. Завбільшки 
з великий апельсин, солодкий. Огуди-
ння коротке. Добре зберігається. Для 
лікувального і дієтичного харчування.
27. Гарбуз Оранжева куля 
ЕГР-32 – 4,90 грн. за 15 нас.
Округлий, 5-6 кг, соковитий, хрум-
кий, смачний. Стійкий до несправж-
ньої борошнистої роси. Особливо 
чудовий врожай з місячної розсади. 
Компактний кущ.
Cередньостиглі сорти (100-
200 днів):
28. Гарбуз Макаронний 
варшавський 
ЕГР-33 – 6,90 грн. за 7 нас.
Кущовий. На одній рослині може 
утворюватися 2-3 плоди. Овальний, 
5-7 кг. При короткотривалому ва-
рінні або запіканні розпадається на 
«макарони – спагеті».
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КАБАЧКИ
Ранньостиглі сорти:
1. Кабачок Атена Полька F1
ЕКЧ-35 – 13,90 грн. за 10 нас.
Один з найбільш ранніх гібридів для 
відкритого грунту. Високоврожайний. 
Соковитий, з ніжним смаком. Для 
консервування, споживання у свіжо-
му вигляді.
2. Кабачок Акробат
ЕКЧ-38 – 4,30 грн. за 3 г
Високоврожайний. Циліндричний, 
блідо-зелений, 350 г, смачний. Това-
рний, ст. до борошнистої роси. Для 
консервної промисловості та дома-
шньої кулінарії. 
3. Кабачок Арал F1
ЕКЧ-10 – 22 грн. за 10 нас.
Надранній кущовий. Циліндричний, 
світло-зелений, 500-800 г. Високовро-
жайний, з довгим періодом плодо-
ношення навіть при низьких темп. 
4. Кабачок Тапір
ЕКЧ-13 – 7,90 грн. за 10 нас.
ЕКЧ-13В – 56 грн. за 20 г
Врожайний. Довгий, зелений, з бі-
лими полосами, циліндричний. 
Для кулінарії та для консервування.
5. Кабачок Білоплідний
ЕКЧ-5 – 4,50 грн. за 3 г
ЕКЧ-5В – 17 грн. за 20 г
Високоврожайний, з дружнім пло-
доношенням. Циліндричний, білий, 
0,3-0,7 кг. Використовують молоді 
зав'язі, коли м'якоть ніжна, а насін-
ня у зародковому стані.
6. Кабачок Джамбо F1
ЕКЧ-19 – 12,90 грн. за 1 г
Італійський гібрид. Циліндричний, 
рівний, 14-16 см, навіть при пере-
ростанні зберігає чудовий смак. Для 
теплиць та відкритого ґрунту. 

7. Кабачок Іскандер F1
ЕКЧ-21 – 15,90 грн. за 5 нас.
Плодоносить до заморозків. Компакт-
ний. Циліндричний, до 500 г, сокови-
тий і смачний. Для вирощування у 
відкритому грунті та отримання ран-
ньої продукції. Для свіжого споживан-
ня та домашньої кулінарії.
8. Кабачок Золотінка
ЕКЧ-9 – 4,50 грн. за 3 г
Високоврожайний. Жовто-помаран-
чевий, 350-500 г, з високим вмістом 
амінокислот і вітамінів. Використо-
вують у кулінарії.
9. Кабачок Кавілі F1
ЕКЧ-22 – 15,90 грн. за 6 нас.
Кущовий гібрид. Циліндричний, до 
500 г. Стресостійкий. Ст. до борошни-
стої роси. При переростанні не втра-
чає ніжного смаку. Для свіжого рин-
ку і переробки.
10. Кабачок Ленуца F1
ЕКЧ-23 – 12,90 грн. за 2 г
Відмінний для кулінарних шедеврів. 
Циліндричний, рівний, гладенький, з 
тонкою шкіркою, 700-900 г. М'якоть бі-
ла, масляниста, соковита, солодкувата. 
11. Кабачок Сангрум F1
ЕКЧ-24 – 19,90 грн. за 5 нас.
Дуже продуктивний кущовий гібрид. 
Циліндричний, 350 г, смачний, відмін-
ної якості. Довгий період плодоношен-
ня. Ідеальний в кулінарії.
12. Кабачок Світозар
ЕКЧ-2 – 4,50 грн. за 3 г
ЕКЧ-2В – 17 грн. за 20 г
Врожайний. Циліндричний, золотисто-
жовтий, 0,5-0,8 кг, соковитий. Для кон-
сервного і столового використання.
13. Кабачок Світанок в Ніцці
ЕКЧ-25 – 4,70 грн. за 1 г
Округлий, світло-зелений, до 250 г, 

ніжний. Відносно стійкий до хвороб. 
Транспортабельний. Для консерву-
вання і переробки.
14. Кабачок Ролик
ЕКЧ-26 – 5,50 грн. за 3 г
Чудовий для консервування. Висо-
коврожайний. Овальний, з гладень-
кою поверхнею, до 1,3 кг. Високих 
смакових якостей. Стійкий до зни-
ження температури.
15. Кабачок Цубода
ЕКЧ-27 – 15,90 грн. за 6 нас.
Кущовий. Циліндричний, рівний, 
0,6-1,2 кг. М'якоть щільна, соковита, 
смачна. Лежкий. Високоврожайний, 
товарний вигляд плодів.
16. Кабачок Кущовий
ЕКЧ-29 – 4,7 грн. за 3 г
Компактний. Циліндричний, зі слаб-
кою ребристістю, 600-800 г, сокови-
тий, смачний. При переростанні не 
втрачає смаку. Для свіжого спожи-
вання та консервування.
17. Кабачок Опал F1
ЕКЧ-30 – 15,90 грн. за 5 нас.
Холодостійкий, стабільно врожайний 
незалежно від погодних умов. Цилін-
дричний, 1,2 -1,8 кг, соковитий, сма-
чний. Хворобостійкий. Плодоносить 
до осені.
18. Кабачок Чаклун
ЕКЧ-7 – 4,50 грн. за 3 г
Циліндричний, світло-зелений, 
350 г, ніжний. Транспортабельний 
та лежкий. Для кулінарії та для 
переробки.
19. Кабачок Якір
ЕКЧ-31 – 4,90 грн. за 3 г
Циліндричний, гладенький, 0,8-1 кг, 
переважно жіночого типу цвітіння. 
Кулінарні якості відмінні. Холодо-
стійкий, посухостійкий, лежкий.

Середньостиглі сорти:
20. Кабачок Грибовський
ЕКЧ-4 – 4,30 грн. за 3 г
ЕКЧ-4В– 17 грн. за 20 г
Кущовий. Коротко-циліндричний, 
біло-зелений, 0,7-1,3 кг. Хворобостій-
кий. Для споживання свіжим та 
консервування.
21. Кабачок Спагетті
ЕКЧ-18 – 4,50 за 1 г
Оригінальний. Циліндричний, жовто-
оранжевий, з волокнистою структу-
рою м'якоті, до 20 см, до 1 кг. Вико-
ристовують в кулінарії.
22. Кабачок Колобок
ЕКЧ-32 – 4,50 грн. за 2 г
Округлий, гладкий, зелений, з світлим 
візерунком, діаметром 10-12 см. Ні-
жний, можна їсти сирим. Ідеальний 
для фарширування та запікання.

КАБАЧКИ ЦУКІНІ
Ранньостиглі сорти:
23. Кабачок Зебра цукіні
ЕКЧ-6 – 4,50 грн. за 3 г
ЕКЧ-6В – 17 грн. за 20 г
Циліндричний, 500 г, ніжний, соко-
витий, хрумкий. Транспортабельний. 
Використовують у свіжому вигляді і 
консервують.
24. Кабачок Аеронавт цукіні
ЕКЧ-1– 4,70 грн. за 3 г
Циліндричний, темно-зелений, до 
1,3 кг, соковитий, смачний. Для спо-
живання свіжим та консервування.
25. Кабачок Негреня цукіні
ЕКЧ-28 – 4,90 грн. за 2 г
Видовжено-циліндричний, 700-900 г. 
Шкірка середньої товщини. Високих 
смакових якостей. Ст. до борошнистої 
роси. Урожайність до 10 кг з куща.
26. Кабачок Скворушка цукіні

ЕКЧ-11 – 4,5 грн. за 3 г
ЕКЧ-11В – 17 грн. за 20 г
Високоврожайний. Укорочено-цилінд-
ричний, світло-зелений, 0,7-1,2 кг, соко-
витий. Транспортабельний, лежкий.
27. Кабачок Барбі цукіні
ЕКЧ-37 – 5,5 грн. за 15 нас.
Циліндричний, до 500 г. з білою 
смачною м'якоттю. На одному кущі 
дозріває  5-8 плодів. Можна виро-
щувати на невеличких ділянках. Дає 
врожаї як під плівкою, так і в польо-
вих умовах.
28. Кабачок Цукеша цукіні
ЕКЧ-15 – 4,5 грн. за 3 г
ЕКЧ-15В – 17 грн. за 20 г
Циліндричний, зелений, 30-35 см, 
0,7-0,9 кг, солодкий, смачний. Для 
кулінарії та консервування.
29. Кабачок Чорний красень 
цукіні
ЕКЧ-16 – 4,3 грн. за 3 г
ЕКЧ-16В – 17 грн. за 20 г
Високоврожайний. Темно-зелений, 
циліндричний, 18-22 см, до 1,3 кг, 
солодкий. Для всіх видів переробки.

ПАТИСОНИ
Середньостиглі сорти:
30. Патисон Білий
ЕПТ-4 – 4,7 грн. за 3 г
Дисковидний, біло-зелений, з зуб-
частими краями, 400-500 г, хрум-
кий, солодкий. Хворобостійкий. 
Для вживання свіжим, консерву-
вання, маринування.
31. Патисон жовтий Сонечко
ЕПТ-5 – 4,7 грн. за 3 г
Дисковидний, з зубчастими края-
ми, жовтий, 250-300 г, хрумкий. 
Транспортабельний. Для вживання 
свіжим, консервування.
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Öå ñåðåäíüîðàíí³é, âèñîêîâðî-
æàéíèé, ñò³éêèé äî ô³òîôòîðè 
ñîðò òîìàò³â. Íåäàðåìíî ó æèòå-
ë³â ñåëà Ïëåñåöüêå öåé ñîðò 
îäèí ç óëþáëåíèõ. Îñîáëèâ³ñòþ 
ñåëà º ï³ùàí³, ìàëîðîäþ÷³ ãðóíòè. 
Ëèøå äå-íå-äå çóñòð³÷àºòüñÿ 
ñïðàâæí³é ÷îðíîçåì. Òîìàòè ñîð-
òó «Ã³áðèä-Òàðàñåíêî 2» äàþòü 
ãàðíèé âðîæàé íàâ³òü çà òàêèõ 
óìîâ.

Æèòåë³ ñåëà Ïëåñåöüêå, ùî 
íà Êè¿âùèí³, ïîì³äîðè äóæå 
ïîëþáëÿþòü. Òåïëè÷êè òà 
ïàðíèêè º ìàëî íå â êîæíî-
ìó îá³éñò³. Ó ñåë³ íàâ³òü 
ñòâîðåíî òåïëè÷í³ êîìïëåê-
ñè, à âèðîùåí³ òîìàòè âî-
çÿòü àæ íà ñòîëè÷í³ ðèíêè. 
ß âèð³øèëà ä³çíàòèñü, ÿêèì 
ñîðòàì òîìàò³â ì³ñöåâ³ 
ìåøêàíö³ íàäàþòü íàéá³ëü-
øó ïåðåâàãó.

Âèÿâèëîñÿ, ùî ç âîñüìè ãîñïî-
äèíü ø³ñòü ùîð³÷íî âèðîùóþòü 
«Âîëîâå ñåðöå». Öå ñåðåäíüîðàí-
í³é ñîðò ïîì³äîð³â, äî äîçð³âàííÿ 
ïëîä³â ìèíàº 105-115 äí³â. Ðîñëè-
íà çàââèøêè 2-3 ì. Âèòðèìóº íå-
çíà÷í³ êîðîòêî÷àñí³ çàìîðîçêè, 
ïëîäîíîñèòü âêëþ÷íî äî ïî÷àòêó 
æîâòíÿ ³ íàâ³òü äîâøå, ÿêùî óêðè-
âàòè ¿¿ íà ÷àñ çàìîðîçê³â. Ïëîäè 

ñåðöåâèäí³, ñëàáîðåáðèñò³, ðîæå-
âîãî (ìàëèíîâîãî), ÷åðâîíîãî, æîâ-
òîãî àáî îðàíæåâîãî çàáàðâëåí-
íÿ, ìàñîþ íå ìåíøå 400 ã. Ðîñëè-
íè ìàñèâí³, òîìó ïîòðåáóþòü ì³ö-
íî¿ îïîðè, ÿêà á íå çàâàëèëàñÿ ï³ä 
¿õíüîþ âàãîþ. Ïîòðåáóþòü áà-ãàòî 
ñîíöÿ, õî÷à âèòðèìóþòü ³ ïî-ì³ðíå 
çàò³íåííÿ, ñò³éê³ äî çàõâî-ðþâàíü, 

âèðîùóâàòè ñàëàòè, òîìàòè ³ íà-
â³òü êàðòîïëþ íà êëóìáàõ. Â ì³ñü-
êèõ ïàðêàõ ìîæíà çóñòð³òè êóêó-
ðóäçó, êâàñîëþ, àðòèøîêè. Çäàº-
òüñÿ, êâ³òè çîâñ³ì íå çàïåðå÷óþòü 
òàêîìó ñóñ³äñòâó, à îâî÷³ äåìîí-
ñòðóþòü ñâîþ êðàñó íà ïîâíó ñèëó.

Óêðà¿íö³ íå â³äñòàþòü â³ä ìîäè 
– â öåíòð³ Òåðíîïîëÿ, íà êâ³òêîâ³é 
êëóìá³ ðîñòóòü ïîì³äîðè.

Â ð³çíèõ ðàéîíàõ Êèºâà òåæ ìî-
æíà çóñòð³òè íåçâè÷àéíå ñóñ³äñòâî 
òîìàò³â ç ÷îðíîáðèâöÿìè, áîëãàð-
ñüêîãî ïåðöþ ç àéñòðàìè, êàáà÷ê³â 
öóê³í³ ç êóùîâèìè êðàñîëÿìè.

Òèì õòî õî÷å çðîáèòè ìîäíó, 
êðàñèâó é êîðèñíó êëóìáó-ãîðîä 
ðàäæó ïîñàäèòè ö³êàâèé ñîðò òî-
ìàò³â «Çåáðà». Öå àáñîëþòíî íå-
çâè÷àéíèé ñìóãàñòèé òîìàò.

Êîëüîðîâà ïàë³òðà «Çåáðè» äî-
ñèòü øèðîêà – æîâòà, îðàíæåâà, 
÷îðíà, ÷åðâîíà, çåëåíà, á³ëà.

À ùå öå äóæå àïåòèòí³ íà âèä, 
ñìà÷í³ ïëîäè. Âîíè çà÷àðîâóþòü 
ö³êàâèì, ìàéæå ôðóêòîâèì ñìà-
êîì ç äóæå í³æíîþ êèñëèíêîþ. 
Òîíêà, í³æíà ïîëîñàòà øê³ðêà ³ 
ÿñêðàâ³ñòü êîëüîðó, ðîáëÿòü «Çå-
áðó» îêðàñîþ ñòîëó, âàáëÿòü ìà-
ëå÷ó ïîëàñóâàòè òîìàòàìè. Âîíà 
÷óäîâî âèãëÿäàº â ñàëàòàõ.

Òîìàò «Çåáðà» áåçïåðå÷íî äî-
ñòîéíèé óâàãè é ì³ñöÿ ó âàø³é 
ñàäèá³.

 
Ã³áðèä-2 Òàðàñåíêî îêðóãëèé 

ç íîñèêîì

äàþòü õîðîøèé âðîæàé íàâ³òü íà 
ï³ùàíèõ ´ðóíòàõ (ïåðåâ³ðåíî ìíîþ 
òà ñóñ³äàìè). Îäíà ðîñëèíà çäàòíà 
äàòè çà ñåçîí ïîíàä 10 êã ïëîä³â.

Öåé ÷óäîâèé, í³æíèé, ñîëîäêèé 
ñîðò ÿêíàéêðàùå ï³äõîäèòü äëÿ 
ñâ³æèõ ñîê³â òà ð³çíîìàí³òíèõ äî-
ìàøí³õ ñîóñ³â. À ÿê ñìàêóþòü ö³ 
òîìàòè â ñàëàòàõ. Õòîñü ïîëþáëÿº 
øâèäêèé ñàëàò «ïîì³äîð÷èê + öè-
áóëüêà», êîìóñü ñìàêóþòü òîìàòè 
ç áàçèë³êîì, êóíæóòîì òà áðèíçîþ.

Ï³ä ÷àñ ³íòåðâ'þ ç îäí³ºþ ç ìî¿õ 
ñóñ³äîê, äî ðîçìîâè ï³äêëþ÷èâñÿ 
¿¿ ÷îëîâ³ê. Â³í, ÿê âèÿâèëîñÿ, âå-
ëè÷åçíèé ïðèõèëüíèê ñâ³æîãî òî-
ìàòíîãî ñîêó. Â³ä íüîãî ÿ ä³çíàëà-
ñÿ, ùî òîìàòè äîïîìàãàþòü áîðî-
òèñÿ ç çàéâîþ âàãîþ ³ êîðèñí³ äëÿ 
ñåðöÿ. Ïîñò³éíå ñïîæèâàííÿ òîìà-
ò³â ÷óäîâî âïëèâàº íà êðîâîòâî-
ðåííÿ.

Ñîðò «Âîëîâå ñåðöå ðîæåâèé» 

îñîáëèâî êîðèñíèé äëÿ òèõ, õòî 
ìàº ïðîáëåìè ç ñåðöåâî-ñóäèí-
íîþ ñèñòåìîþ. Àäæå â³í ì³ñòèòü 
áàãàòî â³òàì³í³â ãðóïè Â, Å, ÐÐ, À 
òà ì³êðîåëåìåíò³â, ùî â ñâîþ ÷å-
ðãó çàðàõîâóþòü öåé òîìàò äî 
ãðóïè ä³ºòè÷íèõ ïðîäóêò³â.

Òîìàòíèé ñ³ê äóæå êîðèñíèé 
äëÿ âàã³òíèõ æ³íîê ³ ìàòåð³â ãîäó-

âàëüíèöü. Êð³ì öüîãî, íàï³é ñòè-
ìóëþº âèðîáëåííÿ «ãîðìîíó ðà-
äîñò³» – ñåðîòîí³íó, ÿêèé çí³ìàº 
íàïðóãó ³ ñòðåñ, äîïîìàãàº áîðî-
òèñÿ ç äåïðåñ³ºþ.

Òîìàòíèé ñ³ê îäèí ç íåáàãàòüîõ 
ñîê³â, ÿêèé ìîæíà ïèòè ïðè öó-
êðîâîìó ä³àáåò³ áåç ðèçèêó äëÿ 
çäîðîâ'ÿ. Á³ëüøå òîãî, â³í ìàº ðå-
ãóëþþ÷ó âëàñòèâ³ñòü ³ íîðìàë³çóº 
ð³âåíü öóêðó â êðîâ³.

Òîìàòíèé ñ³ê ìàº ïðîòèñêëåðî-
òè÷íó ä³þ ³ ïîçèòèâíî âïëèâàº íà 
ñêëàä êðîâ³, âèâîäÿ÷è ç íå¿ øê³ä-
ëèâèé õîëåñòåðèí, ï³äâèùóþ÷è ð³-
âåíü ãåìîãëîá³íó. Öåé íàï³é – â³ä-
ì³ííà ïðîô³ëàêòèêà òðîìáîçó. Òà-
êîæ â³í âïëèâàº íà âíóòð³øíüî-
î÷íèé òèñê ³ çíèæóº éîãî, ùî îñî-
áëèâî ö³ííî ïðè ãëàóêîì³.

Âàðòî çãàäàòè ³ ïðî òàêó ðå÷î-
âèíó ÿê ë³êîïèí, ùî ì³ñòèòüñÿ â 
òîìàòíîìó ñîêó ó âåëèê³é ê³ëüêî-
ñò³. Ñàìå öåé àíòèîêñèäàíò ìàº 
ïîòóæíó ïðîòèðàêîâó ä³þ. Äîâå-
äåíî, ùî ëþäè, ÿê³ âæèâàþòü òî-
ìàòíèé ñ³ê, ð³äøå õâîð³þòü íà 
ðàê.

Íå ìîæíà íå âðàõîâóâàòè ³ ³íø³ 
êîðèñí³ âëàñòèâîñò³ òîìàòíîãî ñî-
êó. Â³í ìàº ïðîòèì³êðîáíó ä³þ. Ïî-
òðàïëÿþ÷è â êèøå÷íèê, ñ³ê ïðèïè-
íÿº ïðîöåñè ãíèòòÿ, ñïðèÿº î÷è-
ùåííþ îðãàí³çìó. Öåé ïðîäóêò 
íåçàì³ííèé ïðè çàêðåïàõ, ìåòåî-
ðèçì³ é ³íøèõ ïðîáëåìàõ ç òðàâ-
ëåííÿì. Ñ³ê ïîì³äîð³â ìàº æîâ÷î-
ã³ííó ³ ñå÷îã³ííó âëàñòèâ³ñòü, éîãî 
ïîêàçàíî ïèòè ïðè äåÿêèõ ôîðìàõ 
ñå÷îêàì'ÿíî¿ õâîðîáè, à òàêîæ ïðè 
ïîðóøåííÿõ âîäíî-ñîëüîâîãî îá-
ì³íó, ïðè îæèð³íí³, àíåì³¿, ã³ïåðòî-
í³¿, ñòåíîêàðä³¿.

Âàðòî çàçíà÷èòè, ùî æîäåí ìà-
ãàçèííèé ñ³ê íå çð³âíÿºòüñÿ ç ñâ³-
æîïðèãîòîâëåíèì ñîêîì òîìàò³â ç 
âëàñíî¿ ãðÿäêè. Êîæåí ìîæå ï³ä³-
áðàòè ñâîþ ôîðìóëó ïðèãîòóâàí-
íÿ öüîãî íàïðî÷óä êîðèñíîãî íà-
ïîþ. Éîãî ìîæíà ïèòè â ÷èñòîìó 
âèãëÿä³, ìîæíà äîäàâàòè îã³ðîê, 
ñòåáëà ñåëåðè, áîëãàðñüêèé ÷è 
÷îðíèé ïåðåöü, ïîäð³áíåíèé ÷à-
ñíèê. Âñå çàëåæèòü ëèøå â³ä âà-
øèõ ñìàê³â òà óïîäîáàíü.

Çóñòð³÷ ç «Çåáðîþ»
×è ìîæóòü çâè÷àéí³ îâî÷åâ³ êó-

ëüòóðè çíàéòè ñâîº ì³ñöå íà êëóì-
áàõ? ×è ìîæíà íèìè äåêîðóâàòè é 
óð³çíîìàí³òíþâàòè ïðèñàäèáí³ ä³-
ëÿíêè? Â³äïîâ³äü íà ö³ ïèòàííÿ äà-
ëè ëàíäøàôòí³ äèçàéíåðè, ÿê³ 
ïðåäñòàâèëè ñâî¿ ðîáîòè íà âè-
ñòàâö³ êâ³òîê Àíãë³éñüêî¿ Êîðîë³â-
ñüêî¿ Ñï³ëêè Ñàäîâîä³â â ì³ñòå÷êó 
Õåìïòîí Êîðò ïîáëèçó Ëîíäîíà.

Â Àíãë³¿ ñüîãîäí³ äóæå ìîäíî 

Томат «Волове серце» рожевий
ЕТМ-11 - 4,70 грн. за 0,1 г

Томат «Волове серце» жовтий
ЕТМ-166 - 4,70 грн. за 0,1 г

Томат «Волове серце» смугастий
ЕТМ-167 - 4,90 грн. за 0,1 г

Томат «Зебра» білий
ЕТМ-197 - 4,90 грн. за 0,1 г

Томат «Зебра» чорний
ЕТМ-94 - 4,90 грн. за 0,1 г

Томат «Зебра» оранжевий
ЕТМ-198 - 4,90 грн. за 0,1 г

Томат «Зебра» зелений
ЕТМ-93 - 4,90 грн. за 0,1 г

Ç âëàñíîãî äîñâ³äó, ìîæó ñêà-
çàòè, ùî öåé ñîðò ÷óäîâî ðîñòå 
ÿê ó â³äêðèòîìó, òàê ³ â çàêðèòîìó 
´ðóíò³.

Â ïåð³îä ðîçâèòêó, ðîñëèíè äó-
æå ëþáëÿòü ï³äæèâëåííÿ ðîç÷è-
íîì êîðîâ'ÿêó àáî êóðÿ÷îãî ïîñë³-
äó. Ìîæíà òàêîæ çàñòîñóâàòè ãó-
ìàò êàë³þ – îðãàíî-ì³íåðàëüíå 
äîáðèâî ³ ñòèìóëÿòîð ðîñòó, ùî 
ñïðèÿº âèðîùóâàííþ åêîëîã³÷íî 
÷èñòèõ îâî÷³â ç á³ëüøèì âì³ñòîì 
â³òàì³í³â òà ë³ï³ä³â.

Ïðè ð³çêèõ êîëèâàííÿ äåííî¿ òà 
í³÷íî¿ òåìïåðàòóð ³ õìàðíîñò³, òî-
ìàòè çàçâè÷àé ïî÷èíàþòü õâîð³-
òè. Ìàñîâî ðîçâèâàþòüñÿ ãðèáêî-
â³ çàõâîðþâàííÿ. ² òóò âàðòî çà-
çíà÷èòè, ùî ñîðò «Ã³áðèä-2 Òà-
ðàñåíêî» ñò³éêèé ïðîòè òàêèõ 
õâîðîá, ³ íå ïîòðåáóº æîäíî¿ 
îáðîáêè çàñîáàìè çàõèñòó.

Â çàòèøíèõ òåïëè÷íèõ óìîâàõ 
öåé âèä òîìàò³â ïî÷óâàºòüñÿ 
ñïðàâä³ ïî-öàðñüêè. Êîëè çàõî-
äèø ó òåïëèöþ, à òåáå çóñòð³÷à-
þòü ñòèãë³, ÷åðâîí³ ãðîíà – â³ä÷ó-
âàºø ãîðä³ñòü ³ ðàä³ñòü, ùî ðîáî-
òà âèíàãîðîäæåíà. Ïîñï³øàòè 
çðèâàòè âðîæàé çîâñ³ì íå õî÷å-
òüñÿ – òàê êðàñèâî âèãëÿäàþòü 
íàëèò³ ïîì³äîðè. Íà îäíîìó âóçë³ 
äîçð³âàº äî 40-50 ïëîä³â.

Ï³ä ÷àñ êîíñåðâóâàííÿ ïëîäè 
òîìàòó «Ã³áðèä 2 Òàðàñåíêî» íå 
òð³ñêàþòüñÿ é ìàþòü ÷óäîâèé âè-
ãëÿä. Äëÿ òèõ õòî ïîëþáëÿº êâà-
øåí³ ÷è ìàðèíîâàí³ ïîì³äîðè – 
öå íàéêðàùèé âèá³ð.

Томат «Гібрид-2 Тарасенко»
ЕТМ-176 - 4,70 грн. за 0,1 г

Ùî çà 

áåç òîìàò³â
г р д

Ñâ³òëàíà Êóëèê,
æóðíàë³ñò
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Öå ñåðåäíüîðàíí³é, âèñîêîâðî-
æàéíèé, ñò³éêèé äî ô³òîôòîðè 
ñîðò òîìàò³â. Íåäàðåìíî ó æèòå-
ë³â ñåëà Ïëåñåöüêå öåé ñîðò 
îäèí ç óëþáëåíèõ. Îñîáëèâ³ñòþ 
ñåëà º ï³ùàí³, ìàëîðîäþ÷³ ãðóíòè. 
Ëèøå äå-íå-äå çóñòð³÷àºòüñÿ 
ñïðàâæí³é ÷îðíîçåì. Òîìàòè ñîð-
òó «Ã³áðèä-Òàðàñåíêî 2» äàþòü 
ãàðíèé âðîæàé íàâ³òü çà òàêèõ 
óìîâ.

Æèòåë³ ñåëà Ïëåñåöüêå, ùî 
íà Êè¿âùèí³, ïîì³äîðè äóæå 
ïîëþáëÿþòü. Òåïëè÷êè òà 
ïàðíèêè º ìàëî íå â êîæíî-
ìó îá³éñò³. Ó ñåë³ íàâ³òü 
ñòâîðåíî òåïëè÷í³ êîìïëåê-
ñè, à âèðîùåí³ òîìàòè âî-
çÿòü àæ íà ñòîëè÷í³ ðèíêè. 
ß âèð³øèëà ä³çíàòèñü, ÿêèì 
ñîðòàì òîìàò³â ì³ñöåâ³ 
ìåøêàíö³ íàäàþòü íàéá³ëü-
øó ïåðåâàãó.

Âèÿâèëîñÿ, ùî ç âîñüìè ãîñïî-
äèíü ø³ñòü ùîð³÷íî âèðîùóþòü 
«Âîëîâå ñåðöå». Öå ñåðåäíüîðàí-
í³é ñîðò ïîì³äîð³â, äî äîçð³âàííÿ 
ïëîä³â ìèíàº 105-115 äí³â. Ðîñëè-
íà çàââèøêè 2-3 ì. Âèòðèìóº íå-
çíà÷í³ êîðîòêî÷àñí³ çàìîðîçêè, 
ïëîäîíîñèòü âêëþ÷íî äî ïî÷àòêó 
æîâòíÿ ³ íàâ³òü äîâøå, ÿêùî óêðè-
âàòè ¿¿ íà ÷àñ çàìîðîçê³â. Ïëîäè 

ñåðöåâèäí³, ñëàáîðåáðèñò³, ðîæå-
âîãî (ìàëèíîâîãî), ÷åðâîíîãî, æîâ-
òîãî àáî îðàíæåâîãî çàáàðâëåí-
íÿ, ìàñîþ íå ìåíøå 400 ã. Ðîñëè-
íè ìàñèâí³, òîìó ïîòðåáóþòü ì³ö-
íî¿ îïîðè, ÿêà á íå çàâàëèëàñÿ ï³ä 
¿õíüîþ âàãîþ. Ïîòðåáóþòü áà-ãàòî 
ñîíöÿ, õî÷à âèòðèìóþòü ³ ïî-ì³ðíå 
çàò³íåííÿ, ñò³éê³ äî çàõâî-ðþâàíü, 

âèðîùóâàòè ñàëàòè, òîìàòè ³ íà-
â³òü êàðòîïëþ íà êëóìáàõ. Â ì³ñü-
êèõ ïàðêàõ ìîæíà çóñòð³òè êóêó-
ðóäçó, êâàñîëþ, àðòèøîêè. Çäàº-
òüñÿ, êâ³òè çîâñ³ì íå çàïåðå÷óþòü 
òàêîìó ñóñ³äñòâó, à îâî÷³ äåìîí-
ñòðóþòü ñâîþ êðàñó íà ïîâíó ñèëó.

Óêðà¿íö³ íå â³äñòàþòü â³ä ìîäè 
– â öåíòð³ Òåðíîïîëÿ, íà êâ³òêîâ³é 
êëóìá³ ðîñòóòü ïîì³äîðè.

Â ð³çíèõ ðàéîíàõ Êèºâà òåæ ìî-
æíà çóñòð³òè íåçâè÷àéíå ñóñ³äñòâî 
òîìàò³â ç ÷îðíîáðèâöÿìè, áîëãàð-
ñüêîãî ïåðöþ ç àéñòðàìè, êàáà÷ê³â 
öóê³í³ ç êóùîâèìè êðàñîëÿìè.

Òèì õòî õî÷å çðîáèòè ìîäíó, 
êðàñèâó é êîðèñíó êëóìáó-ãîðîä 
ðàäæó ïîñàäèòè ö³êàâèé ñîðò òî-
ìàò³â «Çåáðà». Öå àáñîëþòíî íå-
çâè÷àéíèé ñìóãàñòèé òîìàò.

Êîëüîðîâà ïàë³òðà «Çåáðè» äî-
ñèòü øèðîêà – æîâòà, îðàíæåâà, 
÷îðíà, ÷åðâîíà, çåëåíà, á³ëà.

À ùå öå äóæå àïåòèòí³ íà âèä, 
ñìà÷í³ ïëîäè. Âîíè çà÷àðîâóþòü 
ö³êàâèì, ìàéæå ôðóêòîâèì ñìà-
êîì ç äóæå í³æíîþ êèñëèíêîþ. 
Òîíêà, í³æíà ïîëîñàòà øê³ðêà ³ 
ÿñêðàâ³ñòü êîëüîðó, ðîáëÿòü «Çå-
áðó» îêðàñîþ ñòîëó, âàáëÿòü ìà-
ëå÷ó ïîëàñóâàòè òîìàòàìè. Âîíà 
÷óäîâî âèãëÿäàº â ñàëàòàõ.

Òîìàò «Çåáðà» áåçïåðå÷íî äî-
ñòîéíèé óâàãè é ì³ñöÿ ó âàø³é 
ñàäèá³.

 
Ã³áðèä-2 Òàðàñåíêî îêðóãëèé 

ç íîñèêîì

äàþòü õîðîøèé âðîæàé íàâ³òü íà 
ï³ùàíèõ ´ðóíòàõ (ïåðåâ³ðåíî ìíîþ 
òà ñóñ³äàìè). Îäíà ðîñëèíà çäàòíà 
äàòè çà ñåçîí ïîíàä 10 êã ïëîä³â.

Öåé ÷óäîâèé, í³æíèé, ñîëîäêèé 
ñîðò ÿêíàéêðàùå ï³äõîäèòü äëÿ 
ñâ³æèõ ñîê³â òà ð³çíîìàí³òíèõ äî-
ìàøí³õ ñîóñ³â. À ÿê ñìàêóþòü ö³ 
òîìàòè â ñàëàòàõ. Õòîñü ïîëþáëÿº 
øâèäêèé ñàëàò «ïîì³äîð÷èê + öè-
áóëüêà», êîìóñü ñìàêóþòü òîìàòè 
ç áàçèë³êîì, êóíæóòîì òà áðèíçîþ.

Ï³ä ÷àñ ³íòåðâ'þ ç îäí³ºþ ç ìî¿õ 
ñóñ³äîê, äî ðîçìîâè ï³äêëþ÷èâñÿ 
¿¿ ÷îëîâ³ê. Â³í, ÿê âèÿâèëîñÿ, âå-
ëè÷åçíèé ïðèõèëüíèê ñâ³æîãî òî-
ìàòíîãî ñîêó. Â³ä íüîãî ÿ ä³çíàëà-
ñÿ, ùî òîìàòè äîïîìàãàþòü áîðî-
òèñÿ ç çàéâîþ âàãîþ ³ êîðèñí³ äëÿ 
ñåðöÿ. Ïîñò³éíå ñïîæèâàííÿ òîìà-
ò³â ÷óäîâî âïëèâàº íà êðîâîòâî-
ðåííÿ.

Ñîðò «Âîëîâå ñåðöå ðîæåâèé» 

îñîáëèâî êîðèñíèé äëÿ òèõ, õòî 
ìàº ïðîáëåìè ç ñåðöåâî-ñóäèí-
íîþ ñèñòåìîþ. Àäæå â³í ì³ñòèòü 
áàãàòî â³òàì³í³â ãðóïè Â, Å, ÐÐ, À 
òà ì³êðîåëåìåíò³â, ùî â ñâîþ ÷å-
ðãó çàðàõîâóþòü öåé òîìàò äî 
ãðóïè ä³ºòè÷íèõ ïðîäóêò³â.

Òîìàòíèé ñ³ê äóæå êîðèñíèé 
äëÿ âàã³òíèõ æ³íîê ³ ìàòåð³â ãîäó-

âàëüíèöü. Êð³ì öüîãî, íàï³é ñòè-
ìóëþº âèðîáëåííÿ «ãîðìîíó ðà-
äîñò³» – ñåðîòîí³íó, ÿêèé çí³ìàº 
íàïðóãó ³ ñòðåñ, äîïîìàãàº áîðî-
òèñÿ ç äåïðåñ³ºþ.

Òîìàòíèé ñ³ê îäèí ç íåáàãàòüîõ 
ñîê³â, ÿêèé ìîæíà ïèòè ïðè öó-
êðîâîìó ä³àáåò³ áåç ðèçèêó äëÿ 
çäîðîâ'ÿ. Á³ëüøå òîãî, â³í ìàº ðå-
ãóëþþ÷ó âëàñòèâ³ñòü ³ íîðìàë³çóº 
ð³âåíü öóêðó â êðîâ³.

Òîìàòíèé ñ³ê ìàº ïðîòèñêëåðî-
òè÷íó ä³þ ³ ïîçèòèâíî âïëèâàº íà 
ñêëàä êðîâ³, âèâîäÿ÷è ç íå¿ øê³ä-
ëèâèé õîëåñòåðèí, ï³äâèùóþ÷è ð³-
âåíü ãåìîãëîá³íó. Öåé íàï³é – â³ä-
ì³ííà ïðîô³ëàêòèêà òðîìáîçó. Òà-
êîæ â³í âïëèâàº íà âíóòð³øíüî-
î÷íèé òèñê ³ çíèæóº éîãî, ùî îñî-
áëèâî ö³ííî ïðè ãëàóêîì³.

Âàðòî çãàäàòè ³ ïðî òàêó ðå÷î-
âèíó ÿê ë³êîïèí, ùî ì³ñòèòüñÿ â 
òîìàòíîìó ñîêó ó âåëèê³é ê³ëüêî-
ñò³. Ñàìå öåé àíòèîêñèäàíò ìàº 
ïîòóæíó ïðîòèðàêîâó ä³þ. Äîâå-
äåíî, ùî ëþäè, ÿê³ âæèâàþòü òî-
ìàòíèé ñ³ê, ð³äøå õâîð³þòü íà 
ðàê.

Íå ìîæíà íå âðàõîâóâàòè ³ ³íø³ 
êîðèñí³ âëàñòèâîñò³ òîìàòíîãî ñî-
êó. Â³í ìàº ïðîòèì³êðîáíó ä³þ. Ïî-
òðàïëÿþ÷è â êèøå÷íèê, ñ³ê ïðèïè-
íÿº ïðîöåñè ãíèòòÿ, ñïðèÿº î÷è-
ùåííþ îðãàí³çìó. Öåé ïðîäóêò 
íåçàì³ííèé ïðè çàêðåïàõ, ìåòåî-
ðèçì³ é ³íøèõ ïðîáëåìàõ ç òðàâ-
ëåííÿì. Ñ³ê ïîì³äîð³â ìàº æîâ÷î-
ã³ííó ³ ñå÷îã³ííó âëàñòèâ³ñòü, éîãî 
ïîêàçàíî ïèòè ïðè äåÿêèõ ôîðìàõ 
ñå÷îêàì'ÿíî¿ õâîðîáè, à òàêîæ ïðè 
ïîðóøåííÿõ âîäíî-ñîëüîâîãî îá-
ì³íó, ïðè îæèð³íí³, àíåì³¿, ã³ïåðòî-
í³¿, ñòåíîêàðä³¿.

Âàðòî çàçíà÷èòè, ùî æîäåí ìà-
ãàçèííèé ñ³ê íå çð³âíÿºòüñÿ ç ñâ³-
æîïðèãîòîâëåíèì ñîêîì òîìàò³â ç 
âëàñíî¿ ãðÿäêè. Êîæåí ìîæå ï³ä³-
áðàòè ñâîþ ôîðìóëó ïðèãîòóâàí-
íÿ öüîãî íàïðî÷óä êîðèñíîãî íà-
ïîþ. Éîãî ìîæíà ïèòè â ÷èñòîìó 
âèãëÿä³, ìîæíà äîäàâàòè îã³ðîê, 
ñòåáëà ñåëåðè, áîëãàðñüêèé ÷è 
÷îðíèé ïåðåöü, ïîäð³áíåíèé ÷à-
ñíèê. Âñå çàëåæèòü ëèøå â³ä âà-
øèõ ñìàê³â òà óïîäîáàíü.

Çóñòð³÷ ç «Çåáðîþ»
×è ìîæóòü çâè÷àéí³ îâî÷åâ³ êó-

ëüòóðè çíàéòè ñâîº ì³ñöå íà êëóì-
áàõ? ×è ìîæíà íèìè äåêîðóâàòè é 
óð³çíîìàí³òíþâàòè ïðèñàäèáí³ ä³-
ëÿíêè? Â³äïîâ³äü íà ö³ ïèòàííÿ äà-
ëè ëàíäøàôòí³ äèçàéíåðè, ÿê³ 
ïðåäñòàâèëè ñâî¿ ðîáîòè íà âè-
ñòàâö³ êâ³òîê Àíãë³éñüêî¿ Êîðîë³â-
ñüêî¿ Ñï³ëêè Ñàäîâîä³â â ì³ñòå÷êó 
Õåìïòîí Êîðò ïîáëèçó Ëîíäîíà.

Â Àíãë³¿ ñüîãîäí³ äóæå ìîäíî 

Томат «Волове серце» рожевий
ЕТМ-11 - 4,70 грн. за 0,1 г

Томат «Волове серце» жовтий
ЕТМ-166 - 4,70 грн. за 0,1 г

Томат «Волове серце» смугастий
ЕТМ-167 - 4,90 грн. за 0,1 г

Томат «Зебра» білий
ЕТМ-197 - 4,90 грн. за 0,1 г

Томат «Зебра» чорний
ЕТМ-94 - 4,90 грн. за 0,1 г

Томат «Зебра» оранжевий
ЕТМ-198 - 4,90 грн. за 0,1 г

Томат «Зебра» зелений
ЕТМ-93 - 4,90 грн. за 0,1 г

Ç âëàñíîãî äîñâ³äó, ìîæó ñêà-
çàòè, ùî öåé ñîðò ÷óäîâî ðîñòå 
ÿê ó â³äêðèòîìó, òàê ³ â çàêðèòîìó 
´ðóíò³.

Â ïåð³îä ðîçâèòêó, ðîñëèíè äó-
æå ëþáëÿòü ï³äæèâëåííÿ ðîç÷è-
íîì êîðîâ'ÿêó àáî êóðÿ÷îãî ïîñë³-
äó. Ìîæíà òàêîæ çàñòîñóâàòè ãó-
ìàò êàë³þ – îðãàíî-ì³íåðàëüíå 
äîáðèâî ³ ñòèìóëÿòîð ðîñòó, ùî 
ñïðèÿº âèðîùóâàííþ åêîëîã³÷íî 
÷èñòèõ îâî÷³â ç á³ëüøèì âì³ñòîì 
â³òàì³í³â òà ë³ï³ä³â.

Ïðè ð³çêèõ êîëèâàííÿ äåííî¿ òà 
í³÷íî¿ òåìïåðàòóð ³ õìàðíîñò³, òî-
ìàòè çàçâè÷àé ïî÷èíàþòü õâîð³-
òè. Ìàñîâî ðîçâèâàþòüñÿ ãðèáêî-
â³ çàõâîðþâàííÿ. ² òóò âàðòî çà-
çíà÷èòè, ùî ñîðò «Ã³áðèä-2 Òà-
ðàñåíêî» ñò³éêèé ïðîòè òàêèõ 
õâîðîá, ³ íå ïîòðåáóº æîäíî¿ 
îáðîáêè çàñîáàìè çàõèñòó.

Â çàòèøíèõ òåïëè÷íèõ óìîâàõ 
öåé âèä òîìàò³â ïî÷óâàºòüñÿ 
ñïðàâä³ ïî-öàðñüêè. Êîëè çàõî-
äèø ó òåïëèöþ, à òåáå çóñòð³÷à-
þòü ñòèãë³, ÷åðâîí³ ãðîíà – â³ä÷ó-
âàºø ãîðä³ñòü ³ ðàä³ñòü, ùî ðîáî-
òà âèíàãîðîäæåíà. Ïîñï³øàòè 
çðèâàòè âðîæàé çîâñ³ì íå õî÷å-
òüñÿ – òàê êðàñèâî âèãëÿäàþòü 
íàëèò³ ïîì³äîðè. Íà îäíîìó âóçë³ 
äîçð³âàº äî 40-50 ïëîä³â.

Ï³ä ÷àñ êîíñåðâóâàííÿ ïëîäè 
òîìàòó «Ã³áðèä 2 Òàðàñåíêî» íå 
òð³ñêàþòüñÿ é ìàþòü ÷óäîâèé âè-
ãëÿä. Äëÿ òèõ õòî ïîëþáëÿº êâà-
øåí³ ÷è ìàðèíîâàí³ ïîì³äîðè – 
öå íàéêðàùèé âèá³ð.

Томат «Гібрид-2 Тарасенко»
ЕТМ-176 - 4,70 грн. за 0,1 г

Ùî çà 

áåç òîìàò³â
г р д

Ñâ³òëàíà Êóëèê,
æóðíàë³ñò
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Á³ëÿ ë³òíüî¿ êóõí³, íà îá³éñò³ ïàí³ 
Òåòÿíè, ñòîÿòü â ðÿäîê êîøèêè ç 
êðàñèâèìè ðîæåâèìè, í³áè íàâìè-
ñíî â³ä³áðàíèìè çà ðîçì³ðîì, òî-
ìàòàìè. Ïëîäè ãëàäåíüê³, ù³ëüí³ 
òà áëèñêó÷³. Äóæå àïåòèòí³ íà âèä, 
âñåðåäèí³ í³æíà ì'ÿêîòü. ² âðîæà-
éí³ñòü ïðîñòî âðàæàº. Ñêàæó â³ä-
âåðòî, ç óñ³õ ñîðò³â òîìàò³â, öåé 
ñîðò ìåíå ïðèãîëîìøèâ íàéá³ëü-
øå. Çà ñâîþ âèñîêó âðîæàéí³ñòü ³ 
íàçâó â³í ìàº â³äïîâ³äíó – «Âèäè-
ìî-íåâèäèìî».

Ïàí³ Òåòÿíà âèðîùóº ö³ òîìàòè 
íà ãðÿäö³, àëå çàëèøèëà ê³ëüêà 
êóù³â íà åêñïåðèìåíò, â òåïëèö³. 
Òîìàò ïîêàçàâ ÷óäîâå ïëîäîíî-
øåííÿ, ÿê â òåïëè÷íèõ óìîâàõ, 
òàê ³ íà ãîðîäí³é ãðÿäö³. Êóù íè-
çüêîðîñëèé, à òîìó íå ïîòð³áíî 
ìîðî÷èòèñÿ ç ï³äâ'ÿçóâàííÿì. Ðîñ-
ëèíà ñàìà, áåç äîäàòêîâèõ îïîð, 
çäàòíà âèòðèìàòè âàãó ïëîä³â. 
Âàæëèâî é òå, ùî ñîðò ñò³éêèé äî 
ãðèáêîâèõ çàõâîðþâàíü.

Òåòÿíà Âàñèë³âíà ðîçïîâ³ëà ìå-
í³ ö³êàâó ³ñòîð³þ ïðî ñîðò «Âèäè-
ìî-íåâèäèìî».

Êîëè íàñòàâ ÷àñ, ïàí³ Òåòÿíà 
âèð³øèëà âèñàäèòè ñâîþ ðîçñàäó 
òîìàò³â ç òåïëèö³ íà ãðÿäêó. Âñå 
çðîáèëà çã³äíî ñâîãî íåìàëîãî 
äîñâ³äó. Òîìàòè ðîñëè-çåëåí³ëè é 
ðàäóâàëè ãîñïîäèíþ. Àëå îäíîãî 
äíÿ ñòàëàñÿ êàòàñòðîôà. Êîçà 
Ëþñÿ, ÿêà ïàñëàñÿ íà ñóñ³äñüêîìó 
ãîðîä³, â³ä³ðâàëà öåï â³ä ïðèêîðíÿ 
é â÷èíèëà àêò æîðñòîêîãî âàíäà-
ë³çìó íà ãðÿäö³ ïàí³ Òåòÿíè. Òî-
ìàòè áóëè ïîëàìàí³, æîðñòîêî ïî-
òîïòàí³ é íàäãðèçåí³. Íå ëèøè-
ëîñÿ íà çåìë³ é ì³ñöÿ, äå á íå òó-
ïíóëî êîçÿ÷å êîïèòî. Áóëî ìàëî 
øàíñ³â, ùî ðîñëèíè, äî ÿêèõ áóëî 
äîêëàäåíî ñò³ëüêè ðîáîòè é òóð-
áîòè, âèæèâóòü.

Àëå Òåòÿíà Âàñèë³âíà íå âïàëà 
ó â³ä÷àé ³ õóòêî âçÿëàñÿ «ðåàí³ìó-
âàòè» ïîøêîäæåí³ ðîñëèíè. Òî-
ìàòè, ó ÿêèõ áóëî íàäëàìàíå ñòå-
áëî, äîáðå ï³äãîðíóëà. Çëàìàí³ 
ã³ëêè ïðèáðàëà. Âñþ ãðÿäêó ãàð-
íåíüêî ïîëèëà, ï³äæèâèëà ãóìà-
òîì é ñòàëà ÷åêàòè íà ðåçóëüòà-
òè. ² âîíè íå çàáàðèëèñü. ×åðåç 
ê³ëüêà äí³â ñòàëî ïîì³òíî, ùî òî-
ìàòè â³ä³éøëè, çì³öí³ëè é ïî÷àëè 
àêòèâíî ðîçâèâàòèñÿ. Ïîñòóïîâî 
êóù³ íàáðàëèñÿ ñèëè é ìèëóâàëè 
îêî ñâî¿ìè ùå çåëåíèìè ïëîäàìè.

Âðîæàé ³ ñïðàâä³ âèäàâñÿ ÷óäî-
âèé. Òåòÿíà Âàñèë³âíà íàâ³òü ïî-
ñêàðæèëàñü, ùî âòîìèëàñÿ «êðó-
òèòè áàíêè». ² çàñîëþâàëà, é ìà-
ðèíóâàëà, é ñàëàòàìè ðîäèíó ãî-
äóâàëà. Íàâ³òü íàñóøèëà òîìàò³â. 
Ùîïðàâäà, äëÿ ñóø³ííÿ âîíà 
îáðàëà ñîðò «Ãîãîøàðè». Éîãî 
âîíà òàêîæ âèêîðèñòîâóº äëÿ 

ôàðøèðóâàííÿ.
Îñê³ëüêè ïëîäè ñîðòó «Âèäèìî-

íåâèäèìî» äîñèòü âåëèê³, òî ¿õ, 
ðàäèòü ìîÿ ñï³âðîçìîâíèöÿ, êðà-
ùå ñîëèòè. Àáî êîíñåðâóâàòè ïî-
ëîâèíêàìè. Îñü îäèí ç íàéïðî-
ñò³øèõ, ñìà÷íèõ ðåöåïò³â (éîãî ó 
ãîñïîäèí³ ïîñò³éíî ïðîñÿòü ò³, õòî 
ñêóøòóâàâ êîíñåðâàö³þ):

«Îð³ºíòîâíî íà 5 êã ÿ çàâàðþþ  
3 ë ìàðèíàäó. ²íêîëè éîãî çàáà-
ãàòî, à ÷àñîì äîâîäèòüñÿ äîðî-
áëÿòè, çàëåæíî â³ä òîãî, ÿê ù³ëü-
íî ëÿãëè ïîì³äîðè â áàíêè. Íà 
äíî ïðîñòåðèë³çîâàíî¿ áàíêè íàð³-
çàþ ê³ëüöÿìè öèáóëèíó ñåðåäí³õ 
ðîçì³ð³â, âëèâàþ ïî 1 ñò. ëîæö³ 
îë³¿ òà 9 % îöòó, êëàäó çåëåíå 
ñòåáëî ïåòðóøêè àáî ñåëåðè. Ïî-
ò³ì ñêëàäàþ ïîìèò³ òà ïîð³çàí³ íà-
âï³ë ïîì³äîðè â áàíêè (ðîçð³çà-
íîþ ñòîðîíîþ äîíèçó!), çàëèâàþ 
ìàðèíàäîì òà ñòåðèë³çóþ 15 õâ. 
Ï³ñëÿ ñòåðèë³çàö³¿ áàíêè çàêðó-
÷óþ, ïåðåâåðòàþ äîãîðè äíîì, 
íàêðèâàþ òåïëîþ êîâäðîþ ³ çàëè-
øàþ äî îõîëîäæåííÿ.»

Òîæ, ëþá³ ãîñïîäèí³, âèðîùóéòå 
òîìàòè é ñòâîðþéòå êóë³íàðí³ 
øåäåâðè! Õàé ùàñòèòü!

Томат «Видимо-невидимо»
ЕТМ-53 - 4,5 грн. за 0,1 г

Òåòÿíà Âàñèë³âíà 
ç óðîæàºì ïîì³äîð³â

Äîðîã³ äðóç³!
À ùî âèðîùóºòå Âè, âàø³ ðî-

äè÷³ òà äðóç³? Ïîä³ë³òüñÿ Âà-
øèì äîñâ³äîì ³ äîñÿãíåííÿìè, 
ðîçêàæ³òü, ÿê³ ðîñëèíè âèðîùó-
ºòå Âè – â ñàäó, íà ãîðîä³, ó êâ³-
òíèêó. Òàêîæ íàä³øë³òü ôîòî. 
Ìè îáîâ'ÿçêîâî íàäðóêóºìî 
Âàø³ ëèñòè íà ñòîð³íêàõ íàøèõ 
æóðíàë³â. À Âè îòðèìàºòå ùå-
äð³ ïîäàðóíêè.

Ç íåòåðï³ííÿì ÷åêàºìî 
Âàøèõ ëèñò³â.

Îñ³íü. Ëþäè ç³áðàëè âðî-
æà¿... Çàëèøèëèñü íà ãîðîä³ 
áóð’ÿíè òà îâî÷åâå áàäèëëÿ. 
Çàçâè÷àé, ùîá ÿêíàéøâèä-
øå çíèùèòè ñì³òòÿ, ñåëÿíè 
ïî÷èíàþòü ìàñîâî ïàëèòè 
âåëè÷åçí³ êóïè ðîñëèííèõ 
â³äõîä³â. 

Àëå º é ò³, õòî éîãî êîìïîñòóº. 
Öå ö³ëêîì ðîçóìíå ³ åêîëîã³÷íå ð³-
øåííÿ, ÷óäîâèé ñïîñ³á åêîíîìèòè 
íà äîáðèâàõ é ïîêðàùèòè ðîäþ-
÷³ñòü ãðóíòó. Çà äîáðîþ ïîðàäîþ 
ùîäî ñòâîðåííÿ êîìïîñòó, ÿ çàâ³-
òàëà äî ãîñòèííîãî ïîäðóææÿ Øè-
ëîâèõ, ÿê³ ìåøêàþòü â ñåë³ Ïëå-
ñåöüêå, ùî íà Êè¿âùèí³. Ãîñïîäè-
íÿ, ïàí³ Ìàð³ÿ (íà ôîòî), ìèëó-
ºòüñÿ ñâî¿ìè êðàñóíÿìè-òðîÿíäà-
ìè, à ïàí Ìèêîëà ãîñïîäàðþº â 
ñàäêó. Â³í ñàìå çáèðàâ ãîðä³ñòü 
ñàäó – âðîæàéí³ ñîëîäê³ ãðóø³. 
Ìèêîëà Ïàâëîâè÷ îäðàçó æ ïðè-
ãîñòèâ ôðóêòàìè é ïî÷àâ ðîçïîâ³-
äàòè. «Êîìïîñò ïðîñòî íåçàì³í-
íèé â ñàäêó é íà ãîðîä³» – êàæå 
ãîñïîäàð. «Òóò êîðèñíèìè áóäóòü 
é ç³ïñîâàí³, ï³äãíèë³ ãðóø³. Â êîì-
ïîñò ï³ä³éäóòü íàéð³çíîìàí³òí³ø³ 
â³äõîäè ðîñëèííèöòâà: áóð’ÿíè, 
ïàëå ëèñòÿ, äð³áí³ ã³ëêè, êîðà äå-
ðåâ, ñòåáëà ðîñëèí, ç³ïñîâàí³ îâî-
÷³ é ôðóêòè, à òàêîæ â³äõîäè æèò-
òºä³ÿëüíîñò³.»

Ñïî÷àòêó âèáèðàºìî ì³ñöå äëÿ 
êîìïîñòíî¿ êóïè ³ âèð³øóºìî, â 
÷îìó òîé êîìïîñò áóäå çð³òè. Ï³ä³-
éäå íå ëèøå ÿìà, à é äåðåâ'ÿíèé 
ÿùèê. Ãîëîâíå, ùîá áóëà õîðîøà 
âåíòèëÿö³ÿ. Êîìïîñòíó êóïó ïîòð³-
áíî ïåð³îäè÷íî ïîëèâàòè. Ï³ä ÷àñ 
êîìïîñòóâàííÿ òåìïåðàòóðà âñå-
ðåäèí³ îðãàí³÷íî¿ ìàñè çíà÷íî ï³ä-
âèùóºòüñÿ âíàñë³äîê ä³ÿëüíîñò³ 
ì³êðîîðãàí³çì³â. Ïðîöåñ òðèâàº â³ä 
äåê³ëüêîõ òèæí³â äî ê³ëüêîõ ðîê³â 
â çàëåæíîñò³ â³ä ñèðîâèíè. Ïðè 
êîìïîñòóâàíí³ â îðãàí³÷í³é ìàñ³ 
ï³äâèùóºòüñÿ âì³ñò äîñòóïíèõ äëÿ 
ðîñëèí åëåìåíò³â æèâëåííÿ (àçî-
òó, ôîñôîðó, êàë³þ), çíåøêîäæóþ-
òüñÿ ïàòîãåíí³ ì³êðîîðãàí³çìè òà 
ãåëüì³íòè. Ãîòîâèé êîìïîñò ïîâè-
íåí ìàòè êîë³ð òà çàïàõ ´ðóíòó.

Íà äíî êîìïîñòíî¿ ÿìè (àáî 
ÿùèêà) êëàäåìî äðåíàæ. Öå ìîæå 
áóòè øàð ñ³íà, ñîëîìè àáî ã³ëëÿ, 
òîâùèíîþ áëèçüêî 10 ñì. À äàë³ 
ñêëàäàºìî ñì³òòÿ. Á³ëüø ãðóáó 
ðîñëèíí³ñòü òîíøèìè øàðàìè, à 

òó, ùî ëåãêî ïåðåãíèâàº – òîâñò³-
øèì øàðîì.

«Ùîá âèãîòîâèòè êîìïîñò íå 
ïîòð³áíî äóæå ìóäðóâàòè» – êàæå 
ïàí Ìèêîëà. Ïðàâèëüíèé êîìïîñò 
äîïîìîæå çàîùàäèòè íà ³íøèõ 
äîáðèâàõ, áóäå çàòðèìóâàòè â 
çåìë³ âîëîãó, à ùå âèð³øèòü ïè-
òàííÿ âèâåçåííÿ ñì³òòÿ, àäæå ñà-
äîâ³ òà êóõîíí³ â³äõîäè â³äïðàâëÿ-
òüñÿ â êîìïîñòíèé êîíòåéíåð. Â 
êîìïîñò³ º ùå îäèí ïëþñ, ùî ïî-
ðàäóº ðèáàê³â – õðîáàêè.

Äëÿ ëþáèòåë³â âñ³ëÿêèõ óäîñêî-
íàëåíü, Ìèêîëà Ïàâëîâè÷ ïðîïî-
íóº ö³êàâèé ñïîñ³á âèðîùóâàííÿ 
îã³ðê³â òà ãàðáóçà – â áî÷ö³.

Ïåðåâàãè: åêîíîì³ÿ ì³ñöÿ (ùî 
êîðèñíî äëÿ äà÷íèê³â, ÿê³ ìàþòü 
íåâåëè÷ê³ çåìåëüí³ ä³ëÿíêè); á³ëüø 
ðàíí³é âðîæàé (òåïëî, ùî âèä³ëÿ-
ºòüñÿ ïðè ðîçêëàäàíí³ îðãàí³êè, 
ç³ãð³âàº êîð³ííÿ – ðîñëèíè ðîçâè-
âàþòüñÿ øâèäøå ³ ðàí³øå äàþòü 
ïëîäè).

«Ðîñëèíêè ìàþòü ñõîâîê â³ä õî-
ëîäó, ëåãêî çáèðàòè âðîæàé, à îã³-
ðî÷êè ÷èñòåíüê³ é äóæå ñìà÷í³» – 
äîäàº ïàí³ Ìàð³ÿ. 

Ï³äãîòóâàòè áî÷êè êðàùå ðàí³-
øå – çà äâà òèæí³ äî ïîñ³âó îã³ð-
ê³â. Áî÷êà ïîâèííà áóòè ä³ðÿâîþ 
(êðàùå áåç äíà) - öå âáåðåæå ðî-
ñëèíè â³ä íàäì³ðíî¿ âîëîãè é ñïðè-
ÿòèìå êðàùîìó ãíèòòþ îðãàí³êè. 
Áî÷êó ñë³ä ïîôàðáóâàòè çîâí³. 
Êðàùå â òåìíèé êîë³ð, äëÿ çàáå-
çïå÷åííÿ õîðîøîãî ïðîãð³âó ´ðóí-
òó â ñîíÿ÷íó ïîãîäó. Áî÷êó ñòàâè-
ìî â çðó÷íîìó, äîáðå îñâ³òëåíîìó 
ì³ñö³. Íà äíî äð³áíå ã³ëëÿ÷÷ÿ, êîðà 

äåðåâ, à çâåðõó ïîòð³áíî íàñèïàòè 
øàð ´ðóíòó. ×åðãóþ÷è øàð â³äõî-
ä³â ç øàðîì ´ðóíòó, çàïîâíþºìî 
òàêèì ÷èíîì áî÷êó ïðèáëèçíî äî 
ïîëîâèíè. Äàë³ â íå¿ ïîòð³áíî íà-
ñèïàòè òèðñè, ëèñòÿ, ñ³íà àáî ñî-
ëîìè òà äîäàòè ñâ³æîãî, ùå íå ïå-
ðåïð³ëîãî ãíîþ àáî êîìïîñòó. Öåé 
øàð íå ïîâèíåí äîõîäèòè äî âåð-
õó áî÷êè ïðèáëèçíî íà 40 ñì, 20 
ñì öüîãî îáñÿãó çàëèøàºìî ï³ä 
ðîäþ÷ó çåìëþ. Ï³ñëÿ íàñèïàííÿ 
çåìë³, â áî÷ö³ ïîâèííî çàëèøèòè-
ñÿ íå ìåíøå 20 ñì â³ëüíîãî ïðî-
ñòîðó. Ïðîëèòè âì³ñò áî÷êè òàêîþ 
ê³ëüê³ñòþ âîäè, ùîá â³í áóâ âîëî-
ãèì äî ñàìîãî íèçó, ïîò³ì íàêðèòè 
áî÷êó ïë³âêîþ ³ îáâ'ÿçàòè.

×åðåç 14 ä³á âñå ãîòîâî äëÿ ïî-
ñàäêè íàñ³ííÿ. Â³ä êðàþ áî÷êè â³ä-
ñòóïèòè 10 ñì, çðîáèòè íåâåëèê³ 
ïîãëèáëåííÿ íà â³äñòàí³ 15 ñì îäèí 
â³ä îäíîãî é ïîêëàñòè â êîæíó ëóí-
êó ïî 2 íàñ³íèíè. Çâåðõó ïðèñèïàòè 
øàðîì ãðóíòó â 1 ñì. Ìîæíà ðîç-
ì³ñòèòè äî 10 ðîñëèí. Â áî÷ö³ ïî-
ñòàâèòè ÷îòèðè êîëêè, íàêðèòè ïë³-
âêîþ äî ïîÿâè ñõîä³â. Ïîñòàâèòè 
íà í³÷, ï³ä ïë³âêó, ëàìïó. Êðà¿ áî÷-
êè êðàùå çàõîâàòè ï³ä îáð³çêîì ñà-
äîâîãî øëàíãó ÷è âåëîñèïåäíîãî 
ñêàòó – öå âáåðåæå ñòåáëà â³ä 
òðàâìóâàíü. Âæå â òðàâí³ ìîæíà 
çáèðàòè õðóìêèé âðîæàé.

Ñë³ä ñêàçàòè, ùî áî÷êà ç îã³ðêà-
ìè ùå ³ âèãëÿäàº äîñèòü äåêîðà-
òèâíî! Òàêèì ñïîñîáîì ìîæíà âè-
ðîùóâàòè é ãàðáóçè. 

Ïàí³ Ìàð³ÿ äîäàº êîìïîñò â ãîð-
ùèêè ç êâ³òàìè, íà íüîìó æ âèðî-
ùóº ðîçñàäó, íèì ï³äæèâëþº ñâî¿ 
óëþáëåí³ òðîÿíäè. «Êîìïîñòîì 
çàñèïàþ íàâêîëî äåðåâ, ùî ïîãà-
íî ðîñòóòü, îáîâ'ÿçêîâî íèì çáà-
ãà÷óþ çåìëþ íàâêîëî êóù³â ñìî-
ðîäèíè é à´ðóñó. Òàêîæ êîìïîñ-
òîì ïîñèïàþ ì³æ êóùàìè ìàëèíè, 
à çâåðõó ìóëü÷óþ ñîëîìîþ.» – 
ðîçïîâ³äàº Ìèêîëà Ïàâëîâè÷ âæå 
ïðîâîäæàþ÷è ìåíå äî ô³ðòêè.

Òîæ, øàíîâí³ ÷èòà÷³, ïåðø í³æ 
ñïàëèòè ðîñëèííå ñì³òòÿ, çãàäà-
éòå ïðî áåçïåðå÷íó êîðèñòü êîì-
ïîñòóâàííÿ. Óñï³õó!

Безпрограшне 
компостування! Ñâ³òëàíà Êóëèê,

æóðíàë³ñò
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Á³ëÿ ë³òíüî¿ êóõí³, íà îá³éñò³ ïàí³ 
Òåòÿíè, ñòîÿòü â ðÿäîê êîøèêè ç 
êðàñèâèìè ðîæåâèìè, í³áè íàâìè-
ñíî â³ä³áðàíèìè çà ðîçì³ðîì, òî-
ìàòàìè. Ïëîäè ãëàäåíüê³, ù³ëüí³ 
òà áëèñêó÷³. Äóæå àïåòèòí³ íà âèä, 
âñåðåäèí³ í³æíà ì'ÿêîòü. ² âðîæà-
éí³ñòü ïðîñòî âðàæàº. Ñêàæó â³ä-
âåðòî, ç óñ³õ ñîðò³â òîìàò³â, öåé 
ñîðò ìåíå ïðèãîëîìøèâ íàéá³ëü-
øå. Çà ñâîþ âèñîêó âðîæàéí³ñòü ³ 
íàçâó â³í ìàº â³äïîâ³äíó – «Âèäè-
ìî-íåâèäèìî».

Ïàí³ Òåòÿíà âèðîùóº ö³ òîìàòè 
íà ãðÿäö³, àëå çàëèøèëà ê³ëüêà 
êóù³â íà åêñïåðèìåíò, â òåïëèö³. 
Òîìàò ïîêàçàâ ÷óäîâå ïëîäîíî-
øåííÿ, ÿê â òåïëè÷íèõ óìîâàõ, 
òàê ³ íà ãîðîäí³é ãðÿäö³. Êóù íè-
çüêîðîñëèé, à òîìó íå ïîòð³áíî 
ìîðî÷èòèñÿ ç ï³äâ'ÿçóâàííÿì. Ðîñ-
ëèíà ñàìà, áåç äîäàòêîâèõ îïîð, 
çäàòíà âèòðèìàòè âàãó ïëîä³â. 
Âàæëèâî é òå, ùî ñîðò ñò³éêèé äî 
ãðèáêîâèõ çàõâîðþâàíü.

Òåòÿíà Âàñèë³âíà ðîçïîâ³ëà ìå-
í³ ö³êàâó ³ñòîð³þ ïðî ñîðò «Âèäè-
ìî-íåâèäèìî».

Êîëè íàñòàâ ÷àñ, ïàí³ Òåòÿíà 
âèð³øèëà âèñàäèòè ñâîþ ðîçñàäó 
òîìàò³â ç òåïëèö³ íà ãðÿäêó. Âñå 
çðîáèëà çã³äíî ñâîãî íåìàëîãî 
äîñâ³äó. Òîìàòè ðîñëè-çåëåí³ëè é 
ðàäóâàëè ãîñïîäèíþ. Àëå îäíîãî 
äíÿ ñòàëàñÿ êàòàñòðîôà. Êîçà 
Ëþñÿ, ÿêà ïàñëàñÿ íà ñóñ³äñüêîìó 
ãîðîä³, â³ä³ðâàëà öåï â³ä ïðèêîðíÿ 
é â÷èíèëà àêò æîðñòîêîãî âàíäà-
ë³çìó íà ãðÿäö³ ïàí³ Òåòÿíè. Òî-
ìàòè áóëè ïîëàìàí³, æîðñòîêî ïî-
òîïòàí³ é íàäãðèçåí³. Íå ëèøè-
ëîñÿ íà çåìë³ é ì³ñöÿ, äå á íå òó-
ïíóëî êîçÿ÷å êîïèòî. Áóëî ìàëî 
øàíñ³â, ùî ðîñëèíè, äî ÿêèõ áóëî 
äîêëàäåíî ñò³ëüêè ðîáîòè é òóð-
áîòè, âèæèâóòü.

Àëå Òåòÿíà Âàñèë³âíà íå âïàëà 
ó â³ä÷àé ³ õóòêî âçÿëàñÿ «ðåàí³ìó-
âàòè» ïîøêîäæåí³ ðîñëèíè. Òî-
ìàòè, ó ÿêèõ áóëî íàäëàìàíå ñòå-
áëî, äîáðå ï³äãîðíóëà. Çëàìàí³ 
ã³ëêè ïðèáðàëà. Âñþ ãðÿäêó ãàð-
íåíüêî ïîëèëà, ï³äæèâèëà ãóìà-
òîì é ñòàëà ÷åêàòè íà ðåçóëüòà-
òè. ² âîíè íå çàáàðèëèñü. ×åðåç 
ê³ëüêà äí³â ñòàëî ïîì³òíî, ùî òî-
ìàòè â³ä³éøëè, çì³öí³ëè é ïî÷àëè 
àêòèâíî ðîçâèâàòèñÿ. Ïîñòóïîâî 
êóù³ íàáðàëèñÿ ñèëè é ìèëóâàëè 
îêî ñâî¿ìè ùå çåëåíèìè ïëîäàìè.

Âðîæàé ³ ñïðàâä³ âèäàâñÿ ÷óäî-
âèé. Òåòÿíà Âàñèë³âíà íàâ³òü ïî-
ñêàðæèëàñü, ùî âòîìèëàñÿ «êðó-
òèòè áàíêè». ² çàñîëþâàëà, é ìà-
ðèíóâàëà, é ñàëàòàìè ðîäèíó ãî-
äóâàëà. Íàâ³òü íàñóøèëà òîìàò³â. 
Ùîïðàâäà, äëÿ ñóø³ííÿ âîíà 
îáðàëà ñîðò «Ãîãîøàðè». Éîãî 
âîíà òàêîæ âèêîðèñòîâóº äëÿ 

ôàðøèðóâàííÿ.
Îñê³ëüêè ïëîäè ñîðòó «Âèäèìî-

íåâèäèìî» äîñèòü âåëèê³, òî ¿õ, 
ðàäèòü ìîÿ ñï³âðîçìîâíèöÿ, êðà-
ùå ñîëèòè. Àáî êîíñåðâóâàòè ïî-
ëîâèíêàìè. Îñü îäèí ç íàéïðî-
ñò³øèõ, ñìà÷íèõ ðåöåïò³â (éîãî ó 
ãîñïîäèí³ ïîñò³éíî ïðîñÿòü ò³, õòî 
ñêóøòóâàâ êîíñåðâàö³þ):

«Îð³ºíòîâíî íà 5 êã ÿ çàâàðþþ  
3 ë ìàðèíàäó. ²íêîëè éîãî çàáà-
ãàòî, à ÷àñîì äîâîäèòüñÿ äîðî-
áëÿòè, çàëåæíî â³ä òîãî, ÿê ù³ëü-
íî ëÿãëè ïîì³äîðè â áàíêè. Íà 
äíî ïðîñòåðèë³çîâàíî¿ áàíêè íàð³-
çàþ ê³ëüöÿìè öèáóëèíó ñåðåäí³õ 
ðîçì³ð³â, âëèâàþ ïî 1 ñò. ëîæö³ 
îë³¿ òà 9 % îöòó, êëàäó çåëåíå 
ñòåáëî ïåòðóøêè àáî ñåëåðè. Ïî-
ò³ì ñêëàäàþ ïîìèò³ òà ïîð³çàí³ íà-
âï³ë ïîì³äîðè â áàíêè (ðîçð³çà-
íîþ ñòîðîíîþ äîíèçó!), çàëèâàþ 
ìàðèíàäîì òà ñòåðèë³çóþ 15 õâ. 
Ï³ñëÿ ñòåðèë³çàö³¿ áàíêè çàêðó-
÷óþ, ïåðåâåðòàþ äîãîðè äíîì, 
íàêðèâàþ òåïëîþ êîâäðîþ ³ çàëè-
øàþ äî îõîëîäæåííÿ.»

Òîæ, ëþá³ ãîñïîäèí³, âèðîùóéòå 
òîìàòè é ñòâîðþéòå êóë³íàðí³ 
øåäåâðè! Õàé ùàñòèòü!

Томат «Видимо-невидимо»
ЕТМ-53 - 4,5 грн. за 0,1 г

Òåòÿíà Âàñèë³âíà 
ç óðîæàºì ïîì³äîð³â

Äîðîã³ äðóç³!
À ùî âèðîùóºòå Âè, âàø³ ðî-

äè÷³ òà äðóç³? Ïîä³ë³òüñÿ Âà-
øèì äîñâ³äîì ³ äîñÿãíåííÿìè, 
ðîçêàæ³òü, ÿê³ ðîñëèíè âèðîùó-
ºòå Âè – â ñàäó, íà ãîðîä³, ó êâ³-
òíèêó. Òàêîæ íàä³øë³òü ôîòî. 
Ìè îáîâ'ÿçêîâî íàäðóêóºìî 
Âàø³ ëèñòè íà ñòîð³íêàõ íàøèõ 
æóðíàë³â. À Âè îòðèìàºòå ùå-
äð³ ïîäàðóíêè.

Ç íåòåðï³ííÿì ÷åêàºìî 
Âàøèõ ëèñò³â.

Îñ³íü. Ëþäè ç³áðàëè âðî-
æà¿... Çàëèøèëèñü íà ãîðîä³ 
áóð’ÿíè òà îâî÷åâå áàäèëëÿ. 
Çàçâè÷àé, ùîá ÿêíàéøâèä-
øå çíèùèòè ñì³òòÿ, ñåëÿíè 
ïî÷èíàþòü ìàñîâî ïàëèòè 
âåëè÷åçí³ êóïè ðîñëèííèõ 
â³äõîä³â. 

Àëå º é ò³, õòî éîãî êîìïîñòóº. 
Öå ö³ëêîì ðîçóìíå ³ åêîëîã³÷íå ð³-
øåííÿ, ÷óäîâèé ñïîñ³á åêîíîìèòè 
íà äîáðèâàõ é ïîêðàùèòè ðîäþ-
÷³ñòü ãðóíòó. Çà äîáðîþ ïîðàäîþ 
ùîäî ñòâîðåííÿ êîìïîñòó, ÿ çàâ³-
òàëà äî ãîñòèííîãî ïîäðóææÿ Øè-
ëîâèõ, ÿê³ ìåøêàþòü â ñåë³ Ïëå-
ñåöüêå, ùî íà Êè¿âùèí³. Ãîñïîäè-
íÿ, ïàí³ Ìàð³ÿ (íà ôîòî), ìèëó-
ºòüñÿ ñâî¿ìè êðàñóíÿìè-òðîÿíäà-
ìè, à ïàí Ìèêîëà ãîñïîäàðþº â 
ñàäêó. Â³í ñàìå çáèðàâ ãîðä³ñòü 
ñàäó – âðîæàéí³ ñîëîäê³ ãðóø³. 
Ìèêîëà Ïàâëîâè÷ îäðàçó æ ïðè-
ãîñòèâ ôðóêòàìè é ïî÷àâ ðîçïîâ³-
äàòè. «Êîìïîñò ïðîñòî íåçàì³í-
íèé â ñàäêó é íà ãîðîä³» – êàæå 
ãîñïîäàð. «Òóò êîðèñíèìè áóäóòü 
é ç³ïñîâàí³, ï³äãíèë³ ãðóø³. Â êîì-
ïîñò ï³ä³éäóòü íàéð³çíîìàí³òí³ø³ 
â³äõîäè ðîñëèííèöòâà: áóð’ÿíè, 
ïàëå ëèñòÿ, äð³áí³ ã³ëêè, êîðà äå-
ðåâ, ñòåáëà ðîñëèí, ç³ïñîâàí³ îâî-
÷³ é ôðóêòè, à òàêîæ â³äõîäè æèò-
òºä³ÿëüíîñò³.»

Ñïî÷àòêó âèáèðàºìî ì³ñöå äëÿ 
êîìïîñòíî¿ êóïè ³ âèð³øóºìî, â 
÷îìó òîé êîìïîñò áóäå çð³òè. Ï³ä³-
éäå íå ëèøå ÿìà, à é äåðåâ'ÿíèé 
ÿùèê. Ãîëîâíå, ùîá áóëà õîðîøà 
âåíòèëÿö³ÿ. Êîìïîñòíó êóïó ïîòð³-
áíî ïåð³îäè÷íî ïîëèâàòè. Ï³ä ÷àñ 
êîìïîñòóâàííÿ òåìïåðàòóðà âñå-
ðåäèí³ îðãàí³÷íî¿ ìàñè çíà÷íî ï³ä-
âèùóºòüñÿ âíàñë³äîê ä³ÿëüíîñò³ 
ì³êðîîðãàí³çì³â. Ïðîöåñ òðèâàº â³ä 
äåê³ëüêîõ òèæí³â äî ê³ëüêîõ ðîê³â 
â çàëåæíîñò³ â³ä ñèðîâèíè. Ïðè 
êîìïîñòóâàíí³ â îðãàí³÷í³é ìàñ³ 
ï³äâèùóºòüñÿ âì³ñò äîñòóïíèõ äëÿ 
ðîñëèí åëåìåíò³â æèâëåííÿ (àçî-
òó, ôîñôîðó, êàë³þ), çíåøêîäæóþ-
òüñÿ ïàòîãåíí³ ì³êðîîðãàí³çìè òà 
ãåëüì³íòè. Ãîòîâèé êîìïîñò ïîâè-
íåí ìàòè êîë³ð òà çàïàõ ´ðóíòó.

Íà äíî êîìïîñòíî¿ ÿìè (àáî 
ÿùèêà) êëàäåìî äðåíàæ. Öå ìîæå 
áóòè øàð ñ³íà, ñîëîìè àáî ã³ëëÿ, 
òîâùèíîþ áëèçüêî 10 ñì. À äàë³ 
ñêëàäàºìî ñì³òòÿ. Á³ëüø ãðóáó 
ðîñëèíí³ñòü òîíøèìè øàðàìè, à 

òó, ùî ëåãêî ïåðåãíèâàº – òîâñò³-
øèì øàðîì.

«Ùîá âèãîòîâèòè êîìïîñò íå 
ïîòð³áíî äóæå ìóäðóâàòè» – êàæå 
ïàí Ìèêîëà. Ïðàâèëüíèé êîìïîñò 
äîïîìîæå çàîùàäèòè íà ³íøèõ 
äîáðèâàõ, áóäå çàòðèìóâàòè â 
çåìë³ âîëîãó, à ùå âèð³øèòü ïè-
òàííÿ âèâåçåííÿ ñì³òòÿ, àäæå ñà-
äîâ³ òà êóõîíí³ â³äõîäè â³äïðàâëÿ-
òüñÿ â êîìïîñòíèé êîíòåéíåð. Â 
êîìïîñò³ º ùå îäèí ïëþñ, ùî ïî-
ðàäóº ðèáàê³â – õðîáàêè.

Äëÿ ëþáèòåë³â âñ³ëÿêèõ óäîñêî-
íàëåíü, Ìèêîëà Ïàâëîâè÷ ïðîïî-
íóº ö³êàâèé ñïîñ³á âèðîùóâàííÿ 
îã³ðê³â òà ãàðáóçà – â áî÷ö³.

Ïåðåâàãè: åêîíîì³ÿ ì³ñöÿ (ùî 
êîðèñíî äëÿ äà÷íèê³â, ÿê³ ìàþòü 
íåâåëè÷ê³ çåìåëüí³ ä³ëÿíêè); á³ëüø 
ðàíí³é âðîæàé (òåïëî, ùî âèä³ëÿ-
ºòüñÿ ïðè ðîçêëàäàíí³ îðãàí³êè, 
ç³ãð³âàº êîð³ííÿ – ðîñëèíè ðîçâè-
âàþòüñÿ øâèäøå ³ ðàí³øå äàþòü 
ïëîäè).

«Ðîñëèíêè ìàþòü ñõîâîê â³ä õî-
ëîäó, ëåãêî çáèðàòè âðîæàé, à îã³-
ðî÷êè ÷èñòåíüê³ é äóæå ñìà÷í³» – 
äîäàº ïàí³ Ìàð³ÿ. 

Ï³äãîòóâàòè áî÷êè êðàùå ðàí³-
øå – çà äâà òèæí³ äî ïîñ³âó îã³ð-
ê³â. Áî÷êà ïîâèííà áóòè ä³ðÿâîþ 
(êðàùå áåç äíà) - öå âáåðåæå ðî-
ñëèíè â³ä íàäì³ðíî¿ âîëîãè é ñïðè-
ÿòèìå êðàùîìó ãíèòòþ îðãàí³êè. 
Áî÷êó ñë³ä ïîôàðáóâàòè çîâí³. 
Êðàùå â òåìíèé êîë³ð, äëÿ çàáå-
çïå÷åííÿ õîðîøîãî ïðîãð³âó ´ðóí-
òó â ñîíÿ÷íó ïîãîäó. Áî÷êó ñòàâè-
ìî â çðó÷íîìó, äîáðå îñâ³òëåíîìó 
ì³ñö³. Íà äíî äð³áíå ã³ëëÿ÷÷ÿ, êîðà 

äåðåâ, à çâåðõó ïîòð³áíî íàñèïàòè 
øàð ´ðóíòó. ×åðãóþ÷è øàð â³äõî-
ä³â ç øàðîì ´ðóíòó, çàïîâíþºìî 
òàêèì ÷èíîì áî÷êó ïðèáëèçíî äî 
ïîëîâèíè. Äàë³ â íå¿ ïîòð³áíî íà-
ñèïàòè òèðñè, ëèñòÿ, ñ³íà àáî ñî-
ëîìè òà äîäàòè ñâ³æîãî, ùå íå ïå-
ðåïð³ëîãî ãíîþ àáî êîìïîñòó. Öåé 
øàð íå ïîâèíåí äîõîäèòè äî âåð-
õó áî÷êè ïðèáëèçíî íà 40 ñì, 20 
ñì öüîãî îáñÿãó çàëèøàºìî ï³ä 
ðîäþ÷ó çåìëþ. Ï³ñëÿ íàñèïàííÿ 
çåìë³, â áî÷ö³ ïîâèííî çàëèøèòè-
ñÿ íå ìåíøå 20 ñì â³ëüíîãî ïðî-
ñòîðó. Ïðîëèòè âì³ñò áî÷êè òàêîþ 
ê³ëüê³ñòþ âîäè, ùîá â³í áóâ âîëî-
ãèì äî ñàìîãî íèçó, ïîò³ì íàêðèòè 
áî÷êó ïë³âêîþ ³ îáâ'ÿçàòè.

×åðåç 14 ä³á âñå ãîòîâî äëÿ ïî-
ñàäêè íàñ³ííÿ. Â³ä êðàþ áî÷êè â³ä-
ñòóïèòè 10 ñì, çðîáèòè íåâåëèê³ 
ïîãëèáëåííÿ íà â³äñòàí³ 15 ñì îäèí 
â³ä îäíîãî é ïîêëàñòè â êîæíó ëóí-
êó ïî 2 íàñ³íèíè. Çâåðõó ïðèñèïàòè 
øàðîì ãðóíòó â 1 ñì. Ìîæíà ðîç-
ì³ñòèòè äî 10 ðîñëèí. Â áî÷ö³ ïî-
ñòàâèòè ÷îòèðè êîëêè, íàêðèòè ïë³-
âêîþ äî ïîÿâè ñõîä³â. Ïîñòàâèòè 
íà í³÷, ï³ä ïë³âêó, ëàìïó. Êðà¿ áî÷-
êè êðàùå çàõîâàòè ï³ä îáð³çêîì ñà-
äîâîãî øëàíãó ÷è âåëîñèïåäíîãî 
ñêàòó – öå âáåðåæå ñòåáëà â³ä 
òðàâìóâàíü. Âæå â òðàâí³ ìîæíà 
çáèðàòè õðóìêèé âðîæàé.

Ñë³ä ñêàçàòè, ùî áî÷êà ç îã³ðêà-
ìè ùå ³ âèãëÿäàº äîñèòü äåêîðà-
òèâíî! Òàêèì ñïîñîáîì ìîæíà âè-
ðîùóâàòè é ãàðáóçè. 

Ïàí³ Ìàð³ÿ äîäàº êîìïîñò â ãîð-
ùèêè ç êâ³òàìè, íà íüîìó æ âèðî-
ùóº ðîçñàäó, íèì ï³äæèâëþº ñâî¿ 
óëþáëåí³ òðîÿíäè. «Êîìïîñòîì 
çàñèïàþ íàâêîëî äåðåâ, ùî ïîãà-
íî ðîñòóòü, îáîâ'ÿçêîâî íèì çáà-
ãà÷óþ çåìëþ íàâêîëî êóù³â ñìî-
ðîäèíè é à´ðóñó. Òàêîæ êîìïîñ-
òîì ïîñèïàþ ì³æ êóùàìè ìàëèíè, 
à çâåðõó ìóëü÷óþ ñîëîìîþ.» – 
ðîçïîâ³äàº Ìèêîëà Ïàâëîâè÷ âæå 
ïðîâîäæàþ÷è ìåíå äî ô³ðòêè.

Òîæ, øàíîâí³ ÷èòà÷³, ïåðø í³æ 
ñïàëèòè ðîñëèííå ñì³òòÿ, çãàäà-
éòå ïðî áåçïåðå÷íó êîðèñòü êîì-
ïîñòóâàííÿ. Óñï³õó!

Безпрограшне 
компостування! Ñâ³òëàíà Êóëèê,

æóðíàë³ñò
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Лялька-
мотанка 
Травниця

Ëÿëüêà-ìîòàíêà – öå óêðà¿íñü-
êà òðàäèö³éíà ³ãðàøêà òà îáåð³ã, 
ñèìâîë æ³íî÷î¿ ìóäðîñò³, ìàòåð³-
ïðàðîäèòåëüíèö³, çâ'ÿçêó ì³æ ïî-
êîë³ííÿìè. Ìîòàíêà í³êîëè íå øè-
ºòüñÿ, íå ïðîêîëþºòüñÿ ãîëêàìè 
÷è øïèëüêàìè – âèêëþ÷íî ìîòà-
ºòüñÿ. Çâ³äñè ³ ¿¿ íàçâà.

Îäíà ç íàéäàâí³øèõ ëÿëüîê-ìî-
òàíîê – Òðàâíèöÿ. Çà íàðîäíèìè 
â³ðóâàííÿìè, âîíà îáåð³ãàº äóøó 
ñâîãî âëàñíèêà â³ä çëà, õâîðîá òà 
íå÷èñò³. Òàê³ ëÿëå÷êè ÷àñòî ïåðå-
äàþòü ç ïîêîë³ííÿ â ïîêîë³ííÿ.

Ñóì³ø òðàâ â ëÿëüö³ çàëåæèòü 
â³ä ¿¿ ïðèçíà÷åííÿ. Òîæ  íåîáõ³äíî 
çíàòè ¿õ ä³þ.

Äëÿ ãàðíîãî ñíó ï³ä³éäå ñóì³ø 
ëàâàíäè, áóðêóíó, õìåëþ, ïóñòèð-
íèêó, ìåë³ñè. Ïàì'ÿòàéòå, ùî ê³-
ëüê³ñòü òðàâè çàëåæèòü â³ä ñèëè 
àðîìàòó! ×èì ñèëüí³øèé àðîìàò, 
òèì ìåíøå òðàâè.

Äëÿ ì³öíîãî çäîðîâ'ÿ: ÷åáðåöü – 
ïðèðîäí³é àíòèñåïòèê; ëàâàíäà - 
àíòèì³êðîáíà, çàñïîê³éëèâà, çâ³ðî-
á³é – â³ä ãîëîâíîãî áîëþ. À òàêîæ 
ïîëèí, õâîÿ, ÿë³âåöü, áàçèë³ê, ñìî-
ðîäèíîâå ëèñòÿ, øàâë³ÿ, ðîìàøêà, 
ìàòåðèíêà. ßêùî æ äîäàòè â ñóì³ø 
ñóøåí³ êâ³òè ÷îðíîáðèâö³â, ñïåö³¿ – 
ãâîçäèêó àáî êîðèöþ – ìîæíà äîâ-
ãî íàñîëîäæóâàòèñÿ íåçâè÷àéíè-
ìè àðîìàòàìè.

Äëÿ ñóì³øåé â³ä çëèõ ñèë òà íà-
ïàñòåé: ²âàí-äà-Ìàð'ÿ, çâ³ðîá³é, 
âåðáåíà, áàçèë³ê, êîíþøèíà, ïî-
ëèí, ÷îðòîïîëîõ.

Äëÿ àëåðã³ê³â: ðîìàøêà ë³êàð-
ñüêà, ÷åðåäà, êîð³íü ëåïåõè (Öàð 
ç³ëëÿ).

Áóäüòå îáåðåæí³ ç òðàâàìè òà 
ñïåö³ÿìè, ÿêùî ìàºòå ã³ïåð÷ó-
òëèâ³ñòü äî á³îëîã³÷íî àêòèâíèõ 
ðå÷îâèí!

Äëÿ âèãîòîâëåííÿ ëÿëüêè «Òðàâíèö³» âàì çíàäîáèòüñÿ:
· êâàäðàò òêàíèíè á³ëîãî êîëüîðó – äëÿ âèãîòîâëåííÿ ãîë³âêè;
· 2 êâàäðàòè òêàíèíè – äëÿ ôîðìóâàííÿ ãðóäåé;
· êâàäðàò òêàíèíè ÿñêðàâîãî çàáàðâëåííÿ – äëÿ ñï³äíèö³;
· òðèêóòíèé øìàòîê òêàíèíè – äëÿ õóñòêè;
· ïðÿìîêóòíèé øìàòîê – äëÿ ôîðìóâàííÿ «ð³æîê»;
· ïðÿìîêóòíèê á³ëî¿ òêàíèíè – äëÿ âèãîòîâëåííÿ ôàðòóøêà;
· 2 êâàäðàòè òêàíèíè – äëÿ ì³øå÷ê³â ç òðàâàìè ëÿëüö³ â ðóêè;
· íàïîâíþâà÷ – ñóì³ø äóõìÿíèõ òðàâ;
· íèòêè ìóë³íå òà äð³áíè÷êè – äëÿ îçäîáëåííÿ.

Ôîðìóºìî ãîëîâó ëÿëüêè, 
ñêðó÷óþ÷è ñêëàäåíèé 
â äåê³ëüêà ðàç³â 
øìàòîê òêàíèíè â öèë³íäð

«Îäÿãàºìî» êîëüîðîâó
ñï³äíèöþ íà ï³äãîòîâàíó
îñíîâó òóëóáà, çíîâó 
äîáðå çàêð³ïëþºìî

«Îäÿãàºìî» ôàðòóøîê,
ïðèìîòàâøè äî òàë³¿
øìàòîê â³äïîâ³äíî¿
òêàíèíè. Çàêð³ïëþºìî

Ôîðìóºìî òàê çâàí³ 
«ð³æêè», çàâ’ÿçàâøè
äâà âóçëè íà ñìóæö³ 
ÿñêðàâî¿ òêàíèíè

Ãîòóºìî «òóëóá-ñï³äíèöþ».
Âèñèïàºìî ï³äãîòîâàí³ 
òðàâè íà òêàíèíó ³ çàãîðòàºìî 
â ôîðì³ ì³øå÷êà

Ïðèìîòóºìî ãîëîâó ëÿëüêè 
äî «ñï³äíèö³», àêóðàòíî 
çàêð³ïëþºìî

Ðîáèìî «ðóêè» - äâ³ òðóáî÷êè
ç òêàíèíè, ïåðåìîòàí³ íèòêîþ 
ç îäíîãî ê³íöÿ

Âèêëàäàºìî «ð³æêè» íà «ãîë³âö³»,
âäÿãàºìî õóñòèíó, ê³íö³ õóñòèíè
îáìîòóºìî êðóãîì øè¿.

Çàêð³ïëþºìî îñíîâó òóëóáà,
îáìîòóþ÷è íèòêîþ

Êð³ïèìî «ãðóäè» - äâà 
ñêðó÷åíèõ ó ôîðì³ êóëüêè 
øìàòêè òàêî¿ æ òêàíèíè, 
ÿê íà «ñï³äíèö³»

Êð³ïèìî «ðóêè» äî òóëóáà.
Ùîá âñå âèãëÿäàëî àêó-
ðàòíî, «ðóêè» ïîâèíí³ áóòè
äîñèòü äîâãèìè

Ëÿëüö³-òðàâíèö³
äî ðóê ïðèâ’ÿçóºìî
òîðáèíêè ç ö³ëþùèìè 
òðàâàìè. Ãîòîâî
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Ïàì'ÿòàéòå! Ï³ä ÷àñ ðîáîòè 
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íå ìîæíà êîëîòè ãîëêîþ!
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ëàâàíäè, áóðêóíó, õìåëþ, ïóñòèð-
íèêó, ìåë³ñè. Ïàì'ÿòàéòå, ùî ê³-
ëüê³ñòü òðàâè çàëåæèòü â³ä ñèëè 
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â äåê³ëüêà ðàç³â 
øìàòîê òêàíèíè â öèë³íäð

«Îäÿãàºìî» êîëüîðîâó
ñï³äíèöþ íà ï³äãîòîâàíó
îñíîâó òóëóáà, çíîâó 
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äâà âóçëè íà ñìóæö³ 
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Âèñèïàºìî ï³äãîòîâàí³ 
òðàâè íà òêàíèíó ³ çàãîðòàºìî 
â ôîðì³ ì³øå÷êà

Ïðèìîòóºìî ãîëîâó ëÿëüêè 
äî «ñï³äíèö³», àêóðàòíî 
çàêð³ïëþºìî
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ç îäíîãî ê³íöÿ
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îáìîòóºìî êðóãîì øè¿.
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Êð³ïèìî «ãðóäè» - äâà 
ñêðó÷åíèõ ó ôîðì³ êóëüêè 
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Êð³ïèìî «ðóêè» äî òóëóáà.
Ùîá âñå âèãëÿäàëî àêó-
ðàòíî, «ðóêè» ïîâèíí³ áóòè
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З�давніх-давен�люди�вико-
ристовували�життєву�силу�
рослин,�їх�цілющі�власти-
вості.�Батьки�медицини�–�
Авіценна,�Пліній,�Діоскорид,�
також�зцілювали�людей�
рослинними�препаратами.�
Сучасна�наука�також�рете-
льно�вивчає�їх�властивості.�
Дедалі�більшої�популярно-
сті�у�світі�набуває�фіто-
терапія�–�наука�лікування�
за�допомогою�ліків,�вигото-
влених�з�рослинних�компо-
нентів.�

Ó ìèíóëîìó ñòîë³òò³ ëþäñòâî çà-
õîïèëîñÿ ë³êàìè õ³ì³÷íîãî ïîõîä-
æåííÿ. ² íà÷åáòî çäîáóëî ïåðå-ìîãó 
íàä áàãàòüìà íåäóãàìè. Àëå ç 
÷àñîì ñòàëî çðîçóì³ëî – õðîí³÷í³ 
õâîðîáè òàêîþ «àòàêîþ» íà îðãà-
í³çì íå çäîëàòè. Åï³äåì³ÿ ãîñòðèõ 
³íôåêö³éíèõ çàõâîðþâàíü â³äñòó-
ïèëà, íàòîì³ñòü ïîøèðèëàñÿ åï³-
äåì³ÿ õðîí³÷íèõ õâîðîá – â³ä íå¿ âñå 
á³ëüøå ïîòåðïàº ëþäñòâî. Âî-
äíî÷àñ ðîçâèâàºòüñÿ ñò³éê³ñòü äî 
àíòèá³îòèê³â, äåäàë³ ñêëàäí³øå 
ë³êóâàòè â³ðóñí³ õâîðîáè, ñïåêòð 
ÿêèõ ðîçøèðþºòüñÿ ³ äî öüîãî íå 
ãîòîâèé íàø îðãàí³çì. Ç'ÿâèëàñÿ ³ 
íîâà á³äà – òàê çâàíà ìåäèêà-
ìåíòîçíà õâîðîáà (íàñë³äîê íàäì³ð-
íîãî âæèâàííÿ ôàðìïðåïàðàò³â ÷è 
¿õ íåñïðèéíÿòòÿ îðãàí³çìîì òîùî), 

4.  Ìàº çíà÷åííÿ íå ò³ëüêè ïîðà 
ðîêó, àëå ³ ÷àñ äîáè. Âàæëèâà íà-
â³òü òàêà îáñòàâèíà – ç³ðâàíà ðî-
ñëèíà â ì³ñÿ÷íó í³÷ ÷è â áåçì³-
ñÿ÷íó. Íàéá³ëüø ñïðèÿòëèâèé ÷àñ 
äëÿ çáîðó ðîñëèí: 8-9 àáî 16-17 
ãîäèíè.

5. Ïðîòÿãîì äåÿêîãî ÷àñó ï³ñëÿ 
òîãî, ÿê ðîñëèíà áóëà ç³ðâàíà, âî-
íà çáåð³ãàº ñâî¿ ö³ëþù³ âëàñòè-
âîñò³. Àëå ï³çí³øå â³äáóâàºòüñÿ 
çíèæåííÿ òåðàïåâòè÷íîãî åôåêòó 
(ó ðàç³ íåïðàâèëüíî¿ ï³äãîòîâêè 
ñèðîâèíè ³ çáåð³ãàííÿ). ²ñíóº äå-
ê³ëüêà ñïîñîá³â çáåð³ãàííÿ çàãîòî-
âëåíèõ òðàâ , îäíàê ô³òîòåðàïåâòè 
â³ääàþòü ïåðåâàãó ñóøö³. 

6.  Ïî÷èíàéòå âèñóøóâàííÿ ðî-
ñëèííî¿ ñèðîâèíè íå ï³çí³øå í³æ 
÷åðåç 4-5 ãîäèí ï³ñëÿ ¿õ çáîðó. ²íà-
êøå âîíè ïî÷íóòü âòðà÷àòè êîðè-
ñí³ âëàñòèâîñò³. 

7.  Â äîìàøí³õ óìîâàõ òðàâè ðîç-
êëàäàþòü íà ñ³òö³ òîíêèì øàðîì 
òà ñóøàòü íà â³äêðèòîìó ïîâ³òð³, 
ÿê ïðàâèëî, â ò³í³. Íà ñîíö³ ñóøàòü 
ò³ëüêè íàñ³ííÿ, êîðó òà ï³äçåìíó 
÷àñòèíó ðîñëèíè. Òðåáà íàìàãà-
òèñü çàáåçïå÷èòè øâèäêå âèñè-
õàííÿ, ³íàêøå ìîæóòü âèíèêíóòè 
ïðîöåñè ãíèòòÿ. Êð³ì òîãî, ñë³ä ïî-
òóðáóâàòèñü ïðî õîðîøó âåíòèëÿ-
ö³þ, ³íàêøå ïðè âèñîê³é òåìïåðà-
òóð³ òà øâèäê³é ñóøö³ âèíèêàº ðîç-
ïàä ä³þ÷èõ ðå÷îâèí.

8. Ðîñëèíè, äî ñêëàäó ÿêèõ âõî-
äÿòü åô³ðí³ îë³¿, ñóøàòü â ïðèðîä-
íèõ óìîâàõ òà ïðè â³äíîñíî íè-
çüê³é òåìïåðàòóð³ – 25-30 ãðàäóñ³â, 
ðîçêëàäàþ÷è ¿õ òîâñòèì øàðîì. Â 
òàêîìó âèïàäêó âàæëèâî çáåðåãòè 
åô³ðí³ îë³¿, ùî øâèäêî âèïàðîâó-
þòüñÿ.

9. Ï³ñëÿ ñóø³ííÿ ùå ðàç ïåðåáå-
ð³òü ðîñëèíè. Â³äîêðåìòå ï³äãíèë³, 
ïîæîâêë³, ïîøêîäæåí³ ÷àñòèíè.

10. Çáåð³ãàéòå ñèðîâèíó â äîáðå 
ïðîâ³òðþâàíîìó òà çàõèùåíîìó 
â³ä ïðÿìèõ ñîíÿ÷íèõ ïðîìåí³â ïðè-
ì³ùåíí³. Òðàâè óïàêóéòå â ïàïåðî-
â³ ïàêåòè àáî â ëüíÿí³ ÷è áàâîâíÿí³ 
ì³øå÷êè. Ñèðîâèíó êðàùå çáåð³ãà-
òè íå ïðèìèíàþ÷è – ïîäð³áíþâàòè 
áóäåòå áåçïîñåðåäíüî ïåðåä ïðè-
ãîòóâàííÿì. Ïî ìîæëèâîñò³ íàìà-
ãàéòåñü çáåð³ãàòè ë³êàðñüêó ñèðî-
âèíó îêðåìî îäíó â³ä îäíî¿.

11. Òåðì³í çáåð³ãàííÿ ë³êàðñüêèõ 
òðàâ – ³íäèâ³äóàëüíèé.

Íàðîäí³ òðàäèö³¿.
Òðàâíèêè ðåêîìåíäóþòü çáèðà-

òè òðàâè, ìàþ÷è ïðè ñîá³ êîð³íü 
³âàí-÷àþ (êèïðåé, ïëàêóí-òðàâà), 
ÿêèé òðåáà âèêîïàòè 1 ñåðïíÿ íà 
çàõîä³ ñîíöÿ. Òàêèé êîð³íü ó äà-
âíèíó çáåð³ãàëè â îñåë³, îñê³ëüêè 

â³ä ÿêî¿ ó ñâ³ò³ ùîðîêó ïîìèðàþòü 
ñîòí³ òèñÿ÷ ëþäåé. Ùî ðîáèòè? 

Â³äïîâ³äü ï³äêàçóº ñàìà ïðèðî-
äà, ³ í³áè êëè÷å ïîâåðòàòèñÿ ó ¿¿ ö³-
ëþù³ îá³éìè. Ò³ëüêè òàì, ó ö³ë³ñíî-
ìó ñâ³ò³ ëþäñüêèé îðãàí³çì çíàéäå 
ñîá³ ³ ï³äòðèìêó, ³ çàõèñò³, ³ çö³ëåí-
íÿ. Ë³êè ðîñëèííîãî ïîõîäæåííÿ 
ä³þòü ì'ÿêî, êîìïëåêñíî, òîáòî ë³-
êóþòü âåñü îðãàí³çì, ãàðìîí³çóþ-
÷è éîãî ñèëè, åíåðã³þ, ïñèõ³êó, îá-
ì³í ðå÷îâèí òîùî. Âîíè íå ìàþòü 
òàêî¿ ïîá³÷íî¿ ä³¿, îñîáëèâî ÿêùî 
âèêîðèñòîâóâàòè ¿õ ïðàâèëüíî. Òà-
ºìíèö³, ÿê³ çíàëè ë³êàð³ ³ çíàõàð³ 
äàâíèíè, íèí³ âæå â³äîì³: ñèëà ðî-
ñëèííèõ ë³ê³â – ó ñïîñîá³ ¿õ ïðèãî-
òóâàííÿ, ó çíàííÿõ, êîëè çáèðàòè 
ðîñëèíè ³ ÿê ãîòóâàòè ñèðîâèíó. 
Âè ìîæåòå îâîëîä³òè öèìè çíàí-
íÿìè, âèðîñòèòè áàãàòî ë³êàðñü-
êèõ ðîñëèí ó ñåáå âäîìà ³ âëà-
øòóâàòè âëàñíó òðàâ'ÿíó àïòå-
÷êó, ÿêà áóäå êîðèñíîþ íå ëè-
øå òîä³,êîëè çàõâîð³ºòå, à é ó 
ïðîô³ëàêòèö³ õâîðîá. Àäæå 
íå õâîð³òè – öå ùàñòÿ, ÿêå 
ìîæå äàðóâàòè íàì ò³ëüêè 
ïðèðîäà.

Ö³ëþù³ çàïàñè.
Ïðèñòóïàþ÷è äî çáîðó òðàâ, 

ïàì'ÿòàéòå îñíîâí³ ïðàâèëà:
1. Çáèðàéòå ò³ëüêè ò³ ðîñëèíè, 

ÿê³ âè äîáðå çíàºòå.
2. Íå çàãîòîâëÿéòå ë³êàðñüêî-

â³ðèëè, ùî â³í âáåð³ãàº â³ä âñ³ëÿ-
êîãî çëà.

Ïðè çáîð³ ë³êàðñüêèõ ðîñëèí çäà-
âíà äîòðèìóâàëèñÿ òàêèõ ïðàâèë:

- ðîñëèííó ñèðîâèíó çáèðàëè äî 
12-¿ ãîäèíè äíÿ, äîêè ðîñëèíà íå 
êèíóëà ò³íü, à íàéêðàùå – ï³ñëÿ 
âèñèõàííÿ ðîñè

- íàìàãàëèñÿ çáèðàòè òðàâè ï³-
ñëÿ ãðîçè, òîä³ ¿õ åíåðãåòèêà ïîñè-
ëþºòüñÿ.

Òàºìíèö³ ïðèãîòóâàííÿ. 
 Â äîìàøíüîìó âèêîðèñòàíí³ ç 

ë³êàðñüêèõ ðîñëèí çàçâè÷àé ãî-
òóþòü íàñòî¿, â³äâàðè, ÷à¿, ñîêè, ìà-
ç³. Ïåðåä ïðèãîòóâàííÿì ë³êàðñüêó 
ñèðîâèíó òðåáà îáîâ'ÿçêîâî ïî-
äð³áíèòè, îñê³ëüêè ä³þ÷³ ðå÷îâèíè ç 
ìàëèõ ÷àñòèíîê âèä³ëÿþòüñÿ øâè-
äøå ³ â á³ëüø ïîâíîìó îáñÿç³. Ðî-
çì³ð ïîäð³áíåíèõ ðîñëèí, êâ³ò³â, 
íàñ³ííÿ òà òðàâè íå ïîâèíåí ïåðå-
âèùóâàòè 0,5 ìì; ñòåáåë, êîðè òà 
êîðåí³â – 3 ìì.

Ïðè ïðèãîòóâàíí³ ë³êàðñüêèõ 
ôîðì ñë³ä:

- êîðèñòóâàòèñÿ ãëèíÿíèì (êåðà-
ì³÷íèì) ïîñóäîì, îñê³ëüêè â³í íå-
éòðàëüíèé ç òî÷êè çîðó âèíèêíåííÿ 
íåáàæàíèõ õ³ì³÷íèõ ðåàêö³é. Ó êðà-
éíüîìó âèïàäêó, âèêîðèñòîâóéòå 
åìàëüîâàíèé ïîñóä, â æîäíîìó ðàç³ 
íå ìåòàëåâèé, áåç ïîêðèòòÿ, îñê³-
ëüêè õ³ì³÷í³ ðå÷îâèíè, ùî âõîäÿòü 
äî ñêëàäó ðîñëèí, ìîæóòü âñòóïàòè 
â íåáàæàí³ ðåàêö³¿ ç ìåòàëàìè. 
Îñîáëèâî óíèêàéòå àëþì³í³ºâîãî 
ïîñóäó , òîìó ùî öåé õ³ì³÷íèé åëå-
ìåíò º îäíèì ç ôàêòîð³â, ùî âèêëè-
êàº õâîðîáó Àëüöãåéìåðà;

- ãîòóéòå ë³êóâàëüí³ çàñîáè íà «æè-
âîìó» âîãí³, à íå íà åëåêòðîïëèò³. 
Íàñòî¿, â³äâàðè, ÷à¿, ïðèãîòîâàí³ íà 
âîãí³, çàñâîþþòüñÿ îðãàí³çìîì íà-

òðàâ'ÿíó ñèðîâèíó íà îêðà¿í³ ì³-
ñòà, ïîðó÷ ³ç àâòîñòðàäàìè òà ïðî-
ìèñëîâèìè ï³äïðèºìñòâàìè, çàë³-
çíè÷íèìè øëÿõàìè òà ñ/ã óã³ääÿ-
ìè.

3. Â îäí³é ³ ò³é æå ðîñëèí³ â ð³çí³ 
ïîðè ðîêó ê³ëüê³ñòü òà ÿê³ñòü ë³êàð-
ñüêèõ âëàñòèâîñòåé ìîæå áóòè ð³-
çíà. Òàê, íà ïîâíîìó ì³ñÿö³ (ïåðø³ 
3 äí³) íàéá³ëüøèé åíåðãåòè÷íèé òà 
ë³êóâàëüíèé çàïàñ ðå÷îâèí çíàõî-
äèòüñÿ ó âåðõí³é ÷àñòèí³ ðîñëèíè 
(ëèñòÿ, êâ³òêè), à ó ïåð³îä ïåðåõîäó 
ç ïîâíîãî ì³ñÿöÿ íà ìîëîäèé (òà-
êîæ ïåðø³ 3 äí³) – ó ¿¿ íèæí³é ÷à-
ñòèí³ (êîðåíåâèùå, êîðåí³). 

áàãàòî ëåãøå ³ íàäàþòü á³ëüø îçäî-
ðîâ÷èé åôåêò;

- âèêîðèñòîâóéòå äèñòèëüîâàíó, 
äæåðåëüíó àáî òàëó âîäó.

- ïðè íàñòîþâàíí³ òðàâ'ÿíèõ ë³êó-
âàëüíèõ çàñîá³â ïîñóä íåîáõ³äíî 
íàêðèâàòè êðèøêîþ, ùîá íå âèõî-
äèâ ïàð.

- ïðèãîòîâëåíèé â³äâàð àáî íà-
ñò³é íå ìîæíà òðèìàòè íà ñâ³òë³.

Ïðàâèëà ïðèéîìó.
Ïðè ï³äáîð³ ë³êàðñüêèõ òðàâ òà ¿õ 

äîçè íåîáõ³äíî âðàõîâóâàòè ñòàí 
çäîðîâ'ÿ, â³ê, êîíñòèòóö³þ ëþäèíè ³ 
íàâ³òü ïîðè ðîêó. Ïðè õðîí³÷íîìó 
çàõâîðþâàíí³ ïðèçíà÷àþòü òðàâ'ÿ-
í³ ïðåïàðàòè ïîì'ÿêøåíî¿ ä³¿, ÿê³ íå 
âèêëèêàþòü í³ÿêî¿ ïîá³÷íî¿ ä³¿. Ïðè-
éìàþòü ¿õ çàçâè÷àé 3 ðàçè â äåíü 
ïðîòÿãîì 25-35 äí³â. Ïîâòîðíèé 
êóðñ ïðîâîäèòüñÿ ï³ñëÿ 2-òèæíåâî¿ 
ïåðåðâè. Ïðè ãîñòð³é ôîðì³ çàõâî-
ðþâàííÿ ïðèçíà÷àþòü á³ëüø ñè-
ëüí³ ïðåïàðàòè, ÿê ïðèéìàþòü êî-
æí³ 2 ãîäèíè. Ïðè ë³êóâàíí³ çàõâî-
ðþâàíü, ïîâ'ÿçàíèõ ç ïåðåîõîëîä-
æåííÿì, êðàùå âèêîðèñòîâóâàòè 
ë³êàðñüê³ çàñîáè â ãàðÿ÷îìó âèãëÿ-
ä³. Äåÿê³ çàõâîðþâàííÿ, íàïðè-
êëàä, ñå÷îâèâ³äíèõ øëÿõ³â, êðàùå 
ë³êóâàòè òðàâ'ÿíèìè â³äâàðàìè, 
íàñòîÿìè òîùî â îõîëîäæåíîìó 
âèãëÿä³. Ïðè øê³ðíèõ çàõâîðþâàí-
íÿõ á³ëüøå ï³äõîäèòü òðàâ'ÿíèé 
÷àé, í³æ íàñòîéêà. 

Çàïàì'ÿòàéòå! Ïåðåä ïî÷àòêîì 
ë³êóâàííÿ ïîòð³áíî ïðîêîíñóëüòóâà-
òèñÿ ç ë³êàðåì! Àäæå ò³ëüêè â³í ìî-
æå âèçíà÷èòè ÷è º ó âàñ ³íø³ çàõâî-
ðþâàííÿ, ïðè íàÿâíîñò³ ÿêèõ íå ìî-
æíà çàñòîñîâóâàòè òðàâè. Ë³êàð ï³ä-
áåðå êîìïëåêñíèé çá³ð ç óðàõóâàí-
íÿì ñóì³ñíîñò³ êîìïîíåíò³â òîùî.

Фітотерапія–
найдавніше�і�сучасне�
мистецтво�лікування Òåòÿíà Ãàðíèê, 

ïðîôåñîð

Квітки�
ромашки�
лікарської

Трави
сушені

Лікувальні
трави
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З�давніх-давен�люди�вико-
ристовували�життєву�силу�
рослин,�їх�цілющі�власти-
вості.�Батьки�медицини�–�
Авіценна,�Пліній,�Діоскорид,�
також�зцілювали�людей�
рослинними�препаратами.�
Сучасна�наука�також�рете-
льно�вивчає�їх�властивості.�
Дедалі�більшої�популярно-
сті�у�світі�набуває�фіто-
терапія�–�наука�лікування�
за�допомогою�ліків,�вигото-
влених�з�рослинних�компо-
нентів.�

Ó ìèíóëîìó ñòîë³òò³ ëþäñòâî çà-
õîïèëîñÿ ë³êàìè õ³ì³÷íîãî ïîõîä-
æåííÿ. ² íà÷åáòî çäîáóëî ïåðå-ìîãó 
íàä áàãàòüìà íåäóãàìè. Àëå ç 
÷àñîì ñòàëî çðîçóì³ëî – õðîí³÷í³ 
õâîðîáè òàêîþ «àòàêîþ» íà îðãà-
í³çì íå çäîëàòè. Åï³äåì³ÿ ãîñòðèõ 
³íôåêö³éíèõ çàõâîðþâàíü â³äñòó-
ïèëà, íàòîì³ñòü ïîøèðèëàñÿ åï³-
äåì³ÿ õðîí³÷íèõ õâîðîá – â³ä íå¿ âñå 
á³ëüøå ïîòåðïàº ëþäñòâî. Âî-
äíî÷àñ ðîçâèâàºòüñÿ ñò³éê³ñòü äî 
àíòèá³îòèê³â, äåäàë³ ñêëàäí³øå 
ë³êóâàòè â³ðóñí³ õâîðîáè, ñïåêòð 
ÿêèõ ðîçøèðþºòüñÿ ³ äî öüîãî íå 
ãîòîâèé íàø îðãàí³çì. Ç'ÿâèëàñÿ ³ 
íîâà á³äà – òàê çâàíà ìåäèêà-
ìåíòîçíà õâîðîáà (íàñë³äîê íàäì³ð-
íîãî âæèâàííÿ ôàðìïðåïàðàò³â ÷è 
¿õ íåñïðèéíÿòòÿ îðãàí³çìîì òîùî), 

4.  Ìàº çíà÷åííÿ íå ò³ëüêè ïîðà 
ðîêó, àëå ³ ÷àñ äîáè. Âàæëèâà íà-
â³òü òàêà îáñòàâèíà – ç³ðâàíà ðî-
ñëèíà â ì³ñÿ÷íó í³÷ ÷è â áåçì³-
ñÿ÷íó. Íàéá³ëüø ñïðèÿòëèâèé ÷àñ 
äëÿ çáîðó ðîñëèí: 8-9 àáî 16-17 
ãîäèíè.

5. Ïðîòÿãîì äåÿêîãî ÷àñó ï³ñëÿ 
òîãî, ÿê ðîñëèíà áóëà ç³ðâàíà, âî-
íà çáåð³ãàº ñâî¿ ö³ëþù³ âëàñòè-
âîñò³. Àëå ï³çí³øå â³äáóâàºòüñÿ 
çíèæåííÿ òåðàïåâòè÷íîãî åôåêòó 
(ó ðàç³ íåïðàâèëüíî¿ ï³äãîòîâêè 
ñèðîâèíè ³ çáåð³ãàííÿ). ²ñíóº äå-
ê³ëüêà ñïîñîá³â çáåð³ãàííÿ çàãîòî-
âëåíèõ òðàâ , îäíàê ô³òîòåðàïåâòè 
â³ääàþòü ïåðåâàãó ñóøö³. 

6.  Ïî÷èíàéòå âèñóøóâàííÿ ðî-
ñëèííî¿ ñèðîâèíè íå ï³çí³øå í³æ 
÷åðåç 4-5 ãîäèí ï³ñëÿ ¿õ çáîðó. ²íà-
êøå âîíè ïî÷íóòü âòðà÷àòè êîðè-
ñí³ âëàñòèâîñò³. 

7.  Â äîìàøí³õ óìîâàõ òðàâè ðîç-
êëàäàþòü íà ñ³òö³ òîíêèì øàðîì 
òà ñóøàòü íà â³äêðèòîìó ïîâ³òð³, 
ÿê ïðàâèëî, â ò³í³. Íà ñîíö³ ñóøàòü 
ò³ëüêè íàñ³ííÿ, êîðó òà ï³äçåìíó 
÷àñòèíó ðîñëèíè. Òðåáà íàìàãà-
òèñü çàáåçïå÷èòè øâèäêå âèñè-
õàííÿ, ³íàêøå ìîæóòü âèíèêíóòè 
ïðîöåñè ãíèòòÿ. Êð³ì òîãî, ñë³ä ïî-
òóðáóâàòèñü ïðî õîðîøó âåíòèëÿ-
ö³þ, ³íàêøå ïðè âèñîê³é òåìïåðà-
òóð³ òà øâèäê³é ñóøö³ âèíèêàº ðîç-
ïàä ä³þ÷èõ ðå÷îâèí.

8. Ðîñëèíè, äî ñêëàäó ÿêèõ âõî-
äÿòü åô³ðí³ îë³¿, ñóøàòü â ïðèðîä-
íèõ óìîâàõ òà ïðè â³äíîñíî íè-
çüê³é òåìïåðàòóð³ – 25-30 ãðàäóñ³â, 
ðîçêëàäàþ÷è ¿õ òîâñòèì øàðîì. Â 
òàêîìó âèïàäêó âàæëèâî çáåðåãòè 
åô³ðí³ îë³¿, ùî øâèäêî âèïàðîâó-
þòüñÿ.

9. Ï³ñëÿ ñóø³ííÿ ùå ðàç ïåðåáå-
ð³òü ðîñëèíè. Â³äîêðåìòå ï³äãíèë³, 
ïîæîâêë³, ïîøêîäæåí³ ÷àñòèíè.

10. Çáåð³ãàéòå ñèðîâèíó â äîáðå 
ïðîâ³òðþâàíîìó òà çàõèùåíîìó 
â³ä ïðÿìèõ ñîíÿ÷íèõ ïðîìåí³â ïðè-
ì³ùåíí³. Òðàâè óïàêóéòå â ïàïåðî-
â³ ïàêåòè àáî â ëüíÿí³ ÷è áàâîâíÿí³ 
ì³øå÷êè. Ñèðîâèíó êðàùå çáåð³ãà-
òè íå ïðèìèíàþ÷è – ïîäð³áíþâàòè 
áóäåòå áåçïîñåðåäíüî ïåðåä ïðè-
ãîòóâàííÿì. Ïî ìîæëèâîñò³ íàìà-
ãàéòåñü çáåð³ãàòè ë³êàðñüêó ñèðî-
âèíó îêðåìî îäíó â³ä îäíî¿.

11. Òåðì³í çáåð³ãàííÿ ë³êàðñüêèõ 
òðàâ – ³íäèâ³äóàëüíèé.

Íàðîäí³ òðàäèö³¿.
Òðàâíèêè ðåêîìåíäóþòü çáèðà-

òè òðàâè, ìàþ÷è ïðè ñîá³ êîð³íü 
³âàí-÷àþ (êèïðåé, ïëàêóí-òðàâà), 
ÿêèé òðåáà âèêîïàòè 1 ñåðïíÿ íà 
çàõîä³ ñîíöÿ. Òàêèé êîð³íü ó äà-
âíèíó çáåð³ãàëè â îñåë³, îñê³ëüêè 

â³ä ÿêî¿ ó ñâ³ò³ ùîðîêó ïîìèðàþòü 
ñîòí³ òèñÿ÷ ëþäåé. Ùî ðîáèòè? 

Â³äïîâ³äü ï³äêàçóº ñàìà ïðèðî-
äà, ³ í³áè êëè÷å ïîâåðòàòèñÿ ó ¿¿ ö³-
ëþù³ îá³éìè. Ò³ëüêè òàì, ó ö³ë³ñíî-
ìó ñâ³ò³ ëþäñüêèé îðãàí³çì çíàéäå 
ñîá³ ³ ï³äòðèìêó, ³ çàõèñò³, ³ çö³ëåí-
íÿ. Ë³êè ðîñëèííîãî ïîõîäæåííÿ 
ä³þòü ì'ÿêî, êîìïëåêñíî, òîáòî ë³-
êóþòü âåñü îðãàí³çì, ãàðìîí³çóþ-
÷è éîãî ñèëè, åíåðã³þ, ïñèõ³êó, îá-
ì³í ðå÷îâèí òîùî. Âîíè íå ìàþòü 
òàêî¿ ïîá³÷íî¿ ä³¿, îñîáëèâî ÿêùî 
âèêîðèñòîâóâàòè ¿õ ïðàâèëüíî. Òà-
ºìíèö³, ÿê³ çíàëè ë³êàð³ ³ çíàõàð³ 
äàâíèíè, íèí³ âæå â³äîì³: ñèëà ðî-
ñëèííèõ ë³ê³â – ó ñïîñîá³ ¿õ ïðèãî-
òóâàííÿ, ó çíàííÿõ, êîëè çáèðàòè 
ðîñëèíè ³ ÿê ãîòóâàòè ñèðîâèíó. 
Âè ìîæåòå îâîëîä³òè öèìè çíàí-
íÿìè, âèðîñòèòè áàãàòî ë³êàðñü-
êèõ ðîñëèí ó ñåáå âäîìà ³ âëà-
øòóâàòè âëàñíó òðàâ'ÿíó àïòå-
÷êó, ÿêà áóäå êîðèñíîþ íå ëè-
øå òîä³,êîëè çàõâîð³ºòå, à é ó 
ïðîô³ëàêòèö³ õâîðîá. Àäæå 
íå õâîð³òè – öå ùàñòÿ, ÿêå 
ìîæå äàðóâàòè íàì ò³ëüêè 
ïðèðîäà.

Ö³ëþù³ çàïàñè.
Ïðèñòóïàþ÷è äî çáîðó òðàâ, 

ïàì'ÿòàéòå îñíîâí³ ïðàâèëà:
1. Çáèðàéòå ò³ëüêè ò³ ðîñëèíè, 

ÿê³ âè äîáðå çíàºòå.
2. Íå çàãîòîâëÿéòå ë³êàðñüêî-

â³ðèëè, ùî â³í âáåð³ãàº â³ä âñ³ëÿ-
êîãî çëà.

Ïðè çáîð³ ë³êàðñüêèõ ðîñëèí çäà-
âíà äîòðèìóâàëèñÿ òàêèõ ïðàâèë:

- ðîñëèííó ñèðîâèíó çáèðàëè äî 
12-¿ ãîäèíè äíÿ, äîêè ðîñëèíà íå 
êèíóëà ò³íü, à íàéêðàùå – ï³ñëÿ 
âèñèõàííÿ ðîñè

- íàìàãàëèñÿ çáèðàòè òðàâè ï³-
ñëÿ ãðîçè, òîä³ ¿õ åíåðãåòèêà ïîñè-
ëþºòüñÿ.

Òàºìíèö³ ïðèãîòóâàííÿ. 
 Â äîìàøíüîìó âèêîðèñòàíí³ ç 

ë³êàðñüêèõ ðîñëèí çàçâè÷àé ãî-
òóþòü íàñòî¿, â³äâàðè, ÷à¿, ñîêè, ìà-
ç³. Ïåðåä ïðèãîòóâàííÿì ë³êàðñüêó 
ñèðîâèíó òðåáà îáîâ'ÿçêîâî ïî-
äð³áíèòè, îñê³ëüêè ä³þ÷³ ðå÷îâèíè ç 
ìàëèõ ÷àñòèíîê âèä³ëÿþòüñÿ øâè-
äøå ³ â á³ëüø ïîâíîìó îáñÿç³. Ðî-
çì³ð ïîäð³áíåíèõ ðîñëèí, êâ³ò³â, 
íàñ³ííÿ òà òðàâè íå ïîâèíåí ïåðå-
âèùóâàòè 0,5 ìì; ñòåáåë, êîðè òà 
êîðåí³â – 3 ìì.

Ïðè ïðèãîòóâàíí³ ë³êàðñüêèõ 
ôîðì ñë³ä:

- êîðèñòóâàòèñÿ ãëèíÿíèì (êåðà-
ì³÷íèì) ïîñóäîì, îñê³ëüêè â³í íå-
éòðàëüíèé ç òî÷êè çîðó âèíèêíåííÿ 
íåáàæàíèõ õ³ì³÷íèõ ðåàêö³é. Ó êðà-
éíüîìó âèïàäêó, âèêîðèñòîâóéòå 
åìàëüîâàíèé ïîñóä, â æîäíîìó ðàç³ 
íå ìåòàëåâèé, áåç ïîêðèòòÿ, îñê³-
ëüêè õ³ì³÷í³ ðå÷îâèíè, ùî âõîäÿòü 
äî ñêëàäó ðîñëèí, ìîæóòü âñòóïàòè 
â íåáàæàí³ ðåàêö³¿ ç ìåòàëàìè. 
Îñîáëèâî óíèêàéòå àëþì³í³ºâîãî 
ïîñóäó , òîìó ùî öåé õ³ì³÷íèé åëå-
ìåíò º îäíèì ç ôàêòîð³â, ùî âèêëè-
êàº õâîðîáó Àëüöãåéìåðà;

- ãîòóéòå ë³êóâàëüí³ çàñîáè íà «æè-
âîìó» âîãí³, à íå íà åëåêòðîïëèò³. 
Íàñòî¿, â³äâàðè, ÷à¿, ïðèãîòîâàí³ íà 
âîãí³, çàñâîþþòüñÿ îðãàí³çìîì íà-

òðàâ'ÿíó ñèðîâèíó íà îêðà¿í³ ì³-
ñòà, ïîðó÷ ³ç àâòîñòðàäàìè òà ïðî-
ìèñëîâèìè ï³äïðèºìñòâàìè, çàë³-
çíè÷íèìè øëÿõàìè òà ñ/ã óã³ääÿ-
ìè.

3. Â îäí³é ³ ò³é æå ðîñëèí³ â ð³çí³ 
ïîðè ðîêó ê³ëüê³ñòü òà ÿê³ñòü ë³êàð-
ñüêèõ âëàñòèâîñòåé ìîæå áóòè ð³-
çíà. Òàê, íà ïîâíîìó ì³ñÿö³ (ïåðø³ 
3 äí³) íàéá³ëüøèé åíåðãåòè÷íèé òà 
ë³êóâàëüíèé çàïàñ ðå÷îâèí çíàõî-
äèòüñÿ ó âåðõí³é ÷àñòèí³ ðîñëèíè 
(ëèñòÿ, êâ³òêè), à ó ïåð³îä ïåðåõîäó 
ç ïîâíîãî ì³ñÿöÿ íà ìîëîäèé (òà-
êîæ ïåðø³ 3 äí³) – ó ¿¿ íèæí³é ÷à-
ñòèí³ (êîðåíåâèùå, êîðåí³). 

áàãàòî ëåãøå ³ íàäàþòü á³ëüø îçäî-
ðîâ÷èé åôåêò;

- âèêîðèñòîâóéòå äèñòèëüîâàíó, 
äæåðåëüíó àáî òàëó âîäó.

- ïðè íàñòîþâàíí³ òðàâ'ÿíèõ ë³êó-
âàëüíèõ çàñîá³â ïîñóä íåîáõ³äíî 
íàêðèâàòè êðèøêîþ, ùîá íå âèõî-
äèâ ïàð.

- ïðèãîòîâëåíèé â³äâàð àáî íà-
ñò³é íå ìîæíà òðèìàòè íà ñâ³òë³.

Ïðàâèëà ïðèéîìó.
Ïðè ï³äáîð³ ë³êàðñüêèõ òðàâ òà ¿õ 

äîçè íåîáõ³äíî âðàõîâóâàòè ñòàí 
çäîðîâ'ÿ, â³ê, êîíñòèòóö³þ ëþäèíè ³ 
íàâ³òü ïîðè ðîêó. Ïðè õðîí³÷íîìó 
çàõâîðþâàíí³ ïðèçíà÷àþòü òðàâ'ÿ-
í³ ïðåïàðàòè ïîì'ÿêøåíî¿ ä³¿, ÿê³ íå 
âèêëèêàþòü í³ÿêî¿ ïîá³÷íî¿ ä³¿. Ïðè-
éìàþòü ¿õ çàçâè÷àé 3 ðàçè â äåíü 
ïðîòÿãîì 25-35 äí³â. Ïîâòîðíèé 
êóðñ ïðîâîäèòüñÿ ï³ñëÿ 2-òèæíåâî¿ 
ïåðåðâè. Ïðè ãîñòð³é ôîðì³ çàõâî-
ðþâàííÿ ïðèçíà÷àþòü á³ëüø ñè-
ëüí³ ïðåïàðàòè, ÿê ïðèéìàþòü êî-
æí³ 2 ãîäèíè. Ïðè ë³êóâàíí³ çàõâî-
ðþâàíü, ïîâ'ÿçàíèõ ç ïåðåîõîëîä-
æåííÿì, êðàùå âèêîðèñòîâóâàòè 
ë³êàðñüê³ çàñîáè â ãàðÿ÷îìó âèãëÿ-
ä³. Äåÿê³ çàõâîðþâàííÿ, íàïðè-
êëàä, ñå÷îâèâ³äíèõ øëÿõ³â, êðàùå 
ë³êóâàòè òðàâ'ÿíèìè â³äâàðàìè, 
íàñòîÿìè òîùî â îõîëîäæåíîìó 
âèãëÿä³. Ïðè øê³ðíèõ çàõâîðþâàí-
íÿõ á³ëüøå ï³äõîäèòü òðàâ'ÿíèé 
÷àé, í³æ íàñòîéêà. 

Çàïàì'ÿòàéòå! Ïåðåä ïî÷àòêîì 
ë³êóâàííÿ ïîòð³áíî ïðîêîíñóëüòóâà-
òèñÿ ç ë³êàðåì! Àäæå ò³ëüêè â³í ìî-
æå âèçíà÷èòè ÷è º ó âàñ ³íø³ çàõâî-
ðþâàííÿ, ïðè íàÿâíîñò³ ÿêèõ íå ìî-
æíà çàñòîñîâóâàòè òðàâè. Ë³êàð ï³ä-
áåðå êîìïëåêñíèé çá³ð ç óðàõóâàí-
íÿì ñóì³ñíîñò³ êîìïîíåíò³â òîùî.

Фітотерапія–
найдавніше�і�сучасне�
мистецтво�лікування Òåòÿíà Ãàðíèê, 

ïðîôåñîð

Квітки�
ромашки�
лікарської

Трави
сушені

Лікувальні
трави
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Áóäüòå óâàæí³ 
Ó ô³òîòåðàï³¿, ÿê ³ â ³íøîìó íàðî-

äíîìó ³ íåòðàäèö³éíîìó ìåòîä³ ë³-
êóâàííÿ, îáîâ'ÿçêîâî º ñâî¿ ïðà-
âèëà ³ ì³ðè áåçïåêè:

- äåÿê³ ãðóïè ðå÷îâèí ìîæóòü âè-
êëèêàòè àëåðã³÷í³ ðåàêö³¿. Òàê ñà-
ìî ³ ó âàñ ìîæå áóòè ³íäèâ³äóàëüíà 
ðåàêö³ÿ íåñïðèéíÿòòÿ òèõ ÷è ³íøèõ 
ðîñëèí;

 - äåÿê³ òðàâè, õî÷ ³ íå ì³ñòÿòü 
òîêñè÷íèõ ðå÷îâèí, àëå ñèñòåìàòè-
÷íå ¿õ çàñòîñóâàííÿ ìîæå ïðè-
çâåñòè äî ð³çíèõ ïîá³÷íèõ åôåêò³â. 
Íàïðèêëàä, ðîñëèíè ç âèñîêèì 
âì³ñòîì ãë³êîçèä³â ó äåÿêèõ ëþäåé 
âèêëèêàþòü ãîëîâîêðóæ³ííÿ, ãî-
ëîâíèé á³ëü, àòîí³þ êèøå÷íèêó.

- íå çàâæäè ìîæíà âèêîðèñòî-
âóâàòè òó ÷è ³íøó òðàâó ïðè ãî-
ñòðèõ ôîðìàõ çàõâîðþâàííÿ. 

- ñâ³æà êîðà äåÿêèõ ðîñëèí ì³-
ñòèòü îòðóòó, ÿêà ðóéíóºòüñÿ ò³ëü-
êè ï³ñëÿ çáåð³ãàííÿ ó âèñóøåíîìó 
âèãëÿä³ ïðîòÿãîì ðîêó àáî ïðè 
êèï'ÿò³íí³ êîðè ïðè 100 ãðàäóñàõ 
ÿê ì³í³ìóì 1 ãîäèíó.

- äåÿê³ ë³êàðñüê³ ðîñëèíè ì³ñòÿòü 
îòðóéí³ ðå÷îâèíè. Âîíè ìîæóòü 
óñï³øíî äîëàòè íåäóãó, àëå ïîòð³-
áíî áóòè óâàæíèì, ùîá íå ñòàëîñü 
ïåðåäîçóâàííÿ. Êðàùå â äîìà-
øí³õ óìîâàõ íå ãîòóâàòè ç íèõ ë³êè 
³ áåç ïðèçíà÷åííÿ ë³êàðÿ íå çà-
ñòîñîâóâàòè! Çàãàëîì ë³êóâàëüí³ 
çàñîáè ñë³ä ãîòóâàòè ó ñóâîð³é â³ä-
ïîâ³äíîñò³ äî ðåöåïòó. 

Ï³ê ö³ëþùî¿ ä³¿ 
Êîð³íü, ã³ëêè òà ñòåáëî, ç³áðàí³ ï³ä 

÷àñ âèñèõàííÿ ñîê³â (âîñåíè – ó 
ïåð³îä ç³â'ÿëîñò³ íàäçåìíèõ ÷àñòèí 
ðîñëèí àáî ðàíî íàâåñí³ – íà ïî-
÷àòêó â³äðîñòàííÿ ñòåáëà òà ëè-
ñòê³â), ë³êóþòü õâîðîáè ê³ñòîê, ñó-
ãëîá³â òà ì'ÿç³â. Ëèñòÿ, ìîëî÷êî òà 
ìîëîä³ ïàãîíè ë³êóþòü âíóòð³øí³ 
îðãàíè òà ê³ñòêîâèé ìîçîê. ¯õ çáè-
ðàþòü ó ïåð³îä ðîñòó, â ñåçîí äî-

ù³â, ï³ä ÷àñ öâ³ò³ííÿ ðîñëèí; íàñ³ííÿ 
òà ïëîäè – íå ðàí³øå ¿õ ïîâíîãî äî-
çð³âàííÿ; áðóíüêè – äî ¿õ ðîçïó-
ñêàííÿ; êâ³òêè – ï³ä ÷àñ öâ³ò³ííÿ, à 
êðàùå ó ïåð³îä áóòîí³çàö³¿. Êâ³òêè, 
ïëîäè òà ê³íö³ ïàãîí³â ë³êóþòü õâî-
ðîáè î÷åé, ãîëîâó. Øê³ðêà, ëóá òà 
ñìîëà ë³êóþòü øê³ðó, ñóõîæèëëÿ òà 
ê³íö³âêè. ̄ õ êðàùå ç³áðàòè âåñíîþ, ó 
ïåð³îä ñîêîðóõó òà ðîçïóñêàííÿ 
áðóíüîê, àëå äî ðîçïóñêàííÿ ëè-
ñòê³â (êâ³òåíü-òðàâåíü). êîðó, ïðè-
äàòíó äëÿ ë³ê³â, çáèðàþòü ç ìîëî-
äèõ ñòåáåë òà ã³ëîê íå ñòàðøå 3-4 
ðîê³â. Êîðó äóáà ìîæíà çáèðàòè ç 
ìîëîäîãî (äî 20 ðîê³â) äåðåâà.

Êîðåí³ ïåðåä ñóø³ííÿì îáìèâà-
þòü, à äåÿê³ ëèøå î÷èùàþòü â³ä 
çåìë³ ù³òêîþ, à ïîò³ì ðîçð³çàþòü 
âçäîâæ. Ïðèì³ðîì, êîð³íü ëîïóõà, 
ðîçð³çàíèé âçäîâæ, ñóøàòü ó ï³÷ö³ 
àáî äóõîâö³, àëå íå íà ïîâ³òð³, ùîá 
çàïîá³ãòè øâèäêîìó áðîä³ííþ. Ïðè 
ïîðóøåíí³ îáì³íó ðå÷îâèí, àðò-
ðèòàõ, êðàùå çàñòîñîâóâàòè ñâ³æ³ 
êîðåí³, ÿê³ ìîæíà çáåð³ãàòè ó ï³äâà-
ë³ â ï³ñêó ÿê ìîðêâó òîùî.

Êîðó ñóøàòü íà â³äêðèòîìó ïîâ³-
òð³, çàõèùàþ÷è â³ä ñîíÿ÷íèõ ïðî-
ìåí³â, àáî â äîáðå ïðîâ³òðþâà-
íîìó ïðèì³ùåíí³. Âèñóøåíîþ ââà-
æàºòüñÿ êðèõêà êîðà.

Ïîñëàáëþþ÷³ ë³êàðñüê³ ðîñëèíè 
çáèðàþòü âîñåíè, êîëè ñîêè âèñèõà-
þòü ³ ñèëà òðàâ ñïðÿìîâàíà âíèç.

Êîðåí³, êîðåíåâèùà, êëóáí³ çáè-
ðàþòü ó ïåð³îä ñïîêîþ ðîñëèíè, 
òîáòî âîñåíè, ï³ñëÿ ç³â'ÿíåííÿ íàä-
çåìíîãî ñòåáëà, àáî ðàíî íàâåñí³, 
äî ïî÷àòêó éîãî ðîçâèòêó.

Çáèðàéòå ò³ëüêè òó ï³äçåìíó ÷à-
ñòèíó, ÿêà ìàº íàéá³ëüøó ö³íí³ñòü, 
òîáòî ÿêùî íåîáõ³äíî ò³ëüêè êîðå-
íåâèùà, â³ää³ë³òü â³ä íüîãî âñ³ êî-
ð³íö³ ³ íàâïàêè. Êîðåíåâèùå – öå 
ï³äçåìíå ñòåáëî áàãàòîð³÷íèõ 
òðàâ'ÿíèñòèõ ðîñëèí, ïî çîâí³-
øíüîìó âèäó äóæå ñõîæèõ íà êî-
ð³íü. Êîðåíåâèùå â³äð³çíÿºòüñÿ 

â³ä êîðåíÿ òèì, ùî íà íüîìó ïîì³-
òí³ âóçëè ç íåäîðîçâèíåíèìè ëó-
ñêàòèìè ëèñòêàìè.

Êëóáí³ – öå äóæå ðîçøèðåíà îïó-
êëà ÷àñòèíà ï³äçåìíîãî ïàãîíà, òîá-
òî âèäîçì³íåíå ï³äçåìíå ñòåáëî.

Êâ³òêè
ßê ïðàâèëî, êâ³òêîâà ë³êàðñüêà 

ñèðîâèíà ïîâèííà ñêëàäàòèñÿ ç 
ïîâí³ñòþ ðîçêâ³òëèõ êâ³òîê. Àëå êâ³-
òêè äåÿêèõ âèä³â ñèðîâèíè, îñîáëè-
âî ³ç ñ³ìåéñòâà ñêëàäíîöâ³òèõ, ïî-
òð³áíî çáèðàòè íà ïî÷àòêó öâ³ò³ííÿ.

Òðàâè
Âèñóøåí³ òðàâè ïîâèíí³ áóòè î÷è-

ùåí³ â³ä òîâñòèõ ñòåáåë òà ñòîðîí-
í³õ ðå÷îâèí. Ïîäð³áíåí³ òà ïîð³-çàí³ 
òðàâè ïîâèíí³ çáåð³ãàòèñÿ â ù³-
ëüíî çàêðèòèõ äåðåâ'ÿíèõ ÿùèêàõ â 
ñóõîìó ì³ñö³.

Òðàâè âèñóøóþòü ïðè òåìïåðà-
òóð³ â³ä 30 äî 45 ãðàäóñ³â. Ò³ æ, ùî 
ì³ñòÿòü åô³ðí³ îë³¿ – ïðè ìåíø³é 
òåìïåðàòóð³, ùîá çàïîá³ãòè âèïà-
ðîâóâàííþ îë³é.

Ïðè ñóø³íí³ òðàâó ñë³ä ðîçêëà-
ñòè òîíêèì øàðîì íà ðåø³òêó, çà-
áåçïå÷óþ÷è ð³âíîì³ðíó ïðîñóøêó 
âñ³õ ÷àñòèí ðîñëèí.

Êîðà
Êîðà ñòàðèõ äåðåâ òîâùà, ãðó-

á³øà ³ ìåíø ö³ííà ç ë³êóâàëüíî¿ òî-
÷êè çîðó. Äëÿ çáîðó òà ñóø³ííÿ 
êðàùå îáèðàòè êîðó ìîëîäèõ äå-
ðåâ, â ÿêî¿ ïðîáêîâèé øàð â³äñó-
òí³é àáî ñëàáî ðîçâèíåíèé.

Кора
сушена

Лікувальний
чай

Кора
сушена

Амі зубна
ЕЛП-45 – 7,5 грн. за 1 г
Насіння використовують як лікарську си-
ровину. Має спазмолітичну, седативну 
дію. Застосовується. Амі зубна – отруйна 
рослина, тому поводьтеся з нею вкрай 
обережно! Ні в якому разі не передозо-
вуйте! Ст. до посухи. Плоди збирають у 
кінці вересня, на початку жовтня.

Подорожник великий
ЕЛП-64 – 6,50 грн. за 1 г
Трав'яниста рослина, висотою 15-20 см. 
Використовують листя, іноді насіння, ко-
ріння. Має протизапальну, ранозагоюва-
льну, відхаркувальну, кровоспинну, сечо-
гінну і гіпотензивну дію. Росте навіть на 
важких грунтах. Листя подорожника су-
шать на дахах, під навісами, в провітрю-
ваних приміщеннях.

Нагідки лікарські
ЕЛП-72 – 4,7 грн. за 0,5 г
Декоративна і лікарська рослина. Має 
протизапальну, ранозагоюючу, бактери-
цидну, спазмолітичну та жовчогінну дію. 
Любить сонячні або злегка затемнені ді-
лянки. Суцвіття збирають одразу як ро-
слина зацвіте і сушать у добре провітрю-
ваному сухому, теплому приміщенні.

Марена красильна
ЕЛП-56 – 7,9 грн. за 0,5 г
Трав'яниста рослина, висотою до 2 м. Ви-
користовують корені і кореневища, як 
спазмалітичний, діуретичний засіб. Лю-
бить тепло і вологу. Ґрунти мають бути 
рихлими. Потрібні органічні і мінеральні 
добрива. З лікувальною метою корене-
вища збирають на 2-3 році життя росли-
ни, пізно восени або рано навесні.

Вівсяний корінь
ЕЛП-40 – 4,50 грн. за 1 г 
Використовується для лікування цукро-
вого діабету та у приготуванні страв: су-
пів, печені, салатів (з молодого лиcтя). 
Утворює м´ясисті сірувато-білі корене-
плоди довжиною 15-20 см, в свіжому ви-
гляді вони мають приємний солодкувато-
пряний смак, у вареному вигляді нагаду-
ють рибу або устриці. 

Собача кропива п'ятилопатева
ЕЛП-66 – 6,90 грн. за 1 г
Трав'яниста рослина, висотою до 1 м. Має 
спазмолітичні, седативні якості. Викори-
стовують при серцево-судинних захворю-
ваннях, гіпертонії, головних болях, кашлі, 
ревматизм, астмі. Збирають у період цві-
тіння, квітучі верхівки рослин. 

Наперстянка шерстиста 
ЕЛП-62 – 6,30 грн. за 1 г
Трав'яниста рослина, вис. до 1 м. Викори-
стовують листя, при хворобах сердця і ас-
циті. Необхідно використовувати обере-
жно - рослина отруйна! Росте на захище-
них від холодних вітрів ділянках. Не лю-
бить кислі ґрунти та застій вологи. Суши-
ти одразу після збирання.

Маруна цинерарієлиста
ЕЛП-57 – 7,90 грн. за 0,5 г
Трав'яниста, ароматична рослина. Вико-
ристовують проти клопів, бліх, вошей, та-
рганів, мух, комарів, шкідників овочевих 
і плодово-ягідних культур. Ст. до посухи,  
не любить перезволоженого ґрунту. Вне-
сені фосфорні та калійні добрива збільшу-
ють вихід сировини.

Жовтушник лакфіолевидний 
ЕЛП-53 – 4,50 грн. за 0,5 г 
Трав'яниста рослина, висотою 30-80 см. 
Використовують для здобуття екстракту 
від сердцевосудинної недостатності, 
гіпертонії, кардіосклерозі. Не вибагливий 
до ґрунтів, не любить надмірної волого-
сті. Характерна особливість рослини - 
повільно росте протягом першого року. 

Череда трироздільна 
ЕЛП-67 – 4,30 грн. за 0,5 г 
Лікарська рослина, вис. до 1 м. Вживають  
при шкірних, простудних захворюваннях, 
хворобах печінки, селезінки, подагрі, ар-
триті. Збирають надземну частину до та 
під час цвітіння. Сушать траву в затінку 
на свіжому повітрі, або в добре провітрю-
ваному приміщенні.

Оман високий
ЕЛП-63 – 6,90 грн. за 1 г
Трав'яниста рослина, висотою 1-1,5 м. Ви-
користовують кореневища з коренями. 
Має відхаркувальну, протизапальну, жо-
вчогінну дію, поліпшує апетит, травлення. 
Рослина не вибаглива, але любить сонце 
та не переносить засухи. Слід збирати во-
сени, до заморозків. 

Материнка звичайна
ЕЛП-3 – 7,50 за 0,5 г
Трав'яниста лікарська рослина. Заспоко-
ює нервову систему, покращує травлен-
ня, підвищує лактацію! Чинить болеза-
спокійливу, протизапальну, відхаркуваль-
ну і антисептичну дію. Любить сонячні 
ділянки з внесеним перегноєм. Збирають 
сировину в період повного цвітіння. 

Жовтушник розлогий
ЕЛП-54 – 6,30 грн. за 0,5 г 
Трав'яниста лікарська рослина. Сировиною 
є трава, яку збирають в фазі цвітіння. Має 
кардіотонічну, седативну та діуретичну 
дію. Невибагливий до ґрунтів, однак най-
більше любить грунти, що не запливають. 
Характерна особливість рослини - повіль-
но росте протягом першого року. 

Шандра звичайна
ЕЛП-69 – 7,50 грн. за 1 г
Лікарська рослина, висотою 30-60 см. 
Має жовчогінну, протизапальну, спазмо-
літичну, заспокійливу, відхаркувальну, 
в'яжучу, антиаритмічну, гіпотензивну дію. 
Невибаглива, зимує без укриття. Цвісте 
на другий рік життя. Заготівлю трави 
здійснюють на початку цвітіння. Траву 
сушать у підвішеному стані.

Подорожник блошиний
ЕЛП-65 –  5,50 грн. за 1 г
Однорічна трав'яниста рослина, висотою 
10-40 см. Сировиною є насіння і свіжозі-
брана трава. Має ранозагоювальну, кро-
воспинну, протизапальну, обволікаючу 
дії. Траву заготовляють на початку цвітін-
ня, а насіння – при повному достиганні.

Мачок жовтий
ЕЛП-59 – 5,90 грн. за 0,5 г
Використовують як сечогінний, відхарку-
вальний, заспокійливий і протидіабетний 
засіб. Необхідна обережність - рослина 
отруйна! Потребує дренованих, слабколу-
жних ґрунтів та сонця. Сировину загото-
вляють першого року з вересня, а з дру-
гого року збір роблять на початку червня 
та в серпні. 

Шоломниця байкальська   
ЕЛП-70 – 6,9 грн. за 0,5 г
Трав'яниста лікарська рослина. Використовують коріння. 
Має гіпотензивну, заспокійливу, кровоспинну, жарозни-
жуючу, відхаркувальну, протисудомну дію. Для неї непри-
датні лише заболочені й засолені ґрунти. Сировину заго-
товляють восени (після утворення насіння).
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Áóäüòå óâàæí³ 
Ó ô³òîòåðàï³¿, ÿê ³ â ³íøîìó íàðî-

äíîìó ³ íåòðàäèö³éíîìó ìåòîä³ ë³-
êóâàííÿ, îáîâ'ÿçêîâî º ñâî¿ ïðà-
âèëà ³ ì³ðè áåçïåêè:

- äåÿê³ ãðóïè ðå÷îâèí ìîæóòü âè-
êëèêàòè àëåðã³÷í³ ðåàêö³¿. Òàê ñà-
ìî ³ ó âàñ ìîæå áóòè ³íäèâ³äóàëüíà 
ðåàêö³ÿ íåñïðèéíÿòòÿ òèõ ÷è ³íøèõ 
ðîñëèí;

 - äåÿê³ òðàâè, õî÷ ³ íå ì³ñòÿòü 
òîêñè÷íèõ ðå÷îâèí, àëå ñèñòåìàòè-
÷íå ¿õ çàñòîñóâàííÿ ìîæå ïðè-
çâåñòè äî ð³çíèõ ïîá³÷íèõ åôåêò³â. 
Íàïðèêëàä, ðîñëèíè ç âèñîêèì 
âì³ñòîì ãë³êîçèä³â ó äåÿêèõ ëþäåé 
âèêëèêàþòü ãîëîâîêðóæ³ííÿ, ãî-
ëîâíèé á³ëü, àòîí³þ êèøå÷íèêó.

- íå çàâæäè ìîæíà âèêîðèñòî-
âóâàòè òó ÷è ³íøó òðàâó ïðè ãî-
ñòðèõ ôîðìàõ çàõâîðþâàííÿ. 

- ñâ³æà êîðà äåÿêèõ ðîñëèí ì³-
ñòèòü îòðóòó, ÿêà ðóéíóºòüñÿ ò³ëü-
êè ï³ñëÿ çáåð³ãàííÿ ó âèñóøåíîìó 
âèãëÿä³ ïðîòÿãîì ðîêó àáî ïðè 
êèï'ÿò³íí³ êîðè ïðè 100 ãðàäóñàõ 
ÿê ì³í³ìóì 1 ãîäèíó.

- äåÿê³ ë³êàðñüê³ ðîñëèíè ì³ñòÿòü 
îòðóéí³ ðå÷îâèíè. Âîíè ìîæóòü 
óñï³øíî äîëàòè íåäóãó, àëå ïîòð³-
áíî áóòè óâàæíèì, ùîá íå ñòàëîñü 
ïåðåäîçóâàííÿ. Êðàùå â äîìà-
øí³õ óìîâàõ íå ãîòóâàòè ç íèõ ë³êè 
³ áåç ïðèçíà÷åííÿ ë³êàðÿ íå çà-
ñòîñîâóâàòè! Çàãàëîì ë³êóâàëüí³ 
çàñîáè ñë³ä ãîòóâàòè ó ñóâîð³é â³ä-
ïîâ³äíîñò³ äî ðåöåïòó. 

Ï³ê ö³ëþùî¿ ä³¿ 
Êîð³íü, ã³ëêè òà ñòåáëî, ç³áðàí³ ï³ä 

÷àñ âèñèõàííÿ ñîê³â (âîñåíè – ó 
ïåð³îä ç³â'ÿëîñò³ íàäçåìíèõ ÷àñòèí 
ðîñëèí àáî ðàíî íàâåñí³ – íà ïî-
÷àòêó â³äðîñòàííÿ ñòåáëà òà ëè-
ñòê³â), ë³êóþòü õâîðîáè ê³ñòîê, ñó-
ãëîá³â òà ì'ÿç³â. Ëèñòÿ, ìîëî÷êî òà 
ìîëîä³ ïàãîíè ë³êóþòü âíóòð³øí³ 
îðãàíè òà ê³ñòêîâèé ìîçîê. ¯õ çáè-
ðàþòü ó ïåð³îä ðîñòó, â ñåçîí äî-

ù³â, ï³ä ÷àñ öâ³ò³ííÿ ðîñëèí; íàñ³ííÿ 
òà ïëîäè – íå ðàí³øå ¿õ ïîâíîãî äî-
çð³âàííÿ; áðóíüêè – äî ¿õ ðîçïó-
ñêàííÿ; êâ³òêè – ï³ä ÷àñ öâ³ò³ííÿ, à 
êðàùå ó ïåð³îä áóòîí³çàö³¿. Êâ³òêè, 
ïëîäè òà ê³íö³ ïàãîí³â ë³êóþòü õâî-
ðîáè î÷åé, ãîëîâó. Øê³ðêà, ëóá òà 
ñìîëà ë³êóþòü øê³ðó, ñóõîæèëëÿ òà 
ê³íö³âêè. ̄ õ êðàùå ç³áðàòè âåñíîþ, ó 
ïåð³îä ñîêîðóõó òà ðîçïóñêàííÿ 
áðóíüîê, àëå äî ðîçïóñêàííÿ ëè-
ñòê³â (êâ³òåíü-òðàâåíü). êîðó, ïðè-
äàòíó äëÿ ë³ê³â, çáèðàþòü ç ìîëî-
äèõ ñòåáåë òà ã³ëîê íå ñòàðøå 3-4 
ðîê³â. Êîðó äóáà ìîæíà çáèðàòè ç 
ìîëîäîãî (äî 20 ðîê³â) äåðåâà.

Êîðåí³ ïåðåä ñóø³ííÿì îáìèâà-
þòü, à äåÿê³ ëèøå î÷èùàþòü â³ä 
çåìë³ ù³òêîþ, à ïîò³ì ðîçð³çàþòü 
âçäîâæ. Ïðèì³ðîì, êîð³íü ëîïóõà, 
ðîçð³çàíèé âçäîâæ, ñóøàòü ó ï³÷ö³ 
àáî äóõîâö³, àëå íå íà ïîâ³òð³, ùîá 
çàïîá³ãòè øâèäêîìó áðîä³ííþ. Ïðè 
ïîðóøåíí³ îáì³íó ðå÷îâèí, àðò-
ðèòàõ, êðàùå çàñòîñîâóâàòè ñâ³æ³ 
êîðåí³, ÿê³ ìîæíà çáåð³ãàòè ó ï³äâà-
ë³ â ï³ñêó ÿê ìîðêâó òîùî.

Êîðó ñóøàòü íà â³äêðèòîìó ïîâ³-
òð³, çàõèùàþ÷è â³ä ñîíÿ÷íèõ ïðî-
ìåí³â, àáî â äîáðå ïðîâ³òðþâà-
íîìó ïðèì³ùåíí³. Âèñóøåíîþ ââà-
æàºòüñÿ êðèõêà êîðà.

Ïîñëàáëþþ÷³ ë³êàðñüê³ ðîñëèíè 
çáèðàþòü âîñåíè, êîëè ñîêè âèñèõà-
þòü ³ ñèëà òðàâ ñïðÿìîâàíà âíèç.

Êîðåí³, êîðåíåâèùà, êëóáí³ çáè-
ðàþòü ó ïåð³îä ñïîêîþ ðîñëèíè, 
òîáòî âîñåíè, ï³ñëÿ ç³â'ÿíåííÿ íàä-
çåìíîãî ñòåáëà, àáî ðàíî íàâåñí³, 
äî ïî÷àòêó éîãî ðîçâèòêó.

Çáèðàéòå ò³ëüêè òó ï³äçåìíó ÷à-
ñòèíó, ÿêà ìàº íàéá³ëüøó ö³íí³ñòü, 
òîáòî ÿêùî íåîáõ³äíî ò³ëüêè êîðå-
íåâèùà, â³ää³ë³òü â³ä íüîãî âñ³ êî-
ð³íö³ ³ íàâïàêè. Êîðåíåâèùå – öå 
ï³äçåìíå ñòåáëî áàãàòîð³÷íèõ 
òðàâ'ÿíèñòèõ ðîñëèí, ïî çîâí³-
øíüîìó âèäó äóæå ñõîæèõ íà êî-
ð³íü. Êîðåíåâèùå â³äð³çíÿºòüñÿ 

â³ä êîðåíÿ òèì, ùî íà íüîìó ïîì³-
òí³ âóçëè ç íåäîðîçâèíåíèìè ëó-
ñêàòèìè ëèñòêàìè.

Êëóáí³ – öå äóæå ðîçøèðåíà îïó-
êëà ÷àñòèíà ï³äçåìíîãî ïàãîíà, òîá-
òî âèäîçì³íåíå ï³äçåìíå ñòåáëî.

Êâ³òêè
ßê ïðàâèëî, êâ³òêîâà ë³êàðñüêà 

ñèðîâèíà ïîâèííà ñêëàäàòèñÿ ç 
ïîâí³ñòþ ðîçêâ³òëèõ êâ³òîê. Àëå êâ³-
òêè äåÿêèõ âèä³â ñèðîâèíè, îñîáëè-
âî ³ç ñ³ìåéñòâà ñêëàäíîöâ³òèõ, ïî-
òð³áíî çáèðàòè íà ïî÷àòêó öâ³ò³ííÿ.

Òðàâè
Âèñóøåí³ òðàâè ïîâèíí³ áóòè î÷è-

ùåí³ â³ä òîâñòèõ ñòåáåë òà ñòîðîí-
í³õ ðå÷îâèí. Ïîäð³áíåí³ òà ïîð³-çàí³ 
òðàâè ïîâèíí³ çáåð³ãàòèñÿ â ù³-
ëüíî çàêðèòèõ äåðåâ'ÿíèõ ÿùèêàõ â 
ñóõîìó ì³ñö³.

Òðàâè âèñóøóþòü ïðè òåìïåðà-
òóð³ â³ä 30 äî 45 ãðàäóñ³â. Ò³ æ, ùî 
ì³ñòÿòü åô³ðí³ îë³¿ – ïðè ìåíø³é 
òåìïåðàòóð³, ùîá çàïîá³ãòè âèïà-
ðîâóâàííþ îë³é.

Ïðè ñóø³íí³ òðàâó ñë³ä ðîçêëà-
ñòè òîíêèì øàðîì íà ðåø³òêó, çà-
áåçïå÷óþ÷è ð³âíîì³ðíó ïðîñóøêó 
âñ³õ ÷àñòèí ðîñëèí.

Êîðà
Êîðà ñòàðèõ äåðåâ òîâùà, ãðó-

á³øà ³ ìåíø ö³ííà ç ë³êóâàëüíî¿ òî-
÷êè çîðó. Äëÿ çáîðó òà ñóø³ííÿ 
êðàùå îáèðàòè êîðó ìîëîäèõ äå-
ðåâ, â ÿêî¿ ïðîáêîâèé øàð â³äñó-
òí³é àáî ñëàáî ðîçâèíåíèé.

Кора
сушена

Лікувальний
чай

Кора
сушена

Амі зубна
ЕЛП-45 – 7,5 грн. за 1 г
Насіння використовують як лікарську си-
ровину. Має спазмолітичну, седативну 
дію. Застосовується. Амі зубна – отруйна 
рослина, тому поводьтеся з нею вкрай 
обережно! Ні в якому разі не передозо-
вуйте! Ст. до посухи. Плоди збирають у 
кінці вересня, на початку жовтня.

Подорожник великий
ЕЛП-64 – 6,50 грн. за 1 г
Трав'яниста рослина, висотою 15-20 см. 
Використовують листя, іноді насіння, ко-
ріння. Має протизапальну, ранозагоюва-
льну, відхаркувальну, кровоспинну, сечо-
гінну і гіпотензивну дію. Росте навіть на 
важких грунтах. Листя подорожника су-
шать на дахах, під навісами, в провітрю-
ваних приміщеннях.

Нагідки лікарські
ЕЛП-72 – 4,7 грн. за 0,5 г
Декоративна і лікарська рослина. Має 
протизапальну, ранозагоюючу, бактери-
цидну, спазмолітичну та жовчогінну дію. 
Любить сонячні або злегка затемнені ді-
лянки. Суцвіття збирають одразу як ро-
слина зацвіте і сушать у добре провітрю-
ваному сухому, теплому приміщенні.

Марена красильна
ЕЛП-56 – 7,9 грн. за 0,5 г
Трав'яниста рослина, висотою до 2 м. Ви-
користовують корені і кореневища, як 
спазмалітичний, діуретичний засіб. Лю-
бить тепло і вологу. Ґрунти мають бути 
рихлими. Потрібні органічні і мінеральні 
добрива. З лікувальною метою корене-
вища збирають на 2-3 році життя росли-
ни, пізно восени або рано навесні.

Вівсяний корінь
ЕЛП-40 – 4,50 грн. за 1 г 
Використовується для лікування цукро-
вого діабету та у приготуванні страв: су-
пів, печені, салатів (з молодого лиcтя). 
Утворює м´ясисті сірувато-білі корене-
плоди довжиною 15-20 см, в свіжому ви-
гляді вони мають приємний солодкувато-
пряний смак, у вареному вигляді нагаду-
ють рибу або устриці. 

Собача кропива п'ятилопатева
ЕЛП-66 – 6,90 грн. за 1 г
Трав'яниста рослина, висотою до 1 м. Має 
спазмолітичні, седативні якості. Викори-
стовують при серцево-судинних захворю-
ваннях, гіпертонії, головних болях, кашлі, 
ревматизм, астмі. Збирають у період цві-
тіння, квітучі верхівки рослин. 

Наперстянка шерстиста 
ЕЛП-62 – 6,30 грн. за 1 г
Трав'яниста рослина, вис. до 1 м. Викори-
стовують листя, при хворобах сердця і ас-
циті. Необхідно використовувати обере-
жно - рослина отруйна! Росте на захище-
них від холодних вітрів ділянках. Не лю-
бить кислі ґрунти та застій вологи. Суши-
ти одразу після збирання.

Маруна цинерарієлиста
ЕЛП-57 – 7,90 грн. за 0,5 г
Трав'яниста, ароматична рослина. Вико-
ристовують проти клопів, бліх, вошей, та-
рганів, мух, комарів, шкідників овочевих 
і плодово-ягідних культур. Ст. до посухи,  
не любить перезволоженого ґрунту. Вне-
сені фосфорні та калійні добрива збільшу-
ють вихід сировини.

Жовтушник лакфіолевидний 
ЕЛП-53 – 4,50 грн. за 0,5 г 
Трав'яниста рослина, висотою 30-80 см. 
Використовують для здобуття екстракту 
від сердцевосудинної недостатності, 
гіпертонії, кардіосклерозі. Не вибагливий 
до ґрунтів, не любить надмірної волого-
сті. Характерна особливість рослини - 
повільно росте протягом першого року. 

Череда трироздільна 
ЕЛП-67 – 4,30 грн. за 0,5 г 
Лікарська рослина, вис. до 1 м. Вживають  
при шкірних, простудних захворюваннях, 
хворобах печінки, селезінки, подагрі, ар-
триті. Збирають надземну частину до та 
під час цвітіння. Сушать траву в затінку 
на свіжому повітрі, або в добре провітрю-
ваному приміщенні.

Оман високий
ЕЛП-63 – 6,90 грн. за 1 г
Трав'яниста рослина, висотою 1-1,5 м. Ви-
користовують кореневища з коренями. 
Має відхаркувальну, протизапальну, жо-
вчогінну дію, поліпшує апетит, травлення. 
Рослина не вибаглива, але любить сонце 
та не переносить засухи. Слід збирати во-
сени, до заморозків. 

Материнка звичайна
ЕЛП-3 – 7,50 за 0,5 г
Трав'яниста лікарська рослина. Заспоко-
ює нервову систему, покращує травлен-
ня, підвищує лактацію! Чинить болеза-
спокійливу, протизапальну, відхаркуваль-
ну і антисептичну дію. Любить сонячні 
ділянки з внесеним перегноєм. Збирають 
сировину в період повного цвітіння. 

Жовтушник розлогий
ЕЛП-54 – 6,30 грн. за 0,5 г 
Трав'яниста лікарська рослина. Сировиною 
є трава, яку збирають в фазі цвітіння. Має 
кардіотонічну, седативну та діуретичну 
дію. Невибагливий до ґрунтів, однак най-
більше любить грунти, що не запливають. 
Характерна особливість рослини - повіль-
но росте протягом першого року. 

Шандра звичайна
ЕЛП-69 – 7,50 грн. за 1 г
Лікарська рослина, висотою 30-60 см. 
Має жовчогінну, протизапальну, спазмо-
літичну, заспокійливу, відхаркувальну, 
в'яжучу, антиаритмічну, гіпотензивну дію. 
Невибаглива, зимує без укриття. Цвісте 
на другий рік життя. Заготівлю трави 
здійснюють на початку цвітіння. Траву 
сушать у підвішеному стані.

Подорожник блошиний
ЕЛП-65 –  5,50 грн. за 1 г
Однорічна трав'яниста рослина, висотою 
10-40 см. Сировиною є насіння і свіжозі-
брана трава. Має ранозагоювальну, кро-
воспинну, протизапальну, обволікаючу 
дії. Траву заготовляють на початку цвітін-
ня, а насіння – при повному достиганні.

Мачок жовтий
ЕЛП-59 – 5,90 грн. за 0,5 г
Використовують як сечогінний, відхарку-
вальний, заспокійливий і протидіабетний 
засіб. Необхідна обережність - рослина 
отруйна! Потребує дренованих, слабколу-
жних ґрунтів та сонця. Сировину загото-
вляють першого року з вересня, а з дру-
гого року збір роблять на початку червня 
та в серпні. 

Шоломниця байкальська   
ЕЛП-70 – 6,9 грн. за 0,5 г
Трав'яниста лікарська рослина. Використовують коріння. 
Має гіпотензивну, заспокійливу, кровоспинну, жарозни-
жуючу, відхаркувальну, протисудомну дію. Для неї непри-
датні лише заболочені й засолені ґрунти. Сировину заго-
товляють восени (після утворення насіння).
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Íèí³ äåäàë³ á³ëüøå ãîðîäíèê³â-
ëþáèòåë³â âèðîùóþòü ðîçñàäó êà-
ñåòíèì ñïîñîáîì. ² âîíè íå ïîìè-
ëÿþòüñÿ.

ÏÅÐÅÂÀÃÈ
1. Ðîçñàäà ì³öí³øà. 

Íåçâàæàþ÷è íà ìàëåíüêèé îá'ºì 
êàñåòíèõ îñåðåäê³â, ðîñëèíè, ÿê³ 
âèðîñòàþòü ó íèõ, âèÿâëÿþòüñÿ 
á³ëüø æèòòºçäàòíèìè – ïðàêòè-
÷íî 99 % ç íèõ äîáðå ïðèæèâàþ-
òüñÿ ï³ñëÿ âèñàäæóâàííÿ â ãðóíò.

2. Ìåíøå êëîïîò³â. 
Ðîçñàäà, âèðîùåíà êàñåòíèì 
ñïîñîáîì, íå ïîòðåáóº ï³ê³ðîâêè.

3.  Ïðîô³ëàêòèêà õâîðîá. 
Ðîñëèíè, âèðîùåí³ â êàñåòàõ, íå 
ñõèëüí³ äî õâîðîá.

4.  Çðó÷íî ³ åêîíîìíî. 
Êîìïàêòíå ðîçòàøóâàííÿ êàñåò 
äîçâîëÿº åêîíîìèòè êîðèñíó ïëî-
ùó òåïëèö³ àáî ï³äâ³êîííÿ.

ÂÈÁ²Ð ÊÀÑÅÒ. Àñîðòèìåíò êà-
ñåò äëÿ ðîçñàäè äîñèòü âåëèêèé – 
â³ä 21 äî 128 êîì³ðîê (äëÿ êàñåòè 
ðîçì³ðîì 540õ280 ìì), çàâäÿêè 
÷îìó ìîæíà ï³ä³áðàòè íåîáõ³äíèé 
ðîçì³ð êîì³ðêè. Êàñåòè ç ê³ëüê³ñòþ 
êîì³ðîê 21-32 øò. òà îá'ºìîì 128-

3100 ñì  âèêîðèñòîâóþòü äëÿ êàïó-
ñòè ñåðåäíüîñòèãëî¿, ñåëåðè, îã³ð-
êà, ïîì³äîðà, ñóíèö³, äåêîðàòèâíèõ 
ðîñëèí. Êàñåòè íà 50-72 êîì³ðîê 

3îá'ºìîì 40-55 ñì  – äëÿ êàïóñòè 
ï³çíüî¿, ïåðöþ, àðîìàòè÷íèõ òà 
äåêîðàòèâíèõ ðîñëèí. Äëÿ öèõ æå 

âëþþòü ó ôàç³ ïåðøîãî ëèñòêà, 
âäðóãå – ÷åðåç 5-7 äí³â. Äëÿ öüî-
ãî ãîòóþòü ïîæèâíèé ðîç÷èí â³ä-
ïîâ³äíîãî õ³ì³÷íîãî ñêëàäó ³ ðà-
çîì ç âîäîþ, â ì³ðó ï³äñèõàííÿ 
ñóáñòðàòó, çâîëîæóþòü éîãî. Ó 
òàêèé ñïîñ³á ïîâí³ñòþ çàáåçïå÷ó-
þòü ïîñòà÷àííÿ åëåìåíò³â æèâ-
ëåííÿ ³ ñòâîðþþòü óìîâè äëÿ 
âïëèâó íà ð³ñò ³ ðîçâèòîê ðîçñàäè. 

6. Äëÿ ï³äæèâëåííÿ ðîñëèí 
åôåêòèâíî âèêîðèñòîâóâàòè ð³äê³ 
êîìïëåêñí³ äîáðèâà. ¯õ ìîæíà çà-
ñòîñîâóâàòè äëÿ êîðåíåâîãî ³ ïî-
çàêîðåíåâîãî æèâëåííÿ. Ç ìåòîþ 
ïîñèëåííÿ ñò³éêîñò³ ðîñëèí ïðîòè 
íåñïðèÿòëèâèõ óìîâ ðîçñàäó ï³ä-
æèâëþþòü ì³íåðàëüíèìè äîáðè-
âàìè, ðîç÷èíÿþ÷è ó â³äð³ âîäè 
(10 ë) 10 ã àì³à÷íî¿ ñåë³òðè, 50 ã 
ñóïåðôîñôàòó, 20 ã ñ³ð÷àíîêèñëî-
ãî êàë³þ. Îñê³ëüêè ñóïåðôîñôàò 
ïîãàíî ðîç÷èíÿºòüñÿ, òî äëÿ ï³ä-

êóëüòóð ðåêîìåíäîâàíî âèêîðèñòî-
âóâàòè êàñåòè ç ê³ëüê³ñòþ êîì³ðîê 
105-128 øò. òà ¿õ îá'ºìîì 22-17 

3ñì . Ïðè÷îìó ðîçì³ð êîì³ðîê íå-
îáõ³äíî ï³äáèðàòè äëÿ êóëüòóð çà-
ëåæíî â³ä â³êó ðîçñàäè. ²ç çá³ëü-
øåííÿì â³êó ðîçñàäè, íåîáõ³äíî 
çá³ëüøóâàòè ïëîùó æèâëåííÿ ðî-
ñëèí â ðîçñàäíèé ïåð³îä.

ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² 
ÂÈÐÎÙÓÂÀÍÍß.
1. Ï³äãîòîâêà ãðóíòó. 

Äëÿ çàïîâíåííÿ êàñåò âèêîðèñòî-
âóþòü óí³âåðñàëüíèé òîðôîöåîë³-
òîâèé ñóáñòðàò. Éîãî ãîòóþòü íà 
îñíîâ³ íàéêðàùèõ ïðèðîäíèõ ìà-
òåð³àë³â – òîðôó, ïåðë³òó, öåîë³òó 
– ³ ï³äæèâëþþòü äîáðèâàìè.

2. Ì³íåðàëüíå æèâëåííÿ 
ãðóíòó. 
×àñòèíó äîáðèâ âíîñÿòü áåçïîñå-
ðåäíüî ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâêè ñóáñò-
ðàòó.

3. Âèñ³âàííÿ íàñ³ííÿ. 
Ï³äãîòîâëåíå íàñ³ííÿ âèñ³âàþòü 
íà ãëèáèíó 1,5-2 ñì (ïî îäí³é íà-
ñ³íèí³ â êîì³ðêó), ïðèñèïàþòü ñóá-
ñòðàòîì, çâîëîæóþòü ³ íàêðèâà-
þòü ïë³âêîþ ÷è àãðîâîëîêíîì äëÿ 
ï³äòðèìàííÿ âîëîãîñò³ ï³ä ÷àñ 
ïðîðîñòàííÿ.

4. Òåìïåðàòóðíèé ³ âîäíî-
ïîâ³òðÿíèé ðåæèìè. 
Ïðîòÿãîì óñüîãî ïåð³îäó âèðîùó-
âàííÿ ðîçñàäè êàñåòíèì ñïîñî-
áîì, ï³äòðèìóþòü çàãàëüíîðåêî-

æèâëåííÿ ðîçñàäè êðàùå âèêîðè-
ñòîâóâàòè éîãî äîáîâó âèòÿæêó. 
Ñêëÿíêó ðîç÷èíó âèòðà÷àþòü íà 
äâ³ ðîñëèíè Ï³äæèâëåííÿ ìîæíà 
ïðîâîäèòè ³ îðãàí³÷íèìè äîáðè-
âàìè, çàì³íÿþ÷è àì³à÷íó ñåë³òðó 
ãíî¿âêîþ àáî ïòàøèíèì ïîñë³äîì 
(1 ÷àñòèíà íà 10 - 12 ÷àñòèí 
âîäè). Ïðè öüîìó íà â³äðî òàêîãî 
ðîç÷èíó äîáàâëÿþòü 20 ã ñóïåð-
ôîñôàòó òà ñòàêàí ïîïåëó.

7. Ï³äæèâëþþòü ðîñëèíè âðàíö³ 
â ñîíÿ÷í³ äí³ ³ â³äðàçó ïðîâ³òðþ-
þòü ïðèì³ùåííÿ äëÿ çíèæåííÿ â³-
äíîñíî¿ âîëîãîñò³ ïîâ³òðÿ. Â îäíå 
ç ï³äæèâëåíü äîö³ëüíî äîäàâàòè 
ì³êðîäîáðèâà, îñîáëèâî êàëüö³þ ³ 
ìàãí³þ. Íåñòà÷ó êàëüö³þ ïîïîâíþ-
þòü âíåñåííÿì ÿº÷íî¿ øêàðëóïè. 
Êàëüö³é ñòèìóëþº ð³ñò ³ ðîçâèòîê 
ðîñëèí, ¿õ êîðåíåâî¿ ñèñòåìè, ï³ä-
ñèëþº îáì³í ðå÷îâèí, ï³äâèùóº 
ñò³éê³ñòü ðîñëèí äî õâîðîá, íåñòà-

ìåíäîâàíèé òåìïåðàòóðíèé ðå-
æèì – íà ð³âí³ 25-30°Ñ. Ï³ñëÿ ïî-
ÿâè ïåðøèõ ñõîä³â, ïë³âêó çí³ìà-
þòü (ùîá çàïîá³ãòè âèòÿãóâàííþ 
ïðîðîñòê³â). Âîäíî÷àñ òåìïåðàòó-
ðó çíèæóþòü äî 16-18°Ñ ïðîòÿãîì 
3-4 ä³á, à ïîò³ì ï³äòðèìóþòü îïòè-
ìàëüíó òåìïåðàòóðó (âäåíü – 20-
25°Ñ, âíî÷³ – 16-18°Ñ). Ùîá ïî-
âåðõíÿ ãðóíòó â êàñåòàõ çàëèøà-
ëàñü ñóõîþ (äëÿ çìåíøåííÿ óøêî-
äæåííÿ ñ³ÿíö³â ÷îðíîþ í³æêîþ), ¿¿ 
ìó-ëü÷óþòü âåðì³êóë³òîì. Äî ïî-
ÿâè ñõîä³â êàñåòè ïîëèâàþòü ðåãó-
ëÿðíî. Òîðôîñóì³ø ïîâèííà áóòè 
ïî-ñò³éíî âîëîãîþ, îñê³ëüêè ïðè ¿¿ 
ïåðåñèõàíí³ âîäà íå âáèðàºòüñÿ, à 
ñêî÷óºòüñÿ ç ïîâåðõí³. Ó òîé æå 
÷àñ âàæëèâî íå äîïóñêàòè ïåðå-
çâîëîæåííÿ òîìó, ùî êîð³ííÿ â 
ïîøóêàõ ïîâ³òðÿ ïðîðîñòå çà ìåæ³ 
îñåðåäêó, óòâîðþþ÷è «áîðîäó». 
Ïîëèâàéòå ðîçñàäó ðÿñíî, àëå íå 
÷àñòî. Ï³ñëÿ ïîëèâ³â ïðèì³ùåííÿ 
ïîòð³áíî îáîâ'ÿçêîâî ïðîâ³òðþâà-
òè. Òàêèé ï³äõ³ä äàº çìîãó ñòâîðè-
òè îïòèìàëüí³ óìîâè äëÿ ðîñòó 
ðîçñàäè: äîáðå çâîëîæåíèé ñóá-
ñòðàò ³ íèçüêó âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ, 
ùî çàïîá³ãàº óðàæåííþ ðîñëèí 
õâîðîáàìè.

5. Ï³äæèâëåííÿ ðîçñàäè. 
Ç îãëÿäó íà òå, ùî ºìí³ñòü äëÿ 
ðîçâèòêó êîðåíåâî¿ ñèñòåìè íåâå-
ëèêà, òðåáà ïîñò³éíî ï³äòðèìóâà-
òè íå ëèøå âîäíèé, à é ïîæèâíèé 
ðåæèì. Âïåðøå ðîçñàäó ï³äæè-

÷à ÿêîãî ìîæå ïðèçâåñòè äî çà-
õâîðþâàííÿ ³ íàâ³òü çàãèáåë³ ðî-
ñëèí. Êð³ì òîãî, äëÿ âèðîùóâàííÿ 
ðîçñàäè îâî÷åâèõ êóëüòóð íà 10 ë 
ðîáî÷îãî ðîç÷èíó äîö³ëüíî âíîñè-
òè 1-2 ã áîðíî¿ êèñëîòè, 1,5-2,0 ã 
ñóëüôàòó ì³ä³, ïî 0,5-1,5 ã ñóëü-
ôàòó öèíêó ³ ñóëüôàòó ìàðãàíöþ.

Розсада
�у�касетах�–�
вигідно�
і�зручно�

Торфяна таблетка Добробут 
(Ж 30 см)
УТД-10 – 15,90 грн. за 10 шт.

Торф’яна таблетка в сітці 
(Ж 36 мм)
УТД-12 - 26,90 грн. за 10 шт.
Торф’яна таблетка в сітці 
(Ж 42 мм)
УТД - 12Б - 34 грн. за 10шт.
Зручні таблетки складаються з спресо-
ваного торфу дрібної фракції. Збагаче-
ні поживними речовинами і мікро-
елементами, є вигідним замінником 
субстрату для вирощування рослин. 
Високий відсоток схожості насіння.
Застосування: Сухі таблетки треба за-
лити теплою водою, при цьому табле-
тка збільшується у висоту, зберігаючи 
первинний діаметр, перетворюючись 
в торф'яний циліндр. Через 5 хв. над-
лишки води злити, зробити ямку і по-
містити туди насіння. Поливати в міру 
висихання таблетки.

Торф’яний стаканчик (60х60)
УТД-7Б – 13,90 грн. за 10 шт.
Торф’яний стаканчик (80х80)
УТД - 7 -18,90 грн. за 10 шт.
Для вирощування розсади овочевих 
та квіткових культур. Використовуючи 
торф'яні горщики, Ви отримуєте здо-
рову, сильну рослину, яку без склад-
нощів пересаджуєте у відкритий грунт 
або вазон.
Застосування: Насипати в торф'яний 
горщик грунт і посіяти в нього насін-
ня. При висадці розсади у відкритий 
грунт рослину садити разом з гор-
щиком, а він з часом розчиниться. 
Таким чином, коренева система за-
лишається непошкодженою, і росли-
на продовжує рости і розвиватися.

Міні тепличка 
(Тепличка 12 торф. табл. у сітці Ж36)
УТД-6 – 52 грн. за шт.
Набір для вирощування розсади для 
швидкого проростання. У набір вхо-
дить пластикова міні-тепличка на 12 
вічок і таблетки для легкого посіву 
насіння. Міні тепличка не перешкод-
жає попаданню сонячних променів 
всередину, циркулювання повітря і 
зберігає потрібну кількість вологи
всередині неї. В такій тепличці без 
перешкод можна транспортувати роз-
саду в місце посадки, не пошкодивши 
при цьому ніжних листочків.

Агроволокно (упаковка) біле
УТД-14 30 г./м� (1,6х10) – 119 грн. 
за уп.
Агроволокно (упаковка) біле
УТД-14В 30 г./м� (3,2х10) – 199 грн. 
за уп.
Укривний матеріал, використовується 
переважно для укриття розсади на 
грядках. Після посадки насіння (або 
розсади) агроволокно розстеляється 
поверх саджанців і трохи присипаєть-
ся землею. Так можна укривати будь-
які овочі і ягоди (як полуниці, так і по-
мідорів, винограду тощо), а також де-
коративні рослини і квіти. Під захис-
ною плівкою рослини захищені від ко-
мах і птахів, а також від впливу опа-
дів (граду, сильного дощу, які можуть 
пошкодити рослини).

Касета з піддоном для розсади
на 18 вічок (440х205х80)
УТД-1- 32,70 грн. за шт.

Касета з піддоном для розсади
на 36 вічок (440х205х40)
УТД-2 – 31,90 грн. за шт.

Касета з піддоном для розсади
на 50 вічок (440х205х55)
УТД-84 – 33,10 грн. за шт.

²ðèíà Áîáîñü, 
êàíäèäàò ñ.-ã. íàóê, 
äîöåíò êàôåäðè 
îâî÷³âíèöòâà ÍÓ á³îðåñóðñ³â 
³ ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ Óêðà¿íè

24 25

Агроволокно (упаковка) біле
УТД-90  60 г./м� (1,6х10) – 209 грн. 
за уп.
Агроволокно (упаковка) біле
УТД-90В 60 г./м� (3,2х10)– 370 грн. 
за уп.
Для укриття овочевих, ягідних, а та-
кож рослин, що вимагають біля коре-
ня поливу і підв'язки. При заморозках 
аж до -8 С агроволокно зберігає тем-
пературу в парнику та грунті в межах 
позитивної і так захищає рослини від 
переохолодження, в першу чергу – 
кореневу систему. Володіє високими 
характеристиками міцності і стійкістю 
до розриву, витримує сильні снігопа-
ди і усталений товстий сніговий по-
крив при осінньо-зимовому захисті 
озимих, кущів і стовбурів дерев. За-
стосовується для парників, як альтер-
натива поліетиленової плівки. На від-
міну від плівки, агроволокно дає рос-
линам «дихати».



Íèí³ äåäàë³ á³ëüøå ãîðîäíèê³â-
ëþáèòåë³â âèðîùóþòü ðîçñàäó êà-
ñåòíèì ñïîñîáîì. ² âîíè íå ïîìè-
ëÿþòüñÿ.

ÏÅÐÅÂÀÃÈ
1. Ðîçñàäà ì³öí³øà. 

Íåçâàæàþ÷è íà ìàëåíüêèé îá'ºì 
êàñåòíèõ îñåðåäê³â, ðîñëèíè, ÿê³ 
âèðîñòàþòü ó íèõ, âèÿâëÿþòüñÿ 
á³ëüø æèòòºçäàòíèìè – ïðàêòè-
÷íî 99 % ç íèõ äîáðå ïðèæèâàþ-
òüñÿ ï³ñëÿ âèñàäæóâàííÿ â ãðóíò.

2. Ìåíøå êëîïîò³â. 
Ðîçñàäà, âèðîùåíà êàñåòíèì 
ñïîñîáîì, íå ïîòðåáóº ï³ê³ðîâêè.

3.  Ïðîô³ëàêòèêà õâîðîá. 
Ðîñëèíè, âèðîùåí³ â êàñåòàõ, íå 
ñõèëüí³ äî õâîðîá.

4.  Çðó÷íî ³ åêîíîìíî. 
Êîìïàêòíå ðîçòàøóâàííÿ êàñåò 
äîçâîëÿº åêîíîìèòè êîðèñíó ïëî-
ùó òåïëèö³ àáî ï³äâ³êîííÿ.

ÂÈÁ²Ð ÊÀÑÅÒ. Àñîðòèìåíò êà-
ñåò äëÿ ðîçñàäè äîñèòü âåëèêèé – 
â³ä 21 äî 128 êîì³ðîê (äëÿ êàñåòè 
ðîçì³ðîì 540õ280 ìì), çàâäÿêè 
÷îìó ìîæíà ï³ä³áðàòè íåîáõ³äíèé 
ðîçì³ð êîì³ðêè. Êàñåòè ç ê³ëüê³ñòþ 
êîì³ðîê 21-32 øò. òà îá'ºìîì 128-

3100 ñì  âèêîðèñòîâóþòü äëÿ êàïó-
ñòè ñåðåäíüîñòèãëî¿, ñåëåðè, îã³ð-
êà, ïîì³äîðà, ñóíèö³, äåêîðàòèâíèõ 
ðîñëèí. Êàñåòè íà 50-72 êîì³ðîê 

3îá'ºìîì 40-55 ñì  – äëÿ êàïóñòè 
ï³çíüî¿, ïåðöþ, àðîìàòè÷íèõ òà 
äåêîðàòèâíèõ ðîñëèí. Äëÿ öèõ æå 

âëþþòü ó ôàç³ ïåðøîãî ëèñòêà, 
âäðóãå – ÷åðåç 5-7 äí³â. Äëÿ öüî-
ãî ãîòóþòü ïîæèâíèé ðîç÷èí â³ä-
ïîâ³äíîãî õ³ì³÷íîãî ñêëàäó ³ ðà-
çîì ç âîäîþ, â ì³ðó ï³äñèõàííÿ 
ñóáñòðàòó, çâîëîæóþòü éîãî. Ó 
òàêèé ñïîñ³á ïîâí³ñòþ çàáåçïå÷ó-
þòü ïîñòà÷àííÿ åëåìåíò³â æèâ-
ëåííÿ ³ ñòâîðþþòü óìîâè äëÿ 
âïëèâó íà ð³ñò ³ ðîçâèòîê ðîçñàäè. 

6. Äëÿ ï³äæèâëåííÿ ðîñëèí 
åôåêòèâíî âèêîðèñòîâóâàòè ð³äê³ 
êîìïëåêñí³ äîáðèâà. ¯õ ìîæíà çà-
ñòîñîâóâàòè äëÿ êîðåíåâîãî ³ ïî-
çàêîðåíåâîãî æèâëåííÿ. Ç ìåòîþ 
ïîñèëåííÿ ñò³éêîñò³ ðîñëèí ïðîòè 
íåñïðèÿòëèâèõ óìîâ ðîçñàäó ï³ä-
æèâëþþòü ì³íåðàëüíèìè äîáðè-
âàìè, ðîç÷èíÿþ÷è ó â³äð³ âîäè 
(10 ë) 10 ã àì³à÷íî¿ ñåë³òðè, 50 ã 
ñóïåðôîñôàòó, 20 ã ñ³ð÷àíîêèñëî-
ãî êàë³þ. Îñê³ëüêè ñóïåðôîñôàò 
ïîãàíî ðîç÷èíÿºòüñÿ, òî äëÿ ï³ä-

êóëüòóð ðåêîìåíäîâàíî âèêîðèñòî-
âóâàòè êàñåòè ç ê³ëüê³ñòþ êîì³ðîê 
105-128 øò. òà ¿õ îá'ºìîì 22-17 

3ñì . Ïðè÷îìó ðîçì³ð êîì³ðîê íå-
îáõ³äíî ï³äáèðàòè äëÿ êóëüòóð çà-
ëåæíî â³ä â³êó ðîçñàäè. ²ç çá³ëü-
øåííÿì â³êó ðîçñàäè, íåîáõ³äíî 
çá³ëüøóâàòè ïëîùó æèâëåííÿ ðî-
ñëèí â ðîçñàäíèé ïåð³îä.

ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² 
ÂÈÐÎÙÓÂÀÍÍß.
1. Ï³äãîòîâêà ãðóíòó. 

Äëÿ çàïîâíåííÿ êàñåò âèêîðèñòî-
âóþòü óí³âåðñàëüíèé òîðôîöåîë³-
òîâèé ñóáñòðàò. Éîãî ãîòóþòü íà 
îñíîâ³ íàéêðàùèõ ïðèðîäíèõ ìà-
òåð³àë³â – òîðôó, ïåðë³òó, öåîë³òó 
– ³ ï³äæèâëþþòü äîáðèâàìè.

2. Ì³íåðàëüíå æèâëåííÿ 
ãðóíòó. 
×àñòèíó äîáðèâ âíîñÿòü áåçïîñå-
ðåäíüî ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâêè ñóáñò-
ðàòó.

3. Âèñ³âàííÿ íàñ³ííÿ. 
Ï³äãîòîâëåíå íàñ³ííÿ âèñ³âàþòü 
íà ãëèáèíó 1,5-2 ñì (ïî îäí³é íà-
ñ³íèí³ â êîì³ðêó), ïðèñèïàþòü ñóá-
ñòðàòîì, çâîëîæóþòü ³ íàêðèâà-
þòü ïë³âêîþ ÷è àãðîâîëîêíîì äëÿ 
ï³äòðèìàííÿ âîëîãîñò³ ï³ä ÷àñ 
ïðîðîñòàííÿ.

4. Òåìïåðàòóðíèé ³ âîäíî-
ïîâ³òðÿíèé ðåæèìè. 
Ïðîòÿãîì óñüîãî ïåð³îäó âèðîùó-
âàííÿ ðîçñàäè êàñåòíèì ñïîñî-
áîì, ï³äòðèìóþòü çàãàëüíîðåêî-

æèâëåííÿ ðîçñàäè êðàùå âèêîðè-
ñòîâóâàòè éîãî äîáîâó âèòÿæêó. 
Ñêëÿíêó ðîç÷èíó âèòðà÷àþòü íà 
äâ³ ðîñëèíè Ï³äæèâëåííÿ ìîæíà 
ïðîâîäèòè ³ îðãàí³÷íèìè äîáðè-
âàìè, çàì³íÿþ÷è àì³à÷íó ñåë³òðó 
ãíî¿âêîþ àáî ïòàøèíèì ïîñë³äîì 
(1 ÷àñòèíà íà 10 - 12 ÷àñòèí 
âîäè). Ïðè öüîìó íà â³äðî òàêîãî 
ðîç÷èíó äîáàâëÿþòü 20 ã ñóïåð-
ôîñôàòó òà ñòàêàí ïîïåëó.

7. Ï³äæèâëþþòü ðîñëèíè âðàíö³ 
â ñîíÿ÷í³ äí³ ³ â³äðàçó ïðîâ³òðþ-
þòü ïðèì³ùåííÿ äëÿ çíèæåííÿ â³-
äíîñíî¿ âîëîãîñò³ ïîâ³òðÿ. Â îäíå 
ç ï³äæèâëåíü äîö³ëüíî äîäàâàòè 
ì³êðîäîáðèâà, îñîáëèâî êàëüö³þ ³ 
ìàãí³þ. Íåñòà÷ó êàëüö³þ ïîïîâíþ-
þòü âíåñåííÿì ÿº÷íî¿ øêàðëóïè. 
Êàëüö³é ñòèìóëþº ð³ñò ³ ðîçâèòîê 
ðîñëèí, ¿õ êîðåíåâî¿ ñèñòåìè, ï³ä-
ñèëþº îáì³í ðå÷îâèí, ï³äâèùóº 
ñò³éê³ñòü ðîñëèí äî õâîðîá, íåñòà-

ìåíäîâàíèé òåìïåðàòóðíèé ðå-
æèì – íà ð³âí³ 25-30°Ñ. Ï³ñëÿ ïî-
ÿâè ïåðøèõ ñõîä³â, ïë³âêó çí³ìà-
þòü (ùîá çàïîá³ãòè âèòÿãóâàííþ 
ïðîðîñòê³â). Âîäíî÷àñ òåìïåðàòó-
ðó çíèæóþòü äî 16-18°Ñ ïðîòÿãîì 
3-4 ä³á, à ïîò³ì ï³äòðèìóþòü îïòè-
ìàëüíó òåìïåðàòóðó (âäåíü – 20-
25°Ñ, âíî÷³ – 16-18°Ñ). Ùîá ïî-
âåðõíÿ ãðóíòó â êàñåòàõ çàëèøà-
ëàñü ñóõîþ (äëÿ çìåíøåííÿ óøêî-
äæåííÿ ñ³ÿíö³â ÷îðíîþ í³æêîþ), ¿¿ 
ìó-ëü÷óþòü âåðì³êóë³òîì. Äî ïî-
ÿâè ñõîä³â êàñåòè ïîëèâàþòü ðåãó-
ëÿðíî. Òîðôîñóì³ø ïîâèííà áóòè 
ïî-ñò³éíî âîëîãîþ, îñê³ëüêè ïðè ¿¿ 
ïåðåñèõàíí³ âîäà íå âáèðàºòüñÿ, à 
ñêî÷óºòüñÿ ç ïîâåðõí³. Ó òîé æå 
÷àñ âàæëèâî íå äîïóñêàòè ïåðå-
çâîëîæåííÿ òîìó, ùî êîð³ííÿ â 
ïîøóêàõ ïîâ³òðÿ ïðîðîñòå çà ìåæ³ 
îñåðåäêó, óòâîðþþ÷è «áîðîäó». 
Ïîëèâàéòå ðîçñàäó ðÿñíî, àëå íå 
÷àñòî. Ï³ñëÿ ïîëèâ³â ïðèì³ùåííÿ 
ïîòð³áíî îáîâ'ÿçêîâî ïðîâ³òðþâà-
òè. Òàêèé ï³äõ³ä äàº çìîãó ñòâîðè-
òè îïòèìàëüí³ óìîâè äëÿ ðîñòó 
ðîçñàäè: äîáðå çâîëîæåíèé ñóá-
ñòðàò ³ íèçüêó âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ, 
ùî çàïîá³ãàº óðàæåííþ ðîñëèí 
õâîðîáàìè.

5. Ï³äæèâëåííÿ ðîçñàäè. 
Ç îãëÿäó íà òå, ùî ºìí³ñòü äëÿ 
ðîçâèòêó êîðåíåâî¿ ñèñòåìè íåâå-
ëèêà, òðåáà ïîñò³éíî ï³äòðèìóâà-
òè íå ëèøå âîäíèé, à é ïîæèâíèé 
ðåæèì. Âïåðøå ðîçñàäó ï³äæè-

÷à ÿêîãî ìîæå ïðèçâåñòè äî çà-
õâîðþâàííÿ ³ íàâ³òü çàãèáåë³ ðî-
ñëèí. Êð³ì òîãî, äëÿ âèðîùóâàííÿ 
ðîçñàäè îâî÷åâèõ êóëüòóð íà 10 ë 
ðîáî÷îãî ðîç÷èíó äîö³ëüíî âíîñè-
òè 1-2 ã áîðíî¿ êèñëîòè, 1,5-2,0 ã 
ñóëüôàòó ì³ä³, ïî 0,5-1,5 ã ñóëü-
ôàòó öèíêó ³ ñóëüôàòó ìàðãàíöþ.

Розсада
�у�касетах�–�
вигідно�
і�зручно�

Торфяна таблетка Добробут 
(Ж 30 см)
УТД-10 – 15,90 грн. за 10 шт.

Торф’яна таблетка в сітці 
(Ж 36 мм)
УТД-12 - 26,90 грн. за 10 шт.
Торф’яна таблетка в сітці 
(Ж 42 мм)
УТД - 12Б - 34 грн. за 10шт.
Зручні таблетки складаються з спресо-
ваного торфу дрібної фракції. Збагаче-
ні поживними речовинами і мікро-
елементами, є вигідним замінником 
субстрату для вирощування рослин. 
Високий відсоток схожості насіння.
Застосування: Сухі таблетки треба за-
лити теплою водою, при цьому табле-
тка збільшується у висоту, зберігаючи 
первинний діаметр, перетворюючись 
в торф'яний циліндр. Через 5 хв. над-
лишки води злити, зробити ямку і по-
містити туди насіння. Поливати в міру 
висихання таблетки.

Торф’яний стаканчик (60х60)
УТД-7Б – 13,90 грн. за 10 шт.
Торф’яний стаканчик (80х80)
УТД - 7 -18,90 грн. за 10 шт.
Для вирощування розсади овочевих 
та квіткових культур. Використовуючи 
торф'яні горщики, Ви отримуєте здо-
рову, сильну рослину, яку без склад-
нощів пересаджуєте у відкритий грунт 
або вазон.
Застосування: Насипати в торф'яний 
горщик грунт і посіяти в нього насін-
ня. При висадці розсади у відкритий 
грунт рослину садити разом з гор-
щиком, а він з часом розчиниться. 
Таким чином, коренева система за-
лишається непошкодженою, і росли-
на продовжує рости і розвиватися.

Міні тепличка 
(Тепличка 12 торф. табл. у сітці Ж36)
УТД-6 – 52 грн. за шт.
Набір для вирощування розсади для 
швидкого проростання. У набір вхо-
дить пластикова міні-тепличка на 12 
вічок і таблетки для легкого посіву 
насіння. Міні тепличка не перешкод-
жає попаданню сонячних променів 
всередину, циркулювання повітря і 
зберігає потрібну кількість вологи
всередині неї. В такій тепличці без 
перешкод можна транспортувати роз-
саду в місце посадки, не пошкодивши 
при цьому ніжних листочків.

Агроволокно (упаковка) біле
УТД-14 30 г./м� (1,6х10) – 119 грн. 
за уп.
Агроволокно (упаковка) біле
УТД-14В 30 г./м� (3,2х10) – 199 грн. 
за уп.
Укривний матеріал, використовується 
переважно для укриття розсади на 
грядках. Після посадки насіння (або 
розсади) агроволокно розстеляється 
поверх саджанців і трохи присипаєть-
ся землею. Так можна укривати будь-
які овочі і ягоди (як полуниці, так і по-
мідорів, винограду тощо), а також де-
коративні рослини і квіти. Під захис-
ною плівкою рослини захищені від ко-
мах і птахів, а також від впливу опа-
дів (граду, сильного дощу, які можуть 
пошкодити рослини).

Касета з піддоном для розсади
на 18 вічок (440х205х80)
УТД-1- 32,70 грн. за шт.

Касета з піддоном для розсади
на 36 вічок (440х205х40)
УТД-2 – 31,90 грн. за шт.

Касета з піддоном для розсади
на 50 вічок (440х205х55)
УТД-84 – 33,10 грн. за шт.

²ðèíà Áîáîñü, 
êàíäèäàò ñ.-ã. íàóê, 
äîöåíò êàôåäðè 
îâî÷³âíèöòâà ÍÓ á³îðåñóðñ³â 
³ ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ Óêðà¿íè
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Агроволокно (упаковка) біле
УТД-90  60 г./м� (1,6х10) – 209 грн. 
за уп.
Агроволокно (упаковка) біле
УТД-90В 60 г./м� (3,2х10)– 370 грн. 
за уп.
Для укриття овочевих, ягідних, а та-
кож рослин, що вимагають біля коре-
ня поливу і підв'язки. При заморозках 
аж до -8 С агроволокно зберігає тем-
пературу в парнику та грунті в межах 
позитивної і так захищає рослини від 
переохолодження, в першу чергу – 
кореневу систему. Володіє високими 
характеристиками міцності і стійкістю 
до розриву, витримує сильні снігопа-
ди і усталений товстий сніговий по-
крив при осінньо-зимовому захисті 
озимих, кущів і стовбурів дерев. За-
стосовується для парників, як альтер-
натива поліетиленової плівки. На від-
міну від плівки, агроволокно дає рос-
линам «дихати».



Ùîá âèðîñòèòè äîáðèé óðîæàé 
êàïóñòè, íåîáõ³äíî ïîäáàòè ïðî ¿¿ 
óäîáðåííÿ (ïî÷èíàþ÷è ç óäîáðåí-
íÿ ´ðóíòó äî ï³äæèâëåííÿ ðîñëèí 
âïðîäîâæ âåãåòàö³¿), à òàêîæ â÷à-
ñíî ë³êóâàòè ðîñëèíè â³ä õâîðîá, 
ùî ¿ì çàãðîæóþòü.

ÍÅÇÀÌ²ÍÍ² Ì²ÍÅÐÀËÈ
Ï³ä ÷àñ îñ³ííüîãî ïåðåêîïóâàí-

íÿ ãðÿäêè, äå âè ïëàíóºòå âèðî-
ùóâàòè ðàííþ êàïóñòó, åôåêòèâ-
íî âíîñèòè ãí³é àáî êîìïîñò (2-4 

2êã/ì ), à äëÿ ï³çíüî¿ êàïóñòè – 4-8 
2êã/ì . Áàæàíî âíîñèòè ïðèáëèçíî 

70% ôîñôîðó ³ êàë³þ âîñåíè ï³ä 
÷àñ ïåðåêîïóâàííÿ ´ðóíòó, à 50% 
àçîòó – íàâåñí³, ïåðåä áîðîíóâàí-
íÿì ãðàáëÿìè. Çàëèøîê àçîòó, 
ôîñôîðó ³ êàë³þ âíîñÿòü ÷åðåç 2 
òèæí³ ï³ñëÿ ïðèæèâëåííÿ ðîçñàäè. 
Íåîáõ³äíî ïàì'ÿòàòè, ùî â õîëîä-
íèé ïåð³îä ôîñôîð, ÿêèé ïîòð³-
áåí äëÿ ðîçâèòêó êîðåíåâî¿ ñèñòå-
ìè, ïðàêòè÷íî íå çàñâîþºòüñÿ ç 
´ðóíòó, òîìó âèíèêàº ïîòðåáà ó 
ï³äæèâëåíí³ ðîñëèí. Îð³ºíòîâíå 
ñï³ââ³äíîøåííÿ àçîòó, ôîñôîðó ³ 
êàë³þ ñòàíîâèòü 1:0,5:1 (àçîòó – 
25-30 ã, ôîñôîðó – 10-15 ã, êàë³þ 

çàìî÷óâàííÿ 250 ðîñëèí).
Ïðîòè âåñíÿíî¿ êàïóñòÿíî¿ ìóõè 

åôåêòèâíèì º âèñîêå ï³äãîðòàííÿ 
ðîñëèí. Ñ³âáà ñåëåðè ì³æ ðÿäêàìè 
êàïóñòè â³äëÿêóº øê³äíèêà. Â³äëÿ-
êóº ìóõ îáïèëþâàííÿ ´ðóíòó íàâêî-
ëî ñòåáåë òþòþíîâèì ïèëîì, çì³-
øàíèì ïîð³âíó ³ç ´ðóíòîì àáî ï³-
ñêîì – öå ñë³ä ðîáèòè â ïåð³îä 
ÿéöåêëàäêè ìóõ (â ðàä³óñ³ 4-5 ñì 
â³ä ðîñëèí). Ï³ä ÷àñ çàñåëåííÿ 10% 
ðîñëèí êàïóñòÿíîþ ìóõîþ ìîæíà 
âèêîðèñòîâóâàòè: Àêòåëë³ê, 50%-é 
ê.å. (20 ìë íà 8 ë âîäè), Âîëàòîí 
500, 50%-é ê.å. (12-20 ìë íà 8 ë 
âîäè).

Ïðîòè êàïóñòÿíî¿ ïîïåëèö³ ïî-
òð³áíî ïðîâîäèòè îáðîáêó êàïóñòè 
âæå ç ìîìåíòó ïî÷àòêó çàâ'ÿçó-
âàííÿ ãîëîâîê. Äëÿ öüîãî âèêîðè-
ñòîâóþòü òàê³ õ³ì³÷í³ çàñîáè: Äå-
öèñ, (6 ìë íà 8 ë âîäè); Àêòàðà 
25 WG (1,6 ã íà 8 ë âîäè); Ôóôà-
íîí, 57%-é, ê.å. (24 ìë íà 8 ë âî-
äè) . Ðîñëèíè îáðîáëÿþòü õ³ì³÷íè-
ìè ïðåïàðàòàìè íå ï³çí³øå, í³æ 
çà 20 äí³â äî ïî÷àòêó çáèðàííÿ 
âðîæàþ. Äëÿ â³äëÿêóâàííÿ øê³ä-
íèêà êàïóñòó ðîçì³ùóþòü ïîðÿä ç 
ïîì³äîðàìè. Òàêîæ îáïðèñêóþòü 

2– 20-25 ã íà 1 ì ). Ï³ä ÷àñ âèðî-
ùóâàííÿ êàïóñòè îáîâ'ÿçêîâèì º 

2âíåñåííÿ ìàãí³þ (4-5 ã/ì ) ³ ñ³ðêè 
2(5-6 ã/ì ). Êð³ì òîãî, ÿêùî ó ´ðóíò³ 

íåäîñòàòíüî áîðó, ÿêèé âõîäèòü 
äî ñêëàäó ôåðìåíò³â, â³òàì³í³â òà 
âïëèâàº íà øâèäê³ñòü îêèñíî-â³ä-
íîâëþâàëüíèõ ïðîöåñ³â òà ôîòî-
ñèíòåç – öå ïîã³ðøóº ÿê³ñòü ãîëî-
âîê êàïóñòè. Òîìó äëÿ ïîë³ïøåííÿ 
ëåæêîñò³ ïðîäóêö³¿ ï³ä ÷àñ ¿¿ çáåð³-
ãàííÿ ïðîâîäÿòü ïîçàêîðåíåâå 
ï³äæèâëåííÿ ðîñëèí áîðíîþ êèñ-
ëîòîþ íà ïî÷àòêó çàâ'ÿçóâàííÿ 

2ãîëîâîê ³ç ðîçðàõóíêó 0,1 ã/ì .
Ì³íåðàëüí³ äîáðèâà â ïåð³îä âå-

ãåòàö³¿ êàïóñòè ìîæíà âíîñèòè ç 
ïîëèâíîþ âîäîþ. Ïåðøå ï³äæèâ-
ëåííÿ êàïóñòè ïðîâîäÿòü ó ôàç³ 
ðîçåòêè ëèñòê³â äîçîþ ç ðîçðàõóí-
êó ïî 20 ã àì³à÷íî¿ ñåë³òðè ³ õëî-
ðèñòîãî êàë³þ íà 10 ë âîäè. Ó ïå-
ð³îä çàâ'ÿçóâàííÿ ãîëîâîê ïðîâî-
äÿòü ï³äæèâëåííÿ àçîòîì, ôîñôî-
ðîì ³ êàë³ºì (ïî 20 ã àì³à÷íî¿ ñå-
ë³òðè, ñóïåðôîñôàòó ³ õëîðèñòîãî 
êàë³þ íà 10 ë âîäè). Ï³ä ÷àñ äðó-
ãîãî ï³äæèâëåííÿ áàæàíèì º âíå-
ñåííÿ ³ ì³êðîåëåìåíò³â (0,2-1,0 ã 
áîðíî¿ êèñëîòè, 1,5-2,0 ã ì³äíîãî 

ðîñëèíè âèòÿæêîþ ñóïåðôîñôàòó 
(10 ã íà 10 ë âîäè) ó ñóì³ø³ ç õëî-
ðèñòèì êàë³ºì (5 ã íà 10 ë): êîëè 
ïîÿâèòüñÿ ïîïåëèöÿ. Íàñòóïíå 
îáïðèñêóâàííÿ: âïåðøå – ç ïîÿ-
âîþ ïîïåëèö³, âäðóãå – ÷åðåç 15-
20 äí³â.

Íàðîäí³ ìåòîäè. Ä³ºâèìè º íà-
ñòî¿ òþòþíó, áàäèëëÿ êàðòîïë³ ³ 
ïîì³äîðà, öèáóëåâîãî ëóøïèííÿ, 
ïîïåëó (îáïðèñêóâàòè 2-3 ðàçè 
÷åðåç êîæí³ 7-10 äí³â), ðîç÷èí ìè-
ëà. Åôåêòèâíèì ïðîòè ïîïåëèö³ º 
³ ðÿñíå äîùóâàííÿ õîëîäíîþ 
âîäîþ.

Ïðîô³ëàêòè÷í³ ìåòîäè. Íåîáõ³-
äíî âèäàëÿòè ðîñëèíí³ ðåøòêè, 
äîòðèìóâàòèñü ïðàâèëüíî¿ ñ³âîçì³-
íè, ïðîâîäèòè ðèõëåííÿ ì³æðÿäü, 
çíèùóâàòè õðåñòîöâ³ò³ áóð'ÿíè, íà 
ÿêèõ ïåðåçèìîâóº øê³äíèê, îñî-
áëèâî êâ³òó÷èõ áóð'ÿí³â ó ðÿäêàõ ³ 
íà óçá³÷÷³ äîð³ã.

Ïðîòè êàïóñòÿíî¿ ñîâêè, á³ëàíà, 
ìîë³ åôåêòèâí³ ïðåïàðàòè: á³òî-
êñèáàöèë³í (2 ã/10 ì2), ëåï³äîöèä 
(3-4 ìë/10ì2). Ó ðàç³ â³äñóòíîñò³ 
öèõ ïðåïàðàò³â âèêîðèñòîâóþòü 
âèùåçãàäàí³ õ³ì³÷í³ ³íñåêòèöèäè, 
ðåêîìåíäîâàí³ äëÿ çàñòîñóâàííÿ 

êóïîðîñó, 0,5-1,5 ã ñ³ðêîêèñëîãî 
öèíêó). Äëÿ öüîãî ìîæíà çàñòîñî-
âóâàòè êîìïëåêñí³ âîäîðîç÷èíí³ 
ì³íåðàëüí³ äîáðèâà Òåððàôëåêñ, 
Êåì³ðà, Êîìá³, Êðèñòàëîí, Íóòð³-
âàíò, Àãðîë³ô òà ³í.

Äëÿ ðàííüî¿ êàïóñòè âèêëþ÷à-
þòü àçîòíå ï³äæèâëåííÿ, òîìó ùî 
âîíà äîñèòü øâèäêî ôîðìóº ãî-
ëîâêó ³ ï³äæèâëåííÿ àçîòíèìè äî-
áðèâàìè ìîæå ïðèçâåñòè äî â³ä-
òåðì³íóâàííÿ ïåð³îäó çáîðó âðî-
æàþ òà çá³ëüøèòè âì³ñò í³òðàò³â.

«Ï²ÐÀÒÈ» ÏÎË²Â
Íà âðîæàé êàïóñòè î÷³êóºòå íå 

ò³ëüêè âè, à é ð³çí³ øê³äíèêè, ÿê³ ¿¿ 
ïîëþáëÿþòü. Â óìîâàõ Óêðà¿íè 
íàéá³ëüø ïîøèðåíèìè øê³äíèêà-
ìè êàïóñòè º õðåñòîöâ³ò³ áë³øêè, 
âåñíÿíà êàïóñòÿíà ìóõà, ñòåáëî-
âèé ïðèõîâàíîõîáîòíèê, ïîïåëè-
öÿ, êàïóñòÿíà ì³ëü, êàïóñòÿíèé ³ 
ð³ïàêîâèé á³ëàí, êàïóñòÿíà ñîâêà.

Åôåêòèâíèì çàñîáîì áîðîòüáè 
ç³ øê³äíèêàìè º çàìî÷óâàííÿ êîðå-
í³â ðîçñàäè (ïåðåä âèñàäæóâàííÿì 
ó â³äêðèòèé ´ðóíò) ó ðîç÷èí³ Àêòà-
ðè 25 90-120 õâ (1,5 ã ïðåïàðàòó 
íà 1 ë âîäè – öüîãî âèñòà÷èòü äëÿ 

íà êàïóñò³. Êð³ì òîãî âçäîâæ ä³-
ëÿíêè âèñ³âàþòü ìîðêâó, êð³ï òà 
³íø³ êóëüòóðè ðîäèíè Ñåëåðîâ³.

ÕÂÎÐÎÁÀÌ – Í²!
Ñåðåä õâîðîá êàïóñòè íàéá³ëüø 

ïîøèðåíèìè º ÷îðíà í³æêà, ñó-
äèííèé ³ ñëèçîâèé áàêòåð³îçè, 
ïåðîíîñïîðîç.

Áîðîòüáó ç õâîðîáàìè ïîòð³áíî 
ïðîâîäèòè, ïî÷èíàþ÷è ç ðîçñàä-
íîãî ïåð³îäó.

×îðíà í³æêà. Çáóäíèêàìè ö³º¿ 
íåáåçïå÷íî¿ õâîðîáè º ð³çí³ ´ðóí-
òîâ³ ãðèáè, ó ò.÷. ³ ô³òîôòîðí³. Çà-
õâîðþâàííÿ ïî÷èíàºòüñÿ íà ð³âí³ 
´ðóíòó, õâîðîáà, íà÷å ïåðåõîïëþº 
øèéêó ÷îðíèì ê³ëüöåì, à ñòåáëî 
ðîçñàäè ïàäàº, ìîâ ï³äêîøåíå, 
ëåãêî âèðèâàºòüñÿ ç ´ðóíòó. ²íôåê-
ö³ÿ çáåð³ãàºòüñÿ ³ íàêîïè÷óºòüñÿ ó 
´ðóíò³ ïðè áåççì³íí³é êóëüòóð³ 
ïðîòÿãîì äåê³ëüêîõ ðîê³â. 

Ùîá óíèêíóòè ïîøèðåííÿ õâî-
ðîáè, ïîòð³áíî äîòðèìóâàòèñü àã-
ðîòåõí³÷íèõ çàõîä³â: â÷àñíî ïðîð³-
äæóâàòè ïîñ³âè, ïîëèâàòè ðîñëè-
íè òåïëîþ âîäîþ, ðîçïóøóâàòè 
´ðóíò, íå äîïóñêàòè ïåðåçâîëî-
æåííÿ òà çàïëèâàííÿ ´ðóíòó. Êð³ì 

Щоб�урожай�
капустикапустикапусти
�був�
розкішним

²ðèíà Áîáîñü, 
êàíäèäàò ñ.-ã. íàóê, 
äîöåíò êàôåäðè 
îâî÷³âíèöòâà ÍÓ 
á³îðåñóðñ³â 
³ ïðèðîäîêîðèñòó-
âàííÿ Óêðà¿íè

Çäîðîâà ðîçñàäà êàïóñòè

Ïîëèâàííÿ êàïóñòè Çäîðîâà êàïóñòà Êàïóñòÿíà ïîïåëèöÿ Óðàæåííÿ âåñíÿíîþ êàïóñòÿíîþ ìóõîþ

Ê³ëà íà êàïóñò³ Êîð³íü êàïóñòè, óðàæåíèé ê³ëîþÊîð³íü êàïóñòè, óðàæåíèé ê³ëîþ Ïåðîíîñïîðîç êàïóñòè
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Ùîá âèðîñòèòè äîáðèé óðîæàé 
êàïóñòè, íåîáõ³äíî ïîäáàòè ïðî ¿¿ 
óäîáðåííÿ (ïî÷èíàþ÷è ç óäîáðåí-
íÿ ´ðóíòó äî ï³äæèâëåííÿ ðîñëèí 
âïðîäîâæ âåãåòàö³¿), à òàêîæ â÷à-
ñíî ë³êóâàòè ðîñëèíè â³ä õâîðîá, 
ùî ¿ì çàãðîæóþòü.

ÍÅÇÀÌ²ÍÍ² Ì²ÍÅÐÀËÈ
Ï³ä ÷àñ îñ³ííüîãî ïåðåêîïóâàí-

íÿ ãðÿäêè, äå âè ïëàíóºòå âèðî-
ùóâàòè ðàííþ êàïóñòó, åôåêòèâ-
íî âíîñèòè ãí³é àáî êîìïîñò (2-4 

2êã/ì ), à äëÿ ï³çíüî¿ êàïóñòè – 4-8 
2êã/ì . Áàæàíî âíîñèòè ïðèáëèçíî 

70% ôîñôîðó ³ êàë³þ âîñåíè ï³ä 
÷àñ ïåðåêîïóâàííÿ ´ðóíòó, à 50% 
àçîòó – íàâåñí³, ïåðåä áîðîíóâàí-
íÿì ãðàáëÿìè. Çàëèøîê àçîòó, 
ôîñôîðó ³ êàë³þ âíîñÿòü ÷åðåç 2 
òèæí³ ï³ñëÿ ïðèæèâëåííÿ ðîçñàäè. 
Íåîáõ³äíî ïàì'ÿòàòè, ùî â õîëîä-
íèé ïåð³îä ôîñôîð, ÿêèé ïîòð³-
áåí äëÿ ðîçâèòêó êîðåíåâî¿ ñèñòå-
ìè, ïðàêòè÷íî íå çàñâîþºòüñÿ ç 
´ðóíòó, òîìó âèíèêàº ïîòðåáà ó 
ï³äæèâëåíí³ ðîñëèí. Îð³ºíòîâíå 
ñï³ââ³äíîøåííÿ àçîòó, ôîñôîðó ³ 
êàë³þ ñòàíîâèòü 1:0,5:1 (àçîòó – 
25-30 ã, ôîñôîðó – 10-15 ã, êàë³þ 

çàìî÷óâàííÿ 250 ðîñëèí).
Ïðîòè âåñíÿíî¿ êàïóñòÿíî¿ ìóõè 

åôåêòèâíèì º âèñîêå ï³äãîðòàííÿ 
ðîñëèí. Ñ³âáà ñåëåðè ì³æ ðÿäêàìè 
êàïóñòè â³äëÿêóº øê³äíèêà. Â³äëÿ-
êóº ìóõ îáïèëþâàííÿ ´ðóíòó íàâêî-
ëî ñòåáåë òþòþíîâèì ïèëîì, çì³-
øàíèì ïîð³âíó ³ç ´ðóíòîì àáî ï³-
ñêîì – öå ñë³ä ðîáèòè â ïåð³îä 
ÿéöåêëàäêè ìóõ (â ðàä³óñ³ 4-5 ñì 
â³ä ðîñëèí). Ï³ä ÷àñ çàñåëåííÿ 10% 
ðîñëèí êàïóñòÿíîþ ìóõîþ ìîæíà 
âèêîðèñòîâóâàòè: Àêòåëë³ê, 50%-é 
ê.å. (20 ìë íà 8 ë âîäè), Âîëàòîí 
500, 50%-é ê.å. (12-20 ìë íà 8 ë 
âîäè).

Ïðîòè êàïóñòÿíî¿ ïîïåëèö³ ïî-
òð³áíî ïðîâîäèòè îáðîáêó êàïóñòè 
âæå ç ìîìåíòó ïî÷àòêó çàâ'ÿçó-
âàííÿ ãîëîâîê. Äëÿ öüîãî âèêîðè-
ñòîâóþòü òàê³ õ³ì³÷í³ çàñîáè: Äå-
öèñ, (6 ìë íà 8 ë âîäè); Àêòàðà 
25 WG (1,6 ã íà 8 ë âîäè); Ôóôà-
íîí, 57%-é, ê.å. (24 ìë íà 8 ë âî-
äè) . Ðîñëèíè îáðîáëÿþòü õ³ì³÷íè-
ìè ïðåïàðàòàìè íå ï³çí³øå, í³æ 
çà 20 äí³â äî ïî÷àòêó çáèðàííÿ 
âðîæàþ. Äëÿ â³äëÿêóâàííÿ øê³ä-
íèêà êàïóñòó ðîçì³ùóþòü ïîðÿä ç 
ïîì³äîðàìè. Òàêîæ îáïðèñêóþòü 

2– 20-25 ã íà 1 ì ). Ï³ä ÷àñ âèðî-
ùóâàííÿ êàïóñòè îáîâ'ÿçêîâèì º 

2âíåñåííÿ ìàãí³þ (4-5 ã/ì ) ³ ñ³ðêè 
2(5-6 ã/ì ). Êð³ì òîãî, ÿêùî ó ´ðóíò³ 

íåäîñòàòíüî áîðó, ÿêèé âõîäèòü 
äî ñêëàäó ôåðìåíò³â, â³òàì³í³â òà 
âïëèâàº íà øâèäê³ñòü îêèñíî-â³ä-
íîâëþâàëüíèõ ïðîöåñ³â òà ôîòî-
ñèíòåç – öå ïîã³ðøóº ÿê³ñòü ãîëî-
âîê êàïóñòè. Òîìó äëÿ ïîë³ïøåííÿ 
ëåæêîñò³ ïðîäóêö³¿ ï³ä ÷àñ ¿¿ çáåð³-
ãàííÿ ïðîâîäÿòü ïîçàêîðåíåâå 
ï³äæèâëåííÿ ðîñëèí áîðíîþ êèñ-
ëîòîþ íà ïî÷àòêó çàâ'ÿçóâàííÿ 

2ãîëîâîê ³ç ðîçðàõóíêó 0,1 ã/ì .
Ì³íåðàëüí³ äîáðèâà â ïåð³îä âå-

ãåòàö³¿ êàïóñòè ìîæíà âíîñèòè ç 
ïîëèâíîþ âîäîþ. Ïåðøå ï³äæèâ-
ëåííÿ êàïóñòè ïðîâîäÿòü ó ôàç³ 
ðîçåòêè ëèñòê³â äîçîþ ç ðîçðàõóí-
êó ïî 20 ã àì³à÷íî¿ ñåë³òðè ³ õëî-
ðèñòîãî êàë³þ íà 10 ë âîäè. Ó ïå-
ð³îä çàâ'ÿçóâàííÿ ãîëîâîê ïðîâî-
äÿòü ï³äæèâëåííÿ àçîòîì, ôîñôî-
ðîì ³ êàë³ºì (ïî 20 ã àì³à÷íî¿ ñå-
ë³òðè, ñóïåðôîñôàòó ³ õëîðèñòîãî 
êàë³þ íà 10 ë âîäè). Ï³ä ÷àñ äðó-
ãîãî ï³äæèâëåííÿ áàæàíèì º âíå-
ñåííÿ ³ ì³êðîåëåìåíò³â (0,2-1,0 ã 
áîðíî¿ êèñëîòè, 1,5-2,0 ã ì³äíîãî 

ðîñëèíè âèòÿæêîþ ñóïåðôîñôàòó 
(10 ã íà 10 ë âîäè) ó ñóì³ø³ ç õëî-
ðèñòèì êàë³ºì (5 ã íà 10 ë): êîëè 
ïîÿâèòüñÿ ïîïåëèöÿ. Íàñòóïíå 
îáïðèñêóâàííÿ: âïåðøå – ç ïîÿ-
âîþ ïîïåëèö³, âäðóãå – ÷åðåç 15-
20 äí³â.

Íàðîäí³ ìåòîäè. Ä³ºâèìè º íà-
ñòî¿ òþòþíó, áàäèëëÿ êàðòîïë³ ³ 
ïîì³äîðà, öèáóëåâîãî ëóøïèííÿ, 
ïîïåëó (îáïðèñêóâàòè 2-3 ðàçè 
÷åðåç êîæí³ 7-10 äí³â), ðîç÷èí ìè-
ëà. Åôåêòèâíèì ïðîòè ïîïåëèö³ º 
³ ðÿñíå äîùóâàííÿ õîëîäíîþ 
âîäîþ.

Ïðîô³ëàêòè÷í³ ìåòîäè. Íåîáõ³-
äíî âèäàëÿòè ðîñëèíí³ ðåøòêè, 
äîòðèìóâàòèñü ïðàâèëüíî¿ ñ³âîçì³-
íè, ïðîâîäèòè ðèõëåííÿ ì³æðÿäü, 
çíèùóâàòè õðåñòîöâ³ò³ áóð'ÿíè, íà 
ÿêèõ ïåðåçèìîâóº øê³äíèê, îñî-
áëèâî êâ³òó÷èõ áóð'ÿí³â ó ðÿäêàõ ³ 
íà óçá³÷÷³ äîð³ã.

Ïðîòè êàïóñòÿíî¿ ñîâêè, á³ëàíà, 
ìîë³ åôåêòèâí³ ïðåïàðàòè: á³òî-
êñèáàöèë³í (2 ã/10 ì2), ëåï³äîöèä 
(3-4 ìë/10ì2). Ó ðàç³ â³äñóòíîñò³ 
öèõ ïðåïàðàò³â âèêîðèñòîâóþòü 
âèùåçãàäàí³ õ³ì³÷í³ ³íñåêòèöèäè, 
ðåêîìåíäîâàí³ äëÿ çàñòîñóâàííÿ 

êóïîðîñó, 0,5-1,5 ã ñ³ðêîêèñëîãî 
öèíêó). Äëÿ öüîãî ìîæíà çàñòîñî-
âóâàòè êîìïëåêñí³ âîäîðîç÷èíí³ 
ì³íåðàëüí³ äîáðèâà Òåððàôëåêñ, 
Êåì³ðà, Êîìá³, Êðèñòàëîí, Íóòð³-
âàíò, Àãðîë³ô òà ³í.

Äëÿ ðàííüî¿ êàïóñòè âèêëþ÷à-
þòü àçîòíå ï³äæèâëåííÿ, òîìó ùî 
âîíà äîñèòü øâèäêî ôîðìóº ãî-
ëîâêó ³ ï³äæèâëåííÿ àçîòíèìè äî-
áðèâàìè ìîæå ïðèçâåñòè äî â³ä-
òåðì³íóâàííÿ ïåð³îäó çáîðó âðî-
æàþ òà çá³ëüøèòè âì³ñò í³òðàò³â.

«Ï²ÐÀÒÈ» ÏÎË²Â
Íà âðîæàé êàïóñòè î÷³êóºòå íå 

ò³ëüêè âè, à é ð³çí³ øê³äíèêè, ÿê³ ¿¿ 
ïîëþáëÿþòü. Â óìîâàõ Óêðà¿íè 
íàéá³ëüø ïîøèðåíèìè øê³äíèêà-
ìè êàïóñòè º õðåñòîöâ³ò³ áë³øêè, 
âåñíÿíà êàïóñòÿíà ìóõà, ñòåáëî-
âèé ïðèõîâàíîõîáîòíèê, ïîïåëè-
öÿ, êàïóñòÿíà ì³ëü, êàïóñòÿíèé ³ 
ð³ïàêîâèé á³ëàí, êàïóñòÿíà ñîâêà.

Åôåêòèâíèì çàñîáîì áîðîòüáè 
ç³ øê³äíèêàìè º çàìî÷óâàííÿ êîðå-
í³â ðîçñàäè (ïåðåä âèñàäæóâàííÿì 
ó â³äêðèòèé ´ðóíò) ó ðîç÷èí³ Àêòà-
ðè 25 90-120 õâ (1,5 ã ïðåïàðàòó 
íà 1 ë âîäè – öüîãî âèñòà÷èòü äëÿ 

íà êàïóñò³. Êð³ì òîãî âçäîâæ ä³-
ëÿíêè âèñ³âàþòü ìîðêâó, êð³ï òà 
³íø³ êóëüòóðè ðîäèíè Ñåëåðîâ³.

ÕÂÎÐÎÁÀÌ – Í²!
Ñåðåä õâîðîá êàïóñòè íàéá³ëüø 

ïîøèðåíèìè º ÷îðíà í³æêà, ñó-
äèííèé ³ ñëèçîâèé áàêòåð³îçè, 
ïåðîíîñïîðîç.

Áîðîòüáó ç õâîðîáàìè ïîòð³áíî 
ïðîâîäèòè, ïî÷èíàþ÷è ç ðîçñàä-
íîãî ïåð³îäó.

×îðíà í³æêà. Çáóäíèêàìè ö³º¿ 
íåáåçïå÷íî¿ õâîðîáè º ð³çí³ ´ðóí-
òîâ³ ãðèáè, ó ò.÷. ³ ô³òîôòîðí³. Çà-
õâîðþâàííÿ ïî÷èíàºòüñÿ íà ð³âí³ 
´ðóíòó, õâîðîáà, íà÷å ïåðåõîïëþº 
øèéêó ÷îðíèì ê³ëüöåì, à ñòåáëî 
ðîçñàäè ïàäàº, ìîâ ï³äêîøåíå, 
ëåãêî âèðèâàºòüñÿ ç ´ðóíòó. ²íôåê-
ö³ÿ çáåð³ãàºòüñÿ ³ íàêîïè÷óºòüñÿ ó 
´ðóíò³ ïðè áåççì³íí³é êóëüòóð³ 
ïðîòÿãîì äåê³ëüêîõ ðîê³â. 

Ùîá óíèêíóòè ïîøèðåííÿ õâî-
ðîáè, ïîòð³áíî äîòðèìóâàòèñü àã-
ðîòåõí³÷íèõ çàõîä³â: â÷àñíî ïðîð³-
äæóâàòè ïîñ³âè, ïîëèâàòè ðîñëè-
íè òåïëîþ âîäîþ, ðîçïóøóâàòè 
´ðóíò, íå äîïóñêàòè ïåðåçâîëî-
æåííÿ òà çàïëèâàííÿ ´ðóíòó. Êð³ì 

Щоб�урожай�
капустикапустикапусти
�був�
розкішним

²ðèíà Áîáîñü, 
êàíäèäàò ñ.-ã. íàóê, 
äîöåíò êàôåäðè 
îâî÷³âíèöòâà ÍÓ 
á³îðåñóðñ³â 
³ ïðèðîäîêîðèñòó-
âàííÿ Óêðà¿íè

Çäîðîâà ðîçñàäà êàïóñòè

Ïîëèâàííÿ êàïóñòè Çäîðîâà êàïóñòà Êàïóñòÿíà ïîïåëèöÿ Óðàæåííÿ âåñíÿíîþ êàïóñòÿíîþ ìóõîþ

Ê³ëà íà êàïóñò³ Êîð³íü êàïóñòè, óðàæåíèé ê³ëîþÊîð³íü êàïóñòè, óðàæåíèé ê³ëîþ Ïåðîíîñïîðîç êàïóñòè
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òîãî, ïðè âèðîùóâàíí³ ðîçñàäè 
îâî÷åâèõ êóëüòóð ïîòð³áíî âèêî-
ðèñòîâóâàòè ïðåïàðàò Ïðåâ³êóð 
607 ÑË (15 ìë íà 10 ë âîäè). Íèì 
ïîëèâàþòü ðîçñàäó êàïóñòè – äâà 
ðàçè ç ³íòåðâàëîì ó 2-3 òèæí³. Ðî-
ç÷èíîì ê³ìíàòíî¿ òåìïåðàòóðè ïî-
ëèâàþòü ´ðóíò ï³ä ÷àñ ñ³âáè íàñ³í-
íÿ àáî ç ïîÿâîþ ñõîä³â, âèêîðè-

2ñòîâóþ÷è 2-4 ë íà 1 ì , ç íàñòóï-
íèì ïîëèâîì ÷åðåç 4-6 òèæí³â. 
Ïîëèâàòè ðîçñàäó ïîòð³áíî ³ çà 
â³äñóòíîñò³ ïåðøèõ îçíàê õâîðîáè 
ç ìåòîþ ïðîô³ëàêòèêè, íå ÷åêàþ-
÷è ïîêè õâîðîáà âèíèêíå.

Êîëè âæå ç'ÿâèëèñÿ ïåðø³ îçíà-
êè õâîðîáè, ðîñëèíè ïîòð³áíî 
øâèäêî îáðîáèòè 1 %-íîþ áîðäî-
ñüêîþ ð³äèíîþ àáî ðîç÷èíîì ìà-
ðãàíöåâîêèñëîãî êàë³þ (ìàëèíî-
âîãî çàáàðâëåííÿ). Íîðìà âèòðà-
òè ð³äèíè íå ïîâèííà ïåðåâèùó-

2âàòè 1 ë íà 1 ì .
Êèëà. Äóæå øêîäèòü êàïóñò³ êè-

ëà, ÿêà ðîçâèâàºòüñÿ íà êèñëèõ 
´ðóíòàõ. Òàê³ ãðóíòè ïîòð³áíî âà-
ïíóâàòè - ç ðîçðàõóíêó 3-5 ò/ãà. 
Âíåñåííÿ ôóíã³öèä³â, ÿê³ ì³ñòÿòü 

ñ³ðêó, ï³ä ÷àñ âèñàäæóâàííÿ ðîç-
2ñàäè (Ôóíäàçîë, 10 ìë íà 10 ì  – 

îäèí ðàç) òàêîæ º äóæå åôåêòèâ-
íèì ìåòîäîì.

Ïåðîíîñïîðîç. Âåëèêî¿ øêîäè 
óðîæàþ êàïóñòè çàâäàº ïåðîíî-
ñïîðîç. Ó ì³ðó ðîçâèòêó õâîðîáè 
óðàæóºòüñÿ âñÿ ëèñòêîâà ïëàñòè-
íêà, âîíà íàáóâàº æîâòîãî çàáàð-
âëåííÿ, ëèñòêè çàñèõàþòü ³ îïà-
äàþòü. Íà äîðîñëèõ ðîñëèíàõ 
óðàæóþòüñÿ íèæí³ ëèñòêè. Åôåê-
òèâíèì ìåòîäîì ïðîòè ö³º¿ õâîðî-
áè º ïðîòðóþâàííÿ íàñ³ííÿ ïðî-
ãð³âàííÿì â ãàðÿ÷³é âîä³ çà òåìïå-
ðàòóðè 48-50°Ñ ïðîòÿãîì 20 õâè-
ëèí, à ïîò³ì îõîëîäæåííÿ ¿õ ïðî-
òÿãîì 2-3 õâ. Ó ðàç³ âèêîðèñòàííÿ 
íåïðîòðóºíîãî íàñ³ííÿ, ðîñëèíè 
îáðîáëÿþòü â ïåð³îä âåãåòàö³¿ 
ïðåïàðàòàìè Àêðîáàò ÌÖ (2 ìë/ 

2 210 ì  ), Àëüºòò (2 ìë/10 ì  ) òà ³í.
Áàêòåð³îç. Îñòàíí³ì ÷àñîì ´ðóí-

òè âñå á³ëüøå çàðàæåí³ çáóäíè-
êàìè áàêòåð³îçó. Õâîðîáà ïðîÿâ-
ëÿºòüñÿ âæå íà äîðîñëèõ ðîñëè-
íàõ. Íàéá³ëüø õàðàêòåðíèìè 
îçíàêàìè º ïîæîâò³ííÿ ëèñòê³â ³ 

ïî÷îðí³ííÿ æèëîê. Ñèëüíî ðîçâè-
âàºòüñÿ áàêòåð³îç â òåïëó äîùîâó 
ïîãîäó. Ó á³ëüøîñò³ âèïàäê³â õâî-
ðîáà ðîçïîâñþäæóºòüñÿ ³ç çàðà-
æåíèì íàñ³ííÿì òà ó ðàç³ íåäî-
òðèìàííÿ ïðàâèëüíî¿ ñ³âîçì³íè. 
Òîìó âàæëèâî ïðîâîäèòè òåðì³-
÷íó îáðîáêó íàñ³ííÿ êàïóñòè (âè-
òðèìóþòü éîãî â ãàðÿ÷³é âîä³ 50-
60°Ñ ïðîòÿãîì 20 õâ) òà äîòðèìó-
âàòèñü ïðàâèëüíî¿ ñ³âîçì³íè. Êðà-
ùèìè ïîïåðåäíèêàìè äëÿ êàïó-
ñòè º öèáóëèíí³ (ð³ï÷àñòà, ïîðåé), 
ãàðáóçîâ³ (îã³ðîê, êàáà÷îê, ïàòè-
ñîí, ãàðáóç), áîáîâ³ (ãîðîõ, á³á, 
êâàñîëÿ), êàðòîïëÿ, áàãàòîð³÷í³ 
òðàâè. Äîïóñòèì³ – ÷àñíèê, ïîì³-
äîð, ïåðåöü, áàêëàæàí, êîðåíå-
ïë³äí³ (áóðÿê, ìîðêâà, ïàñòåðíàê, 
ïåòðóøêà, ñåëåðà), îçèì³ çåðíîâ³. 
Íå ñë³ä âèðîùóâàòè êàïóñòó ï³ñëÿ 
êóëüòóð ç ðîäèíè Êàïóñòÿí³ (ðåäè-
ñêà, ð³ïà, ðåäüêà ³í.), êóêóðóäçè. 
Ïîâåðíåííÿ êóëüòóðè ìîæëèâå 
ëèøå ÷åðåç 3-4 ðîêè, à ó ðàç³ 
âèÿâëåííÿ çáóäíèêà áàêòåð³îçó – 
íå ðàí³øå, í³æ ÷åðåç 7-8 ðîê³â.

×îðíà í³æêà íà ðîçñàä³ êàïóñòè Ãóñåíèö³ á³ëàíà êàïóñòÿíîãî

Áàêòåð³îç êàïóñòè Áàêòåð³îç ïåê³íñüêî¿ êàïóñòè

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

  Новою Поштою до дверей

Укрпоштою   Новою Поштою

  Новою Поштою до дверей

Доставка: Доставка:

Передплата 
на журнал 
СонцеСад 
на 2017 р.

Передплата 
на журнал 
СонцеСад 
на 2017 р.

Передплата 
на журнал 
бібліотека
СонцеСад 
на 2017 р.

Передплата 
на журнал 
бібліотека
СонцеСад 
на 2017 р.
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8484

1

2

1

2

«ÑîíöåÑàä» çàáåçïå÷èòü Òåáå ïî-
òð³áíèìè äîäàòêîâèìè êàòàëîãàìè òà 
ðåêëàìíèìè ìàòåð³àëàìè. Äîïîìîæè 
çðîáèòè çàìîâëåííÿ äðóãó. Àáî ïðîñ-
òî ðîçäàé êàòàëîãè òèì, õòî ö³êàâè-
òüñÿ ñàäîì-ãîðîäîì, ïîïåðåäèâøè ¿õ, 
ùî äëÿ îòðèìàííÿ ïîäàðóíêó ïðè çà-
ìîâëåíí³ âîíè ìàþòü âêàçàòè Òâî¿ 
äàí³ (êîä êë³ºíòà àáî ÿê Òåáå çâàòè ³ 
Òâ³é òåëåôîí). Âîíè çðîáëÿòü çàìîâ-
ëåííÿ - ³ Òåáå æäóòü âèíàãîðîäè!

Ïðåì³¿ òà çíèæêè
Ïðåì³¿ íàðàõîâóþòüñÿ îäèí ðàç íà 

êîæíå çàìîâëåííÿ Òâî¿õ äðóç³â. Ñóìè 
çàìîâëåíü Òâî¿õ äðóç³â ³, â³äïîâ³äíî 
ñóìè Òâî¿õ ïðåì³é  çà ïîïåðåäí³ 3 ì³-
ñÿö³ áóäóòü ïîâ³äîìëÿòèñÿ ðàç ó 3 ì³-
ñÿö³ â òàê³ ñòðîêè: 1-10 áåðåçíÿ, 1-10 
÷åðâíÿ, 1-10 âåðåñíÿ, 1-10 ãðóäíÿ.

Ùîá ó ìàéáóòíüîìó ³ íàäàë³ îòðèìó-
âàòè ïðåì³¿ â³ä âñå íîâèõ çàìîâëåíü 
óñ³õ ðàí³øå çíàéäåíèõ äðóç³â òà êîðè-
ñòàòèñü çíèæêîþ 10%  íà Òâî¿ çàìîâ-
ëåííÿ Òîá³ òðåáà áóäå õî÷à á ðàç ó ï³â-
ð³÷÷³: 
1) çíàéòè íàì íîâîãî äðóãà; 
2) ñàìîìó êóïèòè òîâàð íà âêàçàíó â 
êàòàëîç³ ì³í³ìàëüíó 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 äîçàìîâè-
òè ÿêèéñü òîâàð, òàê, ùîá çàãàëüíà ñó-
ìà ïðåì³¿ òà Òâîãî çàìîâëåííÿ ïåðå-
âèùóâàëà ñóìó ì³í³ìàëüíîãî çàìîâ-
ëåííÿ.

×åðåç äåÿêèé ÷àñ Òè çìîæåø 
ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÎ îòðèìóâàòè áàãàòî 
ñàäæàíö³â, ÷àþ, êàâè, êíèã  òà ³íøèõ 
òîâàð³â «ÑîíöåÑàäó». 

Íàïðèêëàä, ÷åðåç ê³ëüêà ðîê³â Òè çíàé-
äåø 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.

Ïðèì³òêà. Ðåêîìåíäîâàí³ îñîáè (äðóç³) 
ìàþòü áóòè íîâèìè êë³ºíòàìè, òîáòî ðàí³-
øå íå çàìîâëÿëè â íàñ òîâàð ÷è êàòàëîã. 
Äî íîâèõ êë³ºíò³â íå çàðàõîâóþòüñÿ îñîáè, 
ÿê³ ïðîæèâàþòü çà îäíîþ àäðåñîþ. Äðóç³ 
ÎÁÎÂ’ßÇÊÎÂÎ ìàþòü çàáðàòè ñâîº 
çàìîâëåííÿ.
 * Ï³ä ïîäàðóíêîì òà ïðåì³ÿìè ìàºòüñÿ íà óâàç³ ìîæëèâ³ñòü 
    ïðèäáàííÿ òîâàðó çà 0,01 ãðí.
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òîãî, ïðè âèðîùóâàíí³ ðîçñàäè 
îâî÷åâèõ êóëüòóð ïîòð³áíî âèêî-
ðèñòîâóâàòè ïðåïàðàò Ïðåâ³êóð 
607 ÑË (15 ìë íà 10 ë âîäè). Íèì 
ïîëèâàþòü ðîçñàäó êàïóñòè – äâà 
ðàçè ç ³íòåðâàëîì ó 2-3 òèæí³. Ðî-
ç÷èíîì ê³ìíàòíî¿ òåìïåðàòóðè ïî-
ëèâàþòü ´ðóíò ï³ä ÷àñ ñ³âáè íàñ³í-
íÿ àáî ç ïîÿâîþ ñõîä³â, âèêîðè-

2ñòîâóþ÷è 2-4 ë íà 1 ì , ç íàñòóï-
íèì ïîëèâîì ÷åðåç 4-6 òèæí³â. 
Ïîëèâàòè ðîçñàäó ïîòð³áíî ³ çà 
â³äñóòíîñò³ ïåðøèõ îçíàê õâîðîáè 
ç ìåòîþ ïðîô³ëàêòèêè, íå ÷åêàþ-
÷è ïîêè õâîðîáà âèíèêíå.

Êîëè âæå ç'ÿâèëèñÿ ïåðø³ îçíà-
êè õâîðîáè, ðîñëèíè ïîòð³áíî 
øâèäêî îáðîáèòè 1 %-íîþ áîðäî-
ñüêîþ ð³äèíîþ àáî ðîç÷èíîì ìà-
ðãàíöåâîêèñëîãî êàë³þ (ìàëèíî-
âîãî çàáàðâëåííÿ). Íîðìà âèòðà-
òè ð³äèíè íå ïîâèííà ïåðåâèùó-

2âàòè 1 ë íà 1 ì .
Êèëà. Äóæå øêîäèòü êàïóñò³ êè-

ëà, ÿêà ðîçâèâàºòüñÿ íà êèñëèõ 
´ðóíòàõ. Òàê³ ãðóíòè ïîòð³áíî âà-
ïíóâàòè - ç ðîçðàõóíêó 3-5 ò/ãà. 
Âíåñåííÿ ôóíã³öèä³â, ÿê³ ì³ñòÿòü 

ñ³ðêó, ï³ä ÷àñ âèñàäæóâàííÿ ðîç-
2ñàäè (Ôóíäàçîë, 10 ìë íà 10 ì  – 

îäèí ðàç) òàêîæ º äóæå åôåêòèâ-
íèì ìåòîäîì.

Ïåðîíîñïîðîç. Âåëèêî¿ øêîäè 
óðîæàþ êàïóñòè çàâäàº ïåðîíî-
ñïîðîç. Ó ì³ðó ðîçâèòêó õâîðîáè 
óðàæóºòüñÿ âñÿ ëèñòêîâà ïëàñòè-
íêà, âîíà íàáóâàº æîâòîãî çàáàð-
âëåííÿ, ëèñòêè çàñèõàþòü ³ îïà-
äàþòü. Íà äîðîñëèõ ðîñëèíàõ 
óðàæóþòüñÿ íèæí³ ëèñòêè. Åôåê-
òèâíèì ìåòîäîì ïðîòè ö³º¿ õâîðî-
áè º ïðîòðóþâàííÿ íàñ³ííÿ ïðî-
ãð³âàííÿì â ãàðÿ÷³é âîä³ çà òåìïå-
ðàòóðè 48-50°Ñ ïðîòÿãîì 20 õâè-
ëèí, à ïîò³ì îõîëîäæåííÿ ¿õ ïðî-
òÿãîì 2-3 õâ. Ó ðàç³ âèêîðèñòàííÿ 
íåïðîòðóºíîãî íàñ³ííÿ, ðîñëèíè 
îáðîáëÿþòü â ïåð³îä âåãåòàö³¿ 
ïðåïàðàòàìè Àêðîáàò ÌÖ (2 ìë/ 

2 210 ì  ), Àëüºòò (2 ìë/10 ì  ) òà ³í.
Áàêòåð³îç. Îñòàíí³ì ÷àñîì ´ðóí-

òè âñå á³ëüøå çàðàæåí³ çáóäíè-
êàìè áàêòåð³îçó. Õâîðîáà ïðîÿâ-
ëÿºòüñÿ âæå íà äîðîñëèõ ðîñëè-
íàõ. Íàéá³ëüø õàðàêòåðíèìè 
îçíàêàìè º ïîæîâò³ííÿ ëèñòê³â ³ 

ïî÷îðí³ííÿ æèëîê. Ñèëüíî ðîçâè-
âàºòüñÿ áàêòåð³îç â òåïëó äîùîâó 
ïîãîäó. Ó á³ëüøîñò³ âèïàäê³â õâî-
ðîáà ðîçïîâñþäæóºòüñÿ ³ç çàðà-
æåíèì íàñ³ííÿì òà ó ðàç³ íåäî-
òðèìàííÿ ïðàâèëüíî¿ ñ³âîçì³íè. 
Òîìó âàæëèâî ïðîâîäèòè òåðì³-
÷íó îáðîáêó íàñ³ííÿ êàïóñòè (âè-
òðèìóþòü éîãî â ãàðÿ÷³é âîä³ 50-
60°Ñ ïðîòÿãîì 20 õâ) òà äîòðèìó-
âàòèñü ïðàâèëüíî¿ ñ³âîçì³íè. Êðà-
ùèìè ïîïåðåäíèêàìè äëÿ êàïó-
ñòè º öèáóëèíí³ (ð³ï÷àñòà, ïîðåé), 
ãàðáóçîâ³ (îã³ðîê, êàáà÷îê, ïàòè-
ñîí, ãàðáóç), áîáîâ³ (ãîðîõ, á³á, 
êâàñîëÿ), êàðòîïëÿ, áàãàòîð³÷í³ 
òðàâè. Äîïóñòèì³ – ÷àñíèê, ïîì³-
äîð, ïåðåöü, áàêëàæàí, êîðåíå-
ïë³äí³ (áóðÿê, ìîðêâà, ïàñòåðíàê, 
ïåòðóøêà, ñåëåðà), îçèì³ çåðíîâ³. 
Íå ñë³ä âèðîùóâàòè êàïóñòó ï³ñëÿ 
êóëüòóð ç ðîäèíè Êàïóñòÿí³ (ðåäè-
ñêà, ð³ïà, ðåäüêà ³í.), êóêóðóäçè. 
Ïîâåðíåííÿ êóëüòóðè ìîæëèâå 
ëèøå ÷åðåç 3-4 ðîêè, à ó ðàç³ 
âèÿâëåííÿ çáóäíèêà áàêòåð³îçó – 
íå ðàí³øå, í³æ ÷åðåç 7-8 ðîê³â.

×îðíà í³æêà íà ðîçñàä³ êàïóñòè Ãóñåíèö³ á³ëàíà êàïóñòÿíîãî

Áàêòåð³îç êàïóñòè Áàêòåð³îç ïåê³íñüêî¿ êàïóñòè

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

  Новою Поштою до дверей

Укрпоштою   Новою Поштою

  Новою Поштою до дверей

Доставка: Доставка:

Передплата 
на журнал 
СонцеСад 
на 2017 р.

Передплата 
на журнал 
СонцеСад 
на 2017 р.

Передплата 
на журнал 
бібліотека
СонцеСад 
на 2017 р.

Передплата 
на журнал 
бібліотека
СонцеСад 
на 2017 р.

3232

8484

1

2

1

2

«ÑîíöåÑàä» çàáåçïå÷èòü Òåáå ïî-
òð³áíèìè äîäàòêîâèìè êàòàëîãàìè òà 
ðåêëàìíèìè ìàòåð³àëàìè. Äîïîìîæè 
çðîáèòè çàìîâëåííÿ äðóãó. Àáî ïðîñ-
òî ðîçäàé êàòàëîãè òèì, õòî ö³êàâè-
òüñÿ ñàäîì-ãîðîäîì, ïîïåðåäèâøè ¿õ, 
ùî äëÿ îòðèìàííÿ ïîäàðóíêó ïðè çà-
ìîâëåíí³ âîíè ìàþòü âêàçàòè Òâî¿ 
äàí³ (êîä êë³ºíòà àáî ÿê Òåáå çâàòè ³ 
Òâ³é òåëåôîí). Âîíè çðîáëÿòü çàìîâ-
ëåííÿ - ³ Òåáå æäóòü âèíàãîðîäè!

Ïðåì³¿ òà çíèæêè
Ïðåì³¿ íàðàõîâóþòüñÿ îäèí ðàç íà 

êîæíå çàìîâëåííÿ Òâî¿õ äðóç³â. Ñóìè 
çàìîâëåíü Òâî¿õ äðóç³â ³, â³äïîâ³äíî 
ñóìè Òâî¿õ ïðåì³é  çà ïîïåðåäí³ 3 ì³-
ñÿö³ áóäóòü ïîâ³äîìëÿòèñÿ ðàç ó 3 ì³-
ñÿö³ â òàê³ ñòðîêè: 1-10 áåðåçíÿ, 1-10 
÷åðâíÿ, 1-10 âåðåñíÿ, 1-10 ãðóäíÿ.

Ùîá ó ìàéáóòíüîìó ³ íàäàë³ îòðèìó-
âàòè ïðåì³¿ â³ä âñå íîâèõ çàìîâëåíü 
óñ³õ ðàí³øå çíàéäåíèõ äðóç³â òà êîðè-
ñòàòèñü çíèæêîþ 10%  íà Òâî¿ çàìîâ-
ëåííÿ Òîá³ òðåáà áóäå õî÷à á ðàç ó ï³â-
ð³÷÷³: 
1) çíàéòè íàì íîâîãî äðóãà; 
2) ñàìîìó êóïèòè òîâàð íà âêàçàíó â 
êàòàëîç³ ì³í³ìàëüíó 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 äîçàìîâè-
òè ÿêèéñü òîâàð, òàê, ùîá çàãàëüíà ñó-
ìà ïðåì³¿ òà Òâîãî çàìîâëåííÿ ïåðå-
âèùóâàëà ñóìó ì³í³ìàëüíîãî çàìîâ-
ëåííÿ.

×åðåç äåÿêèé ÷àñ Òè çìîæåø 
ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÎ îòðèìóâàòè áàãàòî 
ñàäæàíö³â, ÷àþ, êàâè, êíèã  òà ³íøèõ 
òîâàð³â «ÑîíöåÑàäó». 

Íàïðèêëàä, ÷åðåç ê³ëüêà ðîê³â Òè çíàé-
äåø 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.

Ïðèì³òêà. Ðåêîìåíäîâàí³ îñîáè (äðóç³) 
ìàþòü áóòè íîâèìè êë³ºíòàìè, òîáòî ðàí³-
øå íå çàìîâëÿëè â íàñ òîâàð ÷è êàòàëîã. 
Äî íîâèõ êë³ºíò³â íå çàðàõîâóþòüñÿ îñîáè, 
ÿê³ ïðîæèâàþòü çà îäíîþ àäðåñîþ. Äðóç³ 
ÎÁÎÂ’ßÇÊÎÂÎ ìàþòü çàáðàòè ñâîº 
çàìîâëåííÿ.
 * Ï³ä ïîäàðóíêîì òà ïðåì³ÿìè ìàºòüñÿ íà óâàç³ ìîæëèâ³ñòü 
    ïðèäáàííÿ òîâàðó çà 0,01 ãðí.
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№№       КодКод     КількістьКількість   ЦінаЦіна СумаСума

ВсьогоВсього

ПідписПідпис

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 каталоги 
«СонцеСад» і прошу надіслати їх мені 
у кількості                      шт.

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

Дата  замовленняДата  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 
пакетів з насінням овочів та підтверджую, 
що мене порекомендував:

Так, я бажаю отримати комплект з трьох 
пакетів з насінням овочів та підтверджую, 
що мене порекомендував:

УЧАСНИКАМ АКЦІЇ - ДРУЗЯМ 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?
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ЦВІТНА КАПУСТА
Рання (100-120 днів):
1. Капуста Аметист F1 
ЕКП-69 – 7,70 грн. за 0,05 г
Незамінна для кольорових салатів і 
заморожених овочевих сумішей. Го-
ловки 0,7-1,1 кг. Смакові якості від-
мінні, придатна для маринування. 
2. Капуста Ерфурт 
ЕКП-68 – 4,90 грн. за 0,5 г
Округла, кремово-біла, 1-1,5 кг. Сма-
кові якості відмінні. Стійка до бактері-
озу. Для вживання свіжою, заморожу-
вання, консервування та переробки.
3. Капуста Інклайн 
ЕКП-49 – 12,90 грн. за 20 нас.
Високоврожайний гібрид. Щільна, 
біла куполоподібна, 1,5-2,5 кг. Транс-
портабельна, зберігається довго, має 
відмінний смак. 
4. Капуста Кашмір 
ЕКП-44 – 12,90 грн. за 20 нас.
Популярний гібрид. Куполоподібна, 
щільна, біла, 1,5 -2 кг. Довго збері-
гає товарний вигляд, дружнє дозрі-
вання. Використовують у кулінарії.
5. Капуста Мовір 
ЕКП-18 – 4,70 грн. за 0,5 г
Головка 0,5-1,4 кг. Ціниться за дружнє 
дозрівання, холодостійкість, жарості-
йкість, транспортабельність, чудовий 
смак.
6. Капуста Снігова королева 
ЕКП- 63-4,90 грн. за 0,5 г
Дозріває раніше за всі відомі гібри-
ди. Невелика, округло-плоска 300-
350 г. Ідеальна для загущених поса-
док. Для вживання свіжою та кон-
сервування.
7. Капуста Романеско
ЕКП-70 – 4,90 грн. за 0,3 г
Оригінальний сорт, що зявився в ре-
зультаті схрещування цвітної капусти і 

броколі. Головка куполовидної форми, 
масою 1-1,5 кг. Високі смакові якості. 
Для приготування делікатесних страв, 
заморожування та консервування.
8. Капуста Уайт Ексель 
ЕКП-32 – 12,90 грн. за 20 нас.
Високоврожайний гібрид. Головка щі-
льна, масою 2,5-3,0 кг, добре вкрита 
листям. Ідеально розрахована для 
отримання двох врожаїв (черв., жовт.).
Середньостигла (125-150 д.):
9. Капуста Робер 
ЕКП-39 – 4,90 грн. за 0,5 г
Універсальний врожайний сорт. Ро-
слина середньої висоти, 0,8-1,2 кг, 
відмінного смаку. Для вирощуван-
ня протягом літа у відкритому гру-
нті чи теплиці. 
Пізня (більше 150 днів):
10. Капуста Сіцилія 
ЕКП-26 – 4,70 грн. за 0,5 г
Незвичайного кольору. Округло-пле-
ската, щільна, 1-1,3 кг. Використову-
ють в домашній кулінарії для приго-
тування гарнірів та самостійних страв.

ЧЕРВОНОГОЛОВА КАПУСТА
Рання (100-120 днів):
11. Капуста Гако 
ЕКП-65 – 4,70 грн. за 0,5 г
Засухостійка, транспортабельна. Кру-
гла, 1,5-2 кг, не розтріскується. Сма-
кові якості відмінні. Для споживання 
свіжою, переробки та зберігання.
12. Капуста Топаз 
ЕКП-20 – 4,70 грн. за 0,5 г
Округлі, 2-3 кг. Смакові та товарні яко-
сті високі. Стійка до розтріскування, 
транспортабельна. Використовується  
свіжою та маринованою. Дієтична.
13. Капуста Ред Джевел 
ЕКП-31 – 14,90 грн. за 20 нас.
Кругла, щільна, понад 2 кг. Не роз-

тріскується, з одночасним дозріван-
ням, транспортабельна. Для вжи-
вання свіжою, переробки та нетри-
валого зберігання.
Пізня (більше 150 днів):
14. Капуста Лангедейкер 
ЕКП-12 – 4,30 грн. за 0,5 г
Маса головки 1,5-3,5 кг. Хворобо-
стійка, транспортабельна, стійка до 
розтріскування. Для довготривало-
го зберігання.

БІЛОГОЛОВА КАПУСТА
Рання (100-120 днів):
15. Капуста Димерська 
ЕКП-56 – 4,70 грн. за 1 г
Стійка проти розтріскування. Кругла, 
щільна, 1 кг, смачна. Стійка до сли-
зового та судинного бактеріозу. Для 
домашньої кулінарії та свіжого 
споживання.
16. Капуста Дитмаршер Фрюер 
ЕКП-74 – 4,70 грн. за 1 г
Висока і стабільна врожайність, дру-
жнє дозрівання, відмінна якість вро-
жаю. Кругла, щільна, 1-1,5 кг, не роз-
тріскується. Холодостійка і хворобо-
стійка. Для споживання свіжою.
17. Капуста Діта
ЕКП-47 – 15,90 грн. за 3 г
Стійка до розтріскування. Компакт-
на, кругла, щільна, 1-1,2 кг. Хворо-
бостійка, транспортабельна. Для 
споживання свіжою.
18. Капуста Золотий гектар
ЕКП-14 – 3,90  грн. 1 г
Головка масою 1,5-3 кг. Добрі сма-
кові якості. Стійка до хвороб та роз-
тріскування. 
19. Капуста Іюньська 
ЕКП-24 – 4,70 грн. за 1 г
Для отримання ранньої продукції. Окру-
гла, 1-1,5 кг. Смакові якості високі. Сті-

йка до розтріскування, холодостійка. 
20. Капуста Кандіша 
ЕКП-80 – 11,90 грн. за 20 нас.
Вдосконалений гібрид типу Еліза. Кру-
гла, щільна, 1-1,6 кг, дуже смачна. 
Лежка, не розтріскується при підви-
щеній вологості. Чудова для свіжого 
вживання та ринкових продажів. 
21. Капуста Козачок F1 
ЕКП-1 – 5,90 грн. за 0,5 г
Салатного використання. Смакові і 
товарні якості високі. Маса головки 
1,2-1,8 кг. Стійка до розтріскування. 
22. Капуста Роял Вантаж
ЕКП-28 – 14,90 грн. за 20 нас.
Високоврожайний гібрид. Округла, 
щільна, 2-2,5 кг. Невибаглива до 
умов вирощування, перепадів тем-
ператур, лежка, хворобостійка.
23. Капуста Шармант F1
ЕКП-27 – 13,90 грн. за 20 нас.
Для відкритого грунту. Кругла, щіль-
на, 1 кг. Хворобостійка. Витримує за-
гущені посадки. Придатна до механі-
чного збирання.
Середньостигла (125-150 д.):
24. Капуста Слава 
ЕКП-15 – 4,70 грн. за 1 г
Відмінний смак та хворобостійкість. 
Кругла чи округло-плеската, 2,4 - 4,5 кг. 
Не розтріскується, транспортабельна.
Пізня (більше 150 днів):
25. Капуста Агресор F1 
ЕКП-51 – 17,90 грн за 10 нас.
Плоско-округла, щільна, 3-5 кг. Мо-
жна сіяти безпосередньо у відкри-
тий грунт. Хворобостійка. Підвище-
ний вміст вітаміну С. Чудова для 
дитячого та дієтичного харчування. 
26. Капуста Амагер 
ЕКП-13 –3,90 грн. за 1 г
Один з найбільш популярних леж-
ких сортів. Округло-плеската, 3,5 кг. 

Стійка до розтріскування. Для спо-
живання свіжою та тривалого збе-
рігання (до 5 міс.).
27. Капуста Білосніжка 
ЕКП-2 – 3,90 грн. за 1 г
Округла, дуже щільна, соковита, не 
розтріскується, 2,5-4,9 кг. Дружньо 
дозріває, транспортабельна, лежка. 
Для зимового зберігання, квашення.
28. Капуста Брауншвейгська 
ЕКП-72 – 4,70 грн. за 1 г
Плеската, 2-3,5 кг, середньої щіль-
ності, не розтріскується, смачна. 
Один з кращих сортів для свіжого 
споживання восени і засолювання. 
Невимоглива до грунтів.
29. Капуста Валентина F1 
ЕКП-73 – 4,70 грн. за 0,5 г
Чудова для засолювання та збері-
гання. Голівки великі, плоско-окру-
глі, масою 3-5 кг, інколи до 10 кг, 
щільні. Високоврожайний, смакові і 
товарні якості відмінні. 
30. Капуста Голт
ЕКП-46 – 15,90 грн. за 3 г
Стійка до осінніх заморозків та роз-
тріскування. Кругла, дуже щільна, 
2-3 кг. Для довготривалого збері-
гання та споживання свіжою.
31. Капуста Екстра F1 
ЕКП-79 – 4,90 грн. за 0,5 г
Ідеальний варіант для зимової за-
готівлі. Плоско-округла, смачна, щі-
льна, не розтріскується, 2,5-4 кг. 
Хворобостійка. Для вживання сві-
жою, соління. 
32. Капуста Катюша F1 
ЕКП-75 – 4,90 грн. за 0,5 г
Зберігається до 7 місяців. Кругла, 
дуже щільна, 2-2,5 кг, не розтріску-
ється. Транспортабельна, лежка. 
Для проживання свіжою та засолю-
вання.

Столовые корнеплоды. 
Практический 
справочник овощевода
ВКН-402 – 99 грн./шт.
256с. Формату 63х90, у 
м'якій палітурці.
У довіднику ви можете знай-
ти велику кількість інформа-
ції щодо походження та роз-
повсюдження різних видів 
та сортів коренеплодів. За 
допомоги простого викладу 
матеріалу та кольорових 
фотографій ви отримаєте 
багато корисних знань про 
підготовку ґрунту, методи 
посадки та догляду, системи 
поливу, способи захисту від 
хвороб та шкідників таких 
коренеплодів як: буряк, 
морква, редька, петрушка, 
топітамбур та багато інших. 

Вирощування і 
зберігання овочевої 
продукції
В.І. Овчарук, В.Д. Букшій, 
Н.В. Федорчук.
ВКН-324 – 20грн./шт.
128с. Формату 145х200 у 
м'якій палітурці
Підготувати насіння до посі-
ву, виростити розсаду, ви-
брати попередник і підготу-
вати площу під посів, удоб-
рення Вам допоможе дана 
книга. Також, тут вказані, 
оптимальні строки сівби 
насіння та висаджування 
розсади, подано агротехніку 
вирощування рослин у від-
критому та закритому грунті, 
збирання і зберігання вро-
жаю, подаються розрахунки 
економічної доцільності ви-
рощування і реалізації ово-
чевої продукції.

Бахчевые растения. 
Практический 
справочник овощевода
ВКН-406 – 99 грн.
240с. Формату 64х90, 
у м'якій палітурці.
У довіднику широко розкри-
та інформація щодо таких 
баштатних рослин як: кавун, 
диня, гарбуз, кабачок та ін-
ших. Детально описуються їх 
характеристики, методи ви-
рощування, різновиди сортів 
та способи боротьби із хво-
робами та шкідниками. 

Болезни и вредители 
овощных культур
ВКН-407 – 99 грн./шт.
256с. Формату 60х84, 
у м'якій палітурці.
У цій книзі ви дізнаєтеся 
багато корисної інформації 
про грибні, бактеріальні та 
вірусні хвороби томатів, 
перців, баклажанів, огірків, 
капусти та багатьох інших 
овочевих культур. Отрима-
єте інформацію про основні 
види шкідників, які псуюють 
ваш врожай. А головне, ви 
навчитеся протистояти та 
запобігати всім неприєм-
ностям, які несуть за собою 
хвороби та шкідники.

Пасленовые растения. 
Практический 
справочник овощевода
ВКН-404 – 99 грн./шт.
320с. Формату 64х90, у 
м'якій палітурці.
У довіднику детально описа-
но всі характеристики, мето-
ди вирощування, сорти та 
умови зберігання картоплі, 
томатів, баклажанів і перцю, 
а також все про основні хво-
роби та шкідники пасльоно-
вих рослин, а також методи 
боротьби з ними.
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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 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 каталоги 
«СонцеСад» і прошу надіслати їх мені 
у кількості                      шт.

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

Дата  замовленняДата  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 
пакетів з насінням овочів та підтверджую, 
що мене порекомендував:

Так, я бажаю отримати комплект з трьох 
пакетів з насінням овочів та підтверджую, 
що мене порекомендував:

УЧАСНИКАМ АКЦІЇ - ДРУЗЯМ 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?
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ЦВІТНА КАПУСТА
Рання (100-120 днів):
1. Капуста Аметист F1 
ЕКП-69 – 7,70 грн. за 0,05 г
Незамінна для кольорових салатів і 
заморожених овочевих сумішей. Го-
ловки 0,7-1,1 кг. Смакові якості від-
мінні, придатна для маринування. 
2. Капуста Ерфурт 
ЕКП-68 – 4,90 грн. за 0,5 г
Округла, кремово-біла, 1-1,5 кг. Сма-
кові якості відмінні. Стійка до бактері-
озу. Для вживання свіжою, заморожу-
вання, консервування та переробки.
3. Капуста Інклайн 
ЕКП-49 – 12,90 грн. за 20 нас.
Високоврожайний гібрид. Щільна, 
біла куполоподібна, 1,5-2,5 кг. Транс-
портабельна, зберігається довго, має 
відмінний смак. 
4. Капуста Кашмір 
ЕКП-44 – 12,90 грн. за 20 нас.
Популярний гібрид. Куполоподібна, 
щільна, біла, 1,5 -2 кг. Довго збері-
гає товарний вигляд, дружнє дозрі-
вання. Використовують у кулінарії.
5. Капуста Мовір 
ЕКП-18 – 4,70 грн. за 0,5 г
Головка 0,5-1,4 кг. Ціниться за дружнє 
дозрівання, холодостійкість, жарості-
йкість, транспортабельність, чудовий 
смак.
6. Капуста Снігова королева 
ЕКП- 63-4,90 грн. за 0,5 г
Дозріває раніше за всі відомі гібри-
ди. Невелика, округло-плоска 300-
350 г. Ідеальна для загущених поса-
док. Для вживання свіжою та кон-
сервування.
7. Капуста Романеско
ЕКП-70 – 4,90 грн. за 0,3 г
Оригінальний сорт, що зявився в ре-
зультаті схрещування цвітної капусти і 

броколі. Головка куполовидної форми, 
масою 1-1,5 кг. Високі смакові якості. 
Для приготування делікатесних страв, 
заморожування та консервування.
8. Капуста Уайт Ексель 
ЕКП-32 – 12,90 грн. за 20 нас.
Високоврожайний гібрид. Головка щі-
льна, масою 2,5-3,0 кг, добре вкрита 
листям. Ідеально розрахована для 
отримання двох врожаїв (черв., жовт.).
Середньостигла (125-150 д.):
9. Капуста Робер 
ЕКП-39 – 4,90 грн. за 0,5 г
Універсальний врожайний сорт. Ро-
слина середньої висоти, 0,8-1,2 кг, 
відмінного смаку. Для вирощуван-
ня протягом літа у відкритому гру-
нті чи теплиці. 
Пізня (більше 150 днів):
10. Капуста Сіцилія 
ЕКП-26 – 4,70 грн. за 0,5 г
Незвичайного кольору. Округло-пле-
ската, щільна, 1-1,3 кг. Використову-
ють в домашній кулінарії для приго-
тування гарнірів та самостійних страв.

ЧЕРВОНОГОЛОВА КАПУСТА
Рання (100-120 днів):
11. Капуста Гако 
ЕКП-65 – 4,70 грн. за 0,5 г
Засухостійка, транспортабельна. Кру-
гла, 1,5-2 кг, не розтріскується. Сма-
кові якості відмінні. Для споживання 
свіжою, переробки та зберігання.
12. Капуста Топаз 
ЕКП-20 – 4,70 грн. за 0,5 г
Округлі, 2-3 кг. Смакові та товарні яко-
сті високі. Стійка до розтріскування, 
транспортабельна. Використовується  
свіжою та маринованою. Дієтична.
13. Капуста Ред Джевел 
ЕКП-31 – 14,90 грн. за 20 нас.
Кругла, щільна, понад 2 кг. Не роз-

тріскується, з одночасним дозріван-
ням, транспортабельна. Для вжи-
вання свіжою, переробки та нетри-
валого зберігання.
Пізня (більше 150 днів):
14. Капуста Лангедейкер 
ЕКП-12 – 4,30 грн. за 0,5 г
Маса головки 1,5-3,5 кг. Хворобо-
стійка, транспортабельна, стійка до 
розтріскування. Для довготривало-
го зберігання.

БІЛОГОЛОВА КАПУСТА
Рання (100-120 днів):
15. Капуста Димерська 
ЕКП-56 – 4,70 грн. за 1 г
Стійка проти розтріскування. Кругла, 
щільна, 1 кг, смачна. Стійка до сли-
зового та судинного бактеріозу. Для 
домашньої кулінарії та свіжого 
споживання.
16. Капуста Дитмаршер Фрюер 
ЕКП-74 – 4,70 грн. за 1 г
Висока і стабільна врожайність, дру-
жнє дозрівання, відмінна якість вро-
жаю. Кругла, щільна, 1-1,5 кг, не роз-
тріскується. Холодостійка і хворобо-
стійка. Для споживання свіжою.
17. Капуста Діта
ЕКП-47 – 15,90 грн. за 3 г
Стійка до розтріскування. Компакт-
на, кругла, щільна, 1-1,2 кг. Хворо-
бостійка, транспортабельна. Для 
споживання свіжою.
18. Капуста Золотий гектар
ЕКП-14 – 3,90  грн. 1 г
Головка масою 1,5-3 кг. Добрі сма-
кові якості. Стійка до хвороб та роз-
тріскування. 
19. Капуста Іюньська 
ЕКП-24 – 4,70 грн. за 1 г
Для отримання ранньої продукції. Окру-
гла, 1-1,5 кг. Смакові якості високі. Сті-

йка до розтріскування, холодостійка. 
20. Капуста Кандіша 
ЕКП-80 – 11,90 грн. за 20 нас.
Вдосконалений гібрид типу Еліза. Кру-
гла, щільна, 1-1,6 кг, дуже смачна. 
Лежка, не розтріскується при підви-
щеній вологості. Чудова для свіжого 
вживання та ринкових продажів. 
21. Капуста Козачок F1 
ЕКП-1 – 5,90 грн. за 0,5 г
Салатного використання. Смакові і 
товарні якості високі. Маса головки 
1,2-1,8 кг. Стійка до розтріскування. 
22. Капуста Роял Вантаж
ЕКП-28 – 14,90 грн. за 20 нас.
Високоврожайний гібрид. Округла, 
щільна, 2-2,5 кг. Невибаглива до 
умов вирощування, перепадів тем-
ператур, лежка, хворобостійка.
23. Капуста Шармант F1
ЕКП-27 – 13,90 грн. за 20 нас.
Для відкритого грунту. Кругла, щіль-
на, 1 кг. Хворобостійка. Витримує за-
гущені посадки. Придатна до механі-
чного збирання.
Середньостигла (125-150 д.):
24. Капуста Слава 
ЕКП-15 – 4,70 грн. за 1 г
Відмінний смак та хворобостійкість. 
Кругла чи округло-плеската, 2,4 - 4,5 кг. 
Не розтріскується, транспортабельна.
Пізня (більше 150 днів):
25. Капуста Агресор F1 
ЕКП-51 – 17,90 грн за 10 нас.
Плоско-округла, щільна, 3-5 кг. Мо-
жна сіяти безпосередньо у відкри-
тий грунт. Хворобостійка. Підвище-
ний вміст вітаміну С. Чудова для 
дитячого та дієтичного харчування. 
26. Капуста Амагер 
ЕКП-13 –3,90 грн. за 1 г
Один з найбільш популярних леж-
ких сортів. Округло-плеската, 3,5 кг. 

Стійка до розтріскування. Для спо-
живання свіжою та тривалого збе-
рігання (до 5 міс.).
27. Капуста Білосніжка 
ЕКП-2 – 3,90 грн. за 1 г
Округла, дуже щільна, соковита, не 
розтріскується, 2,5-4,9 кг. Дружньо 
дозріває, транспортабельна, лежка. 
Для зимового зберігання, квашення.
28. Капуста Брауншвейгська 
ЕКП-72 – 4,70 грн. за 1 г
Плеската, 2-3,5 кг, середньої щіль-
ності, не розтріскується, смачна. 
Один з кращих сортів для свіжого 
споживання восени і засолювання. 
Невимоглива до грунтів.
29. Капуста Валентина F1 
ЕКП-73 – 4,70 грн. за 0,5 г
Чудова для засолювання та збері-
гання. Голівки великі, плоско-окру-
глі, масою 3-5 кг, інколи до 10 кг, 
щільні. Високоврожайний, смакові і 
товарні якості відмінні. 
30. Капуста Голт
ЕКП-46 – 15,90 грн. за 3 г
Стійка до осінніх заморозків та роз-
тріскування. Кругла, дуже щільна, 
2-3 кг. Для довготривалого збері-
гання та споживання свіжою.
31. Капуста Екстра F1 
ЕКП-79 – 4,90 грн. за 0,5 г
Ідеальний варіант для зимової за-
готівлі. Плоско-округла, смачна, щі-
льна, не розтріскується, 2,5-4 кг. 
Хворобостійка. Для вживання сві-
жою, соління. 
32. Капуста Катюша F1 
ЕКП-75 – 4,90 грн. за 0,5 г
Зберігається до 7 місяців. Кругла, 
дуже щільна, 2-2,5 кг, не розтріску-
ється. Транспортабельна, лежка. 
Для проживання свіжою та засолю-
вання.

Столовые корнеплоды. 
Практический 
справочник овощевода
ВКН-402 – 99 грн./шт.
256с. Формату 63х90, у 
м'якій палітурці.
У довіднику ви можете знай-
ти велику кількість інформа-
ції щодо походження та роз-
повсюдження різних видів 
та сортів коренеплодів. За 
допомоги простого викладу 
матеріалу та кольорових 
фотографій ви отримаєте 
багато корисних знань про 
підготовку ґрунту, методи 
посадки та догляду, системи 
поливу, способи захисту від 
хвороб та шкідників таких 
коренеплодів як: буряк, 
морква, редька, петрушка, 
топітамбур та багато інших. 

Вирощування і 
зберігання овочевої 
продукції
В.І. Овчарук, В.Д. Букшій, 
Н.В. Федорчук.
ВКН-324 – 20грн./шт.
128с. Формату 145х200 у 
м'якій палітурці
Підготувати насіння до посі-
ву, виростити розсаду, ви-
брати попередник і підготу-
вати площу під посів, удоб-
рення Вам допоможе дана 
книга. Також, тут вказані, 
оптимальні строки сівби 
насіння та висаджування 
розсади, подано агротехніку 
вирощування рослин у від-
критому та закритому грунті, 
збирання і зберігання вро-
жаю, подаються розрахунки 
економічної доцільності ви-
рощування і реалізації ово-
чевої продукції.

Бахчевые растения. 
Практический 
справочник овощевода
ВКН-406 – 99 грн.
240с. Формату 64х90, 
у м'якій палітурці.
У довіднику широко розкри-
та інформація щодо таких 
баштатних рослин як: кавун, 
диня, гарбуз, кабачок та ін-
ших. Детально описуються їх 
характеристики, методи ви-
рощування, різновиди сортів 
та способи боротьби із хво-
робами та шкідниками. 

Болезни и вредители 
овощных культур
ВКН-407 – 99 грн./шт.
256с. Формату 60х84, 
у м'якій палітурці.
У цій книзі ви дізнаєтеся 
багато корисної інформації 
про грибні, бактеріальні та 
вірусні хвороби томатів, 
перців, баклажанів, огірків, 
капусти та багатьох інших 
овочевих культур. Отрима-
єте інформацію про основні 
види шкідників, які псуюють 
ваш врожай. А головне, ви 
навчитеся протистояти та 
запобігати всім неприєм-
ностям, які несуть за собою 
хвороби та шкідники.

Пасленовые растения. 
Практический 
справочник овощевода
ВКН-404 – 99 грн./шт.
320с. Формату 64х90, у 
м'якій палітурці.
У довіднику детально описа-
но всі характеристики, мето-
ди вирощування, сорти та 
умови зберігання картоплі, 
томатів, баклажанів і перцю, 
а також все про основні хво-
роби та шкідники пасльоно-
вих рослин, а також методи 
боротьби з ними.
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Ã³ïåðòîí³÷íà õâîðîáà – îä-
íà ç íàéá³ëüø ðîçïîâñþäæå-
íèõ íà ñüîãîäí³ íåäóã, ÿêà 
ïðèçâîäèòü äî ðîçâèòêó ³í-
ôàðêòó òà ³íñóëüòó. Îäí³ºþ 
ç ïðè÷èí ¿¿ âèíèêíåííÿ â÷åí³ 
íàçèâàþòü íåïðàâèëüíå õà-
ð÷óâàííÿ. Âò³ì, ³ñíóþòü 
ïðîäóêòè, ÿê³ íå ïðîñòî çà-
õèùàþòü íàñ â³ä ðîçâèòêó 
ã³ïåðòîí³¿, à é óñï³øíî ¿¿ 
ë³êóþòü. ² ö³ ðîñëèíè – íà 
íàø³é ãðÿäö³.

Шпинат 
Ëèñòÿ ðîñëèíè ì³ñòèòü âåëèêèé 

íàá³ð â³òàì³í³â – Â1, Â2, Ê, Å, ÐÐ, 
àñêîðá³íîâó òà ôîë³ºâó êèñëîòó, 
ðóòèí, çíà÷íó ê³ëüê³ñòü áåòà-êàðî-
òèíó, ñïîëóêè éîäó, çàë³çà, ôîñôî-
ðó, êàë³þ, êàëüö³þ ³ áàãàòî ìàãí³þ, 
ùî äóæå êîðèñíî äëÿ ñåðöÿ. Ñïî-
æèâàííÿ øïèíàòó ñïðèÿº çì³öíåí-
íþ êàï³ëÿð³â, ìàº ñå÷îã³ííó ä³þ. 

Öåé ïðîäóêò êîðèñíèé ³ ã³ïåðòîí³-
êàì, ³ ä³àáåòèêàì, ³ òèì, õòî âå-
ñíîþ â³ä÷óâàº íåñòà÷ó â³òàì³í³â, à 
òàêîæ òèì, õòî ìð³º ñõóäíóòè. Ïî-
òð³áíî âêëþ÷àòè øïèíàò ó ðàö³îí 
ä³òåé, ÿê³ ïîâ³ëüíî ðîñòóòü, à òàêîæ 
ïðè âèñîêèõ ô³çè÷íèõ òà ðîçóìî-
âèõ íàâàíòàæåííÿõ. Ïðè ã³ïåðòîí³¿ 
«øïèíàòíî¿» ä³ºòè íåäîñòàòíüî. 
Ïîòð³áíî ïðèãîòóâàòè íàñò³é – 10 ã 
ñâ³æîãî ëèñòÿ íà 200 ìë îêðîïó, 
íàñòîÿòè äî îõîëîäæåííÿ, ïðèéìà-
òè ïî 1/4 ñêëÿíêè 4 ðàçè íà äåíü. 
Îäíàê ïðè ïîäàãð³, ñå÷îêàì'ÿí³é 
õâîðîá³ ³ âèðàçö³ øëóíêà ñòðàâè ³ç 
øïèíàòó ïðîòèïîêàçàí³. Äî òîãî æ 
¿õ ïîòð³áíî àáî âæèâàòè îäðàçó ï³-
ñëÿ ïðèãîòóâàííÿ àáî çáåð³ãàòè â 
õîëîäèëüíèêó, áî ïðè ê³ìíàòí³é òå-
ìïåðàòóð³ óòâîðþþòüñÿ îòðóéí³ ðå-
÷îâèíè, íåáåçïå÷í³ äëÿ ëþäèíè.

Квасоля 
Áàãàòà íà îðãàí³÷í³ êèñëîòè, â³òà-

ì³íè (êàðîòèí, ÐÐ, ãðóïè Â, F), ôî-
ë³ºâó êèñëîòó, ôëàâîíî¿äè, êàë³é, 
êàëüö³é, ôîñôîð, çàë³çî. À çà âì³-
ñòîì ì³ä³ òà öèíêó êâàñîëÿ – ðå-
êîðäñìåí ñåðåä îâî÷³â. Áàãàòî â í³é 
³ òàêèõ ð³äê³ñíèõ ì³êðîåëåìåíò³â, ÿê 
í³êåëü, êðåìí³é, êîáàëüò. Ïþðå ç 
êâàñîë³ êîðèñíå ïðè ïîðóøåííÿõ 
ðèòìó ñåðöÿ, ùî ÷àñòî ñóïðîâîä-
æóþòü ã³ïåðòîí³þ. Âîíî òàêîæ ïî-
ë³ïøóº ñòàí ñóäèí, ÿê³ âòðà÷àþòü 
åëàñòè÷í³ñòü, ùî ïðèçâîäèòü äî 
ðîçâèòêó àòåðîñêëåðîçó ³ ã³ïåðòîí³¿. 
Ëóøïèííÿ êâàñîë³ åôåêòèâíå, ÿê 
ñå÷îã³ííèé çàñ³á ïðè íàáðÿêàõ, ñåð-
öåâ³é íåäîñòàòíîñò³, ùî ñïðèÿº ³ 
çíèæåííþ òèñêó. Ç íüîãî ãîòóþòü 
â³äâàð – 1 ñò. ëîæêó ïîäð³áíåíî¿ 
ñóõî¿ ñèðîâèíè íà 0,5 ë âîäè, äîâî-
äÿòü äî êèï³ííÿ, ³ «âèïàðþþòü» äî 
ïîëîâèíè îá'ºìó. Ïðèéìàþòü ïî 1/2 
ñêëÿíêè 3 ðàçè íà äåíü äî ¿äè.

Чебрець повзучий 
Ïðè ã³ïåðòîí³¿, à òàêîæ ïðè òàõ³-

êàðä³¿ ãîðìîíàëüíîãî ïîõîäæåííÿ, 
âèêîðèñòîâóþòü íàçåìíó ÷àñòèíó 
ðîñëèíè â ïåð³îä ¿¿ öâ³ò³ííÿ – äëÿ 
ïðèãîòóâàííÿ íàñòîþ. Ãîòóþòü éî-
ãî òàê: âçÿòè 2 ñò. ëîæêè òðàâè íà 
0,5 ë îêðîïó, íàñòîÿòè 2 ãîäèíè, 
ïèòè ïî 1/2 ñêëÿíêè 4 ðàçè íà äåíü 
äî ¿äè. Ìîæíà ïèòè ÿê ÷àé (1 ÷. ëî-
æêó ñèðîâèíè íà ñêëÿíêó îêðîïó) ç 
ìåäîì, ÿêèé òàêîæ ìàº ã³ïîòåíçè-
âíó ä³þ. Òàê³ çàñîáè ïðîòèïîêàçàí³ 
ïðè âàã³òíîñò³, ïðè äåêîìïåíñàö³¿ 
ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³, õâîðîáàõ ïå÷³-
íêè òà íèðîê. Íå ìîæíà äîïóñêàòè 
ïåðåäîçóâàííÿ ÷åáðåöþ, áî öå ìî-
æå ñïðè÷èíèòè íóäîòó.

«ГОРОДНЯ АРМІЯ»
ïðîòè

ГІПЕРТОНІЇ

Ëþáîâ Äóä÷åíêî, 
êàíäèäàò 
á³îëîã³÷íèõ íàóê

Шпинат Гігантський 
ЕШП-3 – 5,30 грн. за 1 г
Ранньостиглий. За кількістю білка, шпинат поступається 
тільки м'ясу. Холодостійкий, витримує пониження 
температури до -8. При недостатній вологості, швидко 
формує квітконоси.

Квасоля Ласточка (рання)
ЕКС-16В – 8,90 грн. за 20 г
Один з кращих лущильних сортів. Низькоросла. Стручки 
12-15 см. Зерна добре розварюються, смачні. Рослина 
невибаглива.
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33. Капуста Кам'яна голова 
ЕКП-3 – 4,90 грн. за 1 г
Одна з найбільш популярних пізніх 
сортів. Округла, щільна, 3-4 кг. Від-
мінна лежкість і транспортабель-
ність. Незамінна для соління.
34. Капуста Колобок 
ЕКП-4 – 8,90 грн. за 0,3 г
Високотоварний, врожайний гібрид. 
Округла, 3,7-4,2 кг. Дружнє дозрі-
вання, висока транспортабельність, 
чудова лежкість (до 6-7 міс.). 
35. Капуста Коронет 
ЕКП-29 – 13,90 грн. за 20 нас.
Високоврожайний лежкий сорт. Сті-
йка до пониження температури. Ве-
лика, щільна, 3-4 кг, добре зав'язу-
ються за підвищеної температури 
та недостатньої вологості. 
36. Капуста Нозомі
ЕКП-38 – 11,90 грн. за 20 нас.
Гібрид. Округла, компактна, 1-1,8 кг. 
Стійка до несприятливих умов виро-
щування, не розтріскується. Відмін-
них смакових якостей.
37. Капуста Олімп 
ЕКП-48 – 15,90 грн. за 3 г
Для довготривалого зберігання. Окру-
гло-плеската, 3-4 кг, щільна. Не роз-
тріскується, транспортабельна, моро-
зостійка. 
38. Капуста Ольга 
ЕКП-42 – 4,90 грн. за 1 г
Один з кращих сортів для зимового 
зберігання та засолювання. Плоско-
округла, щільна, соковита, до 3кг, в 
розрізі білого кольору. Дружнє доз-
рівання плодів, транспортабельність, 
хворобостійкість, відмінний смак.
39. Капуста Тюркіз 
ЕКП-36 – 3,90 грн. за 1 г
Може зберігатися всю зиму. Кругла, 
злегка сплюснута, 3 кг. Ідеальні сма-

кові якості. Для споживання свіжою 
та кулінарної обробки. 
40. Капуста Файтер F1 
ЕКП-30 – 13,90 грн. за 20 нас.
Високопродуктивний гібрид. Щіль-
на, масою 3-4 кг. Стійкий до фузарі-
озу. Для споживання у свіжому ви-
гляді, соління та довготривалого 
зберігання. 
41. Капуста Українська осінь 
ЕКП-17 – 3,90 грн. за 1 г
ЕКП-17В – 19 грн. за 20 г
Для тривалого зберігання (до 6 міс.). 
Округло-плеската, 3,0-4,2 кг, смакові 
якості відмінні. Стійка до розтріску-
вання. 
42. Капуста Харківська зимова 
ЕКП-5 – 3,90 грн. за 1 г
Один з кращих пізніх сортів капусти. 
Округла, 1,9-3 кг, морозостійка, транс-
портабельна, для тривалого зберігання.
43. Капуста Ярославна 
ЕКП-25 – 4,90 грн. за 1 г
Високоврожайна, стійка до розтріску-
вання, 3,4-4,2 кг. Смак відмінний. Го-
ловки формує дружно, транспорта-
бельна, лежка.

ЕКЗОТИЧНА КАПУСТА
44. Капуста японська 
Русалочка 
ЕКП-76 – 6,90 грн. за 0,1 г
Дієтичний продукт. Листя перисте, 
зубчасте. Рослина висотою 30-40 см 
з 44-60 листочками. Стійка до посу-
хи і холоду. Врожаї збирають протя-
гом всього сезону, після зрізування 
відростають нові листочки. Для 
при-готування салатів, бутербродів. 
45. Капуста Пак Чой 
ЕКП-78 – 4,90 грн. за 0,5 г
Різновид капусти, в якому не утво-
рюється головка. Листя зібрані у 

розетку діаметром 30 см. Черешки 
щільно притиснуті, товсті, хрусткі. 
Рослина низькокалорійна, багата 
мікроелементами та клітковиною. 
Для приготування супів, салатів. 
Дієтичний продукт.

РІЗНОВИДИ КАПУСТИ
46. Пекінська Китайський 
велетень 
ЕКП-84 – 4,90 грн. за 0,5 г
Середньопізня. Велика, до 5 кг. Сті-
йка до стрілкування, вірусів і неспра-
вжньої борошнистої роси. Для вжи-
вання свіжою і консервування.
47. Пекінська Мішель 
ЕКП-62 – 3,90 грн. за 0,5 г
Рання. Головки видовжені зі злегка 
хвилястими листками світло-зеле-
ного кольору, містять багато аскорбі-
нової кислоти. Для весняного та 
літнього вирощування.
48. Пекінська Табалуга F1
ЕКП-43 – 9,90 грн. за 20 нас.
Ранній гібрид. Високостійка до цві-
тіння, округло-циліндрична, 0,8-2 
кг. Для свіжого вживання, ідеальна 
для ринку. Хворобостійка.
49. Пекінська Юкі F1 
ЕКП-34 – 10,90 грн. за 20 нас.
Ранній популярний гібрид. Цилін-
дрична, 1,5-2 кг. Добре переносить 
пониження температур, хворобості-
йка, не вимоглива у вирощуванні.
50. Кольрабі біла 
ЕКП-37 грн. – 4,50 грн за 0,5 г
Надранній сорт. Стеблоплід блідо-зе-
лений, плоско-округлий. М'якоть ні-
жна, смачна, соковита. Для вживан-
ня свіжою у весняно-літній період.
51. Кольрабі делікатесна 
блакитна
ЕКП-10 – 3,90 грн. за 0,5 г 

Рання. Відрізняється дружнім до-
зріванням. Стеблеплід 200-500 г, 
соковитий, ніжний. Посухостійка, 
високоврожайна, товарного вигляду.
52. Брюсельська Лонг Айленд 
ЕКП-82 – 4,70 грн. за 0,5 г
Середньорання. Формує 20-35 голі-
вок округлої форми, масою 10-20 г. 
Для приготування дієтичних страв,  
споживання у свіжому вигляді, 
заморожування та консервування. 
53. Брюсельська Розелла 
ЕКП-22 – 4,90 грн. за 0,5 г
Середньорання. Плоди овальні, до 
15 г. На одній рослині формується 
до 45 шт. Смакові та технічні якості 
відмінні. Для приготування салатів, 
гарнірів, супів, споживання свіжою 
та консервування.
54. Савойська Вертю 
ЕКП-6 – 4,70 грн. за 0,5 г
Пізньостигла. Калорійна, містить ба-
гато вітамінів та корисних мікроеле-
ментів. Велика, щільна, 1,5-3 кг. Хо-
лодостійка, посухостійка, лежка. Для 
свіжого вживання та переробки.
55. Броколі вітамінна 
ЕКП-58 – 4,70 грн. за 0,5 г
Середньорання. Містить багато віта-
мінів, ціниться як дієтичний продукт. 
Головки великі, діаметром 10-12 см. 
Для виживання у свіжому вигляді і 
переробки.
56. Броколі Грін Меджік F1 
ЕКП-33 – 10,90 грн. за 20 нас.
Рання. Головка компактна, зеленого 
кольору, масою 350-500 г. Стійка до 
жарких погодних умов. Для свіжого 
споживання та переробки.
57. Броколі Партенон F1
ЕКП-50 – 10,90 грн. за 10 нас.
Середньостиглий високоврожайний 
гібрид. Головка куполоподібна, щіль-

на, синьо-зелена, масою 0,5-0,6 кг. 
Добра для заморозки.

РЕДЬКА
Середньостигла (70-100 д.)
58. Редька Дайкон Міновазе 
ЕРК-3 – 4,50 грн. за 3 г
Надзвичайно врожайна, жаростій-
ка. Корнеплід довж. 40-60 см, зі 
щільною, соковитою, хрусткою м'я-
коттю, без гіркоти. Для споживання 
свіжою. Містить вітаміни і мінера-
ли, рекомендується споживати при 
захворюваннях нирок і печінки.
59. Редька Лобо трояндова  
ЕРК-8 – 6,90 грн. за 1,5 г
Коренеплід округлий, масою 350- 
690 г, червоно-рожевий, з опуклою 
головкою. М'якоть біло - рожева, 
соковита,  солодка.
60. Редька Маргеланська 
ЕРК-7 – 4,7 грн. за 1 г
Коренеплід округлий, масою 250-
450 г. М'якоть соковита, без гіркоти. 
Для  зимового зберігання.
61. Редька Червона зимова 
ЕРК-6 - 4,5 грн. за 3 г
Коренеплід округлий, червоний, ма-
сою 200-300 г. М'якоть біла, соковита.
62. Ріпа Золота куля
ЕРП-2 – 4,90 грн. за 2 г
Рання. Коренеплід великий, золо-
тисто-жовтий, округлий, 100-250 г. 
М'якоть щільна, напівгостра на 
смак, соковита. 
63. Ріпа Снігова куля
ЕРП-3 – 4,90 грн. за 2 г
Рання. Коренеплід округлий, глад-
кий 150-250 г, біло-кремовий. М'я-
коть біла, соковита. Споживати сві-
жою, тушкувати, фарширувати.
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Ã³ïåðòîí³÷íà õâîðîáà – îä-
íà ç íàéá³ëüø ðîçïîâñþäæå-
íèõ íà ñüîãîäí³ íåäóã, ÿêà 
ïðèçâîäèòü äî ðîçâèòêó ³í-
ôàðêòó òà ³íñóëüòó. Îäí³ºþ 
ç ïðè÷èí ¿¿ âèíèêíåííÿ â÷åí³ 
íàçèâàþòü íåïðàâèëüíå õà-
ð÷óâàííÿ. Âò³ì, ³ñíóþòü 
ïðîäóêòè, ÿê³ íå ïðîñòî çà-
õèùàþòü íàñ â³ä ðîçâèòêó 
ã³ïåðòîí³¿, à é óñï³øíî ¿¿ 
ë³êóþòü. ² ö³ ðîñëèíè – íà 
íàø³é ãðÿäö³.

Шпинат 
Ëèñòÿ ðîñëèíè ì³ñòèòü âåëèêèé 

íàá³ð â³òàì³í³â – Â1, Â2, Ê, Å, ÐÐ, 
àñêîðá³íîâó òà ôîë³ºâó êèñëîòó, 
ðóòèí, çíà÷íó ê³ëüê³ñòü áåòà-êàðî-
òèíó, ñïîëóêè éîäó, çàë³çà, ôîñôî-
ðó, êàë³þ, êàëüö³þ ³ áàãàòî ìàãí³þ, 
ùî äóæå êîðèñíî äëÿ ñåðöÿ. Ñïî-
æèâàííÿ øïèíàòó ñïðèÿº çì³öíåí-
íþ êàï³ëÿð³â, ìàº ñå÷îã³ííó ä³þ. 

Öåé ïðîäóêò êîðèñíèé ³ ã³ïåðòîí³-
êàì, ³ ä³àáåòèêàì, ³ òèì, õòî âå-
ñíîþ â³ä÷óâàº íåñòà÷ó â³òàì³í³â, à 
òàêîæ òèì, õòî ìð³º ñõóäíóòè. Ïî-
òð³áíî âêëþ÷àòè øïèíàò ó ðàö³îí 
ä³òåé, ÿê³ ïîâ³ëüíî ðîñòóòü, à òàêîæ 
ïðè âèñîêèõ ô³çè÷íèõ òà ðîçóìî-
âèõ íàâàíòàæåííÿõ. Ïðè ã³ïåðòîí³¿ 
«øïèíàòíî¿» ä³ºòè íåäîñòàòíüî. 
Ïîòð³áíî ïðèãîòóâàòè íàñò³é – 10 ã 
ñâ³æîãî ëèñòÿ íà 200 ìë îêðîïó, 
íàñòîÿòè äî îõîëîäæåííÿ, ïðèéìà-
òè ïî 1/4 ñêëÿíêè 4 ðàçè íà äåíü. 
Îäíàê ïðè ïîäàãð³, ñå÷îêàì'ÿí³é 
õâîðîá³ ³ âèðàçö³ øëóíêà ñòðàâè ³ç 
øïèíàòó ïðîòèïîêàçàí³. Äî òîãî æ 
¿õ ïîòð³áíî àáî âæèâàòè îäðàçó ï³-
ñëÿ ïðèãîòóâàííÿ àáî çáåð³ãàòè â 
õîëîäèëüíèêó, áî ïðè ê³ìíàòí³é òå-
ìïåðàòóð³ óòâîðþþòüñÿ îòðóéí³ ðå-
÷îâèíè, íåáåçïå÷í³ äëÿ ëþäèíè.

Квасоля 
Áàãàòà íà îðãàí³÷í³ êèñëîòè, â³òà-

ì³íè (êàðîòèí, ÐÐ, ãðóïè Â, F), ôî-
ë³ºâó êèñëîòó, ôëàâîíî¿äè, êàë³é, 
êàëüö³é, ôîñôîð, çàë³çî. À çà âì³-
ñòîì ì³ä³ òà öèíêó êâàñîëÿ – ðå-
êîðäñìåí ñåðåä îâî÷³â. Áàãàòî â í³é 
³ òàêèõ ð³äê³ñíèõ ì³êðîåëåìåíò³â, ÿê 
í³êåëü, êðåìí³é, êîáàëüò. Ïþðå ç 
êâàñîë³ êîðèñíå ïðè ïîðóøåííÿõ 
ðèòìó ñåðöÿ, ùî ÷àñòî ñóïðîâîä-
æóþòü ã³ïåðòîí³þ. Âîíî òàêîæ ïî-
ë³ïøóº ñòàí ñóäèí, ÿê³ âòðà÷àþòü 
åëàñòè÷í³ñòü, ùî ïðèçâîäèòü äî 
ðîçâèòêó àòåðîñêëåðîçó ³ ã³ïåðòîí³¿. 
Ëóøïèííÿ êâàñîë³ åôåêòèâíå, ÿê 
ñå÷îã³ííèé çàñ³á ïðè íàáðÿêàõ, ñåð-
öåâ³é íåäîñòàòíîñò³, ùî ñïðèÿº ³ 
çíèæåííþ òèñêó. Ç íüîãî ãîòóþòü 
â³äâàð – 1 ñò. ëîæêó ïîäð³áíåíî¿ 
ñóõî¿ ñèðîâèíè íà 0,5 ë âîäè, äîâî-
äÿòü äî êèï³ííÿ, ³ «âèïàðþþòü» äî 
ïîëîâèíè îá'ºìó. Ïðèéìàþòü ïî 1/2 
ñêëÿíêè 3 ðàçè íà äåíü äî ¿äè.

Чебрець повзучий 
Ïðè ã³ïåðòîí³¿, à òàêîæ ïðè òàõ³-

êàðä³¿ ãîðìîíàëüíîãî ïîõîäæåííÿ, 
âèêîðèñòîâóþòü íàçåìíó ÷àñòèíó 
ðîñëèíè â ïåð³îä ¿¿ öâ³ò³ííÿ – äëÿ 
ïðèãîòóâàííÿ íàñòîþ. Ãîòóþòü éî-
ãî òàê: âçÿòè 2 ñò. ëîæêè òðàâè íà 
0,5 ë îêðîïó, íàñòîÿòè 2 ãîäèíè, 
ïèòè ïî 1/2 ñêëÿíêè 4 ðàçè íà äåíü 
äî ¿äè. Ìîæíà ïèòè ÿê ÷àé (1 ÷. ëî-
æêó ñèðîâèíè íà ñêëÿíêó îêðîïó) ç 
ìåäîì, ÿêèé òàêîæ ìàº ã³ïîòåíçè-
âíó ä³þ. Òàê³ çàñîáè ïðîòèïîêàçàí³ 
ïðè âàã³òíîñò³, ïðè äåêîìïåíñàö³¿ 
ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³, õâîðîáàõ ïå÷³-
íêè òà íèðîê. Íå ìîæíà äîïóñêàòè 
ïåðåäîçóâàííÿ ÷åáðåöþ, áî öå ìî-
æå ñïðè÷èíèòè íóäîòó.

«ГОРОДНЯ АРМІЯ»
ïðîòè

ГІПЕРТОНІЇ

Ëþáîâ Äóä÷åíêî, 
êàíäèäàò 
á³îëîã³÷íèõ íàóê

Шпинат Гігантський 
ЕШП-3 – 5,30 грн. за 1 г
Ранньостиглий. За кількістю білка, шпинат поступається 
тільки м'ясу. Холодостійкий, витримує пониження 
температури до -8. При недостатній вологості, швидко 
формує квітконоси.

Квасоля Ласточка (рання)
ЕКС-16В – 8,90 грн. за 20 г
Один з кращих лущильних сортів. Низькоросла. Стручки 
12-15 см. Зерна добре розварюються, смачні. Рослина 
невибаглива.
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33. Капуста Кам'яна голова 
ЕКП-3 – 4,90 грн. за 1 г
Одна з найбільш популярних пізніх 
сортів. Округла, щільна, 3-4 кг. Від-
мінна лежкість і транспортабель-
ність. Незамінна для соління.
34. Капуста Колобок 
ЕКП-4 – 8,90 грн. за 0,3 г
Високотоварний, врожайний гібрид. 
Округла, 3,7-4,2 кг. Дружнє дозрі-
вання, висока транспортабельність, 
чудова лежкість (до 6-7 міс.). 
35. Капуста Коронет 
ЕКП-29 – 13,90 грн. за 20 нас.
Високоврожайний лежкий сорт. Сті-
йка до пониження температури. Ве-
лика, щільна, 3-4 кг, добре зав'язу-
ються за підвищеної температури 
та недостатньої вологості. 
36. Капуста Нозомі
ЕКП-38 – 11,90 грн. за 20 нас.
Гібрид. Округла, компактна, 1-1,8 кг. 
Стійка до несприятливих умов виро-
щування, не розтріскується. Відмін-
них смакових якостей.
37. Капуста Олімп 
ЕКП-48 – 15,90 грн. за 3 г
Для довготривалого зберігання. Окру-
гло-плеската, 3-4 кг, щільна. Не роз-
тріскується, транспортабельна, моро-
зостійка. 
38. Капуста Ольга 
ЕКП-42 – 4,90 грн. за 1 г
Один з кращих сортів для зимового 
зберігання та засолювання. Плоско-
округла, щільна, соковита, до 3кг, в 
розрізі білого кольору. Дружнє доз-
рівання плодів, транспортабельність, 
хворобостійкість, відмінний смак.
39. Капуста Тюркіз 
ЕКП-36 – 3,90 грн. за 1 г
Може зберігатися всю зиму. Кругла, 
злегка сплюснута, 3 кг. Ідеальні сма-

кові якості. Для споживання свіжою 
та кулінарної обробки. 
40. Капуста Файтер F1 
ЕКП-30 – 13,90 грн. за 20 нас.
Високопродуктивний гібрид. Щіль-
на, масою 3-4 кг. Стійкий до фузарі-
озу. Для споживання у свіжому ви-
гляді, соління та довготривалого 
зберігання. 
41. Капуста Українська осінь 
ЕКП-17 – 3,90 грн. за 1 г
ЕКП-17В – 19 грн. за 20 г
Для тривалого зберігання (до 6 міс.). 
Округло-плеската, 3,0-4,2 кг, смакові 
якості відмінні. Стійка до розтріску-
вання. 
42. Капуста Харківська зимова 
ЕКП-5 – 3,90 грн. за 1 г
Один з кращих пізніх сортів капусти. 
Округла, 1,9-3 кг, морозостійка, транс-
портабельна, для тривалого зберігання.
43. Капуста Ярославна 
ЕКП-25 – 4,90 грн. за 1 г
Високоврожайна, стійка до розтріску-
вання, 3,4-4,2 кг. Смак відмінний. Го-
ловки формує дружно, транспорта-
бельна, лежка.

ЕКЗОТИЧНА КАПУСТА
44. Капуста японська 
Русалочка 
ЕКП-76 – 6,90 грн. за 0,1 г
Дієтичний продукт. Листя перисте, 
зубчасте. Рослина висотою 30-40 см 
з 44-60 листочками. Стійка до посу-
хи і холоду. Врожаї збирають протя-
гом всього сезону, після зрізування 
відростають нові листочки. Для 
при-готування салатів, бутербродів. 
45. Капуста Пак Чой 
ЕКП-78 – 4,90 грн. за 0,5 г
Різновид капусти, в якому не утво-
рюється головка. Листя зібрані у 

розетку діаметром 30 см. Черешки 
щільно притиснуті, товсті, хрусткі. 
Рослина низькокалорійна, багата 
мікроелементами та клітковиною. 
Для приготування супів, салатів. 
Дієтичний продукт.

РІЗНОВИДИ КАПУСТИ
46. Пекінська Китайський 
велетень 
ЕКП-84 – 4,90 грн. за 0,5 г
Середньопізня. Велика, до 5 кг. Сті-
йка до стрілкування, вірусів і неспра-
вжньої борошнистої роси. Для вжи-
вання свіжою і консервування.
47. Пекінська Мішель 
ЕКП-62 – 3,90 грн. за 0,5 г
Рання. Головки видовжені зі злегка 
хвилястими листками світло-зеле-
ного кольору, містять багато аскорбі-
нової кислоти. Для весняного та 
літнього вирощування.
48. Пекінська Табалуга F1
ЕКП-43 – 9,90 грн. за 20 нас.
Ранній гібрид. Високостійка до цві-
тіння, округло-циліндрична, 0,8-2 
кг. Для свіжого вживання, ідеальна 
для ринку. Хворобостійка.
49. Пекінська Юкі F1 
ЕКП-34 – 10,90 грн. за 20 нас.
Ранній популярний гібрид. Цилін-
дрична, 1,5-2 кг. Добре переносить 
пониження температур, хворобості-
йка, не вимоглива у вирощуванні.
50. Кольрабі біла 
ЕКП-37 грн. – 4,50 грн за 0,5 г
Надранній сорт. Стеблоплід блідо-зе-
лений, плоско-округлий. М'якоть ні-
жна, смачна, соковита. Для вживан-
ня свіжою у весняно-літній період.
51. Кольрабі делікатесна 
блакитна
ЕКП-10 – 3,90 грн. за 0,5 г 

Рання. Відрізняється дружнім до-
зріванням. Стеблеплід 200-500 г, 
соковитий, ніжний. Посухостійка, 
високоврожайна, товарного вигляду.
52. Брюсельська Лонг Айленд 
ЕКП-82 – 4,70 грн. за 0,5 г
Середньорання. Формує 20-35 голі-
вок округлої форми, масою 10-20 г. 
Для приготування дієтичних страв,  
споживання у свіжому вигляді, 
заморожування та консервування. 
53. Брюсельська Розелла 
ЕКП-22 – 4,90 грн. за 0,5 г
Середньорання. Плоди овальні, до 
15 г. На одній рослині формується 
до 45 шт. Смакові та технічні якості 
відмінні. Для приготування салатів, 
гарнірів, супів, споживання свіжою 
та консервування.
54. Савойська Вертю 
ЕКП-6 – 4,70 грн. за 0,5 г
Пізньостигла. Калорійна, містить ба-
гато вітамінів та корисних мікроеле-
ментів. Велика, щільна, 1,5-3 кг. Хо-
лодостійка, посухостійка, лежка. Для 
свіжого вживання та переробки.
55. Броколі вітамінна 
ЕКП-58 – 4,70 грн. за 0,5 г
Середньорання. Містить багато віта-
мінів, ціниться як дієтичний продукт. 
Головки великі, діаметром 10-12 см. 
Для виживання у свіжому вигляді і 
переробки.
56. Броколі Грін Меджік F1 
ЕКП-33 – 10,90 грн. за 20 нас.
Рання. Головка компактна, зеленого 
кольору, масою 350-500 г. Стійка до 
жарких погодних умов. Для свіжого 
споживання та переробки.
57. Броколі Партенон F1
ЕКП-50 – 10,90 грн. за 10 нас.
Середньостиглий високоврожайний 
гібрид. Головка куполоподібна, щіль-

на, синьо-зелена, масою 0,5-0,6 кг. 
Добра для заморозки.

РЕДЬКА
Середньостигла (70-100 д.)
58. Редька Дайкон Міновазе 
ЕРК-3 – 4,50 грн. за 3 г
Надзвичайно врожайна, жаростій-
ка. Корнеплід довж. 40-60 см, зі 
щільною, соковитою, хрусткою м'я-
коттю, без гіркоти. Для споживання 
свіжою. Містить вітаміни і мінера-
ли, рекомендується споживати при 
захворюваннях нирок і печінки.
59. Редька Лобо трояндова  
ЕРК-8 – 6,90 грн. за 1,5 г
Коренеплід округлий, масою 350- 
690 г, червоно-рожевий, з опуклою 
головкою. М'якоть біло - рожева, 
соковита,  солодка.
60. Редька Маргеланська 
ЕРК-7 – 4,7 грн. за 1 г
Коренеплід округлий, масою 250-
450 г. М'якоть соковита, без гіркоти. 
Для  зимового зберігання.
61. Редька Червона зимова 
ЕРК-6 - 4,5 грн. за 3 г
Коренеплід округлий, червоний, ма-
сою 200-300 г. М'якоть біла, соковита.
62. Ріпа Золота куля
ЕРП-2 – 4,90 грн. за 2 г
Рання. Коренеплід великий, золо-
тисто-жовтий, округлий, 100-250 г. 
М'якоть щільна, напівгостра на 
смак, соковита. 
63. Ріпа Снігова куля
ЕРП-3 – 4,90 грн. за 2 г
Рання. Коренеплід округлий, глад-
кий 150-250 г, біло-кремовий. М'я-
коть біла, соковита. Споживати сві-
жою, тушкувати, фарширувати.
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Цибуля ріпчаста
Öèáóëÿ – â³äì³ííå äæåðåëî â³òà-

ì³í³â – Ñ, Â1, Â2, à òàêîæ ì³ñòèòü 
êàðîòèíî¿äè, ëèìîííó, ÿáëó÷íó êè-
ñëîòè, öóêðè, ôëàâîíî¿äè. Ïðè ã³-
ïåðòîí³¿ íàéêðàùå äîïîìîæå ïþðå 
öèáóë³ ç ìåäîì: íàòåðòè íà äð³áí³é 
òåðòóøö³ 1 öèáóëèíó, äîäàòè 1 
÷àéíó ëîæêó ìåäó, ïîä³ëèòè íà 2 
÷àñòèíè, ïðèéìàòè íàòùå ³ ïåðåä 
ñíîì.

Íàóêîþ äîâåäåíî, ùî öèáóëÿ 
ìàº àíòèñêëåðîòè÷íó ä³þ, íîðìà-
ë³çóº ð³âåíü õîëåñòåðèíó â êðîâ³. 
×óäîâèì àíòèñêëåðîòè÷íèì çàñî-
áîì º ðàíêîâèé áóòåðáðîä ³ç öèáó-
ëåâî¿ êàøêè. Äëÿ öüîãî çâå÷îðà 
ïîäð³áí³òü öèáóëèíó ³ çàëèéòå ¿¿ 
ãðàíàòîâèì ñîêîì. Íàìàñò³òü ñó-
ì³ø íà õë³á. Ìîæíà äîäàòè òð³øêè 
ïåòðóøêè.

Îñê³ëüêè äî ñêëàäó åô³ðíî¿ îë³¿ 
öèáóë³ âõîäèòü ñ³ðêà, ¿¿ íå ìîæíà 
âæèâàòè ó âåëèê³é ê³ëüêîñò³ ïðè òÿ-
æêèõ çàõâîðþâàííÿõ íèðîê, ïå÷³-
íêè, øëóíêó ³ ñåðöÿ.

Часник 
×àñíèê ì³ñòèòü ãë³êîçèä àë³¿í, 

åô³ðí³ îë³¿, âåëèêèé íàá³ð â³òàì³í³â 

– Ñ, Â1, Â2, Â6, ÐÐ, îðãàí³÷í³ êè-
ñëîòè, âóãëåâîäè, ïîë³ñàõàðèä ³íó-
ë³í, çíà÷íó ê³ëüê³ñòü êàë³þ, ìàãí³þ, 
ôîñôîðó, ìàðãàíöþ, éîäó, ì³ä³. 
Âåñü öåé êîìïëåêñ ðîçøèðþº êðî-
âîíîñí³ ñóäèíè, ³ â òàêèé ñïîñ³á 
çíèæóº òèñê ³ âîäíî÷àñ óïîâ³ëüíþº 
ðèòì ñåðöåâèõ ñêîðî÷åíü. Äëÿ 
ïðèãîòóâàííÿ ë³êóâàëüíîãî çàñîáó 
1 ÷. ëîæêó ïîäð³áíåíîãî íà êàøêó 
÷àñíèêó ïîòð³áíî íàñòîÿòè ó 400 ìë 
õîëîäíî¿ êèï'ÿ÷åíî¿ âîäè ³ ïèòè ïî 
1/2 ñêëÿíêè 3 ðàçè íà äåíü äî ¿äè. 
Àáî æ ïîòîâ÷åíó ãîëîâêó ÷àñíèêó 
çì³øóþòü ³ç ñêëÿíêîþ êèñëîãî ìî-
ëîêà, íàñòîþþòü 12 ãîäèí, à íàñòó-
ïíîãî äíÿ âèïèâàþòü ó 2-3 ïðèéî-
ìè. Äëÿ ïðîô³ëàêòèêè ñåðöåâî-ñó-
äèííèõ íåäóã, ë³êóâàííÿ ã³ïåðòîí³¿, 
çì³öíåííÿ ñåðöåâîãî ì'ÿçà ³ ðîç-
øèðåííÿ êîðîíàðíèõ ñóäèí ìîæíà 
ïðèãîòóâàòè òàêèé çàñ³á: 40 ã ïîòî-
â÷åíîãî ÷àñíèêó, çàëèòè 100 ìë 
ãîð³ëêè, íàñòîÿòè 10 äí³â â òåìí³é 
ïîñóäèí³ ³ â ïðîõîëîäíîìó ì³ñö³, 
ïèòè ïî 10 êðàïåëü 2-3 ðàçè íà 
äåíü çà 30 õâ äî ¿äè. À â³äîìèé ë³-
êàð Àâ³öåííà ïðîïîíóâàâ ç ö³ºþ 
ìåòîþ çì³øàòè ñ³ê ÷àñíèêó, ãðàíà-
òà ³ çåëåíü ê³íçè (âñå â ð³âíèõ ïðî-
ïîðö³ÿõ.)

Îäíàê ³íòåíñèâíå ë³êóâàííÿ çà-
ñîáàìè ç ÷àñíèêó ïðîòèïîêàçàíî 
ïðè çàõâîðþâàííÿõ íèðîê.

Буряк столовий
Â êîðåíåïëîäàõ ðîñëèíè ì³ñòè-

òüñÿ áàãàòî ïåêòèíîâèõ ðå÷îâèí, 
ÿê³ âèâîäÿòü ç îðãàí³çìó çàéâèé 
õîëåñòåðèí. À ùå áóðÿê ì³ñòèòü 
êàðîòèí, àñêîðá³íîâó êèñëîòó, â³òà-
ì³íè  Â1, Â2, àíòîö³àíè òà ì³íå-
ðàëüí³ ñîë³, áàãàòî êàë³þ, ìàãí³þ, 
çàë³çà, ì³ä³, áîðó, éîäó, ìàðãàíöþ, 
êîáàëüòó, ë³ò³þ, ìîë³áäåíó, ôòîðó, 
öèíêó. ßê â³äîìî, ìàãí³é ìàº ñóäè-
íîðîçøèðþâàëüíó ä³þ, òîìó íå 
ëèøå ïîëåãøóº ðîáîòó ñåðöÿ, à é 
ñïðèÿº ïîë³ïøåííþ êðîâîïîñòà-

÷àííÿ ìîçêó. Ñ³ê áóðÿêà ñòîëîâîãî 
äóæå êîðèñíèé ïðè ã³ïåðòîí³¿ – 
ïðèéìàþòü ïî1 ñòîëîâ³é ëîæö³ 3 
ðàçè íà äåíü. Àáî ìîæíà çì³øàòè 
éîãî ³ç ñîêîì æóðàâëèíè (1:1) – ïè-
òè ïî 1/2 ñêëÿíêè 3 ðàçè íà äåíü. 
Äîïîìàãàº â áîðîòüá³ ç ã³ïåðòîí³-
ºþ ³ áóðÿêîâèé êâàñ: äð³áí³ øìàòî-
÷êè àáî òåðòèé áóðÿê (500 ã) çàëè-
âàþòü 2 ë îêðîïó ³ çàëèøàþòü ó òå-
ïëîìó ì³ñö³ íà 1-2 ãîäèíè. Ïîò³ì 
äîäàþòü øìàòî÷êè æèòíüîãî õë³áà 
(100 ã) ó ìàðëåâîìó ì³øå÷êó, çàëè-
øàþòü íà äîáó äëÿ áðîä³ííÿ. Ï³ñëÿ 
öüîãî êâàñ ìîæíà ïèòè.

Ìîæíà ïðèãîòóâàòè êâàñ çà íà-
ñòóïíèì ðåöåïòîì: ïîäð³áíèòè áó-
ðÿê ³ çàñèïàòè â áàíêó, çàëèòè âî-
äîþ, äîäàâøè òð³øêè ÿáëó÷íîãî 
îöòó, íàêðèòè, àëå ù³ëüíî íå çàêó-
ïîðþâàòè. Òðèìàòè 3-5 äí³â, äîêè 
ð³äèíà íå ñòàíå ÿñêðàâîþ ³ â'ÿç-
êîþ. Ïèòè ïî 1 ñêëÿíö³ íà äîáó, äî-
äàâøè 1 ëîæêó ìåäó, â³ä ÷îãî ë³êó-
âàëüíà ä³ÿ ïîñèëþºòüñÿ.

Çàñòåðåæåííÿ: íå ìîæíà âæè-
âàòè áàãàòî âàðåíîãî áóðÿêó ëþ-
äÿì, ñõèëüíèì äî â³äêëàäåííÿ îê-
ñàëàò³â – òàì áàãàòî ùàâëåâî¿ êè-
ñëîòè ³ öå ìîæå ñïðè÷èíèòè ¿¿ â³ä-
êëàäåííÿ ó íèðêàõ. Õâîðèì íà ñå-
÷îêàì'ÿíó õâîðîáó ïîòð³áíî áóòè 
îñîáëèâî îáåðåæíèìè!

Кріп городній
Âàæëèâî íå ñïëóòàòè éîãî ç êðî-

ïîì àïòå÷íèì (ôåíõåëåì), ó ÿêîãî 
äåùî ³íøå «ïðèçíà÷åííÿ». Äëÿ áî-
ðîòüáè ç ã³ïåðòîí³ºþ âèêîðèñòî-
âóþòü äîçð³ë³ ïëîäè êðîïó. Ó íèõ 
ì³ñòÿòüñÿ ôëàâîíî¿äè, êàðîòèí, 
í³êîòèíîâà, ïàíòîòåíîâà êèñëîòè, 
êàëüö³é, ôîñôîð, çàë³çî. Öå ÷ó-
äîâå äæåðåëî êàë³þ. Âì³ñò â³òà-
ì³íó Ñ ó êðîï³ â 3 ðàçè á³ëüøèé, 
í³æ ó ëèìîíàõ, à â³òàì³íó À ñò³ëüêè 
æ ÿê ³ â òîìàòàõ. Êð³ï êîðèñíèé ïðè 
ñòåíîêàðä³¿, ã³ïåðòîí³÷í³é õâîðîá³ 
ïåðøîãî ³ äðóãîãî ñòóïåíÿ, õðîí³÷-
í³é êîðîíàðí³é íåäîñòàòíîñò³. 
Ñâîãî ÷àñó ç íàñ³ííÿ êðîïó âèðî-

Цибуля Рубін 
ЕЦБ - 33 – 4,7 грн. за 1,5 г
Делікатесний сорт. Напівгостра, округла, 60-80 г. Дозріває 
у всіх зонах України. Для тривалого зберігання та свіжого 
споживання.

Буряк Кестрел F1 (cередньостиглий )
ЕБР-13 – 14,90 грн. за 5 г
Коренеплід округлий, гладкий, 200-350 г, з високим 
вмістом цукрів. Універсального використання. Ідеальний 
для варіння.

Насіннєвий часник Любаша
Кількість зубків - 4-7 шт в головці. Средня вага зубчики - 
15-20 гр. Середня маса головки - від 80 до 120 гр. Колір 
білий з легкими прожилками синьо-фіолетового забарв-
лення. Морозостійкий, посухостійкий сорт, лежкість - 10 
місяців без втрати якості.

Кріп Супердукат
ЕКР-6 – 4,5 грн. за 2 г
Листя велике, яскраво-зелене, соковите, ароматне, 
ніжне. Споживається свіжим та замороженим.

áëÿëè ñåðöåâèé ôàðìàöåâòè÷íèé 
ïðåïàðàò äëÿ ë³êóâàííÿ õðîí³÷íî¿ 
êîðîíàðíî¿ íåäîñòàòíîñò³, äëÿ 
óïåðåäæåííÿ íàïàä³â ñòåíîêàðä³¿. 
Ó äîìàøí³õ óìîâàõ ìîæíà ïðèãî-
òóâàòè ë³êóâàëüíèé íàñò³é ïëîä³â – 
1 ÷. ëîæêà íà 300 ìë êðîïó, íàñòî-
ÿòè âïðîäîâæ ãîäèíè, ïðèéìàòè ïî 
1/2 ñêëÿíêè òðè÷³ íà äåíü. Ìîæíà 
ïðîñòî ïîäð³áíèòè ïëîäè êðîïó ³ 
âæèâàòè ïî 1 ã òðè÷³ íà äåíü, çàïè-
âàþ÷è âîäîþ. 

Ïðè ã³ïåðòîí³¿ òà ñòåíîêàðä³¿ ìî-
æíà âèêîðèñòîâóâàòè ³ òðàâó êðîïó 
– 1 ñò. ëîæêó ïîäð³áíåíî¿ ñóõî¿ 
òðàâè íà 1 ñêëÿíêó îêðîïó, íàñòî-
ÿòè 30 õâ, ïðîö³äèòè òà ïèòè òå-
ïëèì ïî ï³âñêëÿíêè 2 ðàçè íà äåíü. 
Öå îñîáëèâî êîðèñíî ëþäÿì, ÿê³ 
ñòðàæäàþòü íà ìåòåîðèçì, îñê³-
ëüêè äîâåäåíî, ùî â³í ìîæå áóòè 
ïðè÷èíîþ ï³äâèùåííÿ àðòåð³àëü-
íîãî òèñêó, îñîáëèâî ó ëþäåé ïî-
õèëîãî â³êó, ó ÿêèõ ïîðóøåíà ïåðè-
ñòàëüòèêà êèøå÷íèêà ³ âèíèêàº òàê 
çâàíèé «ãàñòðî-êàðä³àëüíèé ñèí-
äðîì».

Êð³ï ìàº çàñïîê³éëèâó ä³þ, óñó-
âàº ñïàçì ñóäèí ñåðöÿ ³ ãîëîâíîãî 
ìîçêó, ïîë³ïøóº îáì³íí³ ïðîöåñè â 
îðãàí³çì³. Òîìó âàæëèâî âæèâàòè 
êð³ï âïðîäîâæ ðîêó, à íå ëèøå âë³-
òêó. Çàñîëåíèé êð³ï ìàº çíà÷íî 
ìåíøå ö³ëþùèõ âëàñòèâîñòåé, òî-
ìó êðàùå éîãî ñóøèòè ÷è çàìîðî-
æóâàòè, ùîá ìàòè ë³êè ö³ëèé ð³ê.

Гарбуз 
Ì'ÿêîòü ãàðáóçà ì³ñòèòü ïåêòèíè, 

ÿáëó÷íó êèñëîòó, çíà÷íó ê³ëüê³ñòü êà-
ðîòèíó, àñêîðá³íîâó, ôîë³ºâó, ïàí-
òîòåíîâó, í³êîòèíîâó êèñëîòè, â³-
òàì³íè Â1, Â2, Â6, áàãàòî ì³íåðàëü-
íèõ ðå÷îâèí, ó íüîìó º íàäçâè-
÷àéíî ö³ííèé ä³óðåòèê (ñå÷îã³ííèé 
çàñ³á) êàë³é, ïîêàçàíèé ïðè ã³ïåð-

òîí³÷í³é õâîðîá³ òà ñåðöåâèõ çà-
õâîðþâàííÿõ. Íàâ³òü ãàðáóçîâà êà-
øà ðåêîìåíäîâàíà äëÿ ä³ºòè÷íîãî 
õàð÷óâàííÿ ïðè íàáðÿêàõ, àòåðî-
ñêëåðîç³, õâîðîáàõ ñåðöÿ, íèðîê, â 
òîìó ÷èñë³ ³ òèõ, ùî ñóïðîâîäæóþ-
òüñÿ ã³ïåðòîí³ºþ. Àëå îñîáëèâó ë³-
êóâàëüíó ä³þ ìàº ñèðà ì'ÿêîòü, òî-
ìó á³ëüø êîðèñíèé ãàðáóçîâèé ñ³ê. 
Ãàðáóç âèâîäèòü ³ç îðãàí³çìó íàä-
ëèøîê ñîëåé íàòð³þ, ÿê³ óòðèìóþòü 
çàéâó âîäó, à, îòæå, çìåíøóº íà-
âàíòàæåííÿ íà ñåðöå ³ ñóäèíè. Ä³ó-
ðåòèêîì º ³ â³äâàð ãàðáóçîâèõ õâî-
ñòèê³â. Ñóõ³ õâîñòèêè ïîäð³áíþþòü, 1 
ñò ëîæêó çàëèâàþòü ñêëÿíêîþ 
îêðîïó, êèï'ÿòÿòü 10 õâ, íàñòîþþòü 
30 õâ, ïðîö³äæóþòü ³ âæèâàþòü ïî 2 
ñò. ëîæêè 3 ðàçè íà äåíü. Öå ïîòó-
æíèé ñå÷îã³ííèé çàñ³á, ÿêèé óñóâàº 
íàáðÿêè ³ ïîêàçàíèé ïðè ã³ïåðòîí³¿.

Кабачок
Äóæå áëèçüêèé ðîäè÷ ãàðáóçà, 

òîìó ìàº ïîä³áí³ ç íèì âëàñòèâî-
ñò³, â òîìó ÷èñë³ ³ ë³êóâàëüí³. Äî òî-
ãî æ êàáà÷êè ì³ñòÿòü ìåíøå öóêð³â 
í³æ ãàðáóç, ùî âàæëèâî äëÿ ëþäåé 
ç öóêðîâèì ä³àáåòîì. Âåëèêèé íà-
á³ð ì³êðî- òà ìàêðîåëåìåíò³â, ùî 
ì³ñòÿòüñÿ ó êàáà÷êàõ, à òàêîæ ¿õ 
çäàòí³ñòü îëóæíþâàòè îðãàí³çì, 
ðîáèòü öåé ïðîäóêò íåçàì³ííèì ó 
ä³ºòè÷íîìó õàð÷óâàíí³. Êàáà÷êè 
ìàþòü ñå÷îã³ííó ä³þ, äîïîìàãàþòü 
ïðè íàáðÿêàõ. Äëÿ öüîãî âèêîðè-
ñòîâóþòü íå ò³ëüêè ì'ÿêîòü, à é íà-
ñ³ííÿ êàáà÷ê³â (ñóøåíå, àëå íå ñìà-
æåíå – ïî 15-25 øò íà äåíü). Êàáà-
÷êè âèâîäÿòü ç îðãàí³çìó íàäëè-
øîê õîëåñòåðèíó, òîìó ¿õ íàçèâà-
þòü ïðîäóêòîì äëÿ òèõ, êîìó çà 30. 
À ÿêùî äî ñòðàâ ç íèõ äîäàòè ÷àñ-
íèê, öå áóäå ùå ñìà÷í³øå ³ ùå êî-
ðèñí³øå. Â³äâàð ç õâîñòèê³â êàáà-
÷ê³â òàê ñàìî âèêîðèñòîâóþòü ÿê 
ïîòóæíèé ñå÷îã³ííèé çàñ³á ïðè íà-
áðÿêàõ ñåðöåâîãî òà íèðêîâîãî ïî-
õîäæåííÿ: 2 ñò. ëîæêè ñóõèõ ïîäð³-
áíåíèõ õâîñòèê³â çàëèòè 300 ìë âî-

äè, êèï'ÿòèòè 10 õâèëèí, íàñòîÿòè 
20 õâèëèí, ïðîö³äèòè òà âèïèòè çà 4 
ïðèéîìè âïðîäîâæ äîáè. ßêùî âè 
ëþáèòå ïàòèñîíè - ¿õ ìîæíà âè-
êîðèñòîâóâàòè òàê ñàìî.

Огірок
Íàéö³íí³øå â îã³ðêàõ – ð³äèíà, 

äèñòèëüîâàíà ñàìîþ ïðèðîäîþ. 
Òàê ïèñàâ ïðî öåé îâî÷ â³äîìèé 
íàòóðîïàò Ïîëü Áðåã. Ä³éñíî, ñ³ê 
îã³ðê³â ì³ñòèòü áàãàòî ì³íåðàëüíèõ 
ñîëåé, ì³êðîåëåìåíò³â, â òîìó ÷è-
ñë³ òèõ, ÿê³ «ì'ÿêî» âèâîäÿòü íàä-
ëèøêè ð³äèíè ³ çàéâó ñå÷îâó êè-
ñëîòó, ùî êîðèñíî ïðè ïîäàãð³. Ó 
ÿêîñò³ çàñîáó ïðîòè ã³ïåðòîí³¿ 
âèêîðèñòîâóþòü ïëîäè òà íàñ³ííÿ 
îã³ðê³â. Êîðèñí³ äëÿ ã³ïåðòîí³ê³â 
ðîçâàíòàæóâàëüí³ «îã³ðêîâ³» äí³, 
òîáòî âïðîäîâæ äíÿ âè âæèâàºòå 
ëèøå 2 êã îã³ðê³â ³ á³ëüøå í³÷îãî. 
Êðàùå ïîä³ëèòè ¿õ íà 8 ïðèéîì³â. 
ßêùî æ òàêó ä³ºòó âèòðèìàòè âàæ-
êî, â³çüì³òü çà ïðàâèëî âïðîäîâæ 
ñåçîíó 2 ðàçè íà äåíü ïèòè ñâ³æèé 
îã³ðêîâèé ñ³ê ïî 2 – 3 ñò ëîæêè, ï³ä-
ñîëîäæóþ÷è ìåäîì ÷è öóêðîì. Öå 
êîðèñíî ïðè âñ³õ ñåðöåâî-ñóäèííèõ 
çàõâîðþâàííÿõ òà õâîðîáàõ íèðîê, 
îñê³ëüêè â îã³ðêàõ º êàë³é-ä³óðåòèê ³ 
ìàðãàíåöü, ÿêèé ï³äòðèìóº ñåðöå. 
Ë³êóâàëüíó ä³þ ìàº íàñ³ííÿ îã³ðêà – 
âîíî ÷óäîâî ÷èñòèòü ñò³íêè ñóäèí ³ 
òàêîæ âèâîäèòü õîëåñòåðèí, ùî 
äîðå÷íî äëÿ ïðîô³ëàêòèêè àòåðî-
ñêëåðîçó ³ ã³ïåðòîí³¿. Ùå çäàâíà 
ëþäè çàãîòîâëÿëè ïîðîøîê ç âè-
ñóøåíîãî íàñ³ííÿ ïåðåçð³ëèõ îã³ð-
ê³â. Éîãî âæèâàþòü ïî 0,5-1 ÷. ëîæ-
ö³, çàïèâàþ÷è âîäîþ. 

Îáìåæóþòü âæèâàííÿ ñâ³æèõ îã³ð-
ê³â ïðè ï³ºëîöèñòèòàõ ç ëóæíîþ 
ðåàêö³ºþ ñå÷³, õðîí³÷í³é íèðêîâ³é 
íåäîñòàòíîñò³ ³ íèðêîâîêàì'ÿí³é õâî-
ðîá³, à òàêîæ ïðè çàãîñòðåíí³ íå-
ôðèòó, âèðàçêîâî¿ õâîðîáè, ãàñòðè-
òó, åíòåðèòó, åíòåðîêîë³òó ³ êîë³òó.

Гарбуз Атлант
ЕГР-8 – 4,9 грн. за 5 нас.
ЕГР-8В – 57 грн. за 20 г
Великоплідний, 18-30 кг (може досягати до 70 кг), 
солодкий. Для вживання в їжу, консервування і для 
кормових цілей. Високоврожайний.

Кабачок Сама F1
ЕКЧ-12 – 22 грн. за 10 нас.
Кущовий. Світло-зелений, циліндричний, 12-15 см. Висо-
коврожайний, товарний. Для свіжого споживання та 
переробки.

Огірок Бланка (чеська якість)
ЕОГ-42 – 12 грн. за 20 нас.
Ранньостиглий гібрид. Плід циліндричний, масою 
80-110 г, без гіркоти. Використовують в свіжому 
вигляді, для маринування, соління.
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Цибуля ріпчаста
Öèáóëÿ – â³äì³ííå äæåðåëî â³òà-

ì³í³â – Ñ, Â1, Â2, à òàêîæ ì³ñòèòü 
êàðîòèíî¿äè, ëèìîííó, ÿáëó÷íó êè-
ñëîòè, öóêðè, ôëàâîíî¿äè. Ïðè ã³-
ïåðòîí³¿ íàéêðàùå äîïîìîæå ïþðå 
öèáóë³ ç ìåäîì: íàòåðòè íà äð³áí³é 
òåðòóøö³ 1 öèáóëèíó, äîäàòè 1 
÷àéíó ëîæêó ìåäó, ïîä³ëèòè íà 2 
÷àñòèíè, ïðèéìàòè íàòùå ³ ïåðåä 
ñíîì.

Íàóêîþ äîâåäåíî, ùî öèáóëÿ 
ìàº àíòèñêëåðîòè÷íó ä³þ, íîðìà-
ë³çóº ð³âåíü õîëåñòåðèíó â êðîâ³. 
×óäîâèì àíòèñêëåðîòè÷íèì çàñî-
áîì º ðàíêîâèé áóòåðáðîä ³ç öèáó-
ëåâî¿ êàøêè. Äëÿ öüîãî çâå÷îðà 
ïîäð³áí³òü öèáóëèíó ³ çàëèéòå ¿¿ 
ãðàíàòîâèì ñîêîì. Íàìàñò³òü ñó-
ì³ø íà õë³á. Ìîæíà äîäàòè òð³øêè 
ïåòðóøêè.

Îñê³ëüêè äî ñêëàäó åô³ðíî¿ îë³¿ 
öèáóë³ âõîäèòü ñ³ðêà, ¿¿ íå ìîæíà 
âæèâàòè ó âåëèê³é ê³ëüêîñò³ ïðè òÿ-
æêèõ çàõâîðþâàííÿõ íèðîê, ïå÷³-
íêè, øëóíêó ³ ñåðöÿ.

Часник 
×àñíèê ì³ñòèòü ãë³êîçèä àë³¿í, 

åô³ðí³ îë³¿, âåëèêèé íàá³ð â³òàì³í³â 

– Ñ, Â1, Â2, Â6, ÐÐ, îðãàí³÷í³ êè-
ñëîòè, âóãëåâîäè, ïîë³ñàõàðèä ³íó-
ë³í, çíà÷íó ê³ëüê³ñòü êàë³þ, ìàãí³þ, 
ôîñôîðó, ìàðãàíöþ, éîäó, ì³ä³. 
Âåñü öåé êîìïëåêñ ðîçøèðþº êðî-
âîíîñí³ ñóäèíè, ³ â òàêèé ñïîñ³á 
çíèæóº òèñê ³ âîäíî÷àñ óïîâ³ëüíþº 
ðèòì ñåðöåâèõ ñêîðî÷åíü. Äëÿ 
ïðèãîòóâàííÿ ë³êóâàëüíîãî çàñîáó 
1 ÷. ëîæêó ïîäð³áíåíîãî íà êàøêó 
÷àñíèêó ïîòð³áíî íàñòîÿòè ó 400 ìë 
õîëîäíî¿ êèï'ÿ÷åíî¿ âîäè ³ ïèòè ïî 
1/2 ñêëÿíêè 3 ðàçè íà äåíü äî ¿äè. 
Àáî æ ïîòîâ÷åíó ãîëîâêó ÷àñíèêó 
çì³øóþòü ³ç ñêëÿíêîþ êèñëîãî ìî-
ëîêà, íàñòîþþòü 12 ãîäèí, à íàñòó-
ïíîãî äíÿ âèïèâàþòü ó 2-3 ïðèéî-
ìè. Äëÿ ïðîô³ëàêòèêè ñåðöåâî-ñó-
äèííèõ íåäóã, ë³êóâàííÿ ã³ïåðòîí³¿, 
çì³öíåííÿ ñåðöåâîãî ì'ÿçà ³ ðîç-
øèðåííÿ êîðîíàðíèõ ñóäèí ìîæíà 
ïðèãîòóâàòè òàêèé çàñ³á: 40 ã ïîòî-
â÷åíîãî ÷àñíèêó, çàëèòè 100 ìë 
ãîð³ëêè, íàñòîÿòè 10 äí³â â òåìí³é 
ïîñóäèí³ ³ â ïðîõîëîäíîìó ì³ñö³, 
ïèòè ïî 10 êðàïåëü 2-3 ðàçè íà 
äåíü çà 30 õâ äî ¿äè. À â³äîìèé ë³-
êàð Àâ³öåííà ïðîïîíóâàâ ç ö³ºþ 
ìåòîþ çì³øàòè ñ³ê ÷àñíèêó, ãðàíà-
òà ³ çåëåíü ê³íçè (âñå â ð³âíèõ ïðî-
ïîðö³ÿõ.)

Îäíàê ³íòåíñèâíå ë³êóâàííÿ çà-
ñîáàìè ç ÷àñíèêó ïðîòèïîêàçàíî 
ïðè çàõâîðþâàííÿõ íèðîê.

Буряк столовий
Â êîðåíåïëîäàõ ðîñëèíè ì³ñòè-

òüñÿ áàãàòî ïåêòèíîâèõ ðå÷îâèí, 
ÿê³ âèâîäÿòü ç îðãàí³çìó çàéâèé 
õîëåñòåðèí. À ùå áóðÿê ì³ñòèòü 
êàðîòèí, àñêîðá³íîâó êèñëîòó, â³òà-
ì³íè  Â1, Â2, àíòîö³àíè òà ì³íå-
ðàëüí³ ñîë³, áàãàòî êàë³þ, ìàãí³þ, 
çàë³çà, ì³ä³, áîðó, éîäó, ìàðãàíöþ, 
êîáàëüòó, ë³ò³þ, ìîë³áäåíó, ôòîðó, 
öèíêó. ßê â³äîìî, ìàãí³é ìàº ñóäè-
íîðîçøèðþâàëüíó ä³þ, òîìó íå 
ëèøå ïîëåãøóº ðîáîòó ñåðöÿ, à é 
ñïðèÿº ïîë³ïøåííþ êðîâîïîñòà-

÷àííÿ ìîçêó. Ñ³ê áóðÿêà ñòîëîâîãî 
äóæå êîðèñíèé ïðè ã³ïåðòîí³¿ – 
ïðèéìàþòü ïî1 ñòîëîâ³é ëîæö³ 3 
ðàçè íà äåíü. Àáî ìîæíà çì³øàòè 
éîãî ³ç ñîêîì æóðàâëèíè (1:1) – ïè-
òè ïî 1/2 ñêëÿíêè 3 ðàçè íà äåíü. 
Äîïîìàãàº â áîðîòüá³ ç ã³ïåðòîí³-
ºþ ³ áóðÿêîâèé êâàñ: äð³áí³ øìàòî-
÷êè àáî òåðòèé áóðÿê (500 ã) çàëè-
âàþòü 2 ë îêðîïó ³ çàëèøàþòü ó òå-
ïëîìó ì³ñö³ íà 1-2 ãîäèíè. Ïîò³ì 
äîäàþòü øìàòî÷êè æèòíüîãî õë³áà 
(100 ã) ó ìàðëåâîìó ì³øå÷êó, çàëè-
øàþòü íà äîáó äëÿ áðîä³ííÿ. Ï³ñëÿ 
öüîãî êâàñ ìîæíà ïèòè.

Ìîæíà ïðèãîòóâàòè êâàñ çà íà-
ñòóïíèì ðåöåïòîì: ïîäð³áíèòè áó-
ðÿê ³ çàñèïàòè â áàíêó, çàëèòè âî-
äîþ, äîäàâøè òð³øêè ÿáëó÷íîãî 
îöòó, íàêðèòè, àëå ù³ëüíî íå çàêó-
ïîðþâàòè. Òðèìàòè 3-5 äí³â, äîêè 
ð³äèíà íå ñòàíå ÿñêðàâîþ ³ â'ÿç-
êîþ. Ïèòè ïî 1 ñêëÿíö³ íà äîáó, äî-
äàâøè 1 ëîæêó ìåäó, â³ä ÷îãî ë³êó-
âàëüíà ä³ÿ ïîñèëþºòüñÿ.

Çàñòåðåæåííÿ: íå ìîæíà âæè-
âàòè áàãàòî âàðåíîãî áóðÿêó ëþ-
äÿì, ñõèëüíèì äî â³äêëàäåííÿ îê-
ñàëàò³â – òàì áàãàòî ùàâëåâî¿ êè-
ñëîòè ³ öå ìîæå ñïðè÷èíèòè ¿¿ â³ä-
êëàäåííÿ ó íèðêàõ. Õâîðèì íà ñå-
÷îêàì'ÿíó õâîðîáó ïîòð³áíî áóòè 
îñîáëèâî îáåðåæíèìè!

Кріп городній
Âàæëèâî íå ñïëóòàòè éîãî ç êðî-

ïîì àïòå÷íèì (ôåíõåëåì), ó ÿêîãî 
äåùî ³íøå «ïðèçíà÷åííÿ». Äëÿ áî-
ðîòüáè ç ã³ïåðòîí³ºþ âèêîðèñòî-
âóþòü äîçð³ë³ ïëîäè êðîïó. Ó íèõ 
ì³ñòÿòüñÿ ôëàâîíî¿äè, êàðîòèí, 
í³êîòèíîâà, ïàíòîòåíîâà êèñëîòè, 
êàëüö³é, ôîñôîð, çàë³çî. Öå ÷ó-
äîâå äæåðåëî êàë³þ. Âì³ñò â³òà-
ì³íó Ñ ó êðîï³ â 3 ðàçè á³ëüøèé, 
í³æ ó ëèìîíàõ, à â³òàì³íó À ñò³ëüêè 
æ ÿê ³ â òîìàòàõ. Êð³ï êîðèñíèé ïðè 
ñòåíîêàðä³¿, ã³ïåðòîí³÷í³é õâîðîá³ 
ïåðøîãî ³ äðóãîãî ñòóïåíÿ, õðîí³÷-
í³é êîðîíàðí³é íåäîñòàòíîñò³. 
Ñâîãî ÷àñó ç íàñ³ííÿ êðîïó âèðî-

Цибуля Рубін 
ЕЦБ - 33 – 4,7 грн. за 1,5 г
Делікатесний сорт. Напівгостра, округла, 60-80 г. Дозріває 
у всіх зонах України. Для тривалого зберігання та свіжого 
споживання.

Буряк Кестрел F1 (cередньостиглий )
ЕБР-13 – 14,90 грн. за 5 г
Коренеплід округлий, гладкий, 200-350 г, з високим 
вмістом цукрів. Універсального використання. Ідеальний 
для варіння.

Насіннєвий часник Любаша
Кількість зубків - 4-7 шт в головці. Средня вага зубчики - 
15-20 гр. Середня маса головки - від 80 до 120 гр. Колір 
білий з легкими прожилками синьо-фіолетового забарв-
лення. Морозостійкий, посухостійкий сорт, лежкість - 10 
місяців без втрати якості.

Кріп Супердукат
ЕКР-6 – 4,5 грн. за 2 г
Листя велике, яскраво-зелене, соковите, ароматне, 
ніжне. Споживається свіжим та замороженим.

áëÿëè ñåðöåâèé ôàðìàöåâòè÷íèé 
ïðåïàðàò äëÿ ë³êóâàííÿ õðîí³÷íî¿ 
êîðîíàðíî¿ íåäîñòàòíîñò³, äëÿ 
óïåðåäæåííÿ íàïàä³â ñòåíîêàðä³¿. 
Ó äîìàøí³õ óìîâàõ ìîæíà ïðèãî-
òóâàòè ë³êóâàëüíèé íàñò³é ïëîä³â – 
1 ÷. ëîæêà íà 300 ìë êðîïó, íàñòî-
ÿòè âïðîäîâæ ãîäèíè, ïðèéìàòè ïî 
1/2 ñêëÿíêè òðè÷³ íà äåíü. Ìîæíà 
ïðîñòî ïîäð³áíèòè ïëîäè êðîïó ³ 
âæèâàòè ïî 1 ã òðè÷³ íà äåíü, çàïè-
âàþ÷è âîäîþ. 

Ïðè ã³ïåðòîí³¿ òà ñòåíîêàðä³¿ ìî-
æíà âèêîðèñòîâóâàòè ³ òðàâó êðîïó 
– 1 ñò. ëîæêó ïîäð³áíåíî¿ ñóõî¿ 
òðàâè íà 1 ñêëÿíêó îêðîïó, íàñòî-
ÿòè 30 õâ, ïðîö³äèòè òà ïèòè òå-
ïëèì ïî ï³âñêëÿíêè 2 ðàçè íà äåíü. 
Öå îñîáëèâî êîðèñíî ëþäÿì, ÿê³ 
ñòðàæäàþòü íà ìåòåîðèçì, îñê³-
ëüêè äîâåäåíî, ùî â³í ìîæå áóòè 
ïðè÷èíîþ ï³äâèùåííÿ àðòåð³àëü-
íîãî òèñêó, îñîáëèâî ó ëþäåé ïî-
õèëîãî â³êó, ó ÿêèõ ïîðóøåíà ïåðè-
ñòàëüòèêà êèøå÷íèêà ³ âèíèêàº òàê 
çâàíèé «ãàñòðî-êàðä³àëüíèé ñèí-
äðîì».

Êð³ï ìàº çàñïîê³éëèâó ä³þ, óñó-
âàº ñïàçì ñóäèí ñåðöÿ ³ ãîëîâíîãî 
ìîçêó, ïîë³ïøóº îáì³íí³ ïðîöåñè â 
îðãàí³çì³. Òîìó âàæëèâî âæèâàòè 
êð³ï âïðîäîâæ ðîêó, à íå ëèøå âë³-
òêó. Çàñîëåíèé êð³ï ìàº çíà÷íî 
ìåíøå ö³ëþùèõ âëàñòèâîñòåé, òî-
ìó êðàùå éîãî ñóøèòè ÷è çàìîðî-
æóâàòè, ùîá ìàòè ë³êè ö³ëèé ð³ê.

Гарбуз 
Ì'ÿêîòü ãàðáóçà ì³ñòèòü ïåêòèíè, 

ÿáëó÷íó êèñëîòó, çíà÷íó ê³ëüê³ñòü êà-
ðîòèíó, àñêîðá³íîâó, ôîë³ºâó, ïàí-
òîòåíîâó, í³êîòèíîâó êèñëîòè, â³-
òàì³íè Â1, Â2, Â6, áàãàòî ì³íåðàëü-
íèõ ðå÷îâèí, ó íüîìó º íàäçâè-
÷àéíî ö³ííèé ä³óðåòèê (ñå÷îã³ííèé 
çàñ³á) êàë³é, ïîêàçàíèé ïðè ã³ïåð-

òîí³÷í³é õâîðîá³ òà ñåðöåâèõ çà-
õâîðþâàííÿõ. Íàâ³òü ãàðáóçîâà êà-
øà ðåêîìåíäîâàíà äëÿ ä³ºòè÷íîãî 
õàð÷óâàííÿ ïðè íàáðÿêàõ, àòåðî-
ñêëåðîç³, õâîðîáàõ ñåðöÿ, íèðîê, â 
òîìó ÷èñë³ ³ òèõ, ùî ñóïðîâîäæóþ-
òüñÿ ã³ïåðòîí³ºþ. Àëå îñîáëèâó ë³-
êóâàëüíó ä³þ ìàº ñèðà ì'ÿêîòü, òî-
ìó á³ëüø êîðèñíèé ãàðáóçîâèé ñ³ê. 
Ãàðáóç âèâîäèòü ³ç îðãàí³çìó íàä-
ëèøîê ñîëåé íàòð³þ, ÿê³ óòðèìóþòü 
çàéâó âîäó, à, îòæå, çìåíøóº íà-
âàíòàæåííÿ íà ñåðöå ³ ñóäèíè. Ä³ó-
ðåòèêîì º ³ â³äâàð ãàðáóçîâèõ õâî-
ñòèê³â. Ñóõ³ õâîñòèêè ïîäð³áíþþòü, 1 
ñò ëîæêó çàëèâàþòü ñêëÿíêîþ 
îêðîïó, êèï'ÿòÿòü 10 õâ, íàñòîþþòü 
30 õâ, ïðîö³äæóþòü ³ âæèâàþòü ïî 2 
ñò. ëîæêè 3 ðàçè íà äåíü. Öå ïîòó-
æíèé ñå÷îã³ííèé çàñ³á, ÿêèé óñóâàº 
íàáðÿêè ³ ïîêàçàíèé ïðè ã³ïåðòîí³¿.

Кабачок
Äóæå áëèçüêèé ðîäè÷ ãàðáóçà, 

òîìó ìàº ïîä³áí³ ç íèì âëàñòèâî-
ñò³, â òîìó ÷èñë³ ³ ë³êóâàëüí³. Äî òî-
ãî æ êàáà÷êè ì³ñòÿòü ìåíøå öóêð³â 
í³æ ãàðáóç, ùî âàæëèâî äëÿ ëþäåé 
ç öóêðîâèì ä³àáåòîì. Âåëèêèé íà-
á³ð ì³êðî- òà ìàêðîåëåìåíò³â, ùî 
ì³ñòÿòüñÿ ó êàáà÷êàõ, à òàêîæ ¿õ 
çäàòí³ñòü îëóæíþâàòè îðãàí³çì, 
ðîáèòü öåé ïðîäóêò íåçàì³ííèì ó 
ä³ºòè÷íîìó õàð÷óâàíí³. Êàáà÷êè 
ìàþòü ñå÷îã³ííó ä³þ, äîïîìàãàþòü 
ïðè íàáðÿêàõ. Äëÿ öüîãî âèêîðè-
ñòîâóþòü íå ò³ëüêè ì'ÿêîòü, à é íà-
ñ³ííÿ êàáà÷ê³â (ñóøåíå, àëå íå ñìà-
æåíå – ïî 15-25 øò íà äåíü). Êàáà-
÷êè âèâîäÿòü ç îðãàí³çìó íàäëè-
øîê õîëåñòåðèíó, òîìó ¿õ íàçèâà-
þòü ïðîäóêòîì äëÿ òèõ, êîìó çà 30. 
À ÿêùî äî ñòðàâ ç íèõ äîäàòè ÷àñ-
íèê, öå áóäå ùå ñìà÷í³øå ³ ùå êî-
ðèñí³øå. Â³äâàð ç õâîñòèê³â êàáà-
÷ê³â òàê ñàìî âèêîðèñòîâóþòü ÿê 
ïîòóæíèé ñå÷îã³ííèé çàñ³á ïðè íà-
áðÿêàõ ñåðöåâîãî òà íèðêîâîãî ïî-
õîäæåííÿ: 2 ñò. ëîæêè ñóõèõ ïîäð³-
áíåíèõ õâîñòèê³â çàëèòè 300 ìë âî-

äè, êèï'ÿòèòè 10 õâèëèí, íàñòîÿòè 
20 õâèëèí, ïðîö³äèòè òà âèïèòè çà 4 
ïðèéîìè âïðîäîâæ äîáè. ßêùî âè 
ëþáèòå ïàòèñîíè - ¿õ ìîæíà âè-
êîðèñòîâóâàòè òàê ñàìî.

Огірок
Íàéö³íí³øå â îã³ðêàõ – ð³äèíà, 

äèñòèëüîâàíà ñàìîþ ïðèðîäîþ. 
Òàê ïèñàâ ïðî öåé îâî÷ â³äîìèé 
íàòóðîïàò Ïîëü Áðåã. Ä³éñíî, ñ³ê 
îã³ðê³â ì³ñòèòü áàãàòî ì³íåðàëüíèõ 
ñîëåé, ì³êðîåëåìåíò³â, â òîìó ÷è-
ñë³ òèõ, ÿê³ «ì'ÿêî» âèâîäÿòü íàä-
ëèøêè ð³äèíè ³ çàéâó ñå÷îâó êè-
ñëîòó, ùî êîðèñíî ïðè ïîäàãð³. Ó 
ÿêîñò³ çàñîáó ïðîòè ã³ïåðòîí³¿ 
âèêîðèñòîâóþòü ïëîäè òà íàñ³ííÿ 
îã³ðê³â. Êîðèñí³ äëÿ ã³ïåðòîí³ê³â 
ðîçâàíòàæóâàëüí³ «îã³ðêîâ³» äí³, 
òîáòî âïðîäîâæ äíÿ âè âæèâàºòå 
ëèøå 2 êã îã³ðê³â ³ á³ëüøå í³÷îãî. 
Êðàùå ïîä³ëèòè ¿õ íà 8 ïðèéîì³â. 
ßêùî æ òàêó ä³ºòó âèòðèìàòè âàæ-
êî, â³çüì³òü çà ïðàâèëî âïðîäîâæ 
ñåçîíó 2 ðàçè íà äåíü ïèòè ñâ³æèé 
îã³ðêîâèé ñ³ê ïî 2 – 3 ñò ëîæêè, ï³ä-
ñîëîäæóþ÷è ìåäîì ÷è öóêðîì. Öå 
êîðèñíî ïðè âñ³õ ñåðöåâî-ñóäèííèõ 
çàõâîðþâàííÿõ òà õâîðîáàõ íèðîê, 
îñê³ëüêè â îã³ðêàõ º êàë³é-ä³óðåòèê ³ 
ìàðãàíåöü, ÿêèé ï³äòðèìóº ñåðöå. 
Ë³êóâàëüíó ä³þ ìàº íàñ³ííÿ îã³ðêà – 
âîíî ÷óäîâî ÷èñòèòü ñò³íêè ñóäèí ³ 
òàêîæ âèâîäèòü õîëåñòåðèí, ùî 
äîðå÷íî äëÿ ïðîô³ëàêòèêè àòåðî-
ñêëåðîçó ³ ã³ïåðòîí³¿. Ùå çäàâíà 
ëþäè çàãîòîâëÿëè ïîðîøîê ç âè-
ñóøåíîãî íàñ³ííÿ ïåðåçð³ëèõ îã³ð-
ê³â. Éîãî âæèâàþòü ïî 0,5-1 ÷. ëîæ-
ö³, çàïèâàþ÷è âîäîþ. 

Îáìåæóþòü âæèâàííÿ ñâ³æèõ îã³ð-
ê³â ïðè ï³ºëîöèñòèòàõ ç ëóæíîþ 
ðåàêö³ºþ ñå÷³, õðîí³÷í³é íèðêîâ³é 
íåäîñòàòíîñò³ ³ íèðêîâîêàì'ÿí³é õâî-
ðîá³, à òàêîæ ïðè çàãîñòðåíí³ íå-
ôðèòó, âèðàçêîâî¿ õâîðîáè, ãàñòðè-
òó, åíòåðèòó, åíòåðîêîë³òó ³ êîë³òó.

Гарбуз Атлант
ЕГР-8 – 4,9 грн. за 5 нас.
ЕГР-8В – 57 грн. за 20 г
Великоплідний, 18-30 кг (може досягати до 70 кг), 
солодкий. Для вживання в їжу, консервування і для 
кормових цілей. Високоврожайний.

Кабачок Сама F1
ЕКЧ-12 – 22 грн. за 10 нас.
Кущовий. Світло-зелений, циліндричний, 12-15 см. Висо-
коврожайний, товарний. Для свіжого споживання та 
переробки.

Огірок Бланка (чеська якість)
ЕОГ-42 – 12 грн. за 20 нас.
Ранньостиглий гібрид. Плід циліндричний, масою 
80-110 г, без гіркоти. Використовують в свіжому 
вигляді, для маринування, соління.
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Крес-салат 
Öå ì'ÿêèé ñå÷îã³ííèé çàñ³á, ÿêèé 

ì³ñòèòü ùå é áàãàòî ö³ííèõ ðå÷î-
âèí. Âèêîðèñòîâóþòü ëèñòÿ ³ ìî-
ëîä³ ïàãîíè ó ôàç³ ïî÷àòêó ñòð³ëêó-
âàííÿ ðîñëèíè. Äëÿ çíèæåííÿ àðòå-
ð³àëüíîãî òèñêó ïîòð³áíî âæèâàòè 
êðåñ-ñàëàò ó ¿æó, à òàêîæ ãîòóâàòè 
òàêèé çàñ³á: 2 ñò. ëîæêè ïîäð³áíå-
íîãî ñâ³æîãî ëèñòÿ íà 250 ìë îêðî-
ïó, íàñòîÿòè 20 õâèëèí, ïðèéìàòè 
ïî 1/2 ñêëÿíêè 2 ðàçè íà äåíü àáî 
ïî 1 ñêëÿíö³ íà í³÷. Öåé çàñ³á äóæå 
êîðèñíèé ³ ïðè íåäîêð³â'¿.

Салат посівний 
Ç ë³êóâàëüíîþ ìåòîþ âèêîðèñòî-

âóþòü ñâ³æå ëèñòÿ ñàëàòó. Â íüîìó 
áàãàòî á³ëêà, îðãàí³÷íèõ êèñëîò 
(ÿáëó÷íà, ëèìîííà, ùàâëåâà, áóð-
øòèíîâà), º êàðîòèí, â³òàì³íè Å, 
Â6, àñêîðá³íîâà êèñëîòà, â³òàì³í 
ÐÐ, ïàíòîòåíîâà, ôîë³ºâà êèñëîòè, 
ðèáîôëàâ³í, ã³ðêîòè, ñîë³ çàë³çà, 
êàë³þ, êàëüö³þ, ìàãí³þ, êîáàëüòó, 
éîäó, ì³ä³, öèíêó. Âåëèêà ê³ëüê³ñòü 
â³òàì³íó Â ó ñàëàò³ ïîïåðåäæàº 
ëàìê³ñòü ñóäèí. Âæèâàííÿ ñàëàòó 
ñïðèÿº âèâåäåííþ õîëåñòåðèíó ç 
îðãàí³çìó òà çàïîá³ãàº ðîçâèòêó 

àòåðîñêëåðîçó. Òîìó âæèâàòè ñà-
ëàò êîðèñíî ïðè  ã³ïåðòîí³÷í³é õâî-
ðîá³, îæèð³íí³, îñîáëèâî ÿêùî ö³ 
íåäóãè ñóïðîâîäæóþòüñÿ öóêðîâèì 
ä³àáåòîì. À ùå ñàëàò çàñïîêîþº 
íåðâîâó ñèñòåìó. Ðîñëèíà ìàº ñå-
÷îã³íí³ âëàñòèâîñò³. Âäàëå ïîºäíà-
ííÿ ñîëåé êàë³þ òà íàòð³þ ó ñàëàò³ 
÷óäîâî ðåãóëþº âîäíî-ñîëüîâèé 
áàëàíñ â îðãàí³çì³ – ëþáèòåë³ ñà-
ëàòó íå ñòðàæäàþòü â³ä íàáðÿê³â, 
íàâ³òü ó ïîõèëîìó â³ö³. Îäíàê ñàëàò 
ïðîòèïîêàçàíèé, ÿêùî âè âæå íà-
æèëè ïîäàãðó, êàìåí³ ó íèðêàõ, ñî-
ë³ îêñàëàòè ÷è óðàòè, õðîí³÷íèé êî-
ë³ò òà åíòåðîêîë³ò. ßêùî ïðîòèïî-
êàçàíü íåìàº, íà äîäàòîê äî ñòðàâ 
³ç ñàëàòó ìîæíà ïðèãîòóâàòè ë³êó-
âàëüíèé íàñò³é: 20 ã ñâ³æîãî ïîäð³á-
íåíîãî ëèñòÿ íà 1 ñêëÿíêó îêðîïó, 
íàñòîÿòè äî îõîëîäæåííÿ. Ïèòè ïî 
ï³âñêëÿíêè 2 ðàçè íà äåíü.

Помідори 
Ïîì³äîðè âèçíàí³ ä³ºòè÷íèì ïðî-

äóêòîì ïðè öóêðîâîìó ä³àáåò³, ã³-
ïåðòîí³÷í³é õâîðîá³, àòåðîñêëåðîç³. 
Õàð÷îâà ö³íí³ñòü òîìàò³â ïîëÿãàº ó 
òîìó, ùî âîíè ì³ñòÿòü áàãàòî çà-
ë³çà – ó ê³ëüêà ðàç³â á³ëüøå, í³æ ó 
êóðÿ÷îìó ì'ÿñ³, ðèá³, ìîëîö³, ùî âà-
æëèâî äëÿ õâîðèõ íà öóêðîâèé ä³à-
áåò, ÿêèé, çàçâè÷àé ñóïðîâîäæó-
ºòüñÿ àðòåð³àëüíîþ ã³ïåðòîí³ºþ. 
Ïîì³äîðè ì³ñòÿòü êàë³é, ùî â³ä³ãðàº 
âàæëèâó ðîëü ó ï³äòðèìö³ ä³ÿëüíî-
ñò³ ñåðöåâî-ñóäèííî¿ ñèñòåìè. 
Ñêëÿíêà íàòóðàëüíîãî òîìàòíîãî 
ñîêó ì³ñòèòü äîáîâó äîçó êàðîòèíó, 
ïðîâ³òàì³íó À ³ ìàº ñå÷îã³ííó ä³þ. 
Òîæ âîíà áóäå äîðå÷íîþ çà 10 õâ 
äî ¿äè ó ñåçîí äîçð³âàííÿ ïîì³äîð³â 
– ùîäíÿ. Ïîì³äîðè ì³ñòÿòü ùå îäíó 
óí³êàëüíó ðå÷îâèíó – ë³êîïåí. Öå 
ïîòóæíèé àíòèîêñèäàíò, ÿêèé çíè-
æóº ðèçèê âèíèêíåííÿ àòåðîñêëå-
ðîçó ³ ñåðöåâî-ñóäèííèõ íåäóã. Ë³-
êîïåí íàéêðàùå çàñâîþºòüñÿ ³ç 
æèðàìè, òîìó ñàëàò ç ïîì³äîð³â 
êðàùå ïðèïðàâëÿòè îë³ºþ.

Чорна редька
Ç ë³êóâàëüíîþ ìåòîþ âèêîðè-

ñòîâóþòü ñâ³æ³ êîðåíåïëîäè, ÿê³ 
ñë³ä çáåð³ãàòè â ëüîõó ó âîëîãîìó 
ï³ñêó. Åêñïåðèìåíòàëüíî âñòàíî-
âëåíî, ùî ñâ³æèé ñ³ê ðåäüêè ìàº 
æîâ÷îã³íí³ òà ä³óðåòè÷í³ âëàñòèâî-
ñò³, òîìó â³í ïîêàçàíèé ïðè ïîðó-
øåííÿõ ñåðöåâîãî ðèòìó, ïðè àòå-
ðîñêëåðîç³, ã³ïåðòîí³¿, êàðä³îíåâðî-
çàõ, ï³äâèùåíîìó ð³âí³ õîëåñòåðè-
íó. Êîðèñíî âæèâàòè ñâ³æèé ñ³ê ðå-
äüêè (ïî 1 ñòîëîâ³é ëîæö³ 2-3 ðàçè 
íà äåíü) àáî ³ç ìåäîì (ó ñï³ââ³äíî-
øåíí³ 1:1) ïî 1-2 ñò. ëîæêè 2 ðàçè 
íà äåíü. Òàêå ë³êóâàííÿ ïðîòèïîêà-
çàíå ïðè âèðàçö³ øëóíêà òà ãàñòðè-
òàõ ç ï³äâèùåíîþ êèñëîòí³ñòþ.

Майоран садовий
Ç ë³êóâàëüíîþ ìåòîþ âèêîðèñòî-

âóþòü ñâ³æó òðàâó, ç³áðàíó ï³ä ÷àñ 
öâ³ò³ííÿ ðîñëèíè. Ìîæíà ñóøèòè ¿¿ 
íà çèìó, ùîá âèêîðèñòîâóâàòè 
âïðîäîâæ ðîêó. Ñïî÷àòêó òðàâó ñó-
øàòü ó ò³í³, ïîò³ì – ó ïðîâ³òðþâà-
íîìó ïðèì³ùåíí³, çáåð³ãàþòü ó 
ñêëÿí³é ù³ëüíî çàêðèò³é áàíö³. ßê 
ïðèïðàâó ìîæíà äîäàâàòè â ñóïè, 
ñàëàòè, äî ì'ÿñà òà ðèáè.

Ìàéîðàí ì³ñòèòü åô³ðíó îë³þ, äó-
áèëüí³ ðå÷îâèíè, êàðîòèí, àñêîðá³-
íîâó êèñëîòó, ïåêòèí, ñëèçè ³ ã³ðêî-

Крес-салат
ЕЛП-5 – 4,70 грн. за 1 г
Середньоранній. Містить мінеральні солі, йод, вітаміни. 
Має приємний пікантний, терпкий смак, подібний до 
смаку хрону та гірчиці.

Томат Джампакт (японська якість)
ЕТМ-48 – 14,90 грн. за 20 нас.
Середньостиглий, високоврожайний гібрид детермінант-
ного типу. Плоди яскраво-червоні, дуже щільні, масою 
100-150 г. 

Салат Айсберг
ЕСЛ-7 – 4,90 грн. за 1 г
Середньостиглий. Головки круглі, схожі на капустяні, до 
1-1,5 кг. Листочки соковиті, хрумкі та низькокалорійні. 
Смакові якості відмінні. Для вживання свіжими. Містить 
велику кількість фолієвої кислоти. Може тривалий період 
зберігатись у холодильнику – це єдиний сорт, що не 
боїться холоду.

Редька Сквирська, чорна
ЕРК-1 - 4,50 грн. за 3 г, ЕРК-1В - 14,90 грн за 20 г  
Середньостигла, масою 250 г, соковита з гострим смаком. 
Лежка. Для зимового споживання.

Майоран
ЕЛП-16 – 4,7 грн за 0,2 г
В їжу вживають листя у свіжому, сушеному і підсмажено-
му вигляді. Його можна використовувати при безсольовій 
дієті.

òè. Â³í çàñïîê³éëèâî ä³º íà íåðâîâó 
ñèñòåìó, à òàêîæ ìàº æîâ÷îã³ííó 
òà ñå÷îã³ííó ä³¿. Ãîòóþòü íàñò³é òàê: 
1 ñò. ëîæêà òðàâè íà 2 ñêëÿíêè îê-
ðîïó, íàñòîþþòü (àëå íå ïåðåì³-
øóþòü, ùîá íå «âèâ³òðèòè» åô³ðí³ 
îë³¿) âïðîäîâæ ãîäèíè ³ ïðèéìàþòü 
ïî ï³âñêëÿíêè 4 ðàçè íà äåíü äî 
¿äè. Ìàéîðàí íå ìîæíà âæèâàòè 
ïðè âàã³òíîñò³.

ßêùî çì³øàòè ìàéîðàí ç ëàâàí-
äîþ (1:1), âîíè ï³äñèëþþòü ä³þ 
îäèí îäíîãî – êðàùå ðîçøèðþþòü 
ñóäèíè, à òàêîæ öå íàéêðàùèé ã³-
ïîòåíçèâíèé çàñ³á ðîñëèííîãî ïî-
õîäæåííÿ.

Лаванда лікарська 
Òðåáà â³äð³çíÿòè ¿¿ â³ä ëàâàíäè 

ã³áðèäíî¿. Çàçâè÷àé âèêîðèñòîâó-
þòü êâ³òè ðîñëèíè, àëå ìîæíà çáè-
ðàòè ³ òðàâó (÷åðåç 1- 1,5 òèæíÿ ï³-
ñëÿ ïî÷àòêó öâ³ò³ííÿ). Öå êëàñè-
÷íèé ã³ïîòåíçèâíèé çàñ³á, ÿêèé ä³º ³ 
ÿê ïîòóæíèé àíòèäåïðåñàíò (ó ìà-
ëèõ äîçàõ). ßêùî æ ïåðåäîçóâàòè 
ëàâàíäó, àíòèäåïðåñèâíî¿ ä³¿ íå 
÷åêàéòå, îòðèìàºòå ëèøå çíèæåí-
íÿ òèñêó. Äî òîãî æ ä³ÿ ëàâàíäè 
ïîòóæí³øà ââå÷åð³. Âàííè ç ëàâà-
íäè ³ ÷à¿ ç íå¿ – öå âå÷³ðíÿ öåðåìî-
í³ÿ. ×àé ïðèãîòóâàòè ïðîñòî: 1 ÷. 
ëîæêà òðàâè íà 1 ñêëÿíêó îêðîïó, 
íàñòîþâàòè, àëå íå ïåðåì³øóâàòè, 
ïèòè ì³æ ïðèéîìàìè ¿æ³. Íàñò³é ç 
ëèñòÿ òà êâ³òîê: 20 ã íà 400 ìë îê-
ðîïó íàñòîÿòè äî îõîëîäæåííÿ. 
Ïðîö³äèòè òà ïèòè ïî ï³âñêëÿíêè 4 
ðàçè íà äåíü. Ðåêîìåíäîâàíî ³ ïðè 
òàõ³êàðä³¿, ³ äëÿ äîñÿãíåííÿ ñå÷îã³í-
íîãî åôåêòó.

Ïðè íåâðîçàõ ³ ã³ïåðòîí³¿ ìîæíà 
ïðèéìàòè ëàâàíäîâ³ âàííè (êóðñ – 
12-18 ïðîöåäóð). Íà ë³òðîâó áàíêó 
ïîäð³áíåíî¿ ñèðîâèíè äîäàòè 5 ë³ò-
ð³â îêðîïó, íàñòîþâàòè âïðîäîâæ 
4 ãîäèí, ïðîö³äèòè ³ äîäàòè ó âàí-
íó. Íå ìîæíà âæèâàòè ëàâàíäó ç 
ïðåïàðàòàìè, ùî ì³ñòÿòü éîä òà 
çàë³çî – âîíà í³âåëþº ¿õ ä³þ.

Душиця (Ìàòåðèíêà çâè÷àéíà )
Ïðè ï³äâèùåíîìó àðòåð³àëüíîìó 

òèñêó (â òîìó ÷èñë³ çóìîâëåíîìó 
êë³ìàêñîì ó æ³íîê), ïðè íåâðîçàõ, 
âèêîðèñòîâóþòü íàñò³é òðàâè: 1,5 
ñò. ëîæêè íà 300 ìë îêðîïó, íàñòî-
ÿòè 30 õâèëèí, ïðèéìàòè ïî ï³â-
ñêëÿíêè 3 ðàçè íà äåíü. Öåé çàñ³á 
íå ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè ï³ä ÷àñ 
âàã³òíîñò³, ïðè ãàñòðèòàõ ç ï³äâè-
ùåíîþ êèñëîòí³ñòþ.

Баклажан 
Áàêëàæàí – íàäçâè÷àéíî êîðè-

ñíèé ïðîäóêò äëÿ çäîðîâ'ÿ ñåðöÿ, 
ðåãóëÿö³¿ âîäíî-ñîëüîâîãî îáì³íó, 
à òàêîæ äëÿ õâîðèõ íà öóêðîâèé ä³-
àáåò. Áàêëàæàíè ì³ñòÿòü øèðîêèé 
àñîðòèìåíò ì³íåðàëüíèõ ðå÷îâèí 
(ñåðåä ÿêèõ áàãàòî êàë³þ), ñïðè-
ÿþòü âèâåäåííþ ñîëåé ñå÷îâî¿ êè-
ñëîòè, âèãàíÿþòü íàäëèøîê ð³äèíè 
ç îðãàí³çìó. Òîìó ¿õ ðàäÿòü âêëþ-
÷àòè â ðàö³îí ëþäåé ïîõèëîãî â³êó, 
ïðè íàáðÿêàõ ñåðöåâîãî ïîõîäæåí-
íÿ, äëÿ ïðîô³ëàêòèêè ³ ë³êóâàííÿ 
àòåðîñêëåðîçó. «Áàêëàæàííà ä³º-
òà» ï³äòðèìóº êèñëîòíî-ëóæíó ð³â-
íîâàãó îðãàí³çìó, àêòèâ³çóº ì³íå-
ðàëüíèé îáì³í ³ º «âîðîãîì ¹1» 
äëÿ øê³äëèâîãî õîëåñòåðèíó. Åêñ-
ïåðèìåíòàëüíî äîâåäåíî, ùî äî-
äàâàííÿ áàêëàæàí³â äî æèðíèõ 
ì'ÿñíèõ ñòðàâ ñòðèìóº ð³ñò ð³âíÿ 
õîëåñòåðèíó â êðîâ³. À îò âñ³ êîðè-
ñí³ âëàñòèâîñò³ «ñèíåíüêèõ» íå 
âòðà÷àþòüñÿ ïðè êóë³íàðí³é îáðî-
áö³. À ùå âîíè ìàëîêàëîð³éí³.

Лаванда
ЕЛП-7 – 5,90 грн. за 0,1 г
Рослина з сильним запахом і приємно-терпким смаком. 
Володіє заспокійливим ефектом, допомагає знімати біль, 
підвищує апетит, нормалізує артеріальний тиск.

Душиця звичайна
ЕЛП-76 – 4,7 грн. за 0,1 г
Висота 40-80 см. Суха трава і квіти містять до 1,2% 
ефірного масла з приємним запахом і бактерицидними 
властивостями. При ангінах, гострих і хронічних 
фарингітах, тонзилітах, кашлюку.

Баклажан Фіолетове чудо
ЕБЛ-13 – 5,90 грн. за 0,3 г
Ніжний, соковитий, без гіркоти. Видовжений, 500-600 
грамів. Хворобостійкий, врожайний. Для запікання на 
грилі зі шкіркою, тушкування та консервування.

Луковые растения. 
Практический спра-
вочник овощевода
ВКН-403 – 99 грн./шт.
256ст. Формату 63х90 у 
м'якій палітурці.
У практичному довіднику 
легко та доступно описані 
історія розповсюдження 
цибулі та часнику, вказані їх 
хвороби та шкідники, а та-
кож методи боротьби з ни-
ми. Крім того, довідник дає 
змогу дізнатися про різні 
види цибулі, як поширені на 
території України, так і мало-
відомі у наших краях. 

Зеленные и пряно-
ароматические куль-
туры. Практический 
справочник овощевода
ВКН-416 – 54 грн./шт.
96с. Формату 45х64, у 
м'якій палітурці.
Багато українців на своїх 
ділянках часто вирощують 
зелені та пряно-ароматичні 
культури, їх споживання 
значно зросло останнім ча-
сом, тому потрібно відповіс-
ти на запитання: як же пра-
вильно та з максимальною 
ефективністю вирощувати ці 
культури?
Відповідь на це запитання 
дасть вам наш практичний 
довідник. 

Огурцы, томаты, перец. 
Секреты сверхурожая
О. Городець
ВКН-93 – 98грн./шт.
64с. формату 162х235 у 
твердій палітурці
В книзі міститься основна 
інформація про вирощуван-
ня та агротехніку огірків, то-
матів та перцю. Ви знайдете 
описи найпопулярніших сор-
тів цих культур та рекомен-
дації щодо догляду за ними 
та їх зберігання. 

Баклажаны, кабачки и 
перцы. От рассады до 
урожая
О. Ганічкіна
ВКН-77 – 125грн./шт.
64с. формату 162х210 у 
твердій палітурці
В даній книзі Ви знайдете 
вичерпну інформацію про 
те, як правильно посадити і 
виростити баклажани, ка-
бачки та перці, як підготува-
ти ґрунт, який сорт обрати та 
як захистити культури від 
хвороб та шкідників. 

Тыква. Лекарство 
от всех болезней
А. Градова
ВКН-626 – 24 грн./шт.
128с. Формату 130х200 у 
м'якій палітурці.
Автор книги стверджує, що 
гарбуз - це ліки від усіх хво-
роб і надзвичайно цінний 
продукт харчування. До того 
ж, це «безвідходний» овоч. З 
користю для здоров'я мож-
на використовувати гарбузо-
вий сік, насіння, м'якоть, гар-
бузову олію і навіть шкірку. У 
книзі подано описи багатьох 
сортів гарбуза, їх особливості, 
поради щодо вирощування 
культури - підготовка насін-
ня, вибір грунту, попередни-
ків, вирощування розсади. 
Також ви дізнаєтеся про ліку-
вальні властивості гарбуза та 
його застосування при хво-
робах серця, печінки, нирок, 
шлунку, діабеті, онкозахво-
рюваннях. 
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Крес-салат 
Öå ì'ÿêèé ñå÷îã³ííèé çàñ³á, ÿêèé 

ì³ñòèòü ùå é áàãàòî ö³ííèõ ðå÷î-
âèí. Âèêîðèñòîâóþòü ëèñòÿ ³ ìî-
ëîä³ ïàãîíè ó ôàç³ ïî÷àòêó ñòð³ëêó-
âàííÿ ðîñëèíè. Äëÿ çíèæåííÿ àðòå-
ð³àëüíîãî òèñêó ïîòð³áíî âæèâàòè 
êðåñ-ñàëàò ó ¿æó, à òàêîæ ãîòóâàòè 
òàêèé çàñ³á: 2 ñò. ëîæêè ïîäð³áíå-
íîãî ñâ³æîãî ëèñòÿ íà 250 ìë îêðî-
ïó, íàñòîÿòè 20 õâèëèí, ïðèéìàòè 
ïî 1/2 ñêëÿíêè 2 ðàçè íà äåíü àáî 
ïî 1 ñêëÿíö³ íà í³÷. Öåé çàñ³á äóæå 
êîðèñíèé ³ ïðè íåäîêð³â'¿.

Салат посівний 
Ç ë³êóâàëüíîþ ìåòîþ âèêîðèñòî-

âóþòü ñâ³æå ëèñòÿ ñàëàòó. Â íüîìó 
áàãàòî á³ëêà, îðãàí³÷íèõ êèñëîò 
(ÿáëó÷íà, ëèìîííà, ùàâëåâà, áóð-
øòèíîâà), º êàðîòèí, â³òàì³íè Å, 
Â6, àñêîðá³íîâà êèñëîòà, â³òàì³í 
ÐÐ, ïàíòîòåíîâà, ôîë³ºâà êèñëîòè, 
ðèáîôëàâ³í, ã³ðêîòè, ñîë³ çàë³çà, 
êàë³þ, êàëüö³þ, ìàãí³þ, êîáàëüòó, 
éîäó, ì³ä³, öèíêó. Âåëèêà ê³ëüê³ñòü 
â³òàì³íó Â ó ñàëàò³ ïîïåðåäæàº 
ëàìê³ñòü ñóäèí. Âæèâàííÿ ñàëàòó 
ñïðèÿº âèâåäåííþ õîëåñòåðèíó ç 
îðãàí³çìó òà çàïîá³ãàº ðîçâèòêó 

àòåðîñêëåðîçó. Òîìó âæèâàòè ñà-
ëàò êîðèñíî ïðè  ã³ïåðòîí³÷í³é õâî-
ðîá³, îæèð³íí³, îñîáëèâî ÿêùî ö³ 
íåäóãè ñóïðîâîäæóþòüñÿ öóêðîâèì 
ä³àáåòîì. À ùå ñàëàò çàñïîêîþº 
íåðâîâó ñèñòåìó. Ðîñëèíà ìàº ñå-
÷îã³íí³ âëàñòèâîñò³. Âäàëå ïîºäíà-
ííÿ ñîëåé êàë³þ òà íàòð³þ ó ñàëàò³ 
÷óäîâî ðåãóëþº âîäíî-ñîëüîâèé 
áàëàíñ â îðãàí³çì³ – ëþáèòåë³ ñà-
ëàòó íå ñòðàæäàþòü â³ä íàáðÿê³â, 
íàâ³òü ó ïîõèëîìó â³ö³. Îäíàê ñàëàò 
ïðîòèïîêàçàíèé, ÿêùî âè âæå íà-
æèëè ïîäàãðó, êàìåí³ ó íèðêàõ, ñî-
ë³ îêñàëàòè ÷è óðàòè, õðîí³÷íèé êî-
ë³ò òà åíòåðîêîë³ò. ßêùî ïðîòèïî-
êàçàíü íåìàº, íà äîäàòîê äî ñòðàâ 
³ç ñàëàòó ìîæíà ïðèãîòóâàòè ë³êó-
âàëüíèé íàñò³é: 20 ã ñâ³æîãî ïîäð³á-
íåíîãî ëèñòÿ íà 1 ñêëÿíêó îêðîïó, 
íàñòîÿòè äî îõîëîäæåííÿ. Ïèòè ïî 
ï³âñêëÿíêè 2 ðàçè íà äåíü.

Помідори 
Ïîì³äîðè âèçíàí³ ä³ºòè÷íèì ïðî-

äóêòîì ïðè öóêðîâîìó ä³àáåò³, ã³-
ïåðòîí³÷í³é õâîðîá³, àòåðîñêëåðîç³. 
Õàð÷îâà ö³íí³ñòü òîìàò³â ïîëÿãàº ó 
òîìó, ùî âîíè ì³ñòÿòü áàãàòî çà-
ë³çà – ó ê³ëüêà ðàç³â á³ëüøå, í³æ ó 
êóðÿ÷îìó ì'ÿñ³, ðèá³, ìîëîö³, ùî âà-
æëèâî äëÿ õâîðèõ íà öóêðîâèé ä³à-
áåò, ÿêèé, çàçâè÷àé ñóïðîâîäæó-
ºòüñÿ àðòåð³àëüíîþ ã³ïåðòîí³ºþ. 
Ïîì³äîðè ì³ñòÿòü êàë³é, ùî â³ä³ãðàº 
âàæëèâó ðîëü ó ï³äòðèìö³ ä³ÿëüíî-
ñò³ ñåðöåâî-ñóäèííî¿ ñèñòåìè. 
Ñêëÿíêà íàòóðàëüíîãî òîìàòíîãî 
ñîêó ì³ñòèòü äîáîâó äîçó êàðîòèíó, 
ïðîâ³òàì³íó À ³ ìàº ñå÷îã³ííó ä³þ. 
Òîæ âîíà áóäå äîðå÷íîþ çà 10 õâ 
äî ¿äè ó ñåçîí äîçð³âàííÿ ïîì³äîð³â 
– ùîäíÿ. Ïîì³äîðè ì³ñòÿòü ùå îäíó 
óí³êàëüíó ðå÷îâèíó – ë³êîïåí. Öå 
ïîòóæíèé àíòèîêñèäàíò, ÿêèé çíè-
æóº ðèçèê âèíèêíåííÿ àòåðîñêëå-
ðîçó ³ ñåðöåâî-ñóäèííèõ íåäóã. Ë³-
êîïåí íàéêðàùå çàñâîþºòüñÿ ³ç 
æèðàìè, òîìó ñàëàò ç ïîì³äîð³â 
êðàùå ïðèïðàâëÿòè îë³ºþ.

Чорна редька
Ç ë³êóâàëüíîþ ìåòîþ âèêîðè-

ñòîâóþòü ñâ³æ³ êîðåíåïëîäè, ÿê³ 
ñë³ä çáåð³ãàòè â ëüîõó ó âîëîãîìó 
ï³ñêó. Åêñïåðèìåíòàëüíî âñòàíî-
âëåíî, ùî ñâ³æèé ñ³ê ðåäüêè ìàº 
æîâ÷îã³íí³ òà ä³óðåòè÷í³ âëàñòèâî-
ñò³, òîìó â³í ïîêàçàíèé ïðè ïîðó-
øåííÿõ ñåðöåâîãî ðèòìó, ïðè àòå-
ðîñêëåðîç³, ã³ïåðòîí³¿, êàðä³îíåâðî-
çàõ, ï³äâèùåíîìó ð³âí³ õîëåñòåðè-
íó. Êîðèñíî âæèâàòè ñâ³æèé ñ³ê ðå-
äüêè (ïî 1 ñòîëîâ³é ëîæö³ 2-3 ðàçè 
íà äåíü) àáî ³ç ìåäîì (ó ñï³ââ³äíî-
øåíí³ 1:1) ïî 1-2 ñò. ëîæêè 2 ðàçè 
íà äåíü. Òàêå ë³êóâàííÿ ïðîòèïîêà-
çàíå ïðè âèðàçö³ øëóíêà òà ãàñòðè-
òàõ ç ï³äâèùåíîþ êèñëîòí³ñòþ.

Майоран садовий
Ç ë³êóâàëüíîþ ìåòîþ âèêîðèñòî-

âóþòü ñâ³æó òðàâó, ç³áðàíó ï³ä ÷àñ 
öâ³ò³ííÿ ðîñëèíè. Ìîæíà ñóøèòè ¿¿ 
íà çèìó, ùîá âèêîðèñòîâóâàòè 
âïðîäîâæ ðîêó. Ñïî÷àòêó òðàâó ñó-
øàòü ó ò³í³, ïîò³ì – ó ïðîâ³òðþâà-
íîìó ïðèì³ùåíí³, çáåð³ãàþòü ó 
ñêëÿí³é ù³ëüíî çàêðèò³é áàíö³. ßê 
ïðèïðàâó ìîæíà äîäàâàòè â ñóïè, 
ñàëàòè, äî ì'ÿñà òà ðèáè.

Ìàéîðàí ì³ñòèòü åô³ðíó îë³þ, äó-
áèëüí³ ðå÷îâèíè, êàðîòèí, àñêîðá³-
íîâó êèñëîòó, ïåêòèí, ñëèçè ³ ã³ðêî-

Крес-салат
ЕЛП-5 – 4,70 грн. за 1 г
Середньоранній. Містить мінеральні солі, йод, вітаміни. 
Має приємний пікантний, терпкий смак, подібний до 
смаку хрону та гірчиці.

Томат Джампакт (японська якість)
ЕТМ-48 – 14,90 грн. за 20 нас.
Середньостиглий, високоврожайний гібрид детермінант-
ного типу. Плоди яскраво-червоні, дуже щільні, масою 
100-150 г. 

Салат Айсберг
ЕСЛ-7 – 4,90 грн. за 1 г
Середньостиглий. Головки круглі, схожі на капустяні, до 
1-1,5 кг. Листочки соковиті, хрумкі та низькокалорійні. 
Смакові якості відмінні. Для вживання свіжими. Містить 
велику кількість фолієвої кислоти. Може тривалий період 
зберігатись у холодильнику – це єдиний сорт, що не 
боїться холоду.

Редька Сквирська, чорна
ЕРК-1 - 4,50 грн. за 3 г, ЕРК-1В - 14,90 грн за 20 г  
Середньостигла, масою 250 г, соковита з гострим смаком. 
Лежка. Для зимового споживання.

Майоран
ЕЛП-16 – 4,7 грн за 0,2 г
В їжу вживають листя у свіжому, сушеному і підсмажено-
му вигляді. Його можна використовувати при безсольовій 
дієті.

òè. Â³í çàñïîê³éëèâî ä³º íà íåðâîâó 
ñèñòåìó, à òàêîæ ìàº æîâ÷îã³ííó 
òà ñå÷îã³ííó ä³¿. Ãîòóþòü íàñò³é òàê: 
1 ñò. ëîæêà òðàâè íà 2 ñêëÿíêè îê-
ðîïó, íàñòîþþòü (àëå íå ïåðåì³-
øóþòü, ùîá íå «âèâ³òðèòè» åô³ðí³ 
îë³¿) âïðîäîâæ ãîäèíè ³ ïðèéìàþòü 
ïî ï³âñêëÿíêè 4 ðàçè íà äåíü äî 
¿äè. Ìàéîðàí íå ìîæíà âæèâàòè 
ïðè âàã³òíîñò³.

ßêùî çì³øàòè ìàéîðàí ç ëàâàí-
äîþ (1:1), âîíè ï³äñèëþþòü ä³þ 
îäèí îäíîãî – êðàùå ðîçøèðþþòü 
ñóäèíè, à òàêîæ öå íàéêðàùèé ã³-
ïîòåíçèâíèé çàñ³á ðîñëèííîãî ïî-
õîäæåííÿ.

Лаванда лікарська 
Òðåáà â³äð³çíÿòè ¿¿ â³ä ëàâàíäè 

ã³áðèäíî¿. Çàçâè÷àé âèêîðèñòîâó-
þòü êâ³òè ðîñëèíè, àëå ìîæíà çáè-
ðàòè ³ òðàâó (÷åðåç 1- 1,5 òèæíÿ ï³-
ñëÿ ïî÷àòêó öâ³ò³ííÿ). Öå êëàñè-
÷íèé ã³ïîòåíçèâíèé çàñ³á, ÿêèé ä³º ³ 
ÿê ïîòóæíèé àíòèäåïðåñàíò (ó ìà-
ëèõ äîçàõ). ßêùî æ ïåðåäîçóâàòè 
ëàâàíäó, àíòèäåïðåñèâíî¿ ä³¿ íå 
÷åêàéòå, îòðèìàºòå ëèøå çíèæåí-
íÿ òèñêó. Äî òîãî æ ä³ÿ ëàâàíäè 
ïîòóæí³øà ââå÷åð³. Âàííè ç ëàâà-
íäè ³ ÷à¿ ç íå¿ – öå âå÷³ðíÿ öåðåìî-
í³ÿ. ×àé ïðèãîòóâàòè ïðîñòî: 1 ÷. 
ëîæêà òðàâè íà 1 ñêëÿíêó îêðîïó, 
íàñòîþâàòè, àëå íå ïåðåì³øóâàòè, 
ïèòè ì³æ ïðèéîìàìè ¿æ³. Íàñò³é ç 
ëèñòÿ òà êâ³òîê: 20 ã íà 400 ìë îê-
ðîïó íàñòîÿòè äî îõîëîäæåííÿ. 
Ïðîö³äèòè òà ïèòè ïî ï³âñêëÿíêè 4 
ðàçè íà äåíü. Ðåêîìåíäîâàíî ³ ïðè 
òàõ³êàðä³¿, ³ äëÿ äîñÿãíåííÿ ñå÷îã³í-
íîãî åôåêòó.

Ïðè íåâðîçàõ ³ ã³ïåðòîí³¿ ìîæíà 
ïðèéìàòè ëàâàíäîâ³ âàííè (êóðñ – 
12-18 ïðîöåäóð). Íà ë³òðîâó áàíêó 
ïîäð³áíåíî¿ ñèðîâèíè äîäàòè 5 ë³ò-
ð³â îêðîïó, íàñòîþâàòè âïðîäîâæ 
4 ãîäèí, ïðîö³äèòè ³ äîäàòè ó âàí-
íó. Íå ìîæíà âæèâàòè ëàâàíäó ç 
ïðåïàðàòàìè, ùî ì³ñòÿòü éîä òà 
çàë³çî – âîíà í³âåëþº ¿õ ä³þ.

Душиця (Ìàòåðèíêà çâè÷àéíà )
Ïðè ï³äâèùåíîìó àðòåð³àëüíîìó 

òèñêó (â òîìó ÷èñë³ çóìîâëåíîìó 
êë³ìàêñîì ó æ³íîê), ïðè íåâðîçàõ, 
âèêîðèñòîâóþòü íàñò³é òðàâè: 1,5 
ñò. ëîæêè íà 300 ìë îêðîïó, íàñòî-
ÿòè 30 õâèëèí, ïðèéìàòè ïî ï³â-
ñêëÿíêè 3 ðàçè íà äåíü. Öåé çàñ³á 
íå ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè ï³ä ÷àñ 
âàã³òíîñò³, ïðè ãàñòðèòàõ ç ï³äâè-
ùåíîþ êèñëîòí³ñòþ.

Баклажан 
Áàêëàæàí – íàäçâè÷àéíî êîðè-

ñíèé ïðîäóêò äëÿ çäîðîâ'ÿ ñåðöÿ, 
ðåãóëÿö³¿ âîäíî-ñîëüîâîãî îáì³íó, 
à òàêîæ äëÿ õâîðèõ íà öóêðîâèé ä³-
àáåò. Áàêëàæàíè ì³ñòÿòü øèðîêèé 
àñîðòèìåíò ì³íåðàëüíèõ ðå÷îâèí 
(ñåðåä ÿêèõ áàãàòî êàë³þ), ñïðè-
ÿþòü âèâåäåííþ ñîëåé ñå÷îâî¿ êè-
ñëîòè, âèãàíÿþòü íàäëèøîê ð³äèíè 
ç îðãàí³çìó. Òîìó ¿õ ðàäÿòü âêëþ-
÷àòè â ðàö³îí ëþäåé ïîõèëîãî â³êó, 
ïðè íàáðÿêàõ ñåðöåâîãî ïîõîäæåí-
íÿ, äëÿ ïðîô³ëàêòèêè ³ ë³êóâàííÿ 
àòåðîñêëåðîçó. «Áàêëàæàííà ä³º-
òà» ï³äòðèìóº êèñëîòíî-ëóæíó ð³â-
íîâàãó îðãàí³çìó, àêòèâ³çóº ì³íå-
ðàëüíèé îáì³í ³ º «âîðîãîì ¹1» 
äëÿ øê³äëèâîãî õîëåñòåðèíó. Åêñ-
ïåðèìåíòàëüíî äîâåäåíî, ùî äî-
äàâàííÿ áàêëàæàí³â äî æèðíèõ 
ì'ÿñíèõ ñòðàâ ñòðèìóº ð³ñò ð³âíÿ 
õîëåñòåðèíó â êðîâ³. À îò âñ³ êîðè-
ñí³ âëàñòèâîñò³ «ñèíåíüêèõ» íå 
âòðà÷àþòüñÿ ïðè êóë³íàðí³é îáðî-
áö³. À ùå âîíè ìàëîêàëîð³éí³.

Лаванда
ЕЛП-7 – 5,90 грн. за 0,1 г
Рослина з сильним запахом і приємно-терпким смаком. 
Володіє заспокійливим ефектом, допомагає знімати біль, 
підвищує апетит, нормалізує артеріальний тиск.

Душиця звичайна
ЕЛП-76 – 4,7 грн. за 0,1 г
Висота 40-80 см. Суха трава і квіти містять до 1,2% 
ефірного масла з приємним запахом і бактерицидними 
властивостями. При ангінах, гострих і хронічних 
фарингітах, тонзилітах, кашлюку.

Баклажан Фіолетове чудо
ЕБЛ-13 – 5,90 грн. за 0,3 г
Ніжний, соковитий, без гіркоти. Видовжений, 500-600 
грамів. Хворобостійкий, врожайний. Для запікання на 
грилі зі шкіркою, тушкування та консервування.

Луковые растения. 
Практический спра-
вочник овощевода
ВКН-403 – 99 грн./шт.
256ст. Формату 63х90 у 
м'якій палітурці.
У практичному довіднику 
легко та доступно описані 
історія розповсюдження 
цибулі та часнику, вказані їх 
хвороби та шкідники, а та-
кож методи боротьби з ни-
ми. Крім того, довідник дає 
змогу дізнатися про різні 
види цибулі, як поширені на 
території України, так і мало-
відомі у наших краях. 

Зеленные и пряно-
ароматические куль-
туры. Практический 
справочник овощевода
ВКН-416 – 54 грн./шт.
96с. Формату 45х64, у 
м'якій палітурці.
Багато українців на своїх 
ділянках часто вирощують 
зелені та пряно-ароматичні 
культури, їх споживання 
значно зросло останнім ча-
сом, тому потрібно відповіс-
ти на запитання: як же пра-
вильно та з максимальною 
ефективністю вирощувати ці 
культури?
Відповідь на це запитання 
дасть вам наш практичний 
довідник. 

Огурцы, томаты, перец. 
Секреты сверхурожая
О. Городець
ВКН-93 – 98грн./шт.
64с. формату 162х235 у 
твердій палітурці
В книзі міститься основна 
інформація про вирощуван-
ня та агротехніку огірків, то-
матів та перцю. Ви знайдете 
описи найпопулярніших сор-
тів цих культур та рекомен-
дації щодо догляду за ними 
та їх зберігання. 

Баклажаны, кабачки и 
перцы. От рассады до 
урожая
О. Ганічкіна
ВКН-77 – 125грн./шт.
64с. формату 162х210 у 
твердій палітурці
В даній книзі Ви знайдете 
вичерпну інформацію про 
те, як правильно посадити і 
виростити баклажани, ка-
бачки та перці, як підготува-
ти ґрунт, який сорт обрати та 
як захистити культури від 
хвороб та шкідників. 

Тыква. Лекарство 
от всех болезней
А. Градова
ВКН-626 – 24 грн./шт.
128с. Формату 130х200 у 
м'якій палітурці.
Автор книги стверджує, що 
гарбуз - це ліки від усіх хво-
роб і надзвичайно цінний 
продукт харчування. До того 
ж, це «безвідходний» овоч. З 
користю для здоров'я мож-
на використовувати гарбузо-
вий сік, насіння, м'якоть, гар-
бузову олію і навіть шкірку. У 
книзі подано описи багатьох 
сортів гарбуза, їх особливості, 
поради щодо вирощування 
культури - підготовка насін-
ня, вибір грунту, попередни-
ків, вирощування розсади. 
Також ви дізнаєтеся про ліку-
вальні властивості гарбуза та 
його застосування при хво-
робах серця, печінки, нирок, 
шлунку, діабеті, онкозахво-
рюваннях. 



Дуже�довго�помідор�вва-
жали�отруйною�рослиною.�
Відомий�історичний�факт�–�
Джорджа�Вашингтона�нама-
галися�отруїти�саме�стра-
вою,�заправленою�смажени-
ми�помідорами.�Вашингтону�
страва�дуже�сподобалася,�
хоча�він�не�знав,�як�її�готува-
ли.�А�от�кухар�так�і�не�дізнав-
ся,�що�створив�замість�отру-
ти�смакоту�–�він�покінчив�
життя�самогубством,�щоб�
уникнути�страти�за�вби-
вство�такої�відомої�особи.�
Нині�пристрасті�навколо�
помідорів�вщухли.�Це�–�улю-
блений�продукт�мільйонів�
людей,�його�широко�реко-
мендують�сучасні�дієтологи:

· Ïðè ïîðóøåííÿõ îáì³íó ðå-
÷îâèí. Ñîë³, ùî ì³ñòÿòüñÿ ó ïîì³-
äîðàõ, ìàþòü çäàòí³ñòü ï³äòðèìó-
âàòè êèñëîòíî-ëóæíó ð³âíîâàãó â 

îðãàí³çì³, òîìó ïî-
ì³äîðè ðåêîìåí-

äîâàí³ õâîðèì 
ç ïîðóøåííÿì 
îáì³íó ðå÷î-
âèí.

· Äëÿ ïðîô³ëàêòèêè ðàêó. Ñó-
÷àñíà íàóêà âèÿâèëà ó ïîì³äîðàõ 
óí³êàëüíó ðå÷îâèíó ç ïðîòèïóõëèí-
íîþ ä³ºþ – ë³êîïåí. Â÷åí³ ñòâå-
ðäæóþòü, ùî âæèâàííÿ ïîì³äîð³â 
çíèæóº ðèçèê âèíèêíåííÿ ðàêó.
· Ïðè íåäîêð³â'¿. Â ë³êóâàëüíîìó 

õàð÷óâàíí³ öåé ïðîäóêò º äîäàòêî-
âèì äæåðåëîì ì³íåðàëüíèõ ñîëåé, 
à çà âì³ñòîì çàë³çà ïîì³äîðè ó ê³-
ëüêà ðàç³â ïåðåâèùóþòü êóðÿ÷å 
ì'ÿñî, ðèáí³ ïðîäóêòè, ìîëîêî.
· Ïðè õâîðîáàõ øëóíêîâî-êè-

øêîâîãî òðàêòó. Çàâäÿêè âì³ñòó 
ÿáëó÷íî¿ òà ëèìîííî¿ êèñëîò ïîì³-
äîðè çáóäæóþòü àïåòèò, àêòèâ³-
çóþòü ïðîöåñ òðàâëåííÿ, ïðèãí³÷ó-
þòü õâîðîáîòâîðíó ì³êðîôëîðó êè-
øå÷íèêó, ï³äâèùóþòü êèñëîòí³ñòü 
øëóíêîâîãî ñîêó.
· Äëÿ ïðîô³ëàêòèêè àòåðîñêëå-

ðîçó. Ó ïîì³äîðàõ ìàëî ïóðèí³â, ³ 
öå ðîáèòü ¿õ âàæëèâèì ä³ºòè÷íèì 
ïðîäóêòîì äëÿ ïðîô³ëàêòèêè àòå-
ðîñêëåðîçó. Ïðèì³ðîì, ùàâëåâî¿ 
êèñëîòè â ïîì³äîðàõ ìåíøå ó 8 ðà-
ç³â í³æ ó áóðÿêàõ, ³ â 10 ðàç³â í³æ ó 
êàðòîïë³, â 6 ðàç³â - í³æ ó ñàëàò³, â 
64 ðàçè ìåíøå, í³æ ó øïèíàò³! À ïå-
êòèíîâ³ ðå÷îâèíè çíèæóþòü âì³ñò 
õîëåñòåðèíó â êðîâ³, òîæ ïîì³äîð – 
íàäçâè÷àéíî âàæëèâèé ïðîäóêò ó 

õàð÷óâàíí³ ëþäåé ñåðåäíüîãî 
òà ñòàðøîãî â³êó. Ïîì³äîð 

òàêîæ êîðèñíèé òèì, õòî 
â³ä÷óâàº äåô³öèò êàë³þ 
– äëÿ ë³êóâàííÿ ³ ïðî-
ô³ëàêòèêè ñåðöåâèõ 
íåäóã. 
· Ïðè ã³ïåðòîí³¿.    
·Äîâåäåíî, ùî òîìà-

òíèé ñ³ê ìàº ã³ïîòåíçèâí³ 
âëàñòèâîñò³. Ïîòð³áíî âæèâà-

òè ïî 1 ñêëÿíö³ ñîêó òðè ðàçè íà 
äåíü çà 10 õâ äî ¿äè – òàê ñàìî 
ÿê ³ ïðè îæèð³íí³, àòåðîñêëå-
ðîç³, íåäîêð³â'¿, öóêðîâîìó ä³à-
áåò³, ï³ñëÿ îïðîì³íåííÿ.

· Äëÿ ñõóäíåííÿ. Ïîì³äîð – ìà-
ëîêàëîð³éíèé, òîæ êîðèñíèé ëþ-
äÿì ³ç çàéâîþ âàãîþ. Òèì, õòî õî÷å 
ñõóäíóòè, âàðòî ïèòè ñóì³ø òîìà-
òíîãî, ÿáëó÷íîãî, ãàðáóçîâîãî òà 
ëèìîííîãî ñîê³â ( 2: 4: 4 :2).

· Ïðè ãëàóêîì³. Õâîðèì íà ãëàó-
êîìó ðåêîìåíäîâàíî ùîäåííî ïè-
òè òîìàòíèé ñ³ê – ïî 1/4 ñêëÿíêè 3-
4 ðàçè íà äåíü. Êðàùå ïðîâîäèòè 
ë³êóâàííÿ ç ëèñòîïàäà äî êâ³òíÿ. 
Ñ³ê íå ï³äñîëþâàòè. Äâà òèæí³ ïè-
òè, òðè òèæí³ ïåðåðâà. 

· Çäîðîâèì ëþäÿì. Òèì, õòî íå 
ìàº õâîðîá, ä³ºòîëîãè òàêîæ ðà-
äÿòü âæèâàòè ïî 200-300 ã ïîì³äî-
ð³â ùîäåííî (ó ñàëàòàõ êðàùå ïî-
ºäíóâàòè ¿õ ç êðîïîì, ïåòðóøêîþ, 
îë³ºþ) àáî ïèòè òîìàòíèé ñ³ê. Ïà-
ì'ÿòàéòå, ùî ñ³ê ç òîìàò³â - îäèí ç 
íàéêîðèñí³øèõ îâî÷åâèõ ñîê³â, ùî 
ìàº ëóæíó ðåàêö³þ (ëèøå çà óìî-
âè, ùî â íüîìó íåìàº öóêðó ³ êðî-
õìàëþ!). Òîæ êðàùå íå êóïóâàòè 
òîìàòíèé ñ³ê, äå ö³ ñêëàäîâ³ ïðè-
ñóòí³,à ãîòóâàòè éîãî ñàìîìó, òà 
ùå ç âëàñíîãî âðîæàþ – áåç ïåðå-
âèùåííÿ í³òðàò³â. Ó äåÿêèõ âèïàä-
êàõ óòâîðåííÿ êàìåí³â ó íèðêàõ ïî-
â'ÿçàíå ñàìå ç âæèâàííÿì òîìà-
òíîãî êîíñåðâîâàíîãî ñîêó ç äîäà-
âàííÿì öóêðó ³ êðîõìàëþ.

Óâàãà! Îáåðåæí³ñòü ç âæèâàí-
íÿì ïîì³äîð³â íå çàâàäèòü õâî-
ðèì íà æîâ÷íîêàì'ÿíó õâîðîáó, 
îñê³ëüêè âåëèêà ê³ëüê³ñòü îðãàí³-
÷íèõ êèñëîò ìîæå ñïðè÷èíèòè 
ñïàçì ìóñêóëàòóðè æîâ÷íîãî ì³-
õóðà, à îòæå, ³ á³ëü.

Ìàñêî, ÿ òåáå çíàþ!
Ïîì³äîð – ÷óäîâèé êîñìåòè÷íèé 

çàñ³á. Â³í äîïîìàãàº øê³ð³ â³äíî-
âèòè ïðóæí³ñòü, ñâ³æ³ñòü ³ ë³êóº ¿¿. 
Òîìó êîðèñíî çàíîòóâàòè ê³ëüêà 
ðåöåïò³â äëÿ äîãëÿäó çà øê³ðîþ.

Äëÿ ñóõî¿ øê³ðè. 
1. Ìàñêà ç ì'ÿêóøà ïîì³äîð³â ³ç 

âåðøêàìè. 
Äâà ïîì³äîðè î÷èñòèòè â³ä øê³-

ðêè ³ ïðîïóñòèòè ÷åðåç ì'ÿñîðóáêó, 

äîäàòè 1 ÷àéíó ëîæêó â³âñÿíèõ 
ïëàñò³âö³â, çìîëîòèõ ó êàâîìîëö³, 
äîäàòè 1 ÷àéíó ëîæêó âåðøê³â, âñå
ïåðåì³øàòè. Íàíåñòè òîíêèì øà-
ðîì íà îáëè÷÷ÿ. ×åðåç 15-20 õâè-
ëèí âìèòèñÿ òåïëîþ âîäîþ. Êóðñ – 
10-12 äí³â.

2. Ìàñêà ç òîìàòíîãî ñîêó òà 
êðîõìàëþ. 1 ñò. ë. ñâ³æîãî ñîêó çì³-
øóþòü ç 1 ÷. ë. êàðòîïëÿíîãî êðî-
õìàëþ òà 1 ÷. ë. ðîñëèííî¿ îë³¿. Íà-
íîñÿòü ñóì³ø íà îáëè÷÷ÿ, âèòðèìó-
þòü 15-20 õâ, çìèâàþòü òåïëîþ âî-
äîþ. Êóðñ ë³êóâàííÿ - 12-14 ìàñîê.

Äëÿ æèðíî¿ øê³ðè. 
1. Òîìàòí³ êóáèêè. Òðè ñòîëîâ³ 

ëîæêè òîìàòíîãî ñîêó çì³øàéòå ç 
1 ÷àéíîþ ëîæêîþ ñîêó ïåòðóøêè, 
ðîçëèéòå ó ôîðìî÷êè ³ ïîñòàâòå â 
ìîðîçèëêó. Òàêèìè êóáèêàìè ëüî-
äó ùîäíÿ ïðîòèðàéòå øê³ðó.

2. ßº÷íà ìàñêà. Çáèâàºìî 1 á³-
ëîê ñâ³æîãî êóðÿ÷îãî ÿéöÿ, äîäà-

ºìî 1 ÷àéíó ëîæêó ñâ³æîãî òîìàò-
íîãî ñîêó, çíîâó çáèâàºìî, íàíî-
ñèìî íà ïîïåðåäíüî î÷èùåíó øê³-
ðó íà 20 õâèëèí, çìèâàºìî òåïëîþ, 
ïîò³ì õîëîäíîþ âîäîþ. 

Äëÿ íîðìàëüíî¿ øê³ðè. 
Çì³øàòè 2 ñòîëîâ³ ëîæêè ñâ³æîãî 

ñèðó, 1 ñòîëîâó ëîæêó ìîëîêà, 1 
÷àéíó ëîæêó ñîíÿøíèêîâî¿ îë³¿, ïî-
òåðòèé ïîì³äîð. Ìàñó íàíåñòè íà 
îáëè÷÷ÿ íà 15-20 õâèëèí, çìèòè òå-
ïëîþ âîäîþ, à ïîò³ì – õîëîäíîþ. 

Äëÿ êîìá³íîâàíî¿ øê³ðè. 
Â³äæàòè ñ³ê ç 1 ïîì³äîðà, äîäàòè 

1 ÿº÷íèé æîâòîê ³ ì'ÿêîòü ïîëóíèö³, 
ïåðåì³øàòè, íàíåñòè íà îáëè÷÷ÿ. 
×åðåç 15 õâèëèí çìèòè ïðîõîëî-
äíîþ âîäîþ.

Î÷èùóâàëüíà ìàñêà. 
Ïîì³äîð äîñèòü åôåêòèâíî ë³êóº 

âóãðîâ³ âèñèïè. Äëÿ öüîãî ñë³ä íà-
íîñèòè ïîì³äîðíó ìàñó (ïðîïóùå-
íó ÷åðåç ì'ÿñîðóáêó) íà óðàæåíó 
ä³ëÿíêó øê³ðè, à ïîò³ì çìèòè ¿¿ âî-
äîþ ê³ìíàòíî¿ òåìïåðàòóðè. Ïðî-
öåäóðó ïðîâîäèòè ùîäåííî – äî 
óñóíåííÿ ïðîáëåìè. 

Ë³êóâàííÿ îï³ê³â. 
Äàðìà, ùî òîìàò ñàì ÷åðâîíèé, 

â³í äîáðå çí³ìàº ïî÷åðâîí³ííÿ øê³-
ðè, ñïðè÷èíåíå òåðì³÷íèìè îï³êà-
ìè. ßêùî âè çâèêëè íàìàùóâàòè 
ì³ñöÿ ñîíÿ÷íèõ îï³ê³â êåô³ðîì ÷è 
ñìåòàíîþ – öå äîáðå. Àëå ÿêùî 
äîäàñòå òóäè ùå é ïþðå ç ïîì³-
äîðà – åôåêò áóäå íàáàãàòî ïîì³ò-
í³øèì.

Â³äá³ëþþ÷à ìàñêà. 
ßêùî ó âàñ íå äóæå âðàçëèâà ³ í³-

æíà øê³ðà, ìîæíà íàíåñòè ïþðå 
ïîì³äîðà íà îáëè÷÷ÿ íà 15 õâèëèí, 
çìèòè ìàñêó ñïî÷àòêó òåïëîþ, à 
ïîò³ì õîëîäíîþ âîäîþ ³ çìàñòèòè 
øê³ðó çâîëîæóâàëüíèì êðåìîì. 
ßêùî áî¿òåñÿ îòðèìàòè ïîäðà-
çíåííÿ øê³ðè, ïðîñòî ïðîòð³òü îá-
ëè÷÷ÿ ñîêîâèòèì øìàòî÷êîì ïî-
ì³äîðà ³ òàê ñàìî âìèéòåñÿ.

Â³ä òð³ùèí íà ï'ÿòàõ.
Ùîá ¿õ ïîçáóòèñÿ, ìîæíà âèêî-

ðèñòàòè òå, ùî ìè âèðîùóºìî â ñå-
áå âäîìà: ó ð³äêå ïþðå âàðåíî¿ 
êàðòîïë³ äîäàºìî òîìàòíèé ñ³ê (íà 
êîæí³ 2 êàðòîïëèíè 2 ëîæêè ñîêó) ³ 
ðîáèìî «âàííî÷êó» äëÿ í³ã âïðî-
äîâæ 20 õâèëèí, ï³ñëÿ öüîãî ñïîë³-
ñêóºìî íîãè òåïëîþ âîäîþ, âèòè-
ðàºìî, íàíîñèìî êðåì äëÿ í³ã. Àáî 
æ ìîæíà íàêëàñòè íà ï'ÿòêè êîì-
ïðåñè ³ç ïîòîâ÷åíèõ ñâ³æèõ ïîì³-
äîð³â – íà 20-30 õâèëèí. 

Óâàãà! Âèêîðèñòàííÿ öèõ ðå-
öåïò³â ïðîòèïîêàçàíî ëþäÿì, 
ÿê³ ìàþòü àëåðã³þ íà òîìàòè.

омiдор–П
косме-
толог

Àííà Ïèëèï÷óê, 
ë³êàð

Ñòðàâè ç ïîì³äîð³â

Ïîì³äîðè ç ÷àñíèêîâîþ ï³äëèâîþ.
Íà äíî ñàëàòíèö³ êëàäóòü âàðåí³ 

ÿéöÿ, ïîð³çàí³ ê³ëüöÿìè, çâåðõó – 
òàê ñàìî ïîð³çàí³ ïîì³äîðè, çàëè-
âàþòü ÷àñíèêîâîþ ï³äëèâîþ, ïîñè-
ïàþòü öèáóëåþ, çåëåííþ, ïåòðóø-
êîþ. Ï³äëèâó ãîòóþòü çà òàêèì ðå-
öåïòîì: òîâ÷óòü ó ñòóïö³ ÷àñíèê ³ç 
ñ³ëëþ, äîäàþòü òðîõè äóõìÿíîãî 
ïåðöþ, âëèâàþòü ï³âñêëÿíêè âîäè ç 
ê³ëüêîìà êðàïëÿìè ëèìîííîãî ñîêó. 
Íà 120 ã ïîì³äîð³â ïîòð³áíî 10 ã 
÷àñíèêó, 10 ã ð³ï÷àñòî¿ öèáóë³, çåëå-
í³ ïåòðóøêè, êðîïó, 1 ÿéöå, ëèìîííà 
êèñëîòà, ñ³ëü, ïåðåöü çà ñìàêîì.

Â³òàì³ííèé íàï³é. Ó ïðîõîëîäíèé 
êåô³ð êëàäóòü ïîäð³áíåíó çåëåíü 
ïåòðóøêè àáî êðîïó. Øâèäêî ïîì³-
øóþ÷è âëèâàþòü òîìàòíèé ñ³ê, äî-
äàþòü ñ³ëü, öóêîð. Ìîæíà äî ãîòî-
âîãî íàïîþ äîäàòè ÷àñíèê. Äëÿ ïðè-
ãîòóâàííÿ ïîðö³¿ íàïîþ ïîòð³áíî 70 
ã ïîì³äîð³â, 250 ìë êåô³ðó, çåëåí³-
10 ã, ñ³ëü, öóêîð - çà ñìàêîì.

Õîëîäíèé òîìàòíèé ñóï. Ó ñ³ê ïî-
ì³äîð³â äîäàþòü äð³áíî íàð³çàí³ îã³-
ðêè òà öèáóëþ,çåëåíü êðîïó òà ïå-
òðóøêè, íàð³çàíå êóáèêàìè ì'ÿñî 
àáî âàðåíó êîâáàñó. Çàïðàâëÿþòü 
ñìåòàíîþ. Òîìàòíèé ñ³ê – 300 ìë, 
îã³ðêè ñâ³æ³ – 40 ã, öèáóëÿ ð³ï÷àñòà 
– 15 ã, êð³ï – 5 ã, ïåòðóøêà – 7 ã, 
ì'ÿñî àáî êîâáàñà – 30 ã, ñìåòàíà – 
20 ã, ñ³ëü, ñïåö³¿ çà ñìàêîì.
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людей,�його�широко�реко-
мендують�сучасні�дієтологи:

· Ïðè ïîðóøåííÿõ îáì³íó ðå-
÷îâèí. Ñîë³, ùî ì³ñòÿòüñÿ ó ïîì³-
äîðàõ, ìàþòü çäàòí³ñòü ï³äòðèìó-
âàòè êèñëîòíî-ëóæíó ð³âíîâàãó â 

îðãàí³çì³, òîìó ïî-
ì³äîðè ðåêîìåí-

äîâàí³ õâîðèì 
ç ïîðóøåííÿì 
îáì³íó ðå÷î-
âèí.

· Äëÿ ïðîô³ëàêòèêè ðàêó. Ñó-
÷àñíà íàóêà âèÿâèëà ó ïîì³äîðàõ 
óí³êàëüíó ðå÷îâèíó ç ïðîòèïóõëèí-
íîþ ä³ºþ – ë³êîïåí. Â÷åí³ ñòâå-
ðäæóþòü, ùî âæèâàííÿ ïîì³äîð³â 
çíèæóº ðèçèê âèíèêíåííÿ ðàêó.
· Ïðè íåäîêð³â'¿. Â ë³êóâàëüíîìó 

õàð÷óâàíí³ öåé ïðîäóêò º äîäàòêî-
âèì äæåðåëîì ì³íåðàëüíèõ ñîëåé, 
à çà âì³ñòîì çàë³çà ïîì³äîðè ó ê³-
ëüêà ðàç³â ïåðåâèùóþòü êóðÿ÷å 
ì'ÿñî, ðèáí³ ïðîäóêòè, ìîëîêî.
· Ïðè õâîðîáàõ øëóíêîâî-êè-

øêîâîãî òðàêòó. Çàâäÿêè âì³ñòó 
ÿáëó÷íî¿ òà ëèìîííî¿ êèñëîò ïîì³-
äîðè çáóäæóþòü àïåòèò, àêòèâ³-
çóþòü ïðîöåñ òðàâëåííÿ, ïðèãí³÷ó-
þòü õâîðîáîòâîðíó ì³êðîôëîðó êè-
øå÷íèêó, ï³äâèùóþòü êèñëîòí³ñòü 
øëóíêîâîãî ñîêó.
· Äëÿ ïðîô³ëàêòèêè àòåðîñêëå-

ðîçó. Ó ïîì³äîðàõ ìàëî ïóðèí³â, ³ 
öå ðîáèòü ¿õ âàæëèâèì ä³ºòè÷íèì 
ïðîäóêòîì äëÿ ïðîô³ëàêòèêè àòå-
ðîñêëåðîçó. Ïðèì³ðîì, ùàâëåâî¿ 
êèñëîòè â ïîì³äîðàõ ìåíøå ó 8 ðà-
ç³â í³æ ó áóðÿêàõ, ³ â 10 ðàç³â í³æ ó 
êàðòîïë³, â 6 ðàç³â - í³æ ó ñàëàò³, â 
64 ðàçè ìåíøå, í³æ ó øïèíàò³! À ïå-
êòèíîâ³ ðå÷îâèíè çíèæóþòü âì³ñò 
õîëåñòåðèíó â êðîâ³, òîæ ïîì³äîð – 
íàäçâè÷àéíî âàæëèâèé ïðîäóêò ó 

õàð÷óâàíí³ ëþäåé ñåðåäíüîãî 
òà ñòàðøîãî â³êó. Ïîì³äîð 

òàêîæ êîðèñíèé òèì, õòî 
â³ä÷óâàº äåô³öèò êàë³þ 
– äëÿ ë³êóâàííÿ ³ ïðî-
ô³ëàêòèêè ñåðöåâèõ 
íåäóã. 
· Ïðè ã³ïåðòîí³¿.    
·Äîâåäåíî, ùî òîìà-

òíèé ñ³ê ìàº ã³ïîòåíçèâí³ 
âëàñòèâîñò³. Ïîòð³áíî âæèâà-

òè ïî 1 ñêëÿíö³ ñîêó òðè ðàçè íà 
äåíü çà 10 õâ äî ¿äè – òàê ñàìî 
ÿê ³ ïðè îæèð³íí³, àòåðîñêëå-
ðîç³, íåäîêð³â'¿, öóêðîâîìó ä³à-
áåò³, ï³ñëÿ îïðîì³íåííÿ.

· Äëÿ ñõóäíåííÿ. Ïîì³äîð – ìà-
ëîêàëîð³éíèé, òîæ êîðèñíèé ëþ-
äÿì ³ç çàéâîþ âàãîþ. Òèì, õòî õî÷å 
ñõóäíóòè, âàðòî ïèòè ñóì³ø òîìà-
òíîãî, ÿáëó÷íîãî, ãàðáóçîâîãî òà 
ëèìîííîãî ñîê³â ( 2: 4: 4 :2).

· Ïðè ãëàóêîì³. Õâîðèì íà ãëàó-
êîìó ðåêîìåíäîâàíî ùîäåííî ïè-
òè òîìàòíèé ñ³ê – ïî 1/4 ñêëÿíêè 3-
4 ðàçè íà äåíü. Êðàùå ïðîâîäèòè 
ë³êóâàííÿ ç ëèñòîïàäà äî êâ³òíÿ. 
Ñ³ê íå ï³äñîëþâàòè. Äâà òèæí³ ïè-
òè, òðè òèæí³ ïåðåðâà. 

· Çäîðîâèì ëþäÿì. Òèì, õòî íå 
ìàº õâîðîá, ä³ºòîëîãè òàêîæ ðà-
äÿòü âæèâàòè ïî 200-300 ã ïîì³äî-
ð³â ùîäåííî (ó ñàëàòàõ êðàùå ïî-
ºäíóâàòè ¿õ ç êðîïîì, ïåòðóøêîþ, 
îë³ºþ) àáî ïèòè òîìàòíèé ñ³ê. Ïà-
ì'ÿòàéòå, ùî ñ³ê ç òîìàò³â - îäèí ç 
íàéêîðèñí³øèõ îâî÷åâèõ ñîê³â, ùî 
ìàº ëóæíó ðåàêö³þ (ëèøå çà óìî-
âè, ùî â íüîìó íåìàº öóêðó ³ êðî-
õìàëþ!). Òîæ êðàùå íå êóïóâàòè 
òîìàòíèé ñ³ê, äå ö³ ñêëàäîâ³ ïðè-
ñóòí³,à ãîòóâàòè éîãî ñàìîìó, òà 
ùå ç âëàñíîãî âðîæàþ – áåç ïåðå-
âèùåííÿ í³òðàò³â. Ó äåÿêèõ âèïàä-
êàõ óòâîðåííÿ êàìåí³â ó íèðêàõ ïî-
â'ÿçàíå ñàìå ç âæèâàííÿì òîìà-
òíîãî êîíñåðâîâàíîãî ñîêó ç äîäà-
âàííÿì öóêðó ³ êðîõìàëþ.

Óâàãà! Îáåðåæí³ñòü ç âæèâàí-
íÿì ïîì³äîð³â íå çàâàäèòü õâî-
ðèì íà æîâ÷íîêàì'ÿíó õâîðîáó, 
îñê³ëüêè âåëèêà ê³ëüê³ñòü îðãàí³-
÷íèõ êèñëîò ìîæå ñïðè÷èíèòè 
ñïàçì ìóñêóëàòóðè æîâ÷íîãî ì³-
õóðà, à îòæå, ³ á³ëü.

Ìàñêî, ÿ òåáå çíàþ!
Ïîì³äîð – ÷óäîâèé êîñìåòè÷íèé 

çàñ³á. Â³í äîïîìàãàº øê³ð³ â³äíî-
âèòè ïðóæí³ñòü, ñâ³æ³ñòü ³ ë³êóº ¿¿. 
Òîìó êîðèñíî çàíîòóâàòè ê³ëüêà 
ðåöåïò³â äëÿ äîãëÿäó çà øê³ðîþ.

Äëÿ ñóõî¿ øê³ðè. 
1. Ìàñêà ç ì'ÿêóøà ïîì³äîð³â ³ç 

âåðøêàìè. 
Äâà ïîì³äîðè î÷èñòèòè â³ä øê³-

ðêè ³ ïðîïóñòèòè ÷åðåç ì'ÿñîðóáêó, 

äîäàòè 1 ÷àéíó ëîæêó â³âñÿíèõ 
ïëàñò³âö³â, çìîëîòèõ ó êàâîìîëö³, 
äîäàòè 1 ÷àéíó ëîæêó âåðøê³â, âñå
ïåðåì³øàòè. Íàíåñòè òîíêèì øà-
ðîì íà îáëè÷÷ÿ. ×åðåç 15-20 õâè-
ëèí âìèòèñÿ òåïëîþ âîäîþ. Êóðñ – 
10-12 äí³â.

2. Ìàñêà ç òîìàòíîãî ñîêó òà 
êðîõìàëþ. 1 ñò. ë. ñâ³æîãî ñîêó çì³-
øóþòü ç 1 ÷. ë. êàðòîïëÿíîãî êðî-
õìàëþ òà 1 ÷. ë. ðîñëèííî¿ îë³¿. Íà-
íîñÿòü ñóì³ø íà îáëè÷÷ÿ, âèòðèìó-
þòü 15-20 õâ, çìèâàþòü òåïëîþ âî-
äîþ. Êóðñ ë³êóâàííÿ - 12-14 ìàñîê.

Äëÿ æèðíî¿ øê³ðè. 
1. Òîìàòí³ êóáèêè. Òðè ñòîëîâ³ 

ëîæêè òîìàòíîãî ñîêó çì³øàéòå ç 
1 ÷àéíîþ ëîæêîþ ñîêó ïåòðóøêè, 
ðîçëèéòå ó ôîðìî÷êè ³ ïîñòàâòå â 
ìîðîçèëêó. Òàêèìè êóáèêàìè ëüî-
äó ùîäíÿ ïðîòèðàéòå øê³ðó.

2. ßº÷íà ìàñêà. Çáèâàºìî 1 á³-
ëîê ñâ³æîãî êóðÿ÷îãî ÿéöÿ, äîäà-

ºìî 1 ÷àéíó ëîæêó ñâ³æîãî òîìàò-
íîãî ñîêó, çíîâó çáèâàºìî, íàíî-
ñèìî íà ïîïåðåäíüî î÷èùåíó øê³-
ðó íà 20 õâèëèí, çìèâàºìî òåïëîþ, 
ïîò³ì õîëîäíîþ âîäîþ. 

Äëÿ íîðìàëüíî¿ øê³ðè. 
Çì³øàòè 2 ñòîëîâ³ ëîæêè ñâ³æîãî 

ñèðó, 1 ñòîëîâó ëîæêó ìîëîêà, 1 
÷àéíó ëîæêó ñîíÿøíèêîâî¿ îë³¿, ïî-
òåðòèé ïîì³äîð. Ìàñó íàíåñòè íà 
îáëè÷÷ÿ íà 15-20 õâèëèí, çìèòè òå-
ïëîþ âîäîþ, à ïîò³ì – õîëîäíîþ. 

Äëÿ êîìá³íîâàíî¿ øê³ðè. 
Â³äæàòè ñ³ê ç 1 ïîì³äîðà, äîäàòè 

1 ÿº÷íèé æîâòîê ³ ì'ÿêîòü ïîëóíèö³, 
ïåðåì³øàòè, íàíåñòè íà îáëè÷÷ÿ. 
×åðåç 15 õâèëèí çìèòè ïðîõîëî-
äíîþ âîäîþ.

Î÷èùóâàëüíà ìàñêà. 
Ïîì³äîð äîñèòü åôåêòèâíî ë³êóº 

âóãðîâ³ âèñèïè. Äëÿ öüîãî ñë³ä íà-
íîñèòè ïîì³äîðíó ìàñó (ïðîïóùå-
íó ÷åðåç ì'ÿñîðóáêó) íà óðàæåíó 
ä³ëÿíêó øê³ðè, à ïîò³ì çìèòè ¿¿ âî-
äîþ ê³ìíàòíî¿ òåìïåðàòóðè. Ïðî-
öåäóðó ïðîâîäèòè ùîäåííî – äî 
óñóíåííÿ ïðîáëåìè. 

Ë³êóâàííÿ îï³ê³â. 
Äàðìà, ùî òîìàò ñàì ÷åðâîíèé, 

â³í äîáðå çí³ìàº ïî÷åðâîí³ííÿ øê³-
ðè, ñïðè÷èíåíå òåðì³÷íèìè îï³êà-
ìè. ßêùî âè çâèêëè íàìàùóâàòè 
ì³ñöÿ ñîíÿ÷íèõ îï³ê³â êåô³ðîì ÷è 
ñìåòàíîþ – öå äîáðå. Àëå ÿêùî 
äîäàñòå òóäè ùå é ïþðå ç ïîì³-
äîðà – åôåêò áóäå íàáàãàòî ïîì³ò-
í³øèì.

Â³äá³ëþþ÷à ìàñêà. 
ßêùî ó âàñ íå äóæå âðàçëèâà ³ í³-

æíà øê³ðà, ìîæíà íàíåñòè ïþðå 
ïîì³äîðà íà îáëè÷÷ÿ íà 15 õâèëèí, 
çìèòè ìàñêó ñïî÷àòêó òåïëîþ, à 
ïîò³ì õîëîäíîþ âîäîþ ³ çìàñòèòè 
øê³ðó çâîëîæóâàëüíèì êðåìîì. 
ßêùî áî¿òåñÿ îòðèìàòè ïîäðà-
çíåííÿ øê³ðè, ïðîñòî ïðîòð³òü îá-
ëè÷÷ÿ ñîêîâèòèì øìàòî÷êîì ïî-
ì³äîðà ³ òàê ñàìî âìèéòåñÿ.

Â³ä òð³ùèí íà ï'ÿòàõ.
Ùîá ¿õ ïîçáóòèñÿ, ìîæíà âèêî-

ðèñòàòè òå, ùî ìè âèðîùóºìî â ñå-
áå âäîìà: ó ð³äêå ïþðå âàðåíî¿ 
êàðòîïë³ äîäàºìî òîìàòíèé ñ³ê (íà 
êîæí³ 2 êàðòîïëèíè 2 ëîæêè ñîêó) ³ 
ðîáèìî «âàííî÷êó» äëÿ í³ã âïðî-
äîâæ 20 õâèëèí, ï³ñëÿ öüîãî ñïîë³-
ñêóºìî íîãè òåïëîþ âîäîþ, âèòè-
ðàºìî, íàíîñèìî êðåì äëÿ í³ã. Àáî 
æ ìîæíà íàêëàñòè íà ï'ÿòêè êîì-
ïðåñè ³ç ïîòîâ÷åíèõ ñâ³æèõ ïîì³-
äîð³â – íà 20-30 õâèëèí. 

Óâàãà! Âèêîðèñòàííÿ öèõ ðå-
öåïò³â ïðîòèïîêàçàíî ëþäÿì, 
ÿê³ ìàþòü àëåðã³þ íà òîìàòè.

омiдор–П
косме-
толог

Àííà Ïèëèï÷óê, 
ë³êàð

Ñòðàâè ç ïîì³äîð³â

Ïîì³äîðè ç ÷àñíèêîâîþ ï³äëèâîþ.
Íà äíî ñàëàòíèö³ êëàäóòü âàðåí³ 

ÿéöÿ, ïîð³çàí³ ê³ëüöÿìè, çâåðõó – 
òàê ñàìî ïîð³çàí³ ïîì³äîðè, çàëè-
âàþòü ÷àñíèêîâîþ ï³äëèâîþ, ïîñè-
ïàþòü öèáóëåþ, çåëåííþ, ïåòðóø-
êîþ. Ï³äëèâó ãîòóþòü çà òàêèì ðå-
öåïòîì: òîâ÷óòü ó ñòóïö³ ÷àñíèê ³ç 
ñ³ëëþ, äîäàþòü òðîõè äóõìÿíîãî 
ïåðöþ, âëèâàþòü ï³âñêëÿíêè âîäè ç 
ê³ëüêîìà êðàïëÿìè ëèìîííîãî ñîêó. 
Íà 120 ã ïîì³äîð³â ïîòð³áíî 10 ã 
÷àñíèêó, 10 ã ð³ï÷àñòî¿ öèáóë³, çåëå-
í³ ïåòðóøêè, êðîïó, 1 ÿéöå, ëèìîííà 
êèñëîòà, ñ³ëü, ïåðåöü çà ñìàêîì.

Â³òàì³ííèé íàï³é. Ó ïðîõîëîäíèé 
êåô³ð êëàäóòü ïîäð³áíåíó çåëåíü 
ïåòðóøêè àáî êðîïó. Øâèäêî ïîì³-
øóþ÷è âëèâàþòü òîìàòíèé ñ³ê, äî-
äàþòü ñ³ëü, öóêîð. Ìîæíà äî ãîòî-
âîãî íàïîþ äîäàòè ÷àñíèê. Äëÿ ïðè-
ãîòóâàííÿ ïîðö³¿ íàïîþ ïîòð³áíî 70 
ã ïîì³äîð³â, 250 ìë êåô³ðó, çåëåí³-
10 ã, ñ³ëü, öóêîð - çà ñìàêîì.

Õîëîäíèé òîìàòíèé ñóï. Ó ñ³ê ïî-
ì³äîð³â äîäàþòü äð³áíî íàð³çàí³ îã³-
ðêè òà öèáóëþ,çåëåíü êðîïó òà ïå-
òðóøêè, íàð³çàíå êóáèêàìè ì'ÿñî 
àáî âàðåíó êîâáàñó. Çàïðàâëÿþòü 
ñìåòàíîþ. Òîìàòíèé ñ³ê – 300 ìë, 
îã³ðêè ñâ³æ³ – 40 ã, öèáóëÿ ð³ï÷àñòà 
– 15 ã, êð³ï – 5 ã, ïåòðóøêà – 7 ã, 
ì'ÿñî àáî êîâáàñà – 30 ã, ñìåòàíà – 
20 ã, ñ³ëü, ñïåö³¿ çà ñìàêîì.

Ôàðøèðîâàíèé «òþëüïàí»  

38 39



60

Дражоване насіння
Äðàæóâàííÿ – öå îáâîë³êàííÿ íàñ³ííÿ ïîæèâíèìè ñóì³øàìè ³ç çàñòîñóâàííÿì ð³äêî¿ êëå¿ñòî¿ 
ðå÷îâèíè, ÿêà ñòâîðþº çàõèñíó ³ ïîæèâíó îáîëîíêó ³ çíà÷íî çá³ëüøóº ðîçì³ð íàñ³ííÿ. Íàñ³ííÿ 
îáðîáëåíå ñòèìóëÿòîðàìè ðîñòó ðîñëèí òà ïðåïàðàòàìè äëÿ çàõèñòó â³ä õâîðîá òà øê³äíèê³â. 
Ïåðåä ïîñ³âîì çëåãêà îêðîïèòè (àëå íå çàëèòè) âîäîþ, íàêðèòè çâîëîæåíîþ ãàí÷³ðêîþ ³ 
âèòðèìàòè ïðè ê³ìíàòí³é òåìïåðàòóð³ 1-3 äîáè.

1. Огiрок Алладiн F1   
ЕОГ-83 - 13,90 грн. за 50 нас.
Короткий зі світлими смугами, не 
жовтіє, без гіркоти. Один з найцінні-
ших корнішонних сортів. Для кон-
сервування і соління
2. Огiрок Андрус F1       
ЕОГ-188 - 13,90 грн. за 50 нас.
Циліндричний, довж. 10-12 см, аро-
матний, без гіркоти. Високоврожай-
ний та ст. до парші та борошнистої 
роси. Для вживання свіжим, засо-
лювання та консервування.
3. Огiрок Бочковий 
ЕОГ-189 - 13,90 грн. за 50 нас.
Високоврожайний жіночого типу 
цвітіння. Циліндр., довж. 7-9 см, 
смачний. Для засолювання в 
бочках
4. Огiрок Водограй F1   
ЕОГ-190 - 13,90 грн. за 50 нас.
Овально-циліндричний, бугорчастий, 
довж. 11-13 см, не жовтіє, без гірко-
ти. Вирізняється підвищеною хворо-
бостійкістю та ст. до коливань темпе-
ратур. Універсальне використання.
5. Огiрок Засолочний 
ЕОГ-86 - 13,90 грн. за 50 нас.
Циліндричний, довж. 10-12 см, 90 г, 
хрусткий, смачний, без гіркоти. Ста-
більна та висока врожайність. Чудо-
вий для засолювання.

6. Огiрок Зубрьонок F1   
ЕОГ-85 - 13,90 грн. за 50 нас.
Ранньостиглий гібрид. Плоди цилін-
дричні, середньобугорчасті, довж. 
12-15 см, масою 70-90 г, хрумкі, без 
гіркоти. Для споживання свіжими 
та консервації.
7. Огiрок Крак F1   
ЕОГ-191 - 13,90 грн. за 50 нас.
Циліндричний, довж.11-13 см, без 
гіркоти. Вирізняється високою та 
стабільною врожайністю. Для вжи-
вання свіжим та консервування.
8. Огiрок Кущовий   
ЕОГ-192 - 13,90 грн. за 50 нас.
Циліндричний, універсальний, зі 
смугами, довж. 9-12 см, 100-120 г, 
не жовтіє. Для вирощування на ма-
лих ділянках.
9. Огiрок Лібелла F1   
ЕОГ-87 - 13,90 грн. за 50 нас.
Середньоранній гібрид. Плоди ци-
ліндричні, дрібнобугорчасті, довж. 
11-13 см, масою 90-140 г. Для спо-
живання свіжими та засолу.
10. Огiрок Льоша F1   
ЕОГ-193 - 13,90 грн. за 50 нас.
Видовжено-овальний, 45-60 г, не 
жовтіє. смачний. Транспортабель-
ний та хворобостійкий. Для вживан-
ня свіжими, засолювання та консер-
вування.

11. Огiрок Ніжинський   
ЕОГ-88 - 13,90 грн. за 50 нас.
Видовжено-овальний, довж. 9-13 см, 
ароматний, хрусткий. Чудово підхо-
дить для соління та консервування.
12. Огiрок Роднiчок F1    
ЕОГ-194 - 13,90 грн. за 50 нас.
Циліндричний, соковитий, довж. 
10-12 см, смачний, хворобостійкий. 
Для вживання свіжими, засолюван-
ня та консервування.
13. Огiрок Соловей F1    
ЕОГ-195 - 13,90 грн. за 50 нас.
Довж. 8-11 см, 90 г, без гіркоти, хру-
сткий, відмінний смак. Дружне до-
зрівання. Ст. до хвороб сорт. Один з 
кращих для соління.
14. Огiрок Сремський F1   
ЕОГ-196 - 13,90 грн. за 50 нас.
Високоврожайний гібрид, що довго 
плодоносить . Циліндричний, довж. 
9-11 см, 70-120 г, не жовтіє, без гір-
коти. Хворобостійкий. Універсальне 
призначення.
15. Огiрок Хрустяшка F1   
ЕОГ-84 - 13,90 грн. за 50 нас.
Високоврожайний гібрид. Циліндри-
чні з білими шипами, без гіркоти, не 
переростають. Для вживання свіжи-
ми та консервування.
16. Огiрок Цезар F1    
ЕОГ-197 - 13,90 грн. за 50 нас.

Циліндричний, довж. 9-11 см, хру-
мкий не жовтіє. Високоврожайний 
та стійкий до борошнистої роси. Уні-
версального використання.
17. Огiрок Юліан F1   
ЕОГ-198 - 13,90 грн. за 50 нас.
Циліндричний довж. 6-9 см, солодкий, 
хрусткий, без гіркоти. Врожайний, стій-
кий до несправжньої борошнистої ро-
си. Плодоносить до пізньої осені. Чу-
дово підходить для засолювання, ма-
ринування та квашення.
18. Огiрок-корнiшон Анулька F1
ЕОГ-199 - 13,90 грн. за 50 нас.
Циліндричний, довж. 7-8 см, сма-
чний, ароматний. Транспортабель-
ний, ст. до борошнистої роси та ві-
русу огіркової мозаїки. Для консер-
вування і соління.
19. Огiрок-корнiшон Пальчик 
ЕОГ-89 - 13,90 грн. за 50 нас.
Видовжено-циліндричний, довж. 9-
12 см, 100-120 г. без гіркоти з три-
валим періодом плодоношення. 
Для універсального використання.
20. Огiрок-корнiшон 
Паризький корнішон   
ЕОГ-200 - 13,90 грн. за 50 нас.
Довж. 5-10 см, без гіркоти, хрусткий. 
Має високі смакові та товарні якості. 
Високоврожайний. Особливий для 
консервації та засолу.

21. Огiрок-корнiшон Родос F1
ЕОГ-90 - 13,90 грн. за 50 нас.
Середньоранній гібрид. Плоди ци-
ліндричні, довжиною 5-6 см, без 
гіркоти, не жовтіють. Використову-
ють для споживання у свіжому 
вигляді та для консервування.
22. Огірок Ізід  F1
ЕОГ-201 - 13,90 грн. за 50 нас.
Циліндричний, довж. 8-12 см, без 
гіркоти, хрусткий. Високоврожайний, 
довго плодоносить. Стійкий до осно-
вних захворювань. Для консервації.
23. Огірок-мінікорнішон 
Кузнєчік F1   
ЕОГ-91 - 13,90 грн. за 30 нас.
Високоврожайний, ультраранній, 
пучковий мінікорнішон, довж. 6-10 
см, смачний, без гіркоти. Ст. до бо-
рошнистої роси, оливкової плями-
стості, вірусів. Універсального ви-
користання.
24. Огірок-мінікорнішон
 Син полка F1   
ЕОГ-202 - 13,90 грн. за 30 нас.
Корнішон довж. 7-9 см, 70-90 г, 
смачний, без гіркоти. Вирізняється 
стабільною врожайністю. Хворобо-
стійкий. Ідеальний для консерву-
вання.
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У�народі�кажуть�–�«краще�
зібрати�часник�на�день�рані-
ше,�ніж�на�два�дні�пізніше».�
Адже�ви,�мабуть,�спостері-
гали,�як�після�перестигання�
цибулини�часнику�розтріску-
ються,�розпадаються�на�
окремі�зубки�ще�в�ґрунті.�
Тож�сигналом�до�його�збира-
ння,�передусім,�є�утворення�
щільної�сухої�луски�на�го-
ловці,�чіткі�контури�зубків,�
пожовтіння�нижніх�листків.�

Çáèðàþòü ÷àñíèê ó ñóõó, ñîíÿ-
÷íó ïîãîäó, ï³äêîïóþ÷è ðîñëèíè 
ëîïàòîþ. Îçèìèé ÷àñíèê çáèðà-
þòü ó ê³íö³ ëèïíÿ – íà ïî÷àòêó 
ñåðïíÿ, ÿðèé – íà 2-3 òèæí³ 
ï³çí³øå.

Àëå öå ùå ò³ëüêè ïî÷àòîê. Ùîá 
çáåðåãòè âðîæàé, òàêîæ ïîòð³áíî 
çíàòè ê³ëüêà õèòðîù³â.

Ïåðøèé ì³ñÿöü ï³ñëÿ çáèðàííÿ 
÷àñíèê íàéêðàùå òðèìàòè ó ñóõèõ 
ïðîõîëîäíèõ ïðèì³ùåííÿõ çà òåì-
ïåðàòóðè + 10°Ñ. Íàñòóïí³ ì³ñÿö³ – 
ïðè òåìïåðàòóð³ 0°Ñ ³ â³äíîñí³é âî-
ëîãîñò³ ïîâ³òðÿ 50-70%, òîáòî â ñó-
õîìó õîëîäíîìó ì³ñö³. Ùå êðàùå 
çíèçèòè òåìïåðàòóðó äî ì³íóñ 1-2°Ñ. 
Çà òåìïåðàòóðè 0°Ñ ³ 70% â³äíîñí³é 
âîëîãîñò³ ïîâ³òðÿ îçèìèé ÷àñíèê 
çáåð³ãàºòüñÿ 6-7 ì³ñÿö³â, à çà + 28-

30°Ñ – ëèøå 1 ì³ñÿöü.
Ïîêðàùóº çáåð³ãàííÿ ãîëîâîê ³ 

îáðîáêà ïàðàô³íîì àáî âîñêîì. 
Ç ö³ºþ ìåòîþ ÷àñíèê óïàêîâóþòü 
ó íåâåëèê³ ñ³òêè ³ îïóñêàþòü íà 2-
3 ñåêóíäè â ðîçòîïëåíèé ïàðàô³í 
(òåìïåðàòóðà + 70-90°Ñ).

Ìîæíà ïîâ÷èòèñÿ ó ³íäóñ³â, ÿê³ 
íå óÿâëÿþòü ñâîº¿ êóõí³ áåç ñòðàâ 
³ç ÷àñíèêó ³, âîäíî÷àñ, ìàþòü êëî-
ï³ò ç éîãî òðèâàëèì çáåð³ãàííÿì 
÷åðåç ïîñò³éíó ñïåêó. Òîìó âîíè 
âèãàäàëè îñü òàêèé ðåöåïò «äîâ-
ãîæèòåëüñòâà» óëþáëåíî¿ ïðèïðà-
âè. Ãîëîâêè ÷àñíèêó çàíóðþþòü 
íà 5 ñåêóíä â îêð³ï, ùî ñïðèÿº 
çíèùåííþ çîâí³øíüî¿ ³íôåêö³¿. À 
ïîò³ì çáåð³ãàþòü éîãî ó ù³ëüíèõ 
ÿùèêàõ, ïåðåñèïàþ÷è ñ³ëëþ. 

Ñë³ä òàêîæ çàóâàæèòè, ùî îçèì³ 
ñòð³ëêóþ÷³ ñîðòè çáåð³ãàþòüñÿ íà-
áàãàòî ã³ðøå ïîð³âíÿíî ³ç ÿðèìè 
íåñòð³ëêóþ÷èìè. ßðèé ÷àñíèê ìî-
æíà (³ öå äëÿ íüîãî íàéêðàùå) 
çâ'ÿçóâàòè ó íåâåëèê³ â³íêè àáî 
ïó÷êè ³ ï³äâ³øóâàòè â ñóõèõ ñàðà-
ÿõ, ÿê³ íå ïðîìåðçàþòü. Ïî-ïåðøå, 
ó íåâåëèêèõ â³íêàõ ñòâîðþþòüñÿ 
îïòèìàëüí³ óìîâè äëÿ ïðîâ³òðþ-
âàííÿ, à ïî-äðóãå, âîíè çðó÷í³ äëÿ 
òðàíñïîðòóâàííÿ ³ âèêîðèñòàííÿ. 
À ùå âîíè íàïðî÷óä ãàðíî âèãëÿ-
äàþòü ³ çàâæäè çíàéäóòü ì³ñöå íà 
êóõí³ ãîñïîäèí³.

Часник 
про�запас

²ðèíà Áîáîñü, 
êàíäèäàò ñ.-ã. íàóê, äîöåíò êàôåäðè 
îâî÷³âíèöòâà ÍÓ á³îðåñóðñ³â 
³ ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ Óêðà¿íè

Ïàðàô³íóâàííÿ ÷àñíèêó Çáåð³ãàííÿ ÷àñíèêó â ñîë³

Ôàðøèðîâàíèé «òþëüïàí»   
 Ïîì³äîðè (êðàùå âèäîâæåíî¿ ôî-
ðìè) ðîçð³çàòè íàâõðåñò (àëå íå äî 
ê³íöÿ). Âèéíÿòè ñåðåäèíêó, ³ íà÷èíè-
òè íà÷èíêîþ. ¯¯ ãîòóþòü òàê: äîìà-
øí³é ñèð çáèòè ç ìîëîêîì ³ âèäàëå-
íîþ ì'ÿêîòòþ ïîì³äîðà – äî êîíñè-
ñòåíö³¿ ñìåòàíè, äîäàòè äð³áíî ïî-
ð³çàíó öèáóëþ òà ñîëîäêèé ïåðåöü, 
ïðèïðàâèòè ñ³ëëþ, çåëåííþ. Ï³ñëÿ 
öüîãî «òþëüïàíè» âèêëàä³òü íà ëè-
ñòêè ñàëàòó. Êðàñèâî, ñìà÷íî ³ ãîëî-
âíå – êîðèñíî! 

Îðèã³íàëüíèé ðåöåïò
Ìîæíà êîíñåðâóâàòè ïîì³äîðè áåç 

æîäíèõ ñïåö³é, àëå ç ÿáëó÷íèì ñî-
êîì. Äëÿ öüîãî ïîêëàä³òü ïîì³äîðè 
â áàíêè, äâ³÷³ çàëèéòå ¿õ ãàðÿ÷èì 
îêðîïîì, ùîðàçó âèòðèìóþ÷è ïî 5-
10 õâèëèí, à íà òðåò³é ðàç – äîâåäå-
íèì äî êèï³ííÿì ÿáëó÷íèì ñîêîì ³ç 
ñ³ëëþ (íà 1 ë ñîêó 1 ñòîëîâà ëîæêà 
ñîë³ ç ãîðîþ). Íàêðèéòå êðèøêîþ ³ 
çàêàòàéòå áàíêè. Ïåðåâåðí³òü äîãîðè 
äíîì ³ çàêóòàéòå íà í³÷.
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Дражоване насіння
Äðàæóâàííÿ – öå îáâîë³êàííÿ íàñ³ííÿ ïîæèâíèìè ñóì³øàìè ³ç çàñòîñóâàííÿì ð³äêî¿ êëå¿ñòî¿ 
ðå÷îâèíè, ÿêà ñòâîðþº çàõèñíó ³ ïîæèâíó îáîëîíêó ³ çíà÷íî çá³ëüøóº ðîçì³ð íàñ³ííÿ. Íàñ³ííÿ 
îáðîáëåíå ñòèìóëÿòîðàìè ðîñòó ðîñëèí òà ïðåïàðàòàìè äëÿ çàõèñòó â³ä õâîðîá òà øê³äíèê³â. 
Ïåðåä ïîñ³âîì çëåãêà îêðîïèòè (àëå íå çàëèòè) âîäîþ, íàêðèòè çâîëîæåíîþ ãàí÷³ðêîþ ³ 
âèòðèìàòè ïðè ê³ìíàòí³é òåìïåðàòóð³ 1-3 äîáè.

1. Огiрок Алладiн F1   
ЕОГ-83 - 13,90 грн. за 50 нас.
Короткий зі світлими смугами, не 
жовтіє, без гіркоти. Один з найцінні-
ших корнішонних сортів. Для кон-
сервування і соління
2. Огiрок Андрус F1       
ЕОГ-188 - 13,90 грн. за 50 нас.
Циліндричний, довж. 10-12 см, аро-
матний, без гіркоти. Високоврожай-
ний та ст. до парші та борошнистої 
роси. Для вживання свіжим, засо-
лювання та консервування.
3. Огiрок Бочковий 
ЕОГ-189 - 13,90 грн. за 50 нас.
Високоврожайний жіночого типу 
цвітіння. Циліндр., довж. 7-9 см, 
смачний. Для засолювання в 
бочках
4. Огiрок Водограй F1   
ЕОГ-190 - 13,90 грн. за 50 нас.
Овально-циліндричний, бугорчастий, 
довж. 11-13 см, не жовтіє, без гірко-
ти. Вирізняється підвищеною хворо-
бостійкістю та ст. до коливань темпе-
ратур. Універсальне використання.
5. Огiрок Засолочний 
ЕОГ-86 - 13,90 грн. за 50 нас.
Циліндричний, довж. 10-12 см, 90 г, 
хрусткий, смачний, без гіркоти. Ста-
більна та висока врожайність. Чудо-
вий для засолювання.

6. Огiрок Зубрьонок F1   
ЕОГ-85 - 13,90 грн. за 50 нас.
Ранньостиглий гібрид. Плоди цилін-
дричні, середньобугорчасті, довж. 
12-15 см, масою 70-90 г, хрумкі, без 
гіркоти. Для споживання свіжими 
та консервації.
7. Огiрок Крак F1   
ЕОГ-191 - 13,90 грн. за 50 нас.
Циліндричний, довж.11-13 см, без 
гіркоти. Вирізняється високою та 
стабільною врожайністю. Для вжи-
вання свіжим та консервування.
8. Огiрок Кущовий   
ЕОГ-192 - 13,90 грн. за 50 нас.
Циліндричний, універсальний, зі 
смугами, довж. 9-12 см, 100-120 г, 
не жовтіє. Для вирощування на ма-
лих ділянках.
9. Огiрок Лібелла F1   
ЕОГ-87 - 13,90 грн. за 50 нас.
Середньоранній гібрид. Плоди ци-
ліндричні, дрібнобугорчасті, довж. 
11-13 см, масою 90-140 г. Для спо-
живання свіжими та засолу.
10. Огiрок Льоша F1   
ЕОГ-193 - 13,90 грн. за 50 нас.
Видовжено-овальний, 45-60 г, не 
жовтіє. смачний. Транспортабель-
ний та хворобостійкий. Для вживан-
ня свіжими, засолювання та консер-
вування.

11. Огiрок Ніжинський   
ЕОГ-88 - 13,90 грн. за 50 нас.
Видовжено-овальний, довж. 9-13 см, 
ароматний, хрусткий. Чудово підхо-
дить для соління та консервування.
12. Огiрок Роднiчок F1    
ЕОГ-194 - 13,90 грн. за 50 нас.
Циліндричний, соковитий, довж. 
10-12 см, смачний, хворобостійкий. 
Для вживання свіжими, засолюван-
ня та консервування.
13. Огiрок Соловей F1    
ЕОГ-195 - 13,90 грн. за 50 нас.
Довж. 8-11 см, 90 г, без гіркоти, хру-
сткий, відмінний смак. Дружне до-
зрівання. Ст. до хвороб сорт. Один з 
кращих для соління.
14. Огiрок Сремський F1   
ЕОГ-196 - 13,90 грн. за 50 нас.
Високоврожайний гібрид, що довго 
плодоносить . Циліндричний, довж. 
9-11 см, 70-120 г, не жовтіє, без гір-
коти. Хворобостійкий. Універсальне 
призначення.
15. Огiрок Хрустяшка F1   
ЕОГ-84 - 13,90 грн. за 50 нас.
Високоврожайний гібрид. Циліндри-
чні з білими шипами, без гіркоти, не 
переростають. Для вживання свіжи-
ми та консервування.
16. Огiрок Цезар F1    
ЕОГ-197 - 13,90 грн. за 50 нас.

Циліндричний, довж. 9-11 см, хру-
мкий не жовтіє. Високоврожайний 
та стійкий до борошнистої роси. Уні-
версального використання.
17. Огiрок Юліан F1   
ЕОГ-198 - 13,90 грн. за 50 нас.
Циліндричний довж. 6-9 см, солодкий, 
хрусткий, без гіркоти. Врожайний, стій-
кий до несправжньої борошнистої ро-
си. Плодоносить до пізньої осені. Чу-
дово підходить для засолювання, ма-
ринування та квашення.
18. Огiрок-корнiшон Анулька F1
ЕОГ-199 - 13,90 грн. за 50 нас.
Циліндричний, довж. 7-8 см, сма-
чний, ароматний. Транспортабель-
ний, ст. до борошнистої роси та ві-
русу огіркової мозаїки. Для консер-
вування і соління.
19. Огiрок-корнiшон Пальчик 
ЕОГ-89 - 13,90 грн. за 50 нас.
Видовжено-циліндричний, довж. 9-
12 см, 100-120 г. без гіркоти з три-
валим періодом плодоношення. 
Для універсального використання.
20. Огiрок-корнiшон 
Паризький корнішон   
ЕОГ-200 - 13,90 грн. за 50 нас.
Довж. 5-10 см, без гіркоти, хрусткий. 
Має високі смакові та товарні якості. 
Високоврожайний. Особливий для 
консервації та засолу.

21. Огiрок-корнiшон Родос F1
ЕОГ-90 - 13,90 грн. за 50 нас.
Середньоранній гібрид. Плоди ци-
ліндричні, довжиною 5-6 см, без 
гіркоти, не жовтіють. Використову-
ють для споживання у свіжому 
вигляді та для консервування.
22. Огірок Ізід  F1
ЕОГ-201 - 13,90 грн. за 50 нас.
Циліндричний, довж. 8-12 см, без 
гіркоти, хрусткий. Високоврожайний, 
довго плодоносить. Стійкий до осно-
вних захворювань. Для консервації.
23. Огірок-мінікорнішон 
Кузнєчік F1   
ЕОГ-91 - 13,90 грн. за 30 нас.
Високоврожайний, ультраранній, 
пучковий мінікорнішон, довж. 6-10 
см, смачний, без гіркоти. Ст. до бо-
рошнистої роси, оливкової плями-
стості, вірусів. Універсального ви-
користання.
24. Огірок-мінікорнішон
 Син полка F1   
ЕОГ-202 - 13,90 грн. за 30 нас.
Корнішон довж. 7-9 см, 70-90 г, 
смачний, без гіркоти. Вирізняється 
стабільною врожайністю. Хворобо-
стійкий. Ідеальний для консерву-
вання.
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У�народі�кажуть�–�«краще�
зібрати�часник�на�день�рані-
ше,�ніж�на�два�дні�пізніше».�
Адже�ви,�мабуть,�спостері-
гали,�як�після�перестигання�
цибулини�часнику�розтріску-
ються,�розпадаються�на�
окремі�зубки�ще�в�ґрунті.�
Тож�сигналом�до�його�збира-
ння,�передусім,�є�утворення�
щільної�сухої�луски�на�го-
ловці,�чіткі�контури�зубків,�
пожовтіння�нижніх�листків.�

Çáèðàþòü ÷àñíèê ó ñóõó, ñîíÿ-
÷íó ïîãîäó, ï³äêîïóþ÷è ðîñëèíè 
ëîïàòîþ. Îçèìèé ÷àñíèê çáèðà-
þòü ó ê³íö³ ëèïíÿ – íà ïî÷àòêó 
ñåðïíÿ, ÿðèé – íà 2-3 òèæí³ 
ï³çí³øå.

Àëå öå ùå ò³ëüêè ïî÷àòîê. Ùîá 
çáåðåãòè âðîæàé, òàêîæ ïîòð³áíî 
çíàòè ê³ëüêà õèòðîù³â.

Ïåðøèé ì³ñÿöü ï³ñëÿ çáèðàííÿ 
÷àñíèê íàéêðàùå òðèìàòè ó ñóõèõ 
ïðîõîëîäíèõ ïðèì³ùåííÿõ çà òåì-
ïåðàòóðè + 10°Ñ. Íàñòóïí³ ì³ñÿö³ – 
ïðè òåìïåðàòóð³ 0°Ñ ³ â³äíîñí³é âî-
ëîãîñò³ ïîâ³òðÿ 50-70%, òîáòî â ñó-
õîìó õîëîäíîìó ì³ñö³. Ùå êðàùå 
çíèçèòè òåìïåðàòóðó äî ì³íóñ 1-2°Ñ. 
Çà òåìïåðàòóðè 0°Ñ ³ 70% â³äíîñí³é 
âîëîãîñò³ ïîâ³òðÿ îçèìèé ÷àñíèê 
çáåð³ãàºòüñÿ 6-7 ì³ñÿö³â, à çà + 28-

30°Ñ – ëèøå 1 ì³ñÿöü.
Ïîêðàùóº çáåð³ãàííÿ ãîëîâîê ³ 

îáðîáêà ïàðàô³íîì àáî âîñêîì. 
Ç ö³ºþ ìåòîþ ÷àñíèê óïàêîâóþòü 
ó íåâåëèê³ ñ³òêè ³ îïóñêàþòü íà 2-
3 ñåêóíäè â ðîçòîïëåíèé ïàðàô³í 
(òåìïåðàòóðà + 70-90°Ñ).

Ìîæíà ïîâ÷èòèñÿ ó ³íäóñ³â, ÿê³ 
íå óÿâëÿþòü ñâîº¿ êóõí³ áåç ñòðàâ 
³ç ÷àñíèêó ³, âîäíî÷àñ, ìàþòü êëî-
ï³ò ç éîãî òðèâàëèì çáåð³ãàííÿì 
÷åðåç ïîñò³éíó ñïåêó. Òîìó âîíè 
âèãàäàëè îñü òàêèé ðåöåïò «äîâ-
ãîæèòåëüñòâà» óëþáëåíî¿ ïðèïðà-
âè. Ãîëîâêè ÷àñíèêó çàíóðþþòü 
íà 5 ñåêóíä â îêð³ï, ùî ñïðèÿº 
çíèùåííþ çîâí³øíüî¿ ³íôåêö³¿. À 
ïîò³ì çáåð³ãàþòü éîãî ó ù³ëüíèõ 
ÿùèêàõ, ïåðåñèïàþ÷è ñ³ëëþ. 

Ñë³ä òàêîæ çàóâàæèòè, ùî îçèì³ 
ñòð³ëêóþ÷³ ñîðòè çáåð³ãàþòüñÿ íà-
áàãàòî ã³ðøå ïîð³âíÿíî ³ç ÿðèìè 
íåñòð³ëêóþ÷èìè. ßðèé ÷àñíèê ìî-
æíà (³ öå äëÿ íüîãî íàéêðàùå) 
çâ'ÿçóâàòè ó íåâåëèê³ â³íêè àáî 
ïó÷êè ³ ï³äâ³øóâàòè â ñóõèõ ñàðà-
ÿõ, ÿê³ íå ïðîìåðçàþòü. Ïî-ïåðøå, 
ó íåâåëèêèõ â³íêàõ ñòâîðþþòüñÿ 
îïòèìàëüí³ óìîâè äëÿ ïðîâ³òðþ-
âàííÿ, à ïî-äðóãå, âîíè çðó÷í³ äëÿ 
òðàíñïîðòóâàííÿ ³ âèêîðèñòàííÿ. 
À ùå âîíè íàïðî÷óä ãàðíî âèãëÿ-
äàþòü ³ çàâæäè çíàéäóòü ì³ñöå íà 
êóõí³ ãîñïîäèí³.

Часник 
про�запас

²ðèíà Áîáîñü, 
êàíäèäàò ñ.-ã. íàóê, äîöåíò êàôåäðè 
îâî÷³âíèöòâà ÍÓ á³îðåñóðñ³â 
³ ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ Óêðà¿íè

Ïàðàô³íóâàííÿ ÷àñíèêó Çáåð³ãàííÿ ÷àñíèêó â ñîë³

Ôàðøèðîâàíèé «òþëüïàí»   
 Ïîì³äîðè (êðàùå âèäîâæåíî¿ ôî-
ðìè) ðîçð³çàòè íàâõðåñò (àëå íå äî 
ê³íöÿ). Âèéíÿòè ñåðåäèíêó, ³ íà÷èíè-
òè íà÷èíêîþ. ¯¯ ãîòóþòü òàê: äîìà-
øí³é ñèð çáèòè ç ìîëîêîì ³ âèäàëå-
íîþ ì'ÿêîòòþ ïîì³äîðà – äî êîíñè-
ñòåíö³¿ ñìåòàíè, äîäàòè äð³áíî ïî-
ð³çàíó öèáóëþ òà ñîëîäêèé ïåðåöü, 
ïðèïðàâèòè ñ³ëëþ, çåëåííþ. Ï³ñëÿ 
öüîãî «òþëüïàíè» âèêëàä³òü íà ëè-
ñòêè ñàëàòó. Êðàñèâî, ñìà÷íî ³ ãîëî-
âíå – êîðèñíî! 

Îðèã³íàëüíèé ðåöåïò
Ìîæíà êîíñåðâóâàòè ïîì³äîðè áåç 

æîäíèõ ñïåö³é, àëå ç ÿáëó÷íèì ñî-
êîì. Äëÿ öüîãî ïîêëàä³òü ïîì³äîðè 
â áàíêè, äâ³÷³ çàëèéòå ¿õ ãàðÿ÷èì 
îêðîïîì, ùîðàçó âèòðèìóþ÷è ïî 5-
10 õâèëèí, à íà òðåò³é ðàç – äîâåäå-
íèì äî êèï³ííÿì ÿáëó÷íèì ñîêîì ³ç 
ñ³ëëþ (íà 1 ë ñîêó 1 ñòîëîâà ëîæêà 
ñîë³ ç ãîðîþ). Íàêðèéòå êðèøêîþ ³ 
çàêàòàéòå áàíêè. Ïåðåâåðí³òü äîãîðè 
äíîì ³ çàêóòàéòå íà í³÷.
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БДЖОЛОЗАПИЛЬНІ ОГІРКИ
Ранньостиглі сорти 
(38-45 днів)
1. Огірок  Анулька F1
ЕОГ-14 – 3,90 грн. за 0,5 г
Циліндричний, довж. 7-8 см, смач-
ний, ароматний. Транспортабель-
ний, ст. до борошнистої роси та віру-
су огіркової мозаїки. Для консерву-
вання і соління.
2. Огірок  Аннушка F1
ЕОГ-101 – 12 грн. за 0,25 г
Циліндричний, довж. 12 см, 95-120 
г, не жовтіє,  хрусткий, без гіркоти. 
Ст. до борошнистої роси. Спожива-
ють свіжими, для засолювання та 
консервування.
3. Огірок  Борис F1
ЕОГ-94 – 6 грн. за 10 нас.
Циліндричний, довж. 8-10 см, хру-
сткий, не жовтіє, без пустот. Стійкий 
до борошнистої роси. Ідеальний для 
соління, малосольного квашення.
4. Огірок Взгляд F1
ЕОГ-114 – 9 грн. за 0,25 г
Циліндричний, довж. 9-11 см, 80-100 г, 
не жовтіє, без гіркоти. Високоврожай-
ний, ст. до несправжньої борошнистої 
роси та бактеріозу. Для соління.
5. Огірок Атлантіс

 ЕОГ- 45 – 15 грн. за 0,25 г
Циліндричний, довж. 10-12 см, аро-
матний, без гіркоти. Високоврожай-
ний з тривалим періодом плодоно-
шення. При маринуванні і засолці 
хрустить. Товарний вигляд протягом 
2-х тижнів. Ст. до борошнистої роси 
та низьких температур.
6. Огірок  Голубчик F1
ЕОГ-13 – 4,50 грн. за 0,5 г
Циліндричний, без гіркоти, довж. 9-
11 см, 80-90 г, хрусткий, без пустот. 
Транспортабельний, хворобожарості-

йкий. Для соління та консервування.
7. Огірок Ера
ЕОГ-182 – 4,50 грн. за 1 г
Сортотип Ніжинських огірків. Оваль-
но-циліндричний, довж. 10-12 см. 
смачний, ароматний, універсальний. 
Стабільна врожайність. 
8. Огірок Іра F1
ЕОГ-57 – 6 грн. за 0,25 г
Високоврожайний ультраранній гі-
брид. Короткий 80-150 г, без гіркоти,  
пустот з сильним ароматом. з три-
валим період плодоношення. Для 
консервування.
9. Огірок Китайський ельф
ЕОГ-126  –  6 грн. за 0,4 г
Циліндричний, довж. 7-8 см, 65-75 г, 
без гіркоти. Вирізняється стабільною 
врожайністю. Хворобостійкий. Пучко-
ва завязь, найкращий для соління
10. Огірок Купечеський F1
ЕОГ-131 – 9 грн. за 0,25 г
Овально-циліндричний, довж. 9-12 
см, не жовтіє, без гіркоти. Стабільна 
врожайністю. Ст. до вірусу огіркової 
мозаїки. Для вживання свіжими, 
маринування, соління.
11. Огірок Красавчик F1
ЕОГ-127  – 6 грн. за 0,4 г
Циліндричний, короткий, довж. 7-8 
см, ароматний, без гіркоти. Високо-
врожайний та хворобостійкий. Дру-
жнє дозрівання. При консервуванні 
зберігають гарний колір, залиша-
ються щільними і хрусткими.
12. Огірок Кум і кума
ЕОГ-157 - 7,50 грн. за 0,4 г
Циліндричні, довж. 10-12 см, 110-
130г. Ст. до несприятливих умов ви-
рощування та  хвороб. Для салатів, 
консервування, соління.
13. Огірок Кущовий
ЕОГ-1 - 3,90 грн. за 1 г

Циліндричний, універсальний, зі сму-
гами, довж. 9-12 см, 100-120 г, не 
жовтіє. Для вирощування на малих 
ділянках. 
14. Огірок Майський F1
ЕОГ-136 – 9 грн. за 0,25 г
Зав'язь пучкова, огірок циліндричний, 
довж. 13-15 см, 130-200 г, без гіркоти. 
Ст. до огіркової мозаїки. Довго плодо-
носить. Для салатів і засолу з невели-
ким терміном зберігання.
15. Огірок Мальчик з пальчик F1
ЕОГ-137  – 20 грн. за 0,3 г
Овальний, довж. 8-11 см, смачний, 
ароматний. Високоврожайний, ст. 
до борошнистої роси та оливкової 
плямистості.  Для консервування та 
засолювання.
16. Огірок Морінга F1
ЕОГ-146  – 6 грн. за 0,25 г
Циліндричний, бугристий, без гірко-
ти, 80-116 г. Толерантний до вірусу 
мозаїки огірка та справжньої боро-
шнистої роси.
17. Огірок Надійний
ЕОГ-148 – 4,50 грн. за 0,3 г
Довж. 10-12 см, 80-120 г. аромат-
ний, смачний. Висока та стабільна 
врожайність. Ст. до борошнистої 
роси та бактеріозу. Для вживання  
свіжими та засолювання.
18. Огірок Октопус F1 (Голл.)
ЕОГ-154 – 18 грн. за 0,25 г
Циліндричний, довж. 6-9 см, без гі-
ркоти. Врожайність 8-12 кг/м�. Стій-
кий до несправжньої борошнистої 
роси та вірусу огіркової мозаїки. 
Універсальний.
19. Огірок  Пальчик
ЕОГ-36  – 5 грн. за 1 г
Видовжено-циліндричний, довж. 9-
12 см, 100-120 г. без гіркоти з трива-
лим періодом плодоношення. Для 

універсального використання.
20. Огірок Радко F1 (Польща)
ЕОГ-163 – 5 грн. за 0,5 г
Високоврожайний, хворобостійкий 
гібрид. Циліндричний,  довж. 12-14 
см, відмінного смаку. Для соління і 
консервації.
21. Огірок Ребятки з грядки F1
ЕОГ-164 – 6 грн. за 0,4 г
Овально-циліндричний, довж. 9-10 
см, бугорчастий, ароматний, хруст-
кий, без гіркоти. Вирізняється висо-
коврожайністю, дружнім плодоно-
шенням, засухостійкістю, хворобо-
стійкістю. Для засолювання та кон-
сервування.
22. Огірок Регал F1
ЕОГ-66  – 5 грн. за 0,25 г
Короткоплідний гібрид для відкри-
того ґрунту. Циліндричніні, без гір-
коти, хрумкі. Ст. до найбільш агре-
сивних хвороб. Для засолювання та 
консервування.
23. Огірок Рясний F1
ЕОГ-35 – 5 грн. за 20 нас.
Високоврожайний хворобостійкий 
гібрид. Плід масою 90-120 г, хруст-
кий. Найкращий для соління та кон-
сервування.
24. Огірок Серпантин
ЕОГ-167 – 4,50 грн. за 1 г
Бджолозапильний, високоврожайний. 
Овальний, довж. 8-10 см, 80-115 г, 
ароматний, смачний. Для вживання 
свіжим та консервування.
25. Огірок Син полка F1
ЕОГ-38 – 6 грн. за 0,5 г
Корнішон довж. 7-9 см, 70-90 г, сма-
чний, без гіркоти. Вирізняється стабі-
льною врожайністю. Хворобостійкий. 
Ідеальний для консервування.
26. Огірок  Смак F1
ЕОГ-70 – 4,50 грн. за 0,5 г

Циліндричний, хрумкий, довж. 12-
15 см, 85-95 г, не жовтіє, довго пло-
доносить. Лежкий, хворобостійкий, 
універсального призначення.
27. Огірок  Соловей F1
ЕОГ-16 – 4,50 грн. за 0,5 г
Довж.  8-11 см, 90 г, без гіркоти, 
хрусткий, відмінний смак. Дружне 
дозрівання. Ст. до хвороб сорт. Один 
з кращих для соління.
28. Огірок  Тітус (Польща)
ЕОГ-7 –  6 грн. за 0,5 г
Корнішон,  довж. до 8 см, хрусткий, 
без гіркоти. Високоврожайний, сті-
йкий до борошнистої роси, вірусу 
огіркової мозаїки. Для засолювання 
та консервування.
29. Огірок  Трой F1
ЕОГ-71  –  4,50 грн. за 0,5 г
Овальний, 75-95 г, без гіркоти, не 
жовтіє. Високоврожайний, засухо-
стійкий, транспорт., ст. до борошни-
стої роси. Для вживання свіжими, 
консервування і соління.
30. Огірок Успіх
ЕОГ-176  – 4,50 грн. за 1 г
Овально-циліндричний, довж. 14-16 
см, 115-130 г, смачний, ароматний. 
Врожайний, транспортабельний. Уні-
версальне використання.
31. Огірок Хабар F1
ЕОГ-177  –  4,50 грн. за 1 г
Видовжено-овальний, довж. 10-11 
см, 90-100 г, ароматний. Ст. до боро-
шнистої роси та бактеріозу. Для вжи-
вання свіжими, засолювання та кон-
сервування.
32. Огірок  Цезар F1
ЕОГ-17 – 4,50 грн. за 0,5 г
Циліндричний, довж. 9-11 см, хру-
мкий не жовтіє. Високоврожайний 
та стійкий до борошнистої роси. Уні-
версального використання.

33. Огірок Щедрий F1
ЕОГ-178  – 4,50 грн. за 0,5 г
Високоврожайний, хворобостійкий  
гібрид. Видовжений, 100-130 г, сма-
чний. Для соління та споживання 
свіжим.
Середньостиглі сорти 
(48-55 днів)
34. Огірок Вісконсин
ЕОГ-49  – 4,50 грн. за 1 г
Один з найвисоковрожайніших со-
ртів. Циліндричний, довж. 8-10 см, 
75-90 г, без гіркоти.  Універсального 
використання.
35. Огірок Владко F1 
ЕОГ-50  – 6 грн. за 0,5 г
Високоврожайний гібрид. Цилінд-
ричний, довж. 9-12 см, 80-95 г, без 
гіркоти і пустот,  хрусткий, універса-
льний Ст. до борошнистої роси та 
бактеріозу. 
36. Огірок Далекосхідний
ЕОГ-53 – 3,90 грн. за 1 г
Циліндричний, довж. 11-15 см, 100-
150 г. Ст. до короткочасного зниж. 
температури. Для вживання свіжи-
ми, засолювання та консервування.
37. Огірок Аіст
ЕОГ-97 – 4,50 грн. за 1 г
Довж. 12-15 см, 100-120 г, сокови-
тий, ароматний, без гіркоти. Висо-
коврожайний та ст. до борошнистої 
роси. Для вживання свіжим,  засо-
лювання та консервування.
38. Огірок Журавльонок F1
ЕОГ-12  –  4,50 грн. за 0,5 г
Циліндричний, довж. 10-12 см, 80-
110 г, без гіркоти та пустот. Врожай-
ність більше 10 кг/м�. Ст. до боро-
шнистої роси. Для засолювання і 
консервації.
39. Огірок Капелька  
ЕОГ-123  – 5 грн. за 1 г

Видовжено-овальний,  довж. 9-11 
см, без гіркоти. Високоврожайний, 
лежкий, транспортабельний. Для 
засолювання та консервування.
40. Огірок  Сремський F1
ЕОГ-2 – 4,50 грн. за 0,5 г
Високоврожайний гібрид, що довго 
плодоносить .  Циліндричний, довж.  
9-11 см, 70-120 г, не жовтіє, без гір-
коти. Хворобостійкий. Універсальне 
призначення.
41. Огірок Степовий
ЕОГ-169  – 4,50 грн. за 1 г
Короткий, хрусткий.  Засухостійкий, 
високоврожайний, ст. до борошни-
стої роси. Для вживання свіжими, 
засолювання та консервування.
Пізньостиглі сорти  
(50 і більше днів)
42. Огірок Фенікс
ЕОГ-10  – 4,50  грн. за 1 г
Овально-циліндричний,  довж. 15-
16 см, 180 г, хрусткий, без гіркоти, 
хворобостійкий. Для вживання сві-
жими, засолювання, консервування.

ПАРТЕНОКАРПІЧНІ ОГІРКИ
Ранньостиглі сорти    
(38-45 днів)
43. Огірок Алєксєіч F1
ЕОГ-98 – 12 грн. за 0,25 г
Циліндричний, довж. 7-9 см, 60-75 
г, хрусткий, без гіркоти. Ст. до боро-
шнистої роси сорт. Для маринуван-
ня та засолювання.
44. Огірок Анюта F1
ЕОГ-102 – 18 грн. за 0,3 г
Циліндричний, довж. 9-12 см, сма-
чний, без гіркоти. Високоврожайний, 
ст. до вірусу огіркової мозаїки, боро-
шнистої роси. Для засолювання і 
консервування.
45. Огірок  Бабусин внук F1 

ЕОГ-106  – 6 грн. за 0,3 г
Високоврожайний гібрид. Циліндри-
чний, 110-120 г, хрусткий, смачний. 
Стійкий до кладоспоріозу, борошни-
стої роси, кореневої гнилі. Для сала-
тів, соління, консервування.
46. Огірок Бджілка F1
ЕОГ-160  – 6 грн. за 10 нас.
Високоврожайний гібрид. Циліндри-
чний, довж. 8-10 см 80-100 г, без 
гіркоти. Стійкий до кладоспоріозу.  
Для соління та консервування.
47. Огірок Буян F1
ЕОГ-111 – 7,50 грн. за 10 нас.
Пучковий корнішон, овальний, 
довж. 8-10 см, 90-110 г, без гіркоти, 
смачний. Високоврожайний, універ-
сальний, ст. до борошнистої роси, 
плодоносить до жовтня.
48. Огірок Каналья F1
ЕОГ-124  – 15 грн. за 0,25 г
Циліндричний, довж. 6-8 см, 60-70 г, 
бугорчастий, хрусткий, без гіркоти. 
Ст. до борошнистої роси. Для вжи-
вання свіжими, соління та консерву-
вання. Врожайність 16 кг/м�
49. Огірок  Весела компанія F1
ЕОГ-115  – 6 грн. за 10 нас.
Високоврожайний гібрид. Короткий, 
циліндричний, довж. 7-9 см, без 
гіркоти. Для вживання свіжим, со-
ління, консервування.
50. Огірок Делпіна F1 (Голл.)
ЕОГ-120 – 28 грн. за 0,25 г
Пучкова зав'язь. Циліндричний, 
довж. 10-12 см, без гіркоти. Високо-
врожайний, транспортабельний, хво-
робостійкий, жаростійкий. Універса-
льне використання.
51. Огірок Дружня сімейка F1
ЕОГ-22 – 6 грн. за 10 нас.
Циліндричний, довж до 11 см, без 
гіркоти, смачні. Високоврожайний, 

хворобостійкий. Для вживання сві-
жими та консервування.
52. Огірок Ємеля F1
ЕОГ-121  – 6 грн. за 0,3 г
Довж. 13-15 см, 120-150 г, соковитий, 
без гіркоти. Ст. до вірусів та оливко-
вої плямистості. Для вживання сві-
жими, засолювання, консервування.
53. Огірок  Зятьок F1
ЕОГ-6 – 18 грн. за 0,25 г
Овально-циліндричний, довж. 10-12 
см, 90-100 г, хрусткий, без гіркоти. Ст. 
до кореневої гнилі, та борошнистої 
роси. Універсальне використання.
54. Огірок Караоке F1 (Голл.)
ЕОГ-125 – 25 грн. за 0,25 г
Циліндричний, довж. 10-14 см, аро-
матний, соковитий, без гіркоти, не 
жовтіє. Хворобостійкий та ст. до ви-
соких температур. Універсальне 
при-значення. 
55. Огірок Марїна роща  F1
ЕОГ-139  – 20 грн. за 0,3 г
Циліндричний, довж. 10-12 см, 100-
110 г, хрусткий, ароматний. Високо-
врожайний, хворобостійкий, універ-
сального використання. Плодоно-
сить до осені.
56. Огірок Козацький перекус F1
ЕОГ-128  – 6 грн. за 10 нас.
Високоврожайний гібрид. Довж. 9-11 
см, хрусткі, запашні, без гіркоти, до-
вго зберігають товарність, не жовті-
ють. Для консервування та салатів.
57. Огірок Кріспіна F1 (Голл.)
ЕОГ-26 – 27 грн. за 0,25 г
Високоврожайний гібрид. Плід цилін-
дричний, довж. 6-12 см, не жовтіє, 
без гіркоти. Транспортабельний, ст. до 
хвороб та посухи. Для засолювання.
58. Огірок Мірабелла F1
ЕОГ-144  – 24 грн. за 10 нас.
Дозрівання дружнє. Циліндричний, 

довж. 7-8 см, без гіркоти. Ст. до кла-
доспоріозу та борошнистої роси. Для 
вживання свіжим та маринування.
59. Огірок Молодший лейтенант F1
ЕОГ-145  – 20 грн. за 0,3 г
Пучковий корнішон, циліндричний, 
довж. 9-12 см, хрусткий. Скорости-
глий та хворобостійкий. Для консер-
вування та засолювання.
60. Огірок Наша Маша F1
ЕОГ-151  – 15 грн. за 10 нас.
Пучкова зав'язь. Подовжено-цилін-
дричні, 60-70 г. Стійкий до борош-
нистої роси. Для консервування та 
споживання свіжими.
61. Огірок Орфеус F1
ЕОГ-153  – 12 грн. за 10 нас.
Циліндричні, до 100 г, без гіркоти, 
відмінний смак.  Ст. до вірусу огір-
кової  мозаїки, кладоспоріозу, та бо-
рошнистої роси.  Для салатів та кон-
сервування.
62. Огірок Справжній полковник F1
ЕОГ-149  – 6 грн. за 10 нас.
Циліндричний, довж. 12-15 см, аро-
матний, смачний. Дружнє дозріван-
ня врожаю. Ст. до борошнистої ро-си, 
вірусу огіркової мозаїки та олив-кової 
плямистості. 
63. Огірок Теща F1
ЕОГ-21  – 7,50 грн. за 10 нас.
Циліндричний, довж. 11-13 см, 100-
120 г, ароматний, ніжний. Вирізня-
ється холодостійкістю, хворобостій-
кістю. Для універсального викори-
стання.
64. Огірок Підмосковні вечори F1
ЕОГ-161  – 20 грн. за 0,3 г
Овально-циліндричний, довж. 12-14 
см, ароматний, тіньовитривалий, дру-
жнє дозрівання. Ст. до борошнистої 
роси, вірусу огіркової мозаїки та оли-
вкової плямистості. Універсальний.
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БДЖОЛОЗАПИЛЬНІ ОГІРКИ
Ранньостиглі сорти 
(38-45 днів)
1. Огірок  Анулька F1
ЕОГ-14 – 3,90 грн. за 0,5 г
Циліндричний, довж. 7-8 см, смач-
ний, ароматний. Транспортабель-
ний, ст. до борошнистої роси та віру-
су огіркової мозаїки. Для консерву-
вання і соління.
2. Огірок  Аннушка F1
ЕОГ-101 – 12 грн. за 0,25 г
Циліндричний, довж. 12 см, 95-120 
г, не жовтіє,  хрусткий, без гіркоти. 
Ст. до борошнистої роси. Спожива-
ють свіжими, для засолювання та 
консервування.
3. Огірок  Борис F1
ЕОГ-94 – 6 грн. за 10 нас.
Циліндричний, довж. 8-10 см, хру-
сткий, не жовтіє, без пустот. Стійкий 
до борошнистої роси. Ідеальний для 
соління, малосольного квашення.
4. Огірок Взгляд F1
ЕОГ-114 – 9 грн. за 0,25 г
Циліндричний, довж. 9-11 см, 80-100 г, 
не жовтіє, без гіркоти. Високоврожай-
ний, ст. до несправжньої борошнистої 
роси та бактеріозу. Для соління.
5. Огірок Атлантіс

 ЕОГ- 45 – 15 грн. за 0,25 г
Циліндричний, довж. 10-12 см, аро-
матний, без гіркоти. Високоврожай-
ний з тривалим періодом плодоно-
шення. При маринуванні і засолці 
хрустить. Товарний вигляд протягом 
2-х тижнів. Ст. до борошнистої роси 
та низьких температур.
6. Огірок  Голубчик F1
ЕОГ-13 – 4,50 грн. за 0,5 г
Циліндричний, без гіркоти, довж. 9-
11 см, 80-90 г, хрусткий, без пустот. 
Транспортабельний, хворобожарості-

йкий. Для соління та консервування.
7. Огірок Ера
ЕОГ-182 – 4,50 грн. за 1 г
Сортотип Ніжинських огірків. Оваль-
но-циліндричний, довж. 10-12 см. 
смачний, ароматний, універсальний. 
Стабільна врожайність. 
8. Огірок Іра F1
ЕОГ-57 – 6 грн. за 0,25 г
Високоврожайний ультраранній гі-
брид. Короткий 80-150 г, без гіркоти,  
пустот з сильним ароматом. з три-
валим період плодоношення. Для 
консервування.
9. Огірок Китайський ельф
ЕОГ-126  –  6 грн. за 0,4 г
Циліндричний, довж. 7-8 см, 65-75 г, 
без гіркоти. Вирізняється стабільною 
врожайністю. Хворобостійкий. Пучко-
ва завязь, найкращий для соління
10. Огірок Купечеський F1
ЕОГ-131 – 9 грн. за 0,25 г
Овально-циліндричний, довж. 9-12 
см, не жовтіє, без гіркоти. Стабільна 
врожайністю. Ст. до вірусу огіркової 
мозаїки. Для вживання свіжими, 
маринування, соління.
11. Огірок Красавчик F1
ЕОГ-127  – 6 грн. за 0,4 г
Циліндричний, короткий, довж. 7-8 
см, ароматний, без гіркоти. Високо-
врожайний та хворобостійкий. Дру-
жнє дозрівання. При консервуванні 
зберігають гарний колір, залиша-
ються щільними і хрусткими.
12. Огірок Кум і кума
ЕОГ-157 - 7,50 грн. за 0,4 г
Циліндричні, довж. 10-12 см, 110-
130г. Ст. до несприятливих умов ви-
рощування та  хвороб. Для салатів, 
консервування, соління.
13. Огірок Кущовий
ЕОГ-1 - 3,90 грн. за 1 г

Циліндричний, універсальний, зі сму-
гами, довж. 9-12 см, 100-120 г, не 
жовтіє. Для вирощування на малих 
ділянках. 
14. Огірок Майський F1
ЕОГ-136 – 9 грн. за 0,25 г
Зав'язь пучкова, огірок циліндричний, 
довж. 13-15 см, 130-200 г, без гіркоти. 
Ст. до огіркової мозаїки. Довго плодо-
носить. Для салатів і засолу з невели-
ким терміном зберігання.
15. Огірок Мальчик з пальчик F1
ЕОГ-137  – 20 грн. за 0,3 г
Овальний, довж. 8-11 см, смачний, 
ароматний. Високоврожайний, ст. 
до борошнистої роси та оливкової 
плямистості.  Для консервування та 
засолювання.
16. Огірок Морінга F1
ЕОГ-146  – 6 грн. за 0,25 г
Циліндричний, бугристий, без гірко-
ти, 80-116 г. Толерантний до вірусу 
мозаїки огірка та справжньої боро-
шнистої роси.
17. Огірок Надійний
ЕОГ-148 – 4,50 грн. за 0,3 г
Довж. 10-12 см, 80-120 г. аромат-
ний, смачний. Висока та стабільна 
врожайність. Ст. до борошнистої 
роси та бактеріозу. Для вживання  
свіжими та засолювання.
18. Огірок Октопус F1 (Голл.)
ЕОГ-154 – 18 грн. за 0,25 г
Циліндричний, довж. 6-9 см, без гі-
ркоти. Врожайність 8-12 кг/м�. Стій-
кий до несправжньої борошнистої 
роси та вірусу огіркової мозаїки. 
Універсальний.
19. Огірок  Пальчик
ЕОГ-36  – 5 грн. за 1 г
Видовжено-циліндричний, довж. 9-
12 см, 100-120 г. без гіркоти з трива-
лим періодом плодоношення. Для 

універсального використання.
20. Огірок Радко F1 (Польща)
ЕОГ-163 – 5 грн. за 0,5 г
Високоврожайний, хворобостійкий 
гібрид. Циліндричний,  довж. 12-14 
см, відмінного смаку. Для соління і 
консервації.
21. Огірок Ребятки з грядки F1
ЕОГ-164 – 6 грн. за 0,4 г
Овально-циліндричний, довж. 9-10 
см, бугорчастий, ароматний, хруст-
кий, без гіркоти. Вирізняється висо-
коврожайністю, дружнім плодоно-
шенням, засухостійкістю, хворобо-
стійкістю. Для засолювання та кон-
сервування.
22. Огірок Регал F1
ЕОГ-66  – 5 грн. за 0,25 г
Короткоплідний гібрид для відкри-
того ґрунту. Циліндричніні, без гір-
коти, хрумкі. Ст. до найбільш агре-
сивних хвороб. Для засолювання та 
консервування.
23. Огірок Рясний F1
ЕОГ-35 – 5 грн. за 20 нас.
Високоврожайний хворобостійкий 
гібрид. Плід масою 90-120 г, хруст-
кий. Найкращий для соління та кон-
сервування.
24. Огірок Серпантин
ЕОГ-167 – 4,50 грн. за 1 г
Бджолозапильний, високоврожайний. 
Овальний, довж. 8-10 см, 80-115 г, 
ароматний, смачний. Для вживання 
свіжим та консервування.
25. Огірок Син полка F1
ЕОГ-38 – 6 грн. за 0,5 г
Корнішон довж. 7-9 см, 70-90 г, сма-
чний, без гіркоти. Вирізняється стабі-
льною врожайністю. Хворобостійкий. 
Ідеальний для консервування.
26. Огірок  Смак F1
ЕОГ-70 – 4,50 грн. за 0,5 г

Циліндричний, хрумкий, довж. 12-
15 см, 85-95 г, не жовтіє, довго пло-
доносить. Лежкий, хворобостійкий, 
універсального призначення.
27. Огірок  Соловей F1
ЕОГ-16 – 4,50 грн. за 0,5 г
Довж.  8-11 см, 90 г, без гіркоти, 
хрусткий, відмінний смак. Дружне 
дозрівання. Ст. до хвороб сорт. Один 
з кращих для соління.
28. Огірок  Тітус (Польща)
ЕОГ-7 –  6 грн. за 0,5 г
Корнішон,  довж. до 8 см, хрусткий, 
без гіркоти. Високоврожайний, сті-
йкий до борошнистої роси, вірусу 
огіркової мозаїки. Для засолювання 
та консервування.
29. Огірок  Трой F1
ЕОГ-71  –  4,50 грн. за 0,5 г
Овальний, 75-95 г, без гіркоти, не 
жовтіє. Високоврожайний, засухо-
стійкий, транспорт., ст. до борошни-
стої роси. Для вживання свіжими, 
консервування і соління.
30. Огірок Успіх
ЕОГ-176  – 4,50 грн. за 1 г
Овально-циліндричний, довж. 14-16 
см, 115-130 г, смачний, ароматний. 
Врожайний, транспортабельний. Уні-
версальне використання.
31. Огірок Хабар F1
ЕОГ-177  –  4,50 грн. за 1 г
Видовжено-овальний, довж. 10-11 
см, 90-100 г, ароматний. Ст. до боро-
шнистої роси та бактеріозу. Для вжи-
вання свіжими, засолювання та кон-
сервування.
32. Огірок  Цезар F1
ЕОГ-17 – 4,50 грн. за 0,5 г
Циліндричний, довж. 9-11 см, хру-
мкий не жовтіє. Високоврожайний 
та стійкий до борошнистої роси. Уні-
версального використання.

33. Огірок Щедрий F1
ЕОГ-178  – 4,50 грн. за 0,5 г
Високоврожайний, хворобостійкий  
гібрид. Видовжений, 100-130 г, сма-
чний. Для соління та споживання 
свіжим.
Середньостиглі сорти 
(48-55 днів)
34. Огірок Вісконсин
ЕОГ-49  – 4,50 грн. за 1 г
Один з найвисоковрожайніших со-
ртів. Циліндричний, довж. 8-10 см, 
75-90 г, без гіркоти.  Універсального 
використання.
35. Огірок Владко F1 
ЕОГ-50  – 6 грн. за 0,5 г
Високоврожайний гібрид. Цилінд-
ричний, довж. 9-12 см, 80-95 г, без 
гіркоти і пустот,  хрусткий, універса-
льний Ст. до борошнистої роси та 
бактеріозу. 
36. Огірок Далекосхідний
ЕОГ-53 – 3,90 грн. за 1 г
Циліндричний, довж. 11-15 см, 100-
150 г. Ст. до короткочасного зниж. 
температури. Для вживання свіжи-
ми, засолювання та консервування.
37. Огірок Аіст
ЕОГ-97 – 4,50 грн. за 1 г
Довж. 12-15 см, 100-120 г, сокови-
тий, ароматний, без гіркоти. Висо-
коврожайний та ст. до борошнистої 
роси. Для вживання свіжим,  засо-
лювання та консервування.
38. Огірок Журавльонок F1
ЕОГ-12  –  4,50 грн. за 0,5 г
Циліндричний, довж. 10-12 см, 80-
110 г, без гіркоти та пустот. Врожай-
ність більше 10 кг/м�. Ст. до боро-
шнистої роси. Для засолювання і 
консервації.
39. Огірок Капелька  
ЕОГ-123  – 5 грн. за 1 г

Видовжено-овальний,  довж. 9-11 
см, без гіркоти. Високоврожайний, 
лежкий, транспортабельний. Для 
засолювання та консервування.
40. Огірок  Сремський F1
ЕОГ-2 – 4,50 грн. за 0,5 г
Високоврожайний гібрид, що довго 
плодоносить .  Циліндричний, довж.  
9-11 см, 70-120 г, не жовтіє, без гір-
коти. Хворобостійкий. Універсальне 
призначення.
41. Огірок Степовий
ЕОГ-169  – 4,50 грн. за 1 г
Короткий, хрусткий.  Засухостійкий, 
високоврожайний, ст. до борошни-
стої роси. Для вживання свіжими, 
засолювання та консервування.
Пізньостиглі сорти  
(50 і більше днів)
42. Огірок Фенікс
ЕОГ-10  – 4,50  грн. за 1 г
Овально-циліндричний,  довж. 15-
16 см, 180 г, хрусткий, без гіркоти, 
хворобостійкий. Для вживання сві-
жими, засолювання, консервування.

ПАРТЕНОКАРПІЧНІ ОГІРКИ
Ранньостиглі сорти    
(38-45 днів)
43. Огірок Алєксєіч F1
ЕОГ-98 – 12 грн. за 0,25 г
Циліндричний, довж. 7-9 см, 60-75 
г, хрусткий, без гіркоти. Ст. до боро-
шнистої роси сорт. Для маринуван-
ня та засолювання.
44. Огірок Анюта F1
ЕОГ-102 – 18 грн. за 0,3 г
Циліндричний, довж. 9-12 см, сма-
чний, без гіркоти. Високоврожайний, 
ст. до вірусу огіркової мозаїки, боро-
шнистої роси. Для засолювання і 
консервування.
45. Огірок  Бабусин внук F1 

ЕОГ-106  – 6 грн. за 0,3 г
Високоврожайний гібрид. Циліндри-
чний, 110-120 г, хрусткий, смачний. 
Стійкий до кладоспоріозу, борошни-
стої роси, кореневої гнилі. Для сала-
тів, соління, консервування.
46. Огірок Бджілка F1
ЕОГ-160  – 6 грн. за 10 нас.
Високоврожайний гібрид. Циліндри-
чний, довж. 8-10 см 80-100 г, без 
гіркоти. Стійкий до кладоспоріозу.  
Для соління та консервування.
47. Огірок Буян F1
ЕОГ-111 – 7,50 грн. за 10 нас.
Пучковий корнішон, овальний, 
довж. 8-10 см, 90-110 г, без гіркоти, 
смачний. Високоврожайний, універ-
сальний, ст. до борошнистої роси, 
плодоносить до жовтня.
48. Огірок Каналья F1
ЕОГ-124  – 15 грн. за 0,25 г
Циліндричний, довж. 6-8 см, 60-70 г, 
бугорчастий, хрусткий, без гіркоти. 
Ст. до борошнистої роси. Для вжи-
вання свіжими, соління та консерву-
вання. Врожайність 16 кг/м�
49. Огірок  Весела компанія F1
ЕОГ-115  – 6 грн. за 10 нас.
Високоврожайний гібрид. Короткий, 
циліндричний, довж. 7-9 см, без 
гіркоти. Для вживання свіжим, со-
ління, консервування.
50. Огірок Делпіна F1 (Голл.)
ЕОГ-120 – 28 грн. за 0,25 г
Пучкова зав'язь. Циліндричний, 
довж. 10-12 см, без гіркоти. Високо-
врожайний, транспортабельний, хво-
робостійкий, жаростійкий. Універса-
льне використання.
51. Огірок Дружня сімейка F1
ЕОГ-22 – 6 грн. за 10 нас.
Циліндричний, довж до 11 см, без 
гіркоти, смачні. Високоврожайний, 

хворобостійкий. Для вживання сві-
жими та консервування.
52. Огірок Ємеля F1
ЕОГ-121  – 6 грн. за 0,3 г
Довж. 13-15 см, 120-150 г, соковитий, 
без гіркоти. Ст. до вірусів та оливко-
вої плямистості. Для вживання сві-
жими, засолювання, консервування.
53. Огірок  Зятьок F1
ЕОГ-6 – 18 грн. за 0,25 г
Овально-циліндричний, довж. 10-12 
см, 90-100 г, хрусткий, без гіркоти. Ст. 
до кореневої гнилі, та борошнистої 
роси. Універсальне використання.
54. Огірок Караоке F1 (Голл.)
ЕОГ-125 – 25 грн. за 0,25 г
Циліндричний, довж. 10-14 см, аро-
матний, соковитий, без гіркоти, не 
жовтіє. Хворобостійкий та ст. до ви-
соких температур. Універсальне 
при-значення. 
55. Огірок Марїна роща  F1
ЕОГ-139  – 20 грн. за 0,3 г
Циліндричний, довж. 10-12 см, 100-
110 г, хрусткий, ароматний. Високо-
врожайний, хворобостійкий, універ-
сального використання. Плодоно-
сить до осені.
56. Огірок Козацький перекус F1
ЕОГ-128  – 6 грн. за 10 нас.
Високоврожайний гібрид. Довж. 9-11 
см, хрусткі, запашні, без гіркоти, до-
вго зберігають товарність, не жовті-
ють. Для консервування та салатів.
57. Огірок Кріспіна F1 (Голл.)
ЕОГ-26 – 27 грн. за 0,25 г
Високоврожайний гібрид. Плід цилін-
дричний, довж. 6-12 см, не жовтіє, 
без гіркоти. Транспортабельний, ст. до 
хвороб та посухи. Для засолювання.
58. Огірок Мірабелла F1
ЕОГ-144  – 24 грн. за 10 нас.
Дозрівання дружнє. Циліндричний, 

довж. 7-8 см, без гіркоти. Ст. до кла-
доспоріозу та борошнистої роси. Для 
вживання свіжим та маринування.
59. Огірок Молодший лейтенант F1
ЕОГ-145  – 20 грн. за 0,3 г
Пучковий корнішон, циліндричний, 
довж. 9-12 см, хрусткий. Скорости-
глий та хворобостійкий. Для консер-
вування та засолювання.
60. Огірок Наша Маша F1
ЕОГ-151  – 15 грн. за 10 нас.
Пучкова зав'язь. Подовжено-цилін-
дричні, 60-70 г. Стійкий до борош-
нистої роси. Для консервування та 
споживання свіжими.
61. Огірок Орфеус F1
ЕОГ-153  – 12 грн. за 10 нас.
Циліндричні, до 100 г, без гіркоти, 
відмінний смак.  Ст. до вірусу огір-
кової  мозаїки, кладоспоріозу, та бо-
рошнистої роси.  Для салатів та кон-
сервування.
62. Огірок Справжній полковник F1
ЕОГ-149  – 6 грн. за 10 нас.
Циліндричний, довж. 12-15 см, аро-
матний, смачний. Дружнє дозріван-
ня врожаю. Ст. до борошнистої ро-си, 
вірусу огіркової мозаїки та олив-кової 
плямистості. 
63. Огірок Теща F1
ЕОГ-21  – 7,50 грн. за 10 нас.
Циліндричний, довж. 11-13 см, 100-
120 г, ароматний, ніжний. Вирізня-
ється холодостійкістю, хворобостій-
кістю. Для універсального викори-
стання.
64. Огірок Підмосковні вечори F1
ЕОГ-161  – 20 грн. за 0,3 г
Овально-циліндричний, довж. 12-14 
см, ароматний, тіньовитривалий, дру-
жнє дозрівання. Ст. до борошнистої 
роси, вірусу огіркової мозаїки та оли-
вкової плямистості. Універсальний.
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65. Огірок Томаш F1
ЕОГ-173  – 6 грн. за 0,3 г
Циліндричний, довж. до 15 см, без 
гіркоти. Ст. до грибкових хвороб. Для 
вживання свіжими, засолювання та 
консервування.
66. Огірок Три танкісти F1
ЕОГ-175  – 7,50 грн. за 10 нас.
Циліндричний, довж. 9-12 см, аро-
матний.  Плодоношення до пізньої  
осені. Ст. до борошнистої роси, віру-
су огіркової мозаїки. Для засолюван-
ня та консервації.
67. Огірок Чисті пруди F1
ЕОГ-181  – 8 грн. за 10 нас.
Циліндричний, довж. 10-12 см, со-
ковитий, хрусткий, без гіркоти. Вирі-
зняється врожайністю та хворобо-
стійкістю. Плодоносить до глибокої 
осені. Для засолювання.

ТЕПЛИЧНІ ОГІРКИ
Ранньостиглі сорти (38-45 д.)
68. Огірок Апрельський 
ЕОГ-104  – 9 грн. за 0,25 г
Циліндричний, довж. 14-22 см, 180-
250 г, без гіркоти, смачний. Холодо-
хворобостійкий, високоврожайний. 
Універсальний. Можна вирощувати 
в кімнаті.
69. Огірок Внучок F1
ЕОГ-117  – 6 грн. за 0,25 г
Веретеноподібний, довж. 15-20 см, 
ароматний, без гіркоти. Хворобостій-
кий з підвищ. тіньовитривалістю. Для 
вживання свіжими та засолювання.
70. Огірок Засолочний
ЕОГ-30 – 4,50 грн. за 1 г
Циліндричний, довж. 10-12 см, 90 г, 
хрусткий, смачний, без гіркоти. Ста-
більна та висока врожайність.
Чудовий для засолювання.
71. Огірок Зозуля F1
ЕОГ-3 – 4,50 грн. за 10 нас.
Циліндричний, довж. 14-24 см. До-

вго зберігає товарний вигляд. Ст. до 
температурних коливань і недоста-
чі освітлення. Для кімнати. Універ-
сальне використання. 
72. Огірок Козирна карта F1
ЕОГ-129 – 25 грн. за 0,3 г
Пучковий корнішон. Довж. 10-12 
см, хрусткий, без гіркоти. Ст. до ві-
русу огіркової мозаїки, оливкової 
плямистості та до борошнистої ро-
си. Для засолювання.
73. Огірок Кураж F1
ЕОГ-132 –  20 грн. за 0,25 г
Циліндричний, довж. 12-15 см, 100-
130 г, ароматний, смачний, без гірко-
ти, лежкий та транспортабельний. Для 
вжив. свіжими, маринування, соління.
74. Огірок Семко F1
ЕОГ-166  – 4,50 грн. за 0,5 г
Плід циліндричний, довжиною 12-
14 см, смачний, ароматний, без гі-
ркоти. Високоврожайний, хворобо-
стійкий сорт. Для вживання свіжи-
ми,  соління та консервування.
75. Огірок Струмок F1
ЕОГ-170  – 4,50 грн. за 0,5 г
Хворобостійкий та високоврожайний. 
Циліндричний, довж. 10-12 см, 90-
110 г, бугорчастий, без гіркоти. Для 
універсального використання.
76. Огірок Тамада F1
ЕОГ-172  – 9 грн. за 0,25 г
Плід веретеноподібний, довж. 15-17 
см, ароматний, без гіркоти. Вирізня-
ється підвищеною тіньовитривалі-
стю. Для салатів і засолювання.

САМОЗАПИЛЬНІ ОГІРКИ
Ранньостиглі сорти (38-45 д.)
77. Огірок Марінда F1 (Голл.)
ЕОГ-138 – 28 грн. за 0,25 г
Овально-циліндричний, 60 г, щіль-
ний, без гіркоти. Високоврожайний, 
транспортабельний, стійкий до ві-
русу огіркової мозаїки. Для марину-

вання та соління. Товарний вигляд, 
чудові на продаж.
78. Огірок Апоміксис Коняєва
ЕОГ-103  – 4,50 грн. за 0,25 г
Оригінальний циліндричний, довж 
10-12 см, 80-110 г, привабливий, 
відмінний смак, без гіркоти. Хворо-
бостійкий. Для вживання свіжим та 
консервування.
79. Огірок Б'янка F1 (Голл.)
ЕОГ-108  – 28 грн. за 0,25 г
Циліндричний, довж. 8-12 см, буго-
рчастий, ароматний, без гіркоти. Ви-
соковрожайний, хворобостійкий. Для 
консервації.
80. Огірок Матільда F1 (Голл.)
ЕОГ-140 – 28 грн. за 0,25 г
Овальний, довж. 8-10 см, аромат-
ний, без гіркоти. Поєднує в собі кра-
щі якості: високу врожайність, чу-
довий смак, хворобостійкість. Для  
консервування. 
81. Огірок Мікос F1 (Голл.)
ЕОГ-143  –28 грн. за 0,25 г
Плід циліндричний, довжиною 8-12 
см, без гіркоти, смачний. Транспорта-
бельний, хворобостійкий. Для сала-
тів, засолювання та консервування.
82. Огірок Топольок F1
ЕОГ-174  – 4,50 грн. за 0,5 г
Овально-циліндричний, довж. 12-13 
см, 120-150 г, ароматний, відмінний 
смак. Ст. до борошнистої роси сорт. 
Для універсального використання.

Засухостійкі огірки
Ранньостиглі сорти (38-45 д.)
83. Огірок Астерікс F1 (Голл.)
ЕОГ-105 - 15 грн. за 0,25 г
Видовжений, довж. 8-11 см, 80-100 
г, ароматний, без гіркоти. Транспор-
табельний, лежкий, стійкий до віру-
су огіркової мозаїки. Для соління та 
консервації.
84. Огірок Водограй F1

ЕОГ-51 – 4,50 грн. за 0,25 г
Овально-циліндричний, бугорчастий, 
довж. 11-13 см, не жовтіє, без гірко-
ти. Вирізняється підвищеною хворо-
бостійкістю та ст. до коливань темпе-
ратур. Універсального використання.
85. Огірок Льоша F1
ЕОГ-34 – 4,50 грн. за 0,25 г
Видовжено-овальний, 45-60 г, не жо-
втіє. смачний. Транспортабельний та 
хворобостійкий. Для вживання свіжи-
ми, засолювання та консервування.
86. Огірок Поcухостійкий
ЕОГ-185  – 6 грн. за 0,4 г
Циліндричний, довж. 10-14 см, сма-
чний, ароматний,  Цінність сорту – 
довге плодоношення навіть в посу-
шливі роки. Ст. до борошнистої ро-
си. Для  салатів і засолювання. 
87. Огірок Сквирський F1
ЕОГ-68 – 4,50 грн. за 0,5 г
Овально-циліндричний, довж. 9-14 
см, без гіркоти, не жовтіє. Вирізняєть-
ся високоврожайністю та холодостій-
кістю. Універсального призначення.
88. Огірок Жених F1
ЕОГ-186  – 6 грн. за 10 нас.
Циліндричний, довж.  8-10 см, аро-
матний, хрусткий, без гіркоти. Вирі-
зняється високою врожайністю та 
холодостійкістю.  Для засолювання.

 Ультраскоростиглі огірки
89. Огірок Аякс F1
ЕОГ-25  – 16 грн. за 0,25 г
Високоврожайний, транспортабель-
ний, хворобостійкий гібрид.  Довж.  
6-12 см, смачний, без гіркоти. Чудо-
вий для засолювання.
90. Огірок  Веселі метелики
ЕОГ-116  – 9 грн. за 0,5 г
Високоврожайний, скоростиглий. 
Можна садити протягом всього ро-
ку.  Циліндричний, довж. 8-10 см, 
60-100 г, хрусткий ,без гіркоти. Уні-
версального використання.

91. Огірок Вірні друзі F1
ЕОГ-27 – 6 грн. за 10 нас.
Корнішон довж. 7-10 см. Ст. до боро-
шнистої роси, оливкової плямисто-
сті, вірусу огіркової мозаїки-1. Для 
засолювання.
92. Огірок Гермес F1
ЕОГ-118  – 6 грн. за 0,5 г
Циліндричний, довж. 7-9 см, не пе-
реростає, хрусткий, без пустот. Висо-
коврожайний. Для вживання свіжим, 
засолювання та консервування.
93. Огірок  Кузнєчік F1
ЕОГ- 203 – 12 грн. за 0,3 г
Високоврожайний, ультраранній, пу-
чковий мінікорнішон, довж. 6-10 см, 
смачний, без гіркоти. Ст. до борошни-
стої роси, оливкової плямистості, ві-
русів. Універсального використання.
94. Огірок Лялюк
ЕОГ-4 – 4,50 грн. за 1 г
Видовжено-овальний, довж. 10-11 
см, 90-140 г, без гіркоти. Транспор-
табельний, ст. до хвороб та коливань 
температури. Для засолювання.
95. Огірок Матрьошка F1
ЕОГ-141 – 20 грн. за 0,3 г
Овально-циліндричний, довж. 9-12 
см, 100-110 см, ароматний, універса-
льний. Вирізняється високоврожай-
ністю та скоростиглістю, довго плодо-
носить.
96. Огірок Муравєй F1
ЕОГ-147  – 6 грн. за 0,3 г
Циліндричний, довж. 8-11 см, аромат-
ний, без гіркоти, соковитий. Хворобості-
йкий. Для консервації та засолювання.
97. Огірок Паркер F1 (Голл.)
ЕОГ-156  – 18 грн. за 0,25 г
Циліндричний, довж. 6-12 см, арома-
тний, без гіркоти. Високоврожайний, 
транспортабельний та ст. до хвороб і 
високих температур. Для соління та 
консервування. Не втрачає смаку і 
товарного вигляду.

98. Огірок Спарта F1
ЕОГ-158 - 6 грн. за 10 нас.
Циліндричні довж. 6-12 см,соковиті, 
хрусткі, шкірка ніжна. Хворобостій-
кий. Рясний врожай з початку і про-
тягом всього  періоду вегетації. 
99. Огірок Сусіду на заздрість F1
ЕОГ-171  – 6 грн. за 0,5 г
Надзвичайно врожайний. Циліндри-
чний, довж. до 12 см, 80-100 г. без 
гіркоти, смачний. Ст. до бактеріозу, 
вірусу огіркової мозаїки, борошни-
стої роси.
100. Огірок Хуторок F1
ЕОГ-179  – 6 грн. за 0,4 г
Циліндричний,  80-100 г, без гіркоти. 
Універсального призначення. Ст. до 
кореневої гнилі та борошнистої роси.

ПОПУЛЯРНІ, ПЕРЕВІРЕНІ 
ЧАСОМ ОГІРКИ
Ранньостиглі сорти (38-45 д.)
101. Огірок Амур F1 (Голл.)
ЕОГ-99 – 25 грн. за 0,25 г
Транспортабельний, лежкий, хворо-
бо-жаростійкий. Корнішон довж. 12-
15 см, 90-110 г, не жовтіє, без гірко-
ти. Для вживання свіжим та соління.
102. Огірок Гектор F1 (Голл.)
ЕОГ-24  – 18 грн. за 0,25 г
Циліндричний,  довж. 10-12 см, не жо-
втіє, без гіркоти. Кущовий, лежкий, ря-
сний, ст. до вірусів та борошнистої ро-
си. Для вживання свіжим та соління.
103. Огірок Конкурент
ЕОГ-60 – 4,50 грн. за 1 г
Циліндричний, довж. 11-13 см, 70-
100 г, бугорчастий. Має високі сма-
кові якості. Ст. до борошнистої роси 
Для засолювання.
104. Огірок Крак F1 (Польша)
ЕОГ-61 – 3,90 грн. за 0,5 г
Циліндричний,  довж.11-13 см, без 

гіркоти. Вирізняється високою та ста-
більною врожайністю. Для вживання 
свіжим та консервування.
105. Огірок Маша F1 (Голл.)
ЕОГ-64  – 28 грн. за 0,3 г
Корнішон довж. 9-11 см, без гіркоти.  
Посухостійкий та ст. до коливань тем-
ператури та основних хвороб. Для 
вживання свіжими і соління.
106. Огірок Наташа F1 (Голл.)
ЕОГ-23 – 28 грн. за 0,25 г
Довж. 9-12 см. Вирізняється трива-
лим плодоношенням. Врожайність 
6-8 кг/м�. Трансортабельний, хворо-
бостійкий.  Ідеальний для соління. 
107. Огірок Роднічок F1
ЕОГ-9 – 4,50 грн. за 0,5 г
Циліндричний, соковитий, довж. 
10-12 см, смачний, хворобостійкий. 
Для вживання свіжими, засолюван-
ня та консервування.
Пізньостиглі сорти  
(50 і більше днів)
108. Огірок Ніжинський
ЕОГ-18 – 4,50 грн. за 1 г
Видовжено-овальний, довж. 9-13 см, 
ароматний, хрусткий. Чудово підхо-
дить для соління та консервування.

Кращі салатні сорти огірків
Ранньостиглі сорти (38-45 д.)
109. Огірок Дарунок осені
ЕОГ-159 – 4,50 грн. за 1 г
Циліндричний, довж. 9-11 см, бугор-
частий, соковитий, хрусткий, без гір-
коти. Для салатів, соління та консер-
вування.
110. Огірок Китайські змії 
ЕОГ-59 – 7,50 грн. за 0,25 г
Циліндричний, довгий, довж. 40-60 
см, без гіркоти та майже без насін-
ня. Цінується за ніжний неперевер-
шений смак. Високоврожайний, хво-

робо- посухостійкий, переносить 
коливання температур, плодоносять 
до середини осені (витримує до 
+6°C). Ідеальний для салатів.
111. Огірок Естафета F1
ЕОГ-183  –  9 грн. за 0,3 г
Веретеноподібний, довж. 13-20 см, 
130-200 г, ароматний. Високоврожа-
йний з підвищеною тіньовитривалі-
стю та хворобостійкістю. Для салатів.
112. Огірок Легенда F1
ЕОГ-134 – 9 грн. за 0,25 г
Циліндричний, довж. 18-23 см, 150 
г, без гіркоти. Ст. борошнистої роси. 
Врожайність 18-20 кг/м�. Ідеальний 
для салатів.
113. Огірок Парад
ЕОГ-155 – 4,50 грн. за 1 г
Овально-циліндричний, довж. 8-11 
см, 90-103 г, не жовтіє. Соковитий. 
Транспортабельний, ст. до борошни-
стої роси сорт. Для салатів і консер-
вування.
Середньостиглі сорти 
(48-55 днів)
114. Огірок Резастр
ЕОГ-165 – 4,50 грн. за 1 г
Веретеноподібний, довж. 16-18 см, 
100-170 г, соковитий. Вирізняється 
високою та стабільною врожайні-
стю. Для салатів та консервування.

ОГІРКИ ДЛЯ КОНСЕРВУВАННЯ 
ТА ЗАСОЛЕННЯ
Ранньостиглі сорти
115. Огірок Аладін F1
ЕОГ-44  – 6 грн. за 0,5 г 
Короткий зі світлими смугами, не жо-
втіє, без гіркоти. Один з найцінніших 
корнішонних сортів. Для консервува-
ння і соління.
116. Огірок Андрус F1 (Польща)
ЕОГ-100 – 6 грн. за 0,5 г

Циліндричний, довж. 10-12 см, аро-
матний, без гіркоти. Високоврожай-
ний та ст. до парші та  борошнистої 
роси. Для вживання свіжим, засолю-
вання та консервування.
117. Огірок Береговий
ЕОГ-46  –  4,50 грн. за 1 г
Овальний 100-120 г, довж. 8-12 см, 
без гіркоти. Транспортабельний та ст.  
до борошнистої роси. Для консерву-
вання та соління.
118. Огірок Бочковий F1
ЕОГ-48  – 4,50 грн. за 0,5 г
Високоврожайний жіночого типу цві-
тіння. Циліндр., довж. 7-9 см, сма-
чний. Для засолювання в бочках.
119. Огірок  Виноградна лоза F1
ЕОГ-112 – 4,50 грн. за 0,5 г
Овально-циліндричний, довж. 8-9 
см, 60-100 г, бугорчастий, хрусткий. 
Зав'язь пучкова, врожайність висо-
ка. Без гіркоти, смачний. Стійкий до 
борошнистої роси. Для вживання 
свіжими та консервування.
120. Огірок Братець Іванушка F1
ЕОГ-109 – 10 грн. за 0,25 г
Овальний, довж. 8-10 см, 80-95 г, 
без гіркоти та хворобостійкий. Вирі-
зняється тривалим періодом пло-
доношення аж до пізньої осені. Для 
засолювання й консервації.
121. Огірок Вікторія F1
ЕОГ-113 – 4,50  грн. за 0,5 г
Корнішон, довж. 8-11 см, не жовтіє. 
Вирізняється врожайністю та швид-
ким формуванням плодів. Для консе-
рвації, засолу та споживання свіжим.
122. Огірок Закуска
ЕОГ-122  –  7,50 грн. за 1г
Овально-циліндричний, довж. 9-13 
см, 80-100 г, хрусткий, без гіркоти. 
Вирізняється високоврожайністю та 
скоростиглістю. Чудовий для засолю-

вання та консервування.
123. Огірок Левіна F1 (Голл.)
ЕОГ-133  – 15 грн. за 0,25 г
Циліндричний, довж. 8-12 см, соко-
витий, без гіркоти. Високоврожай-
ний, хворобостійкий та ст. до висо-
ких температур. Для засолювання та 
консервування.
124. Огірок Любимчик
ЕОГ-135 – 4,50 грн. за 1 г
Циліндричний, довж. 9-10 см, 75-110 
г, смачний, ароматний. Високовро-
жайний сорт. Для консервування.
125 Огірок Міг
ЕОГ-142 – 4,50 грн. за 1 г
Циліндричний, довж. 13-15 см, 130 г, 
не жовтіє, ароматний, без гіркоти. Ви-
соковрожайний та ст. до борошнистої 
роси та гнилі. Для засолювання.
126. Огірок Невеста F1
ЕОГ-152  – 6 грн. за 10 нас.
Гібрид жіночого типу цвітіння. Короткі, 
довж. 7-8 см, хрусткі, відмінний смак. 
Для консервування і засолювання.
127. Огірок Паризький корнішон
ЕОГ-15  – 4,50 грн. за 0,5 г
Довж. 5-10 см, без гіркоти, хруст-
кий. Має високі смакові та товарні 
якості. Високоврожайний. Особли-
вий для консервації та засолу.
128. Огірок Руфус F1 (Польща)
ЕОГ-37 –  3,90 грн. за 0,5 г
Високоврожайний, ст. до борошни-
стої роси та вірусу огіркової мозаїки 
корнішон. Довж. 8 см. Для засолю-
вання та консервування.
129. Огірок Дар
ЕОГ-150  – 3,90 грн. за 1 г
Кущовий, хворобостійкий. Довж. 9-12 
см, 60-100 г, хрусткий, не переростає, 
збір можна проводити раз на тиж-
день. Для споживання свіжими, 
консервування та засолювання.
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65. Огірок Томаш F1
ЕОГ-173  – 6 грн. за 0,3 г
Циліндричний, довж. до 15 см, без 
гіркоти. Ст. до грибкових хвороб. Для 
вживання свіжими, засолювання та 
консервування.
66. Огірок Три танкісти F1
ЕОГ-175  – 7,50 грн. за 10 нас.
Циліндричний, довж. 9-12 см, аро-
матний.  Плодоношення до пізньої  
осені. Ст. до борошнистої роси, віру-
су огіркової мозаїки. Для засолюван-
ня та консервації.
67. Огірок Чисті пруди F1
ЕОГ-181  – 8 грн. за 10 нас.
Циліндричний, довж. 10-12 см, со-
ковитий, хрусткий, без гіркоти. Вирі-
зняється врожайністю та хворобо-
стійкістю. Плодоносить до глибокої 
осені. Для засолювання.

ТЕПЛИЧНІ ОГІРКИ
Ранньостиглі сорти (38-45 д.)
68. Огірок Апрельський 
ЕОГ-104  – 9 грн. за 0,25 г
Циліндричний, довж. 14-22 см, 180-
250 г, без гіркоти, смачний. Холодо-
хворобостійкий, високоврожайний. 
Універсальний. Можна вирощувати 
в кімнаті.
69. Огірок Внучок F1
ЕОГ-117  – 6 грн. за 0,25 г
Веретеноподібний, довж. 15-20 см, 
ароматний, без гіркоти. Хворобостій-
кий з підвищ. тіньовитривалістю. Для 
вживання свіжими та засолювання.
70. Огірок Засолочний
ЕОГ-30 – 4,50 грн. за 1 г
Циліндричний, довж. 10-12 см, 90 г, 
хрусткий, смачний, без гіркоти. Ста-
більна та висока врожайність.
Чудовий для засолювання.
71. Огірок Зозуля F1
ЕОГ-3 – 4,50 грн. за 10 нас.
Циліндричний, довж. 14-24 см. До-

вго зберігає товарний вигляд. Ст. до 
температурних коливань і недоста-
чі освітлення. Для кімнати. Універ-
сальне використання. 
72. Огірок Козирна карта F1
ЕОГ-129 – 25 грн. за 0,3 г
Пучковий корнішон. Довж. 10-12 
см, хрусткий, без гіркоти. Ст. до ві-
русу огіркової мозаїки, оливкової 
плямистості та до борошнистої ро-
си. Для засолювання.
73. Огірок Кураж F1
ЕОГ-132 –  20 грн. за 0,25 г
Циліндричний, довж. 12-15 см, 100-
130 г, ароматний, смачний, без гірко-
ти, лежкий та транспортабельний. Для 
вжив. свіжими, маринування, соління.
74. Огірок Семко F1
ЕОГ-166  – 4,50 грн. за 0,5 г
Плід циліндричний, довжиною 12-
14 см, смачний, ароматний, без гі-
ркоти. Високоврожайний, хворобо-
стійкий сорт. Для вживання свіжи-
ми,  соління та консервування.
75. Огірок Струмок F1
ЕОГ-170  – 4,50 грн. за 0,5 г
Хворобостійкий та високоврожайний. 
Циліндричний, довж. 10-12 см, 90-
110 г, бугорчастий, без гіркоти. Для 
універсального використання.
76. Огірок Тамада F1
ЕОГ-172  – 9 грн. за 0,25 г
Плід веретеноподібний, довж. 15-17 
см, ароматний, без гіркоти. Вирізня-
ється підвищеною тіньовитривалі-
стю. Для салатів і засолювання.

САМОЗАПИЛЬНІ ОГІРКИ
Ранньостиглі сорти (38-45 д.)
77. Огірок Марінда F1 (Голл.)
ЕОГ-138 – 28 грн. за 0,25 г
Овально-циліндричний, 60 г, щіль-
ний, без гіркоти. Високоврожайний, 
транспортабельний, стійкий до ві-
русу огіркової мозаїки. Для марину-

вання та соління. Товарний вигляд, 
чудові на продаж.
78. Огірок Апоміксис Коняєва
ЕОГ-103  – 4,50 грн. за 0,25 г
Оригінальний циліндричний, довж 
10-12 см, 80-110 г, привабливий, 
відмінний смак, без гіркоти. Хворо-
бостійкий. Для вживання свіжим та 
консервування.
79. Огірок Б'янка F1 (Голл.)
ЕОГ-108  – 28 грн. за 0,25 г
Циліндричний, довж. 8-12 см, буго-
рчастий, ароматний, без гіркоти. Ви-
соковрожайний, хворобостійкий. Для 
консервації.
80. Огірок Матільда F1 (Голл.)
ЕОГ-140 – 28 грн. за 0,25 г
Овальний, довж. 8-10 см, аромат-
ний, без гіркоти. Поєднує в собі кра-
щі якості: високу врожайність, чу-
довий смак, хворобостійкість. Для  
консервування. 
81. Огірок Мікос F1 (Голл.)
ЕОГ-143  –28 грн. за 0,25 г
Плід циліндричний, довжиною 8-12 
см, без гіркоти, смачний. Транспорта-
бельний, хворобостійкий. Для сала-
тів, засолювання та консервування.
82. Огірок Топольок F1
ЕОГ-174  – 4,50 грн. за 0,5 г
Овально-циліндричний, довж. 12-13 
см, 120-150 г, ароматний, відмінний 
смак. Ст. до борошнистої роси сорт. 
Для універсального використання.

Засухостійкі огірки
Ранньостиглі сорти (38-45 д.)
83. Огірок Астерікс F1 (Голл.)
ЕОГ-105 - 15 грн. за 0,25 г
Видовжений, довж. 8-11 см, 80-100 
г, ароматний, без гіркоти. Транспор-
табельний, лежкий, стійкий до віру-
су огіркової мозаїки. Для соління та 
консервації.
84. Огірок Водограй F1

ЕОГ-51 – 4,50 грн. за 0,25 г
Овально-циліндричний, бугорчастий, 
довж. 11-13 см, не жовтіє, без гірко-
ти. Вирізняється підвищеною хворо-
бостійкістю та ст. до коливань темпе-
ратур. Універсального використання.
85. Огірок Льоша F1
ЕОГ-34 – 4,50 грн. за 0,25 г
Видовжено-овальний, 45-60 г, не жо-
втіє. смачний. Транспортабельний та 
хворобостійкий. Для вживання свіжи-
ми, засолювання та консервування.
86. Огірок Поcухостійкий
ЕОГ-185  – 6 грн. за 0,4 г
Циліндричний, довж. 10-14 см, сма-
чний, ароматний,  Цінність сорту – 
довге плодоношення навіть в посу-
шливі роки. Ст. до борошнистої ро-
си. Для  салатів і засолювання. 
87. Огірок Сквирський F1
ЕОГ-68 – 4,50 грн. за 0,5 г
Овально-циліндричний, довж. 9-14 
см, без гіркоти, не жовтіє. Вирізняєть-
ся високоврожайністю та холодостій-
кістю. Універсального призначення.
88. Огірок Жених F1
ЕОГ-186  – 6 грн. за 10 нас.
Циліндричний, довж.  8-10 см, аро-
матний, хрусткий, без гіркоти. Вирі-
зняється високою врожайністю та 
холодостійкістю.  Для засолювання.

 Ультраскоростиглі огірки
89. Огірок Аякс F1
ЕОГ-25  – 16 грн. за 0,25 г
Високоврожайний, транспортабель-
ний, хворобостійкий гібрид.  Довж.  
6-12 см, смачний, без гіркоти. Чудо-
вий для засолювання.
90. Огірок  Веселі метелики
ЕОГ-116  – 9 грн. за 0,5 г
Високоврожайний, скоростиглий. 
Можна садити протягом всього ро-
ку.  Циліндричний, довж. 8-10 см, 
60-100 г, хрусткий ,без гіркоти. Уні-
версального використання.

91. Огірок Вірні друзі F1
ЕОГ-27 – 6 грн. за 10 нас.
Корнішон довж. 7-10 см. Ст. до боро-
шнистої роси, оливкової плямисто-
сті, вірусу огіркової мозаїки-1. Для 
засолювання.
92. Огірок Гермес F1
ЕОГ-118  – 6 грн. за 0,5 г
Циліндричний, довж. 7-9 см, не пе-
реростає, хрусткий, без пустот. Висо-
коврожайний. Для вживання свіжим, 
засолювання та консервування.
93. Огірок  Кузнєчік F1
ЕОГ- 203 – 12 грн. за 0,3 г
Високоврожайний, ультраранній, пу-
чковий мінікорнішон, довж. 6-10 см, 
смачний, без гіркоти. Ст. до борошни-
стої роси, оливкової плямистості, ві-
русів. Універсального використання.
94. Огірок Лялюк
ЕОГ-4 – 4,50 грн. за 1 г
Видовжено-овальний, довж. 10-11 
см, 90-140 г, без гіркоти. Транспор-
табельний, ст. до хвороб та коливань 
температури. Для засолювання.
95. Огірок Матрьошка F1
ЕОГ-141 – 20 грн. за 0,3 г
Овально-циліндричний, довж. 9-12 
см, 100-110 см, ароматний, універса-
льний. Вирізняється високоврожай-
ністю та скоростиглістю, довго плодо-
носить.
96. Огірок Муравєй F1
ЕОГ-147  – 6 грн. за 0,3 г
Циліндричний, довж. 8-11 см, аромат-
ний, без гіркоти, соковитий. Хворобості-
йкий. Для консервації та засолювання.
97. Огірок Паркер F1 (Голл.)
ЕОГ-156  – 18 грн. за 0,25 г
Циліндричний, довж. 6-12 см, арома-
тний, без гіркоти. Високоврожайний, 
транспортабельний та ст. до хвороб і 
високих температур. Для соління та 
консервування. Не втрачає смаку і 
товарного вигляду.

98. Огірок Спарта F1
ЕОГ-158 - 6 грн. за 10 нас.
Циліндричні довж. 6-12 см,соковиті, 
хрусткі, шкірка ніжна. Хворобостій-
кий. Рясний врожай з початку і про-
тягом всього  періоду вегетації. 
99. Огірок Сусіду на заздрість F1
ЕОГ-171  – 6 грн. за 0,5 г
Надзвичайно врожайний. Циліндри-
чний, довж. до 12 см, 80-100 г. без 
гіркоти, смачний. Ст. до бактеріозу, 
вірусу огіркової мозаїки, борошни-
стої роси.
100. Огірок Хуторок F1
ЕОГ-179  – 6 грн. за 0,4 г
Циліндричний,  80-100 г, без гіркоти. 
Універсального призначення. Ст. до 
кореневої гнилі та борошнистої роси.

ПОПУЛЯРНІ, ПЕРЕВІРЕНІ 
ЧАСОМ ОГІРКИ
Ранньостиглі сорти (38-45 д.)
101. Огірок Амур F1 (Голл.)
ЕОГ-99 – 25 грн. за 0,25 г
Транспортабельний, лежкий, хворо-
бо-жаростійкий. Корнішон довж. 12-
15 см, 90-110 г, не жовтіє, без гірко-
ти. Для вживання свіжим та соління.
102. Огірок Гектор F1 (Голл.)
ЕОГ-24  – 18 грн. за 0,25 г
Циліндричний,  довж. 10-12 см, не жо-
втіє, без гіркоти. Кущовий, лежкий, ря-
сний, ст. до вірусів та борошнистої ро-
си. Для вживання свіжим та соління.
103. Огірок Конкурент
ЕОГ-60 – 4,50 грн. за 1 г
Циліндричний, довж. 11-13 см, 70-
100 г, бугорчастий. Має високі сма-
кові якості. Ст. до борошнистої роси 
Для засолювання.
104. Огірок Крак F1 (Польша)
ЕОГ-61 – 3,90 грн. за 0,5 г
Циліндричний,  довж.11-13 см, без 

гіркоти. Вирізняється високою та ста-
більною врожайністю. Для вживання 
свіжим та консервування.
105. Огірок Маша F1 (Голл.)
ЕОГ-64  – 28 грн. за 0,3 г
Корнішон довж. 9-11 см, без гіркоти.  
Посухостійкий та ст. до коливань тем-
ператури та основних хвороб. Для 
вживання свіжими і соління.
106. Огірок Наташа F1 (Голл.)
ЕОГ-23 – 28 грн. за 0,25 г
Довж. 9-12 см. Вирізняється трива-
лим плодоношенням. Врожайність 
6-8 кг/м�. Трансортабельний, хворо-
бостійкий.  Ідеальний для соління. 
107. Огірок Роднічок F1
ЕОГ-9 – 4,50 грн. за 0,5 г
Циліндричний, соковитий, довж. 
10-12 см, смачний, хворобостійкий. 
Для вживання свіжими, засолюван-
ня та консервування.
Пізньостиглі сорти  
(50 і більше днів)
108. Огірок Ніжинський
ЕОГ-18 – 4,50 грн. за 1 г
Видовжено-овальний, довж. 9-13 см, 
ароматний, хрусткий. Чудово підхо-
дить для соління та консервування.

Кращі салатні сорти огірків
Ранньостиглі сорти (38-45 д.)
109. Огірок Дарунок осені
ЕОГ-159 – 4,50 грн. за 1 г
Циліндричний, довж. 9-11 см, бугор-
частий, соковитий, хрусткий, без гір-
коти. Для салатів, соління та консер-
вування.
110. Огірок Китайські змії 
ЕОГ-59 – 7,50 грн. за 0,25 г
Циліндричний, довгий, довж. 40-60 
см, без гіркоти та майже без насін-
ня. Цінується за ніжний неперевер-
шений смак. Високоврожайний, хво-

робо- посухостійкий, переносить 
коливання температур, плодоносять 
до середини осені (витримує до 
+6°C). Ідеальний для салатів.
111. Огірок Естафета F1
ЕОГ-183  –  9 грн. за 0,3 г
Веретеноподібний, довж. 13-20 см, 
130-200 г, ароматний. Високоврожа-
йний з підвищеною тіньовитривалі-
стю та хворобостійкістю. Для салатів.
112. Огірок Легенда F1
ЕОГ-134 – 9 грн. за 0,25 г
Циліндричний, довж. 18-23 см, 150 
г, без гіркоти. Ст. борошнистої роси. 
Врожайність 18-20 кг/м�. Ідеальний 
для салатів.
113. Огірок Парад
ЕОГ-155 – 4,50 грн. за 1 г
Овально-циліндричний, довж. 8-11 
см, 90-103 г, не жовтіє. Соковитий. 
Транспортабельний, ст. до борошни-
стої роси сорт. Для салатів і консер-
вування.
Середньостиглі сорти 
(48-55 днів)
114. Огірок Резастр
ЕОГ-165 – 4,50 грн. за 1 г
Веретеноподібний, довж. 16-18 см, 
100-170 г, соковитий. Вирізняється 
високою та стабільною врожайні-
стю. Для салатів та консервування.

ОГІРКИ ДЛЯ КОНСЕРВУВАННЯ 
ТА ЗАСОЛЕННЯ
Ранньостиглі сорти
115. Огірок Аладін F1
ЕОГ-44  – 6 грн. за 0,5 г 
Короткий зі світлими смугами, не жо-
втіє, без гіркоти. Один з найцінніших 
корнішонних сортів. Для консервува-
ння і соління.
116. Огірок Андрус F1 (Польща)
ЕОГ-100 – 6 грн. за 0,5 г

Циліндричний, довж. 10-12 см, аро-
матний, без гіркоти. Високоврожай-
ний та ст. до парші та  борошнистої 
роси. Для вживання свіжим, засолю-
вання та консервування.
117. Огірок Береговий
ЕОГ-46  –  4,50 грн. за 1 г
Овальний 100-120 г, довж. 8-12 см, 
без гіркоти. Транспортабельний та ст.  
до борошнистої роси. Для консерву-
вання та соління.
118. Огірок Бочковий F1
ЕОГ-48  – 4,50 грн. за 0,5 г
Високоврожайний жіночого типу цві-
тіння. Циліндр., довж. 7-9 см, сма-
чний. Для засолювання в бочках.
119. Огірок  Виноградна лоза F1
ЕОГ-112 – 4,50 грн. за 0,5 г
Овально-циліндричний, довж. 8-9 
см, 60-100 г, бугорчастий, хрусткий. 
Зав'язь пучкова, врожайність висо-
ка. Без гіркоти, смачний. Стійкий до 
борошнистої роси. Для вживання 
свіжими та консервування.
120. Огірок Братець Іванушка F1
ЕОГ-109 – 10 грн. за 0,25 г
Овальний, довж. 8-10 см, 80-95 г, 
без гіркоти та хворобостійкий. Вирі-
зняється тривалим періодом пло-
доношення аж до пізньої осені. Для 
засолювання й консервації.
121. Огірок Вікторія F1
ЕОГ-113 – 4,50  грн. за 0,5 г
Корнішон, довж. 8-11 см, не жовтіє. 
Вирізняється врожайністю та швид-
ким формуванням плодів. Для консе-
рвації, засолу та споживання свіжим.
122. Огірок Закуска
ЕОГ-122  –  7,50 грн. за 1г
Овально-циліндричний, довж. 9-13 
см, 80-100 г, хрусткий, без гіркоти. 
Вирізняється високоврожайністю та 
скоростиглістю. Чудовий для засолю-

вання та консервування.
123. Огірок Левіна F1 (Голл.)
ЕОГ-133  – 15 грн. за 0,25 г
Циліндричний, довж. 8-12 см, соко-
витий, без гіркоти. Високоврожай-
ний, хворобостійкий та ст. до висо-
ких температур. Для засолювання та 
консервування.
124. Огірок Любимчик
ЕОГ-135 – 4,50 грн. за 1 г
Циліндричний, довж. 9-10 см, 75-110 
г, смачний, ароматний. Високовро-
жайний сорт. Для консервування.
125 Огірок Міг
ЕОГ-142 – 4,50 грн. за 1 г
Циліндричний, довж. 13-15 см, 130 г, 
не жовтіє, ароматний, без гіркоти. Ви-
соковрожайний та ст. до борошнистої 
роси та гнилі. Для засолювання.
126. Огірок Невеста F1
ЕОГ-152  – 6 грн. за 10 нас.
Гібрид жіночого типу цвітіння. Короткі, 
довж. 7-8 см, хрусткі, відмінний смак. 
Для консервування і засолювання.
127. Огірок Паризький корнішон
ЕОГ-15  – 4,50 грн. за 0,5 г
Довж. 5-10 см, без гіркоти, хруст-
кий. Має високі смакові та товарні 
якості. Високоврожайний. Особли-
вий для консервації та засолу.
128. Огірок Руфус F1 (Польща)
ЕОГ-37 –  3,90 грн. за 0,5 г
Високоврожайний, ст. до борошни-
стої роси та вірусу огіркової мозаїки 
корнішон. Довж. 8 см. Для засолю-
вання та консервування.
129. Огірок Дар
ЕОГ-150  – 3,90 грн. за 1 г
Кущовий, хворобостійкий. Довж. 9-12 
см, 60-100 г, хрусткий, не переростає, 
збір можна проводити раз на тиж-
день. Для споживання свіжими, 
консервування та засолювання.
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130. Огірок Хелла F1 (Польща)
ЕОГ-180  – 5 грн. за 0,5 г
Видовжений, довж. 12-13 см, 90-
110 г, ароматний, смачний, без гір-
коти. Високоврожайний, хворобо-
стійкий. Для засолювання.
131. Огірок Хрустяшка F1
ЕОГ-39  – 4,50 грн. за 0,5 г
Високоврожайний гібрид. Циліндри-
чні з білими шипами, без гіркоти, не 
переростають. Для вживання свіжи-
ми та консервування.
132. Огірок Юліан F1 (Польща)
ЕОГ-72 – 5 грн. за 0,5 г
Циліндричний довж. 6-9 см, солодкий, 
хрусткий, без гіркоти. Врожайний, сті-
йкий до несправжньої борошнистої 
роси. Плодоносить до пізньої осені. Чу-
дово підходить для засолювання, ма-
ринування та квашення.
Середньостиглі (48-55 днів):
133. Огірок Бригантина
ЕОГ-110  – 4,50 грн. за 1 г
Циліндричний, 95-105 г, смачний, аро-
матний. Високоврожайний та стійкий 
до борошнистої роси та бактеріозу. 
Для засолювання та консервування.
134. Огірок Гейм
ЕОГ-11 – 3,90 грн. за 1 г
Довж. 8-11 см, 70-80 г, ароматний. 
Підвищена ст. до несправжньої бо-
рошнистої роси сорт. Для соління та 
консервації.
135. Огірок Декан
ЕОГ-119 – 4,50 грн. за 1 г
Овально-циліндричний, довж. 9-13 
см, 80-95 г, соковитий, без гіркоти. 
Лежкий, транспортабельний ст. до 
екстремальних погодних умов. Для 
засолювання.
136. Огірок Полан F1 (Польща)
ЕОГ-162  – 3,90 грн. за 0,5 г
Довж. 10-12 см, соковитий, аромат-
ний. Високоврожайний, транспор-
табельний, ст. до борошнистої ро-
си. Для консервації та засолювання.
137. Сестриця Альонушка F1

ЕОГ-168  – 6 грн. за 0,4 г
Овальний, довж. 8-10 см, ароматом. 
Врожайний та ст. до несправжньої 
борошнистої роси. Ідеальний для со-
ління та консервування.
138. Огірок Фенікс плюс
ЕОГ- 93 – 3,90 грн. за 1 г
Овально-циліндричний, довж. 11-13 
см, 75-95 г, без гіркоти, хрусткий, 
соковитий, довго плодоносить. Для 
соління та консервування.
Пізньостиглі сорти (50 днів):
139. Огірок Ізід F1
ЕОГ-56  – 3,90 грн. за 0,5 г
Циліндричний, довж. 8-12 см, без 
гіркоти, хрусткий. Високоврожайний, 
довго плодоносить. Стійкий до осно-
вних захворювань. Для консервації.

ЕКЗОТИЧНІ ОГІРКИ
Ранньостиглі (38-45 днів):
140. Огірок Біле диво 
ЕОГ-47 – 6,50 грн. за 10 нас.
Видовжено-овальний, довж. 15-20 
см, ніжний смак та тонкий аромат. 
Стійкий до грибкових і бактеріальних 
хвороб. Універсального призначення.
Середньостиглі (48-55 днів):
141. Огірок Армянський
ЕОГ-96 – 5 грн. за 0,5 г
Циліндричний, 30-50 см, до 1 кг, хру-
сткий, соковитий з ніжним динним 
ароматом, освіжає і тонізує. Цінність 
сорту: тривале плодоношення, стійкість 
до справжньої і несправжньої боро-
шнистої роси, перепадів температури. 
Для салатів, соління, консервування. 
142. Білий делікатес (Китай)
ЕОГ-107 – 8 грн. за 0,25 г
Оригінальний китайський. Видовже-
но-конічний, довж. 12-15 см, арома-
тний, смачний. Високоврожайний, за-
сухостійкий. Транспортабельний та ле-
жкий. Для вживання свіжим, засолю-
вання та консервування.
Пізньостиглі (50 днів):
143. Огірок Китайське диво

ЕОГ- 58 – 7 грн. за 0,25 г
Новинка на овочевому ринку Украї-
ни. Салатний сорт. Циліндричний, 
довж.  до 50 см, майже без насіння, 
без гіркоти. Високоврожайний, транс-
портабельний, хворобостійкий.

КІМНАТНІ ОГІРКИ
144. Огірок Кімнатний
ЕОГ-130  – 9 грн. за 0,25 г
Круглорічний, скоростиглий, само-
запильний. Циліндричний, довж. 6-9 
см. щільний хрусткий. Весною і влі-
тку технологія вирощування тради-
ційна. В осінньо-зимовий час огірки 
вимагають підтримання світлового і 
теплового режиму. Для універсаль-
ного використання.
145. Огірок Кімнатне чудо F1
ЕОГ-187  – 26 грн. за 8 нас.
Високоврожайний. Смачний, ніжний, 
хрусткий. Для вирощування на уте-
плених південних вікнах. Вимагає 
підтримання світлового і теплового 
режиму. З однієї рослини - 20 плодів. 
Універсальний.

ТОМАТИ-ГІГАНТИ
Ранньостиглі сорти:
1. Томат Великий воїн
ЕТМ-318 – 6 грн. за 0,1 г
Індетерм., високоврожайний. Пло-
ско-округлий зі щільною шкіркою, 
450-500 г, не розтріскується, сма-
чний. Смачний в салатах.
2. Томат Король Лондон
ЕТМ-329 – 6 грн. за 0,1 г
Індетермінантний. Серцевидний, 
400-700 г (деякі до 1200 г). Для са-
латів та заготівель на зиму. Ст. до 
фітофторозу, борошнистої роси.
3. Томат Шапка Мономаха
ЕТМ-26 – 5 грн. за 0,1 г
Індетерм., високоврожайний. Пло-
ско-округлий, до 800 г, щільний, цу-
кровий. Для відкритого грунту і те-
плиць. Для пасти, кетчупів, соків.

4. Томат Фатіма
ЕТМ-40 – 5 грн. за 0,1 г
Детерм., салатний. Серцеподібний, 
400-600 г, м`ясистий, солодкий, ви-
шуканого смаку, не розтріскується. 
Період плодоношення тривалий. Ст. 
до фітофторозу.
5. Томат Хлібосольний
ЕТМ-122 –6 грн. за 0,15 г
Плоско-округлий, до 600 г, солодкий. 
Ст. до коливань температури, фіто-
фторозу. Для споживання свіжим та 
приготування соків.
Середньостиглі сорти:
6. Томат Алтайский силач
ЕТМ-138 – 4,50 грн. за 0,1 г
Індетерм., високоврожайний. Сливо-
подібний, щільний, м'ясистий, до 
500 г. Для салатів та переробки. При-
датний для теплиць.
7. Американский ребристий
ЕТМ-140 – 5 грн. за 0,1 г
Індетерм., універсальний. Ребристий, 
500-700 г, соковитий, смачний. При-
датний для фарширування! Високо-
врожайний, хворобостійкий, плодо-
носить до пізньої осені.
8.Томат Бабусин секрет
ЕТМ-52 – 6 грн. за 0,15 г
Індетерм., врожайний. Плоско-окру-
глий, 400-600 г, червоно-малиновий, 
соковитий. Для салатів, переробки 
на сік та консервування.
9. Томат Безрозмірний
ЕТМ-155 – 4,50 грн. за 0,1 г
Детермінантний. До 1 кг, м'ясистий, 
червоний, не тріскається. Врожай-
ність до 6 кг з куща. Для відкритого 
ґрунту та теплиць.  
10. Безрозмірний рожевий
ЕТМ-156 – 5 грн. за 0,1 г
Детермінантний. До 1 кг, рожевий, 
м'ясистий, не тріскається. Врожай-
ність до 6 кг з куща. Для відкритого 
ґрунту і теплиць.  
11. Томат Білий гігант

ЕТМ-157 – 5 грн. за 0,1 г
Індетерм., декоративний. Великий, 
округлий, кремово-білий, аромат-
ний, смачний. Для салатів, фарши-
рування, декорування страв.
12. Томат Великий Зак
ЕТМ-162 – 10 грн. за 10 нас.
Найбільший томат у світі! Його виро-
щували до 6 кг!!!. Кущ заввишки до 
2 м, стебла товсті, листя велике, те-
мно-зелене. Один з найсолодших. 
Врожайність з куща – більше 30 кг! 
Середня маса плодів – 1-1,3 кг. Для 
рекорду потрібно залишити 1-2 пло-
ди на рослині, інші обірвати. Бажано 
підживлювати органічними добри-
вами (перегній під осінню оранку та 
розчин коров'яка (1 до 10) під корінь 
рослини два рази за все літо). Укра-
їнським любителям вдавалось отри-
мати плоди до 3 кг. 
13. Томат Лимонний гігант
ЕТМ-101 – 4,50 грн. за 0,1 г
Індетерм., врожайний. Щільний, в 
теплиці до 900 г, у відкр. ґрунті до 
500 г, кисло-солодкий, з високим 
вмістом вітаміну С і В-каротину. Для 
салатів, соків, соусів. 
14. Томат Ведмежа лапа
ЕТМ-24 – 4,50 грн. за 0,1 г
Індетерм., врожайний, салатний. 
Ребристий, м'ясистий, не розтріску-
ється, 300-500 г. Ст. до зміни кліма-
тичних умов, фітофторозу.
15. Ведмежа лапа рожевий
ЕТМ-236 – 4,50 грн. за 0,1 г
Індетерм., врожайний, салатний. 
Ребристий, м'ясистий, не розтріску-
ється, 300-500 г. Ст. до зміни кліма-
тичних умов, фітофторозу.
16. Томат Дворцовий
ЕТМ-86 – 6 грн. за 0,15 г
Плоско-округлий, злегка ребристий, 
до 600 г. Довго плодоносить, транс-
портабельний і товарний. Для спо-
живання у свіжому вигляді.

17. Томат Імператор Чу-Фу
ЕТМ-323 – 6 грн. за 0,2 г
Індетерм., салатний. Плоско-окру-
глий, 400-600 г, смачний, соковитий. 
Довго плодоносить та ст. до темпе-
ратурних змін. 
18. Томат Потрібний розмір
ЕТМ-245 – 4,50 грн. за 0,1 г
Салат для сім'ї з одного плоду! Пло-
ско-округлий, ребристий, до 1700 г. 
Для теплиць і відкритого грунту. Для 
своживання свіжим і переробки.
19. Томат Будьонівка
ЕТМ-164 – 4,50 грн. за 0,1 г
Детерм., популярний. Соковитий, 
солодкий, не розтріскується, 400-
500 г. Врожайність до 7 кг з куща. 
Ст. до фітофторозу.
20. Томат Ісполін
ЕТМ-206 – 4,50 грн. за 0,1 г
Індетерм., ст. до несприятливих по-
годних умов. М'ясистий, ароматний, 
300-800 г. Вміст аскорбінової кисл. 
25-31 мг. Для споживання свіжим.
21. Томат Динний
ЕТМ-192 – 5 грн. за 0,1 г
Індетермінантний. Овальний, круп-
ний, 500 г. Має чудовий динний аро-
мат, майже без насіння, незамінний 
для салатів. 
22. Томат Король ринку
ЕТМ-330 – 6 грн. за 0,2 г
Один з кращих крупних томатів. Ін-
детермінантний. Округлий, солод-
кий, 800-1000 г. Ст. до розтріскуван-
ня, лежкий, транспортабельний.
23. Томат Кіготь ведмедя
ЕТМ-214 –5 грн. за 0,1 г
Американський, врожайний, салат-

ний. Округло-плескатий, рожево-
червоний, 350-600 г (деякі до 800 
г), з складочками у вигляді «кігтя». 
24. Корніївський рожевий
ЕТМ-220 – 4,50 грн. за 0,1 г
Старовинний сорт, що користується 
любов'ю городників. Індетермі-
нантний. Округло-сплюснутий, бага-
токамерний, до 1 кг, смачний. При-
значення універсальне.
25. Томат Кіт Тимофій
ЕТМ-222 –4,50 грн. за 0,1 г
Індетермінантний. Плоско-округлий, 
500 г, ароматний, м'ясистий, з легкою 
кислинкою. Хворобостійкий. Для са-
латів і переробки.
26. Кремлівські куранти
ЕТМ-224 – 4,50 грн. за 0,1 г
Детерм., універсальний. Округлий, 
смачний, 350-500 г, лежкий. Вро-
жайний, ст. до погодних умов та 
фітофтори.
27. Томат Кума
ЕТМ-227 – 4,50 грн. за 0,1 г
Суперврожайний. Солодкий, 500-600 
г (іноді до 1 кг). Транспортабельний, 
хворобостійкий. Для споживання сві-
жим, соків, соусів, кетчупів.
28. Томат Маркіз
ЕТМ-232 – 4,50 грн. за 0,1 г
Індетерм., врожайний. Ребристий, 
700-800 г (деякі до 1 кг), ст. до роз-
тріскування, солодкий, з легкою ки-
слинкою. Для салатів і переробки.
29. Томат Медовий бочонок
ЕТМ-308 – 4,50 грн. за 0,1 г
Індетермінантний. Для відкритого 
грунту і теплиць. Овальний, 400-
600 г, солодкий та соковитий. Для 

свіжого споживання та переробки. 
30. Томат Мільйонер
ЕТМ-237 – 4,50 грн. за 0,1 г
Індетерм., салатний. Ребристий, 500-
800 г, ароматний, не розтріскується. 
Хворобостійкий. Для відкритого ґру-
нту і теплиць.
31. Томат Мікадо жовтий
ЕТМ-106 – 4,50 грн. за 0,1 г
Індетерм., високоврожайний. Пло-
ско-округлий, 300-600 г, м'ясистий, 
солодкий, лежкий, смачний. Вико-
ристовують у свіжому вигляді.
32. Томат Мікадо рожевий
ЕТМ-107 – 4,50 грн. за 0,1 г
Індетерм., високоврожайний. Пло-
ско-округлий, 300-600 г, м'ясистий, 
солодкий, лежкий, смачний. Вико-
ристовують у свіжому вигляді. 
33. Томат Орлиний дзьоб
ЕТМ-60 – 6 грн. за 0,15 г
Напівдетерм., лежкий, хворобості-
йкий. Рожевий, смачний, солодкий, 
до 800 г, формою нагадує дзьоб 
орла. Для домашньої кулінарії.
34. Томат Оранжевий гігант
ЕТМ-248 – 4,50 грн. за 0,1 г
Індетерм., салатний. Округлий, м'я-
систий, 350-700 г, смачний. Стійкий 
до розтріскування. Для відкритого 
ґрунту і теплиць.
35. Томат Рожевий гігант
ЕТМ-12 – 4,50 грн. за 0,1 г
Індетерм., салатний. Плоско-окру-
глий, м'ясистий, 250-500 г (деякі до 
1 кг), дуже смачний. Високоврожа-
йний (до 15 кг/м�).
36. Томат Рожевий слон
ЕТМ-116 – 4,50 грн. за 0,1 г

Індетерм., хворобостійкий. Округлий, 
м'ясистий, до 1 кг, солодкий, аромат-
ний. Для споживання свіжим.
37. Томат Соловей Розбійник
ЕТМ-275 – 5 грн. за 0,1 г
Індетерм., салатний. М'ясистий, 
400-500 г, цукровий, смачний. Ви-
різняється високою врожайністю 
навіть при високих температурах.  
38. Томат Три товстуни
ЕТМ-51 – 4 грн. за 0,1 г
Плоско-серцевидний, м`ясистий, че-
рвоний, 500-800 г. Добре зав'язує 
плоди при коливаннях температу-
ри. Хворобостійкий. Для салатів.
39. Слов'янський шедевр
ЕТМ-269 – 4,50 грн. за 0,1 г
Індетерм., транспортабельний. 
Щільний, не розтріскується, 300-600 
г. Врожайність до 24 кг/м². Для 
споживання свіжим і переробки.
40. Томат Український гігант
ЕТМ-43 – 4,50 грн. за 0,1 г
Індетермінантний. Плескато-окру-
глий, 250-500 г, солодкий, м'ясис-
тий. Високоврожайний. Для спожи-
вання свіжим і соління.
41. Томат Царь-колокол
ЕТМ-42 – 5 грн. за 0,1 г
Детерм., врожайний. Пласко-серце-
подібний, м'ясистий, солодкий, не 
розтріскується, до 700 г. Для спожи-
вання свіжим та переробки.
42. Томат Спрінт таймер
ЕТМ-120 – 4,50 грн. за 0,2 г
Індетермінантний. Серцеподібний, 
червоний, 250-500 г, а іноді до 1 кг. 
Стійкий до температурних коливань, 
високоврожайний. 

43. Томат Чумак
ЕТМ-342 –6 грн. за 0,2 г
Індетерм. Округлий, до 600 г, м`яси-
стий. Високоврожайний, довго пло-
доносить. Дуже смачний у салатах.
Пізньостиглі сорти:
44. Андріївський сюрприз
ЕТМ-309 – 6 грн. за 0,15 г
Індетермінантний. Плоско-округлий, 
400-600 г, майже без насіння. Сма-
кові якості відмінні. Для салатів та 
соку.
45. Германський смугастий
ЕТМ-175 – 5 грн. за 0,1 г
Детерм., салатний, хворобостійкий, 
високоврожайний. Округло-плоский, 
до 1 кг, зі смугами, м'ясистий, соко-
витий, з фруктовим присмаком. 
46. Китайський велетень
ЕТМ-212 – 4,50 грн. за 0,1 г
Великоплідний, китайський. Окру-
гло-плескатий, до 700 г (деякі до 1 
кг), м`ясистий, смачний. Для спо-
живання свіжим та переробки.
47. Томат Король королів
ЕТМ-328 – 6 грн. за 0,25 г
Індетермінантний гігант для теплиць. 
Плоско-округлий, 500-1500 г, черво-
ний, смак відмінний. Урожайність до 
5 кг з рослини.

МІНІ-ТОМАТИ
Ранньостиглі сорти:
48. Томат Барбарис F1
ЕТМ-313 –6 грн. за 0,15 г
Індетермінантний. Солодкий, 10-12 
г, смачний. Для споживання свіжим, 
прикрашання страв, консервування. 
Переважно для теплиць.
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130. Огірок Хелла F1 (Польща)
ЕОГ-180  – 5 грн. за 0,5 г
Видовжений, довж. 12-13 см, 90-
110 г, ароматний, смачний, без гір-
коти. Високоврожайний, хворобо-
стійкий. Для засолювання.
131. Огірок Хрустяшка F1
ЕОГ-39  – 4,50 грн. за 0,5 г
Високоврожайний гібрид. Циліндри-
чні з білими шипами, без гіркоти, не 
переростають. Для вживання свіжи-
ми та консервування.
132. Огірок Юліан F1 (Польща)
ЕОГ-72 – 5 грн. за 0,5 г
Циліндричний довж. 6-9 см, солодкий, 
хрусткий, без гіркоти. Врожайний, сті-
йкий до несправжньої борошнистої 
роси. Плодоносить до пізньої осені. Чу-
дово підходить для засолювання, ма-
ринування та квашення.
Середньостиглі (48-55 днів):
133. Огірок Бригантина
ЕОГ-110  – 4,50 грн. за 1 г
Циліндричний, 95-105 г, смачний, аро-
матний. Високоврожайний та стійкий 
до борошнистої роси та бактеріозу. 
Для засолювання та консервування.
134. Огірок Гейм
ЕОГ-11 – 3,90 грн. за 1 г
Довж. 8-11 см, 70-80 г, ароматний. 
Підвищена ст. до несправжньої бо-
рошнистої роси сорт. Для соління та 
консервації.
135. Огірок Декан
ЕОГ-119 – 4,50 грн. за 1 г
Овально-циліндричний, довж. 9-13 
см, 80-95 г, соковитий, без гіркоти. 
Лежкий, транспортабельний ст. до 
екстремальних погодних умов. Для 
засолювання.
136. Огірок Полан F1 (Польща)
ЕОГ-162  – 3,90 грн. за 0,5 г
Довж. 10-12 см, соковитий, аромат-
ний. Високоврожайний, транспор-
табельний, ст. до борошнистої ро-
си. Для консервації та засолювання.
137. Сестриця Альонушка F1

ЕОГ-168  – 6 грн. за 0,4 г
Овальний, довж. 8-10 см, ароматом. 
Врожайний та ст. до несправжньої 
борошнистої роси. Ідеальний для со-
ління та консервування.
138. Огірок Фенікс плюс
ЕОГ- 93 – 3,90 грн. за 1 г
Овально-циліндричний, довж. 11-13 
см, 75-95 г, без гіркоти, хрусткий, 
соковитий, довго плодоносить. Для 
соління та консервування.
Пізньостиглі сорти (50 днів):
139. Огірок Ізід F1
ЕОГ-56  – 3,90 грн. за 0,5 г
Циліндричний, довж. 8-12 см, без 
гіркоти, хрусткий. Високоврожайний, 
довго плодоносить. Стійкий до осно-
вних захворювань. Для консервації.

ЕКЗОТИЧНІ ОГІРКИ
Ранньостиглі (38-45 днів):
140. Огірок Біле диво 
ЕОГ-47 – 6,50 грн. за 10 нас.
Видовжено-овальний, довж. 15-20 
см, ніжний смак та тонкий аромат. 
Стійкий до грибкових і бактеріальних 
хвороб. Універсального призначення.
Середньостиглі (48-55 днів):
141. Огірок Армянський
ЕОГ-96 – 5 грн. за 0,5 г
Циліндричний, 30-50 см, до 1 кг, хру-
сткий, соковитий з ніжним динним 
ароматом, освіжає і тонізує. Цінність 
сорту: тривале плодоношення, стійкість 
до справжньої і несправжньої боро-
шнистої роси, перепадів температури. 
Для салатів, соління, консервування. 
142. Білий делікатес (Китай)
ЕОГ-107 – 8 грн. за 0,25 г
Оригінальний китайський. Видовже-
но-конічний, довж. 12-15 см, арома-
тний, смачний. Високоврожайний, за-
сухостійкий. Транспортабельний та ле-
жкий. Для вживання свіжим, засолю-
вання та консервування.
Пізньостиглі (50 днів):
143. Огірок Китайське диво

ЕОГ- 58 – 7 грн. за 0,25 г
Новинка на овочевому ринку Украї-
ни. Салатний сорт. Циліндричний, 
довж.  до 50 см, майже без насіння, 
без гіркоти. Високоврожайний, транс-
портабельний, хворобостійкий.

КІМНАТНІ ОГІРКИ
144. Огірок Кімнатний
ЕОГ-130  – 9 грн. за 0,25 г
Круглорічний, скоростиглий, само-
запильний. Циліндричний, довж. 6-9 
см. щільний хрусткий. Весною і влі-
тку технологія вирощування тради-
ційна. В осінньо-зимовий час огірки 
вимагають підтримання світлового і 
теплового режиму. Для універсаль-
ного використання.
145. Огірок Кімнатне чудо F1
ЕОГ-187  – 26 грн. за 8 нас.
Високоврожайний. Смачний, ніжний, 
хрусткий. Для вирощування на уте-
плених південних вікнах. Вимагає 
підтримання світлового і теплового 
режиму. З однієї рослини - 20 плодів. 
Універсальний.

ТОМАТИ-ГІГАНТИ
Ранньостиглі сорти:
1. Томат Великий воїн
ЕТМ-318 – 6 грн. за 0,1 г
Індетерм., високоврожайний. Пло-
ско-округлий зі щільною шкіркою, 
450-500 г, не розтріскується, сма-
чний. Смачний в салатах.
2. Томат Король Лондон
ЕТМ-329 – 6 грн. за 0,1 г
Індетермінантний. Серцевидний, 
400-700 г (деякі до 1200 г). Для са-
латів та заготівель на зиму. Ст. до 
фітофторозу, борошнистої роси.
3. Томат Шапка Мономаха
ЕТМ-26 – 5 грн. за 0,1 г
Індетерм., високоврожайний. Пло-
ско-округлий, до 800 г, щільний, цу-
кровий. Для відкритого грунту і те-
плиць. Для пасти, кетчупів, соків.

4. Томат Фатіма
ЕТМ-40 – 5 грн. за 0,1 г
Детерм., салатний. Серцеподібний, 
400-600 г, м`ясистий, солодкий, ви-
шуканого смаку, не розтріскується. 
Період плодоношення тривалий. Ст. 
до фітофторозу.
5. Томат Хлібосольний
ЕТМ-122 –6 грн. за 0,15 г
Плоско-округлий, до 600 г, солодкий. 
Ст. до коливань температури, фіто-
фторозу. Для споживання свіжим та 
приготування соків.
Середньостиглі сорти:
6. Томат Алтайский силач
ЕТМ-138 – 4,50 грн. за 0,1 г
Індетерм., високоврожайний. Сливо-
подібний, щільний, м'ясистий, до 
500 г. Для салатів та переробки. При-
датний для теплиць.
7. Американский ребристий
ЕТМ-140 – 5 грн. за 0,1 г
Індетерм., універсальний. Ребристий, 
500-700 г, соковитий, смачний. При-
датний для фарширування! Високо-
врожайний, хворобостійкий, плодо-
носить до пізньої осені.
8.Томат Бабусин секрет
ЕТМ-52 – 6 грн. за 0,15 г
Індетерм., врожайний. Плоско-окру-
глий, 400-600 г, червоно-малиновий, 
соковитий. Для салатів, переробки 
на сік та консервування.
9. Томат Безрозмірний
ЕТМ-155 – 4,50 грн. за 0,1 г
Детермінантний. До 1 кг, м'ясистий, 
червоний, не тріскається. Врожай-
ність до 6 кг з куща. Для відкритого 
ґрунту та теплиць.  
10. Безрозмірний рожевий
ЕТМ-156 – 5 грн. за 0,1 г
Детермінантний. До 1 кг, рожевий, 
м'ясистий, не тріскається. Врожай-
ність до 6 кг з куща. Для відкритого 
ґрунту і теплиць.  
11. Томат Білий гігант

ЕТМ-157 – 5 грн. за 0,1 г
Індетерм., декоративний. Великий, 
округлий, кремово-білий, аромат-
ний, смачний. Для салатів, фарши-
рування, декорування страв.
12. Томат Великий Зак
ЕТМ-162 – 10 грн. за 10 нас.
Найбільший томат у світі! Його виро-
щували до 6 кг!!!. Кущ заввишки до 
2 м, стебла товсті, листя велике, те-
мно-зелене. Один з найсолодших. 
Врожайність з куща – більше 30 кг! 
Середня маса плодів – 1-1,3 кг. Для 
рекорду потрібно залишити 1-2 пло-
ди на рослині, інші обірвати. Бажано 
підживлювати органічними добри-
вами (перегній під осінню оранку та 
розчин коров'яка (1 до 10) під корінь 
рослини два рази за все літо). Укра-
їнським любителям вдавалось отри-
мати плоди до 3 кг. 
13. Томат Лимонний гігант
ЕТМ-101 – 4,50 грн. за 0,1 г
Індетерм., врожайний. Щільний, в 
теплиці до 900 г, у відкр. ґрунті до 
500 г, кисло-солодкий, з високим 
вмістом вітаміну С і В-каротину. Для 
салатів, соків, соусів. 
14. Томат Ведмежа лапа
ЕТМ-24 – 4,50 грн. за 0,1 г
Індетерм., врожайний, салатний. 
Ребристий, м'ясистий, не розтріску-
ється, 300-500 г. Ст. до зміни кліма-
тичних умов, фітофторозу.
15. Ведмежа лапа рожевий
ЕТМ-236 – 4,50 грн. за 0,1 г
Індетерм., врожайний, салатний. 
Ребристий, м'ясистий, не розтріску-
ється, 300-500 г. Ст. до зміни кліма-
тичних умов, фітофторозу.
16. Томат Дворцовий
ЕТМ-86 – 6 грн. за 0,15 г
Плоско-округлий, злегка ребристий, 
до 600 г. Довго плодоносить, транс-
портабельний і товарний. Для спо-
живання у свіжому вигляді.

17. Томат Імператор Чу-Фу
ЕТМ-323 – 6 грн. за 0,2 г
Індетерм., салатний. Плоско-окру-
глий, 400-600 г, смачний, соковитий. 
Довго плодоносить та ст. до темпе-
ратурних змін. 
18. Томат Потрібний розмір
ЕТМ-245 – 4,50 грн. за 0,1 г
Салат для сім'ї з одного плоду! Пло-
ско-округлий, ребристий, до 1700 г. 
Для теплиць і відкритого грунту. Для 
своживання свіжим і переробки.
19. Томат Будьонівка
ЕТМ-164 – 4,50 грн. за 0,1 г
Детерм., популярний. Соковитий, 
солодкий, не розтріскується, 400-
500 г. Врожайність до 7 кг з куща. 
Ст. до фітофторозу.
20. Томат Ісполін
ЕТМ-206 – 4,50 грн. за 0,1 г
Індетерм., ст. до несприятливих по-
годних умов. М'ясистий, ароматний, 
300-800 г. Вміст аскорбінової кисл. 
25-31 мг. Для споживання свіжим.
21. Томат Динний
ЕТМ-192 – 5 грн. за 0,1 г
Індетермінантний. Овальний, круп-
ний, 500 г. Має чудовий динний аро-
мат, майже без насіння, незамінний 
для салатів. 
22. Томат Король ринку
ЕТМ-330 – 6 грн. за 0,2 г
Один з кращих крупних томатів. Ін-
детермінантний. Округлий, солод-
кий, 800-1000 г. Ст. до розтріскуван-
ня, лежкий, транспортабельний.
23. Томат Кіготь ведмедя
ЕТМ-214 –5 грн. за 0,1 г
Американський, врожайний, салат-

ний. Округло-плескатий, рожево-
червоний, 350-600 г (деякі до 800 
г), з складочками у вигляді «кігтя». 
24. Корніївський рожевий
ЕТМ-220 – 4,50 грн. за 0,1 г
Старовинний сорт, що користується 
любов'ю городників. Індетермі-
нантний. Округло-сплюснутий, бага-
токамерний, до 1 кг, смачний. При-
значення універсальне.
25. Томат Кіт Тимофій
ЕТМ-222 –4,50 грн. за 0,1 г
Індетермінантний. Плоско-округлий, 
500 г, ароматний, м'ясистий, з легкою 
кислинкою. Хворобостійкий. Для са-
латів і переробки.
26. Кремлівські куранти
ЕТМ-224 – 4,50 грн. за 0,1 г
Детерм., універсальний. Округлий, 
смачний, 350-500 г, лежкий. Вро-
жайний, ст. до погодних умов та 
фітофтори.
27. Томат Кума
ЕТМ-227 – 4,50 грн. за 0,1 г
Суперврожайний. Солодкий, 500-600 
г (іноді до 1 кг). Транспортабельний, 
хворобостійкий. Для споживання сві-
жим, соків, соусів, кетчупів.
28. Томат Маркіз
ЕТМ-232 – 4,50 грн. за 0,1 г
Індетерм., врожайний. Ребристий, 
700-800 г (деякі до 1 кг), ст. до роз-
тріскування, солодкий, з легкою ки-
слинкою. Для салатів і переробки.
29. Томат Медовий бочонок
ЕТМ-308 – 4,50 грн. за 0,1 г
Індетермінантний. Для відкритого 
грунту і теплиць. Овальний, 400-
600 г, солодкий та соковитий. Для 

свіжого споживання та переробки. 
30. Томат Мільйонер
ЕТМ-237 – 4,50 грн. за 0,1 г
Індетерм., салатний. Ребристий, 500-
800 г, ароматний, не розтріскується. 
Хворобостійкий. Для відкритого ґру-
нту і теплиць.
31. Томат Мікадо жовтий
ЕТМ-106 – 4,50 грн. за 0,1 г
Індетерм., високоврожайний. Пло-
ско-округлий, 300-600 г, м'ясистий, 
солодкий, лежкий, смачний. Вико-
ристовують у свіжому вигляді.
32. Томат Мікадо рожевий
ЕТМ-107 – 4,50 грн. за 0,1 г
Індетерм., високоврожайний. Пло-
ско-округлий, 300-600 г, м'ясистий, 
солодкий, лежкий, смачний. Вико-
ристовують у свіжому вигляді. 
33. Томат Орлиний дзьоб
ЕТМ-60 – 6 грн. за 0,15 г
Напівдетерм., лежкий, хворобості-
йкий. Рожевий, смачний, солодкий, 
до 800 г, формою нагадує дзьоб 
орла. Для домашньої кулінарії.
34. Томат Оранжевий гігант
ЕТМ-248 – 4,50 грн. за 0,1 г
Індетерм., салатний. Округлий, м'я-
систий, 350-700 г, смачний. Стійкий 
до розтріскування. Для відкритого 
ґрунту і теплиць.
35. Томат Рожевий гігант
ЕТМ-12 – 4,50 грн. за 0,1 г
Індетерм., салатний. Плоско-окру-
глий, м'ясистий, 250-500 г (деякі до 
1 кг), дуже смачний. Високоврожа-
йний (до 15 кг/м�).
36. Томат Рожевий слон
ЕТМ-116 – 4,50 грн. за 0,1 г

Індетерм., хворобостійкий. Округлий, 
м'ясистий, до 1 кг, солодкий, аромат-
ний. Для споживання свіжим.
37. Томат Соловей Розбійник
ЕТМ-275 – 5 грн. за 0,1 г
Індетерм., салатний. М'ясистий, 
400-500 г, цукровий, смачний. Ви-
різняється високою врожайністю 
навіть при високих температурах.  
38. Томат Три товстуни
ЕТМ-51 – 4 грн. за 0,1 г
Плоско-серцевидний, м`ясистий, че-
рвоний, 500-800 г. Добре зав'язує 
плоди при коливаннях температу-
ри. Хворобостійкий. Для салатів.
39. Слов'янський шедевр
ЕТМ-269 – 4,50 грн. за 0,1 г
Індетерм., транспортабельний. 
Щільний, не розтріскується, 300-600 
г. Врожайність до 24 кг/м². Для 
споживання свіжим і переробки.
40. Томат Український гігант
ЕТМ-43 – 4,50 грн. за 0,1 г
Індетермінантний. Плескато-окру-
глий, 250-500 г, солодкий, м'ясис-
тий. Високоврожайний. Для спожи-
вання свіжим і соління.
41. Томат Царь-колокол
ЕТМ-42 – 5 грн. за 0,1 г
Детерм., врожайний. Пласко-серце-
подібний, м'ясистий, солодкий, не 
розтріскується, до 700 г. Для спожи-
вання свіжим та переробки.
42. Томат Спрінт таймер
ЕТМ-120 – 4,50 грн. за 0,2 г
Індетермінантний. Серцеподібний, 
червоний, 250-500 г, а іноді до 1 кг. 
Стійкий до температурних коливань, 
високоврожайний. 

43. Томат Чумак
ЕТМ-342 –6 грн. за 0,2 г
Індетерм. Округлий, до 600 г, м`яси-
стий. Високоврожайний, довго пло-
доносить. Дуже смачний у салатах.
Пізньостиглі сорти:
44. Андріївський сюрприз
ЕТМ-309 – 6 грн. за 0,15 г
Індетермінантний. Плоско-округлий, 
400-600 г, майже без насіння. Сма-
кові якості відмінні. Для салатів та 
соку.
45. Германський смугастий
ЕТМ-175 – 5 грн. за 0,1 г
Детерм., салатний, хворобостійкий, 
високоврожайний. Округло-плоский, 
до 1 кг, зі смугами, м'ясистий, соко-
витий, з фруктовим присмаком. 
46. Китайський велетень
ЕТМ-212 – 4,50 грн. за 0,1 г
Великоплідний, китайський. Окру-
гло-плескатий, до 700 г (деякі до 1 
кг), м`ясистий, смачний. Для спо-
живання свіжим та переробки.
47. Томат Король королів
ЕТМ-328 – 6 грн. за 0,25 г
Індетермінантний гігант для теплиць. 
Плоско-округлий, 500-1500 г, черво-
ний, смак відмінний. Урожайність до 
5 кг з рослини.

МІНІ-ТОМАТИ
Ранньостиглі сорти:
48. Томат Барбарис F1
ЕТМ-313 –6 грн. за 0,15 г
Індетермінантний. Солодкий, 10-12 
г, смачний. Для споживання свіжим, 
прикрашання страв, консервування. 
Переважно для теплиць.
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49. Томат Виноградний 
ЕТМ-78– 4,50 грн. за 0,1 г
Індетермінантний. Круглий, смачний, 
10-20 г. Для консервування. Кущ кра-
сивий, з великою кількістю плодів, 
що зібрані в кисті.
50. Томат Гном 
ЕТМ-177 – 4,50 грн. за 0,1 г
Детерм., високоврожайний, універ-
сальний. Округлий, щільний, не 
розтріскується, транспортабельний, 
50-60 г. Ст. до фузаріозу. 
51. Томат Золотий горіх
ЕТМ-95 – 4,50 грн. за 0,1 г
Хворобостійкий. Круглий, гладкий, 
блискучий, 30-50 г, солодкий. Для 
теплиць і відкр. ґрунту. Для спожи-
вання свіжим і  консервування.
52. Томат Кнопка
ЕТМ-213 – 4,50 грн. за 0,1 г
Детермінантний. Можна вирощувати 
в горщиках. Сливоподібний, 30-35 г, 
ароматний, лежкий. Для консерву-
вання, прикраси, дитячого та дієти-
чного харчування.
53. Томат Здорове життя
ЕТМ-321 – 9 грн. за 0,2 г
Томат Здорове життя – профілакти-
ка онкозахворювань! Ексклюзивний 
сорт англійського походження з уні-
кальними лікувальними властиво-
стями. Містить вдвічі більше ліко-
пену (ніж звичайні помідори), вжи-
вання якого знижує ризик появи 
ракових пухлин, інфаркту, інсульту та 
серцево-судинних хвороб. Ранній (90 
днів), індетермінантний сорт (до 2 
м). Плоди червоні, масою 20-30 г, 
зібрані в кисті до 20 шт, можуть збе-
рігатись до 3 тижнів, відмінного сма-
ку. Стійкий до хвороб, може вирощу-
ватися у відкритому грунті і теплиці.
54. Томат Корольок
ЕТМ-221 –4,50 грн. за 0,1 г

Індетерм., універсальний. Окру-
глий, 50-60 г, ароматний, солодкий. 
Врожайність до 10 кг\м�. Можна 
вирощувати на балконах і веранді.
55. Томат Лапочка
ЕТМ-229 – 5 грн. за 0,1 г
Детерм., високоврожайний. Округлий, 
20-35 г, солодкий. Можна вирощува-
ти на балконах і лоджіях. Цінується за 
дружнє достигання плодів.
56. Новинка Придністров'я
ЕТМ-243 – 4,50 грн. за 0,2 г
Детермінантний. Циліндричний, 
40-60 г, щільний. Цінується за вро-
жайність і дружнє дозрівання. Для 
споживання свіжим, консервуван-
ня, переробки.
57. Томат Рожевий ізюм
ЕТМ-263 –4,50 грн. за 0,1 г
Індетерм., високоврожайний. Глад-
кий, 30-50 г. Добре зав'язує плоди 
за будь-яких умов вирощування. 
Для консервування та салатів.
58. Томат Солодке гроно
ЕТМ-270 – 5 грн. за 0,1 г
Індетермінантний. Округлий, 10-20 
г, щільний, смачний. Ст. до неспри-
ятливих умов вирощування, довго 
плодоносить. Для салатів та консе-
рвування.
59. Томат Черрі червоний
ЕТМ-210 – 5 грн. за 0,1 г
Сливовидний, 20-30 г. Цінується за 
дружнє плодоношення, лежкість. 
Ст. до розтріскування, вертицильо-
зу і фузаріозу. 
60. Томат Черрі рожевий
ЕТМ-295 – 5 грн. за 0,1 г
Круглий, рожевий, 20-30 г. Дружнє 
плодоношення, ст. до розтріскуван-
ня та грибкових хвороб. Для спожи-
вання свіжим і консервування.
61. Томат Черрі жовтий
ЕТМ-16 –4,50 грн. за 0,1 г

Круглий, жовтий, 20-30 г. Дружнє 
плодоношення, ст. до розтріскуван-
ня та грибкових хвороб. Для спожи-
вання свіжим і консервування.
62. Томат Черрі сніжний
ЕТМ-347 –4,50 грн. за 0,2 г
Круглий, біло-кремовий, 20-30 г. 
Дружнє плодоношення, ст. до роз-
тріскування та грибкових хвороб. 
Для споживання свіжим і консерву-
вання.
Середньостиглі сорти:
63. Томат Вернісаж жовтий
ЕТМ-76 – 4,50 грн. за 0,1 г
Індетермінантний. Смугастий, 40-
60 г, щільний, ніжний. Можна 
сушити на зиму! Врожайність-15 кг 
з куща. Ст. до кладоспоріозу, 
фузаріозу.
64. Томат Вернісаж рожевий
ЕТМ-168 –4,50 грн. за 0,1 г
Індетерм., універсальний. Круглий, 
40-60 г, щільний, солодкий, ніжний. 
Врожайність-15 кг з куща. Стійкий 
до кладоспоріозу, фузаріозу.
65. Томат Вернісаж чорний
ЕТМ-77 – 4,50 грн. за 0,1 г
Індетерм., універсальний. Круглий, 
червоно-коричневий, в буру сму-
жку, 40-60 г, ніжний. Врожайність-
15 кг з куща. Ст. до кладоспоріозу, 
фузаріозу. 
66. Томат Вишенька
ЕТМ-170 – 4,50 грн. за 0,1 г
Індетерм., ліановидний. Масою 15-
20 г. Для консервування, оформ-
лення страв. Вирощують в кімнаті, 
на балконі і у відкр. ґрунті.
67. Томат Вишня Юббі
ЕТМ-79 – 4,50 грн. за 0,1 г
Детерм., унікальний. Лежкий, тран-
спортабельний, смачний, з кислин-
кою, 20-25 г. Для консервації. Для 
відкритого ґрунту і теплиць.

68. Грушеподібний черрі 
жовтий
ЕТМ-182 – 7 грн. за 0,1 г
Індетерм., високоврожайний. Гру-
шоподібний, яскраво-жовтий, со-
лодкий, 20 г. Ст. до захворювань. 
Для споживання свіжим та консер-
вування.
69. Грушеподібний черрі 
червоний
ЕТМ-183 – 7 грн. за 0,1 г
Індентерм., оригінальний. Грушопо-
дібний, яскраво-червоний, солодкий, 
20 г. Ст. до захворювань. Для спожи-
вання свіжим та консервування.
70. Томат Ідилія
ЕТМ-202 – 4,50 грн. за 0,1 г
Індетерм., високоврожайний. Окру-
глий, яскравий, блискучий, лежкий, 
15-20 г. Для цільноплідного консер-
вування в малій тарі. 
71. Томат Міккі Маус
ЕТМ-238 – 5 грн. за 0,1 г
Високоврожайний. Глянцевий, сли-
вовидний, 20-60 г, щільний, соко-
витий, смачний. Для цільноплідно-
го консервування, соління й пере-
робки.
72. Томат Чорна вишня
ЕТМ-292 – 4,50 грн. за 0,1 г
Декоративний. Округлий, 20-30 г, 
солодкий, з фруктовими нотками. 
Вирізняється врожайністю. Для 
консервування та прикраси столу.
73. Томат Чорний мавр
ЕТМ-293 –4,50 грн. за 0,1 г
Сливовидний, коричневий, 30-50 г. 
Цінується за врожайність (4,8-5,3 
кг/м�) і відмінний смак. Для спо-
живання свіжим і консервування.
74. Томат Чіо-чіо-сан
ЕТМ-25 – 4,50 грн. за 0,1 г
Індетермінантний. Сливовидний, 
30-50 г, десертного смаку. Ст. до ві-

русу тютюнової мозаїки. Для сала-
тів і консервування.
75. Томат Ягідка F1 
ЕТМ-299 –7,50 грн. за 0,1 г
Індетерм., врожайний, хворобостій-
кий. Округлий, 14 г, м'ясистий, соло-
дкий. Довго плодоносить. Для спо-
живання свіжим та консервування. 

КІМНАТНІ ТОМАТИ
Ранньостиглі сорти:
76. Томат Лінда
ЕТМ-235 –4,50 грн. за 0,1 г
Низькорослий. Щільний, 70-90 г, 
смачний. Холодостійкий, 
тіньовитривалий, в зимовий час 
вимагає підсвічування. 
Універсального використання.
77. Томат Садова перлина
ЕТМ-264 – 5 грн. за 0,1 г
Німецької селекції. Круглий, 15-20 
г, солодкий. Має тривалий період 
плодоношення. Для вживання в 
свіжому вигляді та консервування.
78. Томат Очарованіє
ЕТМ-335 – 6 грн. за 0,1 г
Дуже красивий, гладенький, 30-40 
г, дуже смачний. Для вирощування 
на підвіконні, балконах, на 
клумбах, а також прикрашання 
страв.
79. Томат Флорида петіт
ЕТМ-289 –4,50 грн. за 0,1 г
Декоративний, карликовий. Масою 
15-25 г. Для озеленення балконів і 
лоджій. Для споживання свіжим, 
прикраси страв, консервації.
80. Томат Балконний 
жовтий F1
ЕТМ-302 – 5 грн. за 7 нас.
Детермінантний. Смачний, 20-30 г, 
солодкий. Для вирощування на 
підвіконнях, балконах. Для салатів 
і цільноплідного консервування.

81. Балконний червоний F1
ЕТМ-303 – 5 грн. за 7 нас.
Детермінантний.Смачний, 20-30 г, 
солодкий. Для вирощування на під-
віконнях, балконах. Для салатів і ці-
льноплідного консервування.
82. Балконне диво золоте
ЕТМ-18 – 4,50 грн. за 0,1 г
Детермінантний. Округлий, 15-20 г, 
смачний. Врожайність до 2 кг з 
рослини. Для прикраси балконів, 
вікон. Для домашньої кулінарії.
83. Томат Кімнатний
ЕТМ-307 – 4,50 грн. за 0,1 г
Висотою 25-30 см. Масою 30-40 г, 
солодкий, смачний. Для вирощу-
вання на балконах та у відкритому 
грунті в якості бордюрної рослини.

Середньостиглі сорти:
84. Томат Золота крапля
ЕТМ-199 – 4,50 грн. за 0,1 г
Індетерм., універсальний. Грушо-
видний, щільний, з фруктовою но-
ткою, 25-40 г. Peкoмeндується для 
плівкових теплиць. При достатньо-
му освітленні, може стати прикра-
сою кімнати чи балкону.

ТЕПЛИЧНІ ТОМАТИ
Ранньостиглі сорти:
85. Томат Андромеда F1
ЕТМ-72 – 14 грн. за 0,1 г
Детермінантний. Округлий, 70-120 г. 
Врожайний, смачний. Урожайність 
7-10 кг\м�. Для свіжого споживан-
ня, консервації, переробки.
86. Томат Богун F1
ЕТМ-160 – 7,50 грн. за 0,1 г
Індетерм., української селекції. Окру-

глий, без плями біля плодоніжки, 
290 г. Дружнє дозрівання плодів. Ст. 
до нематоди і кладоспоріозу.
87. Томат Жабо F1
ЕТМ-194 – 6,5 0грн. за 0,1 г
Детермінантний. Округлий, 100-115 
г, смачний, ароматний. Дружнє до-
зрівання плодів. Хворобостійкий. 
Для універсального використання.
88. Томат Карузо F1
ЕТМ-208 –6,50 грн. за 0,1 г
Високопродуктивний, української 
селекції. Округлий, 120-130 г, сма-
чний. Товарний, хворобостійкий. 
Для універсального використання.
89. Томат Тесті F1
ЕТМ-281 – 17 грн. за 10 нас. 
Індетермінантний. Округлий, сма-
чний, 100-115 г.  Високоврожайний, 
товарний та хворобостійкий. Для 
вживання свіжим і консервування.
90. Томат Раїса F1
ЕТМ-257 –10 грн. за 0,1 г
Високопродуктивний. Плоско-окру-
глий, до 200 г. Дружнє дозрівання 
плодів та стійкість до хвороб. Універ-
сального використання.

ДЕТЕРМІНАНТНІ ТОМАТИ
Ранньостиглі сорти:
91. Томат Агата
ЕТМ-136 – 4,50 грн. за 0,3 г
Універсальний. Округлий, 80-100 г, 
не розтріскується, не перестигає. 
Врожайність до 7 кг/ м². Скорости-
глість дозволяє збирати плоди до 
появи фітофтори. 
92. Томат Амурський штамб
ЕТМ-141 – 5 грн. за 0,1 г
Салатний. Масою 100-120 г, смачний. 

Стійкий до несприятливих погодних 
умов. Для домашньої кулінарії.
93. Томат Ананасний
ЕТМ-142 – 4,50 грн. за 0,1 г
Високоврожайний. Округлий, 
кисло-солодкий, 120-200 г. Ст. до 
основних захворювань. Підходить 
для теплиць та відкритого ґрунту.
94. Андромеда золота F1
ЕТМ-143 – 14 грн. за 0,1 г
Високоврожайний, універсальний. 
Плоско-округлий, слаборебристий, 
щільний, смачний, 150-160 г. Хво-
робостійкий.
95. Андромеда рожева F1
ЕТМ-144 – 14 грн. за 0,1 г
Універсальний. Щільний, смачний, 
90 -120 г. Врожайність у відкр. ґру-
нті 6-7кг/м², в теплицях 10-13 кг/м². 
Транспортабельний.
96. Томат Білий налив
ЕТМ-17 – 5 грн. за 0,3 г
Округлий, гладкий, 80-132 г. Холо-
достійкий, лежкий, смачний. Для 
теплиць та відкритого ґрунту. Уні-
версального використання.
97. Томат Бушмен
ЕТМ-315 – 6 грн. за 0,15 г
Високоврожайний. Плоско-округлий, 
гладенький, червоний, 100-200 г. 
Для споживання свіжим та консер-
вування.
98. Томат Валютний
ЕТМ-316 – 6 грн. за 0,15 г
Високоврожайний. Смачний, 200-
300 г, з щільною шкіркою. Для кон-
сервування та споживання свіжим.
99. Томат Волгоградський 323
ЕТМ-173 – 4,50 грн. за 0,3 г
Для невеликих теплиць і загущених 

посадок. Округлий, яскраво-черво-
ний, 80-100 г. Транспортабельний, 
товарний.
100. Волгоградський рожевий
ЕТМ-174 – 5 грн. за 0,3 г
Універсальний. Плоско-округлий, 
гладкий, 100-130 г. Транспортабель-
ний, лежкий, товарного виду. Для 
споживання свіжим та переробки. 
101. Томат Голд кемел
ЕТМ-148 – 4,50 грн. за 0,1 г
Плоско-округлий, 300-400 г, смачний. 
Посухостійкий. Для свіжого спожи-
вання та консервування.
102. Томат Дамські пальчики
ЕТМ-184 – 4,50 грн. за 0,1 г
Видовжений, блискучий, смачний. 
Транспортабельний та лежкий. Вро-
жайність до 10 кг з куща. Плодоно-
сить до заморозків. 
103. Томат Дар Заволжя
ЕТМ-85 – 4,50 грн. за 0,2 г
М'ясистий, 80-110 г, смачний. Ст. до 
несприятливих погодних умов, 
транспортабельний. Для споживан-
ня свіжим та переробки.
104. Томат Джина
ЕТМ-55 –4,50 грн. за 0,1 г 
Високоврожайний. Смачний, 150-
160 г. Завдяки скоростиглості уни-
кає фітофторозу. Універсального 
використання.
105. Томат Зинуля-2
ЕТМ-322 – 6 грн. за 0,2 г
Високоврожайний. Рожевий, 200-
250 г, смачний. Дає стабільний вро-
жай незалежно від погодних умов. 
Стійкий до фітофторозу.
106. Томат Зореслав
ЕТМ-149 – 4 грн. за 0,1 г

Високоврожайний, холодостійкий. 
Круглий, 75-85 г. Для консервуван-
ня та свіжого використання. Довго 
зберігає товарні якості.
107. Томат Золотий потік
ЕТМ-201 – 4,50 грн. за 0,1 г
Універсальний. Смачний, транспор-
табельний, з підвищеним вмістом 
каротину, 60-75 г. Ст. до хвороб та 
несприятливих погодних умов. 
108. Томат Дружба
ЕТМ-4 – 4,50 грн. за 0,1 г 
Універсальний. Масою 60-70 г. За 
вмістом каротину перевершує 
червоні томати. Дружнє дозрівання 
плодів. Ст. до фітофторозу. 
109. Томат Загадка
ЕТМ-91 – 5 грн. за 0,2 г
Високоврожайний. Округлий, 80-
100 г, щільний, ароматний. Транс-
портабельний. Для споживання 
свіжим та консервування.
110. Томат Золоте серце
ЕТМ-200 – 4,50 грн. за 0,1 г
Серцеподібний, до 200 г, м'ясистий, 
солодкий. Для дитячого та дієти-
чного харчування, містить велику 
кількість каротину. 
111. Томат Катюша F1
ЕТМ-325 –6 грн. за 0,15 г
Холодостійкий. Округлий, смачний, 
200-250 г. Ст. до комплексу хвороб. 
Плодоносить навіть за несприятли-
вих умов.
112. Томат Кібіц
ЕТМ-34 – 4,50 грн. за 0,1 г
Видовжений, м'ясистий, 100-120 г. 
Високоврожайний, хворобостійкий. 
Для споживання свіжим, консер-
вування, переробки.
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49. Томат Виноградний 
ЕТМ-78– 4,50 грн. за 0,1 г
Індетермінантний. Круглий, смачний, 
10-20 г. Для консервування. Кущ кра-
сивий, з великою кількістю плодів, 
що зібрані в кисті.
50. Томат Гном 
ЕТМ-177 – 4,50 грн. за 0,1 г
Детерм., високоврожайний, універ-
сальний. Округлий, щільний, не 
розтріскується, транспортабельний, 
50-60 г. Ст. до фузаріозу. 
51. Томат Золотий горіх
ЕТМ-95 – 4,50 грн. за 0,1 г
Хворобостійкий. Круглий, гладкий, 
блискучий, 30-50 г, солодкий. Для 
теплиць і відкр. ґрунту. Для спожи-
вання свіжим і  консервування.
52. Томат Кнопка
ЕТМ-213 – 4,50 грн. за 0,1 г
Детермінантний. Можна вирощувати 
в горщиках. Сливоподібний, 30-35 г, 
ароматний, лежкий. Для консерву-
вання, прикраси, дитячого та дієти-
чного харчування.
53. Томат Здорове життя
ЕТМ-321 – 9 грн. за 0,2 г
Томат Здорове життя – профілакти-
ка онкозахворювань! Ексклюзивний 
сорт англійського походження з уні-
кальними лікувальними властиво-
стями. Містить вдвічі більше ліко-
пену (ніж звичайні помідори), вжи-
вання якого знижує ризик появи 
ракових пухлин, інфаркту, інсульту та 
серцево-судинних хвороб. Ранній (90 
днів), індетермінантний сорт (до 2 
м). Плоди червоні, масою 20-30 г, 
зібрані в кисті до 20 шт, можуть збе-
рігатись до 3 тижнів, відмінного сма-
ку. Стійкий до хвороб, може вирощу-
ватися у відкритому грунті і теплиці.
54. Томат Корольок
ЕТМ-221 –4,50 грн. за 0,1 г

Індетерм., універсальний. Окру-
глий, 50-60 г, ароматний, солодкий. 
Врожайність до 10 кг\м�. Можна 
вирощувати на балконах і веранді.
55. Томат Лапочка
ЕТМ-229 – 5 грн. за 0,1 г
Детерм., високоврожайний. Округлий, 
20-35 г, солодкий. Можна вирощува-
ти на балконах і лоджіях. Цінується за 
дружнє достигання плодів.
56. Новинка Придністров'я
ЕТМ-243 – 4,50 грн. за 0,2 г
Детермінантний. Циліндричний, 
40-60 г, щільний. Цінується за вро-
жайність і дружнє дозрівання. Для 
споживання свіжим, консервуван-
ня, переробки.
57. Томат Рожевий ізюм
ЕТМ-263 –4,50 грн. за 0,1 г
Індетерм., високоврожайний. Глад-
кий, 30-50 г. Добре зав'язує плоди 
за будь-яких умов вирощування. 
Для консервування та салатів.
58. Томат Солодке гроно
ЕТМ-270 – 5 грн. за 0,1 г
Індетермінантний. Округлий, 10-20 
г, щільний, смачний. Ст. до неспри-
ятливих умов вирощування, довго 
плодоносить. Для салатів та консе-
рвування.
59. Томат Черрі червоний
ЕТМ-210 – 5 грн. за 0,1 г
Сливовидний, 20-30 г. Цінується за 
дружнє плодоношення, лежкість. 
Ст. до розтріскування, вертицильо-
зу і фузаріозу. 
60. Томат Черрі рожевий
ЕТМ-295 – 5 грн. за 0,1 г
Круглий, рожевий, 20-30 г. Дружнє 
плодоношення, ст. до розтріскуван-
ня та грибкових хвороб. Для спожи-
вання свіжим і консервування.
61. Томат Черрі жовтий
ЕТМ-16 –4,50 грн. за 0,1 г

Круглий, жовтий, 20-30 г. Дружнє 
плодоношення, ст. до розтріскуван-
ня та грибкових хвороб. Для спожи-
вання свіжим і консервування.
62. Томат Черрі сніжний
ЕТМ-347 –4,50 грн. за 0,2 г
Круглий, біло-кремовий, 20-30 г. 
Дружнє плодоношення, ст. до роз-
тріскування та грибкових хвороб. 
Для споживання свіжим і консерву-
вання.
Середньостиглі сорти:
63. Томат Вернісаж жовтий
ЕТМ-76 – 4,50 грн. за 0,1 г
Індетермінантний. Смугастий, 40-
60 г, щільний, ніжний. Можна 
сушити на зиму! Врожайність-15 кг 
з куща. Ст. до кладоспоріозу, 
фузаріозу.
64. Томат Вернісаж рожевий
ЕТМ-168 –4,50 грн. за 0,1 г
Індетерм., універсальний. Круглий, 
40-60 г, щільний, солодкий, ніжний. 
Врожайність-15 кг з куща. Стійкий 
до кладоспоріозу, фузаріозу.
65. Томат Вернісаж чорний
ЕТМ-77 – 4,50 грн. за 0,1 г
Індетерм., універсальний. Круглий, 
червоно-коричневий, в буру сму-
жку, 40-60 г, ніжний. Врожайність-
15 кг з куща. Ст. до кладоспоріозу, 
фузаріозу. 
66. Томат Вишенька
ЕТМ-170 – 4,50 грн. за 0,1 г
Індетерм., ліановидний. Масою 15-
20 г. Для консервування, оформ-
лення страв. Вирощують в кімнаті, 
на балконі і у відкр. ґрунті.
67. Томат Вишня Юббі
ЕТМ-79 – 4,50 грн. за 0,1 г
Детерм., унікальний. Лежкий, тран-
спортабельний, смачний, з кислин-
кою, 20-25 г. Для консервації. Для 
відкритого ґрунту і теплиць.

68. Грушеподібний черрі 
жовтий
ЕТМ-182 – 7 грн. за 0,1 г
Індетерм., високоврожайний. Гру-
шоподібний, яскраво-жовтий, со-
лодкий, 20 г. Ст. до захворювань. 
Для споживання свіжим та консер-
вування.
69. Грушеподібний черрі 
червоний
ЕТМ-183 – 7 грн. за 0,1 г
Індентерм., оригінальний. Грушопо-
дібний, яскраво-червоний, солодкий, 
20 г. Ст. до захворювань. Для спожи-
вання свіжим та консервування.
70. Томат Ідилія
ЕТМ-202 – 4,50 грн. за 0,1 г
Індетерм., високоврожайний. Окру-
глий, яскравий, блискучий, лежкий, 
15-20 г. Для цільноплідного консер-
вування в малій тарі. 
71. Томат Міккі Маус
ЕТМ-238 – 5 грн. за 0,1 г
Високоврожайний. Глянцевий, сли-
вовидний, 20-60 г, щільний, соко-
витий, смачний. Для цільноплідно-
го консервування, соління й пере-
робки.
72. Томат Чорна вишня
ЕТМ-292 – 4,50 грн. за 0,1 г
Декоративний. Округлий, 20-30 г, 
солодкий, з фруктовими нотками. 
Вирізняється врожайністю. Для 
консервування та прикраси столу.
73. Томат Чорний мавр
ЕТМ-293 –4,50 грн. за 0,1 г
Сливовидний, коричневий, 30-50 г. 
Цінується за врожайність (4,8-5,3 
кг/м�) і відмінний смак. Для спо-
живання свіжим і консервування.
74. Томат Чіо-чіо-сан
ЕТМ-25 – 4,50 грн. за 0,1 г
Індетермінантний. Сливовидний, 
30-50 г, десертного смаку. Ст. до ві-

русу тютюнової мозаїки. Для сала-
тів і консервування.
75. Томат Ягідка F1 
ЕТМ-299 –7,50 грн. за 0,1 г
Індетерм., врожайний, хворобостій-
кий. Округлий, 14 г, м'ясистий, соло-
дкий. Довго плодоносить. Для спо-
живання свіжим та консервування. 

КІМНАТНІ ТОМАТИ
Ранньостиглі сорти:
76. Томат Лінда
ЕТМ-235 –4,50 грн. за 0,1 г
Низькорослий. Щільний, 70-90 г, 
смачний. Холодостійкий, 
тіньовитривалий, в зимовий час 
вимагає підсвічування. 
Універсального використання.
77. Томат Садова перлина
ЕТМ-264 – 5 грн. за 0,1 г
Німецької селекції. Круглий, 15-20 
г, солодкий. Має тривалий період 
плодоношення. Для вживання в 
свіжому вигляді та консервування.
78. Томат Очарованіє
ЕТМ-335 – 6 грн. за 0,1 г
Дуже красивий, гладенький, 30-40 
г, дуже смачний. Для вирощування 
на підвіконні, балконах, на 
клумбах, а також прикрашання 
страв.
79. Томат Флорида петіт
ЕТМ-289 –4,50 грн. за 0,1 г
Декоративний, карликовий. Масою 
15-25 г. Для озеленення балконів і 
лоджій. Для споживання свіжим, 
прикраси страв, консервації.
80. Томат Балконний 
жовтий F1
ЕТМ-302 – 5 грн. за 7 нас.
Детермінантний. Смачний, 20-30 г, 
солодкий. Для вирощування на 
підвіконнях, балконах. Для салатів 
і цільноплідного консервування.

81. Балконний червоний F1
ЕТМ-303 – 5 грн. за 7 нас.
Детермінантний.Смачний, 20-30 г, 
солодкий. Для вирощування на під-
віконнях, балконах. Для салатів і ці-
льноплідного консервування.
82. Балконне диво золоте
ЕТМ-18 – 4,50 грн. за 0,1 г
Детермінантний. Округлий, 15-20 г, 
смачний. Врожайність до 2 кг з 
рослини. Для прикраси балконів, 
вікон. Для домашньої кулінарії.
83. Томат Кімнатний
ЕТМ-307 – 4,50 грн. за 0,1 г
Висотою 25-30 см. Масою 30-40 г, 
солодкий, смачний. Для вирощу-
вання на балконах та у відкритому 
грунті в якості бордюрної рослини.

Середньостиглі сорти:
84. Томат Золота крапля
ЕТМ-199 – 4,50 грн. за 0,1 г
Індетерм., універсальний. Грушо-
видний, щільний, з фруктовою но-
ткою, 25-40 г. Peкoмeндується для 
плівкових теплиць. При достатньо-
му освітленні, може стати прикра-
сою кімнати чи балкону.

ТЕПЛИЧНІ ТОМАТИ
Ранньостиглі сорти:
85. Томат Андромеда F1
ЕТМ-72 – 14 грн. за 0,1 г
Детермінантний. Округлий, 70-120 г. 
Врожайний, смачний. Урожайність 
7-10 кг\м�. Для свіжого споживан-
ня, консервації, переробки.
86. Томат Богун F1
ЕТМ-160 – 7,50 грн. за 0,1 г
Індетерм., української селекції. Окру-

глий, без плями біля плодоніжки, 
290 г. Дружнє дозрівання плодів. Ст. 
до нематоди і кладоспоріозу.
87. Томат Жабо F1
ЕТМ-194 – 6,5 0грн. за 0,1 г
Детермінантний. Округлий, 100-115 
г, смачний, ароматний. Дружнє до-
зрівання плодів. Хворобостійкий. 
Для універсального використання.
88. Томат Карузо F1
ЕТМ-208 –6,50 грн. за 0,1 г
Високопродуктивний, української 
селекції. Округлий, 120-130 г, сма-
чний. Товарний, хворобостійкий. 
Для універсального використання.
89. Томат Тесті F1
ЕТМ-281 – 17 грн. за 10 нас. 
Індетермінантний. Округлий, сма-
чний, 100-115 г.  Високоврожайний, 
товарний та хворобостійкий. Для 
вживання свіжим і консервування.
90. Томат Раїса F1
ЕТМ-257 –10 грн. за 0,1 г
Високопродуктивний. Плоско-окру-
глий, до 200 г. Дружнє дозрівання 
плодів та стійкість до хвороб. Універ-
сального використання.

ДЕТЕРМІНАНТНІ ТОМАТИ
Ранньостиглі сорти:
91. Томат Агата
ЕТМ-136 – 4,50 грн. за 0,3 г
Універсальний. Округлий, 80-100 г, 
не розтріскується, не перестигає. 
Врожайність до 7 кг/ м². Скорости-
глість дозволяє збирати плоди до 
появи фітофтори. 
92. Томат Амурський штамб
ЕТМ-141 – 5 грн. за 0,1 г
Салатний. Масою 100-120 г, смачний. 

Стійкий до несприятливих погодних 
умов. Для домашньої кулінарії.
93. Томат Ананасний
ЕТМ-142 – 4,50 грн. за 0,1 г
Високоврожайний. Округлий, 
кисло-солодкий, 120-200 г. Ст. до 
основних захворювань. Підходить 
для теплиць та відкритого ґрунту.
94. Андромеда золота F1
ЕТМ-143 – 14 грн. за 0,1 г
Високоврожайний, універсальний. 
Плоско-округлий, слаборебристий, 
щільний, смачний, 150-160 г. Хво-
робостійкий.
95. Андромеда рожева F1
ЕТМ-144 – 14 грн. за 0,1 г
Універсальний. Щільний, смачний, 
90 -120 г. Врожайність у відкр. ґру-
нті 6-7кг/м², в теплицях 10-13 кг/м². 
Транспортабельний.
96. Томат Білий налив
ЕТМ-17 – 5 грн. за 0,3 г
Округлий, гладкий, 80-132 г. Холо-
достійкий, лежкий, смачний. Для 
теплиць та відкритого ґрунту. Уні-
версального використання.
97. Томат Бушмен
ЕТМ-315 – 6 грн. за 0,15 г
Високоврожайний. Плоско-округлий, 
гладенький, червоний, 100-200 г. 
Для споживання свіжим та консер-
вування.
98. Томат Валютний
ЕТМ-316 – 6 грн. за 0,15 г
Високоврожайний. Смачний, 200-
300 г, з щільною шкіркою. Для кон-
сервування та споживання свіжим.
99. Томат Волгоградський 323
ЕТМ-173 – 4,50 грн. за 0,3 г
Для невеликих теплиць і загущених 

посадок. Округлий, яскраво-черво-
ний, 80-100 г. Транспортабельний, 
товарний.
100. Волгоградський рожевий
ЕТМ-174 – 5 грн. за 0,3 г
Універсальний. Плоско-округлий, 
гладкий, 100-130 г. Транспортабель-
ний, лежкий, товарного виду. Для 
споживання свіжим та переробки. 
101. Томат Голд кемел
ЕТМ-148 – 4,50 грн. за 0,1 г
Плоско-округлий, 300-400 г, смачний. 
Посухостійкий. Для свіжого спожи-
вання та консервування.
102. Томат Дамські пальчики
ЕТМ-184 – 4,50 грн. за 0,1 г
Видовжений, блискучий, смачний. 
Транспортабельний та лежкий. Вро-
жайність до 10 кг з куща. Плодоно-
сить до заморозків. 
103. Томат Дар Заволжя
ЕТМ-85 – 4,50 грн. за 0,2 г
М'ясистий, 80-110 г, смачний. Ст. до 
несприятливих погодних умов, 
транспортабельний. Для споживан-
ня свіжим та переробки.
104. Томат Джина
ЕТМ-55 –4,50 грн. за 0,1 г 
Високоврожайний. Смачний, 150-
160 г. Завдяки скоростиглості уни-
кає фітофторозу. Універсального 
використання.
105. Томат Зинуля-2
ЕТМ-322 – 6 грн. за 0,2 г
Високоврожайний. Рожевий, 200-
250 г, смачний. Дає стабільний вро-
жай незалежно від погодних умов. 
Стійкий до фітофторозу.
106. Томат Зореслав
ЕТМ-149 – 4 грн. за 0,1 г

Високоврожайний, холодостійкий. 
Круглий, 75-85 г. Для консервуван-
ня та свіжого використання. Довго 
зберігає товарні якості.
107. Томат Золотий потік
ЕТМ-201 – 4,50 грн. за 0,1 г
Універсальний. Смачний, транспор-
табельний, з підвищеним вмістом 
каротину, 60-75 г. Ст. до хвороб та 
несприятливих погодних умов. 
108. Томат Дружба
ЕТМ-4 – 4,50 грн. за 0,1 г 
Універсальний. Масою 60-70 г. За 
вмістом каротину перевершує 
червоні томати. Дружнє дозрівання 
плодів. Ст. до фітофторозу. 
109. Томат Загадка
ЕТМ-91 – 5 грн. за 0,2 г
Високоврожайний. Округлий, 80-
100 г, щільний, ароматний. Транс-
портабельний. Для споживання 
свіжим та консервування.
110. Томат Золоте серце
ЕТМ-200 – 4,50 грн. за 0,1 г
Серцеподібний, до 200 г, м'ясистий, 
солодкий. Для дитячого та дієти-
чного харчування, містить велику 
кількість каротину. 
111. Томат Катюша F1
ЕТМ-325 –6 грн. за 0,15 г
Холодостійкий. Округлий, смачний, 
200-250 г. Ст. до комплексу хвороб. 
Плодоносить навіть за несприятли-
вих умов.
112. Томат Кібіц
ЕТМ-34 – 4,50 грн. за 0,1 г
Видовжений, м'ясистий, 100-120 г. 
Високоврожайний, хворобостійкий. 
Для споживання свіжим, консер-
вування, переробки.
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113. Томат Кемпбелл 33
ЕТМ-211 –4,5 0грн. за 0,1 г
Багатокамерний, до 150 г. Плодоно-
сить за несприятливих погодних 
умов. Ст. до фузаріозу і вертицильо-
зу. Для вживання свіжим та пере-
робки.
114. Томат Колумбія 
ЕТМ-215 – 4,50 грн. за 0,1 г
Високоврожайний. Сливовидний, 
90-100 г, щільний. Товарний, хворо-
бостійкий. Для універсального ви-
користання.
115. Томат Кременчуцький
ЕТМ-100 – 4,50 грн. за 0,3 г
Смачний, 110-130 г, ароматний. Ви-
соковрожайний, стійкий до хвороб, 
лежкий. Для споживання свіжим та 
консервування.
116. Томат Лагідний
ЕТМ-5 – 4,50 грн. за 0,2 г
Високоврожайний, хворобостійкий. 
Сливовидний, 60-90 г, смачний. Для 
споживання свіжим і консервування. 
117. Томат Улюблений
ЕТМ-230 – 4,50 грн. за 0,1 г
Високоврожайний, універсальний, хо-
лодостійкий. Круглий, смачний, 90-
110 г. Вирізняється доночасним до-
зріванням. Є еталоном смаку томата.
118. Томат Ляна
ЕТМ-3 – 4,50 грн. за 0,2 г
Круглий, 70-80 г, смачний. Транспор-
табельний, ст. до хвороб, з дружнім 
дозріванням. Для споживання сві-
жим та консервування.
119. Томат Ляна рожева
ЕТМ-231 – 4,50 грн. за 0,2 г

З дружнім дозріванням. Округлий, 
100-120 г. Транспортабельний, ле-
жкий, хворобостійкий. Універсаль-
ного використання.
120. Томат Мадонна F1
ЕТМ-331 – 6 грн. за 0,2 г
Високоврожайний, товарний. Окру-
глий, 150-170 г, соковитий, ніжний. 
Ст. до макроспоріозу та бактеріозу. 
121. Томат Маруся
ЕТМ-27 – 6 грн. за 0,2 г
Сливовидний, смачний, 60-80 г. Не 
тріскається, не обпадає до збиран-
ня. Ст. до коливань температур, ве-
нтицильозу. Посухостійкий.
122. Томат Марманде
ЕТМ-103 – 4,50 грн. за 0,1 г
Італійський. М'ясистий, 160-250 г. 
Високоврожайний, хворобостійкий, 
транспортабельний. Універсально-
го використання.
123. Томат Марьюшка
ЕТМ-104 – 5 грн. за 0,2 г
Універсальний. Сливовидний, 60-80 
г, не розтріскується, дружно дозрі-
ває. Врожайний, ст. до погодних 
змін і хвороб.
124. Томат Мічурінський
ЕТМ-239 – 4,50 грн. за 0,1 г
Червоний, 80-100 г, щільний. Дру-
жня віддача врожаю, ст. до фітофто-
розу. Врожайність 9-10 кг/м�. Для 
салатів і консервування.
125. Томат Міссурі
ЕТМ-109 –4,50 грн. за 0,1 г
Американський, універсальний. 
Овальний, 100-120 г, соковитий. 
Високоврожайний, хворобостійкий, 

з дружнім дозріванням. 
126. Томат Мобіл
ЕТМ-240 –4,50 грн. за 0,2 г
Щільний, 90-120 г. Високоврожай-
ний, хворобостійкий. Для спожи-
вання свіжим, консервування та 
засолювання.
127. Томат Настенька
ЕТМ-333 – 6 грн. за 0,1 г
Сливовидний, соковитий, смачний, 
до 300 г. Плодоносить за будь-яких 
погодних умов. Найсмачніший се-
ред рожевих томатів.
128. Томат Новичок рожевий
ЕТМ-244 –4,50 грн. за 0,2 г
З дружнім дозріванням. Овальний, 
75-105 г, гладкий. Транспортабель-
ний, ст. до галової нематоди. Для 
вживання свіжим і переробки.
129. Томат Ольга F1
ЕТМ-334 – 6 грн. за 0,1 г
Круглий, 160-180 г, не розтріскуєть-
ся, смачний. Ст. до фузаріозного, ве-
нтицильозного в'янення та 
стемфілліуму.
130. Томат Персей
ЕТМ-111 – 4,50 грн. за 0,3 г
Округлий, 100-150 г, смачний. Ле-
жкий, транспортабельний, ст. до 
альтернаріозу і фузаріозу. Для вжи-
вання свіжим і консервування.
131. Томат Персик
ЕТМ-112 –4,50 грн. за 0,1 г
Врож. Округлий, кремово-оранже-
вий, 90-120 г, відмінних смакових 
якостей. Для салатів і консервування.
132. Томат Пето-86
ЕТМ-113 –4,50 грн. за 0,1 г

Високоврожайний. Сливовидно-
округлий, 100 г. Ст. до вертицильоз-
ного і фузаріозного в'янення, сірої 
плямистості листя.
133. Томат Регіна F1
ЕТМ-336 – 6 грн. за 0,25 г
Посухостійкий, врожайний. 
Округлий, 120-150 г, відмінного 
смаку. Для споживання свіжим, 
консервування та переробки.
134. Томат Перо Жар-птиці
ЕТМ-249 – 5 грн. за 0,1 г
Декоративний. Глянцевий, 110-130 
г, яскравий, солодкий. Транспорта-
бельний, довго зберігається. Для 
салатів і консервування.
135. Томат Ранній 83 
ЕТМ-258 – 4,50 грн. за 0,2 г
Плоско-округлий, 80-100 г. Врожай-
ний, транспортабельний, хворобо-
стійкий. Для споживання свіжим, 
соку і том. пасти.
136. Томат Річі F1

 ЕТМ-260 – 15 грн. за 10 нас.
Врожайний, з дружнім дозріванням. 
Округлий, 100-120 г, транспортабе-
льний, хворобостійкий. Для переро-
бки та споживання у свіжим.
137. Томат Рожева перлина
ЕТМ-261 – 4,50 грн. за 0,1 г
Високоврожайний. Округлий, 120-
150 г, смачний. Ст. до фітофторозу, 
товарний. Для споживання в сві-
жим і переробки.
138. Томат Рожевий рафаелло
ЕТМ-338 – 6 грн. за 0,1 г
Округлий, 200-220 г, соковитий, сма-
чний. Ст. до фузаріозу і вірусу тютю-

нової мозаїки. Для свіжого вживан-
ня, соків, пюре. 
139. Томат Санька
ЕТМ-2 – за 4,50 грн. за 0,1 г
Врожайний.Округлий, до 150 г, сма-
чний. Хворобостійкий, з дружним 
плодоношенням. Для споживання 
свіжим і консервування.
140. Томат Соляріс
ЕТМ-276 –4,50 грн. за 0,3 г
Високоврожайний. М'ясистий, 120-
150 г, смачний. Транспортабель-
ний, ст. до тютюнової мозаїки та 
альтернаріозу. 
141. Томат Союз 8 F1
ЕТМ-278 – 7,50 грн. за 0,1 г
Врожайний. Плоско-округлий, 110-
120 г, м'ясистий. Ст. до тютюнової 
мозаїки та фітофторозу. Для салатів 
та засолювання.
142. Томат Таяна
ЕТМ-280 – 4,50 грн. за 0,1 г
Круглий, великий, смачний. Високо-
врожайний, транспортабельний. Для 
споживання в свіжим і переробки.
143. Томат Флора
ЕТМ-35 –4,50 грн. за 0,2 г
Високоврожайний, з дружнім до-
зріванням. Плоско-округлий, 100-
110 г. Для споживання свіжим, 
переробки та консервування. 
144. Томат Факел
ЕТМ-287 – 4,50 грн. за 0,3 г
Округлий, 60-90 г, смачний. Вро-
жайність до 11 кг/м�. Придатний 
для нечастого збирання. Для спо-
живання свіжим та переробки на 
томатопродукти.

145. Томат Червона шапочка
ЕТМ-39 – 4,50 грн. за 0,2 г
Хворобостійкий. Плоско-округлий, 
яскравий, м'ясистий, не розтріску-
ється, 50-70 г. Універсального при-
значення.
146. Томат Північна королева
ЕТМ-114 – 4,50 грн. за 0,1 г
Округлий, ароматний, 110-150 г. 
Завдяки скоростиглості і дружному 
дозріванню уникає фітофторозу. Для 
споживання свіжим, консервації.
147. Томат Ефемер
ЕТМ-67 –4,50 грн. за 0,1 г
Округлий, 90-100 г, смачний. Раннє 
дозрівання дозволяє отримати два 
врожаї. Врожайність 10 кг/м�. Транс-
портабельний, хворобостійкий. 
148. Томат Хурма червона
ЕТМ-291 – 4,50 грн. за 0,1 г
Схожий на хурму, 250-300 г, сма-
чний, солодкий, при перезріванні 
стає кислішим. Для салатів, соків, 
соусів, заготовок на зиму.
149. Томат Яблунька Росії
ЕТМ-8 – 4,50 грн. за 0,1 г
Хворобостійкий, універсальний.  
Смачний, 70-80 г, не розтріскуєть-
ся. На кущі одночасно дозріває 90-
100 плодів. Посухостійкий. По-на-
родному «помідор для ледачих».
150. Томат Яна
ЕТМ-151 – 4,50 грн. за 0,2 г
Круглий, смачний, не розтріскуєть-
ся, 80-100 г. Транспортабельний, 
хворобостійкий, з дружнім форму-
ванням врожаю.
151. Томат Ямал
ЕТМ-300 –4,50 грн. за 0,1 г
Округлий, до 100 г, смачний. Хво-
робостійкий, стабільно врожайний, 

зав'язує плоди за несприятливих 
умов. Універсального призначення.
152. Томат Червона стріла F1
ЕТМ-324 – 6 грн. за 0,2 г
Округлий, гладенький, 70-120 г. Ст. 
до розтріскування, несприятливих 
погодних умов та комплексу хвороб.

Середньостиглі сорти:
153. Томат Астраханський
ЕТМ-147 – 6 грн. за 0,2 г
Солодкий, до 200 г, не розтріскуєть-
ся, добре дозріває, щільний. Добре 
переносить посуху та засолені грунти.
154. Томат Арізона
ЕТМ-145 – 4,50 грн. за 0,3 г 
Округлий, смачний, 110-150 г, това-
рний. Високоврожайний, транспор-
табельний, з одночасним дозріван-
ням плодів. 
155. Томат Атласний
ЕТМ-152 – 4,50 грн. за 0,1 г
Універсальний. Соковитий, смачний, 
150-200 г. Для відкритого ґрунту та 
теплиці. Високоврожайний, дозрі-
вання плодів одночасне.
156. Томат Балада
ЕТМ-153– 4,50 грн. за 0,3 г
Універсальний, хворобостійкий. Ле-
жкий, смачний, 130-150 г, транспор-
табельний. Врожайність до 9 кг/м². 
Один з найпопулярніших томатів ма-
сового виробництва. Для соку і пасти. 
157. Томат Бояриня
ЕТМ-163 – 5 грн. за 0,1 г
Округлий, 200-250 г, цукрового «ка-
вунового» типу. Стабільно врожай-
ний, посухостійкий, транспортабе-
льний, не розтріскується. Для соків.
158. Томат Волгоградець
ЕТМ-172 – 4,50 грн. за 0,3 г

Округлий, щільний, 80-90 г, протя-
гом тривалого часу зберігається в 
кімнатних умовах, придатний до 
перевезень. Один з найсмачніших 
та вирощуваних на великих площах. 
159. Томат Волгоградський 5/95
ЕТМ-14 – 4,5 0грн. за 0,3 г
Гладкий, плоскоокруглий, 100-150 
г. Має високі смакові якості та га-
рну транспортабельність. Для спо-
живання свіжим, консервації.
160. Томат Господар
ЕТМ-179 – 4,50 грн. за 0,3 г
Округлий, товарний, транспортабе-
льний, смачний, 110-140 г. Один з 
найперспективніших для відкр. ґру-
нту, оскільки має підвищену ст. до 
фітофторозу.
161. Томат Геркулес
ЕТМ-319 – 6 грн. за 0,2 г
Врожайний, товарний. Округлий, 
гладенький, 90-125 г. Смакові яко-
сті відмінні. Для свіжого споживан-
ня та виготовлення соку. 
162. Томат Драгоценность
ЕТМ-191 – 4,50 грн. за 0,3 г
Округлий, 110-130 г, смачний. Висо-
коврожайний, транспортабельний. 
Для споживання свіжим та вигото-
влення томатпродуктів.
163. Томат Зорюшка
ЕТМ-150 – 4 грн. за 0,1 г
Округлий, 80-100 г, лежкий. Смако-
ві якості відмінні. Врожайний. Для 
свіжого використання, засолюван-
ня та консервування.
164. Томат Клондайк
ЕТМ-326 – 6 грн. за 0,25 г
Плоско-округлий, 250-300 г, з висо-
ким вмістом каротину та цукрів. 
Лежкий, посухостійкість. Для дієти-

чного харчування.
165. Томат Колгоспний
ЕТМ-216 – 4,50 грн. за 0,3 г
Дуже популярний. Округлий, 110-
120 г, щільний, смачний. Високо-
врожайний. Для споживання сві-
жим, консервування і переробки.
166. Томат Малинове віканте
ЕТМ-19 – 4,50 грн. за 0,1 г
Врожайний. Плоско-округлий, 200-
300 г, не розтріскується, смачний. 
Ст. до фітофторозу. Для свіжого 
споживання та переробки на сік.
167. Томат Малиновий дзвін
ЕТМ-1 – 4,50 грн. за 0,1 г
Округлий, 100-150 г, малонасінний, 
смачний. Багатий на амінокислоти і 
бета-каротин. Хворобостійкий. Для 
споживання свіжим і переробки.
168. Томат Малиновий мішка
ЕТМ-102 – 6 грн. за 0,2 г
Плоско-округлий, 200-300 г, соло-
дкий, м'ясистий, ароматний. Посу-
хостійкий. Для споживання свіжим 
та соків.
169. Томат Мармеладний
ЕТМ-233 – 4,50 грн. за 0,1 г
Округлий, м'ясистий, до 400 г, соло-
дкий. Хворобостійкий, невибагли-
вий, врожайний. Салатно-консерв-
ного призначення.
170. Томат Ріо Гранде
ЕТМ-10 – 6 грн. за 0,1 г
Суперврожайний, універсальний. 
Округлий, 90-110 г, щільний, сма-
чний. Транспортабельний, хворо-
бостійкий, гарно зберігається.
171. Томат Ріо Фуеро 
ЕТМ-7 –6 грн. за 0,1 г
Універсальний. Сливовидний, 100-

110 г,  дозрівання одночасне. Ст. до 
альтернаріозу. Можна вирощувати 
безрозсадним способом.
172. Томат Рома VF
ЕТМ-117 – 4,50 грн. за 0,1 г
Універсальний. Сливовидний, 60-
100 г, м`ясистий, щільний. Довго 
плодоносить, лежкий. Врожайність 
12-15 кг/м�. Хворобостійкий.
173. Томат Сан Марцано
ЕТМ-265 – 4,50 грн. за 0,1 г
Універсальний. Сливовидний, гла-
дкий, смачний, 75-80 г. Транспорта-
бельний, з дружнім дозріванням, ст. 
до хвороб і коливань температур.
174. Томат Ранок
ЕТМ-286 – 4,50 грн. за 0,3 г
Округлий, слаборебристий, 70-100 
г, смачний. Високоврожайний, з 
одночасним дозріванням. Для спо-
живання свіжим і соків.
Пізньостиглі сорти:
175. Томат Титан
ЕТМ-283 – 4,50 грн. за 0,2 г
Округлий, лежкий, транспортабе-
льний, 80-120 г. Врожайність 8 
кг/м². Завдяки компактності куща 
його культивують на балконах. Ст. 
до грибкових захворювань.

ІНДЕТЕРМІНАНТНІ ТОМАТИ
Ранньостиглі сорти:
176. Томат Забава
ЕТМ-195 – 7,50 грн. за 0,1 г
Циліндричний, 100-230 г. Врожай-
ність до 8 кг з куща. Стійкий до шкі-
дників і хвороб. Гарні салатні і засо-
лювальні якості. 
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113. Томат Кемпбелл 33
ЕТМ-211 –4,5 0грн. за 0,1 г
Багатокамерний, до 150 г. Плодоно-
сить за несприятливих погодних 
умов. Ст. до фузаріозу і вертицильо-
зу. Для вживання свіжим та пере-
робки.
114. Томат Колумбія 
ЕТМ-215 – 4,50 грн. за 0,1 г
Високоврожайний. Сливовидний, 
90-100 г, щільний. Товарний, хворо-
бостійкий. Для універсального ви-
користання.
115. Томат Кременчуцький
ЕТМ-100 – 4,50 грн. за 0,3 г
Смачний, 110-130 г, ароматний. Ви-
соковрожайний, стійкий до хвороб, 
лежкий. Для споживання свіжим та 
консервування.
116. Томат Лагідний
ЕТМ-5 – 4,50 грн. за 0,2 г
Високоврожайний, хворобостійкий. 
Сливовидний, 60-90 г, смачний. Для 
споживання свіжим і консервування. 
117. Томат Улюблений
ЕТМ-230 – 4,50 грн. за 0,1 г
Високоврожайний, універсальний, хо-
лодостійкий. Круглий, смачний, 90-
110 г. Вирізняється доночасним до-
зріванням. Є еталоном смаку томата.
118. Томат Ляна
ЕТМ-3 – 4,50 грн. за 0,2 г
Круглий, 70-80 г, смачний. Транспор-
табельний, ст. до хвороб, з дружнім 
дозріванням. Для споживання сві-
жим та консервування.
119. Томат Ляна рожева
ЕТМ-231 – 4,50 грн. за 0,2 г

З дружнім дозріванням. Округлий, 
100-120 г. Транспортабельний, ле-
жкий, хворобостійкий. Універсаль-
ного використання.
120. Томат Мадонна F1
ЕТМ-331 – 6 грн. за 0,2 г
Високоврожайний, товарний. Окру-
глий, 150-170 г, соковитий, ніжний. 
Ст. до макроспоріозу та бактеріозу. 
121. Томат Маруся
ЕТМ-27 – 6 грн. за 0,2 г
Сливовидний, смачний, 60-80 г. Не 
тріскається, не обпадає до збиран-
ня. Ст. до коливань температур, ве-
нтицильозу. Посухостійкий.
122. Томат Марманде
ЕТМ-103 – 4,50 грн. за 0,1 г
Італійський. М'ясистий, 160-250 г. 
Високоврожайний, хворобостійкий, 
транспортабельний. Універсально-
го використання.
123. Томат Марьюшка
ЕТМ-104 – 5 грн. за 0,2 г
Універсальний. Сливовидний, 60-80 
г, не розтріскується, дружно дозрі-
ває. Врожайний, ст. до погодних 
змін і хвороб.
124. Томат Мічурінський
ЕТМ-239 – 4,50 грн. за 0,1 г
Червоний, 80-100 г, щільний. Дру-
жня віддача врожаю, ст. до фітофто-
розу. Врожайність 9-10 кг/м�. Для 
салатів і консервування.
125. Томат Міссурі
ЕТМ-109 –4,50 грн. за 0,1 г
Американський, універсальний. 
Овальний, 100-120 г, соковитий. 
Високоврожайний, хворобостійкий, 

з дружнім дозріванням. 
126. Томат Мобіл
ЕТМ-240 –4,50 грн. за 0,2 г
Щільний, 90-120 г. Високоврожай-
ний, хворобостійкий. Для спожи-
вання свіжим, консервування та 
засолювання.
127. Томат Настенька
ЕТМ-333 – 6 грн. за 0,1 г
Сливовидний, соковитий, смачний, 
до 300 г. Плодоносить за будь-яких 
погодних умов. Найсмачніший се-
ред рожевих томатів.
128. Томат Новичок рожевий
ЕТМ-244 –4,50 грн. за 0,2 г
З дружнім дозріванням. Овальний, 
75-105 г, гладкий. Транспортабель-
ний, ст. до галової нематоди. Для 
вживання свіжим і переробки.
129. Томат Ольга F1
ЕТМ-334 – 6 грн. за 0,1 г
Круглий, 160-180 г, не розтріскуєть-
ся, смачний. Ст. до фузаріозного, ве-
нтицильозного в'янення та 
стемфілліуму.
130. Томат Персей
ЕТМ-111 – 4,50 грн. за 0,3 г
Округлий, 100-150 г, смачний. Ле-
жкий, транспортабельний, ст. до 
альтернаріозу і фузаріозу. Для вжи-
вання свіжим і консервування.
131. Томат Персик
ЕТМ-112 –4,50 грн. за 0,1 г
Врож. Округлий, кремово-оранже-
вий, 90-120 г, відмінних смакових 
якостей. Для салатів і консервування.
132. Томат Пето-86
ЕТМ-113 –4,50 грн. за 0,1 г

Високоврожайний. Сливовидно-
округлий, 100 г. Ст. до вертицильоз-
ного і фузаріозного в'янення, сірої 
плямистості листя.
133. Томат Регіна F1
ЕТМ-336 – 6 грн. за 0,25 г
Посухостійкий, врожайний. 
Округлий, 120-150 г, відмінного 
смаку. Для споживання свіжим, 
консервування та переробки.
134. Томат Перо Жар-птиці
ЕТМ-249 – 5 грн. за 0,1 г
Декоративний. Глянцевий, 110-130 
г, яскравий, солодкий. Транспорта-
бельний, довго зберігається. Для 
салатів і консервування.
135. Томат Ранній 83 
ЕТМ-258 – 4,50 грн. за 0,2 г
Плоско-округлий, 80-100 г. Врожай-
ний, транспортабельний, хворобо-
стійкий. Для споживання свіжим, 
соку і том. пасти.
136. Томат Річі F1

 ЕТМ-260 – 15 грн. за 10 нас.
Врожайний, з дружнім дозріванням. 
Округлий, 100-120 г, транспортабе-
льний, хворобостійкий. Для переро-
бки та споживання у свіжим.
137. Томат Рожева перлина
ЕТМ-261 – 4,50 грн. за 0,1 г
Високоврожайний. Округлий, 120-
150 г, смачний. Ст. до фітофторозу, 
товарний. Для споживання в сві-
жим і переробки.
138. Томат Рожевий рафаелло
ЕТМ-338 – 6 грн. за 0,1 г
Округлий, 200-220 г, соковитий, сма-
чний. Ст. до фузаріозу і вірусу тютю-

нової мозаїки. Для свіжого вживан-
ня, соків, пюре. 
139. Томат Санька
ЕТМ-2 – за 4,50 грн. за 0,1 г
Врожайний.Округлий, до 150 г, сма-
чний. Хворобостійкий, з дружним 
плодоношенням. Для споживання 
свіжим і консервування.
140. Томат Соляріс
ЕТМ-276 –4,50 грн. за 0,3 г
Високоврожайний. М'ясистий, 120-
150 г, смачний. Транспортабель-
ний, ст. до тютюнової мозаїки та 
альтернаріозу. 
141. Томат Союз 8 F1
ЕТМ-278 – 7,50 грн. за 0,1 г
Врожайний. Плоско-округлий, 110-
120 г, м'ясистий. Ст. до тютюнової 
мозаїки та фітофторозу. Для салатів 
та засолювання.
142. Томат Таяна
ЕТМ-280 – 4,50 грн. за 0,1 г
Круглий, великий, смачний. Високо-
врожайний, транспортабельний. Для 
споживання в свіжим і переробки.
143. Томат Флора
ЕТМ-35 –4,50 грн. за 0,2 г
Високоврожайний, з дружнім до-
зріванням. Плоско-округлий, 100-
110 г. Для споживання свіжим, 
переробки та консервування. 
144. Томат Факел
ЕТМ-287 – 4,50 грн. за 0,3 г
Округлий, 60-90 г, смачний. Вро-
жайність до 11 кг/м�. Придатний 
для нечастого збирання. Для спо-
живання свіжим та переробки на 
томатопродукти.

145. Томат Червона шапочка
ЕТМ-39 – 4,50 грн. за 0,2 г
Хворобостійкий. Плоско-округлий, 
яскравий, м'ясистий, не розтріску-
ється, 50-70 г. Універсального при-
значення.
146. Томат Північна королева
ЕТМ-114 – 4,50 грн. за 0,1 г
Округлий, ароматний, 110-150 г. 
Завдяки скоростиглості і дружному 
дозріванню уникає фітофторозу. Для 
споживання свіжим, консервації.
147. Томат Ефемер
ЕТМ-67 –4,50 грн. за 0,1 г
Округлий, 90-100 г, смачний. Раннє 
дозрівання дозволяє отримати два 
врожаї. Врожайність 10 кг/м�. Транс-
портабельний, хворобостійкий. 
148. Томат Хурма червона
ЕТМ-291 – 4,50 грн. за 0,1 г
Схожий на хурму, 250-300 г, сма-
чний, солодкий, при перезріванні 
стає кислішим. Для салатів, соків, 
соусів, заготовок на зиму.
149. Томат Яблунька Росії
ЕТМ-8 – 4,50 грн. за 0,1 г
Хворобостійкий, універсальний.  
Смачний, 70-80 г, не розтріскуєть-
ся. На кущі одночасно дозріває 90-
100 плодів. Посухостійкий. По-на-
родному «помідор для ледачих».
150. Томат Яна
ЕТМ-151 – 4,50 грн. за 0,2 г
Круглий, смачний, не розтріскуєть-
ся, 80-100 г. Транспортабельний, 
хворобостійкий, з дружнім форму-
ванням врожаю.
151. Томат Ямал
ЕТМ-300 –4,50 грн. за 0,1 г
Округлий, до 100 г, смачний. Хво-
робостійкий, стабільно врожайний, 

зав'язує плоди за несприятливих 
умов. Універсального призначення.
152. Томат Червона стріла F1
ЕТМ-324 – 6 грн. за 0,2 г
Округлий, гладенький, 70-120 г. Ст. 
до розтріскування, несприятливих 
погодних умов та комплексу хвороб.

Середньостиглі сорти:
153. Томат Астраханський
ЕТМ-147 – 6 грн. за 0,2 г
Солодкий, до 200 г, не розтріскуєть-
ся, добре дозріває, щільний. Добре 
переносить посуху та засолені грунти.
154. Томат Арізона
ЕТМ-145 – 4,50 грн. за 0,3 г 
Округлий, смачний, 110-150 г, това-
рний. Високоврожайний, транспор-
табельний, з одночасним дозріван-
ням плодів. 
155. Томат Атласний
ЕТМ-152 – 4,50 грн. за 0,1 г
Універсальний. Соковитий, смачний, 
150-200 г. Для відкритого ґрунту та 
теплиці. Високоврожайний, дозрі-
вання плодів одночасне.
156. Томат Балада
ЕТМ-153– 4,50 грн. за 0,3 г
Універсальний, хворобостійкий. Ле-
жкий, смачний, 130-150 г, транспор-
табельний. Врожайність до 9 кг/м². 
Один з найпопулярніших томатів ма-
сового виробництва. Для соку і пасти. 
157. Томат Бояриня
ЕТМ-163 – 5 грн. за 0,1 г
Округлий, 200-250 г, цукрового «ка-
вунового» типу. Стабільно врожай-
ний, посухостійкий, транспортабе-
льний, не розтріскується. Для соків.
158. Томат Волгоградець
ЕТМ-172 – 4,50 грн. за 0,3 г

Округлий, щільний, 80-90 г, протя-
гом тривалого часу зберігається в 
кімнатних умовах, придатний до 
перевезень. Один з найсмачніших 
та вирощуваних на великих площах. 
159. Томат Волгоградський 5/95
ЕТМ-14 – 4,5 0грн. за 0,3 г
Гладкий, плоскоокруглий, 100-150 
г. Має високі смакові якості та га-
рну транспортабельність. Для спо-
живання свіжим, консервації.
160. Томат Господар
ЕТМ-179 – 4,50 грн. за 0,3 г
Округлий, товарний, транспортабе-
льний, смачний, 110-140 г. Один з 
найперспективніших для відкр. ґру-
нту, оскільки має підвищену ст. до 
фітофторозу.
161. Томат Геркулес
ЕТМ-319 – 6 грн. за 0,2 г
Врожайний, товарний. Округлий, 
гладенький, 90-125 г. Смакові яко-
сті відмінні. Для свіжого споживан-
ня та виготовлення соку. 
162. Томат Драгоценность
ЕТМ-191 – 4,50 грн. за 0,3 г
Округлий, 110-130 г, смачний. Висо-
коврожайний, транспортабельний. 
Для споживання свіжим та вигото-
влення томатпродуктів.
163. Томат Зорюшка
ЕТМ-150 – 4 грн. за 0,1 г
Округлий, 80-100 г, лежкий. Смако-
ві якості відмінні. Врожайний. Для 
свіжого використання, засолюван-
ня та консервування.
164. Томат Клондайк
ЕТМ-326 – 6 грн. за 0,25 г
Плоско-округлий, 250-300 г, з висо-
ким вмістом каротину та цукрів. 
Лежкий, посухостійкість. Для дієти-

чного харчування.
165. Томат Колгоспний
ЕТМ-216 – 4,50 грн. за 0,3 г
Дуже популярний. Округлий, 110-
120 г, щільний, смачний. Високо-
врожайний. Для споживання сві-
жим, консервування і переробки.
166. Томат Малинове віканте
ЕТМ-19 – 4,50 грн. за 0,1 г
Врожайний. Плоско-округлий, 200-
300 г, не розтріскується, смачний. 
Ст. до фітофторозу. Для свіжого 
споживання та переробки на сік.
167. Томат Малиновий дзвін
ЕТМ-1 – 4,50 грн. за 0,1 г
Округлий, 100-150 г, малонасінний, 
смачний. Багатий на амінокислоти і 
бета-каротин. Хворобостійкий. Для 
споживання свіжим і переробки.
168. Томат Малиновий мішка
ЕТМ-102 – 6 грн. за 0,2 г
Плоско-округлий, 200-300 г, соло-
дкий, м'ясистий, ароматний. Посу-
хостійкий. Для споживання свіжим 
та соків.
169. Томат Мармеладний
ЕТМ-233 – 4,50 грн. за 0,1 г
Округлий, м'ясистий, до 400 г, соло-
дкий. Хворобостійкий, невибагли-
вий, врожайний. Салатно-консерв-
ного призначення.
170. Томат Ріо Гранде
ЕТМ-10 – 6 грн. за 0,1 г
Суперврожайний, універсальний. 
Округлий, 90-110 г, щільний, сма-
чний. Транспортабельний, хворо-
бостійкий, гарно зберігається.
171. Томат Ріо Фуеро 
ЕТМ-7 –6 грн. за 0,1 г
Універсальний. Сливовидний, 100-

110 г,  дозрівання одночасне. Ст. до 
альтернаріозу. Можна вирощувати 
безрозсадним способом.
172. Томат Рома VF
ЕТМ-117 – 4,50 грн. за 0,1 г
Універсальний. Сливовидний, 60-
100 г, м`ясистий, щільний. Довго 
плодоносить, лежкий. Врожайність 
12-15 кг/м�. Хворобостійкий.
173. Томат Сан Марцано
ЕТМ-265 – 4,50 грн. за 0,1 г
Універсальний. Сливовидний, гла-
дкий, смачний, 75-80 г. Транспорта-
бельний, з дружнім дозріванням, ст. 
до хвороб і коливань температур.
174. Томат Ранок
ЕТМ-286 – 4,50 грн. за 0,3 г
Округлий, слаборебристий, 70-100 
г, смачний. Високоврожайний, з 
одночасним дозріванням. Для спо-
живання свіжим і соків.
Пізньостиглі сорти:
175. Томат Титан
ЕТМ-283 – 4,50 грн. за 0,2 г
Округлий, лежкий, транспортабе-
льний, 80-120 г. Врожайність 8 
кг/м². Завдяки компактності куща 
його культивують на балконах. Ст. 
до грибкових захворювань.

ІНДЕТЕРМІНАНТНІ ТОМАТИ
Ранньостиглі сорти:
176. Томат Забава
ЕТМ-195 – 7,50 грн. за 0,1 г
Циліндричний, 100-230 г. Врожай-
ність до 8 кг з куща. Стійкий до шкі-
дників і хвороб. Гарні салатні і засо-
лювальні якості. 
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177. Томат Загадка природи
ЕТМ-196 – 5 грн. за 0,1 г
Оригінальний. Округлий, 350 г. Вро-
жайність до 16 кг/м�. Рожевий ко-
лір надає характерний цукровий 
смак, а жовті відтінки - дієтичні 
властивості. Для вживання у свіжо-
му вигляді та консервування.
178. Томат Машенька
ЕТМ-234 –4,50 грн. за 0,1 г
Округлий, щільний, соковитий, сма-
чний, 200-250 г. Зав'язуються при 
будь-якій погоді. Хворобостійкий. 
Універсального призначення.
179. Томат Президент F1
ЕТМ-254 – 6 грн. за 0,1 г
Ексклюзивний гібрид. Круглий, 200-
250 г.,смачний. Товарний вигляд по-
над 10 днів. Хворобостійкий. Універ-
сального використання.
180. Томат Рання любов
ЕТМ-115 – 4,50 грн. за 0,1 г
Посухостійкий, плоско-округлий, аро-
матний, 300-400 г, смачний. Хворо-
бостійкий. Для свіжого споживання і 
кулінарних страв.
181. Томат Рожева сосулька
ЕТМ-262 – 4,50 грн. за 0,1 г
Видовжений, до 120 г, не тріскаєть-
ся, лежкий, врожайний. Для спожи-
вання у свіжому вигляді і цільно-
плідного консервування.
182. Томат Рожевий фламінго
ЕТМ-21 –4,50 грн. за 0,1 г
Сливовидний, 150-400 г, смачний, 
насіння мало. Плодоносить до мо-
розів. Відносно стійкий до засухи та 
фітофтори. Для салатів, консерву-
вання та соків.

183. Сливка гігант червона
ЕТМ-272 –4,50 грн. за 0,1 г
Сливовидний, до 250 г, щільний, 
солодкий. Привабливий зовнішній 
вигляд. Транспортабельний. Для 
салатів та консервування.
184. Сливка гігант рожева
ЕТМ-271 –4,50 грн. за 0,1 г
Сливовидний, до 250 г, смачний. 
Привабливий вигляд, підвищений 
вміст цукрів. Транспортабельний. 
Для салатів та консервування.
185. Томат Сливка смугаста
ЕТМ-119 –4,50 грн. за 0,1 г
Сливовидний, солодкий, 
ароматний, 90-120 г. Привабливий 
вигляд плодів. Транспортабельний. 
Для салатів та консервування.
186. Томат Сливка гігант 
оранжева
ЕТМ-273 –4,50 грн. за 0,1 г
Сливовидний, до 250 г, щільний, 
смачний. Транспортабельний. Для 
салатів та консервування.
187. Томат Тигрелла
ЕТМ-349 – 4,50 грн. за 0,2 г
Округлий, 100-130 г,  м'ясистий, 
смачний. Висока врожайність. Для 
споживання у свіжому вигляді та 
консервування.
188. Томат Толстой F1
ЕТМ-284 –17 грн. за 10 нас.
Округло-кубовидний, 180-200 г, ви-
соких товарних якостей. Хворобо-
стійкий. Для споживання в свіжому 
вигляді і переробки.
189. Томат Манімейкер
ЕТМ-9 – 4,50 грн. за 0,2 г
Універсальний для відкритого гру-

нту та теплиць. Слабо-ребристий, 
округлий, 65-90 г. Високоврожай-
ний, хворобостійкий. 
190. Томат Атлантида
ЕТМ-311 – 6 грн. за 0,15 г
Врожайний, округлий, великий, 
300-400 г, смачний. Для свіжого 
споживання та консервування.
191. Томат Фартовий
ЕТМ-340 – 6 грн. за 0,1 г
Високоврожайний, округлий, сма-
чний, 200-250 г, не розтріскуються. 
Транспортабельний. Відмінний для 
ринкового продажу.
Середньостиглі сорти:
192. Томат Амурський тигр
ЕТМ-71 – 5 грн. за 0,1 г
Універсальний, високоврожайний, 
транспортабельний, плоско-окру-
глий, до 120 г, щільний, смачний. 
На кущі формується 20-25 шт. 
193. Томат Алий мустанг
ЕТМ-310 – 6 грн. за 0,2 г
Видовжений, 200-250 г, м`ясистий, 
смачний. Врожайний, товарний 
сорт. Для салатів, переробки та до-
машнього консервування.
194. Томат Бедуїн
ЕТМ-154 – 4,50 грн. за 0,1 г
Універсальний сорт для теплиць і 
відкритого ґрунту. Грушоподібний, 
90-110 г.  Використовується як са-
латно-консервний сорт. 
195. Томат Варвара
ЕТМ-317 – 6 грн. за 0,2 г
Високоврожайний, сливовидний, 
250 г, смачний. Стійкий до неспри-
ятливих погодних умов. Для сала-
тів та консервування.

196. Томат Великий Мао
ЕТМ-161 – 4,50 грн. за 0,1 г
Врожайний, круглий, щільний, м'я-
систий, 150-200 г, в ідеальних умо-
вах до 400 г, смачний, хворобостій-
кий. Для соусів та пасти.
197. Томат Візир
ЕТМ-169 – 4,50 грн. за 0,1 г
Універсальний, округлий, 100-180 г. 
Для відкритого і закритого ґрунта. 
Толерантний до фітофторозу. Для 
домашньої кулінарії.
198. Томат Дамський угодник
ЕТМ-185 –4,50 грн. за 0,1 г
Циліндричний, 100-150 г. Стійкий 
до несприятливих умов вирощу-
вання. Хворобостійкий. Універсаль-
ного призначення.
199. Томат Дика троянда
ЕТМ-90 – 4,50 грн. за 0,2 г
Круглий, злегка сплющений, 350-
450 г. Відносно стійкий до фузаріо-
зу. Для свіжого використання та 
переробки. Для теплиць.
200. Томат Золота королева
ЕТМ-44 – 4,50 грн. за 0,2 г
Хворобостійкий, універсальний, окру-
глий, середній, м'ясистий, з підвище-
ним вмістом каротину і цукру. Дієти-
чне й дитячє харчування. 
201. Томат Ілля Муромець
ЕТМ-203 – 4,50 грн. за 0,1 г
Круглий, до 230 г, щільний, сокови-
тий. Для теплиць і відкритого ґру-
нту. Хворобостійкий. Для свіжого 
вживання та кулінарії.
202. Індійський смугастий
ЕТМ-205 – 5 грн. за 0,1 г
Високоврожайний, плоско-окру-

глий, до 300 г, м`ясистий, смачний. 
Для відкритого ґрунту і теплиць. 
Для соків, салатів та переробки.
203. Комбітомат Тарасенко
ЕТМ-218 –4,50 грн. за 0,1 г
Овальний, м`ясистий, щільний, до 
300 г. Транспортабельний, відносно 
холодостійкий та хворобостійкий. Для 
тривалого зберігання, консервування.
204. Коричневий ребристий
ЕТМ-219 – 4,50 грн. за 0,1 г
Урожайний, плоско-округлий, ре-
бристий, щільний, 120-150 г, соло-
дкий. Салатного призначення та для 
переробки.
205. Томат Банан
ЕТМ-30 – 4,50 грн. за 0,1 г
Універсальний, циліндричний, м'я-
систий, солодкий, 70 г, смачний, 
транспортабельний. Врожайність 
куща до 3 кг. Для консервації.
206. Королівська краса
ЕТМ-99 –4,50 грн. за 0,1 г
Округло-овальний, 100-150 г, аро-
матний, солодкий. Врожайність до 
6 кг з куща. Для споживання в сві-
жому вигляді та консервування.
207. Томат Крон принц
ЕТМ-225 – 4,50 грн. за 0,1 г
Сливоподібний, з носиком, 60-70 г, 
смачний. Врожайний та стійкий до 
фітофторозу сорт. Лежкий. Універ-
сального використання.
208. Томат Кримська троянда
ЕТМ-226 – 4,50 грн. за 0,1 г
Для неопалюваних теплиць і від-
критого ґрунту. Грушоподібний, 90-
120 г, смачний. Транспортабельний. 
Універсального призначення.

209. Томат Надія Тарасенко
ЕТМ-241 –4,50 грн. за 0,1 г
Витягнутий, з носиком, щільний, 
смачний, 100-120 г. Для споживан-
ня в свіжому вигляді і консерву-
вання. Хворобостійкий та посухо-
стійкий. Можна вирощувати без-
розсадним способом.
210. Томат Лампа Алладіна
ЕТМ-228 – 4,50 грн. за 0,1 г
Грушоподібний, 120-300 г. Високі 
смакові та дієтичні якості. Транс-
портабельний. Для використання у 
свіжому вигляді і консервування.
211. Томат Перцевидний
ЕТМ-31 – 4,50 грн. за 0,1 г
Перцеподібний, м'ясисті, солодкі, 
80-150 г, мало насіння. Високовро-
жайний та транспортабельний. Для 
свіжого вживання та кулінарії.
212. Перцевидний смугастий
ЕТМ-250 – 4,50 грн. за 0,1 г
Перцеподібний, солодкі, 80-150 г, 
містять мало насіння. Високоврожа-
йний. Універсального використання.
213. Перцевидний рожевий
ЕТМ-251 –4,5 0грн. за 0,1 г
Перцеподібний, солодкий, 80-150 г, 
мало насіння. Стійкий до розтріску-
вання, транспортабельний. Для 
вживання свіжими та кулінарії.
214. Перцевидний жовтий
ЕТМ-252 – 4,50 грн. за 0,1 г
Перцеподібний, мало насіння, стій-
кий до розтріскування, транспорта-
бельний, посухостійкий. Для вжи-
вання свіжими та кулінарії.
215. Томат Перцевидний 
оранжевий
ЕТМ-253 – 4,50 грн. за 0,1 г
Перцеподібний, ароматний, 80-150 г. 
Стійкий до розтріскування, посухості-

йкий. Універсального призначення.
216. Томат Цукровий бізон
ЕТМ-266 – 4,50 грн. за 0,1 г
Високоврожайний, плоско-округлий, 
красивий, солодкий, 300-400 г. Для 
споживання в свіжому вигляді, пере-
робки і консервування. 
217. Томат Сосулєчка
ЕТМ-277 –4,50 грн. за 0,1 г
Цилідричний, м'ясистий, 60-70 г. 
Високоврожайний, підвищений 
вміст каротину і хворобостійкість. 
Салатно-консервного призначення.
218. Томат Трюфель рожевий
ЕТМ-285 –4,50 грн. за 0,1 г
Грушоподібний, 100-150 г, м'яси-
стий, щільний, високоврожайний, 
лежкий. Цільноплідне консервуван-
ня та вживання в свіжому вигляді.
219. Томат Трюфель чорний
ЕТМ-346 –4,50 грн. за 0,1 г
Грушоподібний, до 100-150 г, м'яси-
стий, щільний, високоврожайний, 
лежкий. Цільноплідне консервування 
та вживання в свіжому вигляді.
220. Томат Трюфель жовтий
ЕТМ-20 – 4,50 грн. за 0,1 г
Грушоподібний, до 100-150 г, м'яси-
стий, щільний, високоврожайний, 
лежкий. Цільноплідне консервуван-
ня та вживання в свіжому вигляді.
221. Долгохранящийся
ЕТМ-190 – 4,50 грн. за 0,1 г
Довготривалого зберігання (до бе-
резня). Щільний, 200-300 г, черво-
но-оранжевий. Зберігається в кім-
натних умовах при оптимальній 
температурі +18- +20°С.
222. Томат Чорний принц 
ЕТМ-15 – 4,50 грн. за 0,1 г
Високопродуктивний. Щільний, 
200-400 г, солодкий, з винним 

ароматом. Ст. до фітофторозу. Для 
споживання свіжим та переробки.
223. Томат Хурма оранжева
ЕТМ-29 –4,50 грн. за 0,1 г
Схожий на хурму, 200-600 г, м'яси-
стий, солодкий, з підвищеним вмі-
стом каротину. Високоврожайний. 
Один з кращих салатних сортів.
224. Томат Груша чорна
ЕТМ-84 – 4,50 грн. за 0,1 г
Смачний, 50-80 г, не розтріскується. З 
підвищеним вмістом каротину, 
вітаміну С. Ст. до фітофторозу. Для 
споживання свіжим та консервування.
225. Томат Груша жовта
ЕТМ-305 –4,50 грн. за 0,1 г
Смачний, 50-80 г, не розтріскується, 
високоврожайний. Речовина міо-
цин, що міститься в томаті, допома-
гає зміцнити стінки судин. Для спо-
живання свіжим та консервування.
226. Томат Груша рожева
ЕТМ-83 – 4,50 грн. за 0,1 г
Смачний, 50-80 г, не розтріскуєть-
ся. Цінується за високу врожай-
ність. Для споживання свіжим та 
цільноплідного консервування.
227. Томат Груша червона 
ЕТМ-306 –4,50 грн. за 0,1 г
Смачний, 50-80 г, не розтріскуєть-
ся. Цінується за високу врожай-
ність. Для споживання свіжим та 
цільноплідного консервування.
228. Томат Руслан
ЕТМ-118 – 4,50 грн. за 0,1 г
Округлий, 180-300 г, має дієтичні 
властивості, містить багато кароти-
ну. Транспортабельний, ст. до віру-
су тютюнової мозаїки і фузаріозу.
229. Ювілейний Тарасенко
ЕТМ-298 –4,50 грн. за 0,1 г
Універсальний. Лежкий, 60-120 г, з 

носиком. Багатий на каротин, магній, 
натрій, калій, цинк і мідь. Ст. до фіто-
фторозу та бурої плямистості. 
230. Томат Цифомандра
ЕТМ-123 – 5 грн. за 0,1 г
Округлий, 300-400 г, м'ясистий, со-
лодкий, не розтріскується. Довго 
зберігається. Відрізняється дружною 
віддачею врожаю. 
Пізньостиглі сорти:
231. Томат Бізнес леді
ЕТМ-312 – 6 грн. за 0,15 г
Круглий, червоний, гладенький, 
130-180 г, смакові якості відмінні. 
Лежкий, транспортабельний. Дає 
стабільно високі врожаї.
232. Томат Жираф
ЕТМ-33 – 4,5 0грн. за 0,1 г
Томат до новорічного столу! Ко-
ли як не взимку хочеться поласува-
ти свіжими овочами, саме в цей пе-
ріод року нам так не вистачає віта-
мінів. Сорт томату «Жираф» надзви-
чайно довго зберігається в дома-
шніх умовах. Пізньостиглий, високо-
рослий (до 1,8 м) сорт. Плоди масою 
до 130 г, зривають зеленими, в до-
машніх умовах дозрівають 3-5 міс., 
протягом яких вони жовтіють. Те-
рмін дозрівання можна значно збі-
льшити (до червня), помістивши 
плоди в холодне місце. Урожайність 
до 5 кг/кущ. Використовується для 
зимового споживання в свіжому 
вигляді, гарні для засолювання за-
вдяки щільній м'якоті. 
233. Томат Колядник
ЕТМ-217 –5 грн. за 0,1 г
Високоврожайний. Серцеподібний, 
80-100 г, щільний, смачний. Для 
тривалого зберігання. Універсаль-
ного призначення.

САЛАТНІ ТОМАТИ
Ранньостиглі сорти:
234. Томат Біла вишня
ЕТМ-74 – 5 грн. за 0,1 г
Індетерм. Серцеподібний, 300-400 
г, біло-рожевий всередині. Смак 
фруктовий, з ароматом вишні. 
Врожайний, хворобостійкий.
235. Томат Колібрі F1
ЕТМ-327 – 6 грн. за 0,2 г
Овальний, 160 г, смачний. Стійкий 
до вірусу тютюнової мозаїки, верти-
цильозного і фузаріозного в'янення, 
бурої плямистості, нематод.
236. Томат Нептун F1
ЕТМ-242 – 8,50 грн. за 0,1 г
Детерм., врожайний. Округлий, 
100-140 г, не розтріскується, сма-
чний, лежкий. Хворобостійкий. 
237. Томат Рожеві щічки
ЕТМ-28 – 4,50 грн. за 0,1 г
Детерм., плескато-округлий, яскра-
во-малиново-рожевий, 200-350 г, ба-
гатокамерний, щільний. Транспорта-
бельний, лежкий, хворобостійкий. 
238. Томат Товстий Джек 
ЕТМ-339 – 6 грн. за 0,25 г
Детерм., високоврожайний. Для від-
критого грунту. Плоди великі, плоско-
округлі, до 300 г, ароматні, щільні. 
239. Томат Супер гінець
ЕТМ-279 –4,50 грн. за 0,1 г
Детермінантний. Округлий, до 120 г, 
щільний, транспортабельний. Вро-
жайний, хворобостійкий. Для прохо-
лодного літа з частими опадами.
240. Томат Феєрверк
ЕТМ-288 – 4,50 грн. за 0,1 г
Один з найсмачніших індетерм. 
салатних сортів. Плескатий, вели-
кий. Висока врожайність, оригіна-
льне забарвлення, смачний.
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177. Томат Загадка природи
ЕТМ-196 – 5 грн. за 0,1 г
Оригінальний. Округлий, 350 г. Вро-
жайність до 16 кг/м�. Рожевий ко-
лір надає характерний цукровий 
смак, а жовті відтінки - дієтичні 
властивості. Для вживання у свіжо-
му вигляді та консервування.
178. Томат Машенька
ЕТМ-234 –4,50 грн. за 0,1 г
Округлий, щільний, соковитий, сма-
чний, 200-250 г. Зав'язуються при 
будь-якій погоді. Хворобостійкий. 
Універсального призначення.
179. Томат Президент F1
ЕТМ-254 – 6 грн. за 0,1 г
Ексклюзивний гібрид. Круглий, 200-
250 г.,смачний. Товарний вигляд по-
над 10 днів. Хворобостійкий. Універ-
сального використання.
180. Томат Рання любов
ЕТМ-115 – 4,50 грн. за 0,1 г
Посухостійкий, плоско-округлий, аро-
матний, 300-400 г, смачний. Хворо-
бостійкий. Для свіжого споживання і 
кулінарних страв.
181. Томат Рожева сосулька
ЕТМ-262 – 4,50 грн. за 0,1 г
Видовжений, до 120 г, не тріскаєть-
ся, лежкий, врожайний. Для спожи-
вання у свіжому вигляді і цільно-
плідного консервування.
182. Томат Рожевий фламінго
ЕТМ-21 –4,50 грн. за 0,1 г
Сливовидний, 150-400 г, смачний, 
насіння мало. Плодоносить до мо-
розів. Відносно стійкий до засухи та 
фітофтори. Для салатів, консерву-
вання та соків.

183. Сливка гігант червона
ЕТМ-272 –4,50 грн. за 0,1 г
Сливовидний, до 250 г, щільний, 
солодкий. Привабливий зовнішній 
вигляд. Транспортабельний. Для 
салатів та консервування.
184. Сливка гігант рожева
ЕТМ-271 –4,50 грн. за 0,1 г
Сливовидний, до 250 г, смачний. 
Привабливий вигляд, підвищений 
вміст цукрів. Транспортабельний. 
Для салатів та консервування.
185. Томат Сливка смугаста
ЕТМ-119 –4,50 грн. за 0,1 г
Сливовидний, солодкий, 
ароматний, 90-120 г. Привабливий 
вигляд плодів. Транспортабельний. 
Для салатів та консервування.
186. Томат Сливка гігант 
оранжева
ЕТМ-273 –4,50 грн. за 0,1 г
Сливовидний, до 250 г, щільний, 
смачний. Транспортабельний. Для 
салатів та консервування.
187. Томат Тигрелла
ЕТМ-349 – 4,50 грн. за 0,2 г
Округлий, 100-130 г,  м'ясистий, 
смачний. Висока врожайність. Для 
споживання у свіжому вигляді та 
консервування.
188. Томат Толстой F1
ЕТМ-284 –17 грн. за 10 нас.
Округло-кубовидний, 180-200 г, ви-
соких товарних якостей. Хворобо-
стійкий. Для споживання в свіжому 
вигляді і переробки.
189. Томат Манімейкер
ЕТМ-9 – 4,50 грн. за 0,2 г
Універсальний для відкритого гру-

нту та теплиць. Слабо-ребристий, 
округлий, 65-90 г. Високоврожай-
ний, хворобостійкий. 
190. Томат Атлантида
ЕТМ-311 – 6 грн. за 0,15 г
Врожайний, округлий, великий, 
300-400 г, смачний. Для свіжого 
споживання та консервування.
191. Томат Фартовий
ЕТМ-340 – 6 грн. за 0,1 г
Високоврожайний, округлий, сма-
чний, 200-250 г, не розтріскуються. 
Транспортабельний. Відмінний для 
ринкового продажу.
Середньостиглі сорти:
192. Томат Амурський тигр
ЕТМ-71 – 5 грн. за 0,1 г
Універсальний, високоврожайний, 
транспортабельний, плоско-окру-
глий, до 120 г, щільний, смачний. 
На кущі формується 20-25 шт. 
193. Томат Алий мустанг
ЕТМ-310 – 6 грн. за 0,2 г
Видовжений, 200-250 г, м`ясистий, 
смачний. Врожайний, товарний 
сорт. Для салатів, переробки та до-
машнього консервування.
194. Томат Бедуїн
ЕТМ-154 – 4,50 грн. за 0,1 г
Універсальний сорт для теплиць і 
відкритого ґрунту. Грушоподібний, 
90-110 г.  Використовується як са-
латно-консервний сорт. 
195. Томат Варвара
ЕТМ-317 – 6 грн. за 0,2 г
Високоврожайний, сливовидний, 
250 г, смачний. Стійкий до неспри-
ятливих погодних умов. Для сала-
тів та консервування.

196. Томат Великий Мао
ЕТМ-161 – 4,50 грн. за 0,1 г
Врожайний, круглий, щільний, м'я-
систий, 150-200 г, в ідеальних умо-
вах до 400 г, смачний, хворобостій-
кий. Для соусів та пасти.
197. Томат Візир
ЕТМ-169 – 4,50 грн. за 0,1 г
Універсальний, округлий, 100-180 г. 
Для відкритого і закритого ґрунта. 
Толерантний до фітофторозу. Для 
домашньої кулінарії.
198. Томат Дамський угодник
ЕТМ-185 –4,50 грн. за 0,1 г
Циліндричний, 100-150 г. Стійкий 
до несприятливих умов вирощу-
вання. Хворобостійкий. Універсаль-
ного призначення.
199. Томат Дика троянда
ЕТМ-90 – 4,50 грн. за 0,2 г
Круглий, злегка сплющений, 350-
450 г. Відносно стійкий до фузаріо-
зу. Для свіжого використання та 
переробки. Для теплиць.
200. Томат Золота королева
ЕТМ-44 – 4,50 грн. за 0,2 г
Хворобостійкий, універсальний, окру-
глий, середній, м'ясистий, з підвище-
ним вмістом каротину і цукру. Дієти-
чне й дитячє харчування. 
201. Томат Ілля Муромець
ЕТМ-203 – 4,50 грн. за 0,1 г
Круглий, до 230 г, щільний, сокови-
тий. Для теплиць і відкритого ґру-
нту. Хворобостійкий. Для свіжого 
вживання та кулінарії.
202. Індійський смугастий
ЕТМ-205 – 5 грн. за 0,1 г
Високоврожайний, плоско-окру-

глий, до 300 г, м`ясистий, смачний. 
Для відкритого ґрунту і теплиць. 
Для соків, салатів та переробки.
203. Комбітомат Тарасенко
ЕТМ-218 –4,50 грн. за 0,1 г
Овальний, м`ясистий, щільний, до 
300 г. Транспортабельний, відносно 
холодостійкий та хворобостійкий. Для 
тривалого зберігання, консервування.
204. Коричневий ребристий
ЕТМ-219 – 4,50 грн. за 0,1 г
Урожайний, плоско-округлий, ре-
бристий, щільний, 120-150 г, соло-
дкий. Салатного призначення та для 
переробки.
205. Томат Банан
ЕТМ-30 – 4,50 грн. за 0,1 г
Універсальний, циліндричний, м'я-
систий, солодкий, 70 г, смачний, 
транспортабельний. Врожайність 
куща до 3 кг. Для консервації.
206. Королівська краса
ЕТМ-99 –4,50 грн. за 0,1 г
Округло-овальний, 100-150 г, аро-
матний, солодкий. Врожайність до 
6 кг з куща. Для споживання в сві-
жому вигляді та консервування.
207. Томат Крон принц
ЕТМ-225 – 4,50 грн. за 0,1 г
Сливоподібний, з носиком, 60-70 г, 
смачний. Врожайний та стійкий до 
фітофторозу сорт. Лежкий. Універ-
сального використання.
208. Томат Кримська троянда
ЕТМ-226 – 4,50 грн. за 0,1 г
Для неопалюваних теплиць і від-
критого ґрунту. Грушоподібний, 90-
120 г, смачний. Транспортабельний. 
Універсального призначення.

209. Томат Надія Тарасенко
ЕТМ-241 –4,50 грн. за 0,1 г
Витягнутий, з носиком, щільний, 
смачний, 100-120 г. Для споживан-
ня в свіжому вигляді і консерву-
вання. Хворобостійкий та посухо-
стійкий. Можна вирощувати без-
розсадним способом.
210. Томат Лампа Алладіна
ЕТМ-228 – 4,50 грн. за 0,1 г
Грушоподібний, 120-300 г. Високі 
смакові та дієтичні якості. Транс-
портабельний. Для використання у 
свіжому вигляді і консервування.
211. Томат Перцевидний
ЕТМ-31 – 4,50 грн. за 0,1 г
Перцеподібний, м'ясисті, солодкі, 
80-150 г, мало насіння. Високовро-
жайний та транспортабельний. Для 
свіжого вживання та кулінарії.
212. Перцевидний смугастий
ЕТМ-250 – 4,50 грн. за 0,1 г
Перцеподібний, солодкі, 80-150 г, 
містять мало насіння. Високоврожа-
йний. Універсального використання.
213. Перцевидний рожевий
ЕТМ-251 –4,5 0грн. за 0,1 г
Перцеподібний, солодкий, 80-150 г, 
мало насіння. Стійкий до розтріску-
вання, транспортабельний. Для 
вживання свіжими та кулінарії.
214. Перцевидний жовтий
ЕТМ-252 – 4,50 грн. за 0,1 г
Перцеподібний, мало насіння, стій-
кий до розтріскування, транспорта-
бельний, посухостійкий. Для вжи-
вання свіжими та кулінарії.
215. Томат Перцевидний 
оранжевий
ЕТМ-253 – 4,50 грн. за 0,1 г
Перцеподібний, ароматний, 80-150 г. 
Стійкий до розтріскування, посухості-

йкий. Універсального призначення.
216. Томат Цукровий бізон
ЕТМ-266 – 4,50 грн. за 0,1 г
Високоврожайний, плоско-округлий, 
красивий, солодкий, 300-400 г. Для 
споживання в свіжому вигляді, пере-
робки і консервування. 
217. Томат Сосулєчка
ЕТМ-277 –4,50 грн. за 0,1 г
Цилідричний, м'ясистий, 60-70 г. 
Високоврожайний, підвищений 
вміст каротину і хворобостійкість. 
Салатно-консервного призначення.
218. Томат Трюфель рожевий
ЕТМ-285 –4,50 грн. за 0,1 г
Грушоподібний, 100-150 г, м'яси-
стий, щільний, високоврожайний, 
лежкий. Цільноплідне консервуван-
ня та вживання в свіжому вигляді.
219. Томат Трюфель чорний
ЕТМ-346 –4,50 грн. за 0,1 г
Грушоподібний, до 100-150 г, м'яси-
стий, щільний, високоврожайний, 
лежкий. Цільноплідне консервування 
та вживання в свіжому вигляді.
220. Томат Трюфель жовтий
ЕТМ-20 – 4,50 грн. за 0,1 г
Грушоподібний, до 100-150 г, м'яси-
стий, щільний, високоврожайний, 
лежкий. Цільноплідне консервуван-
ня та вживання в свіжому вигляді.
221. Долгохранящийся
ЕТМ-190 – 4,50 грн. за 0,1 г
Довготривалого зберігання (до бе-
резня). Щільний, 200-300 г, черво-
но-оранжевий. Зберігається в кім-
натних умовах при оптимальній 
температурі +18- +20°С.
222. Томат Чорний принц 
ЕТМ-15 – 4,50 грн. за 0,1 г
Високопродуктивний. Щільний, 
200-400 г, солодкий, з винним 

ароматом. Ст. до фітофторозу. Для 
споживання свіжим та переробки.
223. Томат Хурма оранжева
ЕТМ-29 –4,50 грн. за 0,1 г
Схожий на хурму, 200-600 г, м'яси-
стий, солодкий, з підвищеним вмі-
стом каротину. Високоврожайний. 
Один з кращих салатних сортів.
224. Томат Груша чорна
ЕТМ-84 – 4,50 грн. за 0,1 г
Смачний, 50-80 г, не розтріскується. З 
підвищеним вмістом каротину, 
вітаміну С. Ст. до фітофторозу. Для 
споживання свіжим та консервування.
225. Томат Груша жовта
ЕТМ-305 –4,50 грн. за 0,1 г
Смачний, 50-80 г, не розтріскується, 
високоврожайний. Речовина міо-
цин, що міститься в томаті, допома-
гає зміцнити стінки судин. Для спо-
живання свіжим та консервування.
226. Томат Груша рожева
ЕТМ-83 – 4,50 грн. за 0,1 г
Смачний, 50-80 г, не розтріскуєть-
ся. Цінується за високу врожай-
ність. Для споживання свіжим та 
цільноплідного консервування.
227. Томат Груша червона 
ЕТМ-306 –4,50 грн. за 0,1 г
Смачний, 50-80 г, не розтріскуєть-
ся. Цінується за високу врожай-
ність. Для споживання свіжим та 
цільноплідного консервування.
228. Томат Руслан
ЕТМ-118 – 4,50 грн. за 0,1 г
Округлий, 180-300 г, має дієтичні 
властивості, містить багато кароти-
ну. Транспортабельний, ст. до віру-
су тютюнової мозаїки і фузаріозу.
229. Ювілейний Тарасенко
ЕТМ-298 –4,50 грн. за 0,1 г
Універсальний. Лежкий, 60-120 г, з 

носиком. Багатий на каротин, магній, 
натрій, калій, цинк і мідь. Ст. до фіто-
фторозу та бурої плямистості. 
230. Томат Цифомандра
ЕТМ-123 – 5 грн. за 0,1 г
Округлий, 300-400 г, м'ясистий, со-
лодкий, не розтріскується. Довго 
зберігається. Відрізняється дружною 
віддачею врожаю. 
Пізньостиглі сорти:
231. Томат Бізнес леді
ЕТМ-312 – 6 грн. за 0,15 г
Круглий, червоний, гладенький, 
130-180 г, смакові якості відмінні. 
Лежкий, транспортабельний. Дає 
стабільно високі врожаї.
232. Томат Жираф
ЕТМ-33 – 4,5 0грн. за 0,1 г
Томат до новорічного столу! Ко-
ли як не взимку хочеться поласува-
ти свіжими овочами, саме в цей пе-
ріод року нам так не вистачає віта-
мінів. Сорт томату «Жираф» надзви-
чайно довго зберігається в дома-
шніх умовах. Пізньостиглий, високо-
рослий (до 1,8 м) сорт. Плоди масою 
до 130 г, зривають зеленими, в до-
машніх умовах дозрівають 3-5 міс., 
протягом яких вони жовтіють. Те-
рмін дозрівання можна значно збі-
льшити (до червня), помістивши 
плоди в холодне місце. Урожайність 
до 5 кг/кущ. Використовується для 
зимового споживання в свіжому 
вигляді, гарні для засолювання за-
вдяки щільній м'якоті. 
233. Томат Колядник
ЕТМ-217 –5 грн. за 0,1 г
Високоврожайний. Серцеподібний, 
80-100 г, щільний, смачний. Для 
тривалого зберігання. Універсаль-
ного призначення.

САЛАТНІ ТОМАТИ
Ранньостиглі сорти:
234. Томат Біла вишня
ЕТМ-74 – 5 грн. за 0,1 г
Індетерм. Серцеподібний, 300-400 
г, біло-рожевий всередині. Смак 
фруктовий, з ароматом вишні. 
Врожайний, хворобостійкий.
235. Томат Колібрі F1
ЕТМ-327 – 6 грн. за 0,2 г
Овальний, 160 г, смачний. Стійкий 
до вірусу тютюнової мозаїки, верти-
цильозного і фузаріозного в'янення, 
бурої плямистості, нематод.
236. Томат Нептун F1
ЕТМ-242 – 8,50 грн. за 0,1 г
Детерм., врожайний. Округлий, 
100-140 г, не розтріскується, сма-
чний, лежкий. Хворобостійкий. 
237. Томат Рожеві щічки
ЕТМ-28 – 4,50 грн. за 0,1 г
Детерм., плескато-округлий, яскра-
во-малиново-рожевий, 200-350 г, ба-
гатокамерний, щільний. Транспорта-
бельний, лежкий, хворобостійкий. 
238. Томат Товстий Джек 
ЕТМ-339 – 6 грн. за 0,25 г
Детерм., високоврожайний. Для від-
критого грунту. Плоди великі, плоско-
округлі, до 300 г, ароматні, щільні. 
239. Томат Супер гінець
ЕТМ-279 –4,50 грн. за 0,1 г
Детермінантний. Округлий, до 120 г, 
щільний, транспортабельний. Вро-
жайний, хворобостійкий. Для прохо-
лодного літа з частими опадами.
240. Томат Феєрверк
ЕТМ-288 – 4,50 грн. за 0,1 г
Один з найсмачніших індетерм. 
салатних сортів. Плескатий, вели-
кий. Висока врожайність, оригіна-
льне забарвлення, смачний.
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241. Томат Банзай
ЕТМ-304 – 4,50 грн. за 0,1 г
Плоско-округлий, 160 г, ароматний. 
Стійкий до вірусу тютюнової моза-
їки, кладоспоріозу, фузаріозу. Для 
теплиць і відкритого грунту.
242. Томат Шоколадна 
амазонка
ЕТМ-343 – 6 грн. за 0,15 г
Індетерм., округлий, до 200 г, соло-
дкий, м'ясистий, соковитий. Висока 
врожайність та оригінальне забарв-
лення. 
Середньостиглі сорти:
243. Томат Апельсин
ЕТМ-73 – 4,50 грн. за 0,1 г
Високорослий, округлий, 180-200 г, 
м'ясистий. Стабільно врожайний. 
Смакові якості відмінні. 
244. Томат Богатир Маслова
ЕТМ-159 – 4,50 грн. за 0,1 г
Індетерм., великий, 350-400 г, окру-
глий, м'ясистий, смачний. Для від-
критого ґрунта та теплиць. Хворо-
бостійкий.
245. Томат Райська насолода
ЕТМ-22 – 4,50 грн. за 0,1 г
Індетерм., плоско-округлий, 350-
400 г, м`ясистий, щільний. Хворо-
бостійкий. Для вживання свіжими 
та приготування пюре.
246. Томат Ізумрудне яблуко
ЕТМ-97 –5 грн. за 0,1 г
Індетерм., плескато-округлий, 200-
300 г, ароматний, смачний. Високо-
врожайний, крупноплідний. 
247. Томат Фіолетовий
ЕТМ-121 – 4,50 грн. за 0,1 г
Індетерм., унікальний. Округлий, 
150-180 г. Смак інтенсивний, сві-

жий, солодкий і злегка терпкий. 
Високоврожайний. Пігмент, що в 
них знаходиться, знижує ризик 
серцевих захворювань. 
248. Томат Імператорський
ЕТМ-204 –4,50 грн. за 0,1 г
Індетерм., круглий, 300-400 г, сма-
чний. Високоврожайний, з трива-
лим періодом плодоношення. 
249. Томат Олімп
ЕТМ-247 – 4,50 грн. за 0,1 г
Індетерм., плоско-округлий, до 400 
г, м'ясистий, щільний. Смачний та 
ароматний. Крупноплідний, вро-
жайний і транспортабельний. 
250. Томат Чорний слон
ЕТМ-294 –4,50 грн. за 0,1 г
Індетерм., плоско-округлий, чорно-
коричневі, 180-300 г, м'ясистий. 
Цінність сорту - оригінальне забарв-
лення і відмінний смак. 
251. Томат Чорномор
ЕТМ-341 –6 грн. за 0,1 г
Індетерм., плоско-округлий, 300-
400 г, солодкий, не розтріскується. 
Добре зав'язує плоди при неспри-
ятливих погодних умовах. 
252. Томат Фаворит
ЕТМ-348 – 4,50 грн. за 0,2 г
Індентерм., плоско-округлий, 250- 
400 г, м'ясистий. Для використання 
свіжими та переробки. Хворобо-
стійкий, посухостійкий. 
253. Томат Яблучний спас
ЕТМ-344 – 6 грн. за 0,25 г
Детерм., округлий, гладкий, 150-
180 г, соковитий, м'ясистий, аро-
матний. Високоврожайний з три-
валим періодом плодоношення. 
254. Томат Японський краб

ЕТМ-345 – 6 грн. за 0,15 г
Індетерм., плоско-округлий, 250-
300 г, смачний, м'ясистий. Високо-
врожайний та хворобостійкістю. 
Пізньостиглі сорти: 
255. Томат Сибірський малахіт
ЕТМ-267 – 5 грн. за 0,1 г
Індетерм., врожайний, округлий, 
гладкий, зелено-жовтий, 90-100 г, 
смачний. Для відкритого ґрунту і 
теплиць. 

ТОМАТИ 
ДЛЯ КОНСЕРВУВАННЯ, 
СОЛІННЯ ТА ПЕРЕРОБКИ
Ранньостиглі сорти:
256. Володимир Висоцький
ЕТМ-171 – 4,50 грн. за 0,1 г
Детерм., для відкритого грунту і 
теплиць. Округлий, щільний, 120-
150 г. Ст. до температурних змін, 
врожайний. Для консервації.
257. Томат Іскорка
ЕТМ-6 – 4,50 грн. за 0,2 г
Детермінантний. Овальний, 95-110 
г. Високоврожайний, для нечастих 
зборів, транспортабельний, лежкий. 
Для консервування.
258. Томат Карась
ЕТМ-207 – 4,50 грн. за 0,1 г
Детерм., високоврожайний. Окру-
гло-овальний, 100-140 г, щільний, 
смачний. Дружнє дозрівання пло-
дів. Для засолу та переробки.
259. Томат Каспар F1
ЕТМ-209 –15 грн. за 10 нас.
Детермінантний. Перцевидний, 
100-130 г, м`ясистий, щільний, 
смачний. Урожайний та транспор-
табельний. Для консервування.

260. Червоний мисливець
ЕТМ-223 – 4,50 грн. за 0,1 г
Детерм., високоврожайний. Ова-
льний, 90-100 г, ароматний. Транс-
портабельний, дружнє дозрівання 
плодів. Для консервування та пере-
робки.
261. Томат Медок
ЕТМ-105 –4,50 грн. за 0,1 г
Індетерм., сливовидний, видовже-
ний, 80-100 г, солодкуватий. Неви-
багливий, хворобостійкий, транс-
портабельний. Для консервування.
262. Томат Оберіг
ЕТМ-59 – 4,50 грн. за 0,1 г
Детерм., врожайний. Сливоподіб-
ний, 70-80 г, смачний. Толерантний 
до фітофторозу, макроспоріозу і не-
сприятливих умов сорт.
263. Томат Обжора
ЕТМ-246 – 4,50 грн. за 0,1 г
Детерм., суперврожайний. Сливо-
подібний, 70 г. Солодкий з кислин-
кою. Лежкий, транспортабельний, 
хворобостійкий. Для консервування.
264. Томат Ред Хантер
ЕТМ-337 – 6 грн. за 0,15 г
Низькорослий. Сливовидний, 90-100 
г, м'якоть щільна. Високоврожайний. 
Для переробки і консервування.
265. Томат Ренет
ЕТМ-259 – 4,50 грн. за 0,1 г
Детерм., плоско-округлий, 70-80 г, 
не розстріскується. Лежкий, транс-
портабельний та стійкий до захво-
рювань. Для консервування.
266. Сибірський Скороспілий
ЕТМ-268 – 4,50 грн. за 0,2 г
Детерм., універсальний. Плоско-
округлий, слаборебристий, арома-

тний, 60-110 г. Одночасне дозріван-
ня. Для соків, соусів та пюре. 
267. Томат Снігуронька
ЕТМ-274 – 5 грн. за 0,1 г
Детермінантний. Округлий, 75-90 г. 
Високоврожайний, засухостійкий. 
Хороша зав'язь плодів при неспри-
ятливих умовах. 
268. Томат Чайка
ЕТМ-125 – 5 грн. за 0,1 г
Детермінантний. Округлий, 70-90 г, 
не розтріскуються. Високоврожа-
йний, хворобостійкий. Для консер-
вування та переробки.
269. Томат Елеонора
ЕТМ-297 – 4,50 грн. за 0,1 г
Детерм., високоврожайний, 
хворобостійкий. Округлий, гла-
дкий, щільний, 80-90 г. Дру-
жнє, рясне плодоношення, 
товарність.
Середньостиглі сорти: 
270. Томат Аделіна
ЕТМ-137 – 4,50 грн. за 0,1 г
Детерм., високоврожайний. Для 
відкритого грунту. Сливоподібний, 
соковитий, 70-95 г. Хворобостійкий 
до фузаріозу та спеки. 
271. Томат Велика дівчинка
ЕТМ-314 – 6 грн. за 0,1 г
Індетерм., лежкий. Сливовидний, 
200-300 г, не розтріскується. Для 
консервування, соління та переробки.
272. Томат Червоні свічки
ЕТМ-139 – 5 грн. за 0,1 г
Детермінантний. 100-120 г, цилін-
дричний, з носиком, зібраний в ке-
тяги по 4-5 шт, смачний, стійкий до 
механічних пошкоджень. Практи-
чно 100% зав'язування плодів. 

273. Томат Дядя Стьопа
ЕТМ-193 – 5 грн. за 0,1 г
Новий індетерм., для теплиць і від-
критих грунтів. Банановидний з но-
сиком, злегка зігнутий, 100-200 г. 
Для засолювання, оскільки майже 
не містить соку, крохмалистий і 
твердий. Відмінний у зберіганні і 
швидкому заморожуванні на зиму. 
274. Томат Астероїд
ЕТМ-146 – 4,50 грн. за 0,1 г
Детерм., високоврожайний. Пло-
ско-округлий, слаборебристий, 
160-200 г, до 350 г. Транспортабель-
ний. Для консервації та переробки.
275. Томат Принцеса 
Турандот
ЕТМ-255 – 4,50 грн. за 0,1 г
Індетерм., грушеподібний, до 150 г, 
кисло-солодкий, смакові якості від-
мінні. Один з кращих сортів для 
консервування та соління.
276. Томат Тещин язик
ЕТМ-282 – 5 грн. за 0,1 г
Індетерм., циліндричний з конусо-
видним кінчиком, 140-210 г, м'яси-
стий, майже не містить рідини. Ви-
соковрожайний.
277. Французький гроновий 
ЕТМ-290 – 5 грн. за 0,1 г
Детермінантний. Видовжений, 80-100 
г, цукровий. Високоврожайний (до 20 
кг з куща), транспортабельний. Для 
цільноплідного консервування.
278. Томат Миколка

ЕТМ-45 – 4,50 грн. за 0,1 г
Детерм., видовжений, 70-90 г. Ста-
більно врожайний, дружнє дозріван-
ня, смачний. Хворобостійкий. Для 
соління і консервування.
279. Томат Японський перст
ЕТМ-301 – 5 грн. за 0,1 г
Детерм., високоврожайний. Видовже-
ний, 95-105 г, щільний. Для відкри-
того ґрунту і теплиць. Для цільноплід-
ного консервування.
Пізньостиглі сорти:
280. Томат Де барао 
червоний
ЕТМ-13 – 4,50 грн. за 0,1 г
Високоврожайний. Овальний, 60-90 
г, м'ясистий, солодкий, не розтріс-
кується. Лежкий, стійкий до різних 
погодних умов.
281. Томат Де барао золотий
ЕТМ-87 – 4,50 грн. за 0,1 г
Індетерм., високоврожайний. 
Овальний, 60-90 г, м'ясистий, 
солодкий, не розтріскується. 
Лежкий, стійкий до фітофторозу. 
282. Томат Де барао 
оранжевий
ЕТМ-187 –4,50 грн. за 0,1 г
Індетерм., високоврожайний. Ова-
льний, 60-90 г, солодкий, не розтрі-
скується. Транспортабельний, ле-
жкий. Стійкий до фітофторозу. 
283. Томат Де барао смугастий
ЕТМ-188 –4,50 грн. за 0,1 г
Індетерм., високоврожайний транс-

портабельний. Овальний, 60-90 г, 
м'ясистий, солодкий. Лежкий, стій-
кий до фітофторозу. 
284. Томат Де барао рожевий
ЕТМ-88 – 4,50 грн. за 0,1 г
Індетерм., високоврожайний. Ова-
льний, 60-90 г, м'ясистий, солодкий. 
Транспортабельний, лежкий. Стій-
кий до фітофторозу. 
285. Томат Де барао царський
ЕТМ-189 – 4,50 грн. за 0,1 г
Індетерм., високоврожайний. Ова-
льний, до 100 г, смачний. Транспор-
табельний, лежкий, стійкий до фіто-
фторозу. 
286. Томат Де барао чорний
ЕТМ-89 – 4,50 грн. за 0,1 г
Індетерм., високоврожайний транс-
портабельний. Овальний, 60-90 г, 
м'ясистий, солодкий. Лежкий, стій-
кий до фітофторозу.
287. Томат Чудо світу
ЕТМ-129 –4,50 грн. за 0,1 г
Оригінальний. Овальний, нагадують 
лимон, 50-80 г, щільний, не розтрі-
скується. Посухостійкий. Один з кра-
щих засолювальних сортів.

ЕКЗОТИЧНІ ТОМАТИ
Ранньостиглі сорти:
288. Томат Граффіті рожевий
ЕТМ-181 –5 грн. за 0,1 г
Індетерм., врожайний, невиба-
гливий, хворобостійкий, ст. до 
загущення. Округлий, до 100 г, 

соковитий. Без підв'язки, пасин-
кування.
289. Граффіті червоний
ЕТМ-180 – 5 грн. за 0,1 г
Індетерм., врожайний, невибагли-
вий у вирощуванні, хворобостій-
кий. Округлий, до 100 г, соковитий, 
смачний. Декоративний.
290. Томат Мулатка
ЕТМ-332 – 6 грн. за 0,2 г
Детерм., круглий, солодкий, пікант-
ний, 250-300 г. Не потребує підв'я-
зування та пасинкування. Плодоно-
сить до пізньої осені.
Середньостиглі сорти:
291. Томат Блєве П-20
ЕТМ-158 – 5 грн. за 0,1 г
Унікальний, індентерм., багатий 
антиоксидантами та вітаміном С, 
круглий, щільний, солодкуватий, 
ароматний, 80 г. Для салатів.
292. Томат Ізумрудна груша
ЕТМ-96 – 5 грн. за 0,1 г
Індетерм., унікальний сорт, грушо-
видний, 100-170 г, не розтріскуєть-
ся, фруктового смаку. Ст. до будь 
яких погодних умов, лежкий. Уні-
версального використання.
293. Томат Чеснови
ЕТМ-296 – 5 грн. за 0,1 г
Врожайний. Плоди незвичайні, скла-
даються з окремих часточок, як го-
ловка часнику, масою до 400 г, сма-
чні. Називають «томатом мандрівни-
ка» за зручність брати з собою в до-

рогу. Універсального використання.
294. Томат Грибне лукошко 
ЕТМ-320 – 6 грн. за 0,15 г
Детерм., великий, ребристий, ніби 
складається з окремих часточок, 
250-350 г, смачні. Для салатів, фар-
ширування та свіжого споживання.
295. Томат Пустотілий білий
ЕТМ-256 – 4,50 грн. за 0,1 г
Індетерм., високоврожайний сорт. 
Плоди незвичайні, кубовидні, все-
редині пустотілі, масою 150-220 г. 
Смачний. Для фарширування. 
296. Томат Гогошар смугастий
ЕТМ-178 – 4,50 грн. за 0,1 г
Індетерм., пустотілий, лежкий. Пло-
ди кубовидні, до 150 г, щільні, соло-
дкі. Для салатів та фарширування.

297. Томат Волове серце біле 
ЕТМ-165 - 4,70 грн. за 0,1 г
298. Томат Волове серце 
червоне 
ЕТМ-81 - 4,70 грн. за 0,1 г
299. Томат Волове серце 
оранжеве 
ЕТМ-80 - 4,90 грн. за 0,1 г
300. Томат Зебра жовта
ЕТМ-92 - 4,90 грн. за 0,1 г

Детальна інформація про 
томати 297-300 на стор. 8
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241. Томат Банзай
ЕТМ-304 – 4,50 грн. за 0,1 г
Плоско-округлий, 160 г, ароматний. 
Стійкий до вірусу тютюнової моза-
їки, кладоспоріозу, фузаріозу. Для 
теплиць і відкритого грунту.
242. Томат Шоколадна 
амазонка
ЕТМ-343 – 6 грн. за 0,15 г
Індетерм., округлий, до 200 г, соло-
дкий, м'ясистий, соковитий. Висока 
врожайність та оригінальне забарв-
лення. 
Середньостиглі сорти:
243. Томат Апельсин
ЕТМ-73 – 4,50 грн. за 0,1 г
Високорослий, округлий, 180-200 г, 
м'ясистий. Стабільно врожайний. 
Смакові якості відмінні. 
244. Томат Богатир Маслова
ЕТМ-159 – 4,50 грн. за 0,1 г
Індетерм., великий, 350-400 г, окру-
глий, м'ясистий, смачний. Для від-
критого ґрунта та теплиць. Хворо-
бостійкий.
245. Томат Райська насолода
ЕТМ-22 – 4,50 грн. за 0,1 г
Індетерм., плоско-округлий, 350-
400 г, м`ясистий, щільний. Хворо-
бостійкий. Для вживання свіжими 
та приготування пюре.
246. Томат Ізумрудне яблуко
ЕТМ-97 –5 грн. за 0,1 г
Індетерм., плескато-округлий, 200-
300 г, ароматний, смачний. Високо-
врожайний, крупноплідний. 
247. Томат Фіолетовий
ЕТМ-121 – 4,50 грн. за 0,1 г
Індетерм., унікальний. Округлий, 
150-180 г. Смак інтенсивний, сві-

жий, солодкий і злегка терпкий. 
Високоврожайний. Пігмент, що в 
них знаходиться, знижує ризик 
серцевих захворювань. 
248. Томат Імператорський
ЕТМ-204 –4,50 грн. за 0,1 г
Індетерм., круглий, 300-400 г, сма-
чний. Високоврожайний, з трива-
лим періодом плодоношення. 
249. Томат Олімп
ЕТМ-247 – 4,50 грн. за 0,1 г
Індетерм., плоско-округлий, до 400 
г, м'ясистий, щільний. Смачний та 
ароматний. Крупноплідний, вро-
жайний і транспортабельний. 
250. Томат Чорний слон
ЕТМ-294 –4,50 грн. за 0,1 г
Індетерм., плоско-округлий, чорно-
коричневі, 180-300 г, м'ясистий. 
Цінність сорту - оригінальне забарв-
лення і відмінний смак. 
251. Томат Чорномор
ЕТМ-341 –6 грн. за 0,1 г
Індетерм., плоско-округлий, 300-
400 г, солодкий, не розтріскується. 
Добре зав'язує плоди при неспри-
ятливих погодних умовах. 
252. Томат Фаворит
ЕТМ-348 – 4,50 грн. за 0,2 г
Індентерм., плоско-округлий, 250- 
400 г, м'ясистий. Для використання 
свіжими та переробки. Хворобо-
стійкий, посухостійкий. 
253. Томат Яблучний спас
ЕТМ-344 – 6 грн. за 0,25 г
Детерм., округлий, гладкий, 150-
180 г, соковитий, м'ясистий, аро-
матний. Високоврожайний з три-
валим періодом плодоношення. 
254. Томат Японський краб

ЕТМ-345 – 6 грн. за 0,15 г
Індетерм., плоско-округлий, 250-
300 г, смачний, м'ясистий. Високо-
врожайний та хворобостійкістю. 
Пізньостиглі сорти: 
255. Томат Сибірський малахіт
ЕТМ-267 – 5 грн. за 0,1 г
Індетерм., врожайний, округлий, 
гладкий, зелено-жовтий, 90-100 г, 
смачний. Для відкритого ґрунту і 
теплиць. 

ТОМАТИ 
ДЛЯ КОНСЕРВУВАННЯ, 
СОЛІННЯ ТА ПЕРЕРОБКИ
Ранньостиглі сорти:
256. Володимир Висоцький
ЕТМ-171 – 4,50 грн. за 0,1 г
Детерм., для відкритого грунту і 
теплиць. Округлий, щільний, 120-
150 г. Ст. до температурних змін, 
врожайний. Для консервації.
257. Томат Іскорка
ЕТМ-6 – 4,50 грн. за 0,2 г
Детермінантний. Овальний, 95-110 
г. Високоврожайний, для нечастих 
зборів, транспортабельний, лежкий. 
Для консервування.
258. Томат Карась
ЕТМ-207 – 4,50 грн. за 0,1 г
Детерм., високоврожайний. Окру-
гло-овальний, 100-140 г, щільний, 
смачний. Дружнє дозрівання пло-
дів. Для засолу та переробки.
259. Томат Каспар F1
ЕТМ-209 –15 грн. за 10 нас.
Детермінантний. Перцевидний, 
100-130 г, м`ясистий, щільний, 
смачний. Урожайний та транспор-
табельний. Для консервування.

260. Червоний мисливець
ЕТМ-223 – 4,50 грн. за 0,1 г
Детерм., високоврожайний. Ова-
льний, 90-100 г, ароматний. Транс-
портабельний, дружнє дозрівання 
плодів. Для консервування та пере-
робки.
261. Томат Медок
ЕТМ-105 –4,50 грн. за 0,1 г
Індетерм., сливовидний, видовже-
ний, 80-100 г, солодкуватий. Неви-
багливий, хворобостійкий, транс-
портабельний. Для консервування.
262. Томат Оберіг
ЕТМ-59 – 4,50 грн. за 0,1 г
Детерм., врожайний. Сливоподіб-
ний, 70-80 г, смачний. Толерантний 
до фітофторозу, макроспоріозу і не-
сприятливих умов сорт.
263. Томат Обжора
ЕТМ-246 – 4,50 грн. за 0,1 г
Детерм., суперврожайний. Сливо-
подібний, 70 г. Солодкий з кислин-
кою. Лежкий, транспортабельний, 
хворобостійкий. Для консервування.
264. Томат Ред Хантер
ЕТМ-337 – 6 грн. за 0,15 г
Низькорослий. Сливовидний, 90-100 
г, м'якоть щільна. Високоврожайний. 
Для переробки і консервування.
265. Томат Ренет
ЕТМ-259 – 4,50 грн. за 0,1 г
Детерм., плоско-округлий, 70-80 г, 
не розстріскується. Лежкий, транс-
портабельний та стійкий до захво-
рювань. Для консервування.
266. Сибірський Скороспілий
ЕТМ-268 – 4,50 грн. за 0,2 г
Детерм., універсальний. Плоско-
округлий, слаборебристий, арома-

тний, 60-110 г. Одночасне дозріван-
ня. Для соків, соусів та пюре. 
267. Томат Снігуронька
ЕТМ-274 – 5 грн. за 0,1 г
Детермінантний. Округлий, 75-90 г. 
Високоврожайний, засухостійкий. 
Хороша зав'язь плодів при неспри-
ятливих умовах. 
268. Томат Чайка
ЕТМ-125 – 5 грн. за 0,1 г
Детермінантний. Округлий, 70-90 г, 
не розтріскуються. Високоврожа-
йний, хворобостійкий. Для консер-
вування та переробки.
269. Томат Елеонора
ЕТМ-297 – 4,50 грн. за 0,1 г
Детерм., високоврожайний, 
хворобостійкий. Округлий, гла-
дкий, щільний, 80-90 г. Дру-
жнє, рясне плодоношення, 
товарність.
Середньостиглі сорти: 
270. Томат Аделіна
ЕТМ-137 – 4,50 грн. за 0,1 г
Детерм., високоврожайний. Для 
відкритого грунту. Сливоподібний, 
соковитий, 70-95 г. Хворобостійкий 
до фузаріозу та спеки. 
271. Томат Велика дівчинка
ЕТМ-314 – 6 грн. за 0,1 г
Індетерм., лежкий. Сливовидний, 
200-300 г, не розтріскується. Для 
консервування, соління та переробки.
272. Томат Червоні свічки
ЕТМ-139 – 5 грн. за 0,1 г
Детермінантний. 100-120 г, цилін-
дричний, з носиком, зібраний в ке-
тяги по 4-5 шт, смачний, стійкий до 
механічних пошкоджень. Практи-
чно 100% зав'язування плодів. 

273. Томат Дядя Стьопа
ЕТМ-193 – 5 грн. за 0,1 г
Новий індетерм., для теплиць і від-
критих грунтів. Банановидний з но-
сиком, злегка зігнутий, 100-200 г. 
Для засолювання, оскільки майже 
не містить соку, крохмалистий і 
твердий. Відмінний у зберіганні і 
швидкому заморожуванні на зиму. 
274. Томат Астероїд
ЕТМ-146 – 4,50 грн. за 0,1 г
Детерм., високоврожайний. Пло-
ско-округлий, слаборебристий, 
160-200 г, до 350 г. Транспортабель-
ний. Для консервації та переробки.
275. Томат Принцеса 
Турандот
ЕТМ-255 – 4,50 грн. за 0,1 г
Індетерм., грушеподібний, до 150 г, 
кисло-солодкий, смакові якості від-
мінні. Один з кращих сортів для 
консервування та соління.
276. Томат Тещин язик
ЕТМ-282 – 5 грн. за 0,1 г
Індетерм., циліндричний з конусо-
видним кінчиком, 140-210 г, м'яси-
стий, майже не містить рідини. Ви-
соковрожайний.
277. Французький гроновий 
ЕТМ-290 – 5 грн. за 0,1 г
Детермінантний. Видовжений, 80-100 
г, цукровий. Високоврожайний (до 20 
кг з куща), транспортабельний. Для 
цільноплідного консервування.
278. Томат Миколка

ЕТМ-45 – 4,50 грн. за 0,1 г
Детерм., видовжений, 70-90 г. Ста-
більно врожайний, дружнє дозріван-
ня, смачний. Хворобостійкий. Для 
соління і консервування.
279. Томат Японський перст
ЕТМ-301 – 5 грн. за 0,1 г
Детерм., високоврожайний. Видовже-
ний, 95-105 г, щільний. Для відкри-
того ґрунту і теплиць. Для цільноплід-
ного консервування.
Пізньостиглі сорти:
280. Томат Де барао 
червоний
ЕТМ-13 – 4,50 грн. за 0,1 г
Високоврожайний. Овальний, 60-90 
г, м'ясистий, солодкий, не розтріс-
кується. Лежкий, стійкий до різних 
погодних умов.
281. Томат Де барао золотий
ЕТМ-87 – 4,50 грн. за 0,1 г
Індетерм., високоврожайний. 
Овальний, 60-90 г, м'ясистий, 
солодкий, не розтріскується. 
Лежкий, стійкий до фітофторозу. 
282. Томат Де барао 
оранжевий
ЕТМ-187 –4,50 грн. за 0,1 г
Індетерм., високоврожайний. Ова-
льний, 60-90 г, солодкий, не розтрі-
скується. Транспортабельний, ле-
жкий. Стійкий до фітофторозу. 
283. Томат Де барао смугастий
ЕТМ-188 –4,50 грн. за 0,1 г
Індетерм., високоврожайний транс-

портабельний. Овальний, 60-90 г, 
м'ясистий, солодкий. Лежкий, стій-
кий до фітофторозу. 
284. Томат Де барао рожевий
ЕТМ-88 – 4,50 грн. за 0,1 г
Індетерм., високоврожайний. Ова-
льний, 60-90 г, м'ясистий, солодкий. 
Транспортабельний, лежкий. Стій-
кий до фітофторозу. 
285. Томат Де барао царський
ЕТМ-189 – 4,50 грн. за 0,1 г
Індетерм., високоврожайний. Ова-
льний, до 100 г, смачний. Транспор-
табельний, лежкий, стійкий до фіто-
фторозу. 
286. Томат Де барао чорний
ЕТМ-89 – 4,50 грн. за 0,1 г
Індетерм., високоврожайний транс-
портабельний. Овальний, 60-90 г, 
м'ясистий, солодкий. Лежкий, стій-
кий до фітофторозу.
287. Томат Чудо світу
ЕТМ-129 –4,50 грн. за 0,1 г
Оригінальний. Овальний, нагадують 
лимон, 50-80 г, щільний, не розтрі-
скується. Посухостійкий. Один з кра-
щих засолювальних сортів.

ЕКЗОТИЧНІ ТОМАТИ
Ранньостиглі сорти:
288. Томат Граффіті рожевий
ЕТМ-181 –5 грн. за 0,1 г
Індетерм., врожайний, невиба-
гливий, хворобостійкий, ст. до 
загущення. Округлий, до 100 г, 

соковитий. Без підв'язки, пасин-
кування.
289. Граффіті червоний
ЕТМ-180 – 5 грн. за 0,1 г
Індетерм., врожайний, невибагли-
вий у вирощуванні, хворобостій-
кий. Округлий, до 100 г, соковитий, 
смачний. Декоративний.
290. Томат Мулатка
ЕТМ-332 – 6 грн. за 0,2 г
Детерм., круглий, солодкий, пікант-
ний, 250-300 г. Не потребує підв'я-
зування та пасинкування. Плодоно-
сить до пізньої осені.
Середньостиглі сорти:
291. Томат Блєве П-20
ЕТМ-158 – 5 грн. за 0,1 г
Унікальний, індентерм., багатий 
антиоксидантами та вітаміном С, 
круглий, щільний, солодкуватий, 
ароматний, 80 г. Для салатів.
292. Томат Ізумрудна груша
ЕТМ-96 – 5 грн. за 0,1 г
Індетерм., унікальний сорт, грушо-
видний, 100-170 г, не розтріскуєть-
ся, фруктового смаку. Ст. до будь 
яких погодних умов, лежкий. Уні-
версального використання.
293. Томат Чеснови
ЕТМ-296 – 5 грн. за 0,1 г
Врожайний. Плоди незвичайні, скла-
даються з окремих часточок, як го-
ловка часнику, масою до 400 г, сма-
чні. Називають «томатом мандрівни-
ка» за зручність брати з собою в до-

рогу. Універсального використання.
294. Томат Грибне лукошко 
ЕТМ-320 – 6 грн. за 0,15 г
Детерм., великий, ребристий, ніби 
складається з окремих часточок, 
250-350 г, смачні. Для салатів, фар-
ширування та свіжого споживання.
295. Томат Пустотілий білий
ЕТМ-256 – 4,50 грн. за 0,1 г
Індетерм., високоврожайний сорт. 
Плоди незвичайні, кубовидні, все-
редині пустотілі, масою 150-220 г. 
Смачний. Для фарширування. 
296. Томат Гогошар смугастий
ЕТМ-178 – 4,50 грн. за 0,1 г
Індетерм., пустотілий, лежкий. Пло-
ди кубовидні, до 150 г, щільні, соло-
дкі. Для салатів та фарширування.

297. Томат Волове серце біле 
ЕТМ-165 - 4,70 грн. за 0,1 г
298. Томат Волове серце 
червоне 
ЕТМ-81 - 4,70 грн. за 0,1 г
299. Томат Волове серце 
оранжеве 
ЕТМ-80 - 4,90 грн. за 0,1 г
300. Томат Зебра жовта
ЕТМ-92 - 4,90 грн. за 0,1 г

Детальна інформація про 
томати 297-300 на стор. 8
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СОЛОДКИЙ ПЕРЕЦЬ
Ранній (101-120 днів): 
1. Перець Айвенго 
ЕПР-34 – 5,90 грн. за 0,25 г
Конусоподібний, гладенький, 95-
140 г, стінки 4-7 мм. Ідеальний для 
консервування, переробки, заморо-
зки та вживання у свіжому вигляді.
2. Перець Амі    
ЕПР-18 – 7,50 грн. за 10 нас.
Плід кремово-жовтий, конусоподіб-
ний, масою 90-100 г. Використову-
ють в свіжому вигляді та для кон-
сервування.
3. Перець Анастасія   
ЕПР-21 – 4,70 грн. за 0,3 г
Плід конусоподібний, темно-черво-
ні, масою 200-250 г. М'якоть соко-
вита, солодка. Універсального при-
значення. Засухо- і хворобостійкий.
4. Перець Асті лимонний
ЕПР-35 – 4,70 грн. за 0,3 г
Кубовидний, товщина стінок 5-6 мм 
з тонким ароматом та відмінним 
смаком. Має підвищену стійкість до 
хвороб.
5. Перець Асті червоний
ЕПР-36 – 4,70 грн. за 0,3 г
Кубовидний, 180-220 г, смачний, з 
приємним ароматом, стінки 5-6 мм. 
Хворобостійкий. Для домашньої ку-
лінарії.
6. Перець Білозірка 
ЕПР-22 – 4,70 грн. за 0,3 г
Конусоподібний, золотисто-білий, 
120-150 г, соковитий, солодкий. Ви-
сока врожайність. Хворобостійкий. 

Транспортабельний. Універсального 
використання.
7. Перець Богдан  
ЕПР-23 – 4,70 грн. за 0,3 г
Високоврожайний, конусоподібний, 
жовто-оранжевий, 200-250 г., соко-
витий, солодкий. Засухо- та хворо-
бостійкий. 
8. Перець Віні пух  
ЕПР-8 - 4,50 грн. за 0,3 г
Конусоподібний, з товстими, ніжни-
ми, соковитими стінками та приєм-
ним ароматом, 40-80 г. Універсаль-
ного призначення. 
9. Перець Волове вухо 
ЕПР-40 - 4,70 грн. за 0,3 г
Формує на одному кущі до 15 пло-
дів. Конусоподібний, до 100 г, соко-
витий і солодкий. Універсального 
призначення. Транспортабельний.
10. Перець Золотий ювілей   
ЕПР-11 – 4,70 грн. за 0,3 г
150-280 г., м'ясистий, солодкий, стабі-
льна врожайність, висока товарність.
11. Перець Каліфорнійське 
чудо (оранжевий)  
ЕПР-44 – 4,90 грн. за 0,3 г
Входить у трійку кращих сортів 
перцю в світі. На одному кущі може 
одно-часно виростати до 10 плодів, 
Плоди великі, кубовидні, ароматні, 
80-130 г, смачні. Для приготування 
салатів, фарширування, домашньої 
консервації. Невибагливий, дає ви-
сокий урожай навіть у нестабільних 
умовах.
12. Перець Золото скіфів 
ЕПР-42 – 4,50 грн. за 0,3 г

Кубовидний, товстостінний, 120-140 
г, соковитий, ароматний, смачний. 
Хворобостійкий. Для фарширування 
та споживання свіжим.
13. Перець Каліфорнійське 
чудо   
ЕПР-2 – 4,90 грн. за 0,3 г
М'ясистий, солодкий, смачний, ма-
сою 150-220 г.
14. Перець Колобок  
ЕПР-26 – 4,70 грн. за 0,3 г
Округлий, гладкий, темно-червоний, 
100-150 г. М'якоть солодка.
15. Перець Колобок (жовтий)
ЕПР-46 – 4,70 грн. за 0,3 г
Високий вміст вітаміну С, цукрів та 
сухих речовин. Округлий, 80-90 г, 
стінки 8-9 мм. Шкірка та м'якоть 
ніжні. Хворобостійкий. Для дома-
шньої кулінарії.
16. Перець Кристал  
ЕПР-48 – 4,50 грн. за 0,3 г
Компактний. Конусоподібний, аро-
матний, солодкий, з товщиною сті-
нок 4-6 мм. Для споживання сві-
жим та консервування.
17. Перець Купець 
ЕПР-50 – 5,90 грн. за 0,25 г
Містить багато вітамінів, корисний 
для свіжого вживання. Конусоподі-
бний, 120-150 г, дуже смачний. Сті-
йкий до несприятливих погодних 
умов, хворобостійкий.
18. Перець Ласточка 
ЕПР-51 – 4,70 грн. за 0,3 г
Висока якість плодів, дружнє дозрі-
вання. Конусоподібний, злегка ова-
льний, 70-85 г, стінки 6-7 мм. Сма-

кові якості відмінні. Хворобостійкий. 
19. Перець Лайлак Белл    
ЕПР-28 – 5,50 грн. за 0,3 г
Плід конусоподібний, фіолетово-ви-
шневий, 100-150 г. М'якоть арома-
тна, солодка.
20. Перець Обрій 
ЕПР-55 – 4,70 грн. за 0,3 г
Смачний з сильним ароматом. 
Округлий, 100-150 г, соковитий, 
солодкий, стінки 6-10 мм. Добре 
транспортується та зберігається. 
Для вирощування через розсаду.
21. Перець Паланська 
бабура   
ЕПР-27 – 4,70 грн. за 0,3 г
Плід великий, пірамідальної форми, 
червоний, масою 120-150 г. М'якоть 
ароматна, солодка.
22. Перець Подарунок 
Молдови  
ЕПР-3 – 4,70 грн. за 0,3 г
Маса плоду 100-150 г.  М'якоть со-
ковита, солодка.
23. Перець Ред Стар  
ЕПР-59 – 5,50 грн. за 0,3 г
Один з найбільш врожайних сортів. 
Кубовидний, видовжений, 180-200 
г. стінки 6,8-7,5 мм. Смакові якості 
високі. Стійкий до основних захво-
рювань. 
24. Перець Свит Банана 
ЕПР-61 – 6,50 грн. за 0,3 г
Оригінальної форми, схожої на ба-
нан. Видовжений, з гострим кінцем, 
завдовжки 15 см, Солодкий, соко-
витий, ароматний. Використання 
універсальне. Хворобостійкий. Ви-

рощується з розсади, можливий 
прямий посів у грунт.
25. Перець Супремо Росса   
ЕПР-53 – 6,50 грн. за 0,25 г
Рослина компактна, міцна, висотою 
40-50 см. Плоди округло-ребристі, 
соковиті, солодкі, дуже смачні, ма-
сою 100-150 г. Товщина стінки 7-10 
мм. Ідеальний для фарширування, 
маринування, конвервування та 
приготування соусів.
26. Перець Франціус 
ЕПР-54 – 4,70 грн. за 0,3 г
Високоврожайний сорт. Конусопо-
дібний, смачний, 100-150 г з соко-
витими стінками 4-5мм. Дружнє 
дозрівання. Чудова лежкість та 
транспортабельність.
27. Перець Чорний кардинал 
ЕПР-63 – 4,90 грн. за 0,3 г
Незвичайного майже чорного за-
барвлення. Стабільно врожайний. 
Конусоподібний, гладенький, 60-
100 г, стінки 4-5,5 мм. Має високі 
смакові якості.
28. Перець Чорний кінь 
ЕПР-65 – 5,90 грн. за 0,3 г
Незвичайного чорного забарвлен-
ня. Кубовидний, 150-250 г, товсто-
стінний. Високі смакові якості та 
стабільна врожайність.
29. Перець Шорок-шари 
ЕПР-66 – 4,50 грн. за 0,3 г
Товстостінний і соковитий. Овально-
кубовидний, 100-150 г, стінки 6-8 мм. 
Чудовий для приготування лечо, за-
морожування, консервування. Висо-
коврожайний, хворобостійкий. 

Середньостиглий (121-135 д.):
1. Перець Вікторія    
ЕПР-39 – 4,70 грн. за 0,3 г
Лежкий, транспортабельний, кону-
соподібний, 60-90г., соковитий, сма-
чний. Для домашньої кулінарії та 
свіжого споживання.
2. Перець Гогошари 
ЕПР-41 – 4,90 грн. за 0,3 г
Томатовидний, ребристий, 90-140 г, 
товщина стінок до 8 мм, смачний. 
Для фарширування, маринування, 
салатів, гарнірів, приправ. 
3. Перець солодкий Гурме  
ЕПР-12 – 4,70 грн. за 0,3 г
М'якоть товста, ніжна, з сильним 
ароматом, соковита. Плід масою 
150-300 г. 
4. Перець Капітошка 
ЕПР-45 – 4,70 грн. за 0,3 г
Для відкритого грунту. Конусовид-
ний, гладенький, 50-85 г, товщина 
стінок 6-7 мм. Стабільно врожай-
ний, товарного вигляду, відмінного 
смаку. 
5. Перець Маринкін язичок  
ЕПР-29 – 5,90 грн. за 0,25 г
Конусоподібний, сплющений зі сто-
рін, яскраво-червоний, 200-250 г. 
М'якоть солодка, соковита.
6. Перець Чудо Йоло 
ЕПР-64 – 5,30 грн. за 0,3 г
Висока врожайність та дружнє до-
зрівання. Кубовидний, товстостін-
ний (6-8 мм), дуже соковитий, со-
лодкий, високий вміст вітаміну С. 

ВЕЛИКОПЛІДНИЙ ПЕРЕЦЬ
Ранній (101-120 днів):
7. Перець Атлант (червоний) 
ЕПР-37 – 4,70 грн. за 0,3 г
Великий, видовжено-кубовидний, 
18-20 см, стінки 8-10 мм. Стабільно 
врожайний, смачний. Лежкий, до-
вго зберігає смакові якості. 
8. Перець Богатир 
ЕПР-7 – 4,70 грн. за 0,3 г
Врожайний, великий, 150-180 г, до-
вжиною 15-18 см, солодкий, товсто-
стінний. Лежкий. Транспортабель-
ний. Хворобостійкий. Відкритий 
грунт і під плівкою.
9. Перець Золотий фазан  
ЕПР-6 – 4,70 грн. за 0,3 г
Жовто-помаранчевий, великий, ма-
сою до 300 г., солодкий.
10. Перець Оранжеве чудо 
ЕПР-56 – 4,90 грн. за 0,3 г
Великий, відмінного товарного ви-
гляду. Кубовидний, 200-250 г. сма-
кові якості високі. Хворобостійкий. 
Для споживання свіжим та консер-
вації.
11. Перець Сударь 
ЕПР-62 – 4,50 грн. за 0,3 г
Конусоподібний, 250-300 г, товсто-
стінний (7-9 мм), соковитий, аро-
матний та дуже солодкий. Високо-
врожайний. Стійкий до несприятли-
вих погодних умов.
Середньостиглі (121-135 д.):
12. Перець солодкий Вероніка  
ЕПР-25 – 4,50 грн. за 0,3 г

Округло-конусоподібний, червоний, 
300-400 г. Ароматний, соковитий, 
солодкий.

НАПІВГОСТРИЙ ТА ГОСТРИЙ
Ранні (101-120 днів):
13. Перець Супер-Чілі F1 
ЕПР-52 – 6,30 грн. за 0,2 г
Виключного гострого смаку. Плоди 
завдовжки 6,5-7 см, 16-25 г. Для 
вживання свіжими, сушіння та 
консервування. 
14. Перець Баранячий ріг 
ЕПР-10 – 4,50 грн. за 0,2 г
Видовжений, закручений, довжи-
ною до 20 см, масою 35-50 г. М'я-
коть щільна, гостра.
15. Перець Полум'я  
ЕПР-20 – 4,70 грн. за 0,3 г
Конусовидний, 50-70 г, дуже арома-
тний. М'якоть щільна, гостра.
16. Перець Огнівець  
ЕПР-19 – 7,90 грн. за 10 нас.
Плоди світло-зелені, червоні, дуго-
подібні, до 18 см, гострі. Використо-
вують у кулінарії, свіжому вигляді, 
для консервування.
Середньостиглі (121-135 д.):
17. Перець Ратунда 
ЕПР-58 – 4,90 грн. за 0,3 г
Один із товстостінних сортів. Яскра-
вого кольору, злегка гострого приє-
много смаку, з медовим присма-
ком. Круглий, 100-150г, стінки до 10
 мм, дуже смачний. Один з улюбле-
них сортів господинь.

18. Перець Букет Сходу   
ЕПР-38 – 6,50 грн. за 0,25 г
Конусоподібний, 90-130 г, стінки 4 
мм, напівгострий. Для приготуван-
ня паприки, соусів, консервування. 
Хворобостійкий.

БАКЛАЖАНИ
Ранньостиглі (101-115 днів)
19. Баклажан Геліос 
ЕБЛ-2 – 4,70 грн. за 0,5 г
Округла форма. Щільний, не гіркий, 
300-700 г. При зберіганні довго не 
втрачає смакових і товарних якостей.
20. Баклажан Змієвидний 
ЕБЛ-15 – 5,50 грн. за 0,3 г
Оригінальний видовжений, 190-200 
г, смачний, без гіркоти. Невибагли-
вий, лежкий, транспортабельний, 
врожайність висока. Для домашньої 
кулінарії.
21. Баклажан Чорний красень 
ЕБЛ-1 – 4,90 грн. за 0,5 г
Врожайність до 12 кг / кв.м. Хворо-
бостійкий. Смачний. Маса – 200-
250 г, 13-15 см. Дружнє достигання. 
Середньостиглі (116-130 д.)
22. Баклажан Айсберг 
ЕБЛ-11 – 4,90 грн. за 0,5 г
Екзотичний. Смачний, ніжний, без 
гіркоти, видовжено-грушоподібний, 
170-250 г. Жаростійкий, транспорта-
бельний, стійкий до хвороб. Для до-
машньої кулінарії.
23. Баклажан Алмаз 
ЕБЛ-3 – 4,70 грн. за 0,5 г

Циліндричний, темно-фіолетовий, 
транспортабельний, висока врожай-
ність. Довжина 14-20 см, 100-170 г.
24. Баклажан Лонг Поп 
ЕБЛ-6 – 4,70 грн. за 0,5 г
Високоврожайний, фіолетовий, ци-
ліндричний, 16-20 cм, 250-500 г. 
М'якуш кремово-зелений, серед-
ньої щільності, смачний. Для кон-
сервування.
25 Баклажан Бібо F1 
ЕБЛ-9 – 17,90 грн. за 10 нас.
Високоврожайний, хворобостійкий, 
овально-конічний, 400-500 г, без 
гіркоти, смачний. Для домашньої 
кулінарії.
26. Баклажан Матросік 
ЕБЛ-12 – 4,90 грн. за 0,5 г
Видовжено-циліндричний, 250-400 
гр, без гіркоти. Врожайний, хворо-
бостійкий, транспортабельний. Для 
консервування та дом. кулінарії.
27. Баклажан Гандія 
ЕБЛ-10 – 7,70 грн. за 0,25 г
Смачний, ніжний, без гіркоти, мала 
кількість насіння, 150-200 гр, ова-
льний. Довго зберігається. Для за-
пікання, консервування.
28. Баклажан Смугастий довгий 
ЕБЛ-5 – 4,90 грн. за 0,5 г
Грушоподібний, рожево-фіолетовий 
в кремову смужку з сильним глян-
цем та гладенькою поверхнею, 260-
500 г. М'якоть біла, без гіркоти.
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СОЛОДКИЙ ПЕРЕЦЬ
Ранній (101-120 днів): 
1. Перець Айвенго 
ЕПР-34 – 5,90 грн. за 0,25 г
Конусоподібний, гладенький, 95-
140 г, стінки 4-7 мм. Ідеальний для 
консервування, переробки, заморо-
зки та вживання у свіжому вигляді.
2. Перець Амі    
ЕПР-18 – 7,50 грн. за 10 нас.
Плід кремово-жовтий, конусоподіб-
ний, масою 90-100 г. Використову-
ють в свіжому вигляді та для кон-
сервування.
3. Перець Анастасія   
ЕПР-21 – 4,70 грн. за 0,3 г
Плід конусоподібний, темно-черво-
ні, масою 200-250 г. М'якоть соко-
вита, солодка. Універсального при-
значення. Засухо- і хворобостійкий.
4. Перець Асті лимонний
ЕПР-35 – 4,70 грн. за 0,3 г
Кубовидний, товщина стінок 5-6 мм 
з тонким ароматом та відмінним 
смаком. Має підвищену стійкість до 
хвороб.
5. Перець Асті червоний
ЕПР-36 – 4,70 грн. за 0,3 г
Кубовидний, 180-220 г, смачний, з 
приємним ароматом, стінки 5-6 мм. 
Хворобостійкий. Для домашньої ку-
лінарії.
6. Перець Білозірка 
ЕПР-22 – 4,70 грн. за 0,3 г
Конусоподібний, золотисто-білий, 
120-150 г, соковитий, солодкий. Ви-
сока врожайність. Хворобостійкий. 

Транспортабельний. Універсального 
використання.
7. Перець Богдан  
ЕПР-23 – 4,70 грн. за 0,3 г
Високоврожайний, конусоподібний, 
жовто-оранжевий, 200-250 г., соко-
витий, солодкий. Засухо- та хворо-
бостійкий. 
8. Перець Віні пух  
ЕПР-8 - 4,50 грн. за 0,3 г
Конусоподібний, з товстими, ніжни-
ми, соковитими стінками та приєм-
ним ароматом, 40-80 г. Універсаль-
ного призначення. 
9. Перець Волове вухо 
ЕПР-40 - 4,70 грн. за 0,3 г
Формує на одному кущі до 15 пло-
дів. Конусоподібний, до 100 г, соко-
витий і солодкий. Універсального 
призначення. Транспортабельний.
10. Перець Золотий ювілей   
ЕПР-11 – 4,70 грн. за 0,3 г
150-280 г., м'ясистий, солодкий, стабі-
льна врожайність, висока товарність.
11. Перець Каліфорнійське 
чудо (оранжевий)  
ЕПР-44 – 4,90 грн. за 0,3 г
Входить у трійку кращих сортів 
перцю в світі. На одному кущі може 
одно-часно виростати до 10 плодів, 
Плоди великі, кубовидні, ароматні, 
80-130 г, смачні. Для приготування 
салатів, фарширування, домашньої 
консервації. Невибагливий, дає ви-
сокий урожай навіть у нестабільних 
умовах.
12. Перець Золото скіфів 
ЕПР-42 – 4,50 грн. за 0,3 г

Кубовидний, товстостінний, 120-140 
г, соковитий, ароматний, смачний. 
Хворобостійкий. Для фарширування 
та споживання свіжим.
13. Перець Каліфорнійське 
чудо   
ЕПР-2 – 4,90 грн. за 0,3 г
М'ясистий, солодкий, смачний, ма-
сою 150-220 г.
14. Перець Колобок  
ЕПР-26 – 4,70 грн. за 0,3 г
Округлий, гладкий, темно-червоний, 
100-150 г. М'якоть солодка.
15. Перець Колобок (жовтий)
ЕПР-46 – 4,70 грн. за 0,3 г
Високий вміст вітаміну С, цукрів та 
сухих речовин. Округлий, 80-90 г, 
стінки 8-9 мм. Шкірка та м'якоть 
ніжні. Хворобостійкий. Для дома-
шньої кулінарії.
16. Перець Кристал  
ЕПР-48 – 4,50 грн. за 0,3 г
Компактний. Конусоподібний, аро-
матний, солодкий, з товщиною сті-
нок 4-6 мм. Для споживання сві-
жим та консервування.
17. Перець Купець 
ЕПР-50 – 5,90 грн. за 0,25 г
Містить багато вітамінів, корисний 
для свіжого вживання. Конусоподі-
бний, 120-150 г, дуже смачний. Сті-
йкий до несприятливих погодних 
умов, хворобостійкий.
18. Перець Ласточка 
ЕПР-51 – 4,70 грн. за 0,3 г
Висока якість плодів, дружнє дозрі-
вання. Конусоподібний, злегка ова-
льний, 70-85 г, стінки 6-7 мм. Сма-

кові якості відмінні. Хворобостійкий. 
19. Перець Лайлак Белл    
ЕПР-28 – 5,50 грн. за 0,3 г
Плід конусоподібний, фіолетово-ви-
шневий, 100-150 г. М'якоть арома-
тна, солодка.
20. Перець Обрій 
ЕПР-55 – 4,70 грн. за 0,3 г
Смачний з сильним ароматом. 
Округлий, 100-150 г, соковитий, 
солодкий, стінки 6-10 мм. Добре 
транспортується та зберігається. 
Для вирощування через розсаду.
21. Перець Паланська 
бабура   
ЕПР-27 – 4,70 грн. за 0,3 г
Плід великий, пірамідальної форми, 
червоний, масою 120-150 г. М'якоть 
ароматна, солодка.
22. Перець Подарунок 
Молдови  
ЕПР-3 – 4,70 грн. за 0,3 г
Маса плоду 100-150 г.  М'якоть со-
ковита, солодка.
23. Перець Ред Стар  
ЕПР-59 – 5,50 грн. за 0,3 г
Один з найбільш врожайних сортів. 
Кубовидний, видовжений, 180-200 
г. стінки 6,8-7,5 мм. Смакові якості 
високі. Стійкий до основних захво-
рювань. 
24. Перець Свит Банана 
ЕПР-61 – 6,50 грн. за 0,3 г
Оригінальної форми, схожої на ба-
нан. Видовжений, з гострим кінцем, 
завдовжки 15 см, Солодкий, соко-
витий, ароматний. Використання 
універсальне. Хворобостійкий. Ви-

рощується з розсади, можливий 
прямий посів у грунт.
25. Перець Супремо Росса   
ЕПР-53 – 6,50 грн. за 0,25 г
Рослина компактна, міцна, висотою 
40-50 см. Плоди округло-ребристі, 
соковиті, солодкі, дуже смачні, ма-
сою 100-150 г. Товщина стінки 7-10 
мм. Ідеальний для фарширування, 
маринування, конвервування та 
приготування соусів.
26. Перець Франціус 
ЕПР-54 – 4,70 грн. за 0,3 г
Високоврожайний сорт. Конусопо-
дібний, смачний, 100-150 г з соко-
витими стінками 4-5мм. Дружнє 
дозрівання. Чудова лежкість та 
транспортабельність.
27. Перець Чорний кардинал 
ЕПР-63 – 4,90 грн. за 0,3 г
Незвичайного майже чорного за-
барвлення. Стабільно врожайний. 
Конусоподібний, гладенький, 60-
100 г, стінки 4-5,5 мм. Має високі 
смакові якості.
28. Перець Чорний кінь 
ЕПР-65 – 5,90 грн. за 0,3 г
Незвичайного чорного забарвлен-
ня. Кубовидний, 150-250 г, товсто-
стінний. Високі смакові якості та 
стабільна врожайність.
29. Перець Шорок-шари 
ЕПР-66 – 4,50 грн. за 0,3 г
Товстостінний і соковитий. Овально-
кубовидний, 100-150 г, стінки 6-8 мм. 
Чудовий для приготування лечо, за-
морожування, консервування. Висо-
коврожайний, хворобостійкий. 

Середньостиглий (121-135 д.):
1. Перець Вікторія    
ЕПР-39 – 4,70 грн. за 0,3 г
Лежкий, транспортабельний, кону-
соподібний, 60-90г., соковитий, сма-
чний. Для домашньої кулінарії та 
свіжого споживання.
2. Перець Гогошари 
ЕПР-41 – 4,90 грн. за 0,3 г
Томатовидний, ребристий, 90-140 г, 
товщина стінок до 8 мм, смачний. 
Для фарширування, маринування, 
салатів, гарнірів, приправ. 
3. Перець солодкий Гурме  
ЕПР-12 – 4,70 грн. за 0,3 г
М'якоть товста, ніжна, з сильним 
ароматом, соковита. Плід масою 
150-300 г. 
4. Перець Капітошка 
ЕПР-45 – 4,70 грн. за 0,3 г
Для відкритого грунту. Конусовид-
ний, гладенький, 50-85 г, товщина 
стінок 6-7 мм. Стабільно врожай-
ний, товарного вигляду, відмінного 
смаку. 
5. Перець Маринкін язичок  
ЕПР-29 – 5,90 грн. за 0,25 г
Конусоподібний, сплющений зі сто-
рін, яскраво-червоний, 200-250 г. 
М'якоть солодка, соковита.
6. Перець Чудо Йоло 
ЕПР-64 – 5,30 грн. за 0,3 г
Висока врожайність та дружнє до-
зрівання. Кубовидний, товстостін-
ний (6-8 мм), дуже соковитий, со-
лодкий, високий вміст вітаміну С. 

ВЕЛИКОПЛІДНИЙ ПЕРЕЦЬ
Ранній (101-120 днів):
7. Перець Атлант (червоний) 
ЕПР-37 – 4,70 грн. за 0,3 г
Великий, видовжено-кубовидний, 
18-20 см, стінки 8-10 мм. Стабільно 
врожайний, смачний. Лежкий, до-
вго зберігає смакові якості. 
8. Перець Богатир 
ЕПР-7 – 4,70 грн. за 0,3 г
Врожайний, великий, 150-180 г, до-
вжиною 15-18 см, солодкий, товсто-
стінний. Лежкий. Транспортабель-
ний. Хворобостійкий. Відкритий 
грунт і під плівкою.
9. Перець Золотий фазан  
ЕПР-6 – 4,70 грн. за 0,3 г
Жовто-помаранчевий, великий, ма-
сою до 300 г., солодкий.
10. Перець Оранжеве чудо 
ЕПР-56 – 4,90 грн. за 0,3 г
Великий, відмінного товарного ви-
гляду. Кубовидний, 200-250 г. сма-
кові якості високі. Хворобостійкий. 
Для споживання свіжим та консер-
вації.
11. Перець Сударь 
ЕПР-62 – 4,50 грн. за 0,3 г
Конусоподібний, 250-300 г, товсто-
стінний (7-9 мм), соковитий, аро-
матний та дуже солодкий. Високо-
врожайний. Стійкий до несприятли-
вих погодних умов.
Середньостиглі (121-135 д.):
12. Перець солодкий Вероніка  
ЕПР-25 – 4,50 грн. за 0,3 г

Округло-конусоподібний, червоний, 
300-400 г. Ароматний, соковитий, 
солодкий.

НАПІВГОСТРИЙ ТА ГОСТРИЙ
Ранні (101-120 днів):
13. Перець Супер-Чілі F1 
ЕПР-52 – 6,30 грн. за 0,2 г
Виключного гострого смаку. Плоди 
завдовжки 6,5-7 см, 16-25 г. Для 
вживання свіжими, сушіння та 
консервування. 
14. Перець Баранячий ріг 
ЕПР-10 – 4,50 грн. за 0,2 г
Видовжений, закручений, довжи-
ною до 20 см, масою 35-50 г. М'я-
коть щільна, гостра.
15. Перець Полум'я  
ЕПР-20 – 4,70 грн. за 0,3 г
Конусовидний, 50-70 г, дуже арома-
тний. М'якоть щільна, гостра.
16. Перець Огнівець  
ЕПР-19 – 7,90 грн. за 10 нас.
Плоди світло-зелені, червоні, дуго-
подібні, до 18 см, гострі. Використо-
вують у кулінарії, свіжому вигляді, 
для консервування.
Середньостиглі (121-135 д.):
17. Перець Ратунда 
ЕПР-58 – 4,90 грн. за 0,3 г
Один із товстостінних сортів. Яскра-
вого кольору, злегка гострого приє-
много смаку, з медовим присма-
ком. Круглий, 100-150г, стінки до 10
 мм, дуже смачний. Один з улюбле-
них сортів господинь.

18. Перець Букет Сходу   
ЕПР-38 – 6,50 грн. за 0,25 г
Конусоподібний, 90-130 г, стінки 4 
мм, напівгострий. Для приготуван-
ня паприки, соусів, консервування. 
Хворобостійкий.

БАКЛАЖАНИ
Ранньостиглі (101-115 днів)
19. Баклажан Геліос 
ЕБЛ-2 – 4,70 грн. за 0,5 г
Округла форма. Щільний, не гіркий, 
300-700 г. При зберіганні довго не 
втрачає смакових і товарних якостей.
20. Баклажан Змієвидний 
ЕБЛ-15 – 5,50 грн. за 0,3 г
Оригінальний видовжений, 190-200 
г, смачний, без гіркоти. Невибагли-
вий, лежкий, транспортабельний, 
врожайність висока. Для домашньої 
кулінарії.
21. Баклажан Чорний красень 
ЕБЛ-1 – 4,90 грн. за 0,5 г
Врожайність до 12 кг / кв.м. Хворо-
бостійкий. Смачний. Маса – 200-
250 г, 13-15 см. Дружнє достигання. 
Середньостиглі (116-130 д.)
22. Баклажан Айсберг 
ЕБЛ-11 – 4,90 грн. за 0,5 г
Екзотичний. Смачний, ніжний, без 
гіркоти, видовжено-грушоподібний, 
170-250 г. Жаростійкий, транспорта-
бельний, стійкий до хвороб. Для до-
машньої кулінарії.
23. Баклажан Алмаз 
ЕБЛ-3 – 4,70 грн. за 0,5 г

Циліндричний, темно-фіолетовий, 
транспортабельний, висока врожай-
ність. Довжина 14-20 см, 100-170 г.
24. Баклажан Лонг Поп 
ЕБЛ-6 – 4,70 грн. за 0,5 г
Високоврожайний, фіолетовий, ци-
ліндричний, 16-20 cм, 250-500 г. 
М'якуш кремово-зелений, серед-
ньої щільності, смачний. Для кон-
сервування.
25 Баклажан Бібо F1 
ЕБЛ-9 – 17,90 грн. за 10 нас.
Високоврожайний, хворобостійкий, 
овально-конічний, 400-500 г, без 
гіркоти, смачний. Для домашньої 
кулінарії.
26. Баклажан Матросік 
ЕБЛ-12 – 4,90 грн. за 0,5 г
Видовжено-циліндричний, 250-400 
гр, без гіркоти. Врожайний, хворо-
бостійкий, транспортабельний. Для 
консервування та дом. кулінарії.
27. Баклажан Гандія 
ЕБЛ-10 – 7,70 грн. за 0,25 г
Смачний, ніжний, без гіркоти, мала 
кількість насіння, 150-200 гр, ова-
льний. Довго зберігається. Для за-
пікання, консервування.
28. Баклажан Смугастий довгий 
ЕБЛ-5 – 4,90 грн. за 0,5 г
Грушоподібний, рожево-фіолетовий 
в кремову смужку з сильним глян-
цем та гладенькою поверхнею, 260-
500 г. М'якоть біла, без гіркоти.
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ТЕПЛИЧНІ КАВУНИ
Ранньостиглі сорти (70-75 д.):

Кавун Мішутка F11. 
ЕКВ-32 – 12 грн. за 1 г
Високоврожайний український гібрид 
для відкритого та закритого ґрунту. 
Темно-зелений, до 4,5-5 кг, солодкий, 
ніжний, з високим вмістом цукру.

ЕКЗОТИЧНІ КАВУНИ
Пізньостиглі сорти (більше 85 
днів):
2. Кавун Сніжок
ЕКВ-18 – 4,90 грн. за 2 г
З дружним дозріванням плодів. Окру-
глий, білий, 5-6 кг. М'якоть темно-ро-
жева, соковита, солодка. Для вирощу-
вання у відкритому та закритому гру-
нті. Для свіжого споживання і соління.

ІНШІ СОРТИ
Ранньостиглі сорти (70-75 д.):
3. Кавун Альянс
ЕКВ-23 – 4,70 грн. за 3 г
Кулястий, 6-6,5 кг. М'якоть червона, 
зерниста, ніжна, соковита. Транспорта-
бельний, посухостійкий.
4. Кавун Бінго
ЕКВ-24 – 4,90 грн. за 20 нас.
Транспортабельний, дуже врожайний. 
Округлий, 8-12 кг, дуже соковитий, со-
лодкий, без прожилок. Має дієтичні 
та лікувальні властивості.
5. Кавун Борисфен
ЕКВ-25 – 5,70 грн. за 3 г
Еліптичний, 4-6 кг, соковитий, солод-
кий. Транспортабельний, ст. до фузарі-
озного в'янення та антракнозу. Ліко-
пін, що міститься в кавуні, зменшує 
ризик захворювань серця, атероскле-
розу і підвищеного кров'яного тиску.

6. Кавун Борчанський
ЕКВ-26 – 5,70 грн. за 3 г 
Сильнорослий. Овальний, гладкий, 
3 кг, з вузькими смугами. М'якоть 
зерниста, солодка, смачна. Викори-
стовують свіжими, має лікувальні 
властивості.
7. Кавун Голопристанський
ЕКВ-27– 4,90 грн. за 2 г
Один з найбільш скоростиглих. Ку-
лястий, 4-5 кг, гладенький, світло-
зелений, з темно-зеленими смуга-
ми, ніжний, соковитий, солодкий. 
Плодоносить ціле літо.
8. Кавун Длінномір F1
ЕКВ-28– 16 грн. за 1 г
Високоврожайний, з підвищеним 
вмістом цукрів. Подовгастий, зеле-
ний з розмитими плямами, 6,5-8 кг. 
М'якоть солодка, рожева. Для від-
критого ґрунту та теплиць.
9. Кавун Каховський
ЕКВ-30 – 3,90 грн. за 3 г
Транспортабельний і лежкий. Куля-
стий, 5-6 кг, солодкий і ароматний. 
Посухостійкий. Стійкий до фузаріозу.
10. Кавун Княжич
ЕКВ-15 – 3,90 грн. за 2 г
Лежкий. Овальний, світло-зелений з 
широкими темно-зеленими смуга-
ми, 5-6 кг. М'якоть малинова, зерни-
ста, солодка. Має дієтичні та лікува-
льні властивості.
11. Кавун Красень
ЕКВ-16 – 3,90 грн. за 2 г
Кулястий або тупо-еліптичний, чо-
рно-зелений з восковим нальотом, 
4-5 кг. М'якоть червона, солодка. Має 
лікувальні властивості.
12. Кавун Кримсон Рубі F1
ЕКВ-12 – 16 грн. за 10 нас.

Має відмінний смак та приємний 
аромат. Містить велику кількість цу-
кру. Округло-овальний 4-6 кг, інколи 
до 12 кг. Транспортабельний, хворо-
бостійкий, стійкий до сонячних опіків.
13. Кавун Кримсон Світ
ЕКВ-3 – 4,90 грн. за 1 г
Прекрасні смакові і товарні якості, 
високий вміст цукру. Округлий, 8-10 
кг. Стійкий до фузаріозу і антрактозу. 
Посухостійкий.
15. Кавун Орфей
ЕКВ-34 – 4,90 грн. за 2 г
Кулястий, 4-5 кг, чорно-зелений, з 
восковим нальотом, гладкий. М'я-
коть зерниста, соковита, солодка. 
Транспортабельний, має дієтичні та 
лікувальні властивості.
14. Кавун Огоньок
ЕКВ-2 – 4,90 грн. за 3 г
Один з кращих для вирощування ран-
ньої продукції з насіння, та надранньої 
– розсадою. Дружня віддача врожаю. 
Висока товарність. Круглий, 1,5-2,7 кг, 
соковитий та солодкий. Витримує тим-
часове зниження температури до +6. 
Стійкий до нестачі сонячного світла.
16. Кавун Паладін F1
ЕКВ-9 – 22 грн. за 10 нас.
Овальний, 10-12 кг. М'якоть яскра-
во-червона, хрустка, солодка. Стій-
кий до сонячних опіків, основних 
хвороб та вірусів. 
17. Кавун Продюсер
ЕКВ-6 – 4,70 грн. за 1 г
Ст. до хвороб та високоврожайний. 
Овальний, 9-13 кг, соковитий, ніж-
ний, дуже солодкий, без прожилок. 
Транспортабельний.
18. Кавун Роза Юго-Востока
ЕКВ-17 – 4,70 грн. за 2 г

Соковитий та солодкий. Кулястий, 4-
6 кг, хрумкий. Високоврожайний, 
ст. до борошнистої роси і фузаріоз-
ного в'янення. Транспортабельний.
19. Кавун Цукровий малюк
ЕКВ-4 – 3,90 грн. за 1 г
ЕКВ-4В – 35 грн. за 10 г
Дуже не примхливий. Круглий, 3-3,5 кг. 
М'якоть зерниста, солодка. Надзвича-
йно смачний, транспортабельний. 
20. Кавун Спаський
ЕКВ-36 – 4,90 грн. за 2 г
Округлий, 4,9-5,3 кг, гладкий, зеле-
ний з темно-зеленими смугами. М'я-
коть яскраво-рожева, ніжна, солод-
ка. Високих смакових якостей і транс-
портабельний.
21. Кавун Фотон
ЕКВ-38 – 4,90 грн. за 2 г
Подовжено-округлий, 5-7 кг, смачний. 
Дружнє формування врожаю. Транс-
портабельний, ст. до антракнозу. Мі-
стить амінокислоту цитрулін, що за-
побігає накопиченню жиру в клітинах.
22. Кавун Чарльстон Грей
ЕКВ-7 – 4,50 грн. за 1 г
Видовжено-циліндричний, 12-18 кг. 
М'якоть червона, соковита, солодка. 
Транспортаб., високоврож., лежкий.
23. Кавун Цільнолистий
ЕКВ-22 – 4,50 грн. за 2 г
Кулястий, 3-4 кг. М'якоть зерниста, 
соковита, з високим вмістом цукру. 
Транспортабельний, лежкий, високо-
врожайний.
24. Кавун Ярило
ЕКВ-11 – 3,90 грн. за 2 г
Довго зберігає товарний вигляд пі-
сля збору. Видовжено-округлий, 4-
4,5 кг. М'якоть яскраво-червона, ви-
соких смакових якостей. 

Середньостиглі сорти (75-85 д.):
25. Кавун Кароліна Грос
ЕКВ-29 – 6,90 грн. за 2 г
Високоврожайний, транспортабель-
ний, ст. до фузаріозу. Овально-подо-
вжений, 16-22 кг, темно-зелений зі 
світлими смугами. М'якоть ніжна, 
дуже солодка.
26. Кавун Мелітопольський
ЕКВ-31 – 4,90 грн. за 2 г
Найкращий для ринкової реалізації. 
Довгоплетистий, довжина головної 
пліті 3-4 м. Плоди 4,5-6 кг, іноді 14-18 
кг. М'якоть малинова, соковита, со-
лодка. Ст. до фузаріозу. Дуже лежкий.
27. Кавун Астраханський
ЕКВ-13 – 4,70 грн. за 3 г
Врожайний. Округлий, темно-зелений 
зі смугами, 3-8 кг. М'якоть червона, 
ніжна, солодка. Використовують у 
свіжому вигляді.
28. Кавун Таврійський
ЕКВ-1 – 4,90 грн. за 2 г
Високоврожайний, з дружнім дозрі-
ванням плодів. Великий, кулястий, 5-
6 кг. М'якоть яскраво-рожева, дуже 
солодка. 
29. Кавун Фаворит
ЕКВ-37 – 4,90 грн. за 2 г
Врожайний. Циліндричний, 3-6 кг, 
світло-зелений, з візерунком. М'якоть 
малинова, соковита, солодка. Ст. до 
перезрівання та розтріскування.
Пізньостиглі сорти (більше 
85 днів):
30. Кавун Холодок
ЕКВ-39 – 4,90 грн. за 1 г
Транспортабельний. Округлий, 6-10 кг. 
М'якоть червона, зерниста, ніжна, 
солодка. Зберігається до Нового року, 
не втрачаючи смакових якостей.
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ТЕПЛИЧНІ ДИНІ
Ранньостиглі сорти 
(до 70 днів):
1. Диня Киянка
ЕДН-28 – 9 грн. за 0,3 г
Для вирощування в теплицях. Ова-
льна, до 3 кг, ароматна, солодка. 
Шкірка тоненька. Стійка до боро-
шнистої роси та бактеріозу.

ЕКЗОТИЧНІ ДИНІ
Ранньостиглі сорти 
(до 70 днів):
2. Диня Канталуп Шаренте
ЕДН-27 – 8,90 грн. за 10 нас.
Екзотична, ультрарання. Куляста, 1-
2 кг, гладенька, біло-кремова. Від-
різняється приємним делікатним 
смаком та ароматом.
3. Диня Бланко F1
ЕДН-23 – 8,90 грн. за 0,3 г
Іспанська. Екзотичного забарвлення 
та оригінального смаку. Овальна, 2-
4 кг, дуже солодка та надзвичайно 
ароматна. Хворобостійка. 
4. Диня Суперстар 
ЕДН-18 – 5,90 грн. за 2 г
Високоврожайна. Кругла, 1,6-2,3 кг, 
ароматна, дуже солодка. Смачна в 
салатах, йогуртах. Стресостійка, транс-
портабельна. Дружнє дозрівання 
плодів.
5. Диня Хані Д'ю 
ЕДН-20 – 6,90 грн. за 10 нас.
Одна з найперспективніших, скоро-
стигла. В перекладі - Медова Роса. 
Округла, 18-20 см, сірувато-зелена з 
сіткою, солодка, ароматна. Хворобо-
стійка, транспортабельна і лежка. 
6. Диня Арагон F1 
ЕДН-21 – 5,90 грн. за 0,5 г
Овальна, смачна, ароматна, ніжна, 
солодка. Невимоглива у вирощуван-

ні, хворобостійка, транспортабельна. 
Дружнє дозрівання плодів. Цінна у 
кулінарії.
Cередньостиглі сорти (70-75 д.): 
7. Диня Цукерочка 
ЕДН-29 – 5,90 грн. за 0,2 г
Надзвичайно солодка. Оригінальний 
китайський сорт. Округло-овальна, 
до 1 кг, ароматна. Хворобостійка.
8. Диня Ефіопка 
ЕДН-37 – 5,90 грн. за 2 г
Одна з найароматніших динь. Вели-
ка, надзвичайно солодка. Кругла, 
3,5-5 кг. Стійка до сонячних опіків. 
Чудовий товарний вигляд, висока 
транспортабельність.

ЛІТНІ ДИНІ
Ранні (до 70 днів):
9. Диня Гурмет F1  
ЕДН-10 – 15,90 грн. 10 нас.   
Невелика, 1,8-2,0 кг, з кремово-білим 
м'якушем, смачна, ароматна, з висо-
ким вмістом цукру. Ст. до борошни-
стої роси. Для отримання раннього 
урожаю.
10. Диня Паспорт F1 
ЕДН-11 – 15,90 грн. 10 нас.     
Типу Галія. 2,3-2,8 кг, з зеленуватим 
ароматним м'якушем, смачна. Ви-
користовують для отримання ран-
нього урожаю.
11. Диня Алушта 
ЕДН-14 – 3,90 грн. за 2 г
Овальна, з вираженою темно-оран-
жевою сіткою, м'якоть біла, 1,8-2,2 
кг, солодка, соковита. Використову-
ється у свіжому вигляді.
12. Диня Амал 
ЕДН-7 – 5,70 грн. 2 г
Типу «ананас».  Округло-овальна, до 
3 кг, м'якоть світло-оранжева, соло-
дка, запашна. Врожайна, транспор-

табельна. Ст. до фузаріозу.
13. Диня Бананова F1 
ЕДН-22 – 8,90 грн. за 0,3 г
Відмінно смачна, з легким банано-
вим присмаком. Овальна, 4,5-6 кг, 
солодка. Невибаглива у вирощуван-
ні, хворобостійка. Української селекції.
14. Диня Карамель 
ЕДН-15 – 4,70 грн. за 1 г
Типу «ананас». Овальна, 2-2,5 кг, 
жовта з сіткою на шкірці, солодка, 
ароматна. Ст. до фузаріозу. Викори-
стовується у свіжому вигляді.
15. Диня Криничанка 
ЕДН-1 – 5,70 грн. за 2 г
Високовожайна. Овальна, гладка, 
жовто-оранжева, 2-2,5 кг, ніжна і 
дуже смачна.
16. Диня Леся 
ЕДН-8 – 3,90 грн. за 2 г
Кругло-овальна, гладка, 1,2-2,6 кг, 
хрустка, ніжна, солодка, з сильним 
ароматом. Транспортабельна, ст. до 
борошнистої роси.
17. Диня Насолода 
ЕДН-32 – 5,90 грн. за 3 г
Соковита і дуже солодка, кругло-
овальна, 2,6-2,8 кг, хрумка. Хворо-
бостійка, жаростійка, транспорта-
бельна. Товарні якості високі.
18. Диня Рання-133 
ЕДН-16 – 5,70 грн. за 2 г
Овально-кругла, 1,5-2 кг, жовта з 
сіткою на шкірці, соковита, арома-
тна. Високоврожайна, транспорта-
бельна. Споживають свіжою.
19. Диня Тавричанка 
ЕДН-33 – 5,70 грн. за 2 г
Одна з найсмачніших. Не розтріску-
ється, 1,8-2,0 кг. Ст. до борошнистої 
роси та фузаріозного в'янення. Транс-
портабельна.

20. Диня Тітовка
ЕДН-2 – 3,90 грн. за 2 г
Ультраскоростигла. Округла, пома-
ранчева, 1,5-2 кг, солодка, соковита. 
Транспортабельна і лежка. Ст. до 
бактеріозу.
Середньостигла (70-75 днів):
21. Диня Ананас 
ЕДН-9 – 3,90 грн. за 1 г
Високоврожайна. Овальна, 1,5-2,5 
кг, оранжева з тонкою сіткою, соко-
вита, солодка, дуже ароматна. Ле-
жка (до 1 міс.), транспортабельна. 
Сік цієї дині використовують при 
болях в горлі та хронічному кашлі.
22. Диня Берегиня 
ЕДН-6 – 5,90 грн. за 2 г
Короткоовальна, жовто-помаран-
чева, гладка, 1,2-3 кг, солодка, ма-
сляниста, смачна. Транспортабель-
на, ст. до борошнистої роси.
23. Диня Дана 
ЕДН-24 – 5,90 грн. за 2 г
Високоврожайна. Містить багато ко-
рисних вітамінів та мікроелементів. 
Овальна, 2-3,5 кг, солодка, ароматна. 
Транспортабельна, хворобостійка.
24. Диня Золотиста 
ЕДН-3 – 4,90 грн. за 2 г
Надзвичайно солодка та ароматна. 
Округло-овальна, 1-1,5 кг, хрумка, 
соковита. Хворобостійка, посухо-
стійка. Транспортабельна. Для сві-
жого споживання.
25. Диня Колгоспниця 
ЕДН-4 – 3,90 грн. за 2 г
Транспортабельна. Жовто-помаран-
чева, 0,6-0,9 кг, солодка, соковита, 
ароматна, не розтріскується. Хворо-
бостійка.
26. Диня Лада 
ЕДН-30 – 5,70 грн. за 2 г

Солодка і соковита. Куляста або окру-
гло-овальна, 1,2-1, 5 кг, вміст цукру 
до 12%. Ст. до фузаріозу, борошни-
стої роси. Транспортабельна, лежка.
27. Диня Інея 
ЕДН-25 – 5,90 грн. за 2 г
Одна з найсмачніших у світової се-
лекції. Кращий сорт України для мі-
сцевого споживання і вивозу. Ова-
льна або кругла, 1-1,5 кг. Високий 
вміст цукру (до 12%) і приємний 
смак. Хворобостійка.  
28. Диня Медовий аромат 
ЕДН-31 – 5,90 грн. за 1 г
Дуже ароматна, кругла, 1-1,2 кг, 
соковита. Смакові якості відмінні. 
Стійка до фітофторозу та борошни-
стої роси.
29. Диня Олівія 
ЕДН-17 – 5,90 грн. за 2 г
Коротко-овальна, 2-2,5 кг, золоти-
сто-оранжева, солодка, ароматна. 
Використовують у свіжому вигляді і 
для консервування.

ДИНІ-ЗИМОВКИ
Пізні (більше 85 днів):
30. Диня Тендраль 
ЕДН-34 – 8,90 грн. за 0,3 г
Чудова лежкість – до 3-х місяців! 
Іспанська. Овальна, 2-3 кг, з висо-
ким вмістом цукру, ароматна, дуже 
смачна. Хворобостійка.
31. Диня Торпеда 
ЕДН-35 – 5,90 грн. за 2 г
Має насичений смак і аромат з но-
тками ванілі, груші і ананасу. Про-
довгувата, 6-10 кг. Містить багато 
корисних речовин, ферментів, тому 
чудово засвоюється кишечником, 
допомагаючи його роботі. Транспор-
табельна.
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ТЕПЛИЧНІ КАВУНИ
Ранньостиглі сорти (70-75 д.):

Кавун Мішутка F11. 
ЕКВ-32 – 12 грн. за 1 г
Високоврожайний український гібрид 
для відкритого та закритого ґрунту. 
Темно-зелений, до 4,5-5 кг, солодкий, 
ніжний, з високим вмістом цукру.

ЕКЗОТИЧНІ КАВУНИ
Пізньостиглі сорти (більше 85 
днів):
2. Кавун Сніжок
ЕКВ-18 – 4,90 грн. за 2 г
З дружним дозріванням плодів. Окру-
глий, білий, 5-6 кг. М'якоть темно-ро-
жева, соковита, солодка. Для вирощу-
вання у відкритому та закритому гру-
нті. Для свіжого споживання і соління.

ІНШІ СОРТИ
Ранньостиглі сорти (70-75 д.):
3. Кавун Альянс
ЕКВ-23 – 4,70 грн. за 3 г
Кулястий, 6-6,5 кг. М'якоть червона, 
зерниста, ніжна, соковита. Транспорта-
бельний, посухостійкий.
4. Кавун Бінго
ЕКВ-24 – 4,90 грн. за 20 нас.
Транспортабельний, дуже врожайний. 
Округлий, 8-12 кг, дуже соковитий, со-
лодкий, без прожилок. Має дієтичні 
та лікувальні властивості.
5. Кавун Борисфен
ЕКВ-25 – 5,70 грн. за 3 г
Еліптичний, 4-6 кг, соковитий, солод-
кий. Транспортабельний, ст. до фузарі-
озного в'янення та антракнозу. Ліко-
пін, що міститься в кавуні, зменшує 
ризик захворювань серця, атероскле-
розу і підвищеного кров'яного тиску.

6. Кавун Борчанський
ЕКВ-26 – 5,70 грн. за 3 г 
Сильнорослий. Овальний, гладкий, 
3 кг, з вузькими смугами. М'якоть 
зерниста, солодка, смачна. Викори-
стовують свіжими, має лікувальні 
властивості.
7. Кавун Голопристанський
ЕКВ-27– 4,90 грн. за 2 г
Один з найбільш скоростиглих. Ку-
лястий, 4-5 кг, гладенький, світло-
зелений, з темно-зеленими смуга-
ми, ніжний, соковитий, солодкий. 
Плодоносить ціле літо.
8. Кавун Длінномір F1
ЕКВ-28– 16 грн. за 1 г
Високоврожайний, з підвищеним 
вмістом цукрів. Подовгастий, зеле-
ний з розмитими плямами, 6,5-8 кг. 
М'якоть солодка, рожева. Для від-
критого ґрунту та теплиць.
9. Кавун Каховський
ЕКВ-30 – 3,90 грн. за 3 г
Транспортабельний і лежкий. Куля-
стий, 5-6 кг, солодкий і ароматний. 
Посухостійкий. Стійкий до фузаріозу.
10. Кавун Княжич
ЕКВ-15 – 3,90 грн. за 2 г
Лежкий. Овальний, світло-зелений з 
широкими темно-зеленими смуга-
ми, 5-6 кг. М'якоть малинова, зерни-
ста, солодка. Має дієтичні та лікува-
льні властивості.
11. Кавун Красень
ЕКВ-16 – 3,90 грн. за 2 г
Кулястий або тупо-еліптичний, чо-
рно-зелений з восковим нальотом, 
4-5 кг. М'якоть червона, солодка. Має 
лікувальні властивості.
12. Кавун Кримсон Рубі F1
ЕКВ-12 – 16 грн. за 10 нас.

Має відмінний смак та приємний 
аромат. Містить велику кількість цу-
кру. Округло-овальний 4-6 кг, інколи 
до 12 кг. Транспортабельний, хворо-
бостійкий, стійкий до сонячних опіків.
13. Кавун Кримсон Світ
ЕКВ-3 – 4,90 грн. за 1 г
Прекрасні смакові і товарні якості, 
високий вміст цукру. Округлий, 8-10 
кг. Стійкий до фузаріозу і антрактозу. 
Посухостійкий.
15. Кавун Орфей
ЕКВ-34 – 4,90 грн. за 2 г
Кулястий, 4-5 кг, чорно-зелений, з 
восковим нальотом, гладкий. М'я-
коть зерниста, соковита, солодка. 
Транспортабельний, має дієтичні та 
лікувальні властивості.
14. Кавун Огоньок
ЕКВ-2 – 4,90 грн. за 3 г
Один з кращих для вирощування ран-
ньої продукції з насіння, та надранньої 
– розсадою. Дружня віддача врожаю. 
Висока товарність. Круглий, 1,5-2,7 кг, 
соковитий та солодкий. Витримує тим-
часове зниження температури до +6. 
Стійкий до нестачі сонячного світла.
16. Кавун Паладін F1
ЕКВ-9 – 22 грн. за 10 нас.
Овальний, 10-12 кг. М'якоть яскра-
во-червона, хрустка, солодка. Стій-
кий до сонячних опіків, основних 
хвороб та вірусів. 
17. Кавун Продюсер
ЕКВ-6 – 4,70 грн. за 1 г
Ст. до хвороб та високоврожайний. 
Овальний, 9-13 кг, соковитий, ніж-
ний, дуже солодкий, без прожилок. 
Транспортабельний.
18. Кавун Роза Юго-Востока
ЕКВ-17 – 4,70 грн. за 2 г

Соковитий та солодкий. Кулястий, 4-
6 кг, хрумкий. Високоврожайний, 
ст. до борошнистої роси і фузаріоз-
ного в'янення. Транспортабельний.
19. Кавун Цукровий малюк
ЕКВ-4 – 3,90 грн. за 1 г
ЕКВ-4В – 35 грн. за 10 г
Дуже не примхливий. Круглий, 3-3,5 кг. 
М'якоть зерниста, солодка. Надзвича-
йно смачний, транспортабельний. 
20. Кавун Спаський
ЕКВ-36 – 4,90 грн. за 2 г
Округлий, 4,9-5,3 кг, гладкий, зеле-
ний з темно-зеленими смугами. М'я-
коть яскраво-рожева, ніжна, солод-
ка. Високих смакових якостей і транс-
портабельний.
21. Кавун Фотон
ЕКВ-38 – 4,90 грн. за 2 г
Подовжено-округлий, 5-7 кг, смачний. 
Дружнє формування врожаю. Транс-
портабельний, ст. до антракнозу. Мі-
стить амінокислоту цитрулін, що за-
побігає накопиченню жиру в клітинах.
22. Кавун Чарльстон Грей
ЕКВ-7 – 4,50 грн. за 1 г
Видовжено-циліндричний, 12-18 кг. 
М'якоть червона, соковита, солодка. 
Транспортаб., високоврож., лежкий.
23. Кавун Цільнолистий
ЕКВ-22 – 4,50 грн. за 2 г
Кулястий, 3-4 кг. М'якоть зерниста, 
соковита, з високим вмістом цукру. 
Транспортабельний, лежкий, високо-
врожайний.
24. Кавун Ярило
ЕКВ-11 – 3,90 грн. за 2 г
Довго зберігає товарний вигляд пі-
сля збору. Видовжено-округлий, 4-
4,5 кг. М'якоть яскраво-червона, ви-
соких смакових якостей. 

Середньостиглі сорти (75-85 д.):
25. Кавун Кароліна Грос
ЕКВ-29 – 6,90 грн. за 2 г
Високоврожайний, транспортабель-
ний, ст. до фузаріозу. Овально-подо-
вжений, 16-22 кг, темно-зелений зі 
світлими смугами. М'якоть ніжна, 
дуже солодка.
26. Кавун Мелітопольський
ЕКВ-31 – 4,90 грн. за 2 г
Найкращий для ринкової реалізації. 
Довгоплетистий, довжина головної 
пліті 3-4 м. Плоди 4,5-6 кг, іноді 14-18 
кг. М'якоть малинова, соковита, со-
лодка. Ст. до фузаріозу. Дуже лежкий.
27. Кавун Астраханський
ЕКВ-13 – 4,70 грн. за 3 г
Врожайний. Округлий, темно-зелений 
зі смугами, 3-8 кг. М'якоть червона, 
ніжна, солодка. Використовують у 
свіжому вигляді.
28. Кавун Таврійський
ЕКВ-1 – 4,90 грн. за 2 г
Високоврожайний, з дружнім дозрі-
ванням плодів. Великий, кулястий, 5-
6 кг. М'якоть яскраво-рожева, дуже 
солодка. 
29. Кавун Фаворит
ЕКВ-37 – 4,90 грн. за 2 г
Врожайний. Циліндричний, 3-6 кг, 
світло-зелений, з візерунком. М'якоть 
малинова, соковита, солодка. Ст. до 
перезрівання та розтріскування.
Пізньостиглі сорти (більше 
85 днів):
30. Кавун Холодок
ЕКВ-39 – 4,90 грн. за 1 г
Транспортабельний. Округлий, 6-10 кг. 
М'якоть червона, зерниста, ніжна, 
солодка. Зберігається до Нового року, 
не втрачаючи смакових якостей.
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ТЕПЛИЧНІ ДИНІ
Ранньостиглі сорти 
(до 70 днів):
1. Диня Киянка
ЕДН-28 – 9 грн. за 0,3 г
Для вирощування в теплицях. Ова-
льна, до 3 кг, ароматна, солодка. 
Шкірка тоненька. Стійка до боро-
шнистої роси та бактеріозу.

ЕКЗОТИЧНІ ДИНІ
Ранньостиглі сорти 
(до 70 днів):
2. Диня Канталуп Шаренте
ЕДН-27 – 8,90 грн. за 10 нас.
Екзотична, ультрарання. Куляста, 1-
2 кг, гладенька, біло-кремова. Від-
різняється приємним делікатним 
смаком та ароматом.
3. Диня Бланко F1
ЕДН-23 – 8,90 грн. за 0,3 г
Іспанська. Екзотичного забарвлення 
та оригінального смаку. Овальна, 2-
4 кг, дуже солодка та надзвичайно 
ароматна. Хворобостійка. 
4. Диня Суперстар 
ЕДН-18 – 5,90 грн. за 2 г
Високоврожайна. Кругла, 1,6-2,3 кг, 
ароматна, дуже солодка. Смачна в 
салатах, йогуртах. Стресостійка, транс-
портабельна. Дружнє дозрівання 
плодів.
5. Диня Хані Д'ю 
ЕДН-20 – 6,90 грн. за 10 нас.
Одна з найперспективніших, скоро-
стигла. В перекладі - Медова Роса. 
Округла, 18-20 см, сірувато-зелена з 
сіткою, солодка, ароматна. Хворобо-
стійка, транспортабельна і лежка. 
6. Диня Арагон F1 
ЕДН-21 – 5,90 грн. за 0,5 г
Овальна, смачна, ароматна, ніжна, 
солодка. Невимоглива у вирощуван-

ні, хворобостійка, транспортабельна. 
Дружнє дозрівання плодів. Цінна у 
кулінарії.
Cередньостиглі сорти (70-75 д.): 
7. Диня Цукерочка 
ЕДН-29 – 5,90 грн. за 0,2 г
Надзвичайно солодка. Оригінальний 
китайський сорт. Округло-овальна, 
до 1 кг, ароматна. Хворобостійка.
8. Диня Ефіопка 
ЕДН-37 – 5,90 грн. за 2 г
Одна з найароматніших динь. Вели-
ка, надзвичайно солодка. Кругла, 
3,5-5 кг. Стійка до сонячних опіків. 
Чудовий товарний вигляд, висока 
транспортабельність.

ЛІТНІ ДИНІ
Ранні (до 70 днів):
9. Диня Гурмет F1  
ЕДН-10 – 15,90 грн. 10 нас.   
Невелика, 1,8-2,0 кг, з кремово-білим 
м'якушем, смачна, ароматна, з висо-
ким вмістом цукру. Ст. до борошни-
стої роси. Для отримання раннього 
урожаю.
10. Диня Паспорт F1 
ЕДН-11 – 15,90 грн. 10 нас.     
Типу Галія. 2,3-2,8 кг, з зеленуватим 
ароматним м'якушем, смачна. Ви-
користовують для отримання ран-
нього урожаю.
11. Диня Алушта 
ЕДН-14 – 3,90 грн. за 2 г
Овальна, з вираженою темно-оран-
жевою сіткою, м'якоть біла, 1,8-2,2 
кг, солодка, соковита. Використову-
ється у свіжому вигляді.
12. Диня Амал 
ЕДН-7 – 5,70 грн. 2 г
Типу «ананас».  Округло-овальна, до 
3 кг, м'якоть світло-оранжева, соло-
дка, запашна. Врожайна, транспор-

табельна. Ст. до фузаріозу.
13. Диня Бананова F1 
ЕДН-22 – 8,90 грн. за 0,3 г
Відмінно смачна, з легким банано-
вим присмаком. Овальна, 4,5-6 кг, 
солодка. Невибаглива у вирощуван-
ні, хворобостійка. Української селекції.
14. Диня Карамель 
ЕДН-15 – 4,70 грн. за 1 г
Типу «ананас». Овальна, 2-2,5 кг, 
жовта з сіткою на шкірці, солодка, 
ароматна. Ст. до фузаріозу. Викори-
стовується у свіжому вигляді.
15. Диня Криничанка 
ЕДН-1 – 5,70 грн. за 2 г
Високовожайна. Овальна, гладка, 
жовто-оранжева, 2-2,5 кг, ніжна і 
дуже смачна.
16. Диня Леся 
ЕДН-8 – 3,90 грн. за 2 г
Кругло-овальна, гладка, 1,2-2,6 кг, 
хрустка, ніжна, солодка, з сильним 
ароматом. Транспортабельна, ст. до 
борошнистої роси.
17. Диня Насолода 
ЕДН-32 – 5,90 грн. за 3 г
Соковита і дуже солодка, кругло-
овальна, 2,6-2,8 кг, хрумка. Хворо-
бостійка, жаростійка, транспорта-
бельна. Товарні якості високі.
18. Диня Рання-133 
ЕДН-16 – 5,70 грн. за 2 г
Овально-кругла, 1,5-2 кг, жовта з 
сіткою на шкірці, соковита, арома-
тна. Високоврожайна, транспорта-
бельна. Споживають свіжою.
19. Диня Тавричанка 
ЕДН-33 – 5,70 грн. за 2 г
Одна з найсмачніших. Не розтріску-
ється, 1,8-2,0 кг. Ст. до борошнистої 
роси та фузаріозного в'янення. Транс-
портабельна.

20. Диня Тітовка
ЕДН-2 – 3,90 грн. за 2 г
Ультраскоростигла. Округла, пома-
ранчева, 1,5-2 кг, солодка, соковита. 
Транспортабельна і лежка. Ст. до 
бактеріозу.
Середньостигла (70-75 днів):
21. Диня Ананас 
ЕДН-9 – 3,90 грн. за 1 г
Високоврожайна. Овальна, 1,5-2,5 
кг, оранжева з тонкою сіткою, соко-
вита, солодка, дуже ароматна. Ле-
жка (до 1 міс.), транспортабельна. 
Сік цієї дині використовують при 
болях в горлі та хронічному кашлі.
22. Диня Берегиня 
ЕДН-6 – 5,90 грн. за 2 г
Короткоовальна, жовто-помаран-
чева, гладка, 1,2-3 кг, солодка, ма-
сляниста, смачна. Транспортабель-
на, ст. до борошнистої роси.
23. Диня Дана 
ЕДН-24 – 5,90 грн. за 2 г
Високоврожайна. Містить багато ко-
рисних вітамінів та мікроелементів. 
Овальна, 2-3,5 кг, солодка, ароматна. 
Транспортабельна, хворобостійка.
24. Диня Золотиста 
ЕДН-3 – 4,90 грн. за 2 г
Надзвичайно солодка та ароматна. 
Округло-овальна, 1-1,5 кг, хрумка, 
соковита. Хворобостійка, посухо-
стійка. Транспортабельна. Для сві-
жого споживання.
25. Диня Колгоспниця 
ЕДН-4 – 3,90 грн. за 2 г
Транспортабельна. Жовто-помаран-
чева, 0,6-0,9 кг, солодка, соковита, 
ароматна, не розтріскується. Хворо-
бостійка.
26. Диня Лада 
ЕДН-30 – 5,70 грн. за 2 г

Солодка і соковита. Куляста або окру-
гло-овальна, 1,2-1, 5 кг, вміст цукру 
до 12%. Ст. до фузаріозу, борошни-
стої роси. Транспортабельна, лежка.
27. Диня Інея 
ЕДН-25 – 5,90 грн. за 2 г
Одна з найсмачніших у світової се-
лекції. Кращий сорт України для мі-
сцевого споживання і вивозу. Ова-
льна або кругла, 1-1,5 кг. Високий 
вміст цукру (до 12%) і приємний 
смак. Хворобостійка.  
28. Диня Медовий аромат 
ЕДН-31 – 5,90 грн. за 1 г
Дуже ароматна, кругла, 1-1,2 кг, 
соковита. Смакові якості відмінні. 
Стійка до фітофторозу та борошни-
стої роси.
29. Диня Олівія 
ЕДН-17 – 5,90 грн. за 2 г
Коротко-овальна, 2-2,5 кг, золоти-
сто-оранжева, солодка, ароматна. 
Використовують у свіжому вигляді і 
для консервування.

ДИНІ-ЗИМОВКИ
Пізні (більше 85 днів):
30. Диня Тендраль 
ЕДН-34 – 8,90 грн. за 0,3 г
Чудова лежкість – до 3-х місяців! 
Іспанська. Овальна, 2-3 кг, з висо-
ким вмістом цукру, ароматна, дуже 
смачна. Хворобостійка.
31. Диня Торпеда 
ЕДН-35 – 5,90 грн. за 2 г
Має насичений смак і аромат з но-
тками ванілі, груші і ананасу. Про-
довгувата, 6-10 кг. Містить багато 
корисних речовин, ферментів, тому 
чудово засвоюється кишечником, 
допомагаючи його роботі. Транспор-
табельна.
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РЕДИС
Ранній (до 30 днів):
1. Редис 18 днів 
ЕРД-3 – 4,70 грн. за 3 г
ЕРД-3В – 13 грн. за 20 г
Коренеплід циліндричний з білим кін-
чиком, 25-30 г. М'якоть соковита, біла.
2. Редис Богиня 
ЕРД-15 – 4,50 грн. за 3 г
Коренеплід рожево-червоний з бі-
лим кінчиком, циліндричний, ма-
сою 25-30 г. М'якоть солодко-гостра.
3. Редис Вайт Брекфест
ЕРД-17 – 9,50 грн. за 3 г
Ранньостиглий сорт. Коренеплоди видо-
вжено-циліндричні з тупим кінчиком, 
20-25 г. М'якоть білиа, дуже щільна, 
соковита, ніжна та приємний на смак.
4. Редис Жара 
ЕРД-2 – 4,70 грн. за 3 г
ЕРД-2В - 13 грн. за 20  г
Коренепдід округлий,гладенький, 25-
30 г. Соковитий, білий, слабо-гострий.
5. Редис Злата 
ЕРД-12 – 4,90 грн. за 3 г
Коренеплід округло-овальний, жо-
вто-оранжевий, масою 20-24 г. М'я-
коть біла, соковита.
6. Редис Ранній червоний 
ЕРД-18 –  4,70 грн. за 3 г
ЕРД-18В –  13 грн. за 20 г
Коренеплід округлий, темно-черво-
ний, масою 10-15 г. М'якоть біла, 
соковита, солодка, слабо-гостра.
7. Редис Рубін 
ЕРД-4 – 4,50 грн. за 3 г
ЕРД-4В – 13 грн. за 20 г
Коренеплід червоно-малиновий, оваль-
ний, 15-30 г. М'якоть соковита, ніжна.
8. Редис Сора 
ЕРД-11 – 4,90 грн. за 3 г

ЕРД-11В – 15 грн. за 20 г
Коренеплід крупний, темно-черво-
ний, однорідний за розміром, кру-
глий, масою 20-25 г.
9. Редис Сакса 
ЕРД-5 – 4,70 грн. за 3 г 
ЕРД-5В – 13 грн. за 20 г 
Коренеплід круглий, 8-10 г. М'якоть 
біла, хрустка, солодко-гостра. Для 
вирощування в теплицях, парниках 
і в ґрунті. Дозріває дружно. 
10. Французький сніданок
ЕРД-1 – 4,70 грн. за 3 г
ЕРД-1В - 13 грн. за 20 г
Коренеплід циліндричний, масою 
25-30 г. М'якоть соковита, біла, ні-
жна, без гіркоти.
Середньостиглий (30-40 д.):
11. Редис ЧБК 
ЕРД-9 – 4,70 грн. за 3 г
ЕРД-9В – 13 грн. за 20 г
Коренеплід округло-овальний, черво-
ний з білим кінчиком, масою 14-18 г. 
М'якоть біла, соковита, слабо-гостра.
12. Редис Червоний велікан 
ЕРД-10 – 4,70 грн. за 3 г 
Коренеплід великий, подовжений - 
15-20 см, масою до 100 г. М'якоть 
біла, соковита, слабогостра. Цінуєть-
ся за високу лежкість (3 місяці), то-
варні якості, відмінний смак.
13. Редис Малага 
ЕРД-19 – 4,90 грн. за 2 г
Коренеплід округлий, фіолетовий 15-
20 г. М'якоть соковита, відмінна на 
смак,хрумка, з підвищеним вмістом 
ефірних масел і мінеральних солей. 
Добре зберігається. Не стрілкуюється.
14. Редис Масляний гігант 
ЕРД-21 – 4,90 грн. за 3 г 
Коренеплоди великі, округлі, 30-40 г, 

довго зберігають товарні якості. М'я-
коть біла, масляниста, соковита, дуже 
смачна. Сорт стійкий до перепадів тем-
ператур, дозрівання плодів дружнє. 
Росте протягом всього літа. 

БУРЯКИ
Ранні:
15. Буряк Борщовий 
ЕБР-9 – 4,70 грн. за 3 г
ЕБР-9В – 13 грн. за 20 г
Коренеплід 210-310 г, темно-черво-
ний з чітко вираженими кільцями, 
біло-рожевого забарвлення.
16. Буряк Гопак
ЕБР-22 - 4,90 грн. за 3 г
Високоврожайний, жаростійкий. Куля-
стий коренеплід 200-310 г, без прожи-
лок, соковитий, ніжний, соковитий, 
солодкий. Добре зберігається взимку.
17. Буряк Кадет
ЕБР-11 – 11 грн. за 3 г
ЕБР-11В – 18 грн. за 20 г
Коренеплід округлий, 200 г з гладе-
нькою шкіркою. М'якоть ніжна, со-
лодка, темно-червона, без кілець.
18. Буряк Набол
ЕБР-19 – 11,50 грн. за 2 г
Коренеплід округлий, темно-черво-
ний, масою 250-300 г, солодкий, ні-
жний. Вживають у свіжому вигляді 
та переробляють.
19. Буряк Носівський плоский 
ЕБР-1 – 4,50 грн. за 3 г
ЕБР-1В – 13 грн. за 20 г
Коренеплід плоско-округлий, 150-300 
г, лежкий. М'якоть соковита, щільна і 
ніжна. Ст. до стрілкування і посухи.
20. Буряк Червона куля 
ЕБР-3 – 4,50 грн. за 3 г
ЕБР-3В – 13 грн. за 20 г

Коренеплід лежкий, соковитий, ніж-
ний, солодкий, до 300 г. Один з кра-
щих сортів для кулінарії, консерву-
вання та квашення.
21. Буряк Чудо Асгроу
ЕБР-24 – 5,90 грн. за 2 г
Коренеплід округлий, 100-160 г. 
М'якоть соковита, ніжна, щільна. Зa 
ceзoн мoжна отримати двa вpoжaї. 
Середньостиглі:
22. Буряк Бордо
ЕБР-2 – 4,90 грн. за 3 г
Високоврожайний сорт. Коренеплід 
200-300 г, містить багато цукрів. До-
бре зберігається взимку. 
23. Буряк Делікатесний
ЕБР-4 – 4,90 грн. за 3 г
ЕБР-4В – 13 грн. за 20 г
Коренеплід  300-350 г. М'якоть тем-
но-червона з бордовим відтінком, 
ніжна, соковита, солодка. Ст. до гни-
лі. Добре зберігається.
24. Буряк Єгипетський плоский
ЕБР-8 – 3,90 грн. за 3 г
ЕБР-8В – 13 грн. за 20 г
Коренеплід плоский, 250-400 г, те-
мно-червоний з фіолетовим відтін-
ком, соковитий. Вживають свіжим 
та переробляють.
25. Буряк Опольський
ЕБР-5 – 3,90 грн. за 3 г
ЕБР-5В – 13 грн. за 20 г
Коренеплід циліндричний, 190-450 г, ле-
жкий, легко виймається з ґрунту. М'я-
коть яскраво-червона, смачна, соковита.
26. Буряк Ріваль 
ЕБР-20 – 4,50 грн. за 3 г
ЕБР-20В – 13 грн. за 20 г
Коренеплід циліндричний, гладкий,  
200-300 г, лежкий. М'якоть темно-
червона, соковита, ніжна, без кілець.

27. Буряк Атаман
ЕБР-12 – 10,90 грн. за 3 г
Коренеплід циліндричний, гладень-
кий, темно-червоний, без кілець 
230-370 г. Легко виймається з грунту. 

СУНИЦЯ
28. Суниця Олександрія 
ЕСУ-3 – 11,90 грн. за 0,1 г
Безвуса, посухостійка, морозостій-
ка, хворобостійка. Ягоди до 8 г, ду-
же смачні. Плодоносить з травня до 
заморозків протягом 3-4 років. Мо-
же рости в горщиках. 
29. Суниця Барон Солемахер 
ЕСУ-2 – 11,90 грн. за 0,1г
Безвуса, добре кущиться. Ягоди до 4 
г, дуже смачні. Може рости в гор-
щиках. Морозостійка, хворобостійка. 
30. Суниця Жовте чудо
ЕСУ-5 – 11,90 грн. за 0,1 г
Оригінального забарвлення. Безвуса, 
добре кущиться, швидко розмножу-
ється. Плодоносить з червня і до пе-
рших заморозків. Дуже ароматна, 
3-4 г, десертна, з нотами ананасу. 
31. Суниця Регіна
ЕСУ-1 – 11,90 грн. за 0,1 г
Безвуса, швидко формує кущ і ба-
гато суцвіть. Врожай – з початку лі-
та до заморозків. Зимостійка, посу-
хостійка, хворобостійка. Може рости 
у горщиках.
32. Суниця Блиск зірок 
ЕСУ-4 – 11,90 грн. за 0,1 г
Один з найкращих сортів безвусої 
суниці. Ягоди 8-10 г, смачні, дуже 
ароматні. За вегетацію один кущ 
дає до 300 ягід.

МОРКВА
Рання (80-100 днів):
1. Морква Амстердамська 
ЕМР-23 – 4,90 грн. за 2 г 
ЕМР-23В – 21 грн. за 20 г
Коренеплід циліндричний, гладкий, з 
тупим кінчиком, довж. 10-15см, 60-
150г. М'якоть смачна, соковита, тем-
но-оранжева. Стабільно врожайна, 
стійка до розтріскування і стрілку-
вання. Придатна для вирощування 
ранньої пучкової продукції у відкри-
тому і в закритому грунті.
2. Морква Артек 
ЕМР-1 – 4,90 грн. за 2 г
ЕМР-1В – 19 грн. за 20 г
Коренеплід конічний, з тупим кінчи-
ком, довж. 15см, 72-130 г, оранжево-
червоний, смачний. Універсального 
використання.
3. Морква Лагуна F1 
ЕМР-17В – 16,90 грн. за 10 г 
Коренеплід циліндричний, гладкий, з 
тупим кінчиком, довж. 17-20 см, 50-150 
г. М'якоть темно-оранжева, з високим 
вмістом каротину, серцевина дуже ма-
ленька. Має товарний вигляд. Для соків.
4. Морква Курода шантане
ЕМР-18 – 13,50 грн. за 4 г
Високоврожайна. Коренеплід - 20 см, 
250 г, солодкий, товстий, твердий, ма-
ленька серцевина. Рекомендується і 
для літнього посіву. При посіві в кінці 
липня збір врожаю в листопаді. Збері-
гаються протягом 5-7 міс. І не розтріс-
куються. Приваблива для продажу на 
пучок. Універсального призначення.
5. Морква Паризький ринок 
ЕМР-25 – 6,50 грн. за 2 г 
Коренеплід редископодібний, гладкий, 
з тупим кінчиком, довжиною 3-6 см, 
масою 40-60г. М'якоть смачна, сокови-
та, оранжева. Смакові якості відмінні. 
Ідеальна для вирощування в ящиках 
на підвіконні. Сорт легкий у збиранні. 
Використовується в свіжому вигляді і 
для консервування цілою без поперед-
нього шинкування.
6. Морква Оленка
ЕМР-2 – 4,70 грн. за 2 г

ЕМР-2В – 19 грн. за 20 г
Коренеплід конічний, оранжевий, 
довж. 10-12 см, 120-145г , дуже со-
ковитий, солодкий, лежкий. Універ-
сального використання.
Середньостигла (101-120 д.):
7. Морква Королева осені 
ЕМР-8 – 4,70 грн. за 2 г
ЕМР-8В – 19 грн. за 20 г
Високоврожайний, лежкий сорт. Коре-
неплід довж. 15-20см,  до 300г. М'я-
коть оранжево-червона, дуже смачна. 
8. Морква Ласуня 
ЕМР-16 – 4,50 грн. за 2 г
ЕМР-16В – 19 грн. за 20 г
Високоврожана. Коренеплід цилін-
дричний, 60-155 г, соковитий, соло-
дкий, довж. 15-25 см. Призначена  
для використання у свіжому вигля-
ді ,переробки, зберігання
9. Морква Вітамінна 
ЕМР-7 – 4,70 грн. за 2 г
ЕМР-7В – 19 грн. за 20 г
Високоврожайна, лежка. Корене-
плід циліндричний, з тупим кінцем, 
довж. 15 см, 160 г, багатий вітамі-
нами, без серцевини. 
10. Морква Делікатесна 
ЕМР-27 – 5,70 грн. за 2 г 
ЕМР-27В – 21 грн. за 20 г 
Коренеплід довгий, циліндричний, глад-
кий, з малою серцевиною, 10-15 см, 80-
160 г. М'якоть смачна, соковита, з висо-
ким вмістом цукру, вітамінів та кароти-
ну. Ідеальна для дитячого харчування.
11. Морква Кампо 
ЕМР-28 – 5,70 грн. за 2 г 
Циліндрична, гладенька, з тупим кін-
чиком, 90-150г. М'якоть темно-оран-
жева. Чудовий смак, товарний вигляд.  
12. Морква Шансон супер 
ЕМР-32В – 16,30 грн. за 10 г 
Коренеплід конусоподібний, довжиною 
10-15см. М'якоть соковита, ароматна, 
яскрава, з високим вмістом цукрів та 
каротину. Ідеальна для приготування 
соків та дитячого харчування.
Пізньостигла (121-140 днів):
13. Морква Без серцевини 
ЕМР-19 – 5,90 грн. за 2 г

ЕМР-19В – 19 грн. за 20 г
Коренеплід циліндричний, оранже-
во-червоний, довж. 20-25 см, 80-
100 г. М'якоть солодка, соковита.
14. Морква Берлікумер
ЕМР-24 – 4,90 грн. за 2 г
ЕМР-24В – 19 грн. за 20 г
Високоврожайна. Коренеплід цилін-
дричний, 150-200 г, соковитий. Мі-
стить велику кількість каротину. Ле-
жкий. Під час зберігання вміст ка-
ротину збільшується в 1,5 рази. 
15. Морква Віта Лонга 
ЕМР-9 – 4,70 грн. за 2 г
ЕМР-9В – 19 грн. за 20 г
Коренеплід конічний, довж. 20 см, 
200г, смачний, лежкий, стійкий до 
гнилей. Для зимового зберігання.
16. Морква Долянка
ЕМР-13 – 4,70 грн. за 2 г
ЕМР-13В – 21 грн. за 20 г
Коренеплід конусоподібний, довж. 
17-25 см,  200-250 г. Має підвище-
ний вміст каротину.
17. Морква Каротель 
ЕМР-11 – 4,70 грн. за 2 г
ЕМР-11В – 19 грн. за 20 г
Коренеплід конічний, з тупим 
кінчиком, довж. 12-16см, 80-160г, 
яскраво-оранжевий. Ідеальна для 
тривалого зберігання.
18. Морква Корал 
ЕМР-29 – 4,90 грн. за 2 г 
ЕМР-29В – 21 грн. за 20 г 
Коренеплід конічний, гладкий, 20 см, 
100-150г. М'якоть соковита, темно-
оранжева. Універсального призначен-
ня. Для літнього і підзимового посіву. 
19. Морква Перфекція 
ЕМР-21 – 4,5 0грн. за 2 г
ЕМР-21В – 21 грн. за 20 г
Коренеплід циліндричний, оранже-
во-червоний, довж. 16-19 см, 210-
250г. Ст. до стрілкування. Для кон-
сервування, соків.
20. Морква Флакко 
ЕМР-14 – 4,70 грн. за 2 г
ЕМР-14В – 21 грн. за 20 г
Коренеплід циліндричний, оранже-
во-червоний, довжин. 20-25см, 80-

220г, лежкий, смачний. Універсаль-
ного використання.
21. Морква Цариця полів  
ЕМР-31 – 5,90 грн. за 2 г 
ЕМР-31В – 21 грн. за 20 г 
Коренеплід циліндричний, з тупим 
кінчиком, довжиною 10-15 см, ма-
сою 69-135 г. М'якоть з високим 
вмістом цукрів, каротину і вітамі-
нів. Універсального використання.
22. Морква Червоний гігант 
ЕМР-3 – 4,90 грн. за 2 г
ЕМР-3В – 19 грн. за 20 г
Коренеплід великий, конічний, довж. 
20-25 см, масою 80-140 г, червоно-
помаранчевий. Ідеальний для довго-
тривалого зберігання.
23. Морква Яскрава 
ЕМР-5 – 4,70 грн. за 2 г 
ЕМР-5В – 21 грн. за 20 г 
Циліндрична, гладка, довжиною 13-16 
см, масою 130-150 г. М'якоть соковита, 
з величезною кількістю каротину! Сорт 
стійкий до стрілкування, лежкий. Для 
дієтичного і дитячого харчування.

ЗЕЛЕНЬ
24. Салат Американський 
коричневий
ЕСЛ-11 – 4,70 грн. за 1 г
Середньоранній сорт. Головка рихла, 
масою 450-650 г. Листя коричнево-
червоне, хвилясте, соковите, хрумке. 
25. Салат Берлінський жовтий 
ЕСЛ-12 – 4,70 грн. за 1 г
Середньостиглий. Ст. до стрілкуван-
ня. Головка кругла, 150-250 г, листя 
хвилясте, солодке на смак. Для сві-
жого вживання і кулінарних страв.
26. Салат Лолло Роса
ЕСЛ-13 – 6,50 грн. за 0,5 г
Ранньостиглий. Листя кучеряве, сві-
тло-зелене з широким рожевим 
краєм. Містить різні мікроелемен-
ти, що зміцнюють імунітет.
27. Салат Червоний змій 
ЕСЛ-8 – 4,90 грн. за 1 г
Середньоранній. Головка рихла, діа-
метром 16-21 см. Листя гофроване, 
декоративне, містить комплекс ві-

тамінів, мінеральних солей, йод. 
Смакові якості високі.
28. Салат Одеський кучерявець
ЕСЛ-5 – 4,70 грн. за 1 г
Середньостиглий високотоварний 
сорт. Листки світло-зелені, без гірко-
ти, гофровані, соковиті, напівхрусткі. 
Містить комплекс вітамінів. 
29. Рукола
ЕРР-1 – 4,70 грн. за 1г
Ранньостиглий сорт. Смак горіхово-гір-
чичний, ароматний. Використовують 
як добавку до страв.
30. Салат Чотири сезони 
ЕСЛ-10 – 5,90 грн. за 0,5 г
Середньостиглий. Головка середнього 
розміру, листя ніжне. Смакові якості 
дуже високі. Використовувати в їжу 
можна через 30-40 днів після сходів, 
не чекаючи появи головки.
31. Шпинат
ЕШП-2 – 4,90 грн. за 1 г
ЕШП-2В – 15 грн. за 10 г
Належить до овочів, найбагатших кори-
сними речовинами. Містить залізо, ка-
льцій, магній, вітаміни. Молодий шпи-
нат використовують свіжим в салатах, 
соусах, а жорсткі листочки відвареними, 
запеченими. Дієтичний продукт.
32. Щавель широколистий
ЕЩВ-1 – 4,70 грн. за 3 г
ЕЩВ-1В – 11 грн. за 20 г
Ранньостиглий сорт. Листки видов-
жені, зелені. Містить багато вітамі-
нів та мікроелементів. На одному 
місці дає врожаї 3-4 роки.
33. Салат ендевій Ескаріоль 
ЕСЛ-16 – 4,90 грн. за 1г
Вживають вареним, свіжим та ту-
шкованим. Листя містить аскорбі-
нову кислоту, каротин, вітаміни В1, 
В2, РР, цінні для організму цукри, 
інулін, солі калію, кальцію, заліза, 
магнію, фосфору. Цибін, що містить-
ся в листі, добре впливає на нерво-
ву систему, поліпшує обмін речо-
вин, функції печінки та жовчного 
міхура. Використовують у лікуванні 
хворих на ЦД. Відмінний сечогінний 
засіб. Добрий медонос.
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РЕДИС
Ранній (до 30 днів):
1. Редис 18 днів 
ЕРД-3 – 4,70 грн. за 3 г
ЕРД-3В – 13 грн. за 20 г
Коренеплід циліндричний з білим кін-
чиком, 25-30 г. М'якоть соковита, біла.
2. Редис Богиня 
ЕРД-15 – 4,50 грн. за 3 г
Коренеплід рожево-червоний з бі-
лим кінчиком, циліндричний, ма-
сою 25-30 г. М'якоть солодко-гостра.
3. Редис Вайт Брекфест
ЕРД-17 – 9,50 грн. за 3 г
Ранньостиглий сорт. Коренеплоди видо-
вжено-циліндричні з тупим кінчиком, 
20-25 г. М'якоть білиа, дуже щільна, 
соковита, ніжна та приємний на смак.
4. Редис Жара 
ЕРД-2 – 4,70 грн. за 3 г
ЕРД-2В - 13 грн. за 20  г
Коренепдід округлий,гладенький, 25-
30 г. Соковитий, білий, слабо-гострий.
5. Редис Злата 
ЕРД-12 – 4,90 грн. за 3 г
Коренеплід округло-овальний, жо-
вто-оранжевий, масою 20-24 г. М'я-
коть біла, соковита.
6. Редис Ранній червоний 
ЕРД-18 –  4,70 грн. за 3 г
ЕРД-18В –  13 грн. за 20 г
Коренеплід округлий, темно-черво-
ний, масою 10-15 г. М'якоть біла, 
соковита, солодка, слабо-гостра.
7. Редис Рубін 
ЕРД-4 – 4,50 грн. за 3 г
ЕРД-4В – 13 грн. за 20 г
Коренеплід червоно-малиновий, оваль-
ний, 15-30 г. М'якоть соковита, ніжна.
8. Редис Сора 
ЕРД-11 – 4,90 грн. за 3 г

ЕРД-11В – 15 грн. за 20 г
Коренеплід крупний, темно-черво-
ний, однорідний за розміром, кру-
глий, масою 20-25 г.
9. Редис Сакса 
ЕРД-5 – 4,70 грн. за 3 г 
ЕРД-5В – 13 грн. за 20 г 
Коренеплід круглий, 8-10 г. М'якоть 
біла, хрустка, солодко-гостра. Для 
вирощування в теплицях, парниках 
і в ґрунті. Дозріває дружно. 
10. Французький сніданок
ЕРД-1 – 4,70 грн. за 3 г
ЕРД-1В - 13 грн. за 20 г
Коренеплід циліндричний, масою 
25-30 г. М'якоть соковита, біла, ні-
жна, без гіркоти.
Середньостиглий (30-40 д.):
11. Редис ЧБК 
ЕРД-9 – 4,70 грн. за 3 г
ЕРД-9В – 13 грн. за 20 г
Коренеплід округло-овальний, черво-
ний з білим кінчиком, масою 14-18 г. 
М'якоть біла, соковита, слабо-гостра.
12. Редис Червоний велікан 
ЕРД-10 – 4,70 грн. за 3 г 
Коренеплід великий, подовжений - 
15-20 см, масою до 100 г. М'якоть 
біла, соковита, слабогостра. Цінуєть-
ся за високу лежкість (3 місяці), то-
варні якості, відмінний смак.
13. Редис Малага 
ЕРД-19 – 4,90 грн. за 2 г
Коренеплід округлий, фіолетовий 15-
20 г. М'якоть соковита, відмінна на 
смак,хрумка, з підвищеним вмістом 
ефірних масел і мінеральних солей. 
Добре зберігається. Не стрілкуюється.
14. Редис Масляний гігант 
ЕРД-21 – 4,90 грн. за 3 г 
Коренеплоди великі, округлі, 30-40 г, 

довго зберігають товарні якості. М'я-
коть біла, масляниста, соковита, дуже 
смачна. Сорт стійкий до перепадів тем-
ператур, дозрівання плодів дружнє. 
Росте протягом всього літа. 

БУРЯКИ
Ранні:
15. Буряк Борщовий 
ЕБР-9 – 4,70 грн. за 3 г
ЕБР-9В – 13 грн. за 20 г
Коренеплід 210-310 г, темно-черво-
ний з чітко вираженими кільцями, 
біло-рожевого забарвлення.
16. Буряк Гопак
ЕБР-22 - 4,90 грн. за 3 г
Високоврожайний, жаростійкий. Куля-
стий коренеплід 200-310 г, без прожи-
лок, соковитий, ніжний, соковитий, 
солодкий. Добре зберігається взимку.
17. Буряк Кадет
ЕБР-11 – 11 грн. за 3 г
ЕБР-11В – 18 грн. за 20 г
Коренеплід округлий, 200 г з гладе-
нькою шкіркою. М'якоть ніжна, со-
лодка, темно-червона, без кілець.
18. Буряк Набол
ЕБР-19 – 11,50 грн. за 2 г
Коренеплід округлий, темно-черво-
ний, масою 250-300 г, солодкий, ні-
жний. Вживають у свіжому вигляді 
та переробляють.
19. Буряк Носівський плоский 
ЕБР-1 – 4,50 грн. за 3 г
ЕБР-1В – 13 грн. за 20 г
Коренеплід плоско-округлий, 150-300 
г, лежкий. М'якоть соковита, щільна і 
ніжна. Ст. до стрілкування і посухи.
20. Буряк Червона куля 
ЕБР-3 – 4,50 грн. за 3 г
ЕБР-3В – 13 грн. за 20 г

Коренеплід лежкий, соковитий, ніж-
ний, солодкий, до 300 г. Один з кра-
щих сортів для кулінарії, консерву-
вання та квашення.
21. Буряк Чудо Асгроу
ЕБР-24 – 5,90 грн. за 2 г
Коренеплід округлий, 100-160 г. 
М'якоть соковита, ніжна, щільна. Зa 
ceзoн мoжна отримати двa вpoжaї. 
Середньостиглі:
22. Буряк Бордо
ЕБР-2 – 4,90 грн. за 3 г
Високоврожайний сорт. Коренеплід 
200-300 г, містить багато цукрів. До-
бре зберігається взимку. 
23. Буряк Делікатесний
ЕБР-4 – 4,90 грн. за 3 г
ЕБР-4В – 13 грн. за 20 г
Коренеплід  300-350 г. М'якоть тем-
но-червона з бордовим відтінком, 
ніжна, соковита, солодка. Ст. до гни-
лі. Добре зберігається.
24. Буряк Єгипетський плоский
ЕБР-8 – 3,90 грн. за 3 г
ЕБР-8В – 13 грн. за 20 г
Коренеплід плоский, 250-400 г, те-
мно-червоний з фіолетовим відтін-
ком, соковитий. Вживають свіжим 
та переробляють.
25. Буряк Опольський
ЕБР-5 – 3,90 грн. за 3 г
ЕБР-5В – 13 грн. за 20 г
Коренеплід циліндричний, 190-450 г, ле-
жкий, легко виймається з ґрунту. М'я-
коть яскраво-червона, смачна, соковита.
26. Буряк Ріваль 
ЕБР-20 – 4,50 грн. за 3 г
ЕБР-20В – 13 грн. за 20 г
Коренеплід циліндричний, гладкий,  
200-300 г, лежкий. М'якоть темно-
червона, соковита, ніжна, без кілець.

27. Буряк Атаман
ЕБР-12 – 10,90 грн. за 3 г
Коренеплід циліндричний, гладень-
кий, темно-червоний, без кілець 
230-370 г. Легко виймається з грунту. 

СУНИЦЯ
28. Суниця Олександрія 
ЕСУ-3 – 11,90 грн. за 0,1 г
Безвуса, посухостійка, морозостій-
ка, хворобостійка. Ягоди до 8 г, ду-
же смачні. Плодоносить з травня до 
заморозків протягом 3-4 років. Мо-
же рости в горщиках. 
29. Суниця Барон Солемахер 
ЕСУ-2 – 11,90 грн. за 0,1г
Безвуса, добре кущиться. Ягоди до 4 
г, дуже смачні. Може рости в гор-
щиках. Морозостійка, хворобостійка. 
30. Суниця Жовте чудо
ЕСУ-5 – 11,90 грн. за 0,1 г
Оригінального забарвлення. Безвуса, 
добре кущиться, швидко розмножу-
ється. Плодоносить з червня і до пе-
рших заморозків. Дуже ароматна, 
3-4 г, десертна, з нотами ананасу. 
31. Суниця Регіна
ЕСУ-1 – 11,90 грн. за 0,1 г
Безвуса, швидко формує кущ і ба-
гато суцвіть. Врожай – з початку лі-
та до заморозків. Зимостійка, посу-
хостійка, хворобостійка. Може рости 
у горщиках.
32. Суниця Блиск зірок 
ЕСУ-4 – 11,90 грн. за 0,1 г
Один з найкращих сортів безвусої 
суниці. Ягоди 8-10 г, смачні, дуже 
ароматні. За вегетацію один кущ 
дає до 300 ягід.

МОРКВА
Рання (80-100 днів):
1. Морква Амстердамська 
ЕМР-23 – 4,90 грн. за 2 г 
ЕМР-23В – 21 грн. за 20 г
Коренеплід циліндричний, гладкий, з 
тупим кінчиком, довж. 10-15см, 60-
150г. М'якоть смачна, соковита, тем-
но-оранжева. Стабільно врожайна, 
стійка до розтріскування і стрілку-
вання. Придатна для вирощування 
ранньої пучкової продукції у відкри-
тому і в закритому грунті.
2. Морква Артек 
ЕМР-1 – 4,90 грн. за 2 г
ЕМР-1В – 19 грн. за 20 г
Коренеплід конічний, з тупим кінчи-
ком, довж. 15см, 72-130 г, оранжево-
червоний, смачний. Універсального 
використання.
3. Морква Лагуна F1 
ЕМР-17В – 16,90 грн. за 10 г 
Коренеплід циліндричний, гладкий, з 
тупим кінчиком, довж. 17-20 см, 50-150 
г. М'якоть темно-оранжева, з високим 
вмістом каротину, серцевина дуже ма-
ленька. Має товарний вигляд. Для соків.
4. Морква Курода шантане
ЕМР-18 – 13,50 грн. за 4 г
Високоврожайна. Коренеплід - 20 см, 
250 г, солодкий, товстий, твердий, ма-
ленька серцевина. Рекомендується і 
для літнього посіву. При посіві в кінці 
липня збір врожаю в листопаді. Збері-
гаються протягом 5-7 міс. І не розтріс-
куються. Приваблива для продажу на 
пучок. Універсального призначення.
5. Морква Паризький ринок 
ЕМР-25 – 6,50 грн. за 2 г 
Коренеплід редископодібний, гладкий, 
з тупим кінчиком, довжиною 3-6 см, 
масою 40-60г. М'якоть смачна, сокови-
та, оранжева. Смакові якості відмінні. 
Ідеальна для вирощування в ящиках 
на підвіконні. Сорт легкий у збиранні. 
Використовується в свіжому вигляді і 
для консервування цілою без поперед-
нього шинкування.
6. Морква Оленка
ЕМР-2 – 4,70 грн. за 2 г

ЕМР-2В – 19 грн. за 20 г
Коренеплід конічний, оранжевий, 
довж. 10-12 см, 120-145г , дуже со-
ковитий, солодкий, лежкий. Універ-
сального використання.
Середньостигла (101-120 д.):
7. Морква Королева осені 
ЕМР-8 – 4,70 грн. за 2 г
ЕМР-8В – 19 грн. за 20 г
Високоврожайний, лежкий сорт. Коре-
неплід довж. 15-20см,  до 300г. М'я-
коть оранжево-червона, дуже смачна. 
8. Морква Ласуня 
ЕМР-16 – 4,50 грн. за 2 г
ЕМР-16В – 19 грн. за 20 г
Високоврожана. Коренеплід цилін-
дричний, 60-155 г, соковитий, соло-
дкий, довж. 15-25 см. Призначена  
для використання у свіжому вигля-
ді ,переробки, зберігання
9. Морква Вітамінна 
ЕМР-7 – 4,70 грн. за 2 г
ЕМР-7В – 19 грн. за 20 г
Високоврожайна, лежка. Корене-
плід циліндричний, з тупим кінцем, 
довж. 15 см, 160 г, багатий вітамі-
нами, без серцевини. 
10. Морква Делікатесна 
ЕМР-27 – 5,70 грн. за 2 г 
ЕМР-27В – 21 грн. за 20 г 
Коренеплід довгий, циліндричний, глад-
кий, з малою серцевиною, 10-15 см, 80-
160 г. М'якоть смачна, соковита, з висо-
ким вмістом цукру, вітамінів та кароти-
ну. Ідеальна для дитячого харчування.
11. Морква Кампо 
ЕМР-28 – 5,70 грн. за 2 г 
Циліндрична, гладенька, з тупим кін-
чиком, 90-150г. М'якоть темно-оран-
жева. Чудовий смак, товарний вигляд.  
12. Морква Шансон супер 
ЕМР-32В – 16,30 грн. за 10 г 
Коренеплід конусоподібний, довжиною 
10-15см. М'якоть соковита, ароматна, 
яскрава, з високим вмістом цукрів та 
каротину. Ідеальна для приготування 
соків та дитячого харчування.
Пізньостигла (121-140 днів):
13. Морква Без серцевини 
ЕМР-19 – 5,90 грн. за 2 г

ЕМР-19В – 19 грн. за 20 г
Коренеплід циліндричний, оранже-
во-червоний, довж. 20-25 см, 80-
100 г. М'якоть солодка, соковита.
14. Морква Берлікумер
ЕМР-24 – 4,90 грн. за 2 г
ЕМР-24В – 19 грн. за 20 г
Високоврожайна. Коренеплід цилін-
дричний, 150-200 г, соковитий. Мі-
стить велику кількість каротину. Ле-
жкий. Під час зберігання вміст ка-
ротину збільшується в 1,5 рази. 
15. Морква Віта Лонга 
ЕМР-9 – 4,70 грн. за 2 г
ЕМР-9В – 19 грн. за 20 г
Коренеплід конічний, довж. 20 см, 
200г, смачний, лежкий, стійкий до 
гнилей. Для зимового зберігання.
16. Морква Долянка
ЕМР-13 – 4,70 грн. за 2 г
ЕМР-13В – 21 грн. за 20 г
Коренеплід конусоподібний, довж. 
17-25 см,  200-250 г. Має підвище-
ний вміст каротину.
17. Морква Каротель 
ЕМР-11 – 4,70 грн. за 2 г
ЕМР-11В – 19 грн. за 20 г
Коренеплід конічний, з тупим 
кінчиком, довж. 12-16см, 80-160г, 
яскраво-оранжевий. Ідеальна для 
тривалого зберігання.
18. Морква Корал 
ЕМР-29 – 4,90 грн. за 2 г 
ЕМР-29В – 21 грн. за 20 г 
Коренеплід конічний, гладкий, 20 см, 
100-150г. М'якоть соковита, темно-
оранжева. Універсального призначен-
ня. Для літнього і підзимового посіву. 
19. Морква Перфекція 
ЕМР-21 – 4,5 0грн. за 2 г
ЕМР-21В – 21 грн. за 20 г
Коренеплід циліндричний, оранже-
во-червоний, довж. 16-19 см, 210-
250г. Ст. до стрілкування. Для кон-
сервування, соків.
20. Морква Флакко 
ЕМР-14 – 4,70 грн. за 2 г
ЕМР-14В – 21 грн. за 20 г
Коренеплід циліндричний, оранже-
во-червоний, довжин. 20-25см, 80-

220г, лежкий, смачний. Універсаль-
ного використання.
21. Морква Цариця полів  
ЕМР-31 – 5,90 грн. за 2 г 
ЕМР-31В – 21 грн. за 20 г 
Коренеплід циліндричний, з тупим 
кінчиком, довжиною 10-15 см, ма-
сою 69-135 г. М'якоть з високим 
вмістом цукрів, каротину і вітамі-
нів. Універсального використання.
22. Морква Червоний гігант 
ЕМР-3 – 4,90 грн. за 2 г
ЕМР-3В – 19 грн. за 20 г
Коренеплід великий, конічний, довж. 
20-25 см, масою 80-140 г, червоно-
помаранчевий. Ідеальний для довго-
тривалого зберігання.
23. Морква Яскрава 
ЕМР-5 – 4,70 грн. за 2 г 
ЕМР-5В – 21 грн. за 20 г 
Циліндрична, гладка, довжиною 13-16 
см, масою 130-150 г. М'якоть соковита, 
з величезною кількістю каротину! Сорт 
стійкий до стрілкування, лежкий. Для 
дієтичного і дитячого харчування.

ЗЕЛЕНЬ
24. Салат Американський 
коричневий
ЕСЛ-11 – 4,70 грн. за 1 г
Середньоранній сорт. Головка рихла, 
масою 450-650 г. Листя коричнево-
червоне, хвилясте, соковите, хрумке. 
25. Салат Берлінський жовтий 
ЕСЛ-12 – 4,70 грн. за 1 г
Середньостиглий. Ст. до стрілкуван-
ня. Головка кругла, 150-250 г, листя 
хвилясте, солодке на смак. Для сві-
жого вживання і кулінарних страв.
26. Салат Лолло Роса
ЕСЛ-13 – 6,50 грн. за 0,5 г
Ранньостиглий. Листя кучеряве, сві-
тло-зелене з широким рожевим 
краєм. Містить різні мікроелемен-
ти, що зміцнюють імунітет.
27. Салат Червоний змій 
ЕСЛ-8 – 4,90 грн. за 1 г
Середньоранній. Головка рихла, діа-
метром 16-21 см. Листя гофроване, 
декоративне, містить комплекс ві-

тамінів, мінеральних солей, йод. 
Смакові якості високі.
28. Салат Одеський кучерявець
ЕСЛ-5 – 4,70 грн. за 1 г
Середньостиглий високотоварний 
сорт. Листки світло-зелені, без гірко-
ти, гофровані, соковиті, напівхрусткі. 
Містить комплекс вітамінів. 
29. Рукола
ЕРР-1 – 4,70 грн. за 1г
Ранньостиглий сорт. Смак горіхово-гір-
чичний, ароматний. Використовують 
як добавку до страв.
30. Салат Чотири сезони 
ЕСЛ-10 – 5,90 грн. за 0,5 г
Середньостиглий. Головка середнього 
розміру, листя ніжне. Смакові якості 
дуже високі. Використовувати в їжу 
можна через 30-40 днів після сходів, 
не чекаючи появи головки.
31. Шпинат
ЕШП-2 – 4,90 грн. за 1 г
ЕШП-2В – 15 грн. за 10 г
Належить до овочів, найбагатших кори-
сними речовинами. Містить залізо, ка-
льцій, магній, вітаміни. Молодий шпи-
нат використовують свіжим в салатах, 
соусах, а жорсткі листочки відвареними, 
запеченими. Дієтичний продукт.
32. Щавель широколистий
ЕЩВ-1 – 4,70 грн. за 3 г
ЕЩВ-1В – 11 грн. за 20 г
Ранньостиглий сорт. Листки видов-
жені, зелені. Містить багато вітамі-
нів та мікроелементів. На одному 
місці дає врожаї 3-4 роки.
33. Салат ендевій Ескаріоль 
ЕСЛ-16 – 4,90 грн. за 1г
Вживають вареним, свіжим та ту-
шкованим. Листя містить аскорбі-
нову кислоту, каротин, вітаміни В1, 
В2, РР, цінні для організму цукри, 
інулін, солі калію, кальцію, заліза, 
магнію, фосфору. Цибін, що містить-
ся в листі, добре впливає на нерво-
ву систему, поліпшує обмін речо-
вин, функції печінки та жовчного 
міхура. Використовують у лікуванні 
хворих на ЦД. Відмінний сечогінний 
засіб. Добрий медонос.
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ЦИБУЛЯ
Ранньостигла:
1. Цибуля Любчик   
ЕЦБ - 10 – 4,90 грн. за 1 г
Цибуля видовженої форми. Луска золо-
тистого забарвлення. Маса 110-150 г.
2. Цибуля Спеніш медальйон 
ЕЦБ - 17 – 14,90 грн. за 1 г
Надрання, високоврожайна. Велика, 
до 8-9 см в діаметрі, округла, напів-
гостра. Хворобостійка. Для свіжого 
споживання.
Середньостигла:
3. Цибуля ріпчаста Вікторія   
ЕЦБ-23 – 10,90 грн. за 2 г
Цибулини округлі, темно-червоні, 80-
110 г. М'якоть біла, соковита. Смак 
солодко-гострий.
4. Цибуля Глобус  
ЕЦБ - 3 -  5,90 грн. за 1 г
Найврожайніший, гострий сорт. Ци-
буля видовжено-округла, 130-160 г.
5. Цибуля Стерлінг 
ЕЦБ-31 – 12,90 грн. за 0,25 г
Напівгостра цибуля. Округла, біла, 
120-200 г. Салатна, дуже смачна, 
зберігається до січня. Добре росте в 
усіх зонах України. Формує цибули-
ну за один сезон. Хворобостійка. 
6. Цибуля Каратальська    
ЕЦБ - 26 -  4,70 грн. за 3 г
Урожайна. Вирощують в однорічній 
культурі з насіння. Округла, міцна, 
напів-гостра, 50-120 г. Потребує ро-
дючих добре оброблених грунтів.
7. Цибуля Стригунівська  
ЕЦБ – 27 – 4,70 грн. за 0,5 г 
ЕЦБ – 27В – 13 грн. за 10 г
Формує вирівняні, цибулини, 60-
100 г, гострий смак. Відмінно збері-
гається.

8. Цибуля Універсо F1 
ЕЦБ - 36 – 12,90 грн. за 0,4 г
Високоврожайний гібрид. Ідеально 
округла, 110-180 г. У розріджених посі-
вах формує великі цибулини до 800 г.
9. Цибуля Халцедон   
ЕЦБ - 5 – 4,70 грн. за 0,5 г
ЕЦБ – 5В – 13 грн. за 10 г
Найкращий для зберігання сорт. 
Округла, соковита цибуля, 120-150 г.
10. Цибуля Шанхай
ЕЦБ - 37 – 6,30 грн. за 0,25 г
Оригінальний сорт багаторічної ци-
булі. В перший рік з насіння виро-
стає велика, плоско-округла цибу-
лина, напів-гострого смаку. Навесні 
цибуля дає велику зелену масу. Не-
вимоглива, посухостійка.
Пізньостигла:
11. Цибуля Луганська    
ЕЦБ - 20 – 4,70 грн. за 3 г
ЕЦБ – 20В – 13 грн. за 10 г
Високоврожайний сорт. Цибулина 
щільна, округло-плеската, 80-100 г.
12. Цибуля Ялтинська       
ЕЦБ - 25 – 5,90 грн. за 1 г
Плеската, 130-150 г, дуже соковита, 
солодка. Вирощується з розсади або 
з насіння при зрошенні. Для салатів, 
як прикраса до страв. Зберігається 
два-три місяці.
13. Цибуля Шніт
ЕЦБ - 9 – 5,90 грн. за 0,3 г
Дворічна рослина. Росте досить густо, 
цибулини добре зберігаються.
14. Цибуля Шалот
ЕЦБ - 28 – 8,90 грн. за 0,5 г
Багаторічна рослина. Холодостійка, 
висотою 20-35 см. У молодому віці 
листки ніжні, ароматні.
15. Цибуля Батун

ЕЦБ-2 - 3,90 грн. за 1 г
ЕЦБ-2В - 12 грн. за 10 г
Багаторічна трав'яниста рослина. Рано 
навесні утворює зелені, ніжні, смачні, 
не дуже гострі листки, які використо-
вують для приготування салатів, супів 
тощо. На одному місці може рости 
протягом 4-6 років. Вирощувати на 
зелене перо краще однорічною у літ-
ньому посіві – з кожним наступним 
роком кущі цибулі дуже розростають-
ся, а стебла і листки грубішають і втра-
чають поживні якості.
16. Цибуля порей Осінній гігант
ЕЦБ - 34 – 4,90 грн. за 0,5 г
Утворює довгі, плоскі, зелені листки 
та товсте стебло із мало вираженою 
цибулиною. Висота 60-70см. Вага 
однієї рослини 300-350 г. Для свіжо-
го споживання, консервування та 
сушіння.

КУКУРУДЗА
Ранньостигла:
17. Кукурудза Андріївська  
ЕКК-15В – 11 грн. за 20 г
ЕКК-15М –  23 грн. за 50 г
Високоврожайна. Довжина початку 
18-21 см. Зерно ніжне, смачне, ба-
гате на цукри (12%). Стійка до стре-
сових умов вирощування. Викори-
стовують у вареному і консервова-
ному вигляді. 
18. Кукурудза Багратіон F1   
ЕКК-21В – 14,50 грн. за 20 г
ЕКК-21М – 31 грн. за 50 г
Універсальна, столова, засухостійка 
високоврожайна. Довжина початку 
понад 20 см. 
19. Кукурудза Барселона F1     
ЕКК-20В – 14,50 грн. за 20 г

ЕКК-20M – 31 грн. за 50 г
Довжина початку більше 20 см, до-
бре заповнений зерном. Стійка до 
хвороб та полягання. Адаптована 
до органічного землеробства.
20. Кукурудза Веге F1
ЕКК-14В – 14,50 грн. за 20 г
ЕКК-14М –  31 грн. за 50 г
Качани конусовидні, 20-24 см, соко-
виті і солодкі. Використовують у ва-
реному і консервованому вигляді. 
Посухостійка, стійка до полягання 
та весняних холодів. За сприятли-
вих умов формує 2 початки. 
21. Кукурудза Дебют F1   
ЕКК-19В – 14,50 грн. за 20 г
ЕКК-19M – 31 грн. за 50 г
Початки 17-20 см, 200-230 г. Смачна. 
Стійка до посухи і температурних 
змін. Універсального призначення.
22. Делікатесна цукрова   
ЕКК-2В – 11 грн. за 20 г
ЕКК-2М – 23 грн. за 50 г
Качани конусоподібні, довжиною 
14-16 см, масою 180-220 г, універ-
сального призначення.
23. Кукурудза Медунка   
ЕКК-9В -  14,50 грн. за 20 г
ЕКК-9М – 31 грн. за 50 г
Качани циліндричні, довжиною 17-
19 см, масою 150-170 г, солодкі.
24. Кукурудза Спокуса  
ЕКК-12В  – 11 грн. за 20 г
ЕКК-12М  –  23 грн. за 50 г
Качани конусовидні, 16-18 см, 160-
200 г. Зерна жовті, соковиті і солодкі.
25. Кукурудза Суперсолодка F1    
ЕКК-3В – 14 грн. за 20 г
Заввишки 140-160см. Початки кону-
соподібні, 15-18см. Зерна соковиті і 
солодкі. Для споживання вареними, 

консервування та заморожування.
26. Кукурудза цукрова Шеба F1    
ЕКК-16 – 4,90 грн. за 3 г
Солодка, 180 см, 20-22 см, на кожно-
му початку 14-18 рядів зерен, сма-
чна. Для споживання свіжою, замо-
рожування та консервування.
27. Кукурудза Юрмала   
ЕКК-23В – 14,50 грн. за 20 г
ЕКК-23М – 31 грн. за 50 г
Висока врожайність та товарність. 
Довжина початку більше 22 см. 
Хворобостійка.
28. Кукурудза Поп-корн  
ЕКК-4В – 10,90 грн. за 10 г
Рослина формує 2-3 качана до 15 
см завдовжки. Багата на вітаміни, 
макро- та мікроелементи, смачна.
Середньостигла:
29. Кукурудза Білосніжка    
ЕКК-11В – 13,90 грн. за 20 г
Качани циліндричні, 20-22 см, 220-
240 г. Споживають у вареному і 
консервованому вигляді.
30. Кукурудза Брусниця    
ЕКК-1В – 10,90 грн. за 20 г
Найпопулярніша, з чудовими сма-
ковими якостями. Використовують 
початки у молочній стиглості.
31. Кукурудза Конкурент   
ЕКК-13В –  11 грн. за 20 г
ЕКК-13М –  23 грн. за 50 г
Качани циліндричні, 18-20 см, 150-
160 г, зерна жовті. Використовують у 
вареному і консервованому вигляді.
32. Кукурудза Куликівська  
ЕКК-5В  -  11 грн. за 20 г
ЕКК-5М  -  23 грн. за 50 г
Качани довжиною - 20 см, масою 
150-200 г. Посухостійка, стійка до 
вилягання.

33. Кукурудза Русалка  
ЕКК-7В – 10,90 грн. за 20 г
Великі качани циліндричної форми 
20-25 см
34. Кукурудза Сніжна королева 
ЕКК-17В – 11,50 грн. за 20 г
Посухостійка високоврожайна, 160-
180 см. Початки однорідні, конічно-
циліндричні, 18-20 см з 16-18 ряда-
ми великих білих зерен. Стійка до 
полягання, бурої ржі та антракнозу.
35. Кукурудза Сюрприз F1   
ЕКК-18В – 11,50 грн. за 20 г
Середньоросла, до 180 см. Початки 
18-20 см, циліндричні, 220 г, сма-
чна. Хворобостійка. Використання 
універсальне. Український сорт.

КВАСОЛЯ
36. Квасоля Блаухильда
ЕКС-5 – 7,9 0грн. за 2 г
Оригінальна спаржева квасоля з м'я-
систими, темно-фіолетовими стручка-
ми – 20-25 см. Для консервування, 
заморожування та овочевих гарнірів. 
37. Квасоля Богема 
ЕКС-26 – 10,90 грн. за 10 г
Врожайний, універсальний сорт 
спаржевої квасолі (до 2,8 м). Боби 
золотисті, сплющені, м'ясисті, 
смачні, без волокон, 20-25см.
38. Квасоля Вігна китайська 
ЕКС-10 – 8,5 0грн. за 1,5 г
Стручки довж. 60-80см, світло-зе-
леного кольору, м'ясисті, без воло-
кна, дуже смачні. Для варіння, сма-
ження і консервування.  
Ранньостигла:
39. Квасоля Вігна Шарлотта 
ЕКС-14 – 9,50 грн. за 2 г
Один з овочевих лідерів за кількістю 
білка. Посухостійка, 90-120 см. Стручки 
до 25 см. Насінини ніжного смаку. Для 
використання в домашній кулінарії.

40. Квасоля спаржева Золота 
Зоря 
ЕКС-23B –  14,90 грн. за 20 г
Багата рослинним білком – до 25 %, 
відмінний замінник м'ясних проду-
ктів. Дуже врожайна, смачна, хворо-
бостійка. Стручки 13-15 см, насінини 
великі.  
41. Квасоля спаржева Хільда  
ЕКС-8 –  12,90 грн. за 5 г
Рослина кущова, висотою 40-50 см. 
Стручки фіолетові, довж. до 19 см, 
смачні. Універсального призначення.
42. Квасоля спаржева Ява 
ЕКС-24В –  14,90 грн. за 20 г
Дуже стійка до хвороб. Стручки 12-
14 см, ніжні, смачні. Зерно біле. Іде-
альна для консервування та замо-
рожування.
43. Квасоля спаржева 
Пурпур Кінг
ЕКС-21 – 7,70 грн. за 3 г
Швидкостигла, дуже смачна, стру-
чки практично не мають грубих во-
локон. Хворобостійка, невибаглива. 
Універсального призначення.
Середньорання:
44. Квасоля Пантера 
ЕКС-9В – 9,50 грн. за 20 г
Кущ низькорослий (35-40 см). Стру-
чки прямі, довж. 12-16 см, яскраво-
жовтого кольору, без волокна, м'я-
систі. Ст. до антракнозу та фузаріозу.
45. Квасоля спаржева Лаура 
ЕКС-17 – 4,90 грн. за 4 г
Врожайна, посухостійка, висота до 
40 см. Стручки м'ясисті, без воло-
кна, 13-16см, смачні. Насіння біле. 
Універсального використання.
46. Квасоля спаржева Томмі 
ЕКС-18 – 4,90 грн. за 4 г
Суперврожайна. Стручки 14-15 см, 
зерна круглі, чорні, смачні. Для вжи-
вання у свіжому вигляді збирають 

3-5 разів.
Середньостигла:
47. Квасоля Перлина 
ЕКС-25В – 9,30 грн. за 20 г
Високоврожайний кущовий сорт, 
35-45 см. Боби соковиті, м'які, окру-
глі, білого кольору, стручки довжи-
ною 12-14 см.
48. Квасоля спаржева Делла 
ЕКС-15 – 12,90 грн. за 5 г
Рослина в'юнка, сильноросла. Стру-
чки злегка вигнуті, без грубих во-
локон, дуже смачні. Високоврожа-
йна. Для вживання в свіжому ви-
гляді і консервування. 
49. Квасоля спаржева 
Златоглазка
ЕКС-20 – 4,70 грн. за 5 г
Суперврожайна. Висотою 50 см. 
Стручки дозрівають дружно, довго 
зберігають чудовий смак, не мають 
волокон. Хворобостійка.
50. Квасоля Файний Ясь 
ЕКС-22В –  10,90 грн. за 30 г
Високоврожайний карликовий сорт, 
на сухе зерно. Стручки з 4-6 вели-
кими насінинами. Смачна, добре 
розварюється. 
51. Квасоля Фурор 
ЕКС-13В – 12,90 грн. за 20 г
Кущова. Стручки зелені, довжиною 
12-15 см, без волокна, м'ясисті, соло-
дкі. Використовують в кулінарії.
52. Квасоля спаржева Фея 
ЕКС-19 – 4,90 грн. за 4 г
Витка і високоврожайна. Стручки 
17-20 см, зерна світло-коричневі. 
Перші боби готові до споживання 
через 10-11 тижнів після посіву. 

ЧУФА
53. Чуфа (земляний горіх)
ЕСЧ-2 – 7,50 грн. за 3 г
Кущ дає більше 100 горіхів з мигда-
левим смаком та великою кількістю 

поживних речовин. Для споживання 
сирими та кулінарії.

СПАРЖА
54. Спаржа Аржентейська 
(скоростигла)
ЕСП-1 – 6,50 грн. за 1 г 
Підземні пагони великі, білі, з жов-
туватою ніжною м'якоттю. Врожай-
ність їх - 1,5-2 кг/м�. Споживають 
свіжою, підсмаженою, відвареною. 
Заморожують і консервують. На од-
ному місці росте 15 і більше років. 
55. Спаржа Білосніжка 
(багаторічна)
ЕСП-4 – 7,50 грн. за 0,5 г
Дуже дієтична та лікувальна росли-
на. Наземні пагони довжиною 15-20 
см. На одному місці росте 15-20 ро-
ків. Універсального використання.
56. Спаржа Изумрудная 
(багаторічна)
ЕСП-3 – 7,50 грн. за 0,5 г
На одному місці росте 15-20 років. 
Корисні пагони рослини, містять 
багато вітамінів та мікроелементів. 
Дієтичних та лікувальний продукт.

СОЧЕВИЦЯ
57. Сочевиця
ЕСЧ-1 – 5,50 грн. за 5 г 
ЕСЧ-1В – 12 грн. за 20 г
Високий вміст рослинного білка, 
який легко засвоюється організмом. 
Відмінне джерело заліза. Багата на 
вітаміни (А, С, В2, РР), солі, макро- і 
мікроелементи. Дієтичний  продукт: 
знижує вагу, стабілізує рівень цукру 
в крові, підвищує імунітет.

БОБИ
58. Біб Янкель (середньоранній) 
ЕББ-2В – 7,50 грн. за 15 г
Найдавніша овочева культура. Ду-
же смачний, з високим вмістом 

білка, лікувальний засіб в народній 
медицині. Високоврожайний. Стру-
чки широкі (12-15 см), з 4-6 насіни-
нами. Для заморожування, переро-
бки і консервування.

ГОРОХ
59. Горох Альфа (ранній)
ЕГХ-1В – 6,70 грн. за 20 г
Горошок молочної стиглості, темно-
зелений, ніжний, соковитий, солодкий. 
Для консервування та супів-пюре.
60. Горох Бінго (пізній)
ЕГХ-11В – 6,90 грн. за 30 г
Відмінний смак, одночасне дозріва-
ння. Високоврожайний, крупнозер-
нистий. Ст. до фузаріозного в'янен-
ня, борошнистої роси та посухи.
61. Горох Дєтский восторг 
(ранній)
ЕГХ-12В – 10,90 грн. за 50 г
Надзвичайно врожайний. Стручки 
8-10 см, з 6-9 дуже солодкими, сма-
чними насінинами. Високий вміст 
білка, вітамінів та мікроелементів, 
корисні ласощі для дітей.
62. Горох Джоф (середньопізній)
ЕГХ-4 – 4,90 грн. за 10 г
Стручки довж. 6-8см, містять 8-9 ве-
ликих, смачних горошин. Ст. до фуза-
ріозу та борошнистої роси. Універса-
льного використання.
63. Горох Драгон (ранній)
ЕГХ-9 – 8,90 грн. за 10 г
Стебло висотою 70-80 см. Боби до-
вжиною 10 см, 10-12 смачних зе-
рен. Ст. до фузаріозу. Високоврожа-
йний, універсальний сорт.
64. Горох Іловецький 
(середньостиглий)
ЕГХ-2В –  9,50 грн. за 20 г
Боби темно-зелені, довжиною 7-8 см, 
містять по 5-9 насінин. Насіння темно-
зелене, солодке. Для заморозки, кон-
сервування та споживання свіжим.
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ЦИБУЛЯ
Ранньостигла:
1. Цибуля Любчик   
ЕЦБ - 10 – 4,90 грн. за 1 г
Цибуля видовженої форми. Луска золо-
тистого забарвлення. Маса 110-150 г.
2. Цибуля Спеніш медальйон 
ЕЦБ - 17 – 14,90 грн. за 1 г
Надрання, високоврожайна. Велика, 
до 8-9 см в діаметрі, округла, напів-
гостра. Хворобостійка. Для свіжого 
споживання.
Середньостигла:
3. Цибуля ріпчаста Вікторія   
ЕЦБ-23 – 10,90 грн. за 2 г
Цибулини округлі, темно-червоні, 80-
110 г. М'якоть біла, соковита. Смак 
солодко-гострий.
4. Цибуля Глобус  
ЕЦБ - 3 -  5,90 грн. за 1 г
Найврожайніший, гострий сорт. Ци-
буля видовжено-округла, 130-160 г.
5. Цибуля Стерлінг 
ЕЦБ-31 – 12,90 грн. за 0,25 г
Напівгостра цибуля. Округла, біла, 
120-200 г. Салатна, дуже смачна, 
зберігається до січня. Добре росте в 
усіх зонах України. Формує цибули-
ну за один сезон. Хворобостійка. 
6. Цибуля Каратальська    
ЕЦБ - 26 -  4,70 грн. за 3 г
Урожайна. Вирощують в однорічній 
культурі з насіння. Округла, міцна, 
напів-гостра, 50-120 г. Потребує ро-
дючих добре оброблених грунтів.
7. Цибуля Стригунівська  
ЕЦБ – 27 – 4,70 грн. за 0,5 г 
ЕЦБ – 27В – 13 грн. за 10 г
Формує вирівняні, цибулини, 60-
100 г, гострий смак. Відмінно збері-
гається.

8. Цибуля Універсо F1 
ЕЦБ - 36 – 12,90 грн. за 0,4 г
Високоврожайний гібрид. Ідеально 
округла, 110-180 г. У розріджених посі-
вах формує великі цибулини до 800 г.
9. Цибуля Халцедон   
ЕЦБ - 5 – 4,70 грн. за 0,5 г
ЕЦБ – 5В – 13 грн. за 10 г
Найкращий для зберігання сорт. 
Округла, соковита цибуля, 120-150 г.
10. Цибуля Шанхай
ЕЦБ - 37 – 6,30 грн. за 0,25 г
Оригінальний сорт багаторічної ци-
булі. В перший рік з насіння виро-
стає велика, плоско-округла цибу-
лина, напів-гострого смаку. Навесні 
цибуля дає велику зелену масу. Не-
вимоглива, посухостійка.
Пізньостигла:
11. Цибуля Луганська    
ЕЦБ - 20 – 4,70 грн. за 3 г
ЕЦБ – 20В – 13 грн. за 10 г
Високоврожайний сорт. Цибулина 
щільна, округло-плеската, 80-100 г.
12. Цибуля Ялтинська       
ЕЦБ - 25 – 5,90 грн. за 1 г
Плеската, 130-150 г, дуже соковита, 
солодка. Вирощується з розсади або 
з насіння при зрошенні. Для салатів, 
як прикраса до страв. Зберігається 
два-три місяці.
13. Цибуля Шніт
ЕЦБ - 9 – 5,90 грн. за 0,3 г
Дворічна рослина. Росте досить густо, 
цибулини добре зберігаються.
14. Цибуля Шалот
ЕЦБ - 28 – 8,90 грн. за 0,5 г
Багаторічна рослина. Холодостійка, 
висотою 20-35 см. У молодому віці 
листки ніжні, ароматні.
15. Цибуля Батун

ЕЦБ-2 - 3,90 грн. за 1 г
ЕЦБ-2В - 12 грн. за 10 г
Багаторічна трав'яниста рослина. Рано 
навесні утворює зелені, ніжні, смачні, 
не дуже гострі листки, які використо-
вують для приготування салатів, супів 
тощо. На одному місці може рости 
протягом 4-6 років. Вирощувати на 
зелене перо краще однорічною у літ-
ньому посіві – з кожним наступним 
роком кущі цибулі дуже розростають-
ся, а стебла і листки грубішають і втра-
чають поживні якості.
16. Цибуля порей Осінній гігант
ЕЦБ - 34 – 4,90 грн. за 0,5 г
Утворює довгі, плоскі, зелені листки 
та товсте стебло із мало вираженою 
цибулиною. Висота 60-70см. Вага 
однієї рослини 300-350 г. Для свіжо-
го споживання, консервування та 
сушіння.

КУКУРУДЗА
Ранньостигла:
17. Кукурудза Андріївська  
ЕКК-15В – 11 грн. за 20 г
ЕКК-15М –  23 грн. за 50 г
Високоврожайна. Довжина початку 
18-21 см. Зерно ніжне, смачне, ба-
гате на цукри (12%). Стійка до стре-
сових умов вирощування. Викори-
стовують у вареному і консервова-
ному вигляді. 
18. Кукурудза Багратіон F1   
ЕКК-21В – 14,50 грн. за 20 г
ЕКК-21М – 31 грн. за 50 г
Універсальна, столова, засухостійка 
високоврожайна. Довжина початку 
понад 20 см. 
19. Кукурудза Барселона F1     
ЕКК-20В – 14,50 грн. за 20 г

ЕКК-20M – 31 грн. за 50 г
Довжина початку більше 20 см, до-
бре заповнений зерном. Стійка до 
хвороб та полягання. Адаптована 
до органічного землеробства.
20. Кукурудза Веге F1
ЕКК-14В – 14,50 грн. за 20 г
ЕКК-14М –  31 грн. за 50 г
Качани конусовидні, 20-24 см, соко-
виті і солодкі. Використовують у ва-
реному і консервованому вигляді. 
Посухостійка, стійка до полягання 
та весняних холодів. За сприятли-
вих умов формує 2 початки. 
21. Кукурудза Дебют F1   
ЕКК-19В – 14,50 грн. за 20 г
ЕКК-19M – 31 грн. за 50 г
Початки 17-20 см, 200-230 г. Смачна. 
Стійка до посухи і температурних 
змін. Універсального призначення.
22. Делікатесна цукрова   
ЕКК-2В – 11 грн. за 20 г
ЕКК-2М – 23 грн. за 50 г
Качани конусоподібні, довжиною 
14-16 см, масою 180-220 г, універ-
сального призначення.
23. Кукурудза Медунка   
ЕКК-9В -  14,50 грн. за 20 г
ЕКК-9М – 31 грн. за 50 г
Качани циліндричні, довжиною 17-
19 см, масою 150-170 г, солодкі.
24. Кукурудза Спокуса  
ЕКК-12В  – 11 грн. за 20 г
ЕКК-12М  –  23 грн. за 50 г
Качани конусовидні, 16-18 см, 160-
200 г. Зерна жовті, соковиті і солодкі.
25. Кукурудза Суперсолодка F1    
ЕКК-3В – 14 грн. за 20 г
Заввишки 140-160см. Початки кону-
соподібні, 15-18см. Зерна соковиті і 
солодкі. Для споживання вареними, 

консервування та заморожування.
26. Кукурудза цукрова Шеба F1    
ЕКК-16 – 4,90 грн. за 3 г
Солодка, 180 см, 20-22 см, на кожно-
му початку 14-18 рядів зерен, сма-
чна. Для споживання свіжою, замо-
рожування та консервування.
27. Кукурудза Юрмала   
ЕКК-23В – 14,50 грн. за 20 г
ЕКК-23М – 31 грн. за 50 г
Висока врожайність та товарність. 
Довжина початку більше 22 см. 
Хворобостійка.
28. Кукурудза Поп-корн  
ЕКК-4В – 10,90 грн. за 10 г
Рослина формує 2-3 качана до 15 
см завдовжки. Багата на вітаміни, 
макро- та мікроелементи, смачна.
Середньостигла:
29. Кукурудза Білосніжка    
ЕКК-11В – 13,90 грн. за 20 г
Качани циліндричні, 20-22 см, 220-
240 г. Споживають у вареному і 
консервованому вигляді.
30. Кукурудза Брусниця    
ЕКК-1В – 10,90 грн. за 20 г
Найпопулярніша, з чудовими сма-
ковими якостями. Використовують 
початки у молочній стиглості.
31. Кукурудза Конкурент   
ЕКК-13В –  11 грн. за 20 г
ЕКК-13М –  23 грн. за 50 г
Качани циліндричні, 18-20 см, 150-
160 г, зерна жовті. Використовують у 
вареному і консервованому вигляді.
32. Кукурудза Куликівська  
ЕКК-5В  -  11 грн. за 20 г
ЕКК-5М  -  23 грн. за 50 г
Качани довжиною - 20 см, масою 
150-200 г. Посухостійка, стійка до 
вилягання.

33. Кукурудза Русалка  
ЕКК-7В – 10,90 грн. за 20 г
Великі качани циліндричної форми 
20-25 см
34. Кукурудза Сніжна королева 
ЕКК-17В – 11,50 грн. за 20 г
Посухостійка високоврожайна, 160-
180 см. Початки однорідні, конічно-
циліндричні, 18-20 см з 16-18 ряда-
ми великих білих зерен. Стійка до 
полягання, бурої ржі та антракнозу.
35. Кукурудза Сюрприз F1   
ЕКК-18В – 11,50 грн. за 20 г
Середньоросла, до 180 см. Початки 
18-20 см, циліндричні, 220 г, сма-
чна. Хворобостійка. Використання 
універсальне. Український сорт.

КВАСОЛЯ
36. Квасоля Блаухильда
ЕКС-5 – 7,9 0грн. за 2 г
Оригінальна спаржева квасоля з м'я-
систими, темно-фіолетовими стручка-
ми – 20-25 см. Для консервування, 
заморожування та овочевих гарнірів. 
37. Квасоля Богема 
ЕКС-26 – 10,90 грн. за 10 г
Врожайний, універсальний сорт 
спаржевої квасолі (до 2,8 м). Боби 
золотисті, сплющені, м'ясисті, 
смачні, без волокон, 20-25см.
38. Квасоля Вігна китайська 
ЕКС-10 – 8,5 0грн. за 1,5 г
Стручки довж. 60-80см, світло-зе-
леного кольору, м'ясисті, без воло-
кна, дуже смачні. Для варіння, сма-
ження і консервування.  
Ранньостигла:
39. Квасоля Вігна Шарлотта 
ЕКС-14 – 9,50 грн. за 2 г
Один з овочевих лідерів за кількістю 
білка. Посухостійка, 90-120 см. Стручки 
до 25 см. Насінини ніжного смаку. Для 
використання в домашній кулінарії.

40. Квасоля спаржева Золота 
Зоря 
ЕКС-23B –  14,90 грн. за 20 г
Багата рослинним білком – до 25 %, 
відмінний замінник м'ясних проду-
ктів. Дуже врожайна, смачна, хворо-
бостійка. Стручки 13-15 см, насінини 
великі.  
41. Квасоля спаржева Хільда  
ЕКС-8 –  12,90 грн. за 5 г
Рослина кущова, висотою 40-50 см. 
Стручки фіолетові, довж. до 19 см, 
смачні. Універсального призначення.
42. Квасоля спаржева Ява 
ЕКС-24В –  14,90 грн. за 20 г
Дуже стійка до хвороб. Стручки 12-
14 см, ніжні, смачні. Зерно біле. Іде-
альна для консервування та замо-
рожування.
43. Квасоля спаржева 
Пурпур Кінг
ЕКС-21 – 7,70 грн. за 3 г
Швидкостигла, дуже смачна, стру-
чки практично не мають грубих во-
локон. Хворобостійка, невибаглива. 
Універсального призначення.
Середньорання:
44. Квасоля Пантера 
ЕКС-9В – 9,50 грн. за 20 г
Кущ низькорослий (35-40 см). Стру-
чки прямі, довж. 12-16 см, яскраво-
жовтого кольору, без волокна, м'я-
систі. Ст. до антракнозу та фузаріозу.
45. Квасоля спаржева Лаура 
ЕКС-17 – 4,90 грн. за 4 г
Врожайна, посухостійка, висота до 
40 см. Стручки м'ясисті, без воло-
кна, 13-16см, смачні. Насіння біле. 
Універсального використання.
46. Квасоля спаржева Томмі 
ЕКС-18 – 4,90 грн. за 4 г
Суперврожайна. Стручки 14-15 см, 
зерна круглі, чорні, смачні. Для вжи-
вання у свіжому вигляді збирають 

3-5 разів.
Середньостигла:
47. Квасоля Перлина 
ЕКС-25В – 9,30 грн. за 20 г
Високоврожайний кущовий сорт, 
35-45 см. Боби соковиті, м'які, окру-
глі, білого кольору, стручки довжи-
ною 12-14 см.
48. Квасоля спаржева Делла 
ЕКС-15 – 12,90 грн. за 5 г
Рослина в'юнка, сильноросла. Стру-
чки злегка вигнуті, без грубих во-
локон, дуже смачні. Високоврожа-
йна. Для вживання в свіжому ви-
гляді і консервування. 
49. Квасоля спаржева 
Златоглазка
ЕКС-20 – 4,70 грн. за 5 г
Суперврожайна. Висотою 50 см. 
Стручки дозрівають дружно, довго 
зберігають чудовий смак, не мають 
волокон. Хворобостійка.
50. Квасоля Файний Ясь 
ЕКС-22В –  10,90 грн. за 30 г
Високоврожайний карликовий сорт, 
на сухе зерно. Стручки з 4-6 вели-
кими насінинами. Смачна, добре 
розварюється. 
51. Квасоля Фурор 
ЕКС-13В – 12,90 грн. за 20 г
Кущова. Стручки зелені, довжиною 
12-15 см, без волокна, м'ясисті, соло-
дкі. Використовують в кулінарії.
52. Квасоля спаржева Фея 
ЕКС-19 – 4,90 грн. за 4 г
Витка і високоврожайна. Стручки 
17-20 см, зерна світло-коричневі. 
Перші боби готові до споживання 
через 10-11 тижнів після посіву. 

ЧУФА
53. Чуфа (земляний горіх)
ЕСЧ-2 – 7,50 грн. за 3 г
Кущ дає більше 100 горіхів з мигда-
левим смаком та великою кількістю 

поживних речовин. Для споживання 
сирими та кулінарії.

СПАРЖА
54. Спаржа Аржентейська 
(скоростигла)
ЕСП-1 – 6,50 грн. за 1 г 
Підземні пагони великі, білі, з жов-
туватою ніжною м'якоттю. Врожай-
ність їх - 1,5-2 кг/м�. Споживають 
свіжою, підсмаженою, відвареною. 
Заморожують і консервують. На од-
ному місці росте 15 і більше років. 
55. Спаржа Білосніжка 
(багаторічна)
ЕСП-4 – 7,50 грн. за 0,5 г
Дуже дієтична та лікувальна росли-
на. Наземні пагони довжиною 15-20 
см. На одному місці росте 15-20 ро-
ків. Універсального використання.
56. Спаржа Изумрудная 
(багаторічна)
ЕСП-3 – 7,50 грн. за 0,5 г
На одному місці росте 15-20 років. 
Корисні пагони рослини, містять 
багато вітамінів та мікроелементів. 
Дієтичних та лікувальний продукт.

СОЧЕВИЦЯ
57. Сочевиця
ЕСЧ-1 – 5,50 грн. за 5 г 
ЕСЧ-1В – 12 грн. за 20 г
Високий вміст рослинного білка, 
який легко засвоюється організмом. 
Відмінне джерело заліза. Багата на 
вітаміни (А, С, В2, РР), солі, макро- і 
мікроелементи. Дієтичний  продукт: 
знижує вагу, стабілізує рівень цукру 
в крові, підвищує імунітет.

БОБИ
58. Біб Янкель (середньоранній) 
ЕББ-2В – 7,50 грн. за 15 г
Найдавніша овочева культура. Ду-
же смачний, з високим вмістом 

білка, лікувальний засіб в народній 
медицині. Високоврожайний. Стру-
чки широкі (12-15 см), з 4-6 насіни-
нами. Для заморожування, переро-
бки і консервування.

ГОРОХ
59. Горох Альфа (ранній)
ЕГХ-1В – 6,70 грн. за 20 г
Горошок молочної стиглості, темно-
зелений, ніжний, соковитий, солодкий. 
Для консервування та супів-пюре.
60. Горох Бінго (пізній)
ЕГХ-11В – 6,90 грн. за 30 г
Відмінний смак, одночасне дозріва-
ння. Високоврожайний, крупнозер-
нистий. Ст. до фузаріозного в'янен-
ня, борошнистої роси та посухи.
61. Горох Дєтский восторг 
(ранній)
ЕГХ-12В – 10,90 грн. за 50 г
Надзвичайно врожайний. Стручки 
8-10 см, з 6-9 дуже солодкими, сма-
чними насінинами. Високий вміст 
білка, вітамінів та мікроелементів, 
корисні ласощі для дітей.
62. Горох Джоф (середньопізній)
ЕГХ-4 – 4,90 грн. за 10 г
Стручки довж. 6-8см, містять 8-9 ве-
ликих, смачних горошин. Ст. до фуза-
ріозу та борошнистої роси. Універса-
льного використання.
63. Горох Драгон (ранній)
ЕГХ-9 – 8,90 грн. за 10 г
Стебло висотою 70-80 см. Боби до-
вжиною 10 см, 10-12 смачних зе-
рен. Ст. до фузаріозу. Високоврожа-
йний, універсальний сорт.
64. Горох Іловецький 
(середньостиглий)
ЕГХ-2В –  9,50 грн. за 20 г
Боби темно-зелені, довжиною 7-8 см, 
містять по 5-9 насінин. Насіння темно-
зелене, солодке. Для заморозки, кон-
сервування та споживання свіжим.
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КАЛЕНДАР
ОВОЧІВНИКАОВОЧІВНИКАОВОЧІВНИКАОВОЧІВНИКА

КАЛЕНДАРКАЛЕНДАР

Ðîáîòè áàãàòî – ò³ëüêè á â÷àñíî 
âñòèãíóòè. Öå: 

-  çàâåðøåííÿ âèêîïóâàííÿ ñòîëî-
âèõ êîðåíåïëîä³â (ïåðøà äåêàäà 
æîâòíÿ);

-  çáèðàííÿ êàïóñòè ï³çí³õ ñîðò³â òà 
¿¿ êâàøåííÿ íà çèìó (äðóãà ïîëî-
âèíà æîâòíÿ); 

 - îáìîëî÷óâàííÿ ³ ñóø³ííÿ íàñ³í-
íèê³â; 

-  î÷èùåííÿ òà ðåìîíò ïàðíèê³â ³ 
òåïëèöü, çàãîò³âëÿ ³ ïðîñóøóâàí-
íÿ ãðóíòîñóì³ø³;

-  âèñ³âàííÿ îçèìîãî ÷àñíèêó, à îò 
âêðèâàòè éîãî ëèñòÿì, ñîëîìîþ 
÷è òîðôîì ïîòð³áíî ïåðåä ñàìèì 
çàìåðçàííÿì ãðóíòó;

-  äëÿ îäåðæàííÿ ðàííüî¿ ïðîäóêö³¿ 
ïåðà ìîæíà âèñ³âàòè öèáóëþ-âè-
á³ðîê (ä³àìåòðîì 2-3 ñì). Ó äðó-
ã³é ïîëîâèí³ æîâòíÿ âèñàäæóþòü 
öèáóëþ-ìàòêó, ùîá âîíà äîáðå 
âêîð³íèëàñÿ äî íàñòàííÿ ìîðîç³â. 

Öå – íàéñïðèÿòëèâ³øèé ÷àñ äëÿ:

-  ï³äçèìîâîãî ïîñ³âó îâî÷åâèõ ðîñ-
ëèí (ìîðêâè, öèáóë³, ïåòðóøêè, 
ùàâëþ, êðîïó, ñàëàòó). 
Ïàì'ÿòàéòå – ìîðêâó íå áàæàíî 
âèñ³âàòè á³ëÿ êàïóñòè, à îò á³ëÿ 
öèáóë³ ¿é áóäå äóæå êîìôîðòíî;

-  çàâåðøåííÿ çáèðàííÿ íàéï³çí³-
øèõ ñîðò³â êàïóñòè (íà ïî÷àòêó 
ëèñòîïàäà);

-  âèêîïóâàííÿ (ÿêùî öüîãî íå çðî-
áèëè ðàí³øå) öèáóë³-ïîðåþ ³ ïðè-
êîïóâàííÿ ¿¿ ó ïàðíèêó ÷è ï³äâàë³, 
ùîá ðàíî íàâåñí³ â³äíîâèòè ¿¿ ð³ñò; 

- çàãîò³âë³ ð³÷êîâîãî ï³ñêó òà ïåðå-
ãíîþ äëÿ âèðîùóâàííÿ ðîçñàäè;

Òàêîæ íå çàâàäèòü öüîãî 
ì³ñÿöÿ:

- î÷èñòèòè, âèñóøèòè òà çìàñòèòè 
ì³äíèì êóïîðîñîì äåðåâ'ÿí³ ÿùè-
êè ï³ä ðîçñàäó; 

-  ðîçïî÷èíàòè áóä³âíèöòâî ïàðíè-
ê³â ÷è òåïëè÷êè, ÿêùî ìð³ºòå ïðî 
ðàíí³ îâî÷³ òà çåëåíü;

-  äëÿ ñí³ãîçàòðèìêè íà ãîðîä³ ïî-
ñòàâèòè ùèòè àáî ïðîñòî ïîêëà-
ñòè ã³ëêè ñîñíè, ÿëèíè, íàñèïàòè 
êóïêè ãíîþ;

-  äî ê³íöÿ ì³ñÿöÿ ó ãîðùèêè (íà ï³ä-
â³êîíí³, íà âåðàíä³) ïîñ³ÿòè íàñ³ííÿ 
íà çåëåíü (ïåòðóøêà, ñåëåðà òîùî).

ßêùî âàì íå õî÷åòüñÿ ñèä³òè, 
ñêëàâøè ðóêè:

-  ïîäáàéòå ïðî íàñ³ííÿ, óìîâè éî-
ãî çáåð³ãàííÿ, ïåðåâ³ðòå, ÷è íå 
óðàæåíå âîíî õâîðîáàìè, ïðîâå-
ä³òü ïðîô³ëàêòè÷í³ çàõîäè; 

-  ïåðåãëÿíüòå, ÷è ïðàâèëüíî çáå-
ð³ãàºòüñÿ âðîæàé ó ï³äâàë³;

-  â³äðåìîíòóéòå ÷è ïðèäáàéòå íîâ³ 
³íñòðóìåíòè äëÿ ãîðîäí³õ ðîá³ò;

-  ñêëàä³òü ïëàí ïîñ³âó êóëüòóð íà 
âåñíó, âðàõîâóþ÷è âèìîãè ñ³âîçì³íè;

-  ïîäáàéòå ïðî çàãîò³âëþ äîáðèâ íà 
íàñòóïíèé ñåçîí òà ïîïåëó – äëÿ 
áîðîòüáè ³ç øê³äíèêàìè ðîñëèí;

-  â³äðåìîíòóéòå ïàðíèêîâ³ ðàìè òà 
çðîá³òü ñîëîì'ÿí³ ìàòè;

-  çàíåñ³òü â òåïëèö³ ñâ³æó ãðóíòî-
ñóì³ø;

-  íà ïî÷àòêó ãðóäíÿ ìîæíà ðîçïî-
÷àòè âèãîíêó îâî÷³â íà çåëåíü. 
Íàéá³ëüø åêîíîì³÷íî âèã³äíà ³ 
íàéìåíø âèáàãëèâà â öüîìó ïëàí³ 
öèáóëÿ. ¯¿ ìîæíà âèðîñòèòè ó áóäü-
ÿêîìó ïðèì³ùåíí³. Äëÿ öüîãî êðà-
ùå îáèðàòè áàãàòîçà÷àòêîâ³ ñîðòè. 
Äëÿ øâèäøîãî ïðîðîñòàííÿ öèáó-
ëèíè çàìî÷óþòü ó âîä³ +35°Ñ ³ òðè-
ìàþòü 12-15 ãîäèí, ïîò³ì çð³çàþòü  
âåðõ³âêè.

-  «ïîâîþéòå» ç ãðèçóíàìè. Äëÿ 
öüîãî äîñòàòíüî ïðîñòèõ ïåðåâ³-
ðåíèõ ìåòîä³â: çì³øàòè áóä³âåëü-
íèé ã³ïñ ÷è öåìåíò ç êóêóðóäçÿíèì 
áîðîøíîì, ï³äñìàæåíèì íà îë³¿ 
äî êîðè÷íåâîãî êîëüîðó (2:1), ðîç-
êëàñòè ñóì³ø ó ïàïåðîâ³ ïàêåòèêè 
³ ðîçì³ñòèòè ó ì³ñöÿõ çáåð³ãàííÿ 
âðîæàþ (òàì, äå ñóõî). Ïîðÿä ïî-
ñòàâèòè òàð³ëî÷êè ç âîäîþ. Ïðè-
ìàíêà äëÿ ãðèçóí³â ñïðàöüîâóº 
áåçâ³äìîâíî! Äî òîãî æ âèêëþ÷å-
íî ðèçèê çàðàæåííÿ âàøî¿ ïðîäó-
êö³¿ õ³ì³÷íèìè çàñîáàìè áîðîòüáè 
³ç øê³äíèêàìè.

Жовтень – апогей осені. Листопад – зустріч зими. Грудень – фінішна лінія.

Îâî÷³âíèöòâî: äåíü çà äíåì
Ó íàðîä³ êàæóòü «êóé çàë³çî, ïîêè ãàðÿ÷å». Òîáòî âñå ìàº ðîáèòèñÿ â÷àñíî. ² òàê ó âñüîìó – ³ â êóçí³, ³ íà 
ãðÿäö³, òîä³ áóäå âñå ãàðàçä, ³ ïðèáóòîê áóäå. Ñüîãîäí³ ìè ðîçïî÷èíàºìî äëÿ ãîðîäíèê³â öèêë ïîðàä ïî 
ì³ñÿöÿì. Âïðîäîâæ ðîêó ìè îçíàéîìëþâàòèìåìî âàñ ç òèì, ÿê³ ðîáîòè íà ÷àñ³, êîëè ³ ÿê ¿õ ïðîâîäèòè. Îòæå 
ñë³äêóéòå çà ïîðàäàìè ôàõ³âö³â!

Âèñàäêà îçèìîãî ÷àñíèêó

Ô³í³øíèé çá³ð êîðåíåïëîä³â

Ñïîðóäæåííÿ ïàðíèêà
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Чай Золотий Маріголд
ЧАЙ-219 – 18 грн. за 1 шт.
Чорний в'язаний чай з високим вмістом ча-
йної бруньки. Із провінції Дзедзян. В ньому 
чайні бруньки гармонійно поєднуються з кві-
тами амаранту і лілії. У смаку домінує пряна 
складова, має стійкий квітковий аромат.

Чай Шунмі (вії красуні)
ЧАЙ-175 – 7 грн. за 10 г
ЧАЙ-175М – 32 грн. за 50 г
ЧАЙ-175С – 111 грн. за 200 г
Зелений чай із провінції Дзжедзян, Китай. 
Має насичений смак із вираженою гірчин-
кою та стійкий, гострий, травяний аромат.

Чай Кенія Кангаїта 
ЧАЙ-6 – 11 грн. за 10 г
ЧАЙ-6М – 45 грн. за 50 г
ЧАЙ-6С – 179 грн. за 200 г
Чорний африканський чай, який вирощують 
на кордоні Кенії та Єфіопіїї. Має солодкий 
смак. Особливо шанований за унікальний 
медово-пряний аромат.

Чай Тегуаньінь Нунсян
ЧАЙ-25 – 11 грн. за 10 г
ЧАЙ-25М – 47 грн. за 50 г
ЧАЙ-25С – 174 грн. за 200 г
Унікальний оолонг з натуральним кавово-ка-
рамельним відтінком аромату, що має, на ду-
мку китайців, м'який заспокійливо-розслаб-
люючий ефект і рекомендується людям розу-
мової праці, що перебувають у стресі.

Чай Лісова суниця ройбуш
ЧАЙ-270 - 10 грн. за 10 г
ЧАЙ-270М - 47 грн. за 50 г
ЧАЙ-270С - 171 грн. за 200 г
Етнічний південноафриканський напій на 
основі червоного ройбушу, що містить шма-
точки полуниці, листя каркаде і лісову суни-
цю. Має неперевершений смак і аромат 
лісової суниці.

Чай Шоколадний пуер
ЧАЙ-102 – 11 грн. за 10 г
ЧАЙ-102М – 51 грн. за 50 г
ЧАЙ-102С – 187 грн. за 200 г
Пуер із шматочками шкірки і бобів какао та 
пелюстками мальви. Має насичений шокола-
дний смак та яскравий аромат свіжого чор-
ного шоколаду.

Чай Дольче Віта
ЧАЙ-152 – 12 грн. за 10 г
ЧАЙ-152М – 54 грн. за 50 г
ЧАЙ-152С – 199 грн. за 200 г
Вітамінна фруктова суміш із смородини, шип-
шини, гібіскусу, ананасу, папайї, цедри апель-
сину із ніжним ананасово-персиковим арома-
том.

Чай Еліксир здоров'я
ЧАЙ-56 – 13 грн. за 10 г
ЧАЙ-56М – 54 грн. за 50 г
ЧАЙ-56С – 215 грн. за 200 г
Трав'яна суміш із кореню лакриці, імбиру, 
женьшеню, лимонної кірки, перцевої м'яти та 
перцю. Кожен із її інгредієнтів відомий благо-
творною дією на організм людини, а їх по-
єднання дає неймовірно смачний солодку-
ватий напій.

Чай Зелений з імбирем
ЧАЙ-167 – 11 грн. за 10 г
ЧАЙ-167М – 49 грн. за 50 г
ЧАЙ-167С – 182 грн. за 200 г
Сприяє підвищенню імунітету, нормалізації і 
прискоренню обміну речовин (що так не-
обхідно тим жінкам, які худнуть), сприят-
ливо впливає на стан шкіри обличчя: вона 
набуває рівного, здорового вигляду.

Чай Гранатовий нектар     
ЧАЙ-50 – 11 грн. за 10 г
ЧАЙ-50М – 49 грн. за 50 г
ЧАЙ-50С – 183 грн. за 200 г
Зелений ароматизований чай на основі "по-
роху" з пелюстками граната та троянди, жу-
равлиною та шипшиною. Має приємний смак 
та аромат.

Чай 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 зелений чай із всесвітньовідоми-
ми ягодами годжі, шматочками ягід суниці, 
пелюстками гранату. Має свіжий витончений 
аромат та солодкий присмак.

Чай Санта-Барбара
ЧАЙ-243 – 11 грн. за 10 г
ЧАЙ-243М – 49 грн. за 50 г
ЧАЙ-243С – 172 грн. за 200 г
Зелений чай з пелюстками граната і барба-
рисом. Володіє ніжним ароматом і освіжа-
ючим солодким смаком.

Айюрведа-чай
ЧАЙ-176 – 11 грн. за 10 г
ЧАЙ-176М – 51 грн. за 50 г
ЧАЙ-176С – 189 грн. за 200 г
Чорний чай з корицею, імбирем, анісом, чор-
ним перцем, кардамоном, гвоздикою, арома-
тизатором. Має насичений, гострий, помітно 
пряний смак і аромат прянощів із домінуван-
ням кардамону та гвоздики.

Чай Імбирний чорний
ЧАЙ-163 – 11 грн. за 10 г
ЧАЙ-163М – 48 грн. за 50 г
ЧАЙ-163С – 177 грн. за 200 г
Чорний чай з шматочками імбиру, який спри-
яє схудненню, папайї та пелюстками чорно-
бривців. Володіє приємним зігріваючим аро-
матом і прекрасним освіжаючим смаком.

Чай Спайсі
ЧАЙ-42 – 11 грн. за 10 г
ЧАЙ-42М – 49 грн. за 50 г
ЧАЙ-42С – 183 грн. за 200 г
Чорний ароматизований чай з зеленим кар-
мадоном, гвоздикою, фенхелем, імбирем, 
анісом та червоним перцем. Має приємний 
смак та аромат.

Чай Чорний барбарис
ЧАЙ-165 – 11 грн. за 10 г
ЧАЙ-165М – 48 грн. за 50 г
ЧАЙ-165С – 178 грн. за 200 г
Чорний чай ароматизований ягодами барба-
рису та годжі, пелюстками гранату.

Кава Арабіка Бразилія Сантос 
КАВ-1В – 51 грн. за 100 г
КАВ-1 – 116 грн. за 250 г
Це найвідоміший сорт бразильської арабіки. 
Смак насичений, помірно-кислий, з солодки-
ми нотками і відтінками сухих спецій. Аромат 
тонкий, збалансований.

Кава Арабіка Марагоджип Мексика
КАВ-8В – 84 грн. за 100 г
КАВ-8 – 193 грн. за 250 г
Цей сорт вирізняється зернами-гігантами, що 
дають м'який ароматний напій. Низький вміст 
кофеїну.

Кава Арабіка Колумбія Ексельсо
КАВ-7В – 55 грн. за 100 г
КАВ-7 – 124 грн. за 250 г
Один з найпопулярніших сортів кави в світі, 
що має смак з м'яким фруктовим присма-
ком та виразною кислинкою.

Кава Робуста Індія Черрі
КАВ-9В – 38 грн. за 100 г
КАВ-9 –  87 грн. за 250 г
Чудовий сорт індійської робусти з багатим 
ароматом гірким настоєм середньої наси-
ченості з майже непомітною кислинкою.

Кава Ваніль
КАВ-18В – 63 грн. за 100 г
КАВ-18 – 142 грн. за 250 г
Суміш кращих сортів арабіки Латинської 
Америки в поєднанні із натуральною ва-
ніллю, що має неповторний легкий солод-
кий аромат та насичений кавовий смак.

Кава Комільфо
КАВ-22В – 63 грн. за 100 г
КАВ-22 – 142 грн. за 250 г
Кава-арабіка із ярко-вираженим ароматом 
шоколаду із відтінками молочної карамелі і 
легкими ароматами малини і ірландських 
вершків.

Кава Кокосовий рай
КАВ-23В – 63 грн. за 100 г
КАВ-23 – 142 грн. за 250 г
Неперевершене поєднання багатого смаку 
кращих сортів латиноамериканської ара-
біки та ніжного аромату натурального 
екстракту бразильського кокосу.

Ознайомитися з повним асортиментом 
чаїв та кави від Чайної троянди можна 
на сайтах:  www.tearose.ub.ua та 
www.soncesad.com
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Розмаїття чаю та кави від «Чайної троянди»!
У холодну погоду найприємніше насолоджуватися смаком і ароматом 
улюбленого напою. Наші смачні чаї та кава обов'язково зігріють 
і піднімуть настрій своїм ароматом!

6564



КАЛЕНДАР
ОВОЧІВНИКАОВОЧІВНИКАОВОЧІВНИКАОВОЧІВНИКА

КАЛЕНДАРКАЛЕНДАР

Ðîáîòè áàãàòî – ò³ëüêè á â÷àñíî 
âñòèãíóòè. Öå: 

-  çàâåðøåííÿ âèêîïóâàííÿ ñòîëî-
âèõ êîðåíåïëîä³â (ïåðøà äåêàäà 
æîâòíÿ);

-  çáèðàííÿ êàïóñòè ï³çí³õ ñîðò³â òà 
¿¿ êâàøåííÿ íà çèìó (äðóãà ïîëî-
âèíà æîâòíÿ); 

 - îáìîëî÷óâàííÿ ³ ñóø³ííÿ íàñ³í-
íèê³â; 

-  î÷èùåííÿ òà ðåìîíò ïàðíèê³â ³ 
òåïëèöü, çàãîò³âëÿ ³ ïðîñóøóâàí-
íÿ ãðóíòîñóì³ø³;

-  âèñ³âàííÿ îçèìîãî ÷àñíèêó, à îò 
âêðèâàòè éîãî ëèñòÿì, ñîëîìîþ 
÷è òîðôîì ïîòð³áíî ïåðåä ñàìèì 
çàìåðçàííÿì ãðóíòó;

-  äëÿ îäåðæàííÿ ðàííüî¿ ïðîäóêö³¿ 
ïåðà ìîæíà âèñ³âàòè öèáóëþ-âè-
á³ðîê (ä³àìåòðîì 2-3 ñì). Ó äðó-
ã³é ïîëîâèí³ æîâòíÿ âèñàäæóþòü 
öèáóëþ-ìàòêó, ùîá âîíà äîáðå 
âêîð³íèëàñÿ äî íàñòàííÿ ìîðîç³â. 

Öå – íàéñïðèÿòëèâ³øèé ÷àñ äëÿ:

-  ï³äçèìîâîãî ïîñ³âó îâî÷åâèõ ðîñ-
ëèí (ìîðêâè, öèáóë³, ïåòðóøêè, 
ùàâëþ, êðîïó, ñàëàòó). 
Ïàì'ÿòàéòå – ìîðêâó íå áàæàíî 
âèñ³âàòè á³ëÿ êàïóñòè, à îò á³ëÿ 
öèáóë³ ¿é áóäå äóæå êîìôîðòíî;

-  çàâåðøåííÿ çáèðàííÿ íàéï³çí³-
øèõ ñîðò³â êàïóñòè (íà ïî÷àòêó 
ëèñòîïàäà);

-  âèêîïóâàííÿ (ÿêùî öüîãî íå çðî-
áèëè ðàí³øå) öèáóë³-ïîðåþ ³ ïðè-
êîïóâàííÿ ¿¿ ó ïàðíèêó ÷è ï³äâàë³, 
ùîá ðàíî íàâåñí³ â³äíîâèòè ¿¿ ð³ñò; 

- çàãîò³âë³ ð³÷êîâîãî ï³ñêó òà ïåðå-
ãíîþ äëÿ âèðîùóâàííÿ ðîçñàäè;

Òàêîæ íå çàâàäèòü öüîãî 
ì³ñÿöÿ:

- î÷èñòèòè, âèñóøèòè òà çìàñòèòè 
ì³äíèì êóïîðîñîì äåðåâ'ÿí³ ÿùè-
êè ï³ä ðîçñàäó; 

-  ðîçïî÷èíàòè áóä³âíèöòâî ïàðíè-
ê³â ÷è òåïëè÷êè, ÿêùî ìð³ºòå ïðî 
ðàíí³ îâî÷³ òà çåëåíü;

-  äëÿ ñí³ãîçàòðèìêè íà ãîðîä³ ïî-
ñòàâèòè ùèòè àáî ïðîñòî ïîêëà-
ñòè ã³ëêè ñîñíè, ÿëèíè, íàñèïàòè 
êóïêè ãíîþ;

-  äî ê³íöÿ ì³ñÿöÿ ó ãîðùèêè (íà ï³ä-
â³êîíí³, íà âåðàíä³) ïîñ³ÿòè íàñ³ííÿ 
íà çåëåíü (ïåòðóøêà, ñåëåðà òîùî).

ßêùî âàì íå õî÷åòüñÿ ñèä³òè, 
ñêëàâøè ðóêè:

-  ïîäáàéòå ïðî íàñ³ííÿ, óìîâè éî-
ãî çáåð³ãàííÿ, ïåðåâ³ðòå, ÷è íå 
óðàæåíå âîíî õâîðîáàìè, ïðîâå-
ä³òü ïðîô³ëàêòè÷í³ çàõîäè; 

-  ïåðåãëÿíüòå, ÷è ïðàâèëüíî çáå-
ð³ãàºòüñÿ âðîæàé ó ï³äâàë³;

-  â³äðåìîíòóéòå ÷è ïðèäáàéòå íîâ³ 
³íñòðóìåíòè äëÿ ãîðîäí³õ ðîá³ò;

-  ñêëàä³òü ïëàí ïîñ³âó êóëüòóð íà 
âåñíó, âðàõîâóþ÷è âèìîãè ñ³âîçì³íè;

-  ïîäáàéòå ïðî çàãîò³âëþ äîáðèâ íà 
íàñòóïíèé ñåçîí òà ïîïåëó – äëÿ 
áîðîòüáè ³ç øê³äíèêàìè ðîñëèí;

-  â³äðåìîíòóéòå ïàðíèêîâ³ ðàìè òà 
çðîá³òü ñîëîì'ÿí³ ìàòè;

-  çàíåñ³òü â òåïëèö³ ñâ³æó ãðóíòî-
ñóì³ø;

-  íà ïî÷àòêó ãðóäíÿ ìîæíà ðîçïî-
÷àòè âèãîíêó îâî÷³â íà çåëåíü. 
Íàéá³ëüø åêîíîì³÷íî âèã³äíà ³ 
íàéìåíø âèáàãëèâà â öüîìó ïëàí³ 
öèáóëÿ. ¯¿ ìîæíà âèðîñòèòè ó áóäü-
ÿêîìó ïðèì³ùåíí³. Äëÿ öüîãî êðà-
ùå îáèðàòè áàãàòîçà÷àòêîâ³ ñîðòè. 
Äëÿ øâèäøîãî ïðîðîñòàííÿ öèáó-
ëèíè çàìî÷óþòü ó âîä³ +35°Ñ ³ òðè-
ìàþòü 12-15 ãîäèí, ïîò³ì çð³çàþòü  
âåðõ³âêè.

-  «ïîâîþéòå» ç ãðèçóíàìè. Äëÿ 
öüîãî äîñòàòíüî ïðîñòèõ ïåðåâ³-
ðåíèõ ìåòîä³â: çì³øàòè áóä³âåëü-
íèé ã³ïñ ÷è öåìåíò ç êóêóðóäçÿíèì 
áîðîøíîì, ï³äñìàæåíèì íà îë³¿ 
äî êîðè÷íåâîãî êîëüîðó (2:1), ðîç-
êëàñòè ñóì³ø ó ïàïåðîâ³ ïàêåòèêè 
³ ðîçì³ñòèòè ó ì³ñöÿõ çáåð³ãàííÿ 
âðîæàþ (òàì, äå ñóõî). Ïîðÿä ïî-
ñòàâèòè òàð³ëî÷êè ç âîäîþ. Ïðè-
ìàíêà äëÿ ãðèçóí³â ñïðàöüîâóº 
áåçâ³äìîâíî! Äî òîãî æ âèêëþ÷å-
íî ðèçèê çàðàæåííÿ âàøî¿ ïðîäó-
êö³¿ õ³ì³÷íèìè çàñîáàìè áîðîòüáè 
³ç øê³äíèêàìè.

Жовтень – апогей осені. Листопад – зустріч зими. Грудень – фінішна лінія.

Îâî÷³âíèöòâî: äåíü çà äíåì
Ó íàðîä³ êàæóòü «êóé çàë³çî, ïîêè ãàðÿ÷å». Òîáòî âñå ìàº ðîáèòèñÿ â÷àñíî. ² òàê ó âñüîìó – ³ â êóçí³, ³ íà 
ãðÿäö³, òîä³ áóäå âñå ãàðàçä, ³ ïðèáóòîê áóäå. Ñüîãîäí³ ìè ðîçïî÷èíàºìî äëÿ ãîðîäíèê³â öèêë ïîðàä ïî 
ì³ñÿöÿì. Âïðîäîâæ ðîêó ìè îçíàéîìëþâàòèìåìî âàñ ç òèì, ÿê³ ðîáîòè íà ÷àñ³, êîëè ³ ÿê ¿õ ïðîâîäèòè. Îòæå 
ñë³äêóéòå çà ïîðàäàìè ôàõ³âö³â!

Âèñàäêà îçèìîãî ÷àñíèêó

Ô³í³øíèé çá³ð êîðåíåïëîä³â

Ñïîðóäæåííÿ ïàðíèêà
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Чай Золотий Маріголд
ЧАЙ-219 – 18 грн. за 1 шт.
Чорний в'язаний чай з високим вмістом ча-
йної бруньки. Із провінції Дзедзян. В ньому 
чайні бруньки гармонійно поєднуються з кві-
тами амаранту і лілії. У смаку домінує пряна 
складова, має стійкий квітковий аромат.

Чай Шунмі (вії красуні)
ЧАЙ-175 – 7 грн. за 10 г
ЧАЙ-175М – 32 грн. за 50 г
ЧАЙ-175С – 111 грн. за 200 г
Зелений чай із провінції Дзжедзян, Китай. 
Має насичений смак із вираженою гірчин-
кою та стійкий, гострий, травяний аромат.

Чай Кенія Кангаїта 
ЧАЙ-6 – 11 грн. за 10 г
ЧАЙ-6М – 45 грн. за 50 г
ЧАЙ-6С – 179 грн. за 200 г
Чорний африканський чай, який вирощують 
на кордоні Кенії та Єфіопіїї. Має солодкий 
смак. Особливо шанований за унікальний 
медово-пряний аромат.

Чай Тегуаньінь Нунсян
ЧАЙ-25 – 11 грн. за 10 г
ЧАЙ-25М – 47 грн. за 50 г
ЧАЙ-25С – 174 грн. за 200 г
Унікальний оолонг з натуральним кавово-ка-
рамельним відтінком аромату, що має, на ду-
мку китайців, м'який заспокійливо-розслаб-
люючий ефект і рекомендується людям розу-
мової праці, що перебувають у стресі.

Чай Лісова суниця ройбуш
ЧАЙ-270 - 10 грн. за 10 г
ЧАЙ-270М - 47 грн. за 50 г
ЧАЙ-270С - 171 грн. за 200 г
Етнічний південноафриканський напій на 
основі червоного ройбушу, що містить шма-
точки полуниці, листя каркаде і лісову суни-
цю. Має неперевершений смак і аромат 
лісової суниці.

Чай Шоколадний пуер
ЧАЙ-102 – 11 грн. за 10 г
ЧАЙ-102М – 51 грн. за 50 г
ЧАЙ-102С – 187 грн. за 200 г
Пуер із шматочками шкірки і бобів какао та 
пелюстками мальви. Має насичений шокола-
дний смак та яскравий аромат свіжого чор-
ного шоколаду.

Чай Дольче Віта
ЧАЙ-152 – 12 грн. за 10 г
ЧАЙ-152М – 54 грн. за 50 г
ЧАЙ-152С – 199 грн. за 200 г
Вітамінна фруктова суміш із смородини, шип-
шини, гібіскусу, ананасу, папайї, цедри апель-
сину із ніжним ананасово-персиковим арома-
том.

Чай Еліксир здоров'я
ЧАЙ-56 – 13 грн. за 10 г
ЧАЙ-56М – 54 грн. за 50 г
ЧАЙ-56С – 215 грн. за 200 г
Трав'яна суміш із кореню лакриці, імбиру, 
женьшеню, лимонної кірки, перцевої м'яти та 
перцю. Кожен із її інгредієнтів відомий благо-
творною дією на організм людини, а їх по-
єднання дає неймовірно смачний солодку-
ватий напій.

Чай Зелений з імбирем
ЧАЙ-167 – 11 грн. за 10 г
ЧАЙ-167М – 49 грн. за 50 г
ЧАЙ-167С – 182 грн. за 200 г
Сприяє підвищенню імунітету, нормалізації і 
прискоренню обміну речовин (що так не-
обхідно тим жінкам, які худнуть), сприят-
ливо впливає на стан шкіри обличчя: вона 
набуває рівного, здорового вигляду.

Чай Гранатовий нектар     
ЧАЙ-50 – 11 грн. за 10 г
ЧАЙ-50М – 49 грн. за 50 г
ЧАЙ-50С – 183 грн. за 200 г
Зелений ароматизований чай на основі "по-
роху" з пелюстками граната та троянди, жу-
равлиною та шипшиною. Має приємний смак 
та аромат.

Чай 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 зелений чай із всесвітньовідоми-
ми ягодами годжі, шматочками ягід суниці, 
пелюстками гранату. Має свіжий витончений 
аромат та солодкий присмак.

Чай Санта-Барбара
ЧАЙ-243 – 11 грн. за 10 г
ЧАЙ-243М – 49 грн. за 50 г
ЧАЙ-243С – 172 грн. за 200 г
Зелений чай з пелюстками граната і барба-
рисом. Володіє ніжним ароматом і освіжа-
ючим солодким смаком.

Айюрведа-чай
ЧАЙ-176 – 11 грн. за 10 г
ЧАЙ-176М – 51 грн. за 50 г
ЧАЙ-176С – 189 грн. за 200 г
Чорний чай з корицею, імбирем, анісом, чор-
ним перцем, кардамоном, гвоздикою, арома-
тизатором. Має насичений, гострий, помітно 
пряний смак і аромат прянощів із домінуван-
ням кардамону та гвоздики.

Чай Імбирний чорний
ЧАЙ-163 – 11 грн. за 10 г
ЧАЙ-163М – 48 грн. за 50 г
ЧАЙ-163С – 177 грн. за 200 г
Чорний чай з шматочками імбиру, який спри-
яє схудненню, папайї та пелюстками чорно-
бривців. Володіє приємним зігріваючим аро-
матом і прекрасним освіжаючим смаком.

Чай Спайсі
ЧАЙ-42 – 11 грн. за 10 г
ЧАЙ-42М – 49 грн. за 50 г
ЧАЙ-42С – 183 грн. за 200 г
Чорний ароматизований чай з зеленим кар-
мадоном, гвоздикою, фенхелем, імбирем, 
анісом та червоним перцем. Має приємний 
смак та аромат.

Чай Чорний барбарис
ЧАЙ-165 – 11 грн. за 10 г
ЧАЙ-165М – 48 грн. за 50 г
ЧАЙ-165С – 178 грн. за 200 г
Чорний чай ароматизований ягодами барба-
рису та годжі, пелюстками гранату.

Кава Арабіка Бразилія Сантос 
КАВ-1В – 51 грн. за 100 г
КАВ-1 – 116 грн. за 250 г
Це найвідоміший сорт бразильської арабіки. 
Смак насичений, помірно-кислий, з солодки-
ми нотками і відтінками сухих спецій. Аромат 
тонкий, збалансований.

Кава Арабіка Марагоджип Мексика
КАВ-8В – 84 грн. за 100 г
КАВ-8 – 193 грн. за 250 г
Цей сорт вирізняється зернами-гігантами, що 
дають м'який ароматний напій. Низький вміст 
кофеїну.

Кава Арабіка Колумбія Ексельсо
КАВ-7В – 55 грн. за 100 г
КАВ-7 – 124 грн. за 250 г
Один з найпопулярніших сортів кави в світі, 
що має смак з м'яким фруктовим присма-
ком та виразною кислинкою.

Кава Робуста Індія Черрі
КАВ-9В – 38 грн. за 100 г
КАВ-9 –  87 грн. за 250 г
Чудовий сорт індійської робусти з багатим 
ароматом гірким настоєм середньої наси-
ченості з майже непомітною кислинкою.

Кава Ваніль
КАВ-18В – 63 грн. за 100 г
КАВ-18 – 142 грн. за 250 г
Суміш кращих сортів арабіки Латинської 
Америки в поєднанні із натуральною ва-
ніллю, що має неповторний легкий солод-
кий аромат та насичений кавовий смак.

Кава Комільфо
КАВ-22В – 63 грн. за 100 г
КАВ-22 – 142 грн. за 250 г
Кава-арабіка із ярко-вираженим ароматом 
шоколаду із відтінками молочної карамелі і 
легкими ароматами малини і ірландських 
вершків.

Кава Кокосовий рай
КАВ-23В – 63 грн. за 100 г
КАВ-23 – 142 грн. за 250 г
Неперевершене поєднання багатого смаку 
кращих сортів латиноамериканської ара-
біки та ніжного аромату натурального 
екстракту бразильського кокосу.

Ознайомитися з повним асортиментом 
чаїв та кави від Чайної троянди можна 
на сайтах:  www.tearose.ub.ua та 
www.soncesad.com

1 12

13

14

17

16

15

18

19

20

21

22

23

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Розмаїття чаю та кави від «Чайної троянди»!
У холодну погоду найприємніше насолоджуватися смаком і ароматом 
улюбленого напою. Наші смачні чаї та кава обов'язково зігріють 
і піднімуть настрій своїм ароматом!
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65. Горох Нут турецький 
(ранній)
ЕГХ-13В – 12,90 грн. за 50 г
Екзотичний, корисний дієтичний про-
дукт. На одній рослині багато малень-
ких зелених округло-овальних стру-
чків. Кожен стручок містить 1-2 ве-
ликі насінини. Для приготування діє-
тичних страв.
66. Горох Овочеве диво 
(середньостиглий)
ЕГХ-8В – 6,90 грн. за 20 г
Високоврожайний. Боби світло-зе-
лені, сплюснуті з боків, дуже смачні. 
Холодостійкий, стійкий до високих 
температур. Для споживання свіжи-
ми, консервування.

ПРЯНО-АРОМАТИЧНІ КУЛЬТУРИ
67. Петрушка листова Богатир
ЕПШ-10 – 4,70 грн. 2 г
Висота 20-40 см. Листя велике, соко-
вите, ароматне, швидко відростає. 
Коренеплід конусовидний, до 20 см. 
Ст. до хвороб.
68. Петрушка Гігант Італії
ЕПШ-11 – 4,90 грн. 2 г
Висота 40 см. Листя велике, арома-
тне, швидко відростає (5-6 зрізань 
за сезон) та не жовтіє. Ст. до хвороб 
та морозів.
69. Петрушка Кучерява
ЕПШ-5 – 4,50 грн. за 2 г
Дворічна пряна культура. Декорати-
вна, з дуже гарною зеленою листо-
вою масою, з приємним ароматом.
70. Петрушка листова 
бутербродна
ЕПШ-12 – 4,70 грн. за 2 г
Рослина дає 60-100 г ароматної, ні-
жної, соковитої зелені, що довго 

зберігає товарний вигляд. Можли-
вий підзимовий посів.
71. Петрушка Коренева Цукрова
ЕПШ-2 – 6,50 грн. за 2 г
Дворічна, врожайна. Коренеплід ко-
нічний, білий. Цінується за смак і то-
варність. Для використання свіжою, 
в консервній та фармацевтичній 
промисловості. 
72. Селера листова
ЕСР-2 – 4,70 грн. за 0,2 г
Розетка має 50-70 багатих вітаміна-
ми і мінералами листків. Покращує 
травлення, обмін речовин та сприяє 
схудненню.
73. Селера черешкова
ЕСР-5 – 4,90 грн. за 0,2 г
Висота 30-60 см. Стебла соковиті, з 
ніжним ароматом, багаті вітаміна-
ми та мінералами. Покращує обмін 
речовин.
74. Селера Яблучна
ЕСР-1 – 4,70 грн. за 0,2 г
Коренеплід округлий, 180-450 г. М'я-
коть біла, ароматна, багата цукрами, 
солями фосфору і кальцію. Листя має 
ефірні олії.
75. Скорцонера
ЕЛП-15 – 6,50 грн. за 1 г
Коренеплоди смачні, містять інулін і 
аспарагін (тому корисні хворим на 
діабет), вітаміни С, В1, В2, мінераль-
ні солі кальцію, заліза, фосфору, фер-
менти. Додають у супи, соуси, відва-
рюють, обсмажують. Листя викори-
стовують для салатів.
76. Базилік Анісовий аромат
ЕБЗ-6 – 4,90 грн. за 0,1 г
Висота 35-40 см. Листя дрібне, гла-
дке, з приємним гвоздико-анісовим 
смаком, багате вітамінами та міне-
ралами. 

77. Базилік Зелений
ЕБЗ-1 – 5,30 грн. за 0,5 г
Висота до 50 см. Листя гладке, арома-
тне, з специфічним присмаком, бага-
те вітамінами. Покращує апетит, під-
вищує імунітет. Для кулінарії. 
78. Базилік Лимонний
ЕБЗ-3 – 4,90 грн. за 0,3 г
Висота до 60 см. Листя з лимонним 
ароматом і смаком, високим вмі-
стом мінеральних солей та вітамі-
нів А, С, Р, групи В.
79. Базилік фіолетовий
ЕБЗ-2 – 4,70 грн. за 0,3 г
Містить багато вітамінів та мінера-
льних солей. Використовують як 
приправу у свіжому та сушеному 
вигляді.
80. Пастернак
ЕПС-1 – 4,90 грн. за 0,5 г
Коренеплід конічний, 20-30 см, го-
струвато-солодкий, ароматний, ба-
гатий на вітаміни і мінеральні солі. 
Покращує травлення, потенцію. 
81. Коріандр (кінза)
ЕЛП-21 – 4,30 грн. за 1 г
Пряно-смакова культура. Разом із 
зеленю в кулінарії широко викори-
стовуються плоди. Зелень багата ві-
тамінами Р, В1, В2, С та β-каротином.
82. Кмин
ЕКМ-1 – 4,70 грн. за 0,5 г
Пряно-смакова культура. В їжу ви-
користовують насіння, з ним варять 
супи, тушать м'ясо. Покращує тра-
влення, підвищує апетит.
83. Кріп Амброзія
ЕКР-3 – 3,90 грн. за 3 г
Ніжний, пахучий. Листки соковиті, 
розсічені, багаті ефірними маслами. 
Ст. до грибкових хвороб, врожайний, 

товарний.
84. Кріп Алігатор 
ЕКР-4 – 4,30 грн. за 3 г
ЕКР-4В – 9,50 грн. за 20 г
Листя і стебла зелені з сизим відті-
нком, соковиті, ароматні. Спожива-
ють свіжим, сушеним, соленим.
85. Кріп Салют
ЕКР-2 – 4,30 грн. за 3 г
ЕКР-2В – 9,50 грн. за 20 г
Листя інтенсивно-зелене, соковите, 
ароматне. Врожайний, довго збері-
гає свіжіть після зрізу. Вживається у 
свіжим та замороженим.
86. Кріп Кущовий
ЕКР-7 – 4,30 грн. 2 г 
ЕКР-7В – 9,50 грн. 20 г 
Один з кращих сортів з великою ли-
стовою масою, вміст ефірної олії - 
0,25%. Забирають через 30-40 днів 
після появи сходів.
87. Кріп Лісногородський
ЕКР-5 – 4,50 грн. за 2 г
ЕКР-5В – 9,50 грн. за 20 г
Високоврожайний, довго зберігає 
господарську придатність. Листя 
велике, соковите, ароматне, ніжне.
88. Аніс
ЕЛП-12 – 4,90 грн. за 0,5 г
Однорічна ефіроолійна рослина. 
Має лікувальні властивості. Свіжу 
зелень додають до салатів та гарні-
рів, до тушкованого м'яса та риби.
89. Грибна трава 
ЕГБ-1 – 4,70 грн. за 0,5 г
Однорічна рослина. Використовують 
верхівки рослин, що зрізують після 
цвітіння, та висушують їх. Має при-
ємний аромат грибів.
90. Котяча м`ята справжня
ЕЛП-37 – 6,50 грн. за 0,5 г
Багаторічна, пряна, з приємним сма-

ком і лимонно-м´ятним ароматом. 
Використовують як приправу і у ме-
дицині. Підвищує апетит, жовчогінна, 
антимікробна, сприяє відходженню 
мокротиння.
91. Жминда (шпинат суничний) 
ЕШП-4 – 4,70 грн. 0,1 г
Супердекоративна, ягідно-салатна 
культура. Ягоди діаметром до 1,2 
см, ароматні, солодкі. Для варення, 
киселів, компотів. 
92. Любисток
ЕЛП-19 – 4,70 грн. за 0,25 г
Багаторічник. Використовують як при-
праву в свіжому і сушеному вигляді, 
додають до супів, соусів і м'яса. Полі-
пшує апетит і засвоювання їжі.
93. Меліса лимонна
ЕЛП-8 – 5,90 грн. за 0,3 г
Багаторічна. Ароматна, з лимонним 
присмаком. Використовують як при-
праву, чудово доповнює чай. Зміц-
нює пам'ять, знижує артеріальний 
тиск, має седативну дію.
94. М'ята перцева
ЕЛП-2 – 7,90 грн. за 0,1 г
Багаторічна, пряна та лікарська. Ви-
користовують як приправу до сала-
тів, супів, м'ясних страв, додають в 
чай. Має спазмолітичну, седативну, 
протизапальну дію.
95. Огіркова трава
ЕЛП-22 – 4,90 грн. за 1 г
Холодостійка, світлолюбива. Листки 
зі смаком огірків, містять цілющі 
білки та дубильні речовини.
96. Ревінь
ЕЛП-6 – 8,90 грн. за 1 г
Черешки соковиті, ніжні, кисло-со-
лодкі. Джерело органічних кислот, 
вітамінів і мінералів, які так необхі-
дні у весняний період. 

97. Розмарин
ЕЛП-23 – 14,90 грн. за 0,1 г
Багаторічний, вічнозелений з осві-
жаючим ароматом. Легко перено-сить засухи. Листки та молоді паго-
ни додають до м'ясних, овочевих страв, чаю.
98. Тим'ян 
ЕЛП-34 – 4,90 грн. за 0,2 г
Висота до 35 см. Цвітіння в червні - 
липні. Морозостійкий. Має приєм-ний смак і аромат. На одному місці 
- до 5 років. Як приправа і лікарська рослина.
99. Фізаліс Томатілло
ЕЛП-75 – 4,50 грн. за 0,1 г
Плоди вагою 40-80 г, містять дуже багато пектинів. Зв'язує і виводить з організму радіонукліди та інші 
шкідливі речовини. 
100. Чабер
ЕЛП-10 – 4,70 грн. за 0,5 г
Має свіжий аромат. У кулінарії вико-ристовується молода зелень, за смаком схожа на перець.
101. Черемша
ЕЛП-25 – 8,90 грн. за 0,3 г
Багаторічна рослина, листки якої ма-
ють присмак часнику. У їжу спожи-вають молоді пагони та листки у сві-жому, соленому, сушеному вигляді.
102. Естрагон
ЕЛП-11 – 4,70 грн. за 0,05 г
Як свіжим, так і сушеним приправля-ють різні страви. Він добре доповнює омлети, соуси, овочеві салати.
103. Бруква
ЕБВ-1 – 5,90 грн. за 0,1 г
Коренеплід 100-300 г, має проти-цинготні, сечогінні і відхаркувальні властивості. Відвари - при сильному 
простудному кашлі.
104. Артишок
ЕРШ-1 – 11,90 грн. за 0,5 г
У кулінарії застосовують квіти і ши-
шки. Для салатів, закусок, смажен-ня. Артишок рекомендують у дієти-
чному харчуванні хворим на ЦД, атеросклероз, хронічний нефрит, псоріаз, гепатит, при токсикозах у 

вагітних.
105. Бамія
ЕБМ-1 – 6,30 грн. за 0,5 г
Цвіте до холодів, а плодоносить до заморозків. За хімічним складом 
плоди схожі на бобові. Їх спожива-ють свіжими, сушать, заморожу-
ють, консервують, використовують як приправу.
106. Рута
ЕЛП-33 – 4,90 грн. за 0,1 г
Використовують свіже або висуше-
не листя, що володіє сильним пря-ним ароматом і пікантним з неве-ликою гіркотою смаком. Має спаз-
молітичну, заспокійливу, сечогінну і жовчогінну дію.
107. Фенхель
ЕЛП-9 – 4,7 грн. за 0,5 г
Листя додають у свіжому вигляді в салати, рибні та м'ясні страви. На-
сіння кладуть у пряні супи й мари-нади, різні соління.

ЛІКАРСЬКІ РОСЛИНИ
108. Валеріана лікарська
ЕЛП-18 – 5,90 грн. за 0,5 г
Кореневище і корені мають харак-
терні запах і смак. Їх використову-ють в медицині для виготовлення 
настоянок. Приймають при невро-зах, безсонні, серцевих недугах.
109. Звіробій лікарський
ЕЛП-32 – 6,70 грн. за 0,2 г
Висота 30-80см. Має антибактеріа-льну, болезаспокійливу, антисепти-чну, жовчогінну, рано-загоювальну, 
антидепресивну, протиревматичну, глистогінну дію.
110. Змієголовник
ЕЛП-17 – 4,90 грн. за 0,5 г
Висотою 40-70 см. Холодостійкий, світлолюбивий. Має заспокійливу, 
знеболювальну, ранозагоювальну дію. Застосовують при тахікардії, невралгіях, застудах, зубному болю, 
ревматизмі.
111. Іссоп
ЕЛП-14 – 4,90 грн. за 0,5 г
Висота до 60 см. Красива рослина, 

що має антисептичну, протизапа-льну, знеболюючу, ранозагоюваль-ну дію, та від надмірного потіння. 
112. Лофант анісовий
ЕЛП-55 – 4,90 грн. за 0,5 г
Лікарська та медоносна рослина. 
Діє як жовчогінний засіб, знижує тиск, чистить організм, підвищує імунітет, має антимікробні власти-
вості, протикашльову дію, чудовий тонізуючий засіб.
113. Пустирник сердечний
ЕЛП-28 – 5,90 грн. за 0,2 г
Цінна лікарська рослина, що вия-вляє седативну і нейролептичну 
дію. Його рекомендують при підви-щеній збудливості, неврастенії, істерії, неврозах, серцево-судинних 
захворюваннях.
114. Ромашка лікарська
ЕЛП-30 – 4,90 грн. за 0,3 г
Біологічно активні речовини росли-ни чинять антиспазматичну, боле-заспокійливу, протизапальну, анти-
септичну дію, знижують алергічні реакції.
115. Росторопша плямиста
ЕЛП-47 – 4,70 грн. за 0,3 г
Дозрілі плоди, а також листки і ко-рені є лікарською сировиною. Ши-
роко застосовується при харчових отруєннях, хронічній інтоксикації.
116. Шавлія
ЕЛП-20 – 5,90 грн. за 0,2 г
Напівкущова лікарська рослина. Має протизапальну, дезінфікуючу, 
в'яжучу, болезаспокійливу, відхар-кувальну, сечогінну дію.

КОРМОВІ БУРЯКИ
117. Буряк кормовий Київський рожевий
ЕБК-4 – 12,90 грн. за 30 г
Високоврожайний, ст. до посухи. Коре-неплід циліндричний, 1-2 кг. Відмінний 
молокогонний корм для великої рога-тої худоби і свиней. Бадилля для сило-сування, згодовування свіжим, приго-
тування трав'яного борошна. 
118. Буряк кормовий Переможець

ЕБК-5 – 12,90 грн. за 30 г
Коренеплід подовжено-овальний, 1,5-3 кг. Ст. до посухи, лежкий. Високий 
врожай забезпечує підзимовий посів.
119. Буряк кормовий Центаур
ЕБК-2 – 12,90 грн. за 30 г
Коренеплід подовжено-овальний, 1,2-2,7 кг. Дуже лежкий, ст. до стрі-
лкування, має високий вміст сухих речовин і легкозасвоюваної сахаро-зи. Ідеальний для годування свиней.
120. Буряк кормовий Еккендорфський
ЕБК-6 – 12,90 грн. за 30 г
Коренеплід циліндричний, 1-1,6 кг. М'я-коть біла, соковита. Вирізняється леж-
кістю, високою поживною цінністю. 
 
ГАЗОННА ТРАВА
121. Газонна трава спортивна
ЕГТ-1 –23 грн. за 50 г
Вирізняється високою стійкістю до 
інтенсивних механічних наванта-жень. Ст. до посухи, зимостійка. Ви-
користовується для спортивних майданчиків. Норма висіву 2-4 кг 
на 100 м�.
122. Газонна трава тіньовитривала
ЕГТ-3 – 20 грн. за 50 г
Суміш декоративних трав, призна-чена для малосонячних місць. Чу-
дова для затінків у парках і садах.
123. Газонна трава універсальна
ЕГТ-4 – 20 за 50 г
Трава як для помірних механічних навантажень, так і для декоратив-
них цілей. Ст. до витоптування, швидко виростає. Норма посіву 
1кг/40 м�

СИДЕРАТИ
124. Конюшина лучна
ЕСД-7 -64 грн. за 0,5 кг
Багаторічна рослина, чудова кормо-ва культура та сидерат, цінний ме-донос, що виділяє велику кількість 
нектару. Отриманий мед виходить світлим і ароматним.

125. Люцерна посівна
ЕСД-6 – 76 грн за 0,5 кг
Найпопулярніший корм для худоби, чудовий сидерат. Сіяти можна з по-чатком потепління, проростати буде 
і при температурі +1°С. Залежно від температури, люцерна сходить 
в строк від 5 до 19 днів. Може да-вати по декілька урожаїв за сезон.
126. Редька олійна
ЕСД-9 – 49 грн. за 1 кг
Кормова рослина високої енергети-чної цінності та чудовий сидерат. Сі-
ють в середині травня або в червні. Рослина досить скоростигла. Відстань між рядками від 15 см до 20 см. 
Глибина висадки насіння не має бути більша 4 см. Норма висадки цієї 
культури складає 18-25 кг/га.
127. Ріпак ярий
ЕСД-3 – 34 грн. за 1 кг
Цінна олійна та кормова культура. Може ефективно використовува-
тися для виготовлення біопалива.
128. Суданська трава
ЕСД-5 – 47 грн. за 1 кг
Використовують як корм для тварин, 
і як зелене добриво. Її порівнюють за складом з хлібними злаками. Цукру більше, ніж в кукурудзі і соняшнику. 
Сіють коли температура близько 15-20°С, а ґрунт прогріється до глибини в 10-12 см. При порядковому посіві 
норма 35-40 кг/га. 
129. Суміш тритикале і горошку паннонського
ЕСД-12 – 46 грн. за 1 кг
Ідеальний фітосанітарний та еколо-гічний попередник основних куль-
тур, добре витісняють бур'яни та живлять ґрунт. Їх можна заорювати, скошувати і використовувати для 
мульчування. Озима суміш. Норма висіву суміші 2 кг на 1 сотку.
130. Тимофіївка 
ЕСД-8 – 64 грн. за 0,5 кг
Одна з найбільш поширених трав сі-нокісно-пасовищного використання, 
що добре відростає. Дає два укоси, а на пасовищі можна випасати 3-4 цикли.
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65. Горох Нут турецький 
(ранній)
ЕГХ-13В – 12,90 грн. за 50 г
Екзотичний, корисний дієтичний про-
дукт. На одній рослині багато малень-
ких зелених округло-овальних стру-
чків. Кожен стручок містить 1-2 ве-
ликі насінини. Для приготування діє-
тичних страв.
66. Горох Овочеве диво 
(середньостиглий)
ЕГХ-8В – 6,90 грн. за 20 г
Високоврожайний. Боби світло-зе-
лені, сплюснуті з боків, дуже смачні. 
Холодостійкий, стійкий до високих 
температур. Для споживання свіжи-
ми, консервування.

ПРЯНО-АРОМАТИЧНІ КУЛЬТУРИ
67. Петрушка листова Богатир
ЕПШ-10 – 4,70 грн. 2 г
Висота 20-40 см. Листя велике, соко-
вите, ароматне, швидко відростає. 
Коренеплід конусовидний, до 20 см. 
Ст. до хвороб.
68. Петрушка Гігант Італії
ЕПШ-11 – 4,90 грн. 2 г
Висота 40 см. Листя велике, арома-
тне, швидко відростає (5-6 зрізань 
за сезон) та не жовтіє. Ст. до хвороб 
та морозів.
69. Петрушка Кучерява
ЕПШ-5 – 4,50 грн. за 2 г
Дворічна пряна культура. Декорати-
вна, з дуже гарною зеленою листо-
вою масою, з приємним ароматом.
70. Петрушка листова 
бутербродна
ЕПШ-12 – 4,70 грн. за 2 г
Рослина дає 60-100 г ароматної, ні-
жної, соковитої зелені, що довго 

зберігає товарний вигляд. Можли-
вий підзимовий посів.
71. Петрушка Коренева Цукрова
ЕПШ-2 – 6,50 грн. за 2 г
Дворічна, врожайна. Коренеплід ко-
нічний, білий. Цінується за смак і то-
варність. Для використання свіжою, 
в консервній та фармацевтичній 
промисловості. 
72. Селера листова
ЕСР-2 – 4,70 грн. за 0,2 г
Розетка має 50-70 багатих вітаміна-
ми і мінералами листків. Покращує 
травлення, обмін речовин та сприяє 
схудненню.
73. Селера черешкова
ЕСР-5 – 4,90 грн. за 0,2 г
Висота 30-60 см. Стебла соковиті, з 
ніжним ароматом, багаті вітаміна-
ми та мінералами. Покращує обмін 
речовин.
74. Селера Яблучна
ЕСР-1 – 4,70 грн. за 0,2 г
Коренеплід округлий, 180-450 г. М'я-
коть біла, ароматна, багата цукрами, 
солями фосфору і кальцію. Листя має 
ефірні олії.
75. Скорцонера
ЕЛП-15 – 6,50 грн. за 1 г
Коренеплоди смачні, містять інулін і 
аспарагін (тому корисні хворим на 
діабет), вітаміни С, В1, В2, мінераль-
ні солі кальцію, заліза, фосфору, фер-
менти. Додають у супи, соуси, відва-
рюють, обсмажують. Листя викори-
стовують для салатів.
76. Базилік Анісовий аромат
ЕБЗ-6 – 4,90 грн. за 0,1 г
Висота 35-40 см. Листя дрібне, гла-
дке, з приємним гвоздико-анісовим 
смаком, багате вітамінами та міне-
ралами. 

77. Базилік Зелений
ЕБЗ-1 – 5,30 грн. за 0,5 г
Висота до 50 см. Листя гладке, арома-
тне, з специфічним присмаком, бага-
те вітамінами. Покращує апетит, під-
вищує імунітет. Для кулінарії. 
78. Базилік Лимонний
ЕБЗ-3 – 4,90 грн. за 0,3 г
Висота до 60 см. Листя з лимонним 
ароматом і смаком, високим вмі-
стом мінеральних солей та вітамі-
нів А, С, Р, групи В.
79. Базилік фіолетовий
ЕБЗ-2 – 4,70 грн. за 0,3 г
Містить багато вітамінів та мінера-
льних солей. Використовують як 
приправу у свіжому та сушеному 
вигляді.
80. Пастернак
ЕПС-1 – 4,90 грн. за 0,5 г
Коренеплід конічний, 20-30 см, го-
струвато-солодкий, ароматний, ба-
гатий на вітаміни і мінеральні солі. 
Покращує травлення, потенцію. 
81. Коріандр (кінза)
ЕЛП-21 – 4,30 грн. за 1 г
Пряно-смакова культура. Разом із 
зеленю в кулінарії широко викори-
стовуються плоди. Зелень багата ві-
тамінами Р, В1, В2, С та β-каротином.
82. Кмин
ЕКМ-1 – 4,70 грн. за 0,5 г
Пряно-смакова культура. В їжу ви-
користовують насіння, з ним варять 
супи, тушать м'ясо. Покращує тра-
влення, підвищує апетит.
83. Кріп Амброзія
ЕКР-3 – 3,90 грн. за 3 г
Ніжний, пахучий. Листки соковиті, 
розсічені, багаті ефірними маслами. 
Ст. до грибкових хвороб, врожайний, 

товарний.
84. Кріп Алігатор 
ЕКР-4 – 4,30 грн. за 3 г
ЕКР-4В – 9,50 грн. за 20 г
Листя і стебла зелені з сизим відті-
нком, соковиті, ароматні. Спожива-
ють свіжим, сушеним, соленим.
85. Кріп Салют
ЕКР-2 – 4,30 грн. за 3 г
ЕКР-2В – 9,50 грн. за 20 г
Листя інтенсивно-зелене, соковите, 
ароматне. Врожайний, довго збері-
гає свіжіть після зрізу. Вживається у 
свіжим та замороженим.
86. Кріп Кущовий
ЕКР-7 – 4,30 грн. 2 г 
ЕКР-7В – 9,50 грн. 20 г 
Один з кращих сортів з великою ли-
стовою масою, вміст ефірної олії - 
0,25%. Забирають через 30-40 днів 
після появи сходів.
87. Кріп Лісногородський
ЕКР-5 – 4,50 грн. за 2 г
ЕКР-5В – 9,50 грн. за 20 г
Високоврожайний, довго зберігає 
господарську придатність. Листя 
велике, соковите, ароматне, ніжне.
88. Аніс
ЕЛП-12 – 4,90 грн. за 0,5 г
Однорічна ефіроолійна рослина. 
Має лікувальні властивості. Свіжу 
зелень додають до салатів та гарні-
рів, до тушкованого м'яса та риби.
89. Грибна трава 
ЕГБ-1 – 4,70 грн. за 0,5 г
Однорічна рослина. Використовують 
верхівки рослин, що зрізують після 
цвітіння, та висушують їх. Має при-
ємний аромат грибів.
90. Котяча м`ята справжня
ЕЛП-37 – 6,50 грн. за 0,5 г
Багаторічна, пряна, з приємним сма-

ком і лимонно-м´ятним ароматом. 
Використовують як приправу і у ме-
дицині. Підвищує апетит, жовчогінна, 
антимікробна, сприяє відходженню 
мокротиння.
91. Жминда (шпинат суничний) 
ЕШП-4 – 4,70 грн. 0,1 г
Супердекоративна, ягідно-салатна 
культура. Ягоди діаметром до 1,2 
см, ароматні, солодкі. Для варення, 
киселів, компотів. 
92. Любисток
ЕЛП-19 – 4,70 грн. за 0,25 г
Багаторічник. Використовують як при-
праву в свіжому і сушеному вигляді, 
додають до супів, соусів і м'яса. Полі-
пшує апетит і засвоювання їжі.
93. Меліса лимонна
ЕЛП-8 – 5,90 грн. за 0,3 г
Багаторічна. Ароматна, з лимонним 
присмаком. Використовують як при-
праву, чудово доповнює чай. Зміц-
нює пам'ять, знижує артеріальний 
тиск, має седативну дію.
94. М'ята перцева
ЕЛП-2 – 7,90 грн. за 0,1 г
Багаторічна, пряна та лікарська. Ви-
користовують як приправу до сала-
тів, супів, м'ясних страв, додають в 
чай. Має спазмолітичну, седативну, 
протизапальну дію.
95. Огіркова трава
ЕЛП-22 – 4,90 грн. за 1 г
Холодостійка, світлолюбива. Листки 
зі смаком огірків, містять цілющі 
білки та дубильні речовини.
96. Ревінь
ЕЛП-6 – 8,90 грн. за 1 г
Черешки соковиті, ніжні, кисло-со-
лодкі. Джерело органічних кислот, 
вітамінів і мінералів, які так необхі-
дні у весняний період. 

97. Розмарин
ЕЛП-23 – 14,90 грн. за 0,1 г
Багаторічний, вічнозелений з осві-
жаючим ароматом. Легко перено-сить засухи. Листки та молоді паго-
ни додають до м'ясних, овочевих страв, чаю.
98. Тим'ян 
ЕЛП-34 – 4,90 грн. за 0,2 г
Висота до 35 см. Цвітіння в червні - 
липні. Морозостійкий. Має приєм-ний смак і аромат. На одному місці 
- до 5 років. Як приправа і лікарська рослина.
99. Фізаліс Томатілло
ЕЛП-75 – 4,50 грн. за 0,1 г
Плоди вагою 40-80 г, містять дуже багато пектинів. Зв'язує і виводить з організму радіонукліди та інші 
шкідливі речовини. 
100. Чабер
ЕЛП-10 – 4,70 грн. за 0,5 г
Має свіжий аромат. У кулінарії вико-ристовується молода зелень, за смаком схожа на перець.
101. Черемша
ЕЛП-25 – 8,90 грн. за 0,3 г
Багаторічна рослина, листки якої ма-
ють присмак часнику. У їжу спожи-вають молоді пагони та листки у сві-жому, соленому, сушеному вигляді.
102. Естрагон
ЕЛП-11 – 4,70 грн. за 0,05 г
Як свіжим, так і сушеним приправля-ють різні страви. Він добре доповнює омлети, соуси, овочеві салати.
103. Бруква
ЕБВ-1 – 5,90 грн. за 0,1 г
Коренеплід 100-300 г, має проти-цинготні, сечогінні і відхаркувальні властивості. Відвари - при сильному 
простудному кашлі.
104. Артишок
ЕРШ-1 – 11,90 грн. за 0,5 г
У кулінарії застосовують квіти і ши-
шки. Для салатів, закусок, смажен-ня. Артишок рекомендують у дієти-
чному харчуванні хворим на ЦД, атеросклероз, хронічний нефрит, псоріаз, гепатит, при токсикозах у 

вагітних.
105. Бамія
ЕБМ-1 – 6,30 грн. за 0,5 г
Цвіте до холодів, а плодоносить до заморозків. За хімічним складом 
плоди схожі на бобові. Їх спожива-ють свіжими, сушать, заморожу-
ють, консервують, використовують як приправу.
106. Рута
ЕЛП-33 – 4,90 грн. за 0,1 г
Використовують свіже або висуше-
не листя, що володіє сильним пря-ним ароматом і пікантним з неве-ликою гіркотою смаком. Має спаз-
молітичну, заспокійливу, сечогінну і жовчогінну дію.
107. Фенхель
ЕЛП-9 – 4,7 грн. за 0,5 г
Листя додають у свіжому вигляді в салати, рибні та м'ясні страви. На-
сіння кладуть у пряні супи й мари-нади, різні соління.

ЛІКАРСЬКІ РОСЛИНИ
108. Валеріана лікарська
ЕЛП-18 – 5,90 грн. за 0,5 г
Кореневище і корені мають харак-
терні запах і смак. Їх використову-ють в медицині для виготовлення 
настоянок. Приймають при невро-зах, безсонні, серцевих недугах.
109. Звіробій лікарський
ЕЛП-32 – 6,70 грн. за 0,2 г
Висота 30-80см. Має антибактеріа-льну, болезаспокійливу, антисепти-чну, жовчогінну, рано-загоювальну, 
антидепресивну, протиревматичну, глистогінну дію.
110. Змієголовник
ЕЛП-17 – 4,90 грн. за 0,5 г
Висотою 40-70 см. Холодостійкий, світлолюбивий. Має заспокійливу, 
знеболювальну, ранозагоювальну дію. Застосовують при тахікардії, невралгіях, застудах, зубному болю, 
ревматизмі.
111. Іссоп
ЕЛП-14 – 4,90 грн. за 0,5 г
Висота до 60 см. Красива рослина, 

що має антисептичну, протизапа-льну, знеболюючу, ранозагоюваль-ну дію, та від надмірного потіння. 
112. Лофант анісовий
ЕЛП-55 – 4,90 грн. за 0,5 г
Лікарська та медоносна рослина. 
Діє як жовчогінний засіб, знижує тиск, чистить організм, підвищує імунітет, має антимікробні власти-
вості, протикашльову дію, чудовий тонізуючий засіб.
113. Пустирник сердечний
ЕЛП-28 – 5,90 грн. за 0,2 г
Цінна лікарська рослина, що вия-вляє седативну і нейролептичну 
дію. Його рекомендують при підви-щеній збудливості, неврастенії, істерії, неврозах, серцево-судинних 
захворюваннях.
114. Ромашка лікарська
ЕЛП-30 – 4,90 грн. за 0,3 г
Біологічно активні речовини росли-ни чинять антиспазматичну, боле-заспокійливу, протизапальну, анти-
септичну дію, знижують алергічні реакції.
115. Росторопша плямиста
ЕЛП-47 – 4,70 грн. за 0,3 г
Дозрілі плоди, а також листки і ко-рені є лікарською сировиною. Ши-
роко застосовується при харчових отруєннях, хронічній інтоксикації.
116. Шавлія
ЕЛП-20 – 5,90 грн. за 0,2 г
Напівкущова лікарська рослина. Має протизапальну, дезінфікуючу, 
в'яжучу, болезаспокійливу, відхар-кувальну, сечогінну дію.

КОРМОВІ БУРЯКИ
117. Буряк кормовий Київський рожевий
ЕБК-4 – 12,90 грн. за 30 г
Високоврожайний, ст. до посухи. Коре-неплід циліндричний, 1-2 кг. Відмінний 
молокогонний корм для великої рога-тої худоби і свиней. Бадилля для сило-сування, згодовування свіжим, приго-
тування трав'яного борошна. 
118. Буряк кормовий Переможець

ЕБК-5 – 12,90 грн. за 30 г
Коренеплід подовжено-овальний, 1,5-3 кг. Ст. до посухи, лежкий. Високий 
врожай забезпечує підзимовий посів.
119. Буряк кормовий Центаур
ЕБК-2 – 12,90 грн. за 30 г
Коренеплід подовжено-овальний, 1,2-2,7 кг. Дуже лежкий, ст. до стрі-
лкування, має високий вміст сухих речовин і легкозасвоюваної сахаро-зи. Ідеальний для годування свиней.
120. Буряк кормовий Еккендорфський
ЕБК-6 – 12,90 грн. за 30 г
Коренеплід циліндричний, 1-1,6 кг. М'я-коть біла, соковита. Вирізняється леж-
кістю, високою поживною цінністю. 
 
ГАЗОННА ТРАВА
121. Газонна трава спортивна
ЕГТ-1 –23 грн. за 50 г
Вирізняється високою стійкістю до 
інтенсивних механічних наванта-жень. Ст. до посухи, зимостійка. Ви-
користовується для спортивних майданчиків. Норма висіву 2-4 кг 
на 100 м�.
122. Газонна трава тіньовитривала
ЕГТ-3 – 20 грн. за 50 г
Суміш декоративних трав, призна-чена для малосонячних місць. Чу-
дова для затінків у парках і садах.
123. Газонна трава універсальна
ЕГТ-4 – 20 за 50 г
Трава як для помірних механічних навантажень, так і для декоратив-
них цілей. Ст. до витоптування, швидко виростає. Норма посіву 
1кг/40 м�

СИДЕРАТИ
124. Конюшина лучна
ЕСД-7 -64 грн. за 0,5 кг
Багаторічна рослина, чудова кормо-ва культура та сидерат, цінний ме-донос, що виділяє велику кількість 
нектару. Отриманий мед виходить світлим і ароматним.

125. Люцерна посівна
ЕСД-6 – 76 грн за 0,5 кг
Найпопулярніший корм для худоби, чудовий сидерат. Сіяти можна з по-чатком потепління, проростати буде 
і при температурі +1°С. Залежно від температури, люцерна сходить 
в строк від 5 до 19 днів. Може да-вати по декілька урожаїв за сезон.
126. Редька олійна
ЕСД-9 – 49 грн. за 1 кг
Кормова рослина високої енергети-чної цінності та чудовий сидерат. Сі-
ють в середині травня або в червні. Рослина досить скоростигла. Відстань між рядками від 15 см до 20 см. 
Глибина висадки насіння не має бути більша 4 см. Норма висадки цієї 
культури складає 18-25 кг/га.
127. Ріпак ярий
ЕСД-3 – 34 грн. за 1 кг
Цінна олійна та кормова культура. Може ефективно використовува-
тися для виготовлення біопалива.
128. Суданська трава
ЕСД-5 – 47 грн. за 1 кг
Використовують як корм для тварин, 
і як зелене добриво. Її порівнюють за складом з хлібними злаками. Цукру більше, ніж в кукурудзі і соняшнику. 
Сіють коли температура близько 15-20°С, а ґрунт прогріється до глибини в 10-12 см. При порядковому посіві 
норма 35-40 кг/га. 
129. Суміш тритикале і горошку паннонського
ЕСД-12 – 46 грн. за 1 кг
Ідеальний фітосанітарний та еколо-гічний попередник основних куль-
тур, добре витісняють бур'яни та живлять ґрунт. Їх можна заорювати, скошувати і використовувати для 
мульчування. Озима суміш. Норма висіву суміші 2 кг на 1 сотку.
130. Тимофіївка 
ЕСД-8 – 64 грн. за 0,5 кг
Одна з найбільш поширених трав сі-нокісно-пасовищного використання, 
що добре відростає. Дає два укоси, а на пасовищі можна випасати 3-4 цикли.
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Агератум Біла куля 
ЕНК-62 – 5,5 грн. за 0,1 г
Рослина посухостійка. Для 
оформлення квітників. 

Айстра Блиск діамантів 
ЕНК-18 – 5,5 грн. за 0,3 г
Для клумб, квітників, 
рабаток. Для зрізання 

Айстра Брунхільде
ЕНК-182 – 5,5 грн. за 0,3 г
Ідеальна для букетів. Гарна 
в групових посадках.

Айстра Ельза
ЕНК-205 – 5,5 грн. за 0,3 г
Сорт універсального 
призначення.

Айстра Індра
ЕНК-207 – 5,5 грн. за 0,3 г
В ландшафтному дизайні, 
на клумбах та в букетах.

Айстра Лебедине озеро
ЕНК-135 – 5,5 грн. за 0,3 г
Кущ компактний. Сорт уні-
версального призначення.

Айстра Беатріче
ЕНК-312 – 5,5 грн. за 0,3 г
Для клумб, квітників, раба-
ток. Добра для зрізання.

Айстра Болеро Юнона
ЕНК-186 – 5,5 грн. за 0,3 г
Для оформлення квітників, 
бордюрів. Чудова в букетах.

Айстра Дарунок мамі
ЕНК-204 – 5,5 грн. за 0,3 г
Сорт використовується для 
зрізу та оформлення клумб. 

Айстра Зульфія
ЕНК-17 – 5,5 грн. за 0,3 г
В ландшафтному дизайні, на 
клумбах, в рабатках, в букетах.

Айстра Крайлен Голд
ЕНК-134 – 5,5 грн. за 0,3 г
Кущ компактний. Ідеальна  
прикраса саду і для зрізу.

Айстра Ненсі (махрова)
ЕНК-300 – 5,5 грн. за 0,3 г 
Кущ міцний, утворює до 20 
пагонів. Для оформлення 
квітників, створення букетів.

Агератум Голіаф червоний 
ЕНК-294 – 5,5 грн. за 0,1 г
 Для квітників, бордюрів, бал-
конів, альпійських гірок.

Айстра Болеро Артеміда 
ЕНК-183 – 5,5 грн. за 0,3 г
Для оформлення квітників та 
бордюрів. Красива в букетах.

Айстра Валькірія
ЕНК-5 – 5,5 грн. за 0,3 г
Ідеальна для букетів. Гарна в 
групових посадках.

Айстра Єва
ЕНК-12 – 5,5 грн. за 0,3 г
Для оформлення квітників, 
бордюрів та в букет.

Айстра Княжна жовта
ЕНК-137 – 5,5 грн. за 0,3 г
Ідеально підходить для 
букетів.

Айстра Леді Гамільтон 
ЕНК-297 – 5,5 грн. за 0,3 г
Кущ компактний. Сорт 
універсального призначення. 

Айстра Аврора
ЕНК-188 – 5,5 грн. за 0,3 г
Для оформлення квітників та 
бордюрів. Чудова в букетах. 

Айстра Болеро Мідея
ЕНК-185 – 5,5 грн. за 0,3 г
 Для оформлення квітників та 
бордюрів. Чудова в букетах.

Айстра Вікторія
ЕНК-9 – 5,5 грн. за 0,3 г
Для зрізання, квітників, 
бордюрів.

Айстра Зільбер роза
ЕНК-16 – 5,5 грн. за 0,3 г
В ландшафтному дизайні, на 
клумбах, в рабатках, на зріз.

Айстра Крайлен Люкс
ЕНК-296 – 5,5 грн. за 0,3 г
Використовується для зрізу та 
оформлення клумб. 

Айстра Недоторканість
ЕНК-299 – 5,5 грн. за 0,3 г
Квітка стане окрасою клумби,  
чудова в букеті.

Агератум суміш Мексик. 
ЕНК-202 – 5,5 грн. за 0,1 г
Для обрамлення бордюрів і 
клумб.

Айстра Болеро Венера
ЕНК-2 – 5,5 грн. за 0,3 г
Для оформлення квітників та 
бордюрів. Красива в букетах.

Айстра Винна ягода
ЕНК-8 – 5,5 грн. за 0,3 г
Використовується для зрізу та 
клумб. 

Айстра Зимова вишня
ЕНК-472 – 5,5 грн. за 0,3 г
На рослині 5-9 квіток. Для 
квітників, бордюрів та в букет. 

Айстра Король Артур
ЕНК-295 – 5,5 грн. за 0,3 г
Для оформлення квітників, 
бордюрів, зрізається в букет.

Айстра Наречена
ЕНК-43 – 5,5 грн. за 0,3 г
Кущ компактний, щільний. Кві-
тка стане окрасою клумби та 
чудова в букеті.

Агератум Рожева куля 
ЕНК-7 – 5,5 грн. за 0,1 г
Рослина посухостійка. Для 
оформлення квітників.

Айстра Болеро Афродіта
ЕНК-361 – 5,5 грн. за 0,3 г
Для оформлення квітників та 
бордюрів. Чудова в букетах.

Айстра Вероніка
ЕНК-136 – 5,5 грн. за 0,3 г
 На одному кущі до 15-20 
суцвіть. Ідеальна для букетів. 

Айстра Зефір
ЕНК-39 – 5,5 грн. за 0,3 г
На кущі до 20 квіток. Для 
квітників, бордюрів та в букет. 

Айстра Княжна рожева
ЕНК-138 – 5,5 грн. за 0,3 г
Ідеально підходить для 
букетів.

Айстра Міледі
ЕНК-298 – 5,5 грн. за 0,3 г
Кущ компактний, щільний, 
гілястий. Ідеально підходить 
для зрізу, чудова на клумбі.

VІ-Х

VІІ-ІХ

VІІІ-ХІ

VІІІ-ХІ VІІІ-ХІVІІІ-ХІ

VІІІ-ХІ

VІІІ-ХІ VІІІ-ХІVІІ-ІХ

до ХІ VІ-Х VІ-ХІ
 до 30 см, Ж 1,5-1,7 см

 25-30 см
Ж 14-16 см

 60-70 см, Ж 13-16 см

 60-70 см, Ж 13-14 см

 50-60 см, Ж 12-14 см  65 см, Ж 13-15 см  65 см
Ж 13-15 см

 60-70 см, Ж 13-15 см  60-70 см
 Ж 14-16 см

 60-70 см
 Ж 14-16 см

  80 см
Ж 15 см

 70-80 см, Ж 12-14 см

VІІІ-ХІ
 70-80 см, Ж 10-15 см

VІІІ-ХІ
 70-80 см, Ж 10-15 см

VІІІ-ІХ
 60-70 см, Ж до 12 см

VІІІ-ІХ
 55-70 см, Ж 12-14 см  55-70 см

Ж 12-14 см

 70-80 см, Ж 12-15 см  50-60 см, Ж 12-15 см 60-70 см, Ж 13-16 см  40-50 см
Ж 10-12 см

 50-60 см
Ж 5-8 см

 50-60 см
Ж 12-15 см

 50-60 см  55 см
Ж 10 см

 60-80 см
Ж 6-10 см

 60-65 см
Ж 6-9 см

 60-65 см
Ж 6-9 см

 60-65 см
Ж 6-9 см

 60-65 см
Ж 6-9 см

 50-60 см
Ж 6-9 см

 30-35 см  до 20 см, Ж 1,5-1,7 см  до 30 см  50-60 см
Ж 6-9 см

 до 50 см
Ж 6-8 см

Айстра Ніжність
ЕНК-301 – 5,5 грн. за 0,3 г
Стійка до хвороб і непогоди. 
Цвітіння тривале і рясне.

Айстра Полярна зірка
ЕНК-131 – 5,5 грн. за 0,3 г
Для оформлення клумб, 
рабаток та для букетів.

Айстра сум. Американська
ЕНК-139 – 5,5 грн. за 0,3 г
Кущ пірамідальний, гілляс-
тий. Універсальний сорт.

Айстра суміш Крестія 
ЕНК-314 – 5,5 грн. за 0,3 г
Кущ пірамідальний. Суцвіття 
щільне. Універсальний. 

Айстра суміш Супреме
ЕНК-320 – 5,5 грн. за 0,3 г
Велика кількість квітів, трива-
ле цвітіння. Універсальний. 

Айстра Фея Балу
ЕНК-326 – 5,5 грн. за 0,3 г
Суцвіття напівсферичні, гу-
стомахрові. До 14 квітучих 
суцвіть. Для зрізу та клумб.

Айстра Пенелопа
ЕНК-306 – 5,5 грн. за 0,3 г
Суцвіття велике, кулясте, 
густомахрове. 

Айстра Страусове перо черв.
ЕНК-210 – 5,5 грн. за 0,3 г
Кущ компактний. Суцвіття 
великі, рясні. Для букетів.

Айстра сум. Крайлен мікс 
ЕНК-313 – 5,5 грн. за 0,3 г
На одному кущі до 12 суцвіть. 
Для зрізу та клумб.

Айстра сум. Страусове перо
ЕНК-319 – 5,5 грн. за 0,3 г
Кущ розлогий. Для клумб, 
рабаток, бордюрів та букетів.

Айстра Суперпринц 
ЕНК-325 – 5,5 грн. за 0,3 г
Розлогий, добре розгалу-
жений кущ. Букетний сорт.

Аліссум Розі О`Дей 
ЕНК-123 – 5,5 грн. за 0,2 г
Квіти дуже дрібні, духмяні. 
Для обрамлення клумб, 
рабаток і в садових вазах.

Айстра Одарка
ЕНК-302 – 5,5 грн. за 0,3 г
Кущ компактний, гіллястий.  
Для квітників та букетів.

Айстра Серце Франції 
ЕНК-307 – 5,5 грн. за 0,3 г
Кущ компактний. Стійкий до 
фузаріозу. Універсальний. 

Айстра суміш Болеро
ЕНК-309 – 5,5 грн. за 0,3 г
Кущ пірамідальний, гіллястий, 
рясний. Для клумб та букетів. 

Айстра суміш Липнева
ЕНК-315 – 5,5 грн. за 0,3 г
Унікальні суперранні квіти. У 
зрізку стоять до трьох тижнів.

Айстра сум. Східна Принцеса
ЕНК-321 – 5,5 грн. за 0,3 г
Кущ пірамідальний, гіллястий. 
Універсального призначення.

Айстра Фламір біло-голубий
ЕНК-132 – 5,5 грн. за 0,3 г
Високодекоративна рослина з 
густо махровими суцвіттями.  
Універсального призначення. 

Айстра Перлина
ЕНК-305 – 5,5 грн. за 0,3 г
Кущ компактний. Для 
квітників та букетів. 

Айстра Страусове перо синє 
ЕНК-143 – 5,5 грн. за 0,3 г
Кущ компактний. Суцвіття 
великі, рясні. Для букетів.

Айстра сум. Імператорська
ЕНК-141 – 5,5 грн. за 0,3 г
Для формування клумб, 
рабаток та створення букетів.

Айстра суміш Помпонна
ЕНК-318 – 5,5 грн. за 0,3 г
Дає до 30 суцвіть. Для квітни-
ків, клумб, рабаток і на зріз.

Айстра суміш Харц Колор
ЕНК-324 – 5,5 грн. за 0,3 г
Кущ компактний. Для зрізу та 
формування клумб.

Аліссум Морська королева 
ЕНК-328 – 5,5 грн. за 0,2 г
Суцвіття  рясні. Холодостійка, 
посухостійка, прекрасно росте 
на кам'янистих схилах.

Айстра Паллада 
ЕНК-304 – 5,5 грн. за 0,3 г
Квітки міцні, довго стоять 
зрізані.Ідеальні для букетів.

Айстра Сільвія
ЕНК-56 – 5,5 грн. за 0,3 г
Рослина компактна, рясно квіту-
ча. Сорт холодостійкий (до - 3° C), 
універсальний.

Айстра сум. Змій Горинич 
ЕНК-311 – 5,5 грн. за 0,3 г
Красиві в букетах. Кущ пірамідаль-
ний. Хороша транспортабельність.

Айстра суміш Піоновидна 
ЕНК-317 – 5,5 грн. за 0,3 г
Рясноквітучий сорт. Суцвіття 
погодостійкі. Універсальний. 

Айстра суміш Фірмова
ЕНК-323 – 5,5 грн. за 0,3 г
Вирізняється холодостійкістю. 
Для квітників, клумб, рабаток.

Аліссум Білий  
ЕНК-327 – 5,5 грн. за 0,2 г
Кущ гіллястий. Квіти дрібні, ду-
хмяні, ніжні. Для обрамлення 
клумб і рабаток, на балконах.

Айстра Оксана
ЕНК-303 – 5,5 грн. за 0,3 г
Кущ компактний. Для квітни-
ків, бордюрів та букетів.

Айстра Сива дама бузкова
ЕНК-308 – 5,5 грн. за 0,3 г
Кущ компактний, з великими 
квітами. Для оформлення клумб, 
рабаток, букетів. 

Айстра суміш Ерфордія
ЕНК-310 – 5,5 грн. за 0,3 г
Спеціальний сорт для зрізання. 
Квітконоси міцні, листя мало. 

Айстра сум. Перше кохання
ЕНК-316 – 5,5 грн. за 0,3 г
Використовується для деко-
рування клумб та на зріз. 

Айстра суміш Феєрія
ЕНК-322 – 5,5 грн. за 0,3 г
Використовується на зріз та 
для оформлення квітників. 

Айстра Яблунева
ЕНК-60 – 5,5 грн. за 0,3 г
 Високодекоративна рослина. 
Універсального призначення.   
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VІІ-ІХ

Ж 12 см VІІ

 70-80 см, Ж 12-14 см

 70 см, Ж 15 см

 50-60 см
Ж 14 см

 25 см  20-25 см 80 см, Ж 12 см  60-70 см, Ж 10 см  15-20 см

  50-60 см
Ж 5-8 см

 40 см
Ж 8-10 см

VІІІ-ХІ
 70 см, Ж 12-15 см

VІІІ-ХІ
 80 см, Ж 14 см  60 см

Ж 11-16 см VІІІ-ІХ
 70 см
Ж 15 см

 70-80 см, Ж 11-15 см

 60 см
 Ж 12 см

 50-60 см,
Ж 13-15 см

 65 см, Ж 12 см  60-70 см

60-70 см, Ж 9-11 см
VІІІ-ХІ

70-80 см, Ж 7-10 см 55-80 см, Ж 12-14 см  50-60 см, Ж 6 см

 50 см, Ж 12-16 см

 до 50 см

 65 см
Ж 13 см

 65 см
Ж 13 см

 65 см
Ж 10-12 см

 65-75 см
Ж 9-11 см

 60 см
Ж 10-12 см

 90 см  60-70 см
Ж 12-16 см

 50-60 см
Ж 7-8 см

 40-50 см  70-80 см
Ж 10-11 см

 70 см, Ж 12-15 см
VІІІ-ХІ
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Агератум Біла куля 
ЕНК-62 – 5,5 грн. за 0,1 г
Рослина посухостійка. Для 
оформлення квітників. 

Айстра Блиск діамантів 
ЕНК-18 – 5,5 грн. за 0,3 г
Для клумб, квітників, 
рабаток. Для зрізання 

Айстра Брунхільде
ЕНК-182 – 5,5 грн. за 0,3 г
Ідеальна для букетів. Гарна 
в групових посадках.

Айстра Ельза
ЕНК-205 – 5,5 грн. за 0,3 г
Сорт універсального 
призначення.

Айстра Індра
ЕНК-207 – 5,5 грн. за 0,3 г
В ландшафтному дизайні, 
на клумбах та в букетах.

Айстра Лебедине озеро
ЕНК-135 – 5,5 грн. за 0,3 г
Кущ компактний. Сорт уні-
версального призначення.

Айстра Беатріче
ЕНК-312 – 5,5 грн. за 0,3 г
Для клумб, квітників, раба-
ток. Добра для зрізання.

Айстра Болеро Юнона
ЕНК-186 – 5,5 грн. за 0,3 г
Для оформлення квітників, 
бордюрів. Чудова в букетах.

Айстра Дарунок мамі
ЕНК-204 – 5,5 грн. за 0,3 г
Сорт використовується для 
зрізу та оформлення клумб. 

Айстра Зульфія
ЕНК-17 – 5,5 грн. за 0,3 г
В ландшафтному дизайні, на 
клумбах, в рабатках, в букетах.

Айстра Крайлен Голд
ЕНК-134 – 5,5 грн. за 0,3 г
Кущ компактний. Ідеальна  
прикраса саду і для зрізу.

Айстра Ненсі (махрова)
ЕНК-300 – 5,5 грн. за 0,3 г 
Кущ міцний, утворює до 20 
пагонів. Для оформлення 
квітників, створення букетів.

Агератум Голіаф червоний 
ЕНК-294 – 5,5 грн. за 0,1 г
 Для квітників, бордюрів, бал-
конів, альпійських гірок.

Айстра Болеро Артеміда 
ЕНК-183 – 5,5 грн. за 0,3 г
Для оформлення квітників та 
бордюрів. Красива в букетах.

Айстра Валькірія
ЕНК-5 – 5,5 грн. за 0,3 г
Ідеальна для букетів. Гарна в 
групових посадках.

Айстра Єва
ЕНК-12 – 5,5 грн. за 0,3 г
Для оформлення квітників, 
бордюрів та в букет.

Айстра Княжна жовта
ЕНК-137 – 5,5 грн. за 0,3 г
Ідеально підходить для 
букетів.

Айстра Леді Гамільтон 
ЕНК-297 – 5,5 грн. за 0,3 г
Кущ компактний. Сорт 
універсального призначення. 

Айстра Аврора
ЕНК-188 – 5,5 грн. за 0,3 г
Для оформлення квітників та 
бордюрів. Чудова в букетах. 

Айстра Болеро Мідея
ЕНК-185 – 5,5 грн. за 0,3 г
 Для оформлення квітників та 
бордюрів. Чудова в букетах.

Айстра Вікторія
ЕНК-9 – 5,5 грн. за 0,3 г
Для зрізання, квітників, 
бордюрів.

Айстра Зільбер роза
ЕНК-16 – 5,5 грн. за 0,3 г
В ландшафтному дизайні, на 
клумбах, в рабатках, на зріз.

Айстра Крайлен Люкс
ЕНК-296 – 5,5 грн. за 0,3 г
Використовується для зрізу та 
оформлення клумб. 

Айстра Недоторканість
ЕНК-299 – 5,5 грн. за 0,3 г
Квітка стане окрасою клумби,  
чудова в букеті.

Агератум суміш Мексик. 
ЕНК-202 – 5,5 грн. за 0,1 г
Для обрамлення бордюрів і 
клумб.

Айстра Болеро Венера
ЕНК-2 – 5,5 грн. за 0,3 г
Для оформлення квітників та 
бордюрів. Красива в букетах.

Айстра Винна ягода
ЕНК-8 – 5,5 грн. за 0,3 г
Використовується для зрізу та 
клумб. 

Айстра Зимова вишня
ЕНК-472 – 5,5 грн. за 0,3 г
На рослині 5-9 квіток. Для 
квітників, бордюрів та в букет. 

Айстра Король Артур
ЕНК-295 – 5,5 грн. за 0,3 г
Для оформлення квітників, 
бордюрів, зрізається в букет.

Айстра Наречена
ЕНК-43 – 5,5 грн. за 0,3 г
Кущ компактний, щільний. Кві-
тка стане окрасою клумби та 
чудова в букеті.

Агератум Рожева куля 
ЕНК-7 – 5,5 грн. за 0,1 г
Рослина посухостійка. Для 
оформлення квітників.

Айстра Болеро Афродіта
ЕНК-361 – 5,5 грн. за 0,3 г
Для оформлення квітників та 
бордюрів. Чудова в букетах.

Айстра Вероніка
ЕНК-136 – 5,5 грн. за 0,3 г
 На одному кущі до 15-20 
суцвіть. Ідеальна для букетів. 

Айстра Зефір
ЕНК-39 – 5,5 грн. за 0,3 г
На кущі до 20 квіток. Для 
квітників, бордюрів та в букет. 

Айстра Княжна рожева
ЕНК-138 – 5,5 грн. за 0,3 г
Ідеально підходить для 
букетів.

Айстра Міледі
ЕНК-298 – 5,5 грн. за 0,3 г
Кущ компактний, щільний, 
гілястий. Ідеально підходить 
для зрізу, чудова на клумбі.

VІ-Х

VІІ-ІХ

VІІІ-ХІ

VІІІ-ХІ VІІІ-ХІVІІІ-ХІ

VІІІ-ХІ

VІІІ-ХІ VІІІ-ХІVІІ-ІХ

до ХІ VІ-Х VІ-ХІ
 до 30 см, Ж 1,5-1,7 см

 25-30 см
Ж 14-16 см

 60-70 см, Ж 13-16 см

 60-70 см, Ж 13-14 см

 50-60 см, Ж 12-14 см  65 см, Ж 13-15 см  65 см
Ж 13-15 см

 60-70 см, Ж 13-15 см  60-70 см
 Ж 14-16 см

 60-70 см
 Ж 14-16 см

  80 см
Ж 15 см

 70-80 см, Ж 12-14 см

VІІІ-ХІ
 70-80 см, Ж 10-15 см

VІІІ-ХІ
 70-80 см, Ж 10-15 см

VІІІ-ІХ
 60-70 см, Ж до 12 см

VІІІ-ІХ
 55-70 см, Ж 12-14 см  55-70 см

Ж 12-14 см

 70-80 см, Ж 12-15 см  50-60 см, Ж 12-15 см 60-70 см, Ж 13-16 см  40-50 см
Ж 10-12 см

 50-60 см
Ж 5-8 см

 50-60 см
Ж 12-15 см

 50-60 см  55 см
Ж 10 см

 60-80 см
Ж 6-10 см

 60-65 см
Ж 6-9 см

 60-65 см
Ж 6-9 см

 60-65 см
Ж 6-9 см

 60-65 см
Ж 6-9 см

 50-60 см
Ж 6-9 см

 30-35 см  до 20 см, Ж 1,5-1,7 см  до 30 см  50-60 см
Ж 6-9 см

 до 50 см
Ж 6-8 см

Айстра Ніжність
ЕНК-301 – 5,5 грн. за 0,3 г
Стійка до хвороб і непогоди. 
Цвітіння тривале і рясне.

Айстра Полярна зірка
ЕНК-131 – 5,5 грн. за 0,3 г
Для оформлення клумб, 
рабаток та для букетів.

Айстра сум. Американська
ЕНК-139 – 5,5 грн. за 0,3 г
Кущ пірамідальний, гілляс-
тий. Універсальний сорт.

Айстра суміш Крестія 
ЕНК-314 – 5,5 грн. за 0,3 г
Кущ пірамідальний. Суцвіття 
щільне. Універсальний. 

Айстра суміш Супреме
ЕНК-320 – 5,5 грн. за 0,3 г
Велика кількість квітів, трива-
ле цвітіння. Універсальний. 

Айстра Фея Балу
ЕНК-326 – 5,5 грн. за 0,3 г
Суцвіття напівсферичні, гу-
стомахрові. До 14 квітучих 
суцвіть. Для зрізу та клумб.

Айстра Пенелопа
ЕНК-306 – 5,5 грн. за 0,3 г
Суцвіття велике, кулясте, 
густомахрове. 

Айстра Страусове перо черв.
ЕНК-210 – 5,5 грн. за 0,3 г
Кущ компактний. Суцвіття 
великі, рясні. Для букетів.

Айстра сум. Крайлен мікс 
ЕНК-313 – 5,5 грн. за 0,3 г
На одному кущі до 12 суцвіть. 
Для зрізу та клумб.

Айстра сум. Страусове перо
ЕНК-319 – 5,5 грн. за 0,3 г
Кущ розлогий. Для клумб, 
рабаток, бордюрів та букетів.

Айстра Суперпринц 
ЕНК-325 – 5,5 грн. за 0,3 г
Розлогий, добре розгалу-
жений кущ. Букетний сорт.

Аліссум Розі О`Дей 
ЕНК-123 – 5,5 грн. за 0,2 г
Квіти дуже дрібні, духмяні. 
Для обрамлення клумб, 
рабаток і в садових вазах.

Айстра Одарка
ЕНК-302 – 5,5 грн. за 0,3 г
Кущ компактний, гіллястий.  
Для квітників та букетів.

Айстра Серце Франції 
ЕНК-307 – 5,5 грн. за 0,3 г
Кущ компактний. Стійкий до 
фузаріозу. Універсальний. 

Айстра суміш Болеро
ЕНК-309 – 5,5 грн. за 0,3 г
Кущ пірамідальний, гіллястий, 
рясний. Для клумб та букетів. 

Айстра суміш Липнева
ЕНК-315 – 5,5 грн. за 0,3 г
Унікальні суперранні квіти. У 
зрізку стоять до трьох тижнів.

Айстра сум. Східна Принцеса
ЕНК-321 – 5,5 грн. за 0,3 г
Кущ пірамідальний, гіллястий. 
Універсального призначення.

Айстра Фламір біло-голубий
ЕНК-132 – 5,5 грн. за 0,3 г
Високодекоративна рослина з 
густо махровими суцвіттями.  
Універсального призначення. 

Айстра Перлина
ЕНК-305 – 5,5 грн. за 0,3 г
Кущ компактний. Для 
квітників та букетів. 

Айстра Страусове перо синє 
ЕНК-143 – 5,5 грн. за 0,3 г
Кущ компактний. Суцвіття 
великі, рясні. Для букетів.

Айстра сум. Імператорська
ЕНК-141 – 5,5 грн. за 0,3 г
Для формування клумб, 
рабаток та створення букетів.

Айстра суміш Помпонна
ЕНК-318 – 5,5 грн. за 0,3 г
Дає до 30 суцвіть. Для квітни-
ків, клумб, рабаток і на зріз.

Айстра суміш Харц Колор
ЕНК-324 – 5,5 грн. за 0,3 г
Кущ компактний. Для зрізу та 
формування клумб.

Аліссум Морська королева 
ЕНК-328 – 5,5 грн. за 0,2 г
Суцвіття  рясні. Холодостійка, 
посухостійка, прекрасно росте 
на кам'янистих схилах.

Айстра Паллада 
ЕНК-304 – 5,5 грн. за 0,3 г
Квітки міцні, довго стоять 
зрізані.Ідеальні для букетів.

Айстра Сільвія
ЕНК-56 – 5,5 грн. за 0,3 г
Рослина компактна, рясно квіту-
ча. Сорт холодостійкий (до - 3° C), 
універсальний.

Айстра сум. Змій Горинич 
ЕНК-311 – 5,5 грн. за 0,3 г
Красиві в букетах. Кущ пірамідаль-
ний. Хороша транспортабельність.

Айстра суміш Піоновидна 
ЕНК-317 – 5,5 грн. за 0,3 г
Рясноквітучий сорт. Суцвіття 
погодостійкі. Універсальний. 

Айстра суміш Фірмова
ЕНК-323 – 5,5 грн. за 0,3 г
Вирізняється холодостійкістю. 
Для квітників, клумб, рабаток.

Аліссум Білий  
ЕНК-327 – 5,5 грн. за 0,2 г
Кущ гіллястий. Квіти дрібні, ду-
хмяні, ніжні. Для обрамлення 
клумб і рабаток, на балконах.

Айстра Оксана
ЕНК-303 – 5,5 грн. за 0,3 г
Кущ компактний. Для квітни-
ків, бордюрів та букетів.

Айстра Сива дама бузкова
ЕНК-308 – 5,5 грн. за 0,3 г
Кущ компактний, з великими 
квітами. Для оформлення клумб, 
рабаток, букетів. 

Айстра суміш Ерфордія
ЕНК-310 – 5,5 грн. за 0,3 г
Спеціальний сорт для зрізання. 
Квітконоси міцні, листя мало. 

Айстра сум. Перше кохання
ЕНК-316 – 5,5 грн. за 0,3 г
Використовується для деко-
рування клумб та на зріз. 

Айстра суміш Феєрія
ЕНК-322 – 5,5 грн. за 0,3 г
Використовується на зріз та 
для оформлення квітників. 

Айстра Яблунева
ЕНК-60 – 5,5 грн. за 0,3 г
 Високодекоративна рослина. 
Універсального призначення.   
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Аліссум Скальний 
Золотий пилок 
ЕНК-197 – 5,5 грн. за 0,2 г
Квіти дуже дрібні, духмяні. 
Для обрамлення клумб, 
рабаток і в садових вазах. 

Бегонія ампельна 
Шансон сум. F1 
ЕНК-333 – 14 грн. за 10 нас.
Для оформлення клумб, ра-
баток, балконів, садових ваз.

Волошка Синя куля 
ЕНК-347 – 4,5 грн. за 0,5 г
 Для оформлення клумб, бор-
дюрів, балконних ящиків.

Гвоздика Китайська 
суміш Малишка Доллі 
ЕНК-353 – 5 грн. за 0,2 г
Для зрізу та озеленення. 

Декоративна капуста 
ЕНК-151 – 6 грн. за 0,2 г
Листя дивує різноманітністю 
форми.

Духм'яний горошок 
Евелін 
ЕНК-368 – 5 грн. за 1 г
Квітки метеликоподібні, 
цвітуть рясно. Висаджують 
в зонах відпочинку.

Бегонія ампельна Шансон 
біколор рожево-біла F1 
ЕНК-332 – 14 грн. за 10 нас.
Для оформлення клумб, раба-
ток, балконів та садових ваз.

Вербена гібр. низьк. суміш 
ЕНК-95 – 5,5 грн. за 0,1 г
Рясно квітуча рослина. Для 
клумб, рабаток, садових ваз.

Гвоздика Китайська 
суміш Імперіал 
ЕНК-97 – 6 грн. за 0,2 г
Холодостійка. Для зрізу, 
клумб і рабаток.

Годеція суміш махрова 
ЕНК-231 – 4,5 грн. за 0,3 г
Рослина з гіллястим стеблом 
та дуже декоративними кві-
тами. 

Духм'яний горошок Джой 
ЕНК-367– 5 грн. за 1 г
Плетюча рослина з аромат-
ними квітами. Висаджують 
в зонах відпочинку, з пів-
денного боку огорож.

Ешольція суміш 
Балерина махрова
ЕНК-146 – 4,5 грн. за 0,2 г
Квіти махрові, пелюстки 
гофровані. Для зрізу та озе-
ленення.

Аліссум сум. Магічне коло 
ЕНК-329 – 5,5 грн. за 0,2 г
Квіти дуже дрібні, духмяні. 
Для обрамлення клумб, 
рабаток і в садових вазах. 

Бегонія великовіт. Електра 
ЕНК-220 – 14 грн. за 10 нас.
Квітки махрові, великі. Для 
клумб, рабаток та садових ваз.

Волошка суміш Махрова 
ЕНК-64 – 4,5 грн. за 0,5 г
Добрий медоніс. Для зрізу та 
озеленення. 

АГеліптерум Ред Бонні 
ЕНК-355 – 5 грн. за 0,5 г
 Використовується, як сухоцвіт. 
Зрізають на початку цвітіння.

Диморфотека суміш 
ЕНК-363 – 5 грн. за 0,3 г
Посухостійка, холодостійка. 
Суцвіття ромашкоподібні. Для 
балконів і бордюрів. 

Духм'яний горошок суміш 
низька 
ЕНК-369 – 5 грн. за 1 г
Трав'яниста, плетюча, рясно-
квітуча рослина. Цінується за 
чудовий аромат.

Бегонія ампельна Шансон 
біколор оранжево-жовта F1 
ЕНК-331 – 14 грн. за 10 нас.
Для оформлення клумб, раба-
ток, балконів та садових ваз.

Бегонія великоквіткова 
Суміш кольорів F1 
ЕНК-222 – 14 грн. за 10 нас.

Гарбуз декоративний 
Турецький тюрбан 
ЕНК-350 – 6 грн. за 4 нас.
Довжина стебла до 2,5 м. 
Світлолюбний, посухостійкий, 
теплолюбний. Для декорації 
огорож, альтанок, терас.

Годеція Слава Кельведона 
ЕНК-359 – 4,5 грн. за 0,3 г
Рослина дуже красива в 
рабатках, в балконних ящиках 
та в букетах. 

Духм'яний горошок Джимі 
ЕНК-366 – 5 грн. за 1 г
Трав'яниста плетюча рослина. 
Квітки духмяні, рясні. 

Ешольція Альба каліфорн.
ЕНК-147 – 4,5 грн. за 0,2 г
Використовується масивами 
на газоні, для рабаток і бордю-
рів, садових ваз і балконних 
ящиків.

Бальзамін суміш низькор. 
ЕНК-217 – 5,5 грн. за 0,5 г
Рослина пірамідальної форми.  
стебло. Для озеленення.

Бегонія великвіт. Карола 
ЕНК-221 – 14 грн. за 10 нас.
Квітки махрові, великі. Для 
клумб, рабаток та садових ваз.

Волошка Червона куля 
ЕНК-349 – 4,5 грн. за 0,5 г
Добрий медоніс. Використову-
ється для зрізу та озеленення. 

Годеція Рембрант 
ЕНК-145 – 4,5 грн. за 0,3 г
Рослина з декоративними кві-
тами. Для рабаток, балконних 
ящиків і в букет.

Доротеантус суміш 
Кришталева пастель 
ЕНК-365 – 4,5 грн. за 0,3 г
Квіти красиві, витончені.

Духм'яний горошок Черво-
ний кардинал 
ЕНК-371 – 5 грн. за 1,5 г
Трав'яниста, плетюча рослина. 
Квітки надзвичайно духмяні. 
Цвіте рясно.

Бальзамін Салмон Роза 
ЕНК-330 – 5,5 грн. за 0,5 г
Квітки щільно облягають 
стебло. Для озеленення.

Бегонія великвіт. Ізабелла 
ЕНК-219 – 14 грн. за 10 нас.
Квітки махрові, великі. Для 
клумб, рабаток та садових ваз.

Волошка Флоренс Пінк 
ЕНК-348 – 4,5 грн. за 0,5 г
Використовується для зрізу та 
озеленення.

Гіпсофіла Рожева красуня 
ЕНК-357 – 4,5 грн. за 1 г
 Холодностійка, світлолюбива. 
Для оформлення букетів. 

Дідіскус лавандовий 
ЕНК-364 – 5,5 грн. за 0,1 г
Рослини дуже стрункі, гіллясті.  
Густі, гарні суцвіття-парасольки.

Духм'яний горошок Томмі 
ЕНК-370 – 5 грн. за 1 г
Плетюча рослина. Квітки дух-
мяні. Найчастіше висаджують 
в зонах відпочинку.
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хлоп'ята
ЕНК-373 – 6 грн. за 0,3 г
Для клумб, рабаток і квіт-
кових масивів. Цвітуть ряс-
но та тривало.

Жоржини суміш 
Помпонна махрова  
ЕНК-379 – 6 грн. за 0,3 г
Великі  махрові суцвіття-
кошики. Цвітуть рясно й 
тривало. 

Іберіс Кардинал 
ЕНК-385 – 5 грн. за 0,5 г
Кущ компактний, квіти аро-
матні. Прикрасить сад, ра-
батку, міксбордер.

Календула Джем лимонний 
ЕНК-193 – 6 грн. за 0,5 г
Квіти махрові. Для зрізу, озеле-
нення та як лікарська рослина.

Клещевина  
ЕНК-395 – 10 грн. за 9 нас.
Використовується в озеленен-
ні. Добра як в одиночних, так 
і в групових посадках. 

Лаватера Мон Бланк  
ЕНК-398 – 4,5 грн. за 0,5 г
Стебло пряме, розгалужене. 
Квітки великі, лійкоподібні. 
Цвітіння дуже рясне. Універ-
сального призначення.

Жоржини суміш Піколла  
ЕНК-378 – 6 грн. за 0,3 г
Квіти махрові. Для клумб, 
рабаток, балконв та на зріз.

Жоржини суміш Фігаро 
ЕНК-384 – 6 грн. за 0,3 г
Стебла міцні. Суцвіття великі, 
напівмахрові і махрові. 
Універсального використання.

Іпомея червона  
ЕНК-390 – 5 грн. за 1 г
Рослина плетуча. Квітки від-
криті цілий день.

Кларкія суміш махрова  
ЕНК-394 – 4,5 грн. за 0,2 г
Квітки махрові, в довгих 
суцвіттях. Тривале цвітіння.

Крепис суміш Рубра
ЕНК-397 – 5 грн. за 0,1 г
Для зрізання і озеленення аль-
пінарію або клумб. Можна виро-
щувати як горшкову культуру.

Львіний зєв Монарх 
червоний 
ЕНК-406 – 5 грн. за 0,2 г
Для  ландшафтного дизайну 
садів та рокаріїв. Добре росте 
і тривало цвіте на балконах. 

Жоржини суміш Екстрім 
ЕНК-374 – 6 грн. за 0,3 г
Квіти махрові. Для клумб, ра-
баток, балконів та на зріз.

Жоржини Рання Пташка 
махрова суміш 
ЕНК-380 – 6 грн. за 0,3 г
Раннє і ряснє цвітіння. Кущ 
компактний. Для клумб, раба-
ток, балконів та на зріз.

Іберіс суміш Міледі 
ЕНК-386 – 4,5 грн. за 0,5 г
Квітки ароматні. Прикрасить 
сад, рабатку, міксбордер.

Календула Джем оранж
ЕНК-194 – 6 грн. за 0,5 г
Квіти яскраві. Для зрізу, озеле-
нення та як лікарська рослина.

Кобея суміш
ЕНК-238 – 7,5 грн. за 0,3 г
Витка рослина. Для вертикаль-
ного озеленення, на балконах.

Лаватера Роза  
ЕНК-399 – 4,5 грн. за 0,5 г
Стебло пряме, розгалужене. Кві-
тки великі, лійкоподібні. Для 
групових посадок, рабаток, для 
створення живоплоту та на зріз.

Жоржини суміш Монарх 
махрова
ЕНК-377 – 6 грн. за 0,3 г
Квіти махрові. Для клумб, ра-
баток, балконів та на зріз.

Жоржини суміш Фараон 
помпонна 
ЕНК-383 – 6 грн. за 0,3 г
Компактний кущ з яскравими 
махровими суцвіттями. Для 
бордюрів, клумб та на зріз.

Іпомея суміш
ЕНК-280 – 5 грн. за 1 г
Рослина плетуча. Для клумб, 
бордюрів, рабаток, балконів.

Календула суміш Гітана 
ЕНК-393 – 6 грн. за 0,5 г
Суцвіття яскраві. Для зрізу, озе-
ленення та як лікарська рослина.

Кохія Літній кипарис 
ЕНК-70 – 4,5 грн. за 0,5 г
Дрібне світло-зелене листя 
(восени - червонувате). Можна 
стригти. Висаджують в групах.

Львіний зєв Жар любові
ЕНК-196 – 5 грн. за 0,2 г
Використовують для квітни-
ків, ландшафтного дизайну 
садів, рокаріїв та на зріз. 

Жоржини суміш 
Королівська махрова   
ЕНК-376 – 6 грн. за 0,3 г
Для клумб, рабаток, балконів 
та на зріз.

Жоржини суміш Ріголетто  
ЕНК-382 – 6 грн. за 0,3 г
Кущ компактний. Для конте-
йнерів, вазонів та клумб. 

Іпомея блакитна  
ЕНК-389 – 5 грн. за 1 г
Рослина плетуча. Квітки від-
криті цілий день.

Календула Пінк Сюрприз 
ЕНК-392 – 6 грн. за 1 г
Суцвіття яскраві. Для зрізу, озе-
ленення та як лікарська рослина.

Космея суміш Вега
ЕНК-396 – 4,5 грн. за 0,5 г
Довгоквітуча. Для групових 
посадок, бордюрів та букетів. 

Левкой сум. Імператорська 
ЕНК-401 – 4,5 грн. за 0,2 г
Колоскоподібні суцвіття з махро-
вими ароматними квітами. Для 
букетів, рабаток, балконів, мікс-
бордерів.

Жоржини суміш Ідеал 
Беддінг махрова  
ЕНК-375 – 6 грн. за 0,3 г
Для клумб, рабаток, балконів 
та на зріз.

Жоржини суміш Ред Скін 
ЕНК-381 – 6 грн. за 0,3 г
Квіти махрові. Для клумб, ра-
баток, балконів та на зріз.

Іпомея біла  
ЕНК-388 – 5 грн. за 1 г
Рослина плетуча. Для клумб, 
бордюрів, рабаток, балконів.

Календула Монарх махр.
ЕНК-391 – 4,5 грн. за 1 г
Суцвіття махрові, яскраві, з 
приємним ароматом.

Кобея фіолетова
ЕНК-28 – 7,5 грн. за 0,3 г
Витка рослина. Для вертикаль-
ного озеленення, на балконах.

Лаватера суміш 
ЕНК-400 – 4,5 грн. за 0,5 г
Для групових посадок, раба-
ток, для створення живоплоту 
та на зріз. Посухостійка та хо-
лодостійка рослина. 
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Аліссум Скальний 
Золотий пилок 
ЕНК-197 – 5,5 грн. за 0,2 г
Квіти дуже дрібні, духмяні. 
Для обрамлення клумб, 
рабаток і в садових вазах. 

Бегонія ампельна 
Шансон сум. F1 
ЕНК-333 – 14 грн. за 10 нас.
Для оформлення клумб, ра-
баток, балконів, садових ваз.

Волошка Синя куля 
ЕНК-347 – 4,5 грн. за 0,5 г
 Для оформлення клумб, бор-
дюрів, балконних ящиків.

Гвоздика Китайська 
суміш Малишка Доллі 
ЕНК-353 – 5 грн. за 0,2 г
Для зрізу та озеленення. 

Декоративна капуста 
ЕНК-151 – 6 грн. за 0,2 г
Листя дивує різноманітністю 
форми.

Духм'яний горошок 
Евелін 
ЕНК-368 – 5 грн. за 1 г
Квітки метеликоподібні, 
цвітуть рясно. Висаджують 
в зонах відпочинку.

Бегонія ампельна Шансон 
біколор рожево-біла F1 
ЕНК-332 – 14 грн. за 10 нас.
Для оформлення клумб, раба-
ток, балконів та садових ваз.

Вербена гібр. низьк. суміш 
ЕНК-95 – 5,5 грн. за 0,1 г
Рясно квітуча рослина. Для 
клумб, рабаток, садових ваз.

Гвоздика Китайська 
суміш Імперіал 
ЕНК-97 – 6 грн. за 0,2 г
Холодостійка. Для зрізу, 
клумб і рабаток.

Годеція суміш махрова 
ЕНК-231 – 4,5 грн. за 0,3 г
Рослина з гіллястим стеблом 
та дуже декоративними кві-
тами. 

Духм'яний горошок Джой 
ЕНК-367– 5 грн. за 1 г
Плетюча рослина з аромат-
ними квітами. Висаджують 
в зонах відпочинку, з пів-
денного боку огорож.

Ешольція суміш 
Балерина махрова
ЕНК-146 – 4,5 грн. за 0,2 г
Квіти махрові, пелюстки 
гофровані. Для зрізу та озе-
ленення.

Аліссум сум. Магічне коло 
ЕНК-329 – 5,5 грн. за 0,2 г
Квіти дуже дрібні, духмяні. 
Для обрамлення клумб, 
рабаток і в садових вазах. 

Бегонія великовіт. Електра 
ЕНК-220 – 14 грн. за 10 нас.
Квітки махрові, великі. Для 
клумб, рабаток та садових ваз.

Волошка суміш Махрова 
ЕНК-64 – 4,5 грн. за 0,5 г
Добрий медоніс. Для зрізу та 
озеленення. 

АГеліптерум Ред Бонні 
ЕНК-355 – 5 грн. за 0,5 г
 Використовується, як сухоцвіт. 
Зрізають на початку цвітіння.

Диморфотека суміш 
ЕНК-363 – 5 грн. за 0,3 г
Посухостійка, холодостійка. 
Суцвіття ромашкоподібні. Для 
балконів і бордюрів. 

Духм'яний горошок суміш 
низька 
ЕНК-369 – 5 грн. за 1 г
Трав'яниста, плетюча, рясно-
квітуча рослина. Цінується за 
чудовий аромат.

Бегонія ампельна Шансон 
біколор оранжево-жовта F1 
ЕНК-331 – 14 грн. за 10 нас.
Для оформлення клумб, раба-
ток, балконів та садових ваз.

Бегонія великоквіткова 
Суміш кольорів F1 
ЕНК-222 – 14 грн. за 10 нас.

Гарбуз декоративний 
Турецький тюрбан 
ЕНК-350 – 6 грн. за 4 нас.
Довжина стебла до 2,5 м. 
Світлолюбний, посухостійкий, 
теплолюбний. Для декорації 
огорож, альтанок, терас.

Годеція Слава Кельведона 
ЕНК-359 – 4,5 грн. за 0,3 г
Рослина дуже красива в 
рабатках, в балконних ящиках 
та в букетах. 

Духм'яний горошок Джимі 
ЕНК-366 – 5 грн. за 1 г
Трав'яниста плетюча рослина. 
Квітки духмяні, рясні. 

Ешольція Альба каліфорн.
ЕНК-147 – 4,5 грн. за 0,2 г
Використовується масивами 
на газоні, для рабаток і бордю-
рів, садових ваз і балконних 
ящиків.

Бальзамін суміш низькор. 
ЕНК-217 – 5,5 грн. за 0,5 г
Рослина пірамідальної форми.  
стебло. Для озеленення.

Бегонія великвіт. Карола 
ЕНК-221 – 14 грн. за 10 нас.
Квітки махрові, великі. Для 
клумб, рабаток та садових ваз.

Волошка Червона куля 
ЕНК-349 – 4,5 грн. за 0,5 г
Добрий медоніс. Використову-
ється для зрізу та озеленення. 

Годеція Рембрант 
ЕНК-145 – 4,5 грн. за 0,3 г
Рослина з декоративними кві-
тами. Для рабаток, балконних 
ящиків і в букет.

Доротеантус суміш 
Кришталева пастель 
ЕНК-365 – 4,5 грн. за 0,3 г
Квіти красиві, витончені.

Духм'яний горошок Черво-
ний кардинал 
ЕНК-371 – 5 грн. за 1,5 г
Трав'яниста, плетюча рослина. 
Квітки надзвичайно духмяні. 
Цвіте рясно.

Бальзамін Салмон Роза 
ЕНК-330 – 5,5 грн. за 0,5 г
Квітки щільно облягають 
стебло. Для озеленення.

Бегонія великвіт. Ізабелла 
ЕНК-219 – 14 грн. за 10 нас.
Квітки махрові, великі. Для 
клумб, рабаток та садових ваз.

Волошка Флоренс Пінк 
ЕНК-348 – 4,5 грн. за 0,5 г
Використовується для зрізу та 
озеленення.

Гіпсофіла Рожева красуня 
ЕНК-357 – 4,5 грн. за 1 г
 Холодностійка, світлолюбива. 
Для оформлення букетів. 

Дідіскус лавандовий 
ЕНК-364 – 5,5 грн. за 0,1 г
Рослини дуже стрункі, гіллясті.  
Густі, гарні суцвіття-парасольки.

Духм'яний горошок Томмі 
ЕНК-370 – 5 грн. за 1 г
Плетюча рослина. Квітки дух-
мяні. Найчастіше висаджують 
в зонах відпочинку.
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 30-40 см, Ж 6-7 см  30-50 см
Ж 5-7 см

 25-40 см
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VІІ-Х
 10-15 см, Ж 5 см  55-70 см

Ж 12-14 см

 50-60 см  20 см
 Ж 7 см

 35-90 см  35-90 см
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  40-60 см
Ж 4 см

 30-35 см, Ж 8-10 см  30-35 см, Ж 8-10 см

 40 см, Ж 4 см  15-25 см, Ж 4 см
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Ж 6-8 см

 30-45 см
Ж 6-8 см Жоржини суміш Веселі  

хлоп'ята
ЕНК-373 – 6 грн. за 0,3 г
Для клумб, рабаток і квіт-
кових масивів. Цвітуть ряс-
но та тривало.

Жоржини суміш 
Помпонна махрова  
ЕНК-379 – 6 грн. за 0,3 г
Великі  махрові суцвіття-
кошики. Цвітуть рясно й 
тривало. 

Іберіс Кардинал 
ЕНК-385 – 5 грн. за 0,5 г
Кущ компактний, квіти аро-
матні. Прикрасить сад, ра-
батку, міксбордер.

Календула Джем лимонний 
ЕНК-193 – 6 грн. за 0,5 г
Квіти махрові. Для зрізу, озеле-
нення та як лікарська рослина.

Клещевина  
ЕНК-395 – 10 грн. за 9 нас.
Використовується в озеленен-
ні. Добра як в одиночних, так 
і в групових посадках. 

Лаватера Мон Бланк  
ЕНК-398 – 4,5 грн. за 0,5 г
Стебло пряме, розгалужене. 
Квітки великі, лійкоподібні. 
Цвітіння дуже рясне. Універ-
сального призначення.

Жоржини суміш Піколла  
ЕНК-378 – 6 грн. за 0,3 г
Квіти махрові. Для клумб, 
рабаток, балконв та на зріз.

Жоржини суміш Фігаро 
ЕНК-384 – 6 грн. за 0,3 г
Стебла міцні. Суцвіття великі, 
напівмахрові і махрові. 
Універсального використання.

Іпомея червона  
ЕНК-390 – 5 грн. за 1 г
Рослина плетуча. Квітки від-
криті цілий день.

Кларкія суміш махрова  
ЕНК-394 – 4,5 грн. за 0,2 г
Квітки махрові, в довгих 
суцвіттях. Тривале цвітіння.

Крепис суміш Рубра
ЕНК-397 – 5 грн. за 0,1 г
Для зрізання і озеленення аль-
пінарію або клумб. Можна виро-
щувати як горшкову культуру.

Львіний зєв Монарх 
червоний 
ЕНК-406 – 5 грн. за 0,2 г
Для  ландшафтного дизайну 
садів та рокаріїв. Добре росте 
і тривало цвіте на балконах. 

Жоржини суміш Екстрім 
ЕНК-374 – 6 грн. за 0,3 г
Квіти махрові. Для клумб, ра-
баток, балконів та на зріз.

Жоржини Рання Пташка 
махрова суміш 
ЕНК-380 – 6 грн. за 0,3 г
Раннє і ряснє цвітіння. Кущ 
компактний. Для клумб, раба-
ток, балконів та на зріз.

Іберіс суміш Міледі 
ЕНК-386 – 4,5 грн. за 0,5 г
Квітки ароматні. Прикрасить 
сад, рабатку, міксбордер.

Календула Джем оранж
ЕНК-194 – 6 грн. за 0,5 г
Квіти яскраві. Для зрізу, озеле-
нення та як лікарська рослина.

Кобея суміш
ЕНК-238 – 7,5 грн. за 0,3 г
Витка рослина. Для вертикаль-
ного озеленення, на балконах.

Лаватера Роза  
ЕНК-399 – 4,5 грн. за 0,5 г
Стебло пряме, розгалужене. Кві-
тки великі, лійкоподібні. Для 
групових посадок, рабаток, для 
створення живоплоту та на зріз.

Жоржини суміш Монарх 
махрова
ЕНК-377 – 6 грн. за 0,3 г
Квіти махрові. Для клумб, ра-
баток, балконів та на зріз.

Жоржини суміш Фараон 
помпонна 
ЕНК-383 – 6 грн. за 0,3 г
Компактний кущ з яскравими 
махровими суцвіттями. Для 
бордюрів, клумб та на зріз.

Іпомея суміш
ЕНК-280 – 5 грн. за 1 г
Рослина плетуча. Для клумб, 
бордюрів, рабаток, балконів.

Календула суміш Гітана 
ЕНК-393 – 6 грн. за 0,5 г
Суцвіття яскраві. Для зрізу, озе-
ленення та як лікарська рослина.

Кохія Літній кипарис 
ЕНК-70 – 4,5 грн. за 0,5 г
Дрібне світло-зелене листя 
(восени - червонувате). Можна 
стригти. Висаджують в групах.

Львіний зєв Жар любові
ЕНК-196 – 5 грн. за 0,2 г
Використовують для квітни-
ків, ландшафтного дизайну 
садів, рокаріїв та на зріз. 

Жоржини суміш 
Королівська махрова   
ЕНК-376 – 6 грн. за 0,3 г
Для клумб, рабаток, балконів 
та на зріз.

Жоржини суміш Ріголетто  
ЕНК-382 – 6 грн. за 0,3 г
Кущ компактний. Для конте-
йнерів, вазонів та клумб. 

Іпомея блакитна  
ЕНК-389 – 5 грн. за 1 г
Рослина плетуча. Квітки від-
криті цілий день.

Календула Пінк Сюрприз 
ЕНК-392 – 6 грн. за 1 г
Суцвіття яскраві. Для зрізу, озе-
ленення та як лікарська рослина.

Космея суміш Вега
ЕНК-396 – 4,5 грн. за 0,5 г
Довгоквітуча. Для групових 
посадок, бордюрів та букетів. 

Левкой сум. Імператорська 
ЕНК-401 – 4,5 грн. за 0,2 г
Колоскоподібні суцвіття з махро-
вими ароматними квітами. Для 
букетів, рабаток, балконів, мікс-
бордерів.

Жоржини суміш Ідеал 
Беддінг махрова  
ЕНК-375 – 6 грн. за 0,3 г
Для клумб, рабаток, балконів 
та на зріз.

Жоржини суміш Ред Скін 
ЕНК-381 – 6 грн. за 0,3 г
Квіти махрові. Для клумб, ра-
баток, балконів та на зріз.

Іпомея біла  
ЕНК-388 – 5 грн. за 1 г
Рослина плетуча. Для клумб, 
бордюрів, рабаток, балконів.

Календула Монарх махр.
ЕНК-391 – 4,5 грн. за 1 г
Суцвіття махрові, яскраві, з 
приємним ароматом.

Кобея фіолетова
ЕНК-28 – 7,5 грн. за 0,3 г
Витка рослина. Для вертикаль-
ного озеленення, на балконах.

Лаватера суміш 
ЕНК-400 – 4,5 грн. за 0,5 г
Для групових посадок, раба-
ток, для створення живоплоту 
та на зріз. Посухостійка та хо-
лодостійка рослина. 
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Ж 12 см

 30-100 см
Ж 6 см

VІІ-ІХ
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 30 см, Ж 4 см 40-80 см, Ж 4 см 25-30 см, Ж 4 см 25-30 см, Ж 4 см   40-80 см  40-90 см,
Ж 6 см

  50-60 см, Ж 8-10 см  30 см, Ж 6-9  см  45-55 см
Ж 8-10 см

 60 см, Ж 8-10 см 30-60 см
Ж 7-8 см

 30-35 см
Ж 6 см

 40-50 см
 35 см, Ж 6-9 см

 40-60 см, Ж 6-9 см  30-80 см, 
Ж 7-11 см

 50 см, Ж 8-10 см
 50-80 см, Ж 6-9 см

VІІ-ХІ
VІІ-ХІ

VІІ-ХІ
VІІ-ХІ

VI- ХІ VI- ХІ
 30-35 см, Ж 8-10 см

VI- ХІ
 30-35 см, Ж 8-10 см

VI- ХІ
 20-25 см, Ж 6 см

VI- ХІ VІІ-ХІ VІІ-ХІVІ-ХІ
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Львіний зєв сум. високорос.
ЕНК-152 – 5 грн. за 0,2 г
Для ландшафтного дизайну 
садів та рокаріїв.

Люпин суміш
ЕНК-412 – 6 грн. за 1 г
Не вимагає особливого до-
гляду. Для зрізу або групо-
вих і одиночних посадок.

Мірабіліс суміш Ялапа 
ЕНК-417 – 5,5 грн. за 1 г
Квіти воронкоподібні, відкри-
ваються в другій пол. дня.

Настурція Салмон Бебі 
махрова  червона  
ЕНК-421 – 5,5 грн. за 10 нас.
Сланкий сорт. Квіти запашні, 
махрові. 

Петунія ампельна суміш
ЕНК-78 – 4,5 грн. за 0,1 г
Цвіте пишно, рясно, тривало. 
Для кашпо, балконів, підвісних 
корзин та декоративних ваз. 

Льон червоний 
ЕНК-410 – 4,5 грн. за 0,5 г
Не вимагає особливого до-
гляду, холодостійкий. Для 
рабаток та в міксбордерах.

Мімулюс Грандіфлора 
суміш 
ЕНК-416 – 5 грн. за 0,1 г
Красиві, незвичайні, плями-
сті квіти. Вигідно вирізня-
ються на клумбах.

Настурція Мун Глім 
махрова жовта 
ЕНК-420 – 5,5 грн. за 10 нас.
Сланкий сорт. Квіти запа-
шні, махрові. Цвіте пишно.

Настурція Черрі Роуз 
бордова махрова 
ЕНК-426 – 6,5 грн. за 1,5 г 
Рослина плетуча. Квіти ма-
хрові, духмяні. 

Петунія ампельна Синя 
зірка F1
ЕНК-435 – 12 грн. за 10 нас.
Цвіте пишним, дуже краси-
вим каскадом. Для кашпо, 
балконів, підвісних корзин.

Петунія великоквіткова 
Белінда F1
ЕНК-440 – 12 грн. за 10 нас.
Цвіте рясно. Ідеальна для 
балконних ящиків, а також 
для міського озеленення. 

Львіний зєв суміш Магія 
ЕНК-407 – 5 грн. за 0,2 г
Квіти в суцвіттях. Для зрізу та 
озеленення квітників.

Настурція Салмон Глім 
махрова 
ЕНК-422 – 5,5 грн. за 1,5 г
Сланкий сорт. Квііти запашні, 
махрові. Пишне цвітіння.  

Петунія ампельна 
Лососева лавина F1 
ЕНК-431 – 12 грн. за 10 нас.
Цвіте пишним каскадом. Пре-
красно підходить для кашпо, 
балконів, підвісних корзин. 

Петунія Білий вальс  
ЕНК-436 – 4,5 грн. за 0,2 г
Посухостійка. Цвіте рясно і три-
вало. Для клумб, рабаток, 
балко-нів, у декоративних вазах.

Льон Небосхил 
ЕНК-409 – 4,5 грн. за 0,5 г
Не вимагає особливого догля-
ду, холодостійкий. Для раба-
ток та груп на газоні. 

Матіола 
ЕНК-154 – 4 грн. за 1 г
Квіти дрібні, з надзвичайно 
приємним ароматом. 

Настурція Король Теодор
ЕНК-157 – 5,5 грн. за 10 нас.
Квіти великі. Для горщиків, бор-
дюрів, клумб, садових ваз.

Настурція суміш Махрова 
низькоросла  
ЕНК-425 – 5,5 грн. за 10 нас.
Квіти махрові, духмяні. Пишне 
цвітіння. Для балконів та вікон. 

Петунія ампельна 
Рожева лавина F1 
ЕНК-434 – 12 грн. за 10 нас.
Цвіте пишним, дуже красивим 
каскадом. Підходить для кашпо, 
балконів, підвісних корзин. 

Петунія великоквіткова 
Афродіта рожева F1
ЕНК-439 – 15 грн. за 10 нас.
Новий гібридний сорт. Краї 
квіток хвилясті, з бахромою.  
Для квітників і горщиків.

Львіний зєв суміш Том 
Тумб низький 
ЕНК-408 – 5 грн. за 0,2 г
Для обсадки і оформлення мікс-
бордерів, балконів, як вазон.

Мальва суміш Індійська 
ЕНК-414 – 6 грн. за 0,3 г
 Цінна декоративна і лікар-
ська рослина. Квіти великі. 

Настурція Золотий король
ЕНК-156 – 5,5 грн. за 10 нас.
Для вирощування в рабатках, 
на схилах, в ящиках і горщиках.

Настурція суміш Махрова
ЕНК-424 – 5,5 грн. за 10 нас.
Квіти махрові, духмяні. Пишне 
цвітіння. Підходить для озеле-
нення балконів та вікон. 

Петунія ампельна 
Пурпурна лавина F1
ЕНК-433 – 12 грн. за 10 нас.
Цвіте пишним, дуже красивим 
каскадом. Підходить для кашпо, 
балконів, підвісних корзин. 

Петунія великоквіткова 
Афродіта лососева F1
ЕНК-438 – 15 грн. за 10 нас.
Новий гібридний сорт. Краї кві-
ток хвилясті, з бахромою. Стійкі 
до непогоди.

Львіний зєв суміш низькорос.
ЕНК-195 – 5 грн. за 0,2 г
Для озеленення квітників. 
Тривало цвіте на балконах.

Мак суміш Снодійна махрова
ЕНК-72 – 5 грн. за 0,2 г
Холодостійка рослина. Можна 
сіяти з інтервалом в 15 днів.

Настурція Діамант 
ЕНК-419 – 5,5 грн. за 10 нас.
Сланкий сорт. Для горщиків, 
бордюрів і клумб. 

Настурція суміш Бунт 
Джувілен  
ЕНК-423 – 5,5 грн. за 10 нас.
Сланкий сорт. Квіти н/махрові. 
Для горщиків, бордюрів і клумб. 

Петунія ампельна 
Пурпурна зірка F1
ЕНК-432 – 12 грн. за 10 нас.
Цвіте пишним, красивим ка-
скадом. Підходить для кашпо, 
балконів, підвісних корзин.

Петунія великоквіткова 
Афродіта біла F1
ЕНК-437 – 15 грн. за 10 нас.
Новий гібридний сорт. Краї 
квіток хвилясті, з бахромою. 
Для квітників і горщиків. 

VІ-ХІ VІ-ХІ VІ-ХІ

VІ-ХІVІ-ХІ

VІ-ХІVІ-ХІ VІ-ХІ VІ-ХІ

VІ-ХІ VІ-ХІ VІ-ХІ

VІІ-ХІ

 до 30 см, Ж 1,5-1,7 см

  40-50 см  80-100 см

  40-60 см
Ж 2,5 см

 25 см, ���150 см  25-35 см,   ��150 см  25-30 см,
 ��150 см

 25-35 см  25-30 см  25-30 см

 30-50 см
Ж 4-10 см

  30-40 см
 Ж 3-8 см

  35 см
 Ж 8-9 см

  35 см
 Ж 8-9 см

  35 см
 Ж 8-9 см

  30-35 см
 Ж 6-7 см

  50-70 см
Ж 7-9 см

 45 см  80 см
Ж 7-10 см

 50-70 см
Ж 7-10 см

 60 см
Ж 7-10 см

 60 см
Ж 7-9 см

 25 см
Ж 6 см

 60-70 см  25-50 см  20-40 см  25-35 см

 25-30 см  25 см
Ж 8 см

 150-180 см

  40-45 см   30-45 см

 50-120 см, Ж 6-12 см

 до 25 см
 40-80 см
Ж 3-4 см

 до 50 см
Ж 6-8 см

Петунія великоквіткова 
Бордова F1
ЕНК-441 – 12 грн. за 10 нас.
Цінується за великі квітки, 
з бахромою по краях. 

Петунія великокв. Снені F1 
ЕНК-447 – 12 грн. за 10 нас.
Для балконів, підвіконь, кон-
тейнерів, рабаток, бордюрів. 

Петунія суміш Унікум
ЕНК-180 – 4,5 грн. за 0,3 г
Цінується за ефектний вигляд 
в балконних ящиках, підві-
сних корзинах, горшках. 

Сальвія Сенатор 
ЕНК-493 – 6 грн. за 0,15 г
Рослини гарні в групових по-
садках, на балконах, у конте-
йнерах. Довго стоїть в зрізку.

Соняшник Шоколадка 
ЕНК-457 – 5,5 грн. за 1 г
Для декорування стін і 
огорож. 

Хризантема суміш Меррі 
кілевата 
ЕНК-289 – 5 грн. за 0,2 г 
Високодекоративна рослина. 
Для клумб, рабаток, мікс-
бордерів і на зріз.

Петунія великоквіткова 
Розеа F1 
ЕНК-446 – 12 грн. за 10 нас.
Квітки махрові і густомахро-
ві, з хвилястими краями. 

Петунія Зорепад  
ЕНК-32 – 4,5 грн. за 0,3 г 
Посухостійка. Цвіте рясно і 
тривало. Для клумб, рабаток, 
балконів, декоративних ваз.

Сальвія Амбасадор 
ЕНК-510 – 6 грн. за 0,15 г
Елегантний, привабливий, ви-
шуканий сорт. Для клумб, ра-
баток, балконів, контейнерів.

Соняшник Осіннє сяйво 
ЕНК-456 – 5,5 грн. за 1,5 г
Ідеально виглядає в групових 
посадках. Стебла товсті, міцні. 
Суцвіття великі, яскраві.  

Хризантема суміш 
махрова 
ЕНК-462 – 5 грн. за 0,2 г
Використовують в бордюрах, 
міксбортерах, контейнерах, 
балконних ящиках, на зріз.

Цинія Ельдорадо
ЕНК-171 – 4,5 грн. за 0,5 г
Кущі компактні, з міцними 
стеблами. Використовують на 
зріз та в озелененні.

Петунія великоквіткова 
Каркулка F1
ЕНК-442 – 12 грн. за 10 нас.
Квітки з хвилястими краями. 
Цвіте рясно та тривало. 

Петунія великокв. Софія F1  
ЕНК-448 – 12 грн. за 10 нас.
Гілляста, рясна. Для балконів, 
контейнерів та озеленення. 

Портулак суміш 
ЕНК-453 – 4,5 грн. за 0,3 г 
Невибаглива, посухостійка, до-
вгоквітуча рослина. Для 
балконів, килимових клумб, 
кам'янистих гірок і квітників.

Табак крилатий суміш 
Сенсація 
ЕНК-458 – 5 грн. за 0,3 г
Квітки великі, зірчасті, зібрані 
в суцвіття. Для групових 
посадок, балконів та на зріз. 

Целозія колос Рожевий 
фламінго
ЕНК-463 – 5 грн. за 0,2 г
Високодекоративна, невибагли-
ва рослина. Для квітучих клумб.

Петунія великоквіткова 
Вітання із Яромнерже F1
ЕНК-445 – 12 грн. за 10 нас.
Квітки ідеальної форми, 
густомахрові, з хвилястими 
торочкуватими краями. 

Петунія великокв. Бригітта F1 
ЕНК-450 – 12 грн. за 10 нас.
Пишний кущ з рясними квітка-
ми. Швидко відновлює цвітін-
ня після дощу. 

Скабіоза суміш махрова
ЕНК-181 – 4,5 грн. за 0,3 г
Для озеленення присадибних 
ділянок, клумб, квітників і 
газонів. 

Соняшник Ведмедик Тедді
ЕНК-83 – 5,5 грн. за 1,5 г 
Напівмахрові або махрові ко-
шики суцвіть. Для групових на-
саджень, міксбордерів та зрізу.

Хризантема суміш Дунетті 
махрова 
ЕНК-163  – 5 грн. за 0,2 г
Використовують в бордюрах, 
міксбортерах, контейнерах, 
балконних ящиках, на зріз.

Цинія Білий принц
ЕНК-261 – 4,5 грн. за 0,5 г
Кущі компактні, з міцними 
стеблами. Використовують на 
зріз та в озелененні.

Петунія великокв. Нора F1
ЕНК-444 – 12 грн. за 10 нас.
Багатоквітковий низькорослий 
сорт. Рослина компактна, ря-
сно і тривало квітуча.

Петунія великокв. Тріумф F1 
ЕНК-162 – 12 грн. за 10 нас.
Великі квітки з хвилястими 
краями. Ефектні в балконних 
ящиках, підвісних корзинах, 
горшках, квітниках.

Сальпиглосіс суміш
ЕНК-191 – 4,5 грн. за 0,1 г
Для клумб, рабаток, бордюрів, 
квіткових килимів та для зрізу. 

Соняшник Ванільне Небо 
ЕНК-258 – 4,5 грн. за 1 г
Чудово поєднується з більш 
низькими декоративними 
рослинами. Невибагливий.

Флокс суміш Красуня 
ЕНК-460  – 5,5 грн. за 0,3 г
Кущ компактний. Для клумб, 
рабаток, бордюрів, 

Цинія Багряна річка червона 
ЕНК-464 – 4,5 грн. за 0,5 г
Квіти яскраві. Для зрізу, озеле-
нення, клумб і садових ділянок.

Петунія великоквіткова 
Містрал Перлі F1
ЕНК-443 – 12 грн. за 10 нас.
Для балконних ящиків, підві-
сних корзин та квітників.

Петунія великокв. Тоуга F1 
ЕНК-449 – 12 грн. за 10 нас.
Гілляста, рясно квітуча рослина. 
Ефектна в балконних ящиках, 
підвісних корзинах, горшках. 

Портулак суміш махрова 
ЕНК-80 – 4,5 грн. за 0,1 г 
Невибаглива, посухостійка, 
довгоквітуча рослина. Для 
балконів, килимових клумб, 
кам'янистих гірок і квітників.

Флокс Друмонда суміш 
Цецилія 
ЕНК-459 – 5,5 грн. за 0,3 г
Цвітіння дуже рясне і тривале. 
Ефектно виглядає в групах на 
газонах, клумбах і рабатках. 

Целозія суміш гребінцева 
махрова
ЕНК-10 – 5 грн. за 0,2 г
Квіти зібрані в великі суцвіття, 
які нагадують гребінь півня. 

VІ-ХІ

VІІ-ХІ

VІ-ХІ

VІ-ХІ

VІ-ХІ

Ж 16 см

 50-70 см
Ж 16 см

 40-45 см
Ж 10 см

 50-70 см,�Ж 5-7 см  55 см,�Ж 5-12 см

 25 см,�Ж 3 см

 30-100 см,�Ж 5-12 см  70-90 см,�Ж 5-12 см 50-70 см  50-70 см

  150-160 см
Ж 15-20 см

Схізантус Каприз 
ЕНК-494 – 6 грн. за 0,15 г
Можна вирощувати на перед-
ньому плані клумб, уздовж 
доріжок, як кімнатну рослину.

 40 см
Ж 2,5 см

 60-70 см
Ж 5-6 см

 20-40 см,
Ж  3-4 см VІІІ-ХІ

VІІ-ІХ

 50-65 см, Ж 6-8 см  40-60 см, Ж 6-8 см

 50-80 см, Ж 15-20 см

  40-45 см  40-70 см 15-20 см 10-15 см

140 см
Ж 15-20 см

50-60 см

Cальвія Кларісса 
ЕНК-492 – 6 грн. за 0,2 г
Використовується в оформлен-
ні клумб, рабаток, квітників, а 
також в зимових букетах.

40-45 см  50-60 см

 80-100 см
Ж 7 см

 30-35 см, Ж 7 см 50-70 см
Ж 16 см

 30-40 см, Ж 8 см 30-35 см
Ж 7 см

 40-45 см
Ж 7-10 см

 50-70 см  35 см
Ж 6 см

 30-35 см
Ж 7-10 см

 30-40 см, Ж 16 см
 50-70 см
Ж 16 см

 30-35 см
Ж 5-7 см

Петунія ампельна 
Жовта  лавина F1 
ЕНК-160 – 12 грн. за 10 нас.
Цвіте пишним, дуже краси-
вим каскадом. Для кашпо, 
балконів, підвісних корзин. 

Молюцелла Ірландський 
дзвіночок 
ЕНК-418 – 5,5 грн. за 0,3 г
 Квітки дрібні, ароматні. Чудо-
во виглядає в міксбордерах.

VІ-ІХІ

Люпин сум. Галерея кольорів
ЕНК-282 – 6 грн. за 1 г
Не вимагає особливого догля-
ду. Ідеальний для зрізу та гру-
пових посадок.

VІІІ VІІ-ХІ

VІ-Х

VІІ-ХІ VІІ-ХІ

VІІ-ХІ
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Львіний зєв сум. високорос.
ЕНК-152 – 5 грн. за 0,2 г
Для ландшафтного дизайну 
садів та рокаріїв.

Люпин суміш
ЕНК-412 – 6 грн. за 1 г
Не вимагає особливого до-
гляду. Для зрізу або групо-
вих і одиночних посадок.

Мірабіліс суміш Ялапа 
ЕНК-417 – 5,5 грн. за 1 г
Квіти воронкоподібні, відкри-
ваються в другій пол. дня.

Настурція Салмон Бебі 
махрова  червона  
ЕНК-421 – 5,5 грн. за 10 нас.
Сланкий сорт. Квіти запашні, 
махрові. 

Петунія ампельна суміш
ЕНК-78 – 4,5 грн. за 0,1 г
Цвіте пишно, рясно, тривало. 
Для кашпо, балконів, підвісних 
корзин та декоративних ваз. 

Льон червоний 
ЕНК-410 – 4,5 грн. за 0,5 г
Не вимагає особливого до-
гляду, холодостійкий. Для 
рабаток та в міксбордерах.

Мімулюс Грандіфлора 
суміш 
ЕНК-416 – 5 грн. за 0,1 г
Красиві, незвичайні, плями-
сті квіти. Вигідно вирізня-
ються на клумбах.

Настурція Мун Глім 
махрова жовта 
ЕНК-420 – 5,5 грн. за 10 нас.
Сланкий сорт. Квіти запа-
шні, махрові. Цвіте пишно.

Настурція Черрі Роуз 
бордова махрова 
ЕНК-426 – 6,5 грн. за 1,5 г 
Рослина плетуча. Квіти ма-
хрові, духмяні. 

Петунія ампельна Синя 
зірка F1
ЕНК-435 – 12 грн. за 10 нас.
Цвіте пишним, дуже краси-
вим каскадом. Для кашпо, 
балконів, підвісних корзин.

Петунія великоквіткова 
Белінда F1
ЕНК-440 – 12 грн. за 10 нас.
Цвіте рясно. Ідеальна для 
балконних ящиків, а також 
для міського озеленення. 

Львіний зєв суміш Магія 
ЕНК-407 – 5 грн. за 0,2 г
Квіти в суцвіттях. Для зрізу та 
озеленення квітників.

Настурція Салмон Глім 
махрова 
ЕНК-422 – 5,5 грн. за 1,5 г
Сланкий сорт. Квііти запашні, 
махрові. Пишне цвітіння.  

Петунія ампельна 
Лососева лавина F1 
ЕНК-431 – 12 грн. за 10 нас.
Цвіте пишним каскадом. Пре-
красно підходить для кашпо, 
балконів, підвісних корзин. 

Петунія Білий вальс  
ЕНК-436 – 4,5 грн. за 0,2 г
Посухостійка. Цвіте рясно і три-
вало. Для клумб, рабаток, 
балко-нів, у декоративних вазах.

Льон Небосхил 
ЕНК-409 – 4,5 грн. за 0,5 г
Не вимагає особливого догля-
ду, холодостійкий. Для раба-
ток та груп на газоні. 

Матіола 
ЕНК-154 – 4 грн. за 1 г
Квіти дрібні, з надзвичайно 
приємним ароматом. 

Настурція Король Теодор
ЕНК-157 – 5,5 грн. за 10 нас.
Квіти великі. Для горщиків, бор-
дюрів, клумб, садових ваз.

Настурція суміш Махрова 
низькоросла  
ЕНК-425 – 5,5 грн. за 10 нас.
Квіти махрові, духмяні. Пишне 
цвітіння. Для балконів та вікон. 

Петунія ампельна 
Рожева лавина F1 
ЕНК-434 – 12 грн. за 10 нас.
Цвіте пишним, дуже красивим 
каскадом. Підходить для кашпо, 
балконів, підвісних корзин. 

Петунія великоквіткова 
Афродіта рожева F1
ЕНК-439 – 15 грн. за 10 нас.
Новий гібридний сорт. Краї 
квіток хвилясті, з бахромою.  
Для квітників і горщиків.

Львіний зєв суміш Том 
Тумб низький 
ЕНК-408 – 5 грн. за 0,2 г
Для обсадки і оформлення мікс-
бордерів, балконів, як вазон.

Мальва суміш Індійська 
ЕНК-414 – 6 грн. за 0,3 г
 Цінна декоративна і лікар-
ська рослина. Квіти великі. 

Настурція Золотий король
ЕНК-156 – 5,5 грн. за 10 нас.
Для вирощування в рабатках, 
на схилах, в ящиках і горщиках.

Настурція суміш Махрова
ЕНК-424 – 5,5 грн. за 10 нас.
Квіти махрові, духмяні. Пишне 
цвітіння. Підходить для озеле-
нення балконів та вікон. 

Петунія ампельна 
Пурпурна лавина F1
ЕНК-433 – 12 грн. за 10 нас.
Цвіте пишним, дуже красивим 
каскадом. Підходить для кашпо, 
балконів, підвісних корзин. 

Петунія великоквіткова 
Афродіта лососева F1
ЕНК-438 – 15 грн. за 10 нас.
Новий гібридний сорт. Краї кві-
ток хвилясті, з бахромою. Стійкі 
до непогоди.

Львіний зєв суміш низькорос.
ЕНК-195 – 5 грн. за 0,2 г
Для озеленення квітників. 
Тривало цвіте на балконах.

Мак суміш Снодійна махрова
ЕНК-72 – 5 грн. за 0,2 г
Холодостійка рослина. Можна 
сіяти з інтервалом в 15 днів.

Настурція Діамант 
ЕНК-419 – 5,5 грн. за 10 нас.
Сланкий сорт. Для горщиків, 
бордюрів і клумб. 

Настурція суміш Бунт 
Джувілен  
ЕНК-423 – 5,5 грн. за 10 нас.
Сланкий сорт. Квіти н/махрові. 
Для горщиків, бордюрів і клумб. 

Петунія ампельна 
Пурпурна зірка F1
ЕНК-432 – 12 грн. за 10 нас.
Цвіте пишним, красивим ка-
скадом. Підходить для кашпо, 
балконів, підвісних корзин.

Петунія великоквіткова 
Афродіта біла F1
ЕНК-437 – 15 грн. за 10 нас.
Новий гібридний сорт. Краї 
квіток хвилясті, з бахромою. 
Для квітників і горщиків. 
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VІІ-ХІ

 до 30 см, Ж 1,5-1,7 см

  40-50 см  80-100 см

  40-60 см
Ж 2,5 см

 25 см, ���150 см  25-35 см,   ��150 см  25-30 см,
 ��150 см

 25-35 см  25-30 см  25-30 см

 30-50 см
Ж 4-10 см

  30-40 см
 Ж 3-8 см

  35 см
 Ж 8-9 см

  35 см
 Ж 8-9 см

  35 см
 Ж 8-9 см

  30-35 см
 Ж 6-7 см

  50-70 см
Ж 7-9 см

 45 см  80 см
Ж 7-10 см

 50-70 см
Ж 7-10 см

 60 см
Ж 7-10 см

 60 см
Ж 7-9 см

 25 см
Ж 6 см

 60-70 см  25-50 см  20-40 см  25-35 см

 25-30 см  25 см
Ж 8 см

 150-180 см

  40-45 см   30-45 см

 50-120 см, Ж 6-12 см

 до 25 см
 40-80 см
Ж 3-4 см

 до 50 см
Ж 6-8 см

Петунія великоквіткова 
Бордова F1
ЕНК-441 – 12 грн. за 10 нас.
Цінується за великі квітки, 
з бахромою по краях. 

Петунія великокв. Снені F1 
ЕНК-447 – 12 грн. за 10 нас.
Для балконів, підвіконь, кон-
тейнерів, рабаток, бордюрів. 

Петунія суміш Унікум
ЕНК-180 – 4,5 грн. за 0,3 г
Цінується за ефектний вигляд 
в балконних ящиках, підві-
сних корзинах, горшках. 

Сальвія Сенатор 
ЕНК-493 – 6 грн. за 0,15 г
Рослини гарні в групових по-
садках, на балконах, у конте-
йнерах. Довго стоїть в зрізку.

Соняшник Шоколадка 
ЕНК-457 – 5,5 грн. за 1 г
Для декорування стін і 
огорож. 

Хризантема суміш Меррі 
кілевата 
ЕНК-289 – 5 грн. за 0,2 г 
Високодекоративна рослина. 
Для клумб, рабаток, мікс-
бордерів і на зріз.

Петунія великоквіткова 
Розеа F1 
ЕНК-446 – 12 грн. за 10 нас.
Квітки махрові і густомахро-
ві, з хвилястими краями. 

Петунія Зорепад  
ЕНК-32 – 4,5 грн. за 0,3 г 
Посухостійка. Цвіте рясно і 
тривало. Для клумб, рабаток, 
балконів, декоративних ваз.

Сальвія Амбасадор 
ЕНК-510 – 6 грн. за 0,15 г
Елегантний, привабливий, ви-
шуканий сорт. Для клумб, ра-
баток, балконів, контейнерів.

Соняшник Осіннє сяйво 
ЕНК-456 – 5,5 грн. за 1,5 г
Ідеально виглядає в групових 
посадках. Стебла товсті, міцні. 
Суцвіття великі, яскраві.  

Хризантема суміш 
махрова 
ЕНК-462 – 5 грн. за 0,2 г
Використовують в бордюрах, 
міксбортерах, контейнерах, 
балконних ящиках, на зріз.

Цинія Ельдорадо
ЕНК-171 – 4,5 грн. за 0,5 г
Кущі компактні, з міцними 
стеблами. Використовують на 
зріз та в озелененні.

Петунія великоквіткова 
Каркулка F1
ЕНК-442 – 12 грн. за 10 нас.
Квітки з хвилястими краями. 
Цвіте рясно та тривало. 

Петунія великокв. Софія F1  
ЕНК-448 – 12 грн. за 10 нас.
Гілляста, рясна. Для балконів, 
контейнерів та озеленення. 

Портулак суміш 
ЕНК-453 – 4,5 грн. за 0,3 г 
Невибаглива, посухостійка, до-
вгоквітуча рослина. Для 
балконів, килимових клумб, 
кам'янистих гірок і квітників.

Табак крилатий суміш 
Сенсація 
ЕНК-458 – 5 грн. за 0,3 г
Квітки великі, зірчасті, зібрані 
в суцвіття. Для групових 
посадок, балконів та на зріз. 

Целозія колос Рожевий 
фламінго
ЕНК-463 – 5 грн. за 0,2 г
Високодекоративна, невибагли-
ва рослина. Для квітучих клумб.

Петунія великоквіткова 
Вітання із Яромнерже F1
ЕНК-445 – 12 грн. за 10 нас.
Квітки ідеальної форми, 
густомахрові, з хвилястими 
торочкуватими краями. 

Петунія великокв. Бригітта F1 
ЕНК-450 – 12 грн. за 10 нас.
Пишний кущ з рясними квітка-
ми. Швидко відновлює цвітін-
ня після дощу. 

Скабіоза суміш махрова
ЕНК-181 – 4,5 грн. за 0,3 г
Для озеленення присадибних 
ділянок, клумб, квітників і 
газонів. 

Соняшник Ведмедик Тедді
ЕНК-83 – 5,5 грн. за 1,5 г 
Напівмахрові або махрові ко-
шики суцвіть. Для групових на-
саджень, міксбордерів та зрізу.

Хризантема суміш Дунетті 
махрова 
ЕНК-163  – 5 грн. за 0,2 г
Використовують в бордюрах, 
міксбортерах, контейнерах, 
балконних ящиках, на зріз.

Цинія Білий принц
ЕНК-261 – 4,5 грн. за 0,5 г
Кущі компактні, з міцними 
стеблами. Використовують на 
зріз та в озелененні.

Петунія великокв. Нора F1
ЕНК-444 – 12 грн. за 10 нас.
Багатоквітковий низькорослий 
сорт. Рослина компактна, ря-
сно і тривало квітуча.

Петунія великокв. Тріумф F1 
ЕНК-162 – 12 грн. за 10 нас.
Великі квітки з хвилястими 
краями. Ефектні в балконних 
ящиках, підвісних корзинах, 
горшках, квітниках.

Сальпиглосіс суміш
ЕНК-191 – 4,5 грн. за 0,1 г
Для клумб, рабаток, бордюрів, 
квіткових килимів та для зрізу. 

Соняшник Ванільне Небо 
ЕНК-258 – 4,5 грн. за 1 г
Чудово поєднується з більш 
низькими декоративними 
рослинами. Невибагливий.

Флокс суміш Красуня 
ЕНК-460  – 5,5 грн. за 0,3 г
Кущ компактний. Для клумб, 
рабаток, бордюрів, 

Цинія Багряна річка червона 
ЕНК-464 – 4,5 грн. за 0,5 г
Квіти яскраві. Для зрізу, озеле-
нення, клумб і садових ділянок.

Петунія великоквіткова 
Містрал Перлі F1
ЕНК-443 – 12 грн. за 10 нас.
Для балконних ящиків, підві-
сних корзин та квітників.

Петунія великокв. Тоуга F1 
ЕНК-449 – 12 грн. за 10 нас.
Гілляста, рясно квітуча рослина. 
Ефектна в балконних ящиках, 
підвісних корзинах, горшках. 

Портулак суміш махрова 
ЕНК-80 – 4,5 грн. за 0,1 г 
Невибаглива, посухостійка, 
довгоквітуча рослина. Для 
балконів, килимових клумб, 
кам'янистих гірок і квітників.

Флокс Друмонда суміш 
Цецилія 
ЕНК-459 – 5,5 грн. за 0,3 г
Цвітіння дуже рясне і тривале. 
Ефектно виглядає в групах на 
газонах, клумбах і рабатках. 

Целозія суміш гребінцева 
махрова
ЕНК-10 – 5 грн. за 0,2 г
Квіти зібрані в великі суцвіття, 
які нагадують гребінь півня. 
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VІ-ХІ

Ж 16 см

 50-70 см
Ж 16 см

 40-45 см
Ж 10 см

 50-70 см,�Ж 5-7 см  55 см,�Ж 5-12 см

 25 см,�Ж 3 см

 30-100 см,�Ж 5-12 см  70-90 см,�Ж 5-12 см 50-70 см  50-70 см

  150-160 см
Ж 15-20 см

Схізантус Каприз 
ЕНК-494 – 6 грн. за 0,15 г
Можна вирощувати на перед-
ньому плані клумб, уздовж 
доріжок, як кімнатну рослину.

 40 см
Ж 2,5 см

 60-70 см
Ж 5-6 см

 20-40 см,
Ж  3-4 см VІІІ-ХІ

VІІ-ІХ

 50-65 см, Ж 6-8 см  40-60 см, Ж 6-8 см

 50-80 см, Ж 15-20 см

  40-45 см  40-70 см 15-20 см 10-15 см

140 см
Ж 15-20 см

50-60 см

Cальвія Кларісса 
ЕНК-492 – 6 грн. за 0,2 г
Використовується в оформлен-
ні клумб, рабаток, квітників, а 
також в зимових букетах.

40-45 см  50-60 см

 80-100 см
Ж 7 см

 30-35 см, Ж 7 см 50-70 см
Ж 16 см

 30-40 см, Ж 8 см 30-35 см
Ж 7 см

 40-45 см
Ж 7-10 см

 50-70 см  35 см
Ж 6 см

 30-35 см
Ж 7-10 см

 30-40 см, Ж 16 см
 50-70 см
Ж 16 см

 30-35 см
Ж 5-7 см

Петунія ампельна 
Жовта  лавина F1 
ЕНК-160 – 12 грн. за 10 нас.
Цвіте пишним, дуже краси-
вим каскадом. Для кашпо, 
балконів, підвісних корзин. 

Молюцелла Ірландський 
дзвіночок 
ЕНК-418 – 5,5 грн. за 0,3 г
 Квітки дрібні, ароматні. Чудо-
во виглядає в міксбордерах.

VІ-ІХІ

Люпин сум. Галерея кольорів
ЕНК-282 – 6 грн. за 1 г
Не вимагає особливого догля-
ду. Ідеальний для зрізу та гру-
пових посадок.
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Цинія Заздрість  
ЕНК-170 – 4,5 грн. за 0,5 г
Використовують на зріз та 
в озелененні.

Цинія Ореол жовта 
ЕНК-466 – 4,5 грн. за 0,5 г 
Кущі міцні, розлогі. Суцвіт-
тя махрові. Для клумб, кві-
тників та на зріз. 

Цинія суміш Кактусова  
ЕНК-178 – 5,5 грн. за 0,5 г 
Для клумб, квітників і на 
зріз. Гарна в букетах.

Чорнобривці Валенсія 
ЕНК-474 – 7,5 грн. за 0,5 г 
Кущі міцні, з червонуватим 
нальотом. Невибаглива. 
Для клумб, рабаток та 
прикраси балконів.

Чорнобривці Каріна 
ЕНК-477 – 7,5 грн. за 0,5 г 
Квіти дрібні, але дуже рясні. 
Для озеленення та клумб. 

Чорнобривці 
Помаранчеве полум'я  
ЕНК-481 – 7 грн. за 0,5 г 
Для створення яскравих 
групових посадок на квітни-
ках та клумбах. 

Цинія Мрія лавандова 
ЕНК-465 – 4,5 грн. за 0,5 г
На зріз, для клумб і садо-
вих ділянок.

Цинія суміш 
Жоржиноподібна Кенді 
ЕНК-264 – 4,5 грн. за 0,5 г 
Використовують на зріз, в 
озелененні, для клумб і са-
дових ділянок. 

Чорнобривці Болеро
ЕНК-115 – 7,5 грн. за 0,5 г 
Для клумб, рабаток, вазонів 
та прикраси балконів.

Чорнобривці Золотий час 
ЕНК-476 – 7,5 грн. за 0,5 г 
Кущі компактні, рясно квітучі.  
Для клумб, рабаток, вазонів. 

Чорнобривці Місячне 
сяйво 
ЕНК-480 – 7 грн. за 0,5 г 
Чудова в групових посадках, 
на передніх планах клумб, 
рабаток і міксбордерів.

Чорнобривці сум. Брокад
ЕНК-483 – 6 грн. за 0,5 г 
Суцвіття махрові. Для гру-
пових насаджень, рабаток, 
клумб і садових вазонів.

Цинія Золотий Світанок 
ЕНК-262 – 4,5 грн. за 0,5 г
Квіти махрові, яскраві. Для 
клумб, квітників та для зрізу.

Цинія Перлина Сходу 
рожева 
ЕНК-467 – 4,5 грн. за 0,5 г 
 Кущі компактні. Для зрізу, в 
озеленення, для клумб і садо-
вих ділянок. 

Цинія суміш Карликова 
махрова 
ЕНК-74 – 5,5 грн. за 0,5 г 
Кущі компактні, стебла міцні.  
Для  клумб, квітників і на зріз. 

Чорнобривці Вогняні 
зірочки 
ЕНК-475 – 7,5 грн. за 0,3 г 
Кущі компактні, рясно квітучі. 
Для клумб, рабаток, вазонів.

Чорнобривці Кармен
ЕНК-174 – 7,5 грн. за 0,5 г 
Квіти дуже яскраві, рясні. Для 
озеленення та клумб. 

Чорнобривці Принц Лемон 
ЕНК-113 – 7 грн. за 0,5 г 
Суцвіття махрові. Для оформ-
лення групових насаджень, ра-
баток, клумб і садових вазонів. 

Цинія Метеор червона 
ЕНК-265 – 4,5 грн. за 0,5 г
Квіти махрові. На зріз, для 
клумб і садових ділянок.

Цинія Саламон помаранчева
ЕНК-469 – 4,5 грн. за 0,5 г 
ВYа зріз, в озелененні, для 
клумб і садових ділянок. 

Чорнобривці Аляска 
ЕНК-473 – 7,5 грн. за 0,5 г 
Кущі компактні, з міцними 
стеблами. Для клумб, садових 
ділянок та на зріз. 

Чорнобривці Дел Сол 
ЕНК-271 – 7,5 грн. за 0,5 г 
Рослина невибаглива, посухо-
стійка. Для клумб, рабаток, 
вазонів. 

Чорнобривці Марієтта 
ЕНК-169 – 7 грн. за 0,5 г 
Рослина посухостійка. Для гру-
пових посадок та для зрізу.

Чорнобривці суміш Боніта
ЕНК-167 – 6 грн. за 0,5 г 
Суцвіття махрові. Для групо-
вих насаджень, рабаток, клумб 
і садових вазонів.

Цинія махрова Мехіко 
ЕНК-266 – 4,5 грн. за 0,3 г
Для оформлення клумб, 
квітників, рабаток та на зріз.

Цинія Роза
ЕНК-173 – 4,5 грн. за 0,5 г 
Кущ компактний, стебла міцні.  
Для клумб, квітників, на зріз.

Цинія суміш Пуміла 
ЕНК-471 – 4,5 грн. за 0,5 г 
Кущі компактні. Для зрізу, 
клумб та садових ділянок. 

Чорнобривці Гном 
ЕНК-175 – 7,5 грн. за 0,5 г 
Рослина невибаглива. Для 
клумб, рабаток, вазонів. 

Чорнобривці Марі Хелен 
ЕНК-479 – 7,5 грн. за 0,5 г 
Рослина посухостійка. Для гру-
пових посадок та для зрізу.

Чорнобривці Ред Черрі 
ЕНК-482 – 6 грн. за 0,5 г 
Для оформлення групових 
насаджень, рабаток, клумб і 
садових вазонів.

Цинія Лаванда 
ЕНК-172 – 4,5 грн. за 0,5 г
Суцвіття великі. Для квітників, 
клумб, рабаток та на зріз.

Цинія Пурпурний принц 
ЕНК-468 – 4,5 грн. за 0,5 г 
Кущі компактні, стебла міцні. 
Для зрізу, в озеленення, для 
клумб і садових ділянок.

Цинія суміш Помпонна 
ЕНК-470 – 4,5 грн. за 0,5 г 
Кущі компактні. На зріз, у 
вазах, озелененні, для клумб і 
садових ділянок. 

Чорнобривці Гаваї 
ЕНК-270 – 7,5 грн. за 0,5 г 
Кущі компактні, рясно квітучі. 
Рослина невибаглива, посухо-
стійка. Для клумб, рабаток, 
вазонів. 

Чорнобривці Мандарин  
ЕНК-478 – 7,5 грн. за 0,5 г 
Кущі компактні, рясно квітучі. 
Рослина невибаглива. 

Чорнобривці Принц Оранж 
ЕНК-15 – 7 грн. за 0,5 г 
Суцвіття махрові. Для оформ-
лення групових насаджень, 
ра-баток, клумб і садових 
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Петіт Спрей 
ЕНК-177 – 6 грн. за 0,5 г 
Суцвіття махрові. Для гру-
пових насаджень, рабаток, 
клумб і садових вазонів.

Віола Біла Леді 
ЕНК-334 – 6 грн. за 0,1 г 
Добре витримує пересадку в 
будь-якій фазі. Для оформ-
лення клумб, бордюрів, бал-
конних і віконних ящиків.

Віола Кларед червона  
ЕНК-340 – 6 грн. за 0,1 г
Для оформлення клумб, 
балконів і віконних ящиків.

Віола суміш звич. Рококо 
ЕНК-27 – 6 грн. за 0,1 г
Для клумб, бордюрів, 
балконів і віконних ящиків.

Гіпсофіла Панікулата
ЕНК-356 – 4,5 грн. за 0,2 г
Холодостійка, світлолюбна, 
посухостійка. Стебла тонкі, 
гіллясті. Квітки дрібні, махро-
ві, зібрані в пухкі суцвіття.

Мальва суміш Махрова
ЕНК-415 – 6 грн. за 0,3 г
Використовується для групових 
посадок уздовж огорож та парка-
нів, а також на зріз.

Шавлія хорминумова 
суміш 
ЕНК-486 – 6 грн. за 0,3 г 
Холодостійка. Для клумб, 
паркових зон та рокаріїв.

Віола звичайна Фламінго 
ЕНК-339 – 6 грн. за 0,1 г
Добре витримує пересадку в 
будь-якій фазі розвитку. Для  
клумб, бордюрів, балконних і 
віконних ящиків.

Віола суміш великоквіткова  
Бархатна 
ЕНК-345 – 6 грн. за 0,1 г
Дуже красиві, ніжні, яскраві 
квіти. Для оформлення клумб, 
бордюрів, балконних ящиків.

Гвоздика Шабо сум. Страйпт
ЕНК-354 – 6,5 грн. за 0,3 г
Квіти з смугами. Використову-
ється для зрізу та озеленення. 

Мальва суміш Гірлянда
ЕНК-413 – 6 грн. за 0,3 г
Квіти великі, махрові, зібрані 
в колосовидні суцвіття. Для 
озеленення та для зрізу.

Чорнобривці сум. Фантастік
ЕНК-269 – 6 грн. за 0,3 г 
Рослина посухостійка. Для гру-
пових посадок на квітниках та 
для зрізу.

Віола Блакитне Небо 
ЕНК-335 – 6 грн. за 0,1 г
Для оформлення клумб, бор-
дюрів, балконних і віконних 
ящиків.

Віола Клеопатра 
ЕНК-341 – 6 грн. за 0,1 г
Для клумб, бордюрів, балкон-
них і віконних ящиків.

Віола суміш Флоріст
ЕНК-346 – 6 грн. за 0,1 г
Для оформлення клумб, бордю-
рів, балконів і віконних ящиків.

Дзвіночок Рожевий
ЕНК-126 – 5,5 грн. за 0,2 г
Використовують для кам'яни-
стих гірок, бордюрів та букетів. 

Маргаритка Суміш
ЕНК-251 – 6 грн. за 0,1 г
Ранньо квітуча рослина з махровими 
суцвіттями. Для посадки біля доріжок, 
бордюрів і рабаток.

Шавлія Леді в червоному
ЕНК-485 – 6 грн. за 0,3 г 
Рослина холодостійка, ком-
пактна. Для озеленення клумб, 
балконів.

Віола звичайна Оранжеве 
Сонце
ЕНК-338 – 6 грн. за 0,1 г 
Для клумб, бордюрів, балкон-
них і віконних ящиків.

Віола Луна жовта
ЕНК-344 – 6 грн. за 0,1 г
 Добре витримує пересадку в 
будь-якій фазі розвитку. Для 
клумб, бордюрів, балконних і 
віконних ящиків.

Гвоздика Гренадін суміш 
ЕНК-84 – 6 грн. за 0,2 г
Різновид голландської гвозди-
ки. Використовується для зрі-
зу та озеленення. 

Мальва Скарлет
ЕНК-276 – 9 грн. за 0,3 г
Квітки махрові, зібрані в ефектне 
суцвіття. Світлолюбна, посухо-
стійка, невимоглива до ґрунтів. 

Чорнобривці Харвест Мун
ЕНК-484 – 5 грн. за 0,5 г 
Суцвіття махрові. Для групових 
насаджень, рабаток, клумб і са-
дових вазонів.

Віола великокв. Міттельблау
ЕНК-337 – 6 грн. за 0,1 г
Для оформлення клумб, бор-
дюрів, балконних і віконних 
ящиків.

Віола Лорд Біконсфілд 
фіолетова  
ЕНК-343 – 6 грн. за 0,1 г
Добре витримує пересадку в 
будь-якій фазі розвитку. 

Гвоздика Гренадін Роза
ЕНК-352 – 6 грн. за 0,2 г
Квіти з приємним сильним аро-
матом. Для оформлення клумб, 
рабаток, бордюрів і зрізу.

Мальва Нігра
ЕНК-275 – 6 грн. за 0,3 г
Використовується для групових 
посадок, в мікcбopдepax та для 
зрізу.

Незабудка суміш
ЕНК-192 – 4,5 грн. за 0,1 г
Кущі компактні, вкриті численними дрі-
бними квітками. Для оформлення кві-
тників, бордюрів, балконів, для зрізу.

Нічна фіалка
ЕНК-284 – 4,5 грн. за 0,5 г
Дрібні, чотирьох пелюсткові, арома-
тні квіти. Для оформлення природ-
них садів, міксбордерів.

Чорнобривці Фієста
ЕНК-272 – 6 грн. за 0,5 г 
Рослина посухостійка. Для 
яскравих групових посадок на 
квітниках та для зрізу.

Віола великокв. Берна 
ЕНК-336 – 6 грн. за 0,1 г
Для оформлення клумб, бор-
дюрів, балконних і віконних 
ящиків.

Віола Лаура бузкова  
ЕНК-342 – 6 грн. за 0,1 г
Добре витримує пересадку в 
будь-якій фазі розвитку. Для 
оформлення клумб, бордюрів, 
балконних і віконних ящиків.

Гвоздика Гренадін Бордовий 
король 
ЕНК-351 – 6 грн. за 0,2 г
Різновид голландської гвозди-
ки. Для зрізу та озеленення. 

Дзвіночок суміш Веселі 
Дзвони 
ЕНК-362 – 5,5 грн. за 0,2 г
Висаджують на гірках, в мікс-
бордерах і контейнерах. 

Незабудка Лісова Галявина суміш
ЕНК-427 – 4,5 грн. за 0,1 г
Кущі компактні, вкриті численними дрі-
бними квітками. Для оформлення кві-
тників, бордюрів, балконів, для зрізу.
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Цинія Заздрість  
ЕНК-170 – 4,5 грн. за 0,5 г
Використовують на зріз та 
в озелененні.

Цинія Ореол жовта 
ЕНК-466 – 4,5 грн. за 0,5 г 
Кущі міцні, розлогі. Суцвіт-
тя махрові. Для клумб, кві-
тників та на зріз. 

Цинія суміш Кактусова  
ЕНК-178 – 5,5 грн. за 0,5 г 
Для клумб, квітників і на 
зріз. Гарна в букетах.

Чорнобривці Валенсія 
ЕНК-474 – 7,5 грн. за 0,5 г 
Кущі міцні, з червонуватим 
нальотом. Невибаглива. 
Для клумб, рабаток та 
прикраси балконів.

Чорнобривці Каріна 
ЕНК-477 – 7,5 грн. за 0,5 г 
Квіти дрібні, але дуже рясні. 
Для озеленення та клумб. 

Чорнобривці 
Помаранчеве полум'я  
ЕНК-481 – 7 грн. за 0,5 г 
Для створення яскравих 
групових посадок на квітни-
ках та клумбах. 

Цинія Мрія лавандова 
ЕНК-465 – 4,5 грн. за 0,5 г
На зріз, для клумб і садо-
вих ділянок.

Цинія суміш 
Жоржиноподібна Кенді 
ЕНК-264 – 4,5 грн. за 0,5 г 
Використовують на зріз, в 
озелененні, для клумб і са-
дових ділянок. 

Чорнобривці Болеро
ЕНК-115 – 7,5 грн. за 0,5 г 
Для клумб, рабаток, вазонів 
та прикраси балконів.

Чорнобривці Золотий час 
ЕНК-476 – 7,5 грн. за 0,5 г 
Кущі компактні, рясно квітучі.  
Для клумб, рабаток, вазонів. 

Чорнобривці Місячне 
сяйво 
ЕНК-480 – 7 грн. за 0,5 г 
Чудова в групових посадках, 
на передніх планах клумб, 
рабаток і міксбордерів.

Чорнобривці сум. Брокад
ЕНК-483 – 6 грн. за 0,5 г 
Суцвіття махрові. Для гру-
пових насаджень, рабаток, 
клумб і садових вазонів.

Цинія Золотий Світанок 
ЕНК-262 – 4,5 грн. за 0,5 г
Квіти махрові, яскраві. Для 
клумб, квітників та для зрізу.

Цинія Перлина Сходу 
рожева 
ЕНК-467 – 4,5 грн. за 0,5 г 
 Кущі компактні. Для зрізу, в 
озеленення, для клумб і садо-
вих ділянок. 

Цинія суміш Карликова 
махрова 
ЕНК-74 – 5,5 грн. за 0,5 г 
Кущі компактні, стебла міцні.  
Для  клумб, квітників і на зріз. 

Чорнобривці Вогняні 
зірочки 
ЕНК-475 – 7,5 грн. за 0,3 г 
Кущі компактні, рясно квітучі. 
Для клумб, рабаток, вазонів.

Чорнобривці Кармен
ЕНК-174 – 7,5 грн. за 0,5 г 
Квіти дуже яскраві, рясні. Для 
озеленення та клумб. 

Чорнобривці Принц Лемон 
ЕНК-113 – 7 грн. за 0,5 г 
Суцвіття махрові. Для оформ-
лення групових насаджень, ра-
баток, клумб і садових вазонів. 

Цинія Метеор червона 
ЕНК-265 – 4,5 грн. за 0,5 г
Квіти махрові. На зріз, для 
клумб і садових ділянок.

Цинія Саламон помаранчева
ЕНК-469 – 4,5 грн. за 0,5 г 
ВYа зріз, в озелененні, для 
клумб і садових ділянок. 

Чорнобривці Аляска 
ЕНК-473 – 7,5 грн. за 0,5 г 
Кущі компактні, з міцними 
стеблами. Для клумб, садових 
ділянок та на зріз. 

Чорнобривці Дел Сол 
ЕНК-271 – 7,5 грн. за 0,5 г 
Рослина невибаглива, посухо-
стійка. Для клумб, рабаток, 
вазонів. 

Чорнобривці Марієтта 
ЕНК-169 – 7 грн. за 0,5 г 
Рослина посухостійка. Для гру-
пових посадок та для зрізу.

Чорнобривці суміш Боніта
ЕНК-167 – 6 грн. за 0,5 г 
Суцвіття махрові. Для групо-
вих насаджень, рабаток, клумб 
і садових вазонів.

Цинія махрова Мехіко 
ЕНК-266 – 4,5 грн. за 0,3 г
Для оформлення клумб, 
квітників, рабаток та на зріз.

Цинія Роза
ЕНК-173 – 4,5 грн. за 0,5 г 
Кущ компактний, стебла міцні.  
Для клумб, квітників, на зріз.

Цинія суміш Пуміла 
ЕНК-471 – 4,5 грн. за 0,5 г 
Кущі компактні. Для зрізу, 
клумб та садових ділянок. 

Чорнобривці Гном 
ЕНК-175 – 7,5 грн. за 0,5 г 
Рослина невибаглива. Для 
клумб, рабаток, вазонів. 

Чорнобривці Марі Хелен 
ЕНК-479 – 7,5 грн. за 0,5 г 
Рослина посухостійка. Для гру-
пових посадок та для зрізу.

Чорнобривці Ред Черрі 
ЕНК-482 – 6 грн. за 0,5 г 
Для оформлення групових 
насаджень, рабаток, клумб і 
садових вазонів.

Цинія Лаванда 
ЕНК-172 – 4,5 грн. за 0,5 г
Суцвіття великі. Для квітників, 
клумб, рабаток та на зріз.

Цинія Пурпурний принц 
ЕНК-468 – 4,5 грн. за 0,5 г 
Кущі компактні, стебла міцні. 
Для зрізу, в озеленення, для 
клумб і садових ділянок.

Цинія суміш Помпонна 
ЕНК-470 – 4,5 грн. за 0,5 г 
Кущі компактні. На зріз, у 
вазах, озелененні, для клумб і 
садових ділянок. 

Чорнобривці Гаваї 
ЕНК-270 – 7,5 грн. за 0,5 г 
Кущі компактні, рясно квітучі. 
Рослина невибаглива, посухо-
стійка. Для клумб, рабаток, 
вазонів. 

Чорнобривці Мандарин  
ЕНК-478 – 7,5 грн. за 0,5 г 
Кущі компактні, рясно квітучі. 
Рослина невибаглива. 

Чорнобривці Принц Оранж 
ЕНК-15 – 7 грн. за 0,5 г 
Суцвіття махрові. Для оформ-
лення групових насаджень, 
ра-баток, клумб і садових 

VІІ-ХІ

VІ-ХІ VІІ-ХІ VІІ-ХІVІІ-ХІ
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VІ-ХІ
 70-90 см, Ж 5-12 см

 50-80 см, Ж 10-12 см  50-85 см, Ж 10-12 см  30-100 см, Ж 10 см 55 см, Ж 10-12 см

VІІ-ХІ
 50-80 см, Ж 8-15 см

VІІ-ХІ
 50-80 см, Ж 8-15 см 35-50 см, Ж 6-10 см

 75-90 см, Ж 10-15 см

 25-30 см, Ж 5 см  30-40 см, Ж 3 см  20-25 см, Ж 5 см  15-20 см, Ж 4-6 см  25-30 см, Ж 5-8 см 70-80 см, Ж 10-15 см

  25-35 см
Ж 4-5 см

  25-35 см
Ж 4-6 см

  25-30 см
Ж 4-6 см

  25-30 см
Ж 4-6 см

  30-50 см
Ж  8-10 см

  30-50 см
Ж  8-10 см

  25-30 см   25-30 см
VІ-VIII VІ-VIII VІ-ХІ

 15-25 см, Ж 5-7 см  70-80 см
Ж 10-15 см

 70-80 см
Ж 10-15 см

 30-40 см

 80-90 см, Ж 6-12 см  50-60 см, Ж 12-15 см  20-30 см, Ж 4-9 см 30-40 см, Ж 5-12 см  40-55 см, Ж 3-6 см

 30-35 см 25-30 см
Ж 10 см

 90 см, Ж 15 см  30-50 см
Ж 6-8 см Чорнобривці суміш 

Петіт Спрей 
ЕНК-177 – 6 грн. за 0,5 г 
Суцвіття махрові. Для гру-
пових насаджень, рабаток, 
клумб і садових вазонів.

Віола Біла Леді 
ЕНК-334 – 6 грн. за 0,1 г 
Добре витримує пересадку в 
будь-якій фазі. Для оформ-
лення клумб, бордюрів, бал-
конних і віконних ящиків.

Віола Кларед червона  
ЕНК-340 – 6 грн. за 0,1 г
Для оформлення клумб, 
балконів і віконних ящиків.

Віола суміш звич. Рококо 
ЕНК-27 – 6 грн. за 0,1 г
Для клумб, бордюрів, 
балконів і віконних ящиків.

Гіпсофіла Панікулата
ЕНК-356 – 4,5 грн. за 0,2 г
Холодостійка, світлолюбна, 
посухостійка. Стебла тонкі, 
гіллясті. Квітки дрібні, махро-
ві, зібрані в пухкі суцвіття.

Мальва суміш Махрова
ЕНК-415 – 6 грн. за 0,3 г
Використовується для групових 
посадок уздовж огорож та парка-
нів, а також на зріз.

Шавлія хорминумова 
суміш 
ЕНК-486 – 6 грн. за 0,3 г 
Холодостійка. Для клумб, 
паркових зон та рокаріїв.

Віола звичайна Фламінго 
ЕНК-339 – 6 грн. за 0,1 г
Добре витримує пересадку в 
будь-якій фазі розвитку. Для  
клумб, бордюрів, балконних і 
віконних ящиків.

Віола суміш великоквіткова  
Бархатна 
ЕНК-345 – 6 грн. за 0,1 г
Дуже красиві, ніжні, яскраві 
квіти. Для оформлення клумб, 
бордюрів, балконних ящиків.

Гвоздика Шабо сум. Страйпт
ЕНК-354 – 6,5 грн. за 0,3 г
Квіти з смугами. Використову-
ється для зрізу та озеленення. 

Мальва суміш Гірлянда
ЕНК-413 – 6 грн. за 0,3 г
Квіти великі, махрові, зібрані 
в колосовидні суцвіття. Для 
озеленення та для зрізу.

Чорнобривці сум. Фантастік
ЕНК-269 – 6 грн. за 0,3 г 
Рослина посухостійка. Для гру-
пових посадок на квітниках та 
для зрізу.

Віола Блакитне Небо 
ЕНК-335 – 6 грн. за 0,1 г
Для оформлення клумб, бор-
дюрів, балконних і віконних 
ящиків.

Віола Клеопатра 
ЕНК-341 – 6 грн. за 0,1 г
Для клумб, бордюрів, балкон-
них і віконних ящиків.

Віола суміш Флоріст
ЕНК-346 – 6 грн. за 0,1 г
Для оформлення клумб, бордю-
рів, балконів і віконних ящиків.

Дзвіночок Рожевий
ЕНК-126 – 5,5 грн. за 0,2 г
Використовують для кам'яни-
стих гірок, бордюрів та букетів. 

Маргаритка Суміш
ЕНК-251 – 6 грн. за 0,1 г
Ранньо квітуча рослина з махровими 
суцвіттями. Для посадки біля доріжок, 
бордюрів і рабаток.

Шавлія Леді в червоному
ЕНК-485 – 6 грн. за 0,3 г 
Рослина холодостійка, ком-
пактна. Для озеленення клумб, 
балконів.

Віола звичайна Оранжеве 
Сонце
ЕНК-338 – 6 грн. за 0,1 г 
Для клумб, бордюрів, балкон-
них і віконних ящиків.

Віола Луна жовта
ЕНК-344 – 6 грн. за 0,1 г
 Добре витримує пересадку в 
будь-якій фазі розвитку. Для 
клумб, бордюрів, балконних і 
віконних ящиків.

Гвоздика Гренадін суміш 
ЕНК-84 – 6 грн. за 0,2 г
Різновид голландської гвозди-
ки. Використовується для зрі-
зу та озеленення. 

Мальва Скарлет
ЕНК-276 – 9 грн. за 0,3 г
Квітки махрові, зібрані в ефектне 
суцвіття. Світлолюбна, посухо-
стійка, невимоглива до ґрунтів. 

Чорнобривці Харвест Мун
ЕНК-484 – 5 грн. за 0,5 г 
Суцвіття махрові. Для групових 
насаджень, рабаток, клумб і са-
дових вазонів.

Віола великокв. Міттельблау
ЕНК-337 – 6 грн. за 0,1 г
Для оформлення клумб, бор-
дюрів, балконних і віконних 
ящиків.

Віола Лорд Біконсфілд 
фіолетова  
ЕНК-343 – 6 грн. за 0,1 г
Добре витримує пересадку в 
будь-якій фазі розвитку. 

Гвоздика Гренадін Роза
ЕНК-352 – 6 грн. за 0,2 г
Квіти з приємним сильним аро-
матом. Для оформлення клумб, 
рабаток, бордюрів і зрізу.

Мальва Нігра
ЕНК-275 – 6 грн. за 0,3 г
Використовується для групових 
посадок, в мікcбopдepax та для 
зрізу.

Незабудка суміш
ЕНК-192 – 4,5 грн. за 0,1 г
Кущі компактні, вкриті численними дрі-
бними квітками. Для оформлення кві-
тників, бордюрів, балконів, для зрізу.

Нічна фіалка
ЕНК-284 – 4,5 грн. за 0,5 г
Дрібні, чотирьох пелюсткові, арома-
тні квіти. Для оформлення природ-
них садів, міксбордерів.

Чорнобривці Фієста
ЕНК-272 – 6 грн. за 0,5 г 
Рослина посухостійка. Для 
яскравих групових посадок на 
квітниках та для зрізу.

Віола великокв. Берна 
ЕНК-336 – 6 грн. за 0,1 г
Для оформлення клумб, бор-
дюрів, балконних і віконних 
ящиків.

Віола Лаура бузкова  
ЕНК-342 – 6 грн. за 0,1 г
Добре витримує пересадку в 
будь-якій фазі розвитку. Для 
оформлення клумб, бордюрів, 
балконних і віконних ящиків.

Гвоздика Гренадін Бордовий 
король 
ЕНК-351 – 6 грн. за 0,2 г
Різновид голландської гвозди-
ки. Для зрізу та озеленення. 

Дзвіночок суміш Веселі 
Дзвони 
ЕНК-362 – 5,5 грн. за 0,2 г
Висаджують на гірках, в мікс-
бордерах і контейнерах. 

Незабудка Лісова Галявина суміш
ЕНК-427 – 4,5 грн. за 0,1 г
Кущі компактні, вкриті численними дрі-
бними квітками. Для оформлення кві-
тників, бордюрів, балконів, для зрізу.
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Ж 4-6 см  45-65 см 25-50 см
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Чина широколиста суміш
ЕНК-290 – 6 грн. за 7 нас.
(багаторічна рослина)
Цвіте на другий рік. Вертикальне 
озеленення та зрізання для мале-
ньких букетів.

 200 см

Айстра Альпійська 
Екзотика 
ЕНК-189 – 5,5 грн. за 0,1 г
Кущ компактний, гіллястий, 
має 30-40 суцвіть. Для клумб.

Ехінацея Дамська 
Шляпка рожева
ЕНК-372 – 6 грн. за 0,5 г
Для групових посадок та 
для зрізання.

Лімоніум Ажурний 
рожевий
ЕНК-404 – 7 грн. за 0,2 г
Для рокаріїв, міксбордерів, 
живих та сухих букетів.

Платікодон 
Великоквітковий сум.
ЕНК-452 – 6 грн. за 0,1 г
Зимостійка. Прекрасно вигля-
дає на альпійських гірках.

Пальма мексиканська 
Вашингтонія Робуста 
ЕНК-429 – 7 грн. за 5 нас. 
Кімнатна рослина. Пальма 
віялоподібна. Листя велике. 

Гіпсофіла Вишукана 
суміш
ЕНК-358 – 4,5 грн. за 0,3 г
Для букетів. 

Едельвейс альпійський 
білий
ЕНК-24 – 6 грн. за 0,1 г
Квітки утворюють кошики, 
зібрані в невеликі щитки. В 
засушеному вигляді збері-
гає і колір, і форму.

Лімоніум Ажурний 
блакитний
ЕНК-403 – 7 грн. за 0,2 г
Рослина з красивими кві-
тами. Для рокаріїв, мікс-
бордерів, живих та сухих 
букетів. 

Обрієтта суміш
ЕНК-254 – 5 грн. за 0,1 г
Цілком покривається дріб-
ними, яскравими квітами. 
Для кам’янистого саду, 
бордюрів та квітників.

Хризантема Весна 
ЕНК-461 – 5,5 грн. за 0,3 г
Суцвіття на довгих квітконо-
сах. Вирощують часто в су-
міші забарвлень. 

Гацанія Саншайн суміш
ЕНК-149 – 10 грн. за 0,05 г
Для бордюрів, рабаток, 
альпійських гірок, балконів, 
контейнерів та букетів. 

Красоля Аляска суміш
ЕНК-511 – 6 грн. за 10 нас.
Цвітіння рясне. Для квітників, 
клумб, бордюрів та балконів.

Аквілегія гібр. сум. Царська
ЕНК-118 – 6 грн. за 0,2 г
Квіти великі, пелюстки зі 
шпорами. Для клумб та зрізу.

Ехінацея пурпурно-рожева
ЕНК-29 – 6 грн. за 0,5 г
Кущ прямостоячий. Викори-
стовують для групових поса-
док та для зрізання.

Лімоніум суміш
ЕНК-240 – 7 грн. за 0,2 г
Рослина з красивими квітами. 
Для рокаріїв, міксбортерів, 
живих та сухих букетів.

Примула суміш
ЕНК-128 – 7 грн. за 0,1 г
Ранньовесняна. Використову-
ють в різних видах квіткового 
оформлення.

Пальма фінікова кімнатна 
ЕНК-430 – 12 грн. за 5 нас. 
Кімнатна рослина. У неї перис-
ті листки яскраво-зеленого ко-
льору, з сіруватим відтінком.

Гомфрена суміш
ЕНК-232 – 4,7 грн. за 0,1 г
Чудово зберігається в засуше-
ному вигляді. 

Дзвіночок Карпатський 
блакитний
ЕНК-1 – 5,5 грн. за 0,2 г
Для кам'янистих гірок, бордю-
рів та мініатюрних букетів. 

Ліатріс Колосковий
ЕНК-402 – 4,5 грн. за 0,2 г
Рослина з колоскоподібними 
суцвітт. Для міксбордерів, ка-
м'янистих гірок, газонів та 
бордюрів.

Незабудка Синій кошик 
ЕНК-428 – 4,5 грн. за 0,1 г
Для оформлення квітників, 
бордюрів, балконів, для зрізу.

Сонцесвіт суміш Гірська 
троянда
ЕНК-455 – 5 грн. за 0,2 г
Невибаглива, ґрунтопокрив-
на, холодостійка і посухостій-
ка. Для кам'янистих гірок, 
бордюрів, озеленення схилів.  

Гайлардія махрова суміш
ЕНК-96 – 4,7 грн. за 0,2 г
Для групових посадок, 
квітників та зрізу в букет.

Ешольція Ред Чіф
ЕНК-148 – 6 грн. за 0,2 г
Для клумб, рабаток, газонів, 
кам'янистих гірок та на зріз.

Гравілат Чилійський 
Вогняна Куля 
ЕНК-360 – 4,5 грн. за 0,2 г
Квітки великі, дуже декоратив-
ні. Також використовується в 
медицині.

Книфофія Грандіфлора
ЕНК-124 – 6 грн. за 0,2 г
Квітки невеликі, зібрані в ко-
лосовидні суцвіття. Для поса-
док на газоні, в міксбордерах. 

Люпин Благородний хлопчик
ЕНК-411 – 6 грн. за 1 г
Навіть в тіні порадує рясним 
цвітінням. Для зрізу або гру-
пових і одиночних посадок. 

Седум жовтий
ЕНК-454 – 5 грн. за 0,1 г
Невибаглива до ґрунтів, посу-
хостійка, сланка рослина. 
Квіти дрібні, зіркоподібні.

Амобіум
ЕНК-515 – 4,5 грн. за 0,2 г
Для міксбордерів, кам'янистих 
гірок, зимових букетів.

Ешольція Пьорпл Глем
ЕНК-517 – 6 грн. за 0,2 г
Для групових посадок, клумб, 
рабаток, квіткових газонів, ка-
м'янистих гірок та на зріз.

Гвоздика Периста суміш
ЕНК-354 – 5 грн. за 0,2 г
Кущі з вузьким, сизо-зеленим 
листям. Для клумб та на зріз.

Іовлеві сльози
ЕНК-387 – 5 грн. за 1 г
Незвичайна і красива рослина 
з дуже твердими плодами-
намистинками, з яких виго-
товляють прикраси. Цвіте на 
початку осені. 

Ліхніс великоквітковий
ЕНК-405 – 4,5 грн. за 0,3 г
Витривала і невибаглива. 
Ідеальна для групових посадок.

Ромашка Аляска
ЕНК-190 – 7 грн. за 0,3 г
Дуже популярна посухостійка 
рослина. Для озеленення парків, 
клумб та зон відпочинку.

Айстра Аметист
ЕНК-495 – 5,50 грн. за 0,2 г
Для використання в квітниках
 

Ешольція Оранж Кінг
ЕНК-235 – 6 грн. за 0,2 г
Для клумб, рабаток, квіткових 
газонів, кам'янистих гірок та 
на зріз.

VІ-VIIІ VІ-ХІ

VІІІ-ІХ VІ-ІХ

 40-60 см, Ж до 1 см  25 см  25-35 см, Ж 3-4 см 30-60 см

 65-75 см, Ж 14-16 см  15-25 см, Ж 10 см

 15-30 см
 Ж 7 см

 15-30 см
 Ж 7 см

 28-35 см, Ж 5-8 см
 25-30 см, Ж до 3 см

 до 60 см, Ж 3-4 см

 70-80 см
VІ-VІIІ

 25-30 см, Ж 5 см
  30 см

VІІ-IХ
 100 см, Ж 10-12 см  80-120 см, Ж 9-10 см  60-80 см  100 см

VІІ-VIII
  60-70 см 50-70 см

VІ-ІХ
  60-70 см   60-70 см  80-95 см  80-100 см  25-30 см

  до 2 м
Ж  90 см

  60-80 см
Ж до 2 см

  30-50 см
Ж 6-7 см

  до 1,5 м

VІ-VIII
 15-20 см

V-VІІІ VІІ-ХІ
 45-50 см  70-90 см, Ж 5-12 см   50-80 см, Ж 8 см   40-60 см, Ж 6-8 см  6 см  15 см

Ж 2 см VІІІ-ХІ

Красоля глянцева суміш
ЕНК-98 – 6 грн. за 10 нас.
Для бордюрів, рабаток, 
стін, балконів та вікон.

Рудбекія
ЕНК-516 – 4,50 грн. за 0,2 г
Для клумб, поблизу во-
дойм, біля стін і парканів.

Тунбергія крилата суміш
ЕНК-513 – 6 грн. за 10 нас.
Для озеленення будівель, 
балконів, терас, альтанок, як 
кімнатна рослина.

Гвоздика Турецька Пурпурова 
королева
ЕНК-229 – 5 грн. за 0,3 г
Для зрізу та озеленення. 

Дельфініум Король Артур
ЕНК-488 – 6 грн. за 0,1 г
Використання: групами в рабатках, 
міксбордерах

Еустома  Сапфір Синя димка
ЕНК-509 – 18 грн. за 5 нас.
Цвіте через 6-7 місяців після 
висівання. Горщикова рослина

Матрикарія Голден Бол
ЕНК-499 – 9 грн. за 0,15 г
Використання: для клумб, 
бордюрів, садових ваз.

Тунбергія крилата оранжева
ЕНК-512 – 6 грн. за 0,2 г
Для озеленення будівель, 
балконів, терас, альтанок та 
як кімнатна рослина.

Гвоздика Турецька 
Місячна Соната
ЕНК-228 – 5 грн. за 0,3 г
Для зрізу та озеленення.

Дзвіночок Карпатський 
суміш
ЕНК-287 – 5,50 грн. за 0,2 г
Цвітіння починається на дру-
гий рік. Для бордюрів, альпій-
ських гірок.

Лобелія Голубий фонтан
ЕНК-489 – 6 грн. за 0,1 г
Використання: підвісні корзи-
ни, вазони, килимові клумби.

Сальвія Аллегро
ЕНК-491 – 6 грн. за 0,2 г
Для клумб, кам’янистих гірок, 
газонів, балконних ящиків.

Тютюн «Гавана»
ЕНК-504 – 15 грн. за 0,1 г
Довжина листка: до 80 см. Ви-
користання: cушений для куріння

Гвоздика Турецька Суміш
ЕНК-283 – 5 грн. за 0,3 г
Для зрізу та озеленення.

Енотера Сольвейг F1
ЕНК-507 – 7,50 грн. за 0,2 г
Використання: квітник, альпійська 
гірка, вздовж садових доріжок

Колеус Чорний дракон
ЕНК-497 – 14 грн. за 10 нас.
Використання: квітники, в кімнатних 
горщиках

Матрикарія Сантана Вайт
ЕНК-498 – 9 грн. за 0,15 г
Використання: для клумб, 
бордюрів, садових ваз.

Сурфінія Салмон шейдз 
вельвет F1
ЕНК-503 – 25 грн. за 5 нас.
Використання: для кашпо, під-
вісних корзин; ґрунтопокрив-
на рослина

Віола звич. Чорний король
ЕНК-120 – 6 грн. за 0,1 г
Для клумб, бордюрів, балкон-
них і віконних ящиків.

Дельфініум Галахард
ЕНК-487 – 6 грн. за 0,1 г
Використання: міксбордери, 
рабатки

Пеларгонія зональна суміш
ЕНК-255 – 6 грн. за 5 нас.
Для садових композицій, прикраси 
балконів та як кімнатна рослина.

Лобелія Біла Леді
ЕНК-99 – 6 грн. за 0,1 г
Використання: для підвісних 
корзин, балконів, лоджій.

Сурфінія Парпл Вельвет F1
ЕНК-501 – 25 грн. за 5 нас.
Для кашпо, підвісних корзин, 
оформлення «квіткових дерев»

Віола великокв. Скарлет
ЕНК-200 – 6 грн. за 0,1 г
Для клумб, бордюрів, балкон-
них і віконних ящиків.

Мімоза сором'язлива
ЕНК-514 – 7 грн. за 0,2 г
Для інтер´єру та зимового саду.

Лобелія Рубіновий фонтан
ЕНК-490 – 6 грн. за 0,1 г
Використання: підвісні 
корзини, контейнери

Сурфінія Даймонд перлі 
шейдз F1
ЕНК-502 – 25 грн. за 5 нас.
Використання: для кашпо, 
підвісних корзин, оформлен-
ня «квіткових дерев»

Віола великоквіткова Дует
ЕНК-122 – 6 грн. за 0,1 г
Для клумб, бордюрів, балкон-
них і віконних ящиків.

Гвоздика Турецька Чорна магія
ЕНК-230 – 5 грн. за 0,3 г
 Для зрізу та озеленення.
 

Еустома Сапфір Рожева димка
ЕНК-508 – 18 грн. за 5 нас.
Цвіте через 6-7 місяців після 
висівання. Горщикова рослина

Кава Арабіка Нана
ЕНЛ-5 – 7,50 грн. за 1 г
Вічнозелений чагарник. Довжина 
листка:10-15 см. Кімнатна рослина.

VІ-IХ

VІ-Х

VІ-ІХ VІІ-ХІ

VІІ-Х

VІ-VIІVI-VIIIVI-VIIIVI-VIII

Ж 8 см VІ-Х VІІ-ІХ

 400 см, Ж 4 см

 30-80 см

 35 см 30-35 см  80-150 см  30-35 см

Ж 2,5-5 см
V-Х

 20-30 см, Ж 8-10 см  10-15 см  10-15 см

 15-20 см
 Ж 8-10 см

 15-20 см
 Ж 8-10 см

 50-60 см, 1,5-2 м  15-20 см
Ж 8-10 см

Цикламен Орфеус
ЕНК-506 – 28 грн. за 5 нас.
Квітка має 7-11 пелюсток. Кімнатна 
рослина, для зрізування

25-30 см

50-60 см40-60 см40-60 см  до 120 см, Ж до 5 см

 80-100 см
Ж 7-8 см

 400 см, Ж 4 см 40-50 см  80-100 см, Ж 7-8 см  80-100 см, Ж 5-6 см

   250 см  25-30 см  30-35 см, Ж 1 см  25-30 см  30-60 см, Ж 2-3 см  30-60 см, Ж 2-3 см
VІІ-ІХ

VІІ-ІХ V-Х V-Х V-ІХ

V-VIII

V-Х
 20-30 см, Ж 3-5 см

76 77

багаторічнібагаторічнібагаторічні

однорічніоднорічніоднорічні

дворічнідворічнідворічні

кімнатнікімнатнікімнатнікімнатнікімнатнікімнатні



Чина широколиста суміш
ЕНК-290 – 6 грн. за 7 нас.
(багаторічна рослина)
Цвіте на другий рік. Вертикальне 
озеленення та зрізання для мале-
ньких букетів.

 200 см

Айстра Альпійська 
Екзотика 
ЕНК-189 – 5,5 грн. за 0,1 г
Кущ компактний, гіллястий, 
має 30-40 суцвіть. Для клумб.

Ехінацея Дамська 
Шляпка рожева
ЕНК-372 – 6 грн. за 0,5 г
Для групових посадок та 
для зрізання.

Лімоніум Ажурний 
рожевий
ЕНК-404 – 7 грн. за 0,2 г
Для рокаріїв, міксбордерів, 
живих та сухих букетів.

Платікодон 
Великоквітковий сум.
ЕНК-452 – 6 грн. за 0,1 г
Зимостійка. Прекрасно вигля-
дає на альпійських гірках.

Пальма мексиканська 
Вашингтонія Робуста 
ЕНК-429 – 7 грн. за 5 нас. 
Кімнатна рослина. Пальма 
віялоподібна. Листя велике. 

Гіпсофіла Вишукана 
суміш
ЕНК-358 – 4,5 грн. за 0,3 г
Для букетів. 

Едельвейс альпійський 
білий
ЕНК-24 – 6 грн. за 0,1 г
Квітки утворюють кошики, 
зібрані в невеликі щитки. В 
засушеному вигляді збері-
гає і колір, і форму.

Лімоніум Ажурний 
блакитний
ЕНК-403 – 7 грн. за 0,2 г
Рослина з красивими кві-
тами. Для рокаріїв, мікс-
бордерів, живих та сухих 
букетів. 

Обрієтта суміш
ЕНК-254 – 5 грн. за 0,1 г
Цілком покривається дріб-
ними, яскравими квітами. 
Для кам’янистого саду, 
бордюрів та квітників.

Хризантема Весна 
ЕНК-461 – 5,5 грн. за 0,3 г
Суцвіття на довгих квітконо-
сах. Вирощують часто в су-
міші забарвлень. 

Гацанія Саншайн суміш
ЕНК-149 – 10 грн. за 0,05 г
Для бордюрів, рабаток, 
альпійських гірок, балконів, 
контейнерів та букетів. 

Красоля Аляска суміш
ЕНК-511 – 6 грн. за 10 нас.
Цвітіння рясне. Для квітників, 
клумб, бордюрів та балконів.

Аквілегія гібр. сум. Царська
ЕНК-118 – 6 грн. за 0,2 г
Квіти великі, пелюстки зі 
шпорами. Для клумб та зрізу.

Ехінацея пурпурно-рожева
ЕНК-29 – 6 грн. за 0,5 г
Кущ прямостоячий. Викори-
стовують для групових поса-
док та для зрізання.

Лімоніум суміш
ЕНК-240 – 7 грн. за 0,2 г
Рослина з красивими квітами. 
Для рокаріїв, міксбортерів, 
живих та сухих букетів.

Примула суміш
ЕНК-128 – 7 грн. за 0,1 г
Ранньовесняна. Використову-
ють в різних видах квіткового 
оформлення.

Пальма фінікова кімнатна 
ЕНК-430 – 12 грн. за 5 нас. 
Кімнатна рослина. У неї перис-
ті листки яскраво-зеленого ко-
льору, з сіруватим відтінком.

Гомфрена суміш
ЕНК-232 – 4,7 грн. за 0,1 г
Чудово зберігається в засуше-
ному вигляді. 

Дзвіночок Карпатський 
блакитний
ЕНК-1 – 5,5 грн. за 0,2 г
Для кам'янистих гірок, бордю-
рів та мініатюрних букетів. 

Ліатріс Колосковий
ЕНК-402 – 4,5 грн. за 0,2 г
Рослина з колоскоподібними 
суцвітт. Для міксбордерів, ка-
м'янистих гірок, газонів та 
бордюрів.

Незабудка Синій кошик 
ЕНК-428 – 4,5 грн. за 0,1 г
Для оформлення квітників, 
бордюрів, балконів, для зрізу.

Сонцесвіт суміш Гірська 
троянда
ЕНК-455 – 5 грн. за 0,2 г
Невибаглива, ґрунтопокрив-
на, холодостійка і посухостій-
ка. Для кам'янистих гірок, 
бордюрів, озеленення схилів.  

Гайлардія махрова суміш
ЕНК-96 – 4,7 грн. за 0,2 г
Для групових посадок, 
квітників та зрізу в букет.

Ешольція Ред Чіф
ЕНК-148 – 6 грн. за 0,2 г
Для клумб, рабаток, газонів, 
кам'янистих гірок та на зріз.

Гравілат Чилійський 
Вогняна Куля 
ЕНК-360 – 4,5 грн. за 0,2 г
Квітки великі, дуже декоратив-
ні. Також використовується в 
медицині.

Книфофія Грандіфлора
ЕНК-124 – 6 грн. за 0,2 г
Квітки невеликі, зібрані в ко-
лосовидні суцвіття. Для поса-
док на газоні, в міксбордерах. 

Люпин Благородний хлопчик
ЕНК-411 – 6 грн. за 1 г
Навіть в тіні порадує рясним 
цвітінням. Для зрізу або гру-
пових і одиночних посадок. 

Седум жовтий
ЕНК-454 – 5 грн. за 0,1 г
Невибаглива до ґрунтів, посу-
хостійка, сланка рослина. 
Квіти дрібні, зіркоподібні.

Амобіум
ЕНК-515 – 4,5 грн. за 0,2 г
Для міксбордерів, кам'янистих 
гірок, зимових букетів.

Ешольція Пьорпл Глем
ЕНК-517 – 6 грн. за 0,2 г
Для групових посадок, клумб, 
рабаток, квіткових газонів, ка-
м'янистих гірок та на зріз.

Гвоздика Периста суміш
ЕНК-354 – 5 грн. за 0,2 г
Кущі з вузьким, сизо-зеленим 
листям. Для клумб та на зріз.

Іовлеві сльози
ЕНК-387 – 5 грн. за 1 г
Незвичайна і красива рослина 
з дуже твердими плодами-
намистинками, з яких виго-
товляють прикраси. Цвіте на 
початку осені. 

Ліхніс великоквітковий
ЕНК-405 – 4,5 грн. за 0,3 г
Витривала і невибаглива. 
Ідеальна для групових посадок.

Ромашка Аляска
ЕНК-190 – 7 грн. за 0,3 г
Дуже популярна посухостійка 
рослина. Для озеленення парків, 
клумб та зон відпочинку.

Айстра Аметист
ЕНК-495 – 5,50 грн. за 0,2 г
Для використання в квітниках
 

Ешольція Оранж Кінг
ЕНК-235 – 6 грн. за 0,2 г
Для клумб, рабаток, квіткових 
газонів, кам'янистих гірок та 
на зріз.

VІ-VIIІ VІ-ХІ

VІІІ-ІХ VІ-ІХ

 40-60 см, Ж до 1 см  25 см  25-35 см, Ж 3-4 см 30-60 см

 65-75 см, Ж 14-16 см  15-25 см, Ж 10 см

 15-30 см
 Ж 7 см

 15-30 см
 Ж 7 см

 28-35 см, Ж 5-8 см
 25-30 см, Ж до 3 см

 до 60 см, Ж 3-4 см

 70-80 см
VІ-VІIІ

 25-30 см, Ж 5 см
  30 см

VІІ-IХ
 100 см, Ж 10-12 см  80-120 см, Ж 9-10 см  60-80 см  100 см

VІІ-VIII
  60-70 см 50-70 см

VІ-ІХ
  60-70 см   60-70 см  80-95 см  80-100 см  25-30 см

  до 2 м
Ж  90 см

  60-80 см
Ж до 2 см

  30-50 см
Ж 6-7 см

  до 1,5 м

VІ-VIII
 15-20 см

V-VІІІ VІІ-ХІ
 45-50 см  70-90 см, Ж 5-12 см   50-80 см, Ж 8 см   40-60 см, Ж 6-8 см  6 см  15 см

Ж 2 см VІІІ-ХІ

Красоля глянцева суміш
ЕНК-98 – 6 грн. за 10 нас.
Для бордюрів, рабаток, 
стін, балконів та вікон.

Рудбекія
ЕНК-516 – 4,50 грн. за 0,2 г
Для клумб, поблизу во-
дойм, біля стін і парканів.

Тунбергія крилата суміш
ЕНК-513 – 6 грн. за 10 нас.
Для озеленення будівель, 
балконів, терас, альтанок, як 
кімнатна рослина.

Гвоздика Турецька Пурпурова 
королева
ЕНК-229 – 5 грн. за 0,3 г
Для зрізу та озеленення. 

Дельфініум Король Артур
ЕНК-488 – 6 грн. за 0,1 г
Використання: групами в рабатках, 
міксбордерах

Еустома  Сапфір Синя димка
ЕНК-509 – 18 грн. за 5 нас.
Цвіте через 6-7 місяців після 
висівання. Горщикова рослина

Матрикарія Голден Бол
ЕНК-499 – 9 грн. за 0,15 г
Використання: для клумб, 
бордюрів, садових ваз.

Тунбергія крилата оранжева
ЕНК-512 – 6 грн. за 0,2 г
Для озеленення будівель, 
балконів, терас, альтанок та 
як кімнатна рослина.

Гвоздика Турецька 
Місячна Соната
ЕНК-228 – 5 грн. за 0,3 г
Для зрізу та озеленення.

Дзвіночок Карпатський 
суміш
ЕНК-287 – 5,50 грн. за 0,2 г
Цвітіння починається на дру-
гий рік. Для бордюрів, альпій-
ських гірок.

Лобелія Голубий фонтан
ЕНК-489 – 6 грн. за 0,1 г
Використання: підвісні корзи-
ни, вазони, килимові клумби.

Сальвія Аллегро
ЕНК-491 – 6 грн. за 0,2 г
Для клумб, кам’янистих гірок, 
газонів, балконних ящиків.

Тютюн «Гавана»
ЕНК-504 – 15 грн. за 0,1 г
Довжина листка: до 80 см. Ви-
користання: cушений для куріння

Гвоздика Турецька Суміш
ЕНК-283 – 5 грн. за 0,3 г
Для зрізу та озеленення.

Енотера Сольвейг F1
ЕНК-507 – 7,50 грн. за 0,2 г
Використання: квітник, альпійська 
гірка, вздовж садових доріжок

Колеус Чорний дракон
ЕНК-497 – 14 грн. за 10 нас.
Використання: квітники, в кімнатних 
горщиках

Матрикарія Сантана Вайт
ЕНК-498 – 9 грн. за 0,15 г
Використання: для клумб, 
бордюрів, садових ваз.

Сурфінія Салмон шейдз 
вельвет F1
ЕНК-503 – 25 грн. за 5 нас.
Використання: для кашпо, під-
вісних корзин; ґрунтопокрив-
на рослина

Віола звич. Чорний король
ЕНК-120 – 6 грн. за 0,1 г
Для клумб, бордюрів, балкон-
них і віконних ящиків.

Дельфініум Галахард
ЕНК-487 – 6 грн. за 0,1 г
Використання: міксбордери, 
рабатки

Пеларгонія зональна суміш
ЕНК-255 – 6 грн. за 5 нас.
Для садових композицій, прикраси 
балконів та як кімнатна рослина.

Лобелія Біла Леді
ЕНК-99 – 6 грн. за 0,1 г
Використання: для підвісних 
корзин, балконів, лоджій.

Сурфінія Парпл Вельвет F1
ЕНК-501 – 25 грн. за 5 нас.
Для кашпо, підвісних корзин, 
оформлення «квіткових дерев»

Віола великокв. Скарлет
ЕНК-200 – 6 грн. за 0,1 г
Для клумб, бордюрів, балкон-
них і віконних ящиків.

Мімоза сором'язлива
ЕНК-514 – 7 грн. за 0,2 г
Для інтер´єру та зимового саду.

Лобелія Рубіновий фонтан
ЕНК-490 – 6 грн. за 0,1 г
Використання: підвісні 
корзини, контейнери

Сурфінія Даймонд перлі 
шейдз F1
ЕНК-502 – 25 грн. за 5 нас.
Використання: для кашпо, 
підвісних корзин, оформлен-
ня «квіткових дерев»

Віола великоквіткова Дует
ЕНК-122 – 6 грн. за 0,1 г
Для клумб, бордюрів, балкон-
них і віконних ящиків.

Гвоздика Турецька Чорна магія
ЕНК-230 – 5 грн. за 0,3 г
 Для зрізу та озеленення.
 

Еустома Сапфір Рожева димка
ЕНК-508 – 18 грн. за 5 нас.
Цвіте через 6-7 місяців після 
висівання. Горщикова рослина

Кава Арабіка Нана
ЕНЛ-5 – 7,50 грн. за 1 г
Вічнозелений чагарник. Довжина 
листка:10-15 см. Кімнатна рослина.

VІ-IХ

VІ-Х

VІ-ІХ VІІ-ХІ

VІІ-Х

VІ-VIІVI-VIIIVI-VIIIVI-VIII

Ж 8 см VІ-Х VІІ-ІХ

 400 см, Ж 4 см

 30-80 см

 35 см 30-35 см  80-150 см  30-35 см

Ж 2,5-5 см
V-Х

 20-30 см, Ж 8-10 см  10-15 см  10-15 см

 15-20 см
 Ж 8-10 см

 15-20 см
 Ж 8-10 см

 50-60 см, 1,5-2 м  15-20 см
Ж 8-10 см

Цикламен Орфеус
ЕНК-506 – 28 грн. за 5 нас.
Квітка має 7-11 пелюсток. Кімнатна 
рослина, для зрізування

25-30 см

50-60 см40-60 см40-60 см  до 120 см, Ж до 5 см

 80-100 см
Ж 7-8 см

 400 см, Ж 4 см 40-50 см  80-100 см, Ж 7-8 см  80-100 см, Ж 5-6 см

   250 см  25-30 см  30-35 см, Ж 1 см  25-30 см  30-60 см, Ж 2-3 см  30-60 см, Ж 2-3 см
VІІ-ІХ

VІІ-ІХ V-Х V-Х V-ІХ

V-VIII

V-Х
 20-30 см, Ж 3-5 см

76 77

багаторічнібагаторічнібагаторічні

однорічніоднорічніоднорічні

дворічнідворічнідворічні

кімнатнікімнатнікімнатнікімнатнікімнатнікімнатні
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Агроекономічні поради овочівникам
Айстри. Біологічні особливості. Вирощування. Використання. Сорти
Удобрення овочевих і баштанних культур
Маркетинг в овочівництві
Семеноводство овощных и бахчевых культур на приусадебном 
участке
Комплексна система заходів захисту цибулі та часнику 
від шкідників, хвороб та бур’янів
Комплексна система заходів захисту буряка столового 
від шкідників, хвороб та бур’янів
Комплексна система заходів захисту капусти від шкідників, 
хвороб та бур’янів
Комплексна система заходів захисту огірка від шкідників, 
хвороб та бур’янів
Комплексна система заходів захисту моркви від шкідників, 
хвороб та бур’янів
Картопля, топінамбур, батат, стахіс, дайкон. Їх значення та 
використання
Перец: сторта и технологии
Защищенный грунт. Практический справочник овощевода
Выращивание овощей на орошении. Практический справочник 
овощевода
Определитель болезней и вредителей капусты
Визначник шкідників і хвороб цукрових буряків
Капустные растения. Практический справочник овощевода
Томат. Практический справочник овощевода
Столовые корнеплоды. Практический справочник овощевода
Луковые растения. Практический справочник овощевода
Пасленовые растения. Практический справочник овощевода
Огурец. Практический справочник овощевода
Бахчевые растения. Практический справочник овощевода
Болезни и вредители овощных культур
Картофель. Новые сорта и технологии
Капуста: виды, сорта, технологии
Огурец. Сорта и технологии
Зеленные и пряно-ароматические культуры. 
Практический справочник овощевода
Пряности и приправы
Лекарственные средства. Большая энциклопедия
Загальне насіннєзнавство
Фермер: базовий рівень (основи природознавства, с/г техніки 
та техніки безпеки, рослинництва і тваринництва, економіки та 
менеджменту на фермерських господарствах)
Фермер: професійний рівень (виробництво і вирощування зернових,  
просапних, кормових культур, овочівництво та хмелярство, лісове 
господарство, скотарство, свинарство та ін.)
Лікувальні властивості і застосування глоду, обліпихи, шипшини
Здоров’я
Двенадцать месяцев здоровья: январь-июнь
Двенадцать месяцев здоровья: июль-декабрь
Живите долго и с наслаждением
Біблійні трави. Терапевтичні поради
Грибы – природные целители
Целебный чай
Знайомі незнайомці та їх цілющі соки
Лікарські зернові, зернобобові, олійні, ефіроолійні рослини
Лікарські овочеві рослини
Лікарські плодоягідні рослини
Лікарські рослини в лікуванні неврозів
Лікарські рослини і здоров’я дитини
Лікарські рослини Тернопільщини
Лікування рослинами статевих розладів у жінок
Лікуємо нагідками
Лікуємо ромашкою
Остеохондроз: траволікування, ванни, масаж, профілактика
Повний атлас лікарських рослин
Рецепти здоров’я. Народні методи лікування
Рослини: протирадіаційне харчування
Словник наукових і народних назв лікарських рослин України
Усе знадобиться, що в землі коріниться. Секрети зеленої планети
Цілющі рослинні напої
Народные рецепты от всех болезней. Хвойные деревья-целители
Натуральные шампуни, кондиционеры, мыло и моющие средства
Очищение и лечение сосудов чесноком
Свекла – эликсир здоровья
Травы Украины. Лечим простуду
Травы Украины. Омоложение лекарственными травами
Тыква. Лекарство от всех болезней

ВКН-4
ВКН-566
ВКН-22
ВКН-23
ВКН-25

ВКН-30

ВКН-31

ВКН-32

ВКН-33

ВКН-34

ВКН-161

ВКН-390
ВКН-392
ВКН-393

ВКН-398
ВКН-399
ВКН-400
ВКН-401
ВКН-402
ВКН-403
ВКН-404
ВКН-405
ВКН-406
ВКН-407
ВКН-412
ВКН-413
ВКН-414
ВКН-416

ВКН-417
ВКН-652
ВКН-670
ВКН-674

ВКН-675

ВКН-15
ВКН-198
ВКН-316
ВКН-317
ВКН-357
ВКН-359
ВКН-423
ВКН-505
ВКН-567
ВКН-568
ВКН-569
ВКН-570
ВКН-571
ВКН-572
ВКН-573
ВКН-574
ВКН-575
ВКН-576
ВКН-578
ВКН-579
ВКН-580
ВКН-582
ВКН-583
ВКН-584
ВКН-585
ВКН-616
ВКН-618
ВКН-620
ВКН-622
ВКН-624
ВКН-625
ВКН-626

208
160
370
288
116

32

24

32

24

24

80

62
256
256

52
50
256
256
256
256
320
256
240
256
224
62
62
96

196
512
273
626

606

272
148
304
320
328
144
288
256
96
128
144
96
152
336
312
176
88
80
184
384
240
184
80
176
184
224
128
128
160
128
128
128

128
128
544

544
88
96
221
400
272
328
544
314
201
304
160
592
224
224

48
224
48
224
456
336
108
440
68
80
48

16
16
120
544

144
208
208
224

46

128
128
224
160

80
224
120
159

64
256
64
64
208
256
240
64
32
64
64
64
256
256
64
64
144
384
32
64
96
160
160

24 грн./шт.
55 грн./шт.
117 грн./шт.
117 грн./шт.
84 грн./шт.

50 грн./шт.

50 грн./шт.

50 грн./шт.

50 грн./шт.

50 грн./шт.

15 грн./шт.

10 грн./шт.
99 грн./шт.
126 грн./шт.

69 грн./шт.
69 грн./шт.
99 грн./шт.
99 грн./шт.
99 грн./шт.
99 грн./шт.
99 грн./шт.
99 грн./шт.
99 грн./шт.
99 грн./шт.
109 грн./шт.
10 грн./шт.
10 грн./шт.
54 грн./шт.

99 грн./шт.
125 грн./шт.
150 грн./шт.
300 грн./шт.

250 грн./шт.

29 грн./шт.
40 грн./шт.
49 грн./шт.
49 грн./шт.
79 грн./шт.
50 грн./шт.
33 грн./шт.
36 грн./шт.
24 грн./шт.
28 грн./шт.
28 грн./шт.
24 грн./шт.
19 грн./шт.
40 грн./шт.
36 грн./шт.
12 грн./шт.
7 грн./шт.
7 грн./шт.
12 грн./шт.
124 грн./шт.
26 грн./шт.
13 грн./шт.
23 грн./шт.
28 грн./шт.
11 грн./шт.
41 грн./шт.
18 грн./шт.
24 грн./шт.
28 грн./шт.
15 грн./шт.
15 грн./шт.
24 грн./шт.

В. Букшій, Н. Федорчук
Н.М. Алексєєва, В.М. Черняк, С.М. Левандовська
С. Корнієнко, В. Гончаренко, Л. Ходєєва та ін.
С. Корнієнко
С. Корнієнко

С. Корнієнко, В. Черненко, В. Пащенко та ін.

С. Корнієнко, В. Черненко, В. Пащенко та ін.

С. Корнієнко, В. Черненко, В. Пащенко та ін.

С. Корнієнко, В. Черненко, В. Пащенко та ін.

С. Корнієнко, В. Черненко, В. Пащенко та ін.

Додаток до журналу “Огородник”

В. Педь, О. Нероденко

В.Саблук, О.Грищенко, Н.Запольська, К.Шендрик

К.Давыдовский
Додаток до журналу “Огородник”
Додаток до журналу “Огородник”

О. Кораблева
О. Бутузова
Г. Жатова
К. Бекманн, Й. Бреккер, А. Дітц та ін.

К. Бекманн, Й. Бреккер, А. Дітц та ін.

О. Морозова
М. Амосов
С. Ильина
С. Ильина
Р. Клатт
Дж. Мотта
А. Оксенов
О. Лазарева
С. Морозюк, Л. Сушко, О. Турубара
Г. Яцук, О. Семенів, І. Гаран, Н. Бігун
Г. Яцук, О. Семенів, І. Миколів, Н. Бігун
Г. Яцук, О. Семенів, І. Миколів, Н. Бігун
Н. Гарабець, М. Гарабець
М. Гарабець
С. Марчишин, Н. Лісова
Л. Ніколайчук
Н. Зубицька
Н. Зубицька, Р. Желязків
Л. Ніколайчук
М. Сафонов
Л. Гудована
Л. Ніколайчук
Н. Гарабець, М. Гарабець
Н. Зубицька
Е. Ніколайчук
М. Романова
О. Лазарева
М. Романова
М. Булатова

А. Градова

Хрен и редька. Народные целители
Целительная сила орехов
Большой иллюстрированный справочник лекарственных трав  
и растений
Великий ілюстрований довідник лікарських трав і рослин
Рідкісні та зникаючі лікарські рослини України
Фітогімнастичний лікувальник
Цілющі деревні рослини
Лікарські рослини і фітотерапія. Фітотерапевтична рецептура
Лекарственное растительное сырье и фитосредства
Медична ботаніка
Фармакогнозія в медицині
Практикум із фітофармакології
Цілющі рослини Італії та України
Сучасні їжа, побутова хімія, ліки, реклама. Шлях до здоров’я
Домашнее консервирование
Кращі страви української кухні
Золотая коллекция. Домашняя украинская кухня
Золотая коллекция. Миллион рецептов вкусных и полезных 
праздничных блюд
Українська кухня
Золотая коллекция. Домашняя кухня в будни и праздники
Салати з овочів
Золотая коллекция. Салаты
365 коротких історій для душі
365 притч на щодень
Українські пісні
Біблія. У переказі для дітей
Християнська абетка
Веселі уроки здоров’я для розумних хлопчиків і дівчаток
Веселі уроки здоров’я для розумних хлопчиків і дівчаток 
(м’яка палітурка)
Велика книжка. Голуби
Велика книжка. Рослинний світ України
Українські народні вироби із соломи
Люба моя Україна. Свята, традиції, звичаї, обряди, прикмети та 
повір’я українського народу
Многие лета
Растения Украины
Рослини України
Рідкісні та зникаючі рослини Тернопільщини з Червоної книги 
України
Оптимальное направление гряд в схемах посадки 
овощных культур
Все о грядках. Какие выбрать и что посадить
Все об овощах (карманное издание)
Все секреты повышения урожайности на маленьком участке
Защита сада и огорода без химии. Как перехитрить болезни и 
вредителей
Приемы повышения урожайности овощных культур
Чудо-грядки: не копаем, а урожай собираем
Практикум по бахчеводству
Лекарственные и пряные растения. Выращиваем, собираем, 
заготавливаем, применяем
Баклажаны, кабачки и перцы. От рассады до урожая
Болезни и вредители овощей. Новейшие препараты для защиты
Картофель и капуста. Секреты урожая от Октябрины Ганичкиной
Картофель, морковь, свекла. Секреты сверхурожая
Момордика - индийский лекарь на вашей даче
Овощи и пряные травы (ваш мини-эксперт)
Овощи и пряные травы. Иллюстрированная энциклопедия
Огурцы, томаты, перец. Секреты сверхурожая
Перец. От рассады до урожая
Огурцы
Перец
Томаты
Самые урожайные сорта любимых овощей
Три урожая с одной грядки
Огурец. Искусство оформления сада
Помидоры. Искусство оформления сада
Пряные травы в вашем саду
Золота енциклопедія сучасного квітництва
Георгины для цветника и букета
Квітник без шкідників та хвороб
Озеленение балконов и лоджий
Колекція кулінарних насолод
Українська кухня. Найкращі рецепти найсмачніших страв

ВКН-628
ВКН-630
ВКН-644

ВКН-645
ВКН-660
ВКН-661
ВКН-662
ВКН-663
ВКН-664
ВКН-666
ВКН-667
ВКН-693
ВКН-699
ВКН-701
ВКН-438
ВКН-445
ВКН-459
ВКН-460

ВКН-470
ВКН-458
ВКН-475
ВКН-478
ВКН-120
ВКН-135
ВКН-255
ВКН-378
ВКН-379
ВКН-422
ВКН-468

ВКН-471
ВКН-472
ВКН-382
ВКН-469

ВКН-538
ВКН-552
ВКН-553
ВКН-581

ВКН-41

ВКН-47
ВКН-49
ВКН-51
ВКН-55

ВКН-60
ВКН-70
ВКН-72
ВКН-76

ВКН-77
ВКН-78
ВКН-84
ВКН-85
ВКН-90
ВКН-91
ВКН-92
ВКН-93
ВКН-96
ВКН-527
ВКН-530
ВКН-533
ВКН-713
ВКН-716
ВКН-723
ВКН-729
ВКН-731
ВКН-456
ВКН-81
ВКН-208
ВКН-528
ВКН-741
ВКН-435

22 грн./шт.
34 грн./шт.
99 грн./шт.

99 грн./шт.
26 грн./шт.
9 грн./шт.
84 грн./шт.
78 грн./шт.
54 грн./шт.
69 грн./шт.
68 грн./шт.
157 грн./шт.
40 грн./шт.
58 грн./шт.
136 грн./шт.
126 грн./шт.
86 грн./шт.
86 грн./шт.

30 грн./шт.
86 грн./шт.
30 грн./шт.
86 грн./шт.
87 грн./шт.
89 грн./шт.
30 грн./шт.
149 грн./шт.
58 грн./шт.
116 грн./шт.
28 грн./шт.

32 грн./шт.
32 грн./шт.
206 грн./шт.
76 грн./шт.

21 грн./шт.
132 грн./шт.
110 грн./шт.
66 грн./шт.

186 грн./шт.

49 грн./шт.
77 грн./шт.
89 грн./шт.
70 грн./шт.

33 грн./шт.
87 грн./шт.
290 грн./шт.
109 грн./шт.

125 грн./шт.
31 грн./шт.
125 грн./шт.
95 грн./шт.
85 грн./шт.
117 грн./шт.
213 грн./шт.
98 грн./шт.
33 грн./шт.
40 грн./шт.
39 грн./шт.
49 грн./шт.
24 грн./шт.
22 грн./шт.
109 грн./шт.
109 грн./шт.
127 грн./шт.
59 грн./шт.
33 грн./шт.
10 грн./шт.
43 грн./шт.
167 грн./шт.
157 грн./шт.

И. Гречаный

І. Гречаний
Н. Гарабець, М. Гарабець
П. Бей
Р. Лисюк, Я. Шляхта
Л. Бензель, Р. Дармограй, П. Олійник, І. Бензель
П. Середа
В. Мінарченко, Л. Махиня, П. Середа
А. Кобзар
С. Науменко
Н. Собецька
Я. Майхрич

укладач С. Мірошниченко
Н. Абельмас

Н. Абельмас

А. Ладвинська
О. Зав’язкін
Б. Ферреро
Д. Віссон

Б. Стельмах
М. Хаткіна
М. Хаткіна

О. Зав’язкін
О. Зав’язкін
Р. Павленко
М. Шкода

М. Дочинець
Ю. Гамуля
Ю. Гамуля
В. Черняк, Г. Синиця

Н. Мамед-Заде

Г. Кизима
Д.Г. Хессайон
Г.  Кизима
Н. Курдюмов

Г. Кизима
Г. Медведев, Д. Михальков
С. Калюжный

О. Ганичкина, А. Ганичкин
Е. Новиченкова
О. Ганичкина
О. Городец
Г. Серикова

О. Елизаров, А. Ховрин и др.
О. Городец
А. Белякова
И. Коротцева
О. Пышная
И. Кондратьева
Е. Власенко
Т. Плотнікова
А. Портянкин
О. Землякова
О. Уварова
Вадченко Н.Л
А. Белякова
П. Чумак
Ю.Н. Титов
С. Мірошніченко
Н. Абельмас 

Назва книги Автор(и) КодСтор. Ціна Назва книги Автор(и) КодСтор. Ціна
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Агроекономічні поради овочівникам
Айстри. Біологічні особливості. Вирощування. Використання. Сорти
Удобрення овочевих і баштанних культур
Маркетинг в овочівництві
Семеноводство овощных и бахчевых культур на приусадебном 
участке
Комплексна система заходів захисту цибулі та часнику 
від шкідників, хвороб та бур’янів
Комплексна система заходів захисту буряка столового 
від шкідників, хвороб та бур’янів
Комплексна система заходів захисту капусти від шкідників, 
хвороб та бур’янів
Комплексна система заходів захисту огірка від шкідників, 
хвороб та бур’янів
Комплексна система заходів захисту моркви від шкідників, 
хвороб та бур’янів
Картопля, топінамбур, батат, стахіс, дайкон. Їх значення та 
використання
Перец: сторта и технологии
Защищенный грунт. Практический справочник овощевода
Выращивание овощей на орошении. Практический справочник 
овощевода
Определитель болезней и вредителей капусты
Визначник шкідників і хвороб цукрових буряків
Капустные растения. Практический справочник овощевода
Томат. Практический справочник овощевода
Столовые корнеплоды. Практический справочник овощевода
Луковые растения. Практический справочник овощевода
Пасленовые растения. Практический справочник овощевода
Огурец. Практический справочник овощевода
Бахчевые растения. Практический справочник овощевода
Болезни и вредители овощных культур
Картофель. Новые сорта и технологии
Капуста: виды, сорта, технологии
Огурец. Сорта и технологии
Зеленные и пряно-ароматические культуры. 
Практический справочник овощевода
Пряности и приправы
Лекарственные средства. Большая энциклопедия
Загальне насіннєзнавство
Фермер: базовий рівень (основи природознавства, с/г техніки 
та техніки безпеки, рослинництва і тваринництва, економіки та 
менеджменту на фермерських господарствах)
Фермер: професійний рівень (виробництво і вирощування зернових,  
просапних, кормових культур, овочівництво та хмелярство, лісове 
господарство, скотарство, свинарство та ін.)
Лікувальні властивості і застосування глоду, обліпихи, шипшини
Здоров’я
Двенадцать месяцев здоровья: январь-июнь
Двенадцать месяцев здоровья: июль-декабрь
Живите долго и с наслаждением
Біблійні трави. Терапевтичні поради
Грибы – природные целители
Целебный чай
Знайомі незнайомці та їх цілющі соки
Лікарські зернові, зернобобові, олійні, ефіроолійні рослини
Лікарські овочеві рослини
Лікарські плодоягідні рослини
Лікарські рослини в лікуванні неврозів
Лікарські рослини і здоров’я дитини
Лікарські рослини Тернопільщини
Лікування рослинами статевих розладів у жінок
Лікуємо нагідками
Лікуємо ромашкою
Остеохондроз: траволікування, ванни, масаж, профілактика
Повний атлас лікарських рослин
Рецепти здоров’я. Народні методи лікування
Рослини: протирадіаційне харчування
Словник наукових і народних назв лікарських рослин України
Усе знадобиться, що в землі коріниться. Секрети зеленої планети
Цілющі рослинні напої
Народные рецепты от всех болезней. Хвойные деревья-целители
Натуральные шампуни, кондиционеры, мыло и моющие средства
Очищение и лечение сосудов чесноком
Свекла – эликсир здоровья
Травы Украины. Лечим простуду
Травы Украины. Омоложение лекарственными травами
Тыква. Лекарство от всех болезней

ВКН-4
ВКН-566
ВКН-22
ВКН-23
ВКН-25

ВКН-30

ВКН-31

ВКН-32

ВКН-33

ВКН-34

ВКН-161

ВКН-390
ВКН-392
ВКН-393

ВКН-398
ВКН-399
ВКН-400
ВКН-401
ВКН-402
ВКН-403
ВКН-404
ВКН-405
ВКН-406
ВКН-407
ВКН-412
ВКН-413
ВКН-414
ВКН-416

ВКН-417
ВКН-652
ВКН-670
ВКН-674

ВКН-675

ВКН-15
ВКН-198
ВКН-316
ВКН-317
ВКН-357
ВКН-359
ВКН-423
ВКН-505
ВКН-567
ВКН-568
ВКН-569
ВКН-570
ВКН-571
ВКН-572
ВКН-573
ВКН-574
ВКН-575
ВКН-576
ВКН-578
ВКН-579
ВКН-580
ВКН-582
ВКН-583
ВКН-584
ВКН-585
ВКН-616
ВКН-618
ВКН-620
ВКН-622
ВКН-624
ВКН-625
ВКН-626

208
160
370
288
116

32

24

32

24

24

80

62
256
256

52
50
256
256
256
256
320
256
240
256
224
62
62
96

196
512
273
626

606

272
148
304
320
328
144
288
256
96
128
144
96
152
336
312
176
88
80
184
384
240
184
80
176
184
224
128
128
160
128
128
128

128
128
544

544
88
96
221
400
272
328
544
314
201
304
160
592
224
224

48
224
48
224
456
336
108
440
68
80
48

16
16
120
544

144
208
208
224

46

128
128
224
160

80
224
120
159

64
256
64
64
208
256
240
64
32
64
64
64
256
256
64
64
144
384
32
64
96
160
160

24 грн./шт.
55 грн./шт.
117 грн./шт.
117 грн./шт.
84 грн./шт.

50 грн./шт.

50 грн./шт.

50 грн./шт.

50 грн./шт.

50 грн./шт.

15 грн./шт.

10 грн./шт.
99 грн./шт.
126 грн./шт.

69 грн./шт.
69 грн./шт.
99 грн./шт.
99 грн./шт.
99 грн./шт.
99 грн./шт.
99 грн./шт.
99 грн./шт.
99 грн./шт.
99 грн./шт.
109 грн./шт.
10 грн./шт.
10 грн./шт.
54 грн./шт.

99 грн./шт.
125 грн./шт.
150 грн./шт.
300 грн./шт.

250 грн./шт.

29 грн./шт.
40 грн./шт.
49 грн./шт.
49 грн./шт.
79 грн./шт.
50 грн./шт.
33 грн./шт.
36 грн./шт.
24 грн./шт.
28 грн./шт.
28 грн./шт.
24 грн./шт.
19 грн./шт.
40 грн./шт.
36 грн./шт.
12 грн./шт.
7 грн./шт.
7 грн./шт.
12 грн./шт.
124 грн./шт.
26 грн./шт.
13 грн./шт.
23 грн./шт.
28 грн./шт.
11 грн./шт.
41 грн./шт.
18 грн./шт.
24 грн./шт.
28 грн./шт.
15 грн./шт.
15 грн./шт.
24 грн./шт.

В. Букшій, Н. Федорчук
Н.М. Алексєєва, В.М. Черняк, С.М. Левандовська
С. Корнієнко, В. Гончаренко, Л. Ходєєва та ін.
С. Корнієнко
С. Корнієнко

С. Корнієнко, В. Черненко, В. Пащенко та ін.

С. Корнієнко, В. Черненко, В. Пащенко та ін.

С. Корнієнко, В. Черненко, В. Пащенко та ін.

С. Корнієнко, В. Черненко, В. Пащенко та ін.

С. Корнієнко, В. Черненко, В. Пащенко та ін.

Додаток до журналу “Огородник”

В. Педь, О. Нероденко

В.Саблук, О.Грищенко, Н.Запольська, К.Шендрик

К.Давыдовский
Додаток до журналу “Огородник”
Додаток до журналу “Огородник”

О. Кораблева
О. Бутузова
Г. Жатова
К. Бекманн, Й. Бреккер, А. Дітц та ін.

К. Бекманн, Й. Бреккер, А. Дітц та ін.

О. Морозова
М. Амосов
С. Ильина
С. Ильина
Р. Клатт
Дж. Мотта
А. Оксенов
О. Лазарева
С. Морозюк, Л. Сушко, О. Турубара
Г. Яцук, О. Семенів, І. Гаран, Н. Бігун
Г. Яцук, О. Семенів, І. Миколів, Н. Бігун
Г. Яцук, О. Семенів, І. Миколів, Н. Бігун
Н. Гарабець, М. Гарабець
М. Гарабець
С. Марчишин, Н. Лісова
Л. Ніколайчук
Н. Зубицька
Н. Зубицька, Р. Желязків
Л. Ніколайчук
М. Сафонов
Л. Гудована
Л. Ніколайчук
Н. Гарабець, М. Гарабець
Н. Зубицька
Е. Ніколайчук
М. Романова
О. Лазарева
М. Романова
М. Булатова

А. Градова

Хрен и редька. Народные целители
Целительная сила орехов
Большой иллюстрированный справочник лекарственных трав  
и растений
Великий ілюстрований довідник лікарських трав і рослин
Рідкісні та зникаючі лікарські рослини України
Фітогімнастичний лікувальник
Цілющі деревні рослини
Лікарські рослини і фітотерапія. Фітотерапевтична рецептура
Лекарственное растительное сырье и фитосредства
Медична ботаніка
Фармакогнозія в медицині
Практикум із фітофармакології
Цілющі рослини Італії та України
Сучасні їжа, побутова хімія, ліки, реклама. Шлях до здоров’я
Домашнее консервирование
Кращі страви української кухні
Золотая коллекция. Домашняя украинская кухня
Золотая коллекция. Миллион рецептов вкусных и полезных 
праздничных блюд
Українська кухня
Золотая коллекция. Домашняя кухня в будни и праздники
Салати з овочів
Золотая коллекция. Салаты
365 коротких історій для душі
365 притч на щодень
Українські пісні
Біблія. У переказі для дітей
Християнська абетка
Веселі уроки здоров’я для розумних хлопчиків і дівчаток
Веселі уроки здоров’я для розумних хлопчиків і дівчаток 
(м’яка палітурка)
Велика книжка. Голуби
Велика книжка. Рослинний світ України
Українські народні вироби із соломи
Люба моя Україна. Свята, традиції, звичаї, обряди, прикмети та 
повір’я українського народу
Многие лета
Растения Украины
Рослини України
Рідкісні та зникаючі рослини Тернопільщини з Червоної книги 
України
Оптимальное направление гряд в схемах посадки 
овощных культур
Все о грядках. Какие выбрать и что посадить
Все об овощах (карманное издание)
Все секреты повышения урожайности на маленьком участке
Защита сада и огорода без химии. Как перехитрить болезни и 
вредителей
Приемы повышения урожайности овощных культур
Чудо-грядки: не копаем, а урожай собираем
Практикум по бахчеводству
Лекарственные и пряные растения. Выращиваем, собираем, 
заготавливаем, применяем
Баклажаны, кабачки и перцы. От рассады до урожая
Болезни и вредители овощей. Новейшие препараты для защиты
Картофель и капуста. Секреты урожая от Октябрины Ганичкиной
Картофель, морковь, свекла. Секреты сверхурожая
Момордика - индийский лекарь на вашей даче
Овощи и пряные травы (ваш мини-эксперт)
Овощи и пряные травы. Иллюстрированная энциклопедия
Огурцы, томаты, перец. Секреты сверхурожая
Перец. От рассады до урожая
Огурцы
Перец
Томаты
Самые урожайные сорта любимых овощей
Три урожая с одной грядки
Огурец. Искусство оформления сада
Помидоры. Искусство оформления сада
Пряные травы в вашем саду
Золота енциклопедія сучасного квітництва
Георгины для цветника и букета
Квітник без шкідників та хвороб
Озеленение балконов и лоджий
Колекція кулінарних насолод
Українська кухня. Найкращі рецепти найсмачніших страв

ВКН-628
ВКН-630
ВКН-644

ВКН-645
ВКН-660
ВКН-661
ВКН-662
ВКН-663
ВКН-664
ВКН-666
ВКН-667
ВКН-693
ВКН-699
ВКН-701
ВКН-438
ВКН-445
ВКН-459
ВКН-460

ВКН-470
ВКН-458
ВКН-475
ВКН-478
ВКН-120
ВКН-135
ВКН-255
ВКН-378
ВКН-379
ВКН-422
ВКН-468

ВКН-471
ВКН-472
ВКН-382
ВКН-469

ВКН-538
ВКН-552
ВКН-553
ВКН-581

ВКН-41

ВКН-47
ВКН-49
ВКН-51
ВКН-55

ВКН-60
ВКН-70
ВКН-72
ВКН-76

ВКН-77
ВКН-78
ВКН-84
ВКН-85
ВКН-90
ВКН-91
ВКН-92
ВКН-93
ВКН-96
ВКН-527
ВКН-530
ВКН-533
ВКН-713
ВКН-716
ВКН-723
ВКН-729
ВКН-731
ВКН-456
ВКН-81
ВКН-208
ВКН-528
ВКН-741
ВКН-435

22 грн./шт.
34 грн./шт.
99 грн./шт.

99 грн./шт.
26 грн./шт.
9 грн./шт.
84 грн./шт.
78 грн./шт.
54 грн./шт.
69 грн./шт.
68 грн./шт.
157 грн./шт.
40 грн./шт.
58 грн./шт.
136 грн./шт.
126 грн./шт.
86 грн./шт.
86 грн./шт.

30 грн./шт.
86 грн./шт.
30 грн./шт.
86 грн./шт.
87 грн./шт.
89 грн./шт.
30 грн./шт.
149 грн./шт.
58 грн./шт.
116 грн./шт.
28 грн./шт.

32 грн./шт.
32 грн./шт.
206 грн./шт.
76 грн./шт.

21 грн./шт.
132 грн./шт.
110 грн./шт.
66 грн./шт.

186 грн./шт.

49 грн./шт.
77 грн./шт.
89 грн./шт.
70 грн./шт.

33 грн./шт.
87 грн./шт.
290 грн./шт.
109 грн./шт.

125 грн./шт.
31 грн./шт.
125 грн./шт.
95 грн./шт.
85 грн./шт.
117 грн./шт.
213 грн./шт.
98 грн./шт.
33 грн./шт.
40 грн./шт.
39 грн./шт.
49 грн./шт.
24 грн./шт.
22 грн./шт.
109 грн./шт.
109 грн./шт.
127 грн./шт.
59 грн./шт.
33 грн./шт.
10 грн./шт.
43 грн./шт.
167 грн./шт.
157 грн./шт.

И. Гречаный

І. Гречаний
Н. Гарабець, М. Гарабець
П. Бей
Р. Лисюк, Я. Шляхта
Л. Бензель, Р. Дармограй, П. Олійник, І. Бензель
П. Середа
В. Мінарченко, Л. Махиня, П. Середа
А. Кобзар
С. Науменко
Н. Собецька
Я. Майхрич

укладач С. Мірошниченко
Н. Абельмас

Н. Абельмас

А. Ладвинська
О. Зав’язкін
Б. Ферреро
Д. Віссон

Б. Стельмах
М. Хаткіна
М. Хаткіна

О. Зав’язкін
О. Зав’язкін
Р. Павленко
М. Шкода

М. Дочинець
Ю. Гамуля
Ю. Гамуля
В. Черняк, Г. Синиця

Н. Мамед-Заде

Г. Кизима
Д.Г. Хессайон
Г.  Кизима
Н. Курдюмов

Г. Кизима
Г. Медведев, Д. Михальков
С. Калюжный

О. Ганичкина, А. Ганичкин
Е. Новиченкова
О. Ганичкина
О. Городец
Г. Серикова

О. Елизаров, А. Ховрин и др.
О. Городец
А. Белякова
И. Коротцева
О. Пышная
И. Кондратьева
Е. Власенко
Т. Плотнікова
А. Портянкин
О. Землякова
О. Уварова
Вадченко Н.Л
А. Белякова
П. Чумак
Ю.Н. Титов
С. Мірошніченко
Н. Абельмас 

Назва книги Автор(и) КодСтор. Ціна Назва книги Автор(и) КодСтор. Ціна

79



Àêö³ÿ!
Ïðèâåäè äðóç³â!

І отримайте від нас в дарунок 
комплект 

3-õ ïàêåò³â íàñ³ííÿ

Ñê³ëüêè ïðèâåäåòå äðóç³â – ñò³ëüêè æ îòðèìàºòå êîìïëåêò³â íàñ³ííÿ*. 
 * Ï³ä ïîäàðóíêîì ìàºòüñÿ íà óâàç³ ìîæëèâ³ñòü ïðèäáàííÿ çà 0,01 ãðí.

Суперпропозиція 
на комплекти насіння! 

Економія понад 14 грн.
Томатний 
комплект 

з 9-ти пакетів 
томатів за 

спец. ціною

ЕНБ-4 - 44 грн. 
за компл.

Насіння таких томатів 
по 0,1 г: 

смугастий, зелений, 
рожевий, жовтий, білий, 

чорний, фіолетовий

Борщовий 
комплект 

з 8-ми пакетів 
за суперціною

ЕНБ-2 - 67 грн. 
за компл.

Буряк 3 г, капуста 3 г, 
морква 2 г, цибуля 0,5 г, 

квасоля 4 г,   кріп 2 г, 
петрушка 2 г,  

томат 2 г

Розсадний 
комплект 

з 8-ми різних 
овочів 

за спец. ціною

ЕНБ-3 - 84 грн. 
за компл.

2 баклажани по 0,3 г, 
2 перці по 0,3 г, 

2 томати по 0,1 г, 
2 капусти по 1 г 

Комплект 
овочів-гігантів 
з 15-ти пакетів 
за спец. ціною
ЕНБ-1 - 84 грн. 

за компл.  
Кавун 2 г , гарбуз 2 г, диня 
2 г, огірок, 0,25 г, 3 томати 

по 0,1 г, перець 0,1 г, 
капуста 0,3 г, буряк 3 г, 

морква 3 г, кукурудза 20 г, 
цибуля 0,3 г, квасоля 4 г, 

петрушка 2 г

Умови виконання акції:
1. Çðîá³òü ó íàñ çàìîâëåííÿ.
2. Äîïîìîæ³òü çðîáèòè çàìîâëåííÿ äðóãó. Ïðè îôîðìëåíí³ äðóã ìàº îáîâ'ÿçêîâî âêàçàòè, õòî ðåêîìåíäóâàâ (Ï²Á, àäðåñó, ïî 

ìîæëèâîñò³ êîä êë³ºíòà).
3. Ðåêîìåíäîâàí³ 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. Âàø äðóã îòðèìàº ñâ³é êîìïëåêò íàñ³ííÿ ç³ ñâî¿ì çàìîâëåííÿì, à Âè ïî êîìïëåêòó íàñ³ííÿ çà êîæíîãî
äðóãà ç³ ñâî¿ì íàñòóïíèì çàìîâëåííÿì. Ùå á³ëüøå ïîäàðóíê³â íà ñòîð. 29.

1 òîìàò Çäîðîâå æèòòÿ - åêñêëþçèâíèé ñîðò àíãë³éñüêîãî ïîõîäæåííÿ ç 
óí³êàëüíèìè ë³êóâàëüíèìè âëàñòèâîñòÿìè. Ì³ñòèòü âäâ³÷³ á³ëüøå ë³êîïåíó 
(í³æ çâè÷àéí³ ïîì³äîðè), âæèâàííÿ ÿêîãî çíèæóº ðèçèê ïîÿâè ðàêîâèõ 
ïóõëèí, ³íôàðêòó, ³íñóëüòó òà ñåðöåâî-ñóäèííèõ õâîðîá.  Ðàíí³é (90 äí³â), 
³íäåòåðì³íàíòíèé ñîðò (äî 2 ì). Ïëîäè ÷åðâîí³, ìàñîþ 20-30 ã, ç³áðàí³ â 
êèñò³ äî 20 øò, ìîæóòü çáåð³ãàòèñü äî 3 òèæí³â, â³äì³ííîãî ñìàêó, 

1 ïåðåöü Îäà -  öå ðàííüîñòèãëèé, âèñîêîâðîæàéíèé ñîðò ç ô³îëåòîâèìè 
ïëîäàìè. Ðîñëèíà íèçüêîðîñëà 35-50 ñì. Ïëîäè ìàñîþ 70-90 ã, ñîëîäê³, 
ñîêîâèò³, ïðèºìí³ íà ñìàê. Äëÿ ñïîæèâàííÿ ñâ³æèìè.

1 îã³ðîê Êèòàéñüê³ çì³¿ – åêçîòè÷í³ ïëîäè ó âèãëÿä³ çì³ÿ äîâæèíîþ 50-80 ñì, 
í³æí³, ñìà÷í³, ñîêîâèò³, áåç ã³ðêîòè ³ íàñ³ííÿ ç òîíêîþ øê³ðêîþ. Ö³ åêçîòè 
ðîñòóòü íå ïî äíÿõ, à ïî ãîäèíàõ òîìó çáèðàòè ¿õ ïîòð³áíî êîæí³ äâà äí³. 
Îäíîãî ïëîäó âèñòà÷àº íà íà ñàëàò äëÿ âñ³º ðîäèíè. Âèñîêîâðîæàéí³, 
ïîñóõîñò³éê³, äîáðå ïåðåíîñÿòü êîëèâàííÿ òåìïåðàòóðè, òîìó ³ ïëîäîíîñÿòü 
ïðàêòè÷íî äî ñåðåäèíè îñåí³  ó â³äêðèòîìó ãðóíò³, ïîêè í³÷íà òåìïåðàòóðà 
òðèìàºòüñÿ âèùå 5°Ñ òåïëà, ó òåïëèö³ äî Íîâîãî ðîêó.* 

 * êîìïëåêòè ôîðìóþòüñÿ
    íà íàø âèá³ð
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