
   Пучковий. Корні-
шон циліндричний, завдов-
жки 8-11 см, ароматний, без 
гіркоти, соковитий. Гібрид 
дає стабільно високий уро-
жай.  Підходить для .

  Має горбкуваті, 
щільні, опушені плоди зав-
довжки 11 см. Для спожи-
вання свіжим. Для  та . 

  

  Плід горбкуватий, 
соковитий, ароматний, без 
гіркоти, з тонкою шкіркою, 
до 10 см. Вирізняється ви-
сокою врожайністю аж до 
приморозків. Універсальне 
призначення. 

   Плід овально-ци-
ліндричний, горбкуватий, 
завдовжки 11-13 см, масою 
75-95 г, без гіркоти, хруст-
кий, соковитий, довго пло-
доносить. Для , . 

  Гібрид з переваж-
но жіночим типом цвітіння. 
Плід однорідний, завдовжки 
6-12 см, смачний, без гіркоти. 
Стійкий до перепаду темпе-
ратури та браку вологи. Під-
ходить для консервування і 
вирощування на пікулі.

      

  Стресостійкий. 
Плоди однорідні, завдовж-
ки 12-14 см, без гіркоти для 
консервування. 

    

  Плід циліндричний, 
довжина 12-15 см, аромат-
ний, смачний. Дружнє до-
зрівання врожаю.  

  Плоди горбкуваті, 
циліндричні, щільні, хру-
сткі, соковиті, 7–9 см. Має 
стійкість до перепаду тем-
ператури та високі товарні 
властивості.  

  Один з найкращих 
кущових гібридів. Плід ци-
ліндричний, завдовжки 10-
12 см, не жовтіє, без гірко-
ти. Одночасне достигання 
плодів. 

      

  Пучковий. Плід ци-
ліндричний, м’ясистий, горб-
куватий, без гіркоти, завдов-
жки 6-12 см. Застосовують 
свіжим і для соління.

    

  Корнішон завдовжки 
9-13 см, ароматний, хруст-
кий. Надзвичайно смачний, 
дегустаційна оцінка – 5 з 5. 
для , .   

   Плоди циліндричні, 
горбкуваті, хрусткі, аро-
матні, 10 см. Подовжений 
термін плодоношення. Де-
густаційна оцінка – 5 з 5. 
Ідеальний для  та марину-
вання.  

  Циліндричний, зав-
довжки до 12 см, 80-100 г, 
без гіркоти, смачний. Ціну-
ють за приємний аромат та 
високі смакові властивості. 

  для .

  Вирізняється ще-
дрим і тривалим плодоно-
шенням. Плід завдовжки 
5-10 см, масою 60-80 г, без 
гіркоти, зберігає при засо-
ленні природний колір зе-
ленця. Має приємний смак 
без гіркоти. 

  Плоди майже не 
мають горбків, соковиті, 
смачні, 14-22 см. Довгий 
термін плодоношення. Най-
більше смакує свіжим, ви-
користовують для приготу-
вання салатів.  

   Довжина плоду 10-
12 см, соковитий, аромат-
ний, середньобугорчатий, 
яскраво-зеленого кольору, 
не переростає, без гіркоти.

Для консервації та засо-
лювання.   

  Кущовий. Корнішо-
ни горбкуваті, невеликі, без 
гіркоти, 7-9 см. Гібрид має 
подовжений термін плодо-
ношення. Треба збирати 
врожай щодня.  для .

  Плід циліндричний, 
довжиною 8-10 см, масою 
60-80 г, великобугорчатий, 
без гіркоти. Для вирощу-
вання у відкритому ґрунті, 
теплицях. Універсального 
призначення.   

  Кущовий. Має горб-
куваті корнішони з відмін-
ним смаком, 9-10 см, не 
жовтіють. Потребує щоден-
ного збирання. Для   

  Плоди циліндричні, 
завдовжки 9-11 см, мають 
високі смакові властивості. 
Чудово підходить для ви-
рощування мінікорнішонів.  

 

МУРАВЄЙ 
ЕОГ-147

САРМАТ F1
ЕОГ-305

БУЯН ЕОГ-111

ФЕНІКС ПЛЮС
ЕОГ-93

АЯКС F1    ЕОГ-25

СПІНО F1
ЕОГ-307

СПРАВЖНІЙ 
ПОЛКОВНИК F1 
ЕОГ-149

ДАМСЬКИЙ 
КАПРИЗ F1  ЕОГ-248

ГЕКТОР F1
ЕОГ-24

АМУР F1     ЕОГ-99 
(ГОЛЛАНДІЯ)

НІЖИНСЬКИЙ
ЕОГ-18

ДАРУНОК ОСЕНІ
ЕОГ-159

СУСІДУ ЕОГ-171
НА ЗАЗДРІСТЬ F1

ПАРИЗЬКИЙ 
КОРНІШОН ЕОГ-15

ЗОЗУЛЯ ЕОГ-3

ПОЛАН F1 (ПОЛЬЩА)
ЕОГ-162

ВНУЧОК F1 
ЕОГ-117

НЕМО F1   ЕОГ-260

ВИНОГРАДНЕ 
ГРОНО F1
ЕОГ-325

ІЗУМРУДНІ 
СЕРЕЖКИ F1 
ЕОГ-284

6 грн
за 0,5 г

6 грн
за 1 г

9 грн
за 10 нас

6 грн
за 1 г

9 грн
за 10 нас

6 грн
за 0,5 г

18 грн
за 10 нас

6 грн
за 0,5 г

6 грн
за 0,25 г

34 грн
за 10 нас

6 грн
за 1 г

12 грн
за 10 нас

18 грн
за 10 нас

32 грн
за 10 нас

7 грн
за 10 нас

12 грн
за 10 нас

21 грн
за 0,25 г

34 грн
за 0,25 г

6 грн
за 1 г

6 грн
за 1 г
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ГЕКТОР F1
ЕОГ-24

АМУР F1     ЕОГ-99 
(ГОЛЛАНДІЯ)

НІЖИНСЬКИЙ
ЕОГ-18

ДАРУНОК ОСЕНІ
ЕОГ-159

  до 2-х м. Кущ потуж-
ний, потребує підв’язки до 
опори,  виглядає як ма-
леньке деревце. Формує 
до 6 китець, з 5-7 червони-
ми томатами, вагою 200-
250 г, формою схожими на 
ягоди полуниці. На смак 
дуже смачні.

   

  до 1,4 м. Плоди жов-
то-оранжеві, сплюснуті, при-
ємно освіжаючим ароматом 
та фруктовим післясмаку, 
вагою 400-800 г. Ідеальний 
для салатів, соусів та вжи-
вання у свіжому вигляді.

   

  до 0,7 м Плоди черво-
ні 150-200г округло-плоскі, 
м’ясисті, із щільною та 
смачною м’якоттю. Ідеаль-
ний для виготовлення соку. 

   

  0,7–1 м. Плід схожий 
на хурму, помаранчевого ко-
льору, 200–600 г, м’ясистий, 
солодкий, з високим вміс-
том каротину. Один із най-
кращих салатних сортів. 

  

  до 1,8 м. Плоди 
плоскоокруглі, м’ясисті, со-
лодкі, з малою кількістю на-
сіння. Колір плодів яскраво 
червоний, вагою 300-500 г. 
Ідеально підходить для при-
готування соків, соусів та 
вживання у свіжому вигляді. 

   

  до 2-х м.Плоди серце-
подібні  насичено рожевого 
кольору масою 300-500г. 
М’якуш ніжний кисло-со-
лодкий з відмінним смаком 
та ароматом та тонкою 
шкіркою.  

  до 1 м. Плід червоний, 
округло-сплюснутий, ма-
сою 125-160 г. без позеле-
ніння у плодоніжки, сокови-
ті, щільні. Для вирощування 
у відкритому ґрунті. 

  

  до 0,7 м. Плоди 
плоско-округлі, червоні, со-
ковиті, до 150 г. Має подов-
жений період плодоношен-
ня і дає щедрий урожай. 

   

  до 0,8 м. Плоди пома-
ранчевого кольору, округлі, 
м’ясисті, 220 г. Має від-
мінний смак. Не викликає 
алергії. Надзвичайно вро-
жайний за будь-яких погод-
них умов. 

    

  до 1,5 м. Плоди чер-
воні, серцеподібні, великі, 
солодкі, до 1 кг. Має над-
звичайно великі помідори 
300-500г. М’якуш темний, 
цукристий, малонасінний, 
соковитий, солодко-аро-
матний з приємними фрук-
товими нотами.

   

  всього 30-40см. Пло-
ди видовженні  до 15  см 
та вагою до 80 г кожен. 
Шкірка помідорів досить 
щільна. М’якоть м’ясиста, 
дуже смачна та ароматна, 
містить дуже мало насіння. 

   

  0,5-0,7 м. Плід чер-
воний, сливка, масою 70-
80 г. М’якуш щільний, м’я-
систий, темно-червоного 
кольору. Смак приємний. 
Для споживання свіжим 
та переробки.

   

   до 1 м. Салатно-кон-
сервний сорт. Плоди сли-
вовидної форми, масою 
110-130 г яскравого забарв-
лення. М’якоть щільний, 
м’ясистий, солодкий.

  до 2 м. Один з най-
солодших сортів. Врожай-
ність з куща  – більше ніж 
30  кг! Середня маса пло-
дів – 1-1,3 кг. Для переробки 
та вживання свіжими. 

   

  до 1,4 м. Поди про-
довгуваті, перцевидної 
форми, можуть досягати 
16-17см у довжину, та ма-
сою 200-250  г, м`ясистий, 
смачний. Колір зрілих то-
матів малиновий, з черво-
ним відтінком. 

   

  0,5-0,7 м. Плід черво-
ний, сливка, масою 60- 70 г. 
Для вирощування у відкри-
тому ґрунті, теплиці. Для пе-
реробки на томатну пасту, 
сік і інші томатопродукти. 

  

  до 2м. Плід масою 150-
180 г, фіолетовий, темного 
кольору, як у баклажана, 
в розрізі темно-бордовий. 
Смак інтенсивний, свіжий, 
солодкий і злегка терпкий. 
Пігмент, що є в цих помідо-
рах, знижує ризик серцевих 
захворювань.  

  до 1,8 м. Томат м’я-
систий, циліндричної фор-
ми з витягнутим кінчиком, 
слаборебристі. Плоди чер-
воного кольору  майже без 
насіння масою 100-120 г.  

  

  до 0,6 м. Плоди 
плоскоокруглі, слабо ре-
бристі біля плодоніжки. 
Вага томатів 100-150 г, зо-
крема до 250 г, приємного 
смаку, солодкі, м’ясисті. 

   

  Для споживання 
свіжим, переробки. Плід 
жовто-оранжевий, сли-
вовидний, масою 80-120 г. 
Завдяки вмісту бета-каро-
тинку виводить солі і шлаки 
з організму. Смак солодкий 
з фруктовими нотками.

  

КЛУБНІЧНЕ
ДЕРЕВО ЕТМ-655

ДІКСІ ЗОЛОТИЙ 
ГІГАНТ ЕТМ-658

БЕЗРОЗСАДНИЙ
ЕТМ-588 

ХУРМА ЕТМ-29 
ПОМАРАНЧЕВА

ЧУДО САДУ
ЕТМ-656

ЧУДО ЗЕМЛІ  
ЕТМ-660

ОТРАНТО F1
ЕТМ-459

СКОРОСПІЛКА 
ЕТМ-615 СОЛІДО F1

ЕТМ-639

СЕРЦЕ ЕТМ-661
АМЕРИКИ

ДРОВА ЕТМ-508

ДЕЛЬФО F1
ЕТМ-470

ПЕРО ЕТМ-249
ЖАР-ПТИЦІ

ВЕЛИКИЙ ЗАК 
ЕТМ-162

НАЙБІЛЬШИЙ
ТОМАТ У СВІТІ!

АЛИЙ МУСТАНГ 
ЕТМ-310

ЛАМПО F1 
ЕТМ-466

ФІОЛЕТОВИЙ
ЕТМ-121

САБЕЛЬКА
ЕТМ-654

ТЕТЬЯНА 
ЕТМ-657

ЛІКУВАЛЬНИЙ 
ЕТМ-411

16 грн
за 0,1 г

16 грн
за 0,1 г

6 грн
за 0,25 г

6 грн
за 0,1 г

16 грн
за 0,1 г

16 грн
за 0,1 г

20 грн
за 10 нас

6 грн
за 0,1 г

16 грн
за 0,1 г

16 грн
за 0,1 г

6 грн
за 0,1 г

6 грн
за 0,25 г

16 грн
за 0,1 г

16 грн
за 0,1 г

22 грн
за 10 нас

20 грн
за 10 нас

16 грн
за 0,1 г

18 грн
за 0,1 г

9 грн
за 10 нас

6 грн
за 0,1 г
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 Коренеплоди рівні, гла -
денькі, масою 100-185 г, стій-
кі до розтріскування. Сер-
цевина маленька. М’якуш 
яскраво-помаранчевий, 
соковитий і солодкий. Сма-
чний у свіжому вигляді, кон-
сервування і заморожуван-
ня.  

 Коренеплід слабоконіч-
ний з тупим кінчиком, чер-
воно-помаранчевого ко-
льору, довжиною 10-15 см, 
масою 69-135 г, соковитий. 
Сорт лежкий, універсаль-
ного використання. 

  Коренеплід круглої 
форми, масою 190-350 г, 
без серцевини. М’якуш со-
ковитий, ніжний, солодкий, 
темно червоного кольору. 
Чудово зберігається взим-
ку, не втрачаючи смакових і 
товарних властивостей.  

 Маса плоду 1-2 кг, со-
ковитий, поживний. Відріз-
няється високою лежкістю. 
Підходить для збору меха-
нізованим способом.  

  

 Коренеплід довжиною 
10-12 см, масою 150-250 г, 
без серцевини. Має підви-
щений вміст каротину. Ви-
користовувати свіжою і для 
зимового зберігання.

   

 Завдовжки 12-16 см, 
масою 80-160 г. Солодка, 
соковита. Для тривалого 
зберігання, переробки, 
консервування. Під час 

 не втрачає товарного 
вигляду, смаку та вітамін-
ного складу.

 Коренеплід без білих 
кілець, масою 350 г леж-
кий, з високими товарними 
властивостями. Смачний і 
сирий і варений. Підходить 
для варіння та . Невибаг-
ливий у вирощуванні. 

 Форма плоду видов-
жено-овальна, масою 1,2-
2,7 кг, білого кольору. Дуже 
лежкий, стійкий до стрілку-
вання, з високим вмістом 
сухих речовин і сахарози. 

 

 Коренеплоди конічні, 
з тупим кінчиком, гладкі, 
помаранчево-червоні, зав-
довжки 20-25 см. Щільні, 
ароматні, дуже солодкі, з 
високим вмістом бета-каро-
тину. Стійкий до розтріску-
вання і добре зберігається 
упродовж 8-9 місяців. 

 Коренеплід помаран-
чевий, конічної форми, зав-
довжки 13-15 см, масою 135-
160 г. Забарвлення м’якуша й 
серцевини помаранчеве. Со-
ковитий дуже смачний. 

 Коренеплоди округ-
лої форми, гладенькі, Тем-
но-червоного кольору, ма-
сою 150-240 г, з високими 
смаковими властивостями. 
Ідеальний для всіх видів пе-
реробки. Стійкий до розтрі-
скування коренеплодів та 
стрілкування.    

 Коренеплоди великі,-
видовжено-овальні, Яскра-
во-помаранчевого кольору 
масою 1,5-3 кг. Завдяки по-
сіву наприкінці осені забез-
печите високу врожайність. 

 

 Коренеплоди зав-
довжки 10-12 см, масою 
120-145  г, дуже соковита, 
солодка, не гірчить. Універ-
сального використання. 

  

 Серцевина й м’якуш 
помаранчево-червоні, маса 
145-225 г. Цінується за ста-
більну , відмінну , 
стійкість до розтріскування 
і високі смакові якості.

 Коренеплоди округлої 
форми, вирівняні, гладень-
кі, масою до 300 г, М’якоть 
темно-червона без кілець, 
солодка, соковита, дуже 
смачна. Чудово підходить 
для використання у свіжо-
му вигляді, переробки і збе-
рігання.  

 Має ідеальну вирівня-
ність коренеплодів, масою 
200-350 г, темно-червоного 
забарвлення зовні й усеред-
ині, а також високий вміст 

цукру, майже без кілець. 
Чудовий для варіння. 

 Коренеплоди гладкі, 
циліндричної форми, пома-
ранчевого кольору, завдов-
жки 16–18 см. Стійкі до роз-
ламування. Придатні для 
механізованого збирання.

  

 Коренеплоди завдовж-
ки 15-20 см,  масою до 300 г, 
смачні, соковиті, солодкі. 
Відрізняється стійкістю до 
стрілкування та розтріску-
вання.   

 Коренеплід без білих 
кілець, завдовжки 20  см, 
з високим вмістом цукрів. 
Добре підходить для пере-
робки й використання сві-
жим.  

 Чудовий салатний сорт. 
Коренеплід круглий, соко-
витий, солодкий, без серце-
вини та білих прожилок. До-
бре зберігається протягом 
усієї зими без втрати сма-
кових якостей та товарних 
властивостей.   

СМАК ЕМР-92-В
ДИТИНСТВА

ЦАРИЦЯ ПОЛІВ
ЕМР-31-В

ЕБР-42-Б  ЕБР-42-В
МАРМЕЛАДКА 
СТОЛОВИЙ 

КИЇВСЬКИЙ
РОЖЕВИЙ 
КОРМОВИЙ  ЕБК-4

CМАКОВНИЦЯ
ЕМР-70

КАРОТЕЛЬ
ЕМР-11-В

ЕБР-33   ЕБР-33-В
МУЛАТКА 
СТОЛОВИЙ 

ЦЕНТАУР
КОРМОВИЙ ЕБК-2

ІМПЕРАТОР
ЕМР-88

ШАНСОН
СУПЕР    ЕМР-32-Б

ЕБР-46  ЕБР-46-Б
БИЧА КРОВ 
СТОЛОВИЙ 

ПЕРЕМОЖЕЦЬ
КОРМОВИЙ ЕБК-5

ЕМР-2 ЕМР-2-В
ОЛЕНКА

МЕДОВИЙ ЕМР-77
ПОЦІЛУНОК

БОНЕЛ
СТОЛОВИЙ ЕБР-49

КЕСТРЕЛ
СТОЛОВИЙ ЕБР-13 

ТИТАН F1 
ЕМР-91

КОРОЛЕВА
ОСЕНІ   ЕМР-8

КАРІЛОН 
СТОЛОВИЙ
ЕБР-32  ЕБР-32-Б

ВІНЕГРЕТ
СТОЛОВИЙ ЕБР-41-В

21 грн
за 20 г

21 грн
за 20 г

18 грн
за 20 г

16 грн
за 10 г

24 грн
за 30 г

21 грн
за 20 г

21 грн
за 20 г

15 грн
за 3 г

18 грн
за 3 г

18 грн
за 2 г

6 грн
за 2 г

15 грн
за 10 г 18 грн

за 20 г

18 грн
за 20 г

12 грн
за 10 г

21 грн
за 20 г

6 грн
за 3 г 6 грн

за 3 г

18 грн
за 30 г

6 грн
за 3 г

6 грн
за 2 г

16 грн
за 10 г

6 грн
за 3 г

8 грн
за 3 г

18 грн
за 30 г

МОРКВА

БУРЯК
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ІМПЕРАТОР
ЕМР-88

ШАНСОН
СУПЕР    ЕМР-32-Б

ЕБР-46  ЕБР-46-Б
БИЧА КРОВ 
СТОЛОВИЙ 

ПЕРЕМОЖЕЦЬ
КОРМОВИЙ ЕБК-5

РЕДИСКА

ЦИБУЛЯ

   Плоди біло-зе-
лені, циліндричної форми, 
масою до 1,3 кг. М’якуш 
солодкий, біловато-жовтий, 
хрумкий. Дозрівають друж-
но. Універсального викори-
стання.

    Плоди 
темно-зелені, масою 700-
900 г. М’якоть біла, солодка. 
Придатний для .

 Редиска із чудовими 
овально-видовженими пло-
дами, малинового кольору, 
масою 20-25 г. М’якуш – білий, 
соковитий, з напівгострим 
смаком. Сорт відзначаєть-
ся відмінними смаковими 
властивостями й одночасним 
достиганням плодів. Стійкий 
до стрілкування.

 Коренеплід циліндрич-
ний, червоного кольору, з 
білим хвостиком, масою 
25-30  г. М’якуш – сокови-
тий, білий, ніжний, без гір-
коти. Має пікантний смак.

 Кущовий гібрид. Плоди 
циліндричної форми, масою 
до 500 г. Стійкий до борош-
нистої роси. Якщо плоди пе-
реростають, не втрачають 
ніжного смаку. Сорт стре-
состійкий. Для використан-
ня свіжим і переробки.

   Сорт із плода-
ми масою 350–500 г. Плоди 
цінні, бо мають багато амі-
нокислот і вітамінів, які май-
же не втрачають під час  . 

   Сорт кущо-
вий. Плід видовжено-цилін-
дричний, масою 200-300 г. 
М’якуш середньої щільнос-
ті, білий, ніжний. Для  та 
переробки.

     Кущ 
компактний. Плоди цилін-
дричні, масою 300-800 г. 
М’якуш кремовий, ніжний. 
Смак солодкий, хрумкий, 
соковитий. Сорт може 
плодоносити до перших 
приморозків.

  Сорт кущовий. 
Плоди видовжено-цилін-
дричні, темно зелені, масою 
350-600 г. М’якуш білий, 
ніжний, солодкий. Для  та 
переробки.

 Сорт, компактний, 
циліндричний, слабореб-
ристий. Маса – 600-800 г. 
М’якуш соковитий, смачний, 
з ніжним смаком. Сорт уні-
версальний для кулінарії. 
Споживають свіжим та  .

 Плодоносить до при-
морозків. Компактний, ци - 
ліндричний, до 500 г, со-
ковитий, смачний. Для ви-
рощування у відкритому 
ґрунті й отримання ранньої 
продукції. Споживають сві-
жим і використовують у до-
машній кулінарії.

  Сорт кущовий, дов-
гого періоду плодоношення, 
навіть за низької темпера-
тури. Плід масою 500-800 г, 
смачний, соковитий, універ-
сального використання.

   Період до-
стигання становить лише 
18 днів. Плоди циліндричної 
форми та рожевого кольору, 
з білим кінчиком, 25-30 г, со-
лодкі. Сорт стійкий до гнит-
тя, перепаду температури.

   Коренеплід 
округлий, темно-червоний, 
масою 8-11 г. М’якоть – біла, 
соковита, солодка, слабо- 
гостра. Сорт ціниться за 
здатність давати високі 
врожаї під плівкою й у від-
критому ґрунті.

  Коренеплоди ве-
ликі, темно-червоні, округ-
лі, масою 20-25 г. М’якуш – 
соковитий, смачний, 
слабогострий. Рекомендо-
ваний для всесезонного 
вирощування у відкритому 
та закритому ґрунті.

ВАЙТ МАРРОУ 
ЕКЧ-55

ЦУКЕША ЕКЧ-15

АФРОДІТА
ЕРД-37 

КАВІЛІ F1    ЕКЧ-22

ЗОЛОТІНКА  
ЕКЧ-9 ЕКЧ-9-В

ЕРД-11 ЕРД-11-В
СОРА

ЗОЛОТИЙ
ДРАКОН ЕКЧ-57

ЧАКЛУН ЕКЧ-7

ЕРД-1 ЕРД-1-В
ФРАНЦУЗЬКИЙ 
СНІДАНОК 

ФАРАОН ЕКЧ-56-В

КУЩОВИЙ 
ЕКЧ-29

ІСКАНДЕР F1
ЕКЧ-21

АРАЛ F1    ЕКЧ-10

18 ДНІВ  
ЕРД-3 ЕРД-3-В

ГЛЕДСТОУН F1
РІПЧАСТА (ЧОРНУШКА)
ЕЦБ-53

РАННЯ ЕРД-18
ЧЕРВОНА  

6 грн
за 20 нас

6 грн
за 20 нас

6 грн
за 3 г

18 грн
за 15 г

21 грн
за 20 г

6 грн
за 3 г

21 грн
за 20 г

16 грн
за 5 нас

18 грн
за 5 нас

18 грн
за 15 г

18 грн
за 15 г

6 грн
за 3 г

16 грн
за 5 нас

6 грн
за 3 г

6 грн
за 3 г

6 грн
за 3 г

21 грн
за 20 г

6 грн
за 2 г

6 грн
за 3 г

КАБАЧОК

  Цибулини щільні, 
округлі, на 1/3 розташовані 
на поверхні грунту, вагою 
85-135 г.  Смак гострий, уні-
версального призначення.

   Цибулини округ-
лої форми, білого забарвлен-
ня з перламутровим блиском, 
соковиті із товстими внутріш-
німи лусками. Широко вико-
ристовується в кулінарії.

    Сорт цибулі 
з округло-овальними цибу-
линами, щільної структури, 
масою 30-40 г, мають со-
лодкувато-гострий смак. 
Луски – жовті із світло-буз-
ковим відтінком.

 (90-110 днів) Голланд-
ський сорт насиченого 
червоного кольору, маса 
цибулини 50-120 г. М’якоть  – 
м’ясиста, соковита, з фіоле-
тово-червоними прожилками 
на біло-рожевому тлі. Смако-
ві якості цього сорту поєд-
нують солодкість та гостро-
ту. Вирізняється високим 
стабільним врожаєм  – 50- 
60 т/га. Має відмінну стійкість 
до посухи та хвороб. Урожай 
чудово зберігається взимку. 

  Салатний гібрид, 
без гіркоти. Цибулина ок-
ругла, масою 130-300 г (до 
800 г), м’якоть ніжна та со-
ковита.

ХАЛЦЕДОН
РІПЧАСТА (ЧОРНУШКА)
ЕЦБ-5  ЕЦБ-5-В

ЗАПОРІЖСЬКИЙ
ШАЛОТ ЕЦБ–57

РЕД БАРОН ЕЦБ-54
РІПЧАСТА (ЧОРНУШКА) 

КЕНДІ ЕЦБ-47
РІПЧАСТА (ЧОРНУШКА)

26 грн
за 10 г

16 грн
за 0,25 г

16 грн
за 0,25 г

24 грн
за 1 г

16 грн
за 0,25 г

6 грн
за 1 г
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 Плоди щільні, оваль - 

ної форми, сірувато-зеле-
ні, без гіркоти, великі, до 
5 кг.

    Має го-
ловки серцеподібної фор-
ми, середньої щільності, 
з чудовими смаковими 
властивостями, до 3,5 кг. 
Ідеальний сорт для . 

   Забарвлення 
зовнішніх листків червону-
вате. Середня маса однієї 
рослини – 105 г. Листя хви-
лясте, з тупим кінцем. Має 
високі смакові властиво-
сті. Використовують для 
приготування салатів.

 Сорт шириколистяної 
руколи. Листя має горіхо-
во-гірчичний смак та аромат, 
тому чудово доповнює різно-
манітні страви. Має корисні 
властивості завдяки високо-
му вмісту вітамінів.

    Головка 
округла, щільна, масою до 
10 кг, для вживання в свіжо-
му вигляді,  і нетривалого 
зберігання.

  Гібрид броколі зі 
стабільною урожайністю за 
будь-яких умов. Головки ку-
полоподібної форми, зеле-
ного кольору, масою до 2 кг. 
Мають пікантний пряний 
смак. Гібрид не вибагливий 
у вирощуванні. Стійкий до 
перепаду температури.

  Розетка напівп-
ряма, діаметром 25-30 см, 
заввишки 18-20 см, масою 
250-350 г. Листя суцільне, 
середньої товщини, зелено-
го кольору, з локалізованим 
антоціановим забарвлен-
ням, на кущі 10-12 листків. 
Стійкий до стеблування. 

Багаторічна рослина за-
ввишки до 2 м. Корінь 
завдовжки 25 см, жовту-
вато-зеленого кольору, 
масою до 500 г. Використо-
вують як замінник кави для 
людей, яким цей напій не 
рекомендують. Невибагли-
ва, посухо- та морозостійка 
рослина.

    Округла, щіль-
на, масою від 3-7 кг, лежка. 
Головна відмінність сорту – 
стійкість до розтріскування 
при повному дозріванні.

  Гібрид броколі з 
головками округлої форми, 
сіро-зеленого забарвлення, 
масою до 1 кг. Має високі 
смакові показники та уні-
версальне призначення.

   Розетка з ли-
стя щільна, велика, вузь-
коеліптичної форми, вагою 
близько 550 г. Листя тем-
но-зеленого кольору, пря-
мостояче, товсте. 

   Широколистий 
сорт. Довжина листкової 
пластинки 19,1 см,  шири-
на листкової пластинки  – 
7,6 см, форма верхівки лист-
ка – тупа.  Морозостійкий. 
Столового використання.

      
Головки округлої форми, сі-
ро-зелені, щільні, однорідні, 
до 10 кг. Не вибагливий до 
ґрунтових умов. Стійкий до 
шкідників.

   Має конусо-
подібну головку, червоного 
кольору, середньої щіль-
ності, до 2 кг. Смакові вла-
стивості сорту чудові, а в 
салатах – неперевершений.

  Має щільні, округ-
лі головки білого кольору, 
масою до 1,2 кг, із чудовими 
смаковими властивостями. 
Цінують за універсальність 
використання.

  Головки круглі, схо-
жі на капустяні, до 1-1,5 кг. 
Листя соковите, хрум-
ке, низькокалорійне. Для 
вживання свіжим. Містить 
велику кількість фолієвої 
кислоти. Можна тривалий 

період зберігати в холо-
дильнику. 

  Головки овально- 
округлі, хрусткі, смачні, до 
5 кг. Стійкі до розтріску-
вання. Мають універсаль-
не призначення. Гібрид не 
вибагливий у вирощуванні, 
стійкий до перепаду тем-
ператури, браку елементів 
живлення, шкідників.

   Плоди округлі, 
щільні, сріблясто-зеленува-
того кольору, великі, до 5 кг. 
Оптимальний сорт для .

  Гібрид цвітної 
капусти, який має висо-
ку якість головок: округлі, 
щільні, гладкі. Гібрид не 
вибагливий у вирощуванні. 
Стійкий до стресів, неспри-
ятливих умов вирощування.

Спеціально підібрана суміш 
салатних і зеленних куль-
тур, у якій збалансовано 
природні вітаміни й мінера-
ли. Суміш містить до 10 най-
цінніших компонентів із різ-
номанітними за формою 
листками та компактною 
розеткою.

ЛЕННОКС F1
ЕКП-111

СЕРЦЕ ВЕЛИКО-
ГО БИКА ЕКП-139

ВИШИВАНКА 
ЕСЛ-28

РУКОЛА
ДЕЛІКАТЕСНА ЕРР-1

МЕНЗАНІЯ
БІЛОГОЛОВА ЕКП-100

МОНАКО F1
БРОКОЛІ ЕКП-130 

СПАЛАХ ЕСЛ-25

ЦИКОРІЙ ЦЕЗАР
ЕЦК-4

РІНДА F1
БІЛОГОЛОВА ЕКП-99

БЕЛСТАР F1
БРОКОЛІ ЕКП-131

СКАРБ ЕСЛ-29

ЩАВЕЛЬ СТАРТ
ЕЩВ-3 ЕЩВ-3-В

АТРІЯ F1      ЕКП-52

КАЛІБОС
ЧЕРВОНОГОЛОВА ЕКП-66 

ЛІТНЯ АЛЬФА
ЕКП-41 

АЙСБЕРГ ЕСЛ-7

АГРЕСОР F1
ЕКП-51

МЕГАТОН
ЕКП-123

ФРІДОМ F1
ЕКП-128

БЕБІ-MIX ГРІН
ЗЕЛЕНЫЙ ЕСЛ-47

18 грн
за 10 нас

6 грн
за 0,5 г

6 грн
за 1 г

6 грн
за 2 г

24 грн
за 5 г

18 грн
за 10 нас

7 грн
за 0,5 г

7 грн
за 0,3 г

7 грн
за 0,5 г

18 грн
за 10 нас

18 грн
за 10 нас

24 грн
за 10 нас

24 грн
за 5 г

16 грн
за 10 нас

18 грн
за 10 нас

6 грн
за 1 г

9 грн
за 0,25 г

18 грн
за 10 нас

16 грн
за 10 нас

6 грн
за 1 г

9 грн
за 1 г

КАПУСТА

САЛАТ
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РІНДА F1
БІЛОГОЛОВА ЕКП-99

БЕЛСТАР F1
БРОКОЛІ ЕКП-131

СКАРБ ЕСЛ-29

ЩАВЕЛЬ СТАРТ
ЕЩВ-3 ЕЩВ-3-В

Висота до 60 см. Листя з ли-
монним ароматом і смаком, 
має багато мінеральних со-
лей та вітамінів (А, С, Р, група 
В). Сорт – лідер за вмістом 
рутину й каротину. Спожи-
вають свіжим і сушеним, як 
приправу, а також додають 
під час  і . 

 Однорічна трав’яниста 
рослина з прямими стебла-
ми 50-120см. Листя світ-
ло-зелені матові, з великою 
кількістю білка, каротину, 
вітаміну С і навіть жири, кліт-
ковина та мінеральні солі. Не 
вибаглива до грунту.

   Боби тем-
но-зеленого кольору, дов-
жиною 8-9 см, широкі, чу-
дових смакових якостей. 
Рекомендується для спо-
живання у свіжому вигляді 
та для .

 Кущовий сорт кропу з 
високим вмістом ефірних 
олій. Формує стоячу розетку 
з темно-зеленим листям. Ли-
стя соковите, ароматне. Має 
універсальне призначення: у 
кулінарії та народній медици-
ні, для консервації.

 Багаторічний, посу-
хостійкий, вічнозелений, 
з освіжальним ароматом. 
Молоді пагони з тонким гол-
частим листям дуже часто 
використовують у кулінарії, 
додають до м’ясних, овоче-
вих страв, чаю.

  Дворічна культура. 
Коренеплід конічний, зав-
довжки 20-30 см, масою 30-
60 г. Листя велике, розсічене, 
темно-зелене. Сорт цінують 
за відмінні смакові власти-
вості.

Багаторічний напівкущ із 
повзучим стеблом заввиш-
ки до 20 см. Листя тем-
но-зеленого забарвлення, 
квіти рожеві, ароматні. Ви-
користовують як приправу 
під час консервації та в ку-
лінарії, лікарську рослину 
в народній медицині. Має 
високу декоративність. 

  Горошини тем-
но-зелені, довжиною 8-9см, 
містить 9-10 горошин ви-
рівняні за розміром, дуже 
солодкі, соковиті, ніжні, 
чудового смаку. Використо-
вується у свіжому вигляді, 
для , сушіння та заморо-
жування.

  Сорт низькорос-
лий. Стручки прямі, зав-
довжки 12-16 см, яскра-
во-жовтого кольору, без 
волокон, м’ясисті.

Пряноароматичний багато-
річник заввишки 70-80  см, 
більш відомий як берга-
мот. Квіти кулястої форми, 
винно-червоного забарв-
лення, яскраві. Використо-
вують для оформлення 
квіткових композицій, а та-
кож як приправу для при-
готування страв і напоїв. 
Чудовий медонос.

  Морозостійкий, 
заввишки 30 см. Листя ве-
лике, ароматне, швидко 
відростає (5-6 зрізань за 
сезон) та не жовтіє.

  Кущовий компак-
тний сорт заввишки 35-
40  см. Квасолини зелені, 
завдовжки 10-12 см, на рос-
лині їх 10-12. Насінини нирко-
подібні, червоного відтінку, 
середнього розміру. Вико-
ристовують вареним.

Пряна рослина заввишки 
до 70 см, масою до 300 г. 
Листя велике, завдовжки 
68 см, завширшки 3-4 см. 
Містить багато вітамінів та 
мінеральних солей. Вико-
ристовують як приправу 
свіжим і сушеним.

   Перспективний 
гібрид щавлю шпинатного. 
Не потребує утеплення, ви-
тримує морози до -30°С. За 
весь період вегетації кущ 
може дорости до 3-3,5 м. 
Забезпечує приємний смак 
та високий вміст білку і віта-
мінів. Щавнат використову-
ють для приготування сала-
тів, супів, гарнірів, десертів, 
напоїв, начинки для пирогів, 
вареників.

   Сорт стійкий 
до вилягання. Стручки зав-
довжки до 15 см, квасолини 
середні. Цінують за високий 
вміст білка.

 Листя видовжено- 
овальної форми, яскра-
во-зеленого кольору, має 
ніжний приємний смак. Ба-
гатий на білок і залізо. Вико-
ристовують для споживан-
ня свіжим і заморожування.

Багаторічна рослина. Листя 
має присмак часнику. Один 
із найбільш ранніх джерел 
вітамінів. Споживають мо-
лоді пагони та листя свіжи-
ми, соленими, сушеними.

 Один із найкращих 
густокущових сортів. Листя 
темно-зелене, дуже ніжне, 
ароматне та соковите. Зби-
рають через 30-40 днів піс-
ля сходів.

БАЗИЛІК 
ЛИМОННИЙ
ЕБЗ-3

ЛОБОДА 
САЛАТНА ЕЛП-121

ГОРОХ 
ІЗУМРУДНИЙ 
ЖЕМЧУГ ЕГХ-28-В

КРІП ЗЕЛЕНА 
ДОЛИНА ЕКР-11-В

РОЗМАРИН
ЕЛП-23

ПЕТРУШКА
ЦУКРОВА КОРЕНЕВА  
ЕПШ-2

ЧЕБРЕЦЬ (ТИМ’ЯН) 
БОГОРОДСЬКА 
ТРАВА  ЕЛП-34

ГОРОХ ШІСТЬ
ТИЖНІВ ОВОЧЕВИЙ 
ЕГХ-17 ЕГХ-17-В

КВАСОЛЯ
ПАНТЕРА
СПАРЖЕВА ЕКС-9-В

МОНАРДА 
БЕРГАМОТ
ЕЛП-87

ЕПШ-11 ЕПШ-11-В
ПЕТРУШКА 
ГІГАНТЕ 
ДЕ ІТАЛІЯ ЛИСТОВА

КВАСОЛЯ ЕКС-7
КАЛИНКА 
НІЖИНСЬКА

БАЗИЛІК 
ФІОЛЕТОВИЙ 
ЕБЗ-2

ЩАВНАТ ЕШП-7

КВАСОЛЯ 
ЕУРЕКА ЕКС-30-М

ШПИНАТ КРА-
СЕНЬ ПОЛІССЯ
ЕШП-6

ЧЕРЕМША 
ЕЛП-25

КРІП КУЩОВИЙ 
ЕКР-7 ЕКР-7-Б

7 грн
за 0,3 г

6 грн
за 10 нас

12 грн
за 20 г

15 грн
за 10 г

15 грн
за 10 г

6 грн
за 0,3 г

15 грн
за 20 нас

18 грн
за 20 г

6 грн
за 2 г

8 грн
за 0,1 г

15 грн
за 10 г

15 грн
за 50 г

24 грн
за 0,1 г

6 грн
за 2 г

8 грн
за 0,15 г

6 грн
за 10 г

18 грн
за 10 г

6 грн
за 2 г

7 грн
за 0,1 г

6 грн
за 2 г

16 грн
за 20 г

НАБІР ЗЕЛЕНІ ЕКОНОМІЯ 15 ГРН

Салат, Базилік, Кріп, Петрушка, Шпинат, 
Рукола, Мангольд.

АЦ-7-З
27 грн за 7 пакетів
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    Плід округ-
ло-овальний, світло-зеле-
ного кольору, вагою 6-10 кг. 
М’якуш – яскраво-черво-
ний, хрусткої структури, 
дуже солодкий, соковитий. 
Сорт стійкий до розтріску-
вання.

    Плід оваль-
ний, масою 16-22 кг, тем-
но-зелений, зі світлими сму-
гами. М’якуш – ніжний, дуже 
солодкий, без пустот.

   Плід округ-
ло-видовжений, лежкий, ма-
сою 1,5-2 кг. М’якуш – білий, 
ніжний, солодкий, з дуже 
насиченим ароматом. Вико-
ристовують свіжим. 

   Один із найа-
роматніших, стійкий до со-
нячних опіків. Плоди великі, 
масою 3,5-5 кг. М’якуш – бі-
ло-жовтий, товстий, щіль-
ний, соковитий, надзвичай-
но солодкий.

   Сорт з оваль-
ними плодами та яскра-
во-червоним солодким 
м’якушем. Одна рослина в 
середньому формує п’ять 
плодів. Сорт пристосову-
ється до умов вирощування 
в різних регіонах. 

    Плоди ок-
ругло-овальної форми, з 
гладкою поверхнею, біло-
го кольору, із шипуватими 
світло-зеленими смугами, 
вагою 3-4 кг. М’якуш роже-
вого кольору, щільний, со-
ковитий. 

  Сорт із відмінними 
смаковими властивостя-
ми. Плоди овальної фор-
ми, жовті. Масою 3-4 кг. 
М’якуш – білий, ароматний, 
зі смаком банана. Харак-
терна особливість – висо-
кий вміст цукру. Шкірка – 
тоненька. 

  Диня має дуже 
запашний аромат, кругла, 
масою 1-1,2 кг. М’якуш – со-
ковитий, помаранчевого ко-
льору, ніжний. Смакові вла-
стивості відмінні.

   Плоди великі, 
округлі, масою 3,5-5,5 кг. 
М’якуш – соковитий, дуже 
солодкий, ніжний, хрусткий, 
оригінального жовтого за-
барвлення. 

   Плід округлий, 
4-5 кг. М’якуш червоний, 
зернистий, ніжний, солод-
кий. Невибагливий у догля-
ді. Зберігається до Нового 
року, не втрачаючи смако-
вих властивостей. 

  Одна з найсмачні-
ших динь у світовій селекції. 
Плід овальний або круглий, 
1-1,5 кг, транспортабель-
ний. Має високий вміст 
цукру (до 12%) і приємний 
смак. 

   Диня – жов-
то-помаранчева, 0,7-1,3 кг, 
не розтріскується. М’якуш 
білий, щільний, соковитий, 
маслянистий та має дуже 
приємний аромат. 

     Сорт, 
стійкий до фузаріозу й 
антракнозу. Плід  – окру-
глий, масою 8-10 кг, із соко-
витим, ароматним, солод-
ким та хрустким червоним 
м’якушем. 

  Гібрид із плодами 
овальної форми, зеленого 
кольору та масою 12-14 кг. 
М’якуш червоного кольору, 
з дуже солодким смаком.

     Диня – 
округла, 18-20 см, сірува-
то-зелена із сіткою, солод-
ка, з насиченим ароматом. 

   Плоди округ-
ло-овальної форми, світ- 
ло-зеленого кольору, з тем-
но-зеленими смугами се-
редньої величини, вагою 
2,8-3,5  кг. М’якуш рожево- 
червоного забарвлення, со-
ковитий, солодкий. Плоди 
зберігаються понад 30 днів, 
не втрачаючи товарної якості. 

  Плоди овально-ви-
довженої форми, зеленого 
кольору, масою 15-18 кг. 
М’якуш – не волокнистий, 
діамантово-червоний, із со - 
лодким смаком. Універ-
сального призначення. 

  Диня – куляста, 
1-2  кг, гладенька. М’якуш 
помаранчевого кольору, з 
ніжним делікатним солодким 
смаком і запашним арома-
том. Має високий вміст цукру.

РОЯЛ  ЕКВ-61
МАДЖЕСТІК

КАРОЛІНА ГРОС
ЕКВ-29

ТІТОВКА  ЕДН-2  

ЕФІОПКА ЕДН-37 

ЮММІ ЕКВ-58

ЧУМАК ЕКВ-65

ЗВАБА  ЕДН-46   

МЕДОВИЙ 
АРОМАТ ЕДН-31

ЯНУСІК ЕКВ-5

ХОЛОДОК ЕКВ-39

ІНЕЯ  ЕДН-25   

КОЛГОСПНИЦЯ
ЕДН-4

ЕКВ-3 ЕКВ-3-В
КРИМСОН СВІТ

ТАМЕРЛАН F1
ЕКВ-53

ХАНІ Д’Ю    ЕДН-20
(МЕДОВА РОСА) 

КАЗКА F1 
ЕКВ-68

ФАРАО F1   ЕКВ-70

КАНТАЛУП
ШАРЕНТЕ  
ЕДН-27  

8 грн
за 2 г

8 грн
за 1 г

6 грн
за 2 г

6 грн
за 0,5 г

18 грн
за 10 г

38 грн
за 8 нас

6 грн
за 10 нас

21 грн
за 2 г

32 грн
за 8 нас

9 грн
за 10 нас

42 грн
за 8 нас

12 грн
за 1,5 г

8 грн
за 0,3 г

6 грн
за 1 г

16 грн
за 1 г

6 грн
за 1 г

6 грн
за 1,5 г

6 грн
за 2 г

6 грн
за 2 г

КАВУН

ДИНЯ

ЕКОНОМІЯ 10 ГРН!

КОМПЛЕКТ «ТРОПІЧНИЙ РАЙ»
В комплект входять 3 пакети динь  
та 3 пакети кавунів.

АЦ-ЕКВ-ЕДН
29 грн за 6 пакетів



НАБОРИ

 Компактний кущ зі 
сплюснутими слабо-сег-
мен  тованими плодами ва - 
гою 4-7 кг. Колір плоду  – 
світло-сірий, м’якуш пома-
ранчевий, товстий, солод-
кий, соковитий, хрусткий. 
Має високі кулінарні якості. 

  

 Плід короткий, оваль-
ний, слабо ребристий, 5-8 кг, 
хрусткий, солодкий, сма-
чний. Свіжі плоди мають не-
перевершений смак і багато 
якісного насіння.

     

Буряк, Капуста, Морква, 
Квасоля, Цибуля, Перець, 
Томат, Кріп.

Айстра, Агератум, Алісум, 
Чорнобривці, Єшольція, 
Мальва, Волошка, Цинія, 
Лобелія, Космея.

Плід округлий або тро-
хи приплюснутий, масою 
3-5 кг. М’якуш світло-жов-
того кольору, хрусткий, 
завтовшки 5-7 см, солод-
кий. Насіння жовто-кре-
мове. Один із найкращих 
багатонасіннєвих гарбузів. 

  

 Сорт гарбуза мускатно-
го типу з видовжено-цилін-
дричними плодами масою 
3-4 кг. М’якуш помаранче-
вого кольору, щільний, з 
неперевершеним солод-
ким смаком. Споживають 
свіжим, виготовляють сік і 
використовують для приго-
тування страв. 

 Плід світло-зелений 
або жовтий із невеликими 
сірими смугами, до 16 кг. 
М’якуш оранжевого кольо-
ру, щільний, солодкий. Ви-
різняється тим, що не має 
насіннєвої оболонки.

 Плід овальний, довгий 
(до 1,2 м), гладкий, роже-
вий, солодкий, з високим 
вмістом вітамінів. М’якуш 
ніжний та солодкий на смак. 
Чудово зберігається навіть 
до травня. 

 Сорт гарбуза, який за 
смаковими властивостями 
переважає всі відомі сорти. 
Плід округлий, 4-6 кг, соко-
витий, ароматний. Шкірка 
тонка, міцна. Використову-
ють для приготування со-
ків, каші та інших дієтичних 
страв.   

 Плід видовжений, з 
округлим потовщенням на 
кінці, до 50 кг, має пома-
ранчевий солодкий м’якуш. 
Шкірка тонка. Вирізняється 
чудовою лежкістю (у сухому 
та прохолодному місці збе-
рігається до року).

 Плід соковитий, пома-
ранчевого кольору, вагою 
1-1,5 кг, з підвищеним вміс-
том цукрів, каротину, вітамі-
ну А і С. Для дитячого та ді-
єтичного харчування, соків, 
пюре, десертів.  

 Плоди циліндричної 
форми, дуже великі, масою 
15-20 кг (деякі можуть до-
сягати 35 кг). М’якуш має 
відмінний смак. Насіннєва 
камера маленька, розміще-
на в кінці плода. 

Буряк, Морква, Капуста, 
Цибуля, Огірок, Томат, Пе-
рець, Баклажан, Кабачок, 
Редиска.

ЛІКУВАЛЬНИЙ
ЕГР-39

УКРАЇНСЬКИЙ
БАГАТОПЛІД-
НИЙ ЕГР-1

НАБІР АЙСТР 
«РОЗМАЇТТЯ 
КОЛЬОРІВ»

БОРЩОВИЙ 
НАБІР АЦ-8-Б 

ДАМСЬКИЙ
НОГОТОК ЕГР-37

РОДЗИНКА  
ЕГР-36

«ДУХМЯНИЙ 
АРОМАТ»

НАБІР 
ЧОРНОБРИВЦІВ 
«ДИТИНСТВО»

«КАЗКОВИЙ 
ДВІР»

ГОЛОНАСІННИЙ
ЕГР-3

РОЖЕВИЙ
БАНАН ЕГР-22

«ХРУСТКИЙ 
ОГІРОК»

«ЯСКРАВА 
КЛУМБА»

МЕДОВА ЕГР-31 
КРАСУНЯ

ВІКТОРІЯ 
ЦУКІНІ ЕГР-26

«ПОМІДОРНИЙ 
БУМ» 
АЦ-7-ЕТМ – 29 грн за
7 томатів різних кольорів.
АЦ-ЕТМ-В – 32 грн за 
7 високорослих томатів.
АЦ-ЕТМ-Н – 32 грн за 
7 низькорослих томатів.

АЦ-ЕНК-6 – 29 грн за
6 пакетів (набір 6 різних 
сортів)

АЦ-ЕНК-5 – 24 грн за
5 пакетів (5 різних сортів) 

АЦ-ЕНК-О – 24 грн за
5 пакетів однорічних 
квітів 
АЦ-ЕНК-Б – 26 грн за
5 пакетів багаторічних  
квітів

АЦ-ЕНК-7 – 39 грн за
7 пакетів. Айстри різних 
кольорів.

АЦ-10-К – 39 грн за
10 пакетів. 

АЦ-ЕПР-Г – 19 грн за
4 пакетів гіркого перцю.
АЦ-ЕПР-С – 29 грн за
6 пакетів солодкого 
перцю.

АЦ-ЕОГ-Б – 39 грн за 
8 пакетів бджолозапиль-
них огірків.
АЦ-ЕОГ-С  – 59 грн за 
5 пакетів самозапильних 
огірків.

НАБІР ЦИНІЙ 
«ФЕЄРІЯ»

АМАЗОНКА
ЕГР-15

ЛУНГА ПІЄНА
ДІ НАПОЛІ ЕГР-35

НАБІР ОВОЧІВ 
АЦ-10-ОВ

8 грн
за 3 г

6 грн
за 3 г

29 грн
за 8 пакетів

8 грн
за 10 нас

8 грн
за 1 г

9 грн
за 3 г

8 грн
за 10 нас

39 грн
за 10 пакетів

8 грн
за 15 нас

6 грн
за 10 нас

8 грн
за 1,5 г

6 грн
за 2 г

ГАРБУЗ
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ЯНУСІК ЕКВ-5

ХОЛОДОК ЕКВ-39

ІНЕЯ  ЕДН-25   

КОЛГОСПНИЦЯ
ЕДН-4



УСЕ ГЕНІАЛЬНЕ –  
ПРОСТЕ

Сорт смородини із зеленими плода-
ми з’явився випадково – у процесі се-
лекції інших сортів. Це вільне запилення 
фінського сорту Оджебін. Зеленоплідна 
смородина така сама на смак, як і чор-
ноплідна. Вона соковита, ніжна, має 
ягоди з міцною шкіркою, але не твер-
дою, тому їх можна довго зберігати й 
легко транспортувати.

ЩЕ ОДНА КОРИСНА  
ВЛАСТИВІСТЬ

Єдина вада – дещо дрібніші ягоди, 
ніж у традиційних сортів, наприклад у 
Ювілейної Копаня. Але цей незначний 
мінус компенсується суттєвим плюсом.

Окрім того, що зеленоплідна сморо-
дина містить вітаміни та мікроелемен-
ти, як і чорноплідна, і не поступається 
останній за вмістом вітаміну С, за який і 
цінують ягоди, вона ідеально підходить 
тим, хто має алергію на барвники при-
родного походження.

ОРИГІНАЛЬНЕ 
ВАРЕННЯ

Особливо цінна зеленоплідна смо-
родина для дітей, які хворіють на алер-
гію та діатез. Їм можна вживати ці яго-
ди без жодного застереження й ризику 
для здоров’я. Тим паче, що зеленоплідну 
смородину так само можна заморожу-
вати, готувати з неї варення, джеми, 
компоти. Так, вони набувають незвич-

ДИВО-СМОРОДИНА: 
зелена, але стигла,  
смачна й дуже корисна

Середьопізній сорт. Кущ середньорослий, висотою до 1,2 м. Плоди середніх розмірів (маса до 
4 г), ароматні, з кисло-солодким смаком. Насіння дрібне, шкірочка тонка, напівпрозора. Виріз-
няється подовженим терміном плодоношення – з липня до вересня.

СМАРАГДОВЕ НАМИСТО                             ОКН-3199 55 грн за 2-4 л

Сьогодні так багато сортів 
смородини, що легко 
розгубитися, але кожен хоче 
посадити щось нове й вельми 
оригінальне. Селекціонери 
постійно працюють над тим, 
щоб винайти ягідку-новинку, 
але іноді це трапляється зовсім 
випадково. Так було винайдено 
зеленоплідну смородину. Хтось 
подумав, що це брак селекції, 
а хтось звернув на неї увагу й 
не пошкодував – тепер кожен 
може спробувати цю диво-ягоду, 
яка нічим не поступається 
своїм кольоровим родичкам і 
навіть має переваги. Які саме – 
розповідає наша експертка – 
Зінаїда ШЕСТОПАЛ.

Зинаїда ШЕСТОПАЛ – 
видатний  український
селекціонер

Гіпоалергенний, корисний навіть 
для діабетиків, середньостиглий 
сорт! Плоди жовто-зелені, масою 
від 2 г, з приємним кисло-солод-
ким смаком. Сорт стійкий до хво-
роб і морозів. Відмінно підходить 
для заморозки, приготування 
джемів і варення.

Ранній сорт зеленоплідної сморо-
дини. Кущ компактний, низькорос-
лий, крона розлога. Ягоди масою 
від 1,2 г, світло-жовтого відтінку, 
зібрані в китиці, кисло-солодкого 
смаку. Наздвичайно врожайний – 
2,5 кг з куща.

Великоплідний сорт середнього 
терміну дозрівання. Кущ серед-
ньорослий. Плоди масою 4-8 г. 
Смак кисло-солодкий з освіжаю-
чим приємним післясмаком. Від-
рив сухий. Транспортабельний. 
Має високі товарні якості. Урожай-
ність – 4-5 кг з куща.

Пізньостиглий сорт, вирізняється 
підвищеним вмістом цукрів – ягоди 
солодко-кислі, середніх розмірів – 
від 3 г, з сухим відривом, дуже аро-
матні. Високоврожайний. Стійкий 
до хвороб.

ЗОЛОТО ІНКІВ
ОКН-3065

СЛЬОЗА ІСІДИ
ОКН-2977 ШАМАН ОКН-3227  

ПОДАРОК АСТАХОВА
ОКН-3228

55 грн
за 2-4 л

55 грн
за 2-4 л

55 грн
за 2-4 л

55 грн
за 2-4 л

ного, як для смородини, кольору, але ж 
смачно, корисно й цілком безпечно!

ЯК ДОГЛЯДАТИ ТА 
КОЛИ ЧЕКАТИ?

Кущі прямостоячі, не підмерзають. До-
глядають за ними так, як і за звичайними. 
Зелена смородина добре зав’язується і 
плодоносить. Якщо підживлюватимете її 
під корінь чи позакоренево, забезпечува-
тимете належну вологість ґрунту й пові-
тря, дбатимете про профілактику хвороб 
і захищатимете від шкідників, то отрима-
єте дуже щедрий урожай.

Світлана Тернова
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ПОДАРОК АСТАХОВА
ОКН-3228

Для доброї культивації субтропіч-
них рослин треба дещо змінити тех-
нологію вирощування, враховуючи 
особливості помірного клімату, на-
самперед холодніші зими, ніж у суб-
тропіках.

ЯК ПОСАДИТИ ГРАНАТ: 
Необхідно викопати ямку розмі-

ром приблизно 35*35*35 см. Одну 
стінку зробити похилу, щоб зручно 
було висаджувати саджанець під ку-
том. Якщо  ґрунт бідний, то можна по-
класти в яму 1-2 лопати перегною та 
добре перемішати з землею.

Саджанець краще висаджувати 
під нахилом, заглиблюючи стовбур та 
нижню частину гілок на 10-20 см. 

Корінь розправляють, засипають 
яму ґрунтом та після цього добре по-
ливають.

Садити гранати треба на сонячно-
му місці, захищеному від вітру. Най-
краще підходять ділянки біля дому, 
паркана з південного або півден-

но-західного боку. Формуйте гранат 
як кущ і на зиму пригинайте гілки до 
землі, а зверху накрийте утеплюва-
чем, товщина якого залежить від ре-
гіону вирощування та якості: на Пів-
дні України менша, ніж на Півночі.

Для теплоізоляції можна вико-
ристовувати різні матеріали: очере-
тяні мати, мішки з тирсою, пінопласт, 
кукурудзяні чи соняшникові стебла 
тощо. Зверху рекомендують поклас-
ти шифер, фанеру або накрити плів-
кою. 

Якщо зверху не використовуєте 
гідроізоляції, то не застосовуйте як 
утеплювач матеріали, які намокають 
і довго не висихають, зокрема опале 
листя. Хоча невкриті кущі пошкоджу-
ються при зниженні температури до 
-15°C, укривайте рослину тоді, коли 
настануть приморозки – приблизно 
-5°C. Навесні розкривайте за теп-
лішої погоди. Якщо ж вдарять силь-
ні приморозки – варто знову вкрити 
гранат.

ГРАНАТ: 
особливості 
садіння та догляду

Гранат – цінна субтропічна 
плодова культура, схожа за 
біологічними особливостями на 
інжир, яку також можна вдало 
вирощувати майже на всій 
території України.

Один з найбільш адаптованих до нашого кліма-
ту сортів. Формується або як невелике дерево, 
або як широкий кущ, виростає до 2,5-3 м. Пло-
ди швеликі, округлі, масою 200-500 г рожевого 
забарвлення, зерна темно-рожеві, дозрівають 
на початку жовтня. Смак приємний, кисло-со-
лодкий. Морозостійкість -18°C.

АК-ДОНА
ІГТ-4 ОКН-2220

199 грн
за 1 шт

Сорт виведений в Нікітському ботанічному 
саду та адаптовано до нашого клімату. Може 
бути як невеликим деревом, так і кущем - ви-
ростає до 2 м заввишки. Плоди великі 350-
500 г, округлі, рожеві або світло-червоні, дозрі-
вають на початку жовтня. Шкіра плода тонка, 
зерна великі, темно-вишневі, солодко-кислі із 
приємним ароматом. Насіння невелике. Моро-
зостійкість -15°C.

ГЮЛОША РОЖЕВА
ІГТ-6 ОКН-3219

199 грн
за 1 шт

229 грн
за 2-4 л

229 грн
за 2-4 л
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Надранній сорт, що починає плодоносити з 
першої декади червня і щедро плодоносить 
аж до другої декади липня,тобто впродовж 40-
45 днів. Ягоди масою 5-9 г, ароматні і смачні 
(некислі). Під час транспортування не мнуться, 
не втрачають сік.

Один із найсолодших ремонтантних сортів. 
Кущ із довгими прямостоячими пагонами до 
2-х метрів. Ягоди змінюють колір від помаран-
чевого до рожевого кольору,  вагою від 4  г. 
М’якоть солодка соковита смачна. Гіпоалер-
генний сорт – можна споживати діабетикам, 
вагітним та малим дітям.

Ультрарання! Ягоди масою до 10 г, м’ясисті, 
одномірні, дуже смачні – солодкі, з невеликою 
приємною кислинкою і насиченим малино-
вим ароматом. Морозостійка. Врожайність – 
4-6 кг з куща.

Середньостиглий ремонтантний сорт. Кущ із 
розлогими гілками, високий – 2-2,5 м, потуж-
ний. Ягоди крупні – 4,5-5 г, від золотисто-жов-
того до насиченого помаранчевого кольору, 
на смак солодкі з ледь помітною кислинкою. 
Віддає врожаї до перших заморозків. Вро-
жайність із дорослого куща – до 3 кг. Морозо- 
та хворобостійкий.

Пізній сорт ремонтантної малини. Кущ із пря-
морослими стеблами заввишки 2 м. Ягоди ма-
сою 5-7 г щільні, солодкі, соковиті, червоного 
кольору. Дозрівають у другій половині серпня. 
Врожайність – 2-2,5 кг.

Середньопізній ремонтантний сорт висотою 
1,5-2 м. Ягоди масою 9 г, конусовидної форми, 
дуже ароматні. М’якоть з щільною шкіркою, 
солодка, соковита. Сорт стійкий до хвороб та 
транспортабельний. Після збирання не темніє 
та не тече.

МАРІЯ ОКН-558

ДАБЛ ГОЛД              ОКН-3269

ЛЯШКА ОКН-272

ПОМАРАНЧЕВЕ ДИВО
ОКН-2662

ПОЛОНЕЗ ОКН-3104

ЖОЗЕЛІ         ОКН-3268

65 грн
за 2-4 л

65 грн
за 2-4 л

65 грн
за 2-4 л

65 грн
за 2-4 л

65 грн
за 2-4 л

65 грн
за 2-4 л

МАЛИНА

Кущ висотою 3,5 м. Ягода 1-2 см, 
яскраво-червона, солодка із пас-
льоновим присмаком, із дрібними 
насінинами, котрі при з’їданні не 
відчуваються. При сушінні та замо-
рожуванні присмак втрачається 
та ягоди стають дуже смачними. 
Плодоносить з липня по жовтень 
на гілках цьогорічного приросту.

Невибагливий морозостійкий сорт 
висотою до 2,5 м. Ягоди великі, 
янтарно-жовті, солодкі, аромат-
ні. Кущ плодоносить із серпня по 
жовтень на 2-3 рік після посадки. 
Зрілі плоди їстівні свіжі й сушені, 
можна додавати до салату чи чаю.

Середньостиглий сорт, сильно-
рослий, досягає висоти до 3-5 м 
із річним приростом 0,5-1 м на рік. 
Морозостійкий. Плоди яскравого 
помаранчево-червоного кольо-
ру, солодкі. Достигає поступово з 
серпня по жовтень. Починає пло-
доносити на 2-3 рік після посадки. 
Врожайність висока – 6-8 кг ягід із 
дорослого куща.

Сорт високоврожайний, само-
плідний, невибагливий, стійкий до 
хвороб і шкідників. Ягоди солодкі, 
соковиті, ледь терпкі, смак мають 
унікальний — подібний до вино-
граду, вишні, смородини, ананаса, 
стиглої хурми та інжиру водночас. 
В Японії ягоду називають плодом 
довголіття та здоров’я і обов’яз-
ково включають у раціон дітей. З 
плодів готують варення, компоти, 
соки, желе та вина.

ТІБЕТСЬКЕ    ОКН-631

СВІТ АМБЕР    ОКН-1821  

МАГІЯ ЛЮБОВІ 
ОКН-3043

ГУМІ        ОКН-218
79 грн

за 0,5-1,5 л

79 грн
за 0,5-1,5 л

89 грн
за 0,5-1,5 л 69 грн

за 0,5-1,5 л

ГОДЖІ
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ПОЛОНЕЗ ОКН-3104

ЖОЗЕЛІ         ОКН-3268

Ультраранній сорт із найвищими смаковими 
якостями – дегустаційна оцінка 5 балів із 5 
можливих! Ягоди масою 1-1,5 г, темно-черво-
ного кольору. Сорт жаро-, посухо- та хворобо-
стійкий.

Запилювач для жіночих сортів. Для нормаль-
ного запилення і зав’язування плодів бажано 
на 4 жіночих посадити 1 чоловічу рослину. Не 
плодоносить, цвіте з середини травня до сере-
дини червня.

Ранньостиглий, дуже врожайний сорт. Пло-
ди масою 0,8-10 г, кремові, формують висячі 
кисті довжиною 4-5 см. Ягоди щільні, хрум-
кі, солодкі, освіжаючого смаку. Не викликає 
алергію!

Безколючковий жіночий, морозостійкий сорт. 
Ягода дозріває на початку серпня, помаран-
чева,  кисло-солодка, до 0,8 м. Ягода відрива-
ється від пагонів легко. Потребує запилювача.

Один із найсмачніших сортів – дегустаційна 
оцінка 4,8 бала з 5 можливих! Сорт ранньо-се-
реднього терміну дозрівання. Ягоди тем-
но-червоного кольору, масою 0,8-1 г, зібрані в 
кисті 10-12 см довжиною, ароматні. Сорт стій-
ких до хвороб. Високоврожайний.

Кущ або деревце висотою до 2 м, без шипів. 
Дозріває на початку серпня. Ягоди жовті, 0,8 г, 
ароматні, кисло-солодкі. Вступає у плодо-
ношення на 3-4-й рік. Врожайність до 20 кг з 
куща на 6-7-й  рік. Витримує морози до -40°С.

ЙОТА ОКН-3270

ЧОЛОВІЧА  ОКН-86

ІМПЕРАТОРСЬКА БІЛА
ОКН-3126

ЄВА         ОКН-2485

ВИШНЕВА ОКН-3271

ЛИБІДЬ      ОКН-625

59 грн
за 2-4 л

189 грн
за 2-4 л

59 грн
за 2-4 л

189 грн
за 2-4 л

59 грн
за 2-4 л

189 грн
за 2-4 л

Дерев’яниста ліана до 10 м. Листя еліптичне 
або овальне, квітки біло-рожеві, запашні, зі-
брані в китицю. Плід – куляста кістянка чер-
воного кольору. Стебла, коріння та плоди при 
розтиранні пахнуть лимоном. Має цілющі вла-
стивості.

Компактне дерево, високої врожайності. Тер-
мін дозрівання –  III декада серпня. Плоди різної 
форми: еліпсовидні, грушевидні, шароподібні. 
За кольором: від жовто-червоного до темно-ко-
ричневого. Плоди ніжні та соковиті, масою до 
50 г, за смаком кисло-солодкі. Фрукт морозять, 
сушать, консервують. У свіжому вигляді, в хо-
лодильнику зберігається більше місяця.

Пізньостиглий сорт. Кущ висотою до 4 м. Пло-
ди синьо-чорного кольору, грушоподібної 
форми, близько 1,5 см у діаметрі, дозрівають 
у І декаді серпня. Смак солодкий з невеликою 
кислинкою. Стійкий до морозів (-40°C), шкідни-
ків і хвороб.

ЛИМОННИК КИТАЙСЬКИЙ 
ОКН-90 САДЖАНЕЦЬ ЗІЗІФУС

ОКН-2951

ІРГА КРАСНОЯРСЬКА
ОКН-1757

69 грн
за 0,5-1,5 л

189 грн
за 2-4 л

179 грн
за 2-4 л

ПОРІЧКА

Селек-
ційний 
прорив!

Ранньостиглий сорт, вирізняється 
надзвичайно солодкими та аромат-
ними плодами. Ягоди світло-золо-
тистого кольору. Ягоди гарно зби-
раються та транспортуються. Сорт 
стійких до хвороб та морозів.

Пізньостиглий сорт. Ягоди великі, 
масою 15-20 г, солодкі з легкою 
кислинкою, з щільною шкіркою, 
яка з сонячної сторони має інтен-
сивне фіолетове забарвлення. Мо-
розо- та посухостійкий сорт.

Раньостиглий сорт, ягоди масою 
6,5-7,5 г, кисло-солодкого десерт-
ного смаку. Кущі середньорослі, 
мало розлогі, з великою кількістю 
пагонів. Гілки майже без колючок. 
Стійкий до морозів та хвороб.

Пізній морозо- та посухостійкий 
сорт. Ягоди великі, масою 4-6 г, зі 
слабким восковим нальотом, смач-
ні, кисло-солодкі. Урожайність із 
дорослого куща 6 кг.

КУРШУ ДЗІНТАРС
ОКН-3272 ФІНІК ОКН-3273

УРАЛЬСЬКИЙ 
ІЗУМРУД ОКН-325 СЕРЕНАДА  ОКН-1702

79 грн
за 2-4 л

79 грн
за 2-4 л

79 грн
за 2-4 л 79 грн

за 2-4 л

АҐРУС

ОБЛІПИХА
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Канадський сорт з пізнім терміном 
плодоношення. Ягоди дуже ве-
ликі – понад 5 г, чорно-фіо летові, 
з щільним і м’ясистим м’якушем. 
Мають вишуканий солодко-кис-
лий смак із легким фруктовим 
присмаком. Ягода доб ре зберіга-
ється, тому придатна для трива-
лого транспортування.

Ранній сильнорослий сорт. Кущ 
висотою 2-3. Ягоди великі – дов-
жиною до 3-х сантиметрів та вагою 
до 2-х грам. М’якуш соковитий, 
приємного кисло-солодкого смаку. 
Сорт невибагливий, морозо- та по-
сухостійкий. Починає плодоносити 
вже на другий рік.

Пізній сорт канадської селекції. 
Ягоди дуже великі, масою до 4 г, 
фіолетового кольору з сизим на-
льотом і щільною шкіркою. М’якоть 
м’ясиста, солодка, ароматна. 
Може плодоносити у перший рік 
після посадки, врожайність до 
6 кг із дорослого куща. Сорт не 
схильний до захворювань.

Новий середньостиглий сорт ка-
надської селекції. Кущ високий – до 
2-х метрів із густою кроною. Ягоди 
великі – від 3-х г видовжено оваль-
ної форми, довго тримаються на гіл-
ках, не обсипаються. М’якоть щіль-
на соковита, кисло-солодка, без 
гіркоти. Врожайність із дорослого 
куща – 4-4,5 кг.

Пізній сорт канадської селекції. 
Плоди солодкі, масою до 4 г, доз-
рівають у третю декаду липня. 
Шкірочка синя, з легким сірува-
тим нальотом, м’якуш щільний і 
соковитий. Має неперевершений 
смак – став новим стандартом 
ягідного смаку! Врожайність – 
більше 4 кг з куща.

Сорт середнього терміну дозрі-
вання. Кущ середньорослий до 
1,5 м із потужними пагонами. Пло-
ди з темно-синім, блакитним на-
льотом, соковиті, кисло-солодкі, 
без гіркоти. Ягода вагою від 2 г, 
не осипаються з куща. Морозо- та 
хворобостійкий сорт. 

Середньостиглий сорт. Ягоди ве-
ликі,  зав’язуються рясно, масою 
1,5-2 г, темно-фіолетові з восковим 
нальотом, не осипаються. Смак 
приємний, кисло-солодкий. Моро-
зостійкість  – висока.

Поліпшує ріст, плодоношення і збіль-
шує стійкість рослин до несприятли-
вих умов та ураження шкідниками. 
Прискорює дозрівання плодів та 
збільшує врожайність.

БОРЕАЛ БІСТ 
ОКН-2095

РЕБЕКА         ОКН-3018

БОРЕАЛ Б’ЮТІ
ОКН-2093

ПОЛУНИЧНА
СЕНСАЦІЯ       ОКН-3140

БОРЕАЛ БЛІЗЗАРД
ОКН-2094

РУБЕН ОКН-3019

ЮГАНА        ОКН-788

ДОБРИВО ДЛЯ 
ПЛОДОВО-ЯГІДНИХ
УЗЗ-12 УЗЗ-12-В

139 грн
за 0,5-1,5 л

139 грн
за 2-4 л

139 грн
за 2-4 л

52 грн
за 300 г

139 грн
за 0,5-1,5 л

139 грн
за 2-4 л

139 грн
за 0,5-1,5 л

139 грн
за 2-4 л

119 грн
за 0,5-1,5 л

24 грн
за 100 г

ЖИМОЛОСТЬ

Надранній безколючковий, тран-
спортабельний польський сорт. 
Ягода велика, масою до 8 г, чорна, 
блискуча, солодка. Плодоносить 
із 2-го року на минулорічних па-
гонах, на початку липня. Врожай-
ність – до 8 кг з куща.

Новий ранній сорт ожини амери-
канської селекції.  Вражає вели-
кими – до 10 г,  дуже солодкими, 
ароматними плодами. Плоди вза-
галі без кислинки, що дуже рідко 
буває у ожини. Пагони безколюч-
кові, довжиною до 2,5 м. Морозо-
стійка, не вражається сонячними 
опіками.

Новий сорт ранньої ожини аме-
риканської селекції. Дуже де-
коративний за рахунок великих 
напівмахрових білих з рожевими 
кінчиками квітів. Пагони не колючі, 
сланкі. Ягоди великі, смачні. Сорт 
врожайний. Можливий механічний 
збір. Невибагливий.

Середньорослий, ремонтантний, 
самозапильний сорт без колю-
чок. Ягоди – 20-25г солодкі, смачні 
та дуже соковиті. Врожайність із 
дорослого куща – 5-7 кг. Початок 
дозрівання першої хвилі врожаю – 
в червні, другий – в серпні. Сорт 
стійкий до посухи та морозів.

БЖЕЗІНА    ОКН-1088 СВІТ ПАЙ        ОКН-2924
ХАЛЛ Б’ЮТІ    ОКН-2923 БЛЕК ДЖЕМ        ОКН-3141

120 грн
за 2-4 л

120 грн
за 2-4 л

130 грн
за 2-4 л89 грн

за 0,5-1,5 л
89 грн
за 0,5-1,5 л

89 грн
за 0,5-1,5 л

99 грн
за 0,5-1,5 л

ОЖИНА

Жимолость – рослина, яка потребує перехресного запилення. Хочете мати щедрий врожай – висаджуйте 
не менше 3 сортів. Що більше сортів, то вищий врожай!

ЕКОНОМІЯ 118 ГРН! КОМПЛЕКТ ІЗ 3-Х САДЖАНЦІВ ЖИМОЛОСТІ РІЗНИХ СОРТІВ НА ВИБІР КОМПАНІЇ ОКН-3122 – 299 грн
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ЮГАНА        ОКН-788

ДОБРИВО ДЛЯ 
ПЛОДОВО-ЯГІДНИХ
УЗЗ-12 УЗЗ-12-В

БЛЕК ДЖЕМ        ОКН-3141

Ранній сорт. Ягоди великі, видовжені, 3,5-4 г 
з міцною шкіркою, світло-блакитного кольору 
із сильним нальотом, не повністю стиглі яго-
ди мають характерний червоний колір. Сорт 
є одним із найбільш врожайних – 4,5-9 кг з 
дорослого куща. Дуже зимостійкий, витримує 
морози до -40°С.

Чоловіча листопадна ліана. Одна 
ліана може запилити 5-7 жіно-
чих (але одного виду аргута). Кущ 
сильнорослий; садити потрібно на 
відстані 4-5 м від інших актинідій.

Сорт стійкий до хвороб та морозів 
(до -28°С), висотою до 2 м, густий, 
щільний, потребує обрізки. Ягоди 
діаметром 11-15 мм, транспорта-
бельні, добре зберігаються, не 
розтріскуються, можуть осипати-
ся, дозрівають із серпня – по ве-
ресень. М’якоть ароматна, густа, 
желейна, кисло-солодка. Врожай-
ність із дорослого куща – до 7 кг.

Сорт ранньостиглий, стійкий до хвороб та 
шкідників. Кущ високорослий із сильними, 
прямостоячими пагонами висотою 1,5-2 м. 
Квіти – дзвоникоподібні, білі, ароматні. Яго-
ди – блакитні, зі світлим нальотом, великі, 
діаметром 16-18 мм та масою 4-5 г, транспор-
табельні. Відрив –сухий. М’якоть – ароматна, 
щільна, солодка з легкою кислинкою. Вро-
жайність – до 6 кг із дорослого куща.

Чудовий сорт української селекції з 
великими, 15-18 г, червоними аро-
матними солодкими плодами. Уро-
жай – рясний, достигає у вересні. 
Ягоди на кущі можуть зберігатися 
до морозів. Надзвичайно корисна й 
водночас декоративна рослина.

Ранній сорт, плоди дозрівають уже 
в кінці серпня! Плоди – червоні, 
масою 8-10 г, солодкі, шкірка тон-
ка. Плодоносить на 2-3 рік. Витри-
мує морози до -28°С.

• Новинка української селекції. • Надрання – достигає в червні!
• Суперсолодка! Без кислинки. • Дуже урожайна – понад 4,5 кг ягід з куща!
• Надстійка до морозів! До -35°С. • Витримує посуху та стійка до хвороб!
• Високий рівень самоплідності! • Ідеальна для сушіння.
Ягоди вирівняні за розміром (і без гігантів, і без дрібних), масою 1,3 г, 
із оригінальним смаковим відтінком, солодкі з кислинкою, ароматні, 
універсального призначення, ідеально підходять для сушіння. Високий 
рівень самоплідності. Сорт один із найневибагливіших у вирощуванні. 

Сорт пізньостиглий, стійкий до хвороб, шкідни-
ків та морозів (витримує -30°С), висотою 1,5 м. 
Ягоди великі, діаметром понад 2 см (окремі – до 
3 см) та масою 2 г. М’якоть десертна, смачна, 
ніжна, делікатна, ароматна, середньої щіль-
ності. Плодоношення регулярне та тривале з 
початку серпня до середини вересня. Врожай-
ність із дорослого куща – до 8 кг.

Високоурожайний сорт україн-
ської селекції, виведений у Київ-
ському ботсаду. Ягоди – великі, ок-
руглі, «фігуристі», світло-зеленого 
кольору, смачні, ароматні. Любить 
захищені від вітру місця, легкі, ро-
дючі, без застою води ґрунти.

ПАТРІОТ         ОКН-552

АРГУТА ЧОЛОВІЧА
ОКН-1075 

ЕЛІОТ   ОКН-223

СПАРТАН ОКН-297

ПУРПУРОВА        ОКН-479
АРГУТА СКАРЛЕТ 
СЕПТЕМБЕР ОКН-1836

ЧОРНИЦЯ ФІОЛЕНТ (ЕКСКЛЮЗИВ)            ОКН-2728

ЧЕНДЛЕР  ОКН-298

ФІГУРНА ОКН-577

89 грн
за 0,5-1,5 л

129 грн
за 2-4 л 129 грн

за 2-4 л

89 грн
за 0,5-1,5 л

Сорт стійкий до хвороб, шкідників 
і морозів (-31 °С), висотою 1,5-1,6 м. 
Ягоди великі, діаметром до 20 мм та 
вагою до 2 г, зібрані у кетяги. М’якоть 
щільна, соковита, смачна, солодка, 
з приємною кислинкою. Починають 
дозрівати у другій декаді липня, від-
мінно зберігаються й добре тран-
спортуються. Урожайність із дорос-
лого куща – до 8 кг з куща.

ДЕНІС БЛЮ          ОКН-292

129 грн
за 2-4 л

139 грн
за 2-4 л

89 грн
за 0,5-1,5 л

89 грн
за 0,5-1,5 л

89 грн
за 0,5-1,5 л

89 грн
за 0,5-1,5 л

99 грн
за 0,5-1,5 л

89 грн
за 0,5-1,5 л 89 грн

за 0,5-1,5 л

89 грн
за 0,5-1,5 л

ЛОХИНА

Морозостійкий сорт. Ягоди дуже великі, 22-
27 мм діаметром і масою до 2,1 г, довгасті, з 
восковим нальотом, достигають у жовтні. 
М’якоть соковита, ніжна, кисло-солодка. Уро-
жайність з куща – до 3 кг.

Великоплідний сорт, плоди якого можуть збе-
рігатися в свіжому вигляді близько року! Яго-
ди вагою близько 1,7 г, дозрівають у вересні. 
М’якоть – соковита, кисло-солодка. Врожай-
ність із дорослого куща – до 2,5 кг.

Морозостійкий середньорослий, компактний 
сорт. Ягоди – 18-20 мм діаметром і вагою 
близько 1,7 г, дозрівають у серпні-вересні. 
М’якоть – соковита, тверда, кисло-солодка. 
Врожайність із дорослого куща – до 2 кг.

ПІЛІГРІМ ОКН-96

СТІВЕНС ОКН-98 БЕН ЛІР                     ОКН-97 

69 грн
за 0,5-1,5 л

69 грн
за 0,5-1,5 л

69 грн
за 0,5-1,5 л

АКТИНІДІЯ

ЖУРАВЛИНА

ЕКОНОМІЯ 89 ГРН! КОМПЛЕКТ ІЗ 4-Х САДЖАНЦІВ ЛОХИН РІЗНИХ СОРТІВ ОКН-569 – 267 грн
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 Для дієтотерапії хронічних бронхітів 
доцільно використовувати виноград аро-
матних сортів – Ізабелла, Мускат тощо.

 Для підвищення імунітету відтисніть 
виноградний сік, а масу, що залишилася 
(разом із кісточками), просушіть і подріб-
ніть на млинку для кави. Залийте столову 
ложку порошку склянкою окропу в тер-
мосі та вживайте по склянці на день.

 Щоб позбутися подагри, протягом 
трьох місяців вживайте свіжий виноград, 
починаючи із 200 г ягід на день, посту-
пово довівши добову дозу винограду до 

двох кілограмів. Уранці та ввечері, перед 
споживанням їжі, пийте виноградний сік 
за такою схемою: перші три дні – по 1/4 
склянки, потім п’ять днів – по 1/2, наступ-
ні п’ять днів – по 3/4, ще п’ять днів – по 
склянці, останні п’ять днів – 1,25 склянки. 

 З лікувальною метою краще вжи-
вати виноград, який полежав два-три 
дні після збору, без шкірки (вона про-
вокує метеоризм) та кісточок (вони мо-
жуть спричинити закрепи). 

 Виноград містить три вітаміни, вкрай 
необхідні для кровотворення: фолієву кис-

лоту, яка посилює кровотворення (якщо 
споживати виноград до кілограма на добу, 
можна отримати дві-три добові норми фо-
лієвої кислоти), вітамін К, який позитивно 
впливає на систему згортання крові, і віта-
мін Р, що зміцнює стінки кровоносних су-
дин та нормалізує артеріальний тиск. 

Суперанній сорт – повне 
дозрівання вже в кінці 
липня! Грона великі, ма-
сою від 0,5 кг до 1 кг. Ягоди 
яскраво-рожеві, масою 10-
14 г, м’ясисті, хрусткі, над-
звичайно соковиті, дуже 
солодкі з мускатними 
нотками. Не розтріскуєть-
ся. Самозапильний. Висо-
коврожайний. Морозо- та 
хворобостійкий. Лауреат 
виставки «Золоте Гроно» 
у номінації «Найкращі сма-
кові якості».

Ранній гігантський сорт! 
Грона дуже великі, масою 
від 0,7 кг до 1,2 кг. Ягоди 
темно-фіолетові, видовже-
ні, масою 20-24 г, м’ясисті, 
хрусткі, соковиті, з підвище-
ним вмістом цукрів. Ягоди 
можуть довго зберігатися 
на кущі без втрати товарних 
якостей. Транспортабель-
ний. Самозапильний. Моро-
зостійкий. Має підвищену 
стійкість до хвороб.

Ранній, високоврожайний, 
безкісточковий, транспор-
табельний сорт. Грона ко-
нічні, довгі, масою 0,6-1 кг. 
Ягоди масою 3,5-4,5 г, не 
пошкоджуються сонячни-
ми опіками. Шкірка щільна, 
не розтріскується після 
дощів. М’якоть м’ясиста, 
соковита, приємного гар-
монійного смаку. Підходить 
на родзинки.

Середньостиглий, попу-
лярний завдяки високому 
товарному вигляду. Грони 
конічні, масою 0,7-1,2 кг. 
Ягоди овальні, масою 6-8 г, 
щільні, м’ясисті, солодкі з 
нотками мускату, при пе-
резріванні не обсипають-
ся. Підходить на родзинки.

Сорт з дуже вишуканим 
смаком! Ягоди – 8-12 г, 
практично без кісточок. 
М’якоть соковита, со-
лодка, з нотками шоко-
ладу, мускату, вишні. Гро-
на масою 1 кг. Сорт стійкий 
до захворювань, високо-
врожайний, має відмінну 
транспортабельність.

ДИНЬКА 
ОКН-3264

РЕМБО ОКН-3265
ВОЛОДАР 
КИШМИШ ОКН-3266

СТОЛІТТЯ
КИШМИШ ОКН-3022 АКАДЕМІК

ОКН-2354

229 грн
за 2-4 л

229 грн
за 2-4 л

149 грн
за 2-4 л

149 грн
за 2-4 л 139 грн

за 2-4 л

ВИНОГРАД – 
бальзам для серця
Винограду можна присвячувати оди і за смакові,  
і за лікувальні властивості. З’явився навіть спеціальний 
напрямок – виноградолікування (ампелотерапія). Адже 
сонячне гроно – це справжні ліки, які нормалізують 
роботу серця, артеріальний тиск, поліпшують апетит і 
позбавляють безсоння, швидко зменшують набряки.
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АКАДЕМІК
ОКН-2354

Один з найсолодших су-
перранніх сортів! Ягоди 
великі, 10-14 г, м’ясисті, 
дуже солодкі, з нотками 
мускату. Не горошаться, 
не розтріскуються. Шкір-
ка тонка. Грона – 700-900 г. 
Підходить для продажу, 
має високі показники то-
варності та транспорта-
бельності.

Ранній сорт, вирізняється 
надзвичайно привабли-
вими плодами, і дуже ви-
сокими показниками сма-
кових якостей. Грона масою 
1-1,2 кг, ягоди великі, масою 
12-15 г, однорідні. М’якоть 
соковита, хрумка, солодка 
з квітковими нотками. Ви-
соковрожайний. Стійкий до 
хвороб!

Ранній сорт з дуже вели-
кими ягодами, середньою 
масою 20-25 г! Грона – 600-
900 г. М’якоть соковита, м’я-
систа, дуже гармонійного 
смаку. Не розтріскується, 
осами не пошкоджується. 
Має підвищену стійкість до 
хвороб і морозів, а також ви-
сокі показники товарності й 
транспортабельності.

Ранній, один із найбільш 
крупноплідних сортів! 
Грона великі, масою 1-1,5 кг. 
Ягоди, масою 20 г, не горо-
шаться, ароматні. М’якоть 
хрустка, соковита, приємно-
го, гармонійного смаку зі 
збалансованою цукристі-
стю. Завдяки своїй щільній 
шкірці, можуть довго висіти 
на лозах, при цьому не втра-
чають смаку і товарного ви-
гляду.ПАРИЖАНКА 

ОКН-2942
БАЙКОНУР
ОКН-2445

ЕВЕРЕСТ 
ОКН-2715

ДУБОВСЬКИЙ 
РОЖЕВИЙ
ОКН-3002

139 грн
за 2-4 л

139 грн
за 2-4 л

139 грн
за 2-4 л

179 грн
за 2-4 л

ЕКОНОМІЯ
120 грн.!

ВИНОГРАД, 
КОМПЛЕКТ 

3-Х ШТ. 
НА ВИБІР КОМПАНІЇ

ОКН-3267
375 грн
за комплект

  Виноград, особливо мускатних сор-
тів, має особливі фітонцидні властивості, 
завдяки чому пригнічує кишкову паличку. 

 Виноград – дуже цінний дієтичний 
продукт, який має сечогінну, проносну і 
потогінну дію. 

 Лікарі радять пити виноградний сік, 
починаючи зі склянки вранці натщесер-
це за годину перед споживанням їжі, та 
ввечері, доводячи разову дозу до двох 
склянок. Під час лікування соком добова 
доза не має перевищувати 1200  г. Курс 
такого лікування – три-п’ять тижнів. Вод-
ночас не їжте жирного м’яса, не пийте 
сирого молока, алкогольних напоїв.

 Виноградний сік рекомендують для 
виведення з організму сечової кислоти, 
при сечокам’яній хворобі, загальному 
виснаженні організму. Магазинний ви-
ноградний сік для лікування не годиться!

   Якщо в нирках «засіли» оксала-
ти, приготуйте настій із молодих вино-
градних пагонів та вусів, які відроста-
ють навесні. Чайну ложку подрібненої 
сировини залийте склянкою окропу, 
настоюйте протягом 30 хв., пийте по 
0,25 склянки протягом дня. Через мі-
сяць зробіть перерву на півтора тижня 
й повторіть курс. Також корисно го-
тувати голубці з виноградних листків 
чи й додавати їх до салатів (доки вони 
молоді). 

  Червоний виноградний сік добре 
розріджує кров (для цього достатньо вжи-
вати півсклянки соку на день), тож корис-
ний для профілактики тромбоутворення. 

  Родзинки (по одній-дві столові лож-
ки тричі на день) також радять вживати 
для виведення з організму сечової кисло-
ти, вони дуже корисні при артриті, поліар-
триті, для профілактики каменів у нирках. 

  Настої і відвари з листків виногра-
ду в народній медицині використовува-
ли для полоскання горла, приготування 
компресів і ванн при шкірних хворобах. 
Також для цього можна використовува-
ти сік із недостиглих плодів. 

 Подрібнені свіжі листки винограду 
можна використовувати для компресів 
як протизапальний, кровоспинний і ра-
нозагоювальний засіб, а також при болю 
голови, інфікованих ранах та виразках. 

  Настій із сухих листків (три чайні 
ложки на 200 мл окропу, настоювати 
протягом двох годин, вживати по сто-
ловій ложці три рази на день) сприяє 
зниженню артеріального тиску. 

 Відвар із насіння винограду (три чай-
ні ложки сировини залити 200 мл води, 

кип’ятити упродовж 10 хв., настоювати 
протягом двох годин) вживають по склян-
ці три рази на день як сечогінний засіб. 

 Свіжий сік із достиглого виногра-
ду  – чудовий косметичний засіб. Ком-
преси і маски з нього живлять і пом’як-
шують шкіру, позбавляють закупорки 
потових залоз, покращують обмін речо-
вин у шкірі. Після ванни чи сауни змочіть 
марлю свіжим соком винограду, накла-
діть на обличчя і шию на 15-20 хвилин. 
Потім вмийтеся теплою водою і змастіть 
шкіру поживним кремом. 

 З подрібнених у м’ясорубці родзи-
нок готують компрес, накладаючи на 
сухі мозолі на долонях і підошвах.

УВАГА!!!

Виноградотерапію 
не рекомендують при 

ожирінні, цукровому діабеті, 
виразковій хворобі шлунка і 

дванадцятипалої кишки, при 
коліті, що супроводжується 

проносами.
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ВИРОЩУЄМО 
ЧЕРВОНОБОКУ 

ПРАВИЛЬНО
Найголовніше у вирощуванні яго-

ди  – дотримання сівозміни, тобто 
чергування сільськогосподарських 
культур на полях. На те саме місце по-
луниця має повертатися не раніше ніж 
через 2-4  роки. Вдалим буде вирощу-
вання після зернових і бобових.

У домашніх умовах треба контролю-
вати вологість ґрунту. Якщо підвищена, 
то це може призвести до виникнення 
грибних хвороб, зокрема сірої гнилі. Та-
кож за таких погодних умов утворить-
ся менше цукрів і ягоди можуть вже не 
бути солодкими.

У процесі вирощування першого 
року не використовуємо жодних пе-
стицидів: ні біологічних, ні хімічних. Та-
ким способом вибираємо стійкі сорти. 

Потім агроном також фіксує, як змі-
нилися показники стиглої ягоди після 
дощу. Отже, ї ї спершу перевіряють: 
спеціально не збирають, зривають піс-
ля опадів, щоб визначити, скільки збе-
рігатиметься. Ці показники впливають 
на економіку господарства.

Кількість добрив, які додають до всіх 
сортів, визначають самостійно за влас-
ними розробленими стандартами. Вод-
ночас виявляють, які ознаки свідчать 
про нестачу. 

Наприклад, дотримуються такої схе-
ми: дають меншу дозу азоту й спостеріга-
ють, який сорт найчутливіший та як реа-
гує, або додають калію, зменшують норму 
й аналізують реакцію сортів на нестачу. 
За таким зразком розробляють і техноло-
гію підживлення мікроелементами. 

Яскраво-червону соковиту  
й рясну суницю,  
яка викличе  
гастрономічне  
задоволення  
в малечі та дорослих,  
вирощує у теплицях і 
відкритому ґрунті  
компанія  
«ЮНІК ГАРДЕН».  
Завдяки раннім та пізнім 
сортам ремонтантної  
садової суниці  
американської селекції  
можна ласувати ягодою, 
починаючи з травня і 
закінчуючи листопадом. 
Досвідчена садівниця  
Ельвіра АБСЕЛЯМОВА 
ділиться досвідом  
із читачами журналу 
«СонцеСад», зазначаючи,  
що ідеальна суниця має бути 
солодка, ароматна,  
м’яка, блискуча,  
з приємним післясмаком, 
однорідним забарвленням 
і не втрачати привабливого 
вигляду після 
транспортування.

Ароматна
садова суниця

Нейтрального світового дня – плодоносить з 
травня до заморозків. Надзвичайно стійкий до 
хвороб сорт. Плоди дуже великі, масою 50  г, 
гарні та блискучі. М’якоть щільна, солодка, 
дуже ароматна. Стійка до спеки і посухи.

ГАРМОНІЯ САДОВА          
ІСУ-74  ІСУ-74-А ОКН-2637

25 грн
за 0,5-1,5 л

25 грн
за 0,5-1,5 л

25 грн
за 0,5-1,5 л

Ремонтантна: плодоносить 3-4 рази з весни до 
заморозків. Ягоди дуже великі, масою від 45 г, 
дуже смачна, солодка, ароматна. Має відмінні 
показники стійкості, транспортабельності.

Нейтрального світового дня – плодоносить 
з травня до заморозків. Високоврожайна, 
має високу товарність і транспортабельність. 
Ягоди до 60 г, конічні, темно-червоні, запашні. 
М’якоть щільна, хрумка, дуже солодка. Стійкий 
до хвороб сорт.ФОРТУНА САДОВА          

ІСУ-90   ІСУ-90-А  ОКН-2643 АЛЬБІОН САДОВА          
ІСУ-1   ІСУ-1-А  ОКН-90985 грн

за 5 шт

85 грн
за 5 шт

79 грн
за 5 шт

299 грн
за 20 шт

299 грн
за 20 шт

279 грн
за 20 шт
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Код ОКН означає, що рослина в контейнері!



АЛЬБІОН САДОВА          
ІСУ-1   ІСУ-1-А  ОКН-909

ЕФЕКТИВНІ 
МЕТОДИ БОРОТЬБИ 

ЗІ ШКІДНИКАМИ
«На першому місці – технологіч-

ні, фізичні й агротехнологічні методи 
боротьби, яких треба дотримуватися. 
Якщо з’являється популяція, то варто 
використовувати превентивні, біологіч-
ні. Насамкінець  – хімічні методи. Адже 
хімічні речовини впливають не тільки на 
патогени чи комахи, які живляться рос-
линою, а й шкодять корисним комахам, 
що теж живуть у цьому ареалі. Тому тре-
ба раціонально боротися зі шкідниками. 
Вивчіть спочатку їхню біологію, а потім 
знешкоджуйте», – наголошує Ельвіра Аб-
селямова.

Треба завжди враховувати економіч-
ний поріг шкодочинності. Якщо, напри-
клад, довгоносик один на п’ять гектарів 
та є комахи, що ним живляться, або 
личинки кокценелідів, які знищують по-
пелиць, то таким чином корисні комахи 
зменшують шкоду інших. 

Застосовуйте не тільки хімічні, а й 
органічні методи, тобто змішану систе-
му, аби уникнути резистентності.

Урожайність знижується не лише 
внаслідок вологості, а й через павутин-
них кліщів, які вражають суницю, коли 
внесли забагато азоту. Це шкодить уро-
жаю, бо клітини рослини стають водя-
нистими від нітратів і втрачають пруж-
ність. Це чудова їжа для кліща, який 
дуже швидко розмножується, його по-
пуляція зростає. 

Там, де не дотримано технології ви-
рощування – схеми живлення відповідно 
до фаз розвитку рослини, кліматичних 
умов, мікроклімату, залежно від якості 
ґрунту, виникають хвороби і в ґрунті, і на 
листках, і на ягодах.

До фітофторозу призводять важкий 
ґрунт, ґрунтові води, дуже високий вміст 
глини. Коли земля забивається більше 
ніж на 10%, то вражатимуть усі корене-
ві хвороби. Радять додавати або торфу, 
або органічних добрив (перепрілих, а не 
свіжих), або інших органічних речовин, 
які слугуватимуть дренажем у ряді, де 
розташована коренева система. 

Щоб ягоди не заразилися антрак-
нозом, рекомендують використовува-
ти солому як мульчу, застеляючи нею 
рослини навесні, коли вже є зав’язь, і 
восени після збирання урожаю. Вона 
створить сприятливий мікроклімат: за-
хистить ґрунт від перегрівання, утри-
має вологу й відбиватиме сонячне про-
міння.

Королева серед сортів «нейтрального світово-
го дня»! Транспортабельний, лежкий, посухо-, 
жаро-, хворобо-, морозостійкий сорт. Ягода 
конусоподібна, масою 30 г. М’якоть щільна, 
соковита, гармонійного смаку, ароматна. Ви-
різняється стійкістю до хвороб та шкідників. 
Невибаглива до ґрунтів.

МУРАНО САДОВА          
ІСУ-31  ІСУ-31-А ОКН-2040

25 грн
за 0,5-1,5 л

25 грн
за 0,5-1,5 л

25 грн
за 0,5-1,5 л

25 грн
за 0,5-1,5 л

Суперранній сорт, невибагливий у вирощуван-
ні! Ягода конусоподібна, масою 30-35 г. М’якоть 
щільна, дуже-дуже солодка і ароматна. Тран-
спортабельна і лежка. Високоврожайна. Моро-
зостійка.

Унікальний гібридний сорт суниці лісової і 
садової – неймовірно смачний, ароматний, 
стійкий! Ягоди незвичайної форми – видовже-
ні, темно-червоного забарвлення, на кінцях 
спостерігається роздвоєння, дозрівають на 
початку червня. М’якоть соковита, солодка й 
ароматна, як у лісової суниці, а маса ягоди як 
у садової – 25-30 г (окремі 35 г і більше). Висо-
коврожайна. Має відмінну стійкість до хвороб.

Пізньостиглий сорт, невибагливий до ґрунтів! 
Ягода конусоподібна, масою 25-30 г (окремі до 
50 г). М’якоть солодка з легкою кислинкою – 
класичного смаку. Високоврожайна. Ідеально 
підходить для споживання у свіжому вигляді, 
переробки та заморозки.

САНДРА САДОВА          
ІСУ-97    ІСУ-97-А  ОКН-3274

КУПЧИХА САДОВА          
ІСУ-93    ІСУ-93-А  ОКН-3275

САЛЬСА САДОВА          
ІСУ-99    ІСУ-99-А  ОКН-3276

85 грн
за 5 шт

85 грн
за 5 шт

85 грн
за 5 шт

85 грн
за 5 шт

299 грн
за 20 шт

299 грн
за 20 шт

299 грн
за 20 шт

299 грн
за 20 шт

Ельвіра Абселямова – агроном

ВАЖЛИВО!
Треба раціонально боротися  

зі шкідниками.
Застосовуйте не тільки хімічні,  

а й органічні методи,  
тобто змішану систему,  

аби уникнути резистентності.
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ПРАВИЛА СУНИЧНОГО
ВРОЖАЮ

Великі соковиті плоди цілком мож-
ливо та реально отримати, незалежно 
від того, маєте величезні поля чи неве-
личку присадибну ділянку. Найважливі-
ше – правильне поливання. Щоб коре-
нева система була здорова, поливайте 
несолоною водою, інакше знизите іму-
нітет і спричините опіки та стрес.

Дбати варто й про габітус. Якщо 
посадили кущі ближче один до одного, 
не врахувавши їхньої ширини, то ма-
тиме проблеми з борошнистою росою, 
сірою гниллю. Збільшуючи площу лис-
тяної поверхні, вам вдасться підвищи-
ти врожайність лише на 20% завдяки 
рослинам, але не на 100%, бо суниця 
сама створюватиме менше ріжків. Ос-
новний орган, який найбільше впливає 
на врожайність, – це листок, оскільки 
саме від нього залежить кількість цу-
крів, речовин, які надходять до корін-
ня, ягоди.

Ця червонобока красуня може по-
хизуватися високим вмістом вітаміну 
С, фолієвої кислоти та клітковини. Вона 
удвічі корисніша за сливу, апельсин і 
виноград, утричі – за ківі й грейпфрут, 
ушестеро – за яблуко й диню. Тож, до-
давши суницю у раціон, ви не тільки 
отримаєте смакове задоволення, а й 
зможете зміцнити імунітет, запобігти 
серцевим захворюванням і знизити ри-
зик розвитку онкології.

Анна Калініченко 

Ремонтантний сорт. Вирізняється тривалим 
раннім плодоношенням і високою врожайністю: 
з кожного куща можна зібрати 100 і більше ягід. 
Стійкий до змін погоди, плодоносить від черв-
ня до приморозків. Плоди великі, від 5 г, мають 
яскраво-червоне забарвлення і довгасту фор-
му. Довжина ягід близько 1,5-3 см. Сорт стій-
кий до хвороб і генетичних змін. Може рости в 
кожній кліматичній зоні й на будь-якому ґрунті. 
Можна вирощувати на підвіконні. Безвуса.

Ремонтантний сорт. Ягоди незвичного світ-
ло-бананового кольору, великі, масою від 5 г, 
дуже солодкі з ананасовим присмаком. Не ви-
кликають алергію. Вживають у свіжому вигляді 
та варять варення. Підходить для вирощуван-
ня на підвіконні. Безвуса.

ЖОВТЕ ДИВО            ЛІСОВА          
ОКН-1218

39 грн
за 0,5-1,5 л

39 грн
за 0,5-1,5 л

Ремонтантна – плодоносить з ранньої весни 
і до заморозків. Кущ компактний. Ягоди пра-
вильно форми, масою 5-8 г, насичено-червоні, 
мають неповторний солодкий смак і аромат. 
Підходить для вирощування на підвіконні. 
Безвуса.

РЮГЕН ЛІСОВА          
ОКН-3277

ОЛЕКСАНДРІЯ ЛІСОВА          
ОКН-3098

39 грн
за 0,5-1,5 л

Щоб ягоди не були уражені антракнозом використовуйте солому як мульчу

Великі соковиті ягоди виростуть завдяки поливанню

КОРИСНО!
Суниця може похизуватися 
високим вмістом вітаміну С, 

фолієвої кислоти та клітковини. 
Вона удвічі корисніша за сливу, 

апельсин і виноград, утричі –  
за ківі й грейпфрут, ушестеро – 

за яблуко й диню.
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ОЛЕКСАНДРІЯ ЛІСОВА          
ОКН-3098

Однорічна й дуже цінна культура, 
чудовий медонос. Розпушує та 
структурує ґрунт, збагачує калі-
єм, азотом, фосфором. Завдяки 
короткому вегетаційному періоду 
за сезон можна виростити три 
покоління зеленого добрива. Як 
сидерат дуже часто висівають у 
саду навколо дерев, кущів, у їхніх 
міжряддях. Під час цвітіння при-
ваблює комах-запилювачів.

Суміш високорослих трав, які іде-
ально підходять для заготівлі сіна.

Однорічна рослина. Розкислює 
ґрунт, збагачує азотом, підвищує 
родючість, пригнічує ріст бур’янів 
і розвиток патогенних мікроорга-
нізмів. Один із найкращих медоно-
сів! Норма висівання – 1,2-1,6 кг на 
10 соток. Посухостійка культура.

Багаторічна зимостійка куль-
тура. Запобігає вимиванню по-
живних речовин із ґрунту, тому 
незамінна в районах з високою 
кількістю опадів, ефективно по-
кращує структуру ґрунту, збага-
чуючи його калієм, азотом, засво-
ює фосфор із важкорозчинних 
сполук. Норма висіву – 1,4-2 кг на 
10 соток.

Суміш трав для годівлі худоби

Однорічник, який швидко відро-
стає і нарощує велику масу, навіть 
у холодний період. Розпушує, оздо-
ровлює, дренує ґрунт, сприяє зни-
щенню шкідливих збудників, дро-
тянок, грибків. Завдяки потужній 
кореневій системі ефективно по-
стачає поживні речовини з глибо-
ких шарів ґрунту на поверхню. За 
сезон можна сіяти та збирати двічі 
або тричі (від кінця весни до почат-
ку осені). Чудовий медонос. Норма 
висівання – 1,5-2 кг на 10 соток.

Морозостійка культура, що утво-
рює, порівняно з іншими сидера-
тами, меншу зелену масу, проте 
містить алкалоїди таніну, який від-
лякує шкідників, особливо коло-
радського жука. Для сидерації під-
ходять тільки зрізані молоді пагони, 
вони добре утримують вологу.

Багаторічна бобова рослина, що 
створює дуже мальовниче га-
зонне покриття. Яскраво-зелене 
листя і рясні білі квіти тішать око 
з ранньої весни до морозів.Надає 
перевагу сонячним місцям. 

Збагачує ґрунт у процесі життєді-
яльності власною зеленою масою. 
Висаджують від початку квітня й 
до середини вересня. Витримує 
невеликі приморозки, тому ранній 
посів вважають доцільним. Гірчиця 
біла – надзвичайно продуктивний 
медонос. Можна висівати протягом 
усього сезону, але найкраще – на-
весні чи восени. Норма висівання – 
1,2-2 кг на 10 соток.

Однорічник, що  відновлює засо-
лені ґрунти, розпушує, дренує, під-
вищує їх повітро- і вологоємність, 
захищає від водної та вітрової еро-
зії, знижує засмічення полів. Норма 
висіву 1,2-1,5 кг на 10 соток.

Трава для помірних механічних на-
вантажень і для декоративних цілей. 
Стійка до витоптування, швидко ви-
ростає. Норма посіву: 1 кг/40 м2.

ГРЕЧКА         ЕСД-2А

ТРАВОСУМІШ
«СІНОКОСНА» ЕГТ-10

ФАЦЕЛІЯ ЕСД-1

КОНЮШИНА
ЧЕРВОНА ЕСД-7

ТРАВОСУМІШ
«ПАСОВИЩНА» ЕГТ-11

РЕДЬКА ОЛІЙНА
ЕСД-9-В

ЛЬОН ЕСД-17

КОНЮШИНА БІЛА
ЕГТ-8-А – 18 грн за 5 г 
ЕГТ-8-Б – 62 грн за 50 г 
ЕГТ-8-В – 110 грн за 100 г 
ЕГТ-8-Г – 980 грн за 1 кг

ГІРЧИЦЯ БІЛА
ЕСД-10

СУДАНСЬКА 
ТРАВА  ЕСД-5-В

ТРАВА ГАЗОННА 
УНІВЕРСАЛЬНА
ЕГТ-4-А – 12 грн за 20 г 
ЕГТ-4-Б – 36 грн за 100 г 
ЕГТ-4-В – 168 грн за 500 г 
ЕГТ-4-Г – 308 грн за 1 кг

120 грн
за 0,5 кг

95 грн
за 0,5 кг

280 грн
за 1 кг

Один із найефективніших сидера-
тів для кислих ґрунтів. Розпушує, 
структурує ґрунт, містить макро- й 
мікроелементи, розкладає важ-
корозчинні фосфати. Посів рано 
навесні використовують як пере-
роблену зелену масу, що удобрює 
ґрунт. Висівати можна також напри-
кінці липня чи на початку серпня піс-
ля збирання картоплі, капусти. Нор-
ма висівання – 1,8-2 кг на 10 соток.

ЛЮПИН ЕСД-18

30 грн
за 0,5 кг

31 грн
за 0,5 кг

290 грн
за 1 кг

42 грн
за 0,5 кг

45 грн
за 0,5 кг

55 грн
за 1 кг

28 грн
за 0,5 кг

Суміш трав’яних, багато-
річних і однорічних по-
льових квітів, які ростуть 
і розмножуються без сто-
ронньої допомоги. Ідеаль-
ний мальовничий луг за 
мінімальних зусиль.

Суміш декоративних трав, 
призначена для малосо-
нячних місць. Чудова для 
затінків у парках і садах.

Вирізняється високою стій - 
кістю до інтенсивних ме-
ханічних навантажень. Ви-
користовується для спор-
тивних майданчиків. Норма 
висіву: 2-4 кг на 100 м2.

Травосуміш, що чудово себе 
відчуває на сонці. Травосу-
міш добре відновлюється 
після пошкоджень і зберігає 
приємний зелений колір на-
віть у  посушливі періоди.

Суміш повільнорослих га-
зонних трав, які стійкі до 
навантажень, сонцелюб-
них. Має насичений зеле-
ний колір. Норма посіву: 
1 кг/40 м2.

ТРАВА 
ГАЗОННА 
МАВРИТАНСЬКА
ЕГТ-5-А – 27 грн за 20 г 
ЕГТ-5-Б – 99 грн за 200 г 
ЕГТ-5-Г – 495 грн за 1 кг

ГАЗОННА 
ТРАВА ТІНЬОВИ-
ТРИВАЛА
ЕГТ-3-А – 16 грн за 20 г 
ЕГТ-3-Б – 38 грн за 100 г 
ЕГТ-3-В – 172 грн за 0,5 кг
ЕГТ-3-Г – 318 грн за 1 кг

ГАЗОННА ТРАВА 
СПОРТИВНА
ЕГТ-1-А – 16 грн за 20 г 
ЕГТ-1-Б – 38 грн за 100 г 
ЕГТ-1-В – 172 грн за 0,5 кг
ЕГТ-1-Г – 318 грн за 1 кг

ГАЗОННА 
ТРАВА 
ПОСУХОСТІЙКА
ЕГТ-7-А – 18 грн за 20 г 
ЕГТ-7-Б – 39 грн за 100 г 
ЕГТ-7-В – 180 грн за 0,5 кг
ЕГТ-7-Г – 330 грн за 1 кг

ТРАВА ГАЗОННА
ЛІЛІПУТ
ЕГТ-12-А – 19 грн за 20 г 
ЕГТ-12-Б – 39 грн за 100 г 
ЕГТ-12-В – 190 грн за 0,5 кг
ЕГТ-12-Г – 340 грн за 1 кг
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  Як обирати саджанці кісточ-
кових плодових дерев і як підготу-
вати землю до посадки?

 Для того, щоб отримувати гарні 
врожаї, особливу увагу потрібно при-
діляти якості садивного матеріалу. 
Найкращий вік саджанців для посад-
ки одно- або двохрічні. За ступенем 
галуження вони можуть бути кроно-
ваними (3-7 бічних гілок) або нерозга-
луженими. Проте, коренева система 
в обох випадках повинна бути добре 
розвинутою (25 см довжиною). У сад-
жанців не допускаються механічні по-
шкодження кори і корневої системи, 
оскільки кісточкові культури, зокре-
ма вишня та черешня мають слабку 
здатність до відновлювання і сильно 
сприйнятливі до хвороб.

Перед садінням ґрунт на ділянці пе-
реорюють, одночасно вносять органічні 
і мінеральні добрива, норми яких роз-

раховують на основі агрохімічного 

аналізу. Орієнтовні норми на 1 м2: 4-6 кг 
перегною, 60-70 г суперфосфату та 30 г 
калійної солі.

  Коли краще садити кісточко-
ві дерева?

 Посадку кісточкових можна 
здійснювати як навесні, так і восени, 
але не пізніше ніж за два тижні до за-
мерзання ґрунту. За рахунок трива-
лішого періоду для приживлюваності 
коріння восени і вчасного вступу в ве-
гетацію навесні саджанці в перший рік 
садіння краще ростуть і розвивають-
ся. Для кращої приживлюваності ви-
саджувати навесні необхідно якомога 
раніше, з початком весняно-польових 
робіт (III декада березня – I декада 
квітня). В більш пізні строки садіння 
(II–III  декада травня)  через різке під-
вищення температури повітря при-
живлюваність погіршується и деревця 
можуть загинути. 

На родючих ґрунтах ями копають 
глибиною 50 і шириною 60 см. Верх-
ній родючий шар ґрунту відкидають в 
один бік, нижній – в інший. На дно ями 
насипають 2-3 відра чорнозему, який 
перемішують з перегноєм (7-10 кг) та 
фосфоро-калійними добривами, норми 
внесення яких залежать від виду та ро-
дючості ґрунту. 

Для уникнення опіків молодих ко-
ренів добривами, або гноєм, безпо-
середньо на корені насипають ґрунт 
з верхнього шару, або чорнозем. Ор-
ганічні добрива обов’язково перевіря-
ють на наявність личинки травневого 
хруща і у разі ї ї присутності здійсню-
ють протруєння ґрунту такими препа-

ратами як базудин, актара ґрунтова, 
антихрущ та ін.

Якщо ґрунт піщаний, ями копають 1 х 
1 х 1 м, а на їх дно накидають шар глини 
завтовшки приблизно 20 см, утрамбо-
вують його і заправляють яму родючою 
сумішшю. 

  Чи є якісь секрети у самій по-
садці кісточкових дерев?

 Саджанці при садінні необхідно три-
мати на такій висоті, щоб місце щеплення 
було вище рівня ґрунту на 3-4 см. Щоб не 
помилитися, при садінні поперек ями кла-
дуть рейку або садильну дошку (рис.). 

 

Після поливу деревця, як правило, 
разом з ґрунтом осідають і тоді місце 
щеплення залишається на рівні з по-
верхнею ґрунту. Для запобігання утво-
рення порослі у саджанців вирощених 
на вишні місце щеплення може бути на 
3-5 см нижче від його рівня. Під кожне 
дерево виливають по 20-30 л води з та-

ЯК САДИТИ Й
ОБРІЗАТИ КІСТОЧКОВІ
Хочете щоб ваш сад був 
пишним і тішив гарним 
врожаєм? Про все це 
потрібно дбати ще з моменту 
посадки дерев. Як правильно 
посадити кісточкові плодові 
дерева, доглядати за ними 
та обрізати, читачам 
«СонцеСаду» розповіла 
Олена КІЩАК, доктор 
сільськогосподарських 
наук, завідувач селекційно-
технологічним відділом 
Інституту садівництва  
НААН України. 

Рис. Садіння дерев за допомогою садильної 
дошки
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ким розрахунком, щоб витиснути з ями 
повітря і ущільнити в ній ґрунт. Лунку 
навколо саджанця мульчують перегно-
єм, компостом або сухим ґрунтом ша-
ром 2-3 см, що запобігає зайвому випа-
ровуванню вологи. 

  Коли і як потрібно обрізати 
кісточкові дерева після посадки?

 Незалежно від строків посадки, 
обрізку проводять лише навесні.  Крону  
на присадибних ділянках краще форму-
вати  на низьких штамбах (40-50  см) з 
компактним нижнім ярусом скелетних 
гілок, які звисають майже до землі, що 
значно полегшує збирання врожаю.

 Під час формування у нижньому 
ярусі закладають чотири-п’ять ос-
новних скелетних гілок, рівномірно 
спрямованих у різні боки. Крім скелет-
них гілок, у сортів, що слабо гілкують-
ся, можна формувати ще 2-3 напівске-
летні гілки. 

Формуючи нижній ярус, починають 
обрізування з найслабшої гілочки, а всі 
інші вкорочують на ї ї рівні. У рік садін-
ня однорiчнi нерозгалужені саджанці 
укорочують на висоті 50-60 см від по-
верхні ґрунту, але з таким розрахун-
ком, щоб нижче зрізу залишалося 3-5 
непошкоджених бруньок. У розгалуже-
них саджанців  підчищають штамб до 

40-60 см. Потім відбирають 4-5 бічних 
пагонів, рiвномiрно розміщених навко-
ло стовбура, що відходять від нього під 
великим кутом, i центральний, решту 
вирізують. Бiчнi пагони вкорочують 
приблизно на 1/2-1/3 довжини на од-
ному рiвнi, центральний – на 15-20 см 
вище за зріз бічних. Якщо саджанець 
високий, має багато бічних пагонів, то 
кращі з них залишають на скелетні гіл-
ки, вкоротивши їх приблизно на одно-
му рiвнi. Один вище розміщений пагін 
вибирають на центральний провідник, 
над яким зрізують верхню частину 
саджанця, а сам пагін вкорочують до 
4-5 нижніх бруньок.

1  Однорічний саджанець черешні (рискою позначено місце зрізування після садіння); 2  Дворічний саджанець черешні (рисками позначені 
місця вирізування прищипнутих пагонів у розсаднику та вкорочування гілок після садіння); 3  Обрізування дерев черешні на другий рік після 
висаджування однорічних саджанців, у яких виросла недостатня кількість сильнорослих бічних пагонів для закладання гілок нижнього ярусу: 
а – дерево з трьома бічними пагонами, б – з двома бічними пагонами, в – з одним бічним пагоном, г – з одним центральним пагоном; 4  Об-
різування слаборозгалуженого саджанця вишні після садіння: а – саджанець до обрізування, б – після обрізування; 5  Обрізування сильно-
розгалуженого саджанця вишні після садіння: а – саджанець до обрізування,  б – після обрізування; 6  Однорічний саджанець персика після 
садіння: а – до обрізування, б – після обрізування; 7  Дерево персика після обрізування навесні на другий рік після садіння.

           1                    2                                       3                               4                              5                             6                        7

а а а аб б б бв г

  Як правильно доглядати за 
кісточковими деревами після по-
садки?

 Після садивний догляд у перший 
рік полягає в тому, щоб створити де-
реву комфортні умови для вкорінення і 
росту. Ґрунт у молодому саду необхiдно 
утримувати в чистому вiд бур’янiв, роз-
пушеному стані. Бур’яни дуже пригнi-
чують молодi дерева, збiднюють ґрунт 
на поживнi речовини, висушують верх-
нiй його шар, де розмiщується основна 
маса корiння. Тому в першi три роки 
пiсля садiння не рекомендується прово-
дити задернiння. Восени ґрунт пiд дере-

вами перекопують на глибину 10-12 см, 
протягом вегетації з появою бур’янiв, 
розпушують на глибину 6-8 см. 

Починаючи з другого року після 
садiння, штамби та розвилки дерев  на-
весні та восени необхiдно забiлювати 
вапном або обгортати промаслянним 
папером, агроволокном. Це захистить 
їx вiд сонячних опiкiв та морозобоїн. 

Якщо перед садiнням в ґрунт не 
вносили добрива, то на 2-3-й рік пiсля 
садiння їх вносять у пристовбурнi смуги 
на відстані 50-70 см від штамба дерева.  
Кiлькiсть та якiсний склад добрив для 
внесення визначають за результатами 

аналiзу ґрунту та рекомендацiями агро-
хiмлабораторiй. 

Обов’язковим є контроль за шкiд-
никами та хворобами за необхiдностi й 
проведення захисних заходiв боротьби 
з ними. 

Людмила Калита

У наших соціальних мережах  
є цикл відео з експертом  

Оленою КІЩАК  
про обрізку кісточкових.

Дуже популярний, один із най-
смачніших! Середньостиглий сорт, 
транспортабельний, стійкий до 
морозів, моніліозу. Плоди 100-
120 г, дозрівають у ІІ декаді липня, 
зберігаються два тижні. М’якоть 
солодка, соковита, з приємним 
ананасовим присмаком. Кісточка 
відділяється добре. Урожайність з 
дорослого дерева – 150 кг. Підхо-
дить для приготування мармеладу 
та пастили. Підщепа – алича.

Унікальний пізньостиглий гібрид 
абрикоса та садової аличі! Пло-
ди масою від 60 г, дозрівають в 
III декаді серпні. М’якоть солод-
ка, ніжна, волокниста, аромат-
на. Кісточка відділяється легко. 
Зимостійкий, переносить згубні 
весняні заморозки; плодоносить 
регулярно, стійкий до хвороб. Під-
щепа – алича.

Канадський сорт з раннім терміном 
дозрівання з підвищеною стійкістю 
до хвороб! Урожай дозріває в ІІ де-
каді липня. Плоди масою до 100 г. 
М’якоть помаранчева, ароматна, 
солодка. Кісточка добре відділя-
ється. Ядро кісточки їстівне – со-
лодке і надзвичайно корисне! Дуже 
добре підходить і для споживання 
у свіжому вигляді, і консервування. 
Підщепа – алича.

Французький, середньостиглий 
сорт, не боїться весняних за-
морозків – цвіте у пізні терміни! 
Плоди масою від 60 г, солодкі з лег-
кою кислинкою, соковиті, ароматні. 
Урожай дозріває в І декаді липня. 
Зберігається 10-14 днів. Вирізня-
ється високою врожайністю, ско-
роплідністю, морозостійкістю, має 
чудовий товарний вигляд, високу 
транспортабельність, хорошу леж-
кість. Підщепа – алича.

АБРИКОС
АНАНАСНИЙ   ІАБ-43

АБРИКОС ЧОРНИЙ 
ПЕРСИКОВИЙ ІАБ-64 АБРИКОС РОБАДА

ІАБ-20 АБРИКОС КІОТО
ІАБ-40

169 грн
за шт

169 грн
за шт 169 грн

за шт 169 грн
за шт
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Легендарний літній сорт, високо-
врожайний, посухо- і морозостій-
кий, невибагливий до ґрунту! Пло-
ди округлі, масою від 160 г. М’якоть 
щільна, соковита, кисло-солодка. 
Знімальна стиглість: ІІІ декада серп-
ня. Урожайність із дорослого дере-
ва – до 130 кг. Використовують для 
виробництва соків, вин, пюре, дже-
мів, повидла, мармеладу, сушки, 
мочіння. Підщепа – 54-118.

Великоплідний, зимовий сорт яблуні, 
з високими показниками товарто-
сті та транспортабельності плодів! 
Яблука масою від 220 г, подовженої 
форми, яскраво червоного кольору. 
М’якоть солодка з легкою кислин-
кою, дуже соковита, щільна, з дуже 
приємним екзотичним ананасо-
вим ароматом. Час дозрівання – кі-
нець вересня. Плоди зберігаються 
6-7 місяців. Підщепа – ММ 106.

Морозо- і посухостійкий сорт, 
імунний до парші! Плоди транспор-
табельні, масою 110-140 г. М’якоть 
дуже смачна, соковита, солодка. 
Стиглі плоди мають аромат дині. Зні-
мальна стиглість: кінець вересня – 
середина жовтня, споживча – січень, 
зберігаються у холоді до червня. 
Урожайність з дорослого дерева – 
від 70 кг. Підщепа-ММ 106.

Найпопулярніший сорт українсь-
кої селекції! Сорт врожайний, стій-
кий до морозів, борошнистої роси. 
Плоди транспортабельні, масою 
130-180 г. М’якоть соковита, со-
лодко-кисла. Знімальна стиглість: 
ІІІ декада серпня, зберігаються до 
50 днів. Підщепа – ММ-106.

Суперкрупноплідний сорт фран-
цузької селекції! Плоди серед-
ньою масою 350-400 г, о окремі до 
1 кг. Достигають в кінці листопада, 
в холодильнику можуть зберігати-
ся до березня. М’якоть кремова, 
щільна, соковита, солодка з легкою 
кислинко. Стійкий до морзів і хво-
роб. Підщепа- ММ 106.

Надурожайний, невибагливий до 
умов зростання, зимовий сорт! Пло-
ди великі 180-260 г. М’якоть щільна, 
хрустка, соковита, ароматна, жов-
то-кремова (назва перекладаєть-
ся як «Хрусткий мед»). Знімальна 
стиглість настає у вересні-жовтні, 
зберігаються до лютого. У США, 
завдяки високій товарності і тран-
спортабельності, вважається од-
ним з основних промислових 
сортів. Підщепа – ММ 106.

Ранньозимовий сорт, плоди тем-
но-червоні, округлі, масою 160 г. 
М’якоть червона, на зрізі не окис-
люється, кисло-солодка, смачна, 
хрустка, дуже соковита, з ягідним 
ароматом. Плоди дозрівають у ІІІ 
декаді вересня і відмінно збері-
гаються до січня в прохолодних 
умовах. Містить удвічі більше ві-
таміну С порівняно зі звичайними 
яблуками. Підщепа — 54-118.

Скороплідний, високоврожай-
ний, посухо- та морозостійкий 
сорт! Плоди масою від 150 г до 
450 г, дозрівають спочатку жовтня, 
зберігаються до 6 місяців. Забарв-
лення зеленувато-жовте, з рум’ян-
цем насиченого червоного кольору. 
М’якоть кремового або світло-жов-
того кольору, щільна з дрібною зер-
нистістю, хрустка, надзвичайно 
соковита. Підщепа- 54-118.

Один із найсмачніших зимових 
сортів! Сорт стійкий до парші та 
морозів. Плоди масою 160-190 г. 
М’якоть смачна, соковита. Скоро-
плідний – дає плоди уже на 3-й рік. 
Дозрівають у ІІ-ІІІ декаді вересня, у 
холоді зберігаються до 5 міс. Підще-
па – 54-118.

Найсмачніший сорт серед чер-
воном’ясистих яблунь! Плоди ма-
сою 160-200 г. М’якоть червоного 
кольору, соковита, щільна, добре 
збалансована кислота і цукор. Доз-
рівають плоди в наприкінці вересня 
та зберігаються до січня. Червоний 
колір м’якоть має завдяки наявно-
сті особливого пігменту «антоціа-
на». Антоціани знищують шкідливі 
бактерії в організмі людини, підви-
щують імунітет. Підщепа – 54-118.

Всесвітньовідомий, промисло-
вий сорт! Плоди великі, масою від 
200 г, інтесивно-червоного кольо-
ру, дуже гарні. М’якоть тверда, хру-
стка, соковита, солодка з легкою 
кислинкою. Дозрівають в другій 
половині вересня, зберігаються до 
квітня. Транспортабельний, висо-
коврожайний. Підщепа – 54-118.

Пізньозимовий сорт вітчизняної 
селекції, в ньому поєднуються кра-
щі батьківські характеристики ле-
гендарних сортів Голден Делішес 
і Макінтош! Плоди великі, масою 
160-180 г. Знімальна зрілість настає 
на початку жовтня, споживча – в 
листопаді, плоди зберігаються до 
квітня. М’якоть кремова з прозе-
ленню, щільна, дрібнозерниста, со-
ковита, солодка. Підщепа – 54-118.

АНТОНІВКА ІЯБ-45
ОДНОРІЧНИЙ САДЖАНЕЦЬ

БЕНІ ШОГУН         ІЯБ-89
ДВОРІЧНИЙ САДЖАНЕЦЬ

ФЛОРІНА         ІЯБ-34
ДВОРІЧНИЙ САДЖАНЕЦЬ

СЛАВА ІЯБ-41
ПЕРЕМОЖЦЯМ
ДВОРІЧНИЙ САДЖАНЕЦЬ

ДЖУМБО ІЯБ-138 
ПОММ
ДВОРІЧНИЙ САДЖАНЕЦЬ

ХОНЕЙ КРІСП       ІЯБ-1 
ДВОРІЧНИЙ САДЖАНЕЦЬ

ЕРА ІЯБ-104
(ЕКСКЛЮЗИВ)
ДВОРІЧНИЙ САДЖАНЕЦЬ

ЛІГОЛ ІЯБ-27
ДВОРІЧНИЙ САДЖАНЕЦЬ

ЧЕМПІОН ІЯБ-26
ДВОРІЧНИЙ САДЖАНЕЦЬ

БАЯ МАРІСА        ІЯБ-140
(ЕКСКЛЮЗИВ)
ДВОРІЧНИЙ САДЖАНЕЦЬ

РЕД ДЕЛІШЕС  ІЯБ-110
ДВОРІЧНИЙ САДЖАНЕЦЬ

КАТЕРИНА  ІЯБ-139
ДВОРІЧНИЙ САДЖАНЕЦЬ

129 грн
за шт

129 грн
за шт

129 грн
за шт

109 грн
за шт

129 грн
за шт

129 грн
за шт

169 грн
за шт

129 грн
за шт

129 грн
за шт

169 грн
за шт

129 грн
за шт

129 грн
за шт

ЯБЛУНЯ

Найвідоміший літній сорт! Моро-
зостійкий, cтійкий до парші та бо-
рошнистої роси сорт. Плоди округ-
лі, масою 100-180 г, світло-зелені, 
майже білі. М’якоть біла, соковита, 
солодка з кислинкою. Урожай дає 
уже на 3-й рік. Лежкість плодів 
2-3 тижні. Знімальна стиглість – з 
середини липня. Підщепа – 54-118.

Сорт високодекоративний  та 
суперурожайний! Плоди масою 
20-30 г, багряно-червоного кольо-
ру. М’якоть кремового кольору, со-
ковита, винно-солодка з сливовим 
ароматом. Дозрівають в першій 
половині вересня, зберігаються 
близько місяця. Сорт самоплід-
ний, стійкий до морозів та хвороб. 
Починає плодоносити уже на 1-й 
рік посадки. Підщепа – 54-118.

Зимовий сорт американської се-
лекції. Плоди великі, масою 160-
200 г, зеленого забарвлення із 
непомітним однотонним кремовим 
рум’янцем. М’якоть білого кольо-
ру щільна та соковита. Термін 
достигання – середина-кінець ве-
ресня. Урожайний і транспорта-
бельний. Підщепа – ММ 106.

Осінній, високоврожайний, мо-
розостійкий та хворобостійкий 
сорт! Плоди великі, масою від 
180 г, подовженої форми. М’якоть 
ніжна, соковита, середньої щіль-
ності, кисло-солодка, з легким 
ароматом. Знімальна стиглість – 
початок-середина вересня. Плоди 
зберігаються в умовах підвалу до 
листопада, в умовах холодильни-
ка - до грудня. Підщепа – ММ 106.БІЛИЙ НАЛИВ         ІЯБ-21

ДВОРІЧНИЙ САДЖАНЕЦЬ ДОЛГО ІЯБ-157 
(РАЙСЬКЕ ЯБЛУКО)
ДВОРІЧНИЙ САДЖАНЕЦЬ

БОЛЕРО ІЯБ-6
КОЛОНОВИДНА
ДВОРІЧНИЙ САДЖАНЕЦЬ ГОТИКА        ІЯБ-154

КОЛОНОВИДНА
ДВОРІЧНИЙ САДЖАНЕЦЬ

129 грн
за шт

119 грн
за шт

159 грн
за шт

159 грн
за шт

АЗІЙСЬКА СЕКУЇ
ІГР-91
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ГОТИКА        ІЯБ-154
КОЛОНОВИДНА
ДВОРІЧНИЙ САДЖАНЕЦЬ

Один з найпопулярніших і найсмач-
ніших зимових сортів! Пізньостиглий 
сорт французької селекції, над-
звичайно врожайний, з відмінною 
якістю м’якоті плодів, стійкістю до 
хвороб. Плоди масою 160-190 г, зби-
рають наприкінці вересня, добре 
лежать до лютого. М’якоть солодка і 
ароматна, ніжна та соковита. Дорос-
ле дерево (від 10 років) може дати до 
90 кг груш. Підщепа – айва.

Осінній, морозостійкий, транспор-
табельний сорт. Плоди масою до 
400 г, овальні, жовті з помаранчевим 
рум’янцем. М’якоть біла, соковита 
з медовим смаком. Плодоносить 
на 3-й рік. У холоді зберігається до 
січня. Стійкий до грибкових хвороб 
сорт. Знімальна зрілість: з середини 
вересня.

Сорт великоплідний, стабльно ви-
соковрожайний, стійкий до морозів 
та хвороб. Плоди масою 250-350 г 
(окремі 700 г). М’якоть масляниста, 
дуже соковита, солодка, аромат-
на, з легкою кислинкою. Знімаль-
на стиглість: ІІІ декада вересня. У 
Європі вважається найсмачнішим 
та найбільш комерційно вигідним 
сортом серед пізніх.

Бельгійський сорт. Плоди масою 
120-180 г, зеленувато-жовті, з кар-
міновим рум’янцем та іржавими 
плямами. М’якоть масляниста, со-
ковита, з легкою кислинкою. Уро-
жай дає на 3-4-й рік. Знімальна 
стиглість: кінець серпня-початок 
вересня. Зберігається 2-3 тижні. 
Відзначається високою зимостійкі-
стю та урожайністю.

Осінній, урожайний сорт, невибаг-
ливий до ґрунтів, стійкий до морозів 
та хвороб. Плоди великі, середньою 
масою до 400 г. М’якоть масляни-
ста, солодка, щільна, соковита, 
ароматна, приємного десертного 
смаку. Знімальна стиглість: І декада 
жовтня, зберігаються до 2 міс. Під-
щепа айва.

Сорт зимовий, транспортабельний, 
стійкий до морозів і хвороб. Плоди 
великі, масою 300 г. М’якоть ніжна, 
масляниста, соковита, кисло-солод-
ка. Набирає максимального смаку 
до новорічних свят і вважається 
найсмачнішим сортом серед зимо-
вих. Знімальна стиглість: ІІІ декада 
вересня, у прохолоді зберігається до 
січня, а в холодильнику – до квітня, 
не втрачаючи товарних характерис-
тик. Урожайність із дорослого дере-
ва – до 60 кг. Підщепа – айва.

Один з найневибагливіших до умов 
зростання сортів, стійкий до морозів 
і посухи, весняних заморозків. Ста-
більно врожайний! Плоди великі, ма-
сою до 200 г, зберігаються протягом 
2 місяців. М’якоть десертна, ніжна, 
соковита, солодка з легкою терп-
кістю та мускатним ароматом. Зні-
мальна стиглість: ІІ декада вересня. 
Урожайність з дорослого дерева  – 
понад 100 кг. Підщепа – айва.

Осінній сорт. Скороплідний, вро-
жайний, зимо- і посухостійкий, 
стійкий до хвороб сорт. Плоди 
масою 200-250 г, коричневого 
кольору. М’якоть кремова, се-
редньо-зернистої, хрустка, дуже 
соковита, солодка. Термін дозрі-
вання: кінець серпня – початок ве-
ресня. Підщепа – дика груша.

Сорт еталонний, транспортабель-
ний, стійкий до хвороб. Плоди 
великі, масою до 200 г, зберіга-
ються протягом 2 тижнів. М’якоть 
десертна, ніжна, соковита, вин-
но-солодка, з мускатним арома-
том. Знімальна стиглість: ІІ декада 
серпня. Урожайність із дорослого 
дерева – понад 100 кг. Сушка з цих 
груш кремово-жовта, м’яка, дуже 
смачна і ароматна. Підщепа – айва.

Популярний сорт літнього терміну 
достигання. Плодоносить регу-
лярно та рясно. Плоди одномірні, 
масою до 100 г, витягнуті, з тонкою 
шкіркою лимонно-жовтого кольо-
ру, кисло-солодкі, з характерним 
лимонним присмаком. М’якоть со-
ковита і щільна, аромат слабкий. 
Підходить для приготування різних 
компотів, варення, гарні для сушін-
ня. Зимостійкий, стійкий до хвороб.

Осінній сорт. Вирізняється надзви-
чайно високою врожайністю і від-
мінною стійкістю до хвороб, моро-
зу. Плоди великі, масою 200-250 г, 
округлої форми, злегка приплющені 
з красивою бронзово-червоною 
шкіркою. М’якоть хрустка, солодка, з 
приємним відтінком цитруса і пряно-
щів, що надає їй смак іриски. Термін 
дозрівання: кінець серпня – початок 
вересня. Підщепа – дика груша.

ПАРИЖАНКА         ІГР-8

МЕДОВА         ІГР-25
КОЛОНОВИДНА

ДЕЛЬБАР’Ю РХ   ІГР-31

ЛІСОВА ІГР-28 
КРАСУНЯ

САНРЕМІ       ІГР-75 
КОЛОНОВИДНА

НОЯБРСЬКА ІГР-1

КЮРЕ ІГР-103

АЗІЙСЬКА ХОСУЇ
ІГР-100

ВІЛЬЯМС        ІГР-2

ЛИМОНКА  ІГР-84

АЗІЙСЬКА ШІНКО
ІГР-101

149 грн
за шт

149 грн
за шт

189 грн
за шт

Суперсмачна, з рекордним серед 
усіх груш вмістом біологічно-актив-
них речовин. Ранньоосіннього тер-
міну достигання. Дерево невисоке, 
має округлу крону середньої густо-
ти. Плоди масою 180-200 г з черво-
ним забарвленням. М’якоть ніжна, 
соковита, масляниста, ароматна, 
рожево-червоного забарвлення. 
Сорт зимостійкий, посухостійкий, 
стійкий до парші. Підщепа – айва.

ВЕСІЛЬНА ІГР-9
(ЕКСКЛЮЗИВ)

189 грн
за шт

149 грн
за шт

189 грн
за шт

149 грн
за шт

149 грн
за шт

229 грн
за шт

149 грн
за шт

149 грн
за шт

229 грн
за шт

ГРУША

Осінньо-літній сорт. Зимостійкий, 
стійкий до хвороб, шкідниками не 
пошкоджується. Плоди бронзово-
го забарвлення, досить великі, ку-
лястої форми. Смак незвичайний, 
екзотичний, з пряним присмаком.  
Плодоносять навіть одинично по-
саджені дерева, що свідчить про 
високу самозапильність сортів.

Сорт урожайний, стійкий до моро-
зів, хвороб, шкідників. Плоди тран-
спортабельні, великі, масою 50-
70 г, дозрівають у І декаді серпня. 
М’якоть ароматна, щільна сокови-
та, солодка, з апельсиновим або 
сливово-абрикосовим присмаком. 
Кісточка добре відділяється.

Гібрид абрикоса, персика і сливи. 
М’якоть солодка і за смаком на-
гадує одночасно абрикос і сливу, 
має класичний персиковий візеру-
нок.  Плоди, діаметром 6-7 см, ма-
сою 30-50 г, дозрівають наприкінці 
серпня – спочатку вересня довго 
не опадають. Примітно, що недо-
стиглі плоди можна споживати, 
вони солодкі і смачні.

Незвичайний гібрид, який гене-
тично складається з 25 % абрико-
са і 75 % сливи. Плоди масою до 
70 г, поєднали в собі якості сливи 
(соковиту, волокнисту, солодку 
м’якоть) і абрикоса (смаковий від-
тінок і аромат). Дозрівають в кін-
ці серпня. Витримує морози до 
-34°С. Підщепа – алича.

АЗІЙСЬКА СЕКУЇ
ІГР-91 СЛИВА-АБРИКОС 

АПРІУМ ІАБ-57
КОЛОНОВИДНИЙ

ШАРАФУГА ІПС-79
СЛИВА-АБРИКОС
ПЛУОТ ІСЛ-79
КОЛОНОВИДНИЙ 229 грн

за шт
229 грн

за шт

249 грн
за шт 219 грн

за шт

ГІБРИД

73



74

Самозапильна, дуже морозостій-
ка – витримує пониження темпе-
ратури до -34°С! Плоди великі, 
масою до 150 г, дозрівають на по-
чатку жовтня, можуть зберігатися 
місяць. Плоди м’які та соковиті, на 
смак солодкі. Посухостійка. Під-
щепа – хурма віргінська.

Середньо-пізній сорт, вирізня-
ється білою, дуже соковитою 
м’якоттю! Плоди масою від 150 г, 
кремові з малиновим рум’янцем. 
Кісточка відділяється добре. Вро-
жайність і транспортабельність  – 
високі. Сорт – посухостійкий, 
зимостійкий, стійкий проти бо-
рошнистої роси і клястероспоріо-
за. Знімальна стиглість –  ІІІ дека-
да серпня. Ідеально підходить для 
консервування. Підщепа – алича.

Ранній, американський сорт із 
підвищеною стійкістю до куче-
рявості листя! Дозріває у І-ІІ де-
каді липня. Плоди великі – від 180 
до 250 г. Шкірочка слабо опушена. 
М’якоть – соковита, щільна, пома-
ранчево-жовта, з червоними про-
жилками. Смак солодкий із легкою 
кислинкою. Кісточка добре відді-
ляється. Скороплідний. Транспор-
табельність – відмінна, популярний 
комерційний сорт. Підщепа – алича.

Сорт пізньостиглий, урожайний, 
великоплідний. Плоди вагою 300 г, 
дозрівають у жовтні. М’якоть без 
кісточок, ароматна, соковита, во-
локниста, солодка. Врожайність 
із дорослої особини – до 30 кг. 
Підщепа – хурма віргінська.

Перевірений часом, еталон зи-
мостійкості в українській селек-
ції! Відмінно пристосовується до 
будь-якого клімату та плодоносить 
щорічно. Скороплідний. Плоди від 
100 г, дозрівають у ІІ декаді липня, 
транспортабельні, довго зберіга-
ються. М’якоть жовта, дуже соко-
вита, солодка. Підщепа – алича.

Сорт транспортабельний, не-
вибагливий, стійкий до морозів 
(-35°С), спеки та кучерявості листя. 
Плоди великі, масою 250-350 г, 
окремі до 500 г. М’якоть – ніжна, 
соковита, смачна, щільна. Кісточ-
ка добре відділяється. Дозріває 
у ІІ декаді вересня, зберігаються 
тиждень. Плід цього сорту увій-
шов до «Книги рекордів Гіннеса» 
як найбільший! Підщепа – алича.

Дуже солодкий сорт хурми, де-
рево невисоке, в умовах України 
зростає до 3,5 м. Плоди округлої 
форми, кінчик злегка витягнутий, 
помаранчевого забарвлення, ве-
ликі, маса – 150-200 г. М’якоть – 
бура, соковита, чудового смаку. 
Урожайність – висока. Морозо-
стійкість – до -27°C. Підщепа – 
хурма віргінська.

Один із кращих сортів персика ко-
ролівської серії  Royal канадської 
селекції! Плоди середнього розміру 
вагою 150-200 г, округлої форми, 
яскраво-червоного кольору, дости-
гають у І-ІІ декаді серпня.. М’якоть – 
жовта, соковита, має прекрасний 
кисло-солодкий смак, дегустацій-
на оцінка – 4,8 балів з 5 можливих. 
Має імунну стійкість до хвороб, 
високу зимостійкість. Високовро-
жайний. Підщепа – алича.

Сорт середньостиглий, морозостій-
кий, світлолюбний. Плоди масою 
160 г. М’якоть – соковита, ароматна 
з жовтим відтінком. Урожайність з 
дорослого дерева – 15 кг. Дозріва-
ють у ІІ декаді липня. Самозапиль-
ний. Підщепа –алича.

Один із найпопулярніших сортів! Мо-
розостійкий, має підвищену стійкість 
до курчавості листя, скороплідний, 
тривалість життя – 40 років! Плоди 
масою до 200 г, дозрівають у І декаді 
серпня. М’якоть дуже соковита, по-
маранчева. Кісточка добре відділя-
ється. Дуже смачний – дегустацій-
на оцінка 4,9 бала з 5 можливих. 
Високоврожайний. Не боїться вес-
няних заморозків. Підщепа – алича.

Один із найсмачніших сортів – 
дегустаційна оцінка 5 балів із 5! 
Плоди –  великі масою до 300 г, без 
опушення. М’якоть – дуже щільна, 
яскраво-помаранчевого кольору, 
соковита, дуже смачна. Кісточка 
відокремлюється легко. Пізньо-
стиглий, плоди дозрівають у ІІ-ІІІ 
декаді серпня. Витримує морози 
до -32°С! Має підвищену стійкість 
до хвороб. Підщепа – алича.

Американський сорт, середнього 
терміну дозрівання, з підвищеною 
стійкістю до хвороб! Плоди ве-
ликі, масою 150-200 г, округлої 
форми, яскраво-червоні на біль-
шій поверхні плоду. Шкірка – гла-
денька. М’якоть – світла, солодка, 
ароматна, соковита. Дозріває у 
ІІ декаді липня. Зимостійкий. Під-
щепа – алича.

ВІРГІНСЬКА ІХР-4
КРУПНОПЛІДНА

ЛЕБЕДЄВА         ІПС-14
БІЛИЙ

КОНДОР         ІПС-36

ВОЛОВЕ СЕРЦЕ   ІХР-6

КИЇВСЬКИЙ 
РАННІЙ ІПС-22

ФЛЕМІНГ ФЬЮРІ
ІПС-43

КОРОЛЬОК ІХР-15

ЕРЛІ РОЯЛ ВІ      ІПС-86

ШТАЙНБЕРГ ІПС-60
КОЛОНОВИДНИЙ

РЕД ХЕВЕН         ІПС-5

ТОП СВІТ          ІПС-28

ВАНГ-8  ІНК-9

349 грн
за шт

169 грн
за шт

169 грн
за шт

349 грн
за шт

169 грн
за шт

169 грн
за шт

349 грн
за шт

169 грн
за шт

229 грн
за шт

169 грн
за шт

169 грн
за шт

169 грн
за шт

ХУРМА

Високоврожайний, стійкий до мо-
розів та хвороб, невибагливий до 
ґрунту сорт. Плоди великі, довжи-
ною до 5 см, соковиті, ніжні, солод-
кі, з медовим присмаком, дозріва-
ють у липні-серпні. Врожайність із 
дорослого дерева – 60-80 кг.

Сорт  великоплідний, світлолюб-
ний, морозостійкий.  Ягоди великі, 
вагою 3-4 г, солодкі, дозрівають із 
липня і до кінця серпня. Сорт при-
датний для сушіння та виготовлен-
ня вина.

Чорноплідний сорт шовковиці бі-
лої. Крона – куляста, помірної гус-
тоти. Плоди 3,5-4 см завдовжки, 
дуже солодкі. Термін дозрівання – 
від середнього до середньопіз-
нього. Однодомний невибагливий 
сорт із високою врожайністю. Зи-
мостійкість – до -30°C.

Надзвичайно високоврожайний, 
середньо-пізній сорт канадської 
селекції. Плоди середнього розмі-
ру, вагою 150-180 г, округлої фор-
ми. М’якуш – жовтий, м’ясистий, 
соковитий, кисло-солодкий. Кі-
сточка – вільна. Врожайність дуже 
висока. Плоди дозрівають у ІІІ де-
каді липня. Потребує нормування 
врожайності, оскільки схильний 
до навантаження.  Морозостійкий. 
Підщепа – алича.

БІЛА МЕДОВА         ІШК-9

РОЖЕВЕ МЕРЕЖИВО
ІШК-10 ЧОРНА БАРОНЕСА

ІШК-11

ХАРКО        ІНК-25
189 грн

за шт

189 грн
за шт

189 грн
за шт

169 грн
за шт

ПЕРСИК

НЕКТАРИН

ШОВКОВИЦЯ



Сорт раннього терміну дости-
гання. Плоди жовтого кольору, 
транспортабельні, масою 40-50 г. 
Смак солодкий, має приємний 
медовий аромат і присмак. Тер-
мін дозрівання: липень-серпень. 
Морозо- та посухостійкий сорт. 
Підщепа – алича.

Морозо-, хворобо- і засухостійкий 
вид вишні. Ягоди схожі на плоди 
звичайної вишні, але дрібніші за 
розміром 2-3 г. Шкірочка яскра-
во-червоного кольору, покрита 
легким опушенням. М’якоть со-
лодка з легкою кислинкою, соко-
вита і ніжна. Врожайність – до 10 
кг ягід. Дозрівають плоди в III де-
каді червня, не обсипаються.

Середньостиглий сорт. Плоди – 
35-50 г. М’якоть зеленувато-жов-
та, щільна, солодка, з медовим 
присмаком, дозрівають в середині 
серпня. Кісточка вільна. Урожай-
ність 50-80 кг з дерева. Плоди не 
обсипаються. Сорт самоплідний, 
морозостійкий, стійкий до хвороб 
і шкідників, транспортабельний. 
Підщепа – алича.

Один з кращих сортів для приго-
тування чорносливу. Плоди дуже 
смачні та соковиті, кісточка легко 
відділяється. Має відмінну вро-
жайність, із одного дерева мож-
на зібрати близько 180 кг пло-
дів, здатні зберігатися протягом 
25 днів. Дозрівають спочатку осе-
ні. Підщепа – алича.

Ранній вишнево-черешневий гі-
брид. Плоди – 9 г, темні, десертного 
смаку, з легким вишнево-черешне-
вим ароматом. М’якоть бордова, 
ніжна, солодка. Кісточка вільна. 
Плоди дозрівають у  II декаді черв-
ня. Високоврожайний, морозо-, 
хворобо-, посухостійкий сорт. Зні-
мальна стиглість: перша декада 
червня. Підщепа – антипка.

Середньоросий сорт з пірамідаль-
ною кроною. Плоди вагою від 40 г, 
овальної форми, починають доз-
рівати з III декади липня. Шкірка 
тонка. М’якоть соковита, десерт-
ного смаку. Кісточка вільна. Плоди 
мають хорошу транспортабель-
ність, зберігаються в холодильни-
ку 2-3 тижні без втрати товарного 
вигляду та смаку. Підходить для 
свіжого споживання й переробки. 
Підщепа – алича.

Сорт морозо- та хворобостійкий. 
Плоди транспортабельні, масою 
до 40 г, дозрівають у кінці серпня. 
М’якоть щільна, ароматна, сокови-
та, солодка з кислинкою, що зни-
кає протягом 10-денного зберіган-
ня. Плоди цього сорту є основою 
знаменитого французького пирога 
Мірабель та відомого сливового 
бренді, а варення з цього сорту 
надзвичайно красиве та запашне. 

Сорт високоврожайний, морозо- і 
посухостійкий. Плоди середні, ма-
сою 6 г. М’якоть щільна, соковита, 
солодка з легкою кислинкою. Зні-
мальна стиглість: II декада червня, 
не обсипаються. Урожайність із 
дорослого дерева – 30 кг (іноді по-
над 50). Підщепа – антипка.

Один із найпопулярніших і найвідо-
міших сортів в Україні! Плоди ма-
сою від 40 г, дозрівають у середині 
серпня. М’якоть дуже соковита, 
медово-солодка з легкою кислин-
кою, кісточка добре відділяєть - 
ся. Високоврожайний. Транспорта-
бельний. Підщепа – алича.

Середньостиглий сорт. Плоди 
великі, вагою до 40 г. Шкірочка 
бордово-фіолетова, з середнім 
восковим нальотом. М`якоть жов-
та, середньої щільності, солодка 
з приємною кислотою. Кісточка 
середня, відділяється добре, пло-
ди можуть довго залишатися на 
дереві, не обсипаючись. Дозріває  
спочатку серпня. Підщепа – алича.

Вишнево-черешневий гібрид із 
темно-червоними, великими пло-
дами! Ягода масою від 7 г. М’якоть 
щільна і дуже соковита, приємна, 
черешнева з виразним вишневим 
ароматом. Знімальна стиглість: II 
декада липня. Високоврожайна, 
посухо- і морозостійка, скоро-
плідна. Підщепа – антипка.

МЕДОВА         ІСЛ-23

ПОВСТИСТА ІВШ-46
(ВОЙЛОЧНА) 

БОГАТИРСЬКА   ІСЛ-20

ВЕНГЕРКА (УГОРКА) 
ЮВІЛЕЙНА ІСЛ-68

ЧУДО-ВИШНЯ        ІВШ-5 

ЧАЧАКСЬКА РАННЯ 
ІСЛ-47

МІРАБЕЛЬ ІСЛ-63
КОЛОНОВИДНА

ШОКОЛАДНИЦЯ
ІВШ-11

РЕНКЛОД АЛЬТАНА
ІСЛ-9

АНЖЕ  ІСЛ-65
КОЛОНОВИДНА

НОЧКА ІВШ-22

159 грн
за шт

159 грн
за шт

159 грн
за шт

Високоврожайний сорт зі стабіль-
ним плодоношенням. Сливи вели-
кого розміру, до 60 грамів, одно-
мірні. На смак смачні солодко-кислі 
з жовтою або жовто-помаранче-
вою м’якоттю, схожою на абрикос. 
Шкірка тонка. Вирізняється висо-
кою зимостійкістю та стійкістю до 
хвороб. Підщепа – алича.

АМЕРС ІСЛ-4

159 грн
за шт

159 грн
за шт

129 грн
за шт

159 грн
за шт

189 грн
за шт

159 грн
за шт

159 грн
за шт

189 грн
за шт

159 грн
за шт

СЛИВА

Середньорослий сорт, плоди ма-
сою 6-8 г, дозрівають в II декаді 
липня. Шкірка темно-червона, 
блискуча м’яка. М’якуш щільний, 
темно-вишневого кольору. Ви-
різняється високими товарними 
якостями та стійкістю до хвороб. 
Підщепа – антипка.

Дуже популярний серед садівників 
завдяки компактній формі крони. 
Сорт голландської селекції. Плоди 
великі, масою 14 г, дозрівають в I 
декаді липня. М’якоть напівхрящу-
вата, м’ясиста, соковита, солодка 
з легкою кислинкою. Урожай із до-
рослого дерева – 25 кг. Має дуже 
компактну форму крони, що надає 
зручності для вирощування. Під-
щепа – антипка.

Середньостиглий, стійкий до шкід-
ників і хвороб сорт. Характеризу-
ється рясною і щорічною врожай-
ністю. Плоди дуже великі, масою 
2,3-2,5 г, схожі на вишню, червоні, 
зібрані в кисті, з дуже високим 
вмістом вітаміну «С». Зберігатися 
протягом 3-4 місяців.

Слаборослий сорт (2,5-3 м) з ком-
пактною кроною. Кисть діаметром 
15 см, ягоди великі, можна їсти 
сирою – без гіркоти, зберігається 
в холодильнику близько місяця.  
Підходить для виготовлення соку 
та вина. Врожайність близько 
20 кг з дорослого дерева.

НЕФРІС ІВШ-25

ВОСТОРГ ІВШ-33
КОЛОНОВИДНА

ПУРПУРОВА ІГС-2
ВЕЛИКОПЛІДНА

ЛІКЕРНА ІГС-1 
159 грн

за шт

189 грн
за шт

240 грн
за шт

240 грн
за шт

ВИШНЯ

ГОРОБИНА

75

ХАРКО        ІНК-25



Найпоширеніший сорт жовто-
плідної черешні в Україні! Пло-
ди масою 6-8 г, дозрівають у кінці 
червня, не осипаються. Смак сві-
жий, солодкий. М’якоть щільна, со-
ковита. Один із найстійкіших до 
морозів і хвороб сорт. Підщепа – 
магалебка.

Дуже ранній сорт, плоди дозріва-
ють уже в кінці травня! Плоди ма-
сою від 6 г. М’якоть темно-червоного 
кольору, хрящувата, соковита, щіль-
на, приємного десертного смаку. Кі-
сточка маленька, легко відділяється. 
Скороплідна, високоврожайна, зи-
мостійка. Підщепа – Антипка.

Дуже перспективний сорт су-
перраннього терміну дозрівання! 
Грона дуже великі – до 3 кг, се-
редньої щільності, ягоди масою 
5-8 г. М’якоть м’ясиста, сокови-
та, досить щільна, солодка, з му-
скатним присмаком. Шкірочка 
практично не відчутна. Підходить 
на родзинки. Схильний до пере-
навантаження врожаєм.

Суперранній сорт французької се-
лекції, надзвичайно стійкий до не-
сприятливих погодних умов, мо-
розів і хвороб! Плоди масою від 7 
г, серцеподібної форми. Шкірка тем-
но-червоного кольору, середньої 
товщини. М’якоть буро-червона, 
щільна, соковита. Смак – десертний, 
кисло-солодкий. Кісточка – вели-
ка, добре відділяється. Має високі 
показники товарності та транспор-
табельності.  Достигає наприкінці 
травня. Підщепа – мегалебка.

Середньостиглий сорт із подов-
женим терміном плодоношення – 
з другої половини червня до се-
редини липня! Плоди масою 7-10 г, 
мають форму серця, зрілі ягоди 
набувають темно-червоного кольо-
ру. М’якоть ніжна, соковита, щільна, 
десертного смаку. Зимо- і хворобо-
стійкий. Підщепа – магалебка.

Ранній сорт, унікальний за сма-
ком  – ягоди солодкі, соковиті, з 
нотками мускату, суниці, чорної 
смородини! Маса ягід – 4-5 г, гро-
на – до 500 г. Осами не пошкоджу-
ється! Ідеально підходить для су-
шіння та вина.

Популярний ранній сорт, стійкий 
до весняних заморозків! Пло-
ди – великі, 8-10 г, термін дозріван-
ня – І декада червня. М’якоть тем-
но-червона, середньої щільності. 
Високоврожайний, скороплідний, 
стійкий до морозів і захворювань, 
не схильний до гниття і розтріску-
вання сорт.  Підщепа – магалебка.

Рання перспективна гібридна 
форма, вирізняється дуже ве-
ликими ягодами – 25-30 г! Грона 
надзвичайно великі, масою від 0,8-
1,2 кг і більше. Ягоди дуже гарні, 
темно-рожеві, видовжені. М’якоть 
хрустка, соковита,  гармонійного 
смаку з фруктовими нотками. 
Самозапильний. Високоврожайний. 
Морозо- та хворобостійкий.

Ранній сорт, один із найврожай-
ніших! Грона великі, масою 0,9-
1,7 кг, окремі  можуть сягати до 3 кг.  
Ягоди масою 4-5 г,  м’якоть щільна, 
хрустка, з мускатним ароматом. 
Шкірочка при їжі не відчувається. 
Підходить на родзинки.

Дуже популярний ранній сорт! 
Плоди великі, масою 7-9 г, блиску-
чі, солодкі, з нотками кислинки 
та тонким медовим присмаком, 
соковиті. Знімальна стиглість – І 
декада червня. Сорт транспорта-
бельний, стійкий до моніліозу, ко-
комікозу. Підщепа – Антипка.

Ранній перспективний сорт, ви-
різняється дуже великими гро-
нами  – 0,9-1,5 (окремі до 2,5 кг)! 
Ягоди темно-рожеві, видовжені. 
М’якоть щільна, соковита,  солодка, 
з яскраво вираженим мускатним 
смаком. Має підвищену морозостій-
кість і відмінні товарні якості. Отри-
мав нагороду на виставці «Золоте 
Гроно» у номінації «За величину та 
ошатність грона з рожевою ягодою».

Суперранній сорт винограду з 
надзвичайно високою врожайні-
стю! Грона великі, середньої щіль-
ності,  середньою масою від 0,6 
до 1  кг. Ягода темно-синя 10-12 г, 
може зберігатися на кущах до за-
морозків.  М’якоть соковита, хруст-
ка, з дуже приємним гармонійним 
смаком. Підходить на родзинки.

ДРОГАНА  ЖОВТА   ІЧР-6

МЕЛІТОПОЛЬСЬКА 
РАННЯ ІЧР-2

ГЕЛІОДОР         ІВН-120
КИШМИШ 

ЖАБУЛЕ ІЧР-72

ВОЛОВЕ СЕРЦЕ
ІЧР-59 

ЮПІТЕР       ІВН-58 
КИШМИШ

БІГАРО БУРЛАТ   ІЧР-13

ОЛІМП ІВН-124

ВЕЛЕС ІВН-42
КИШМИШ

ВАЛЕРІЙ ЧКАЛОВ
IЧР-7

КАЗАНОВА  ІВН-125

ЧОРНИЙ КРИШТАЛЬ
КИШМИШ ІВН-118

169 грн
за шт

169 грн
за шт

109 грн
за шт

169 грн
за шт

169 грн
за шт

129 грн
за шт

169 грн
за шт

199 грн
за шт

109 грн
за шт

169 грн
за шт

199 грн
за шт

129 грн
за шт

ЧЕРЕШНЯ

Суперранній, високоврожайний 
сорт, завдяки смаковим яко-
стям ягід, входить в число 12 
перспективних столових сор-
тів. Грона масою 0,7-1,5 кг! Ягоди 
великі – 12-20 г, соковиті, солодкі, 
мають витончений смак. Підхо-
дить для продажу, в холодильни-
ку зберігається до 2-х місяців.

Суперанній сорт, вирізняється 
дуже великими ягодами – 10-
15 г, у формі ромбу. Грона  до 1 кг. 
М’якоть хрустка, солодка, з при-
смаком чорносливу. Ягоди не 
розтріскуються, не осипають-
ся! Має відмінну транспортабель-
ність, підходить на родзинки.

Суперранній, великоплідний сорт 
з дуже високими показниками 
товарності та стійкості до хво-
роб! Грона масою від 1 кг.  Вага 
кожної ягоди від 16 до 30 г, се-
редня маса – 20 г, однотипні, не 
горошаться! М’якоть м’ясиста, 
надзвичайно соковита, солодка. 
Врожайність висока й стабільна.

Ранній, дуже смачний сорт! Гро-
на масою від 0,7 кг. Ягоди масою 
10-12  г, з щільною м’якоттю, гар-
монійним десертним смаком і 
мускатним присмаком із нотками 
чайної троянди. Урожай довго збе-
рігається на кущах, ягоди не розтрі-
скуються, не пошкоджуються сірою 
гниллю і не псуються осами.

ПРЕОБРАЖЕННЯ ІВН-28
РОМБИК ІВН-96 

СЕНСАЦІЯ ІВН-121 ЛАДА Т        ІВН-113
89 грн

за шт

109 грн
за шт 99 грн

за шт
89 грн
за шт

ВИНОГРАД

ЕКОНОМІЯ 129 ГРН! КОМПЛЕКТ ІЗ 3-Х РІЗНИХ ВИНОГРАДІВ ІВН-93 – 249 грн
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ЛАДА Т        ІВН-113

77

Високоврожайний, зимостійкий 
сорт. Плоди великі, масою до 40 г, 
солодкі. Перегородки дуже тонкі, 
завдяки цьому ядро виймається 
цілим і дуже легко. Горіхи легко 
розколюються. Дозрівають у кінці 
вересня. Латеральний.

Вітчизняний сорт великоплідного, 
дуже смачного мигдалю! Серед-
ньостиглий сорт, у фазу плодо-
ношення вступає уже на третій 
рік. Плоди великі – від 5 г. Ядро – 
солодке, шкаралупа – середньої 
щільності, чудово сколюється. 
Стійкий до хвороб.

Дуже високоврожайний, морозо-
стійкий високорослий сорт. Рано 
входить в плодоношення. Горіхи 
дуже великі, круглі, соковиті, смач-
ні. Дозріває у вересні. Запилювачі – 
Галле, Косфорд, Барселонський.

Виведений був на Придністров’ї 
вітчизняними селекціонерами. 
Плоди – крупні 17,4-18,2 г, округ-
ло-циліндричної форми.  Вну-
трішні перегородки тонкі, легко 
відокремлюються від ядра, яке 
складає 47,5-48,2% від маси пло-
ду. Знімальна стиглість плодів на-
стає в кінці вересня – на початку 
жовтня. Латеральний.

Основний промисловий ранній сорт 
Європи. Характеризується високою 
врожайністю, хворобо- морозостій-
кістю  та пізніми термінами цвітін-
ня. Плоди – великі (4-6 г), відмінних 
смакових і ринкових якостей, ядро 
легко відділяється.

Урожайний, сильно рослий, зи-
мостійкий сорт.  Горіхи – вели-
кі, округлі, злегка приплюснуті. 
Ядро  – велике, соковите, смачне, 
вкрите тонкою оболонкою. Дозрі-
ває у 1-й половині вересня. Запи-
лювач – Галле.

Ранній високоврожайний, тран-
спортабельний сорт. Плоди – ве-
ликі 400 г, яблуковидні, сокови-
ті, ароматні, кисло-солодкі.  У 
домашніх умовах зберігаються 
до 2 місяці, не втрачаючи смако-
вих якостей, форми та зберігаючи 
повною мірою корисні властиво-
сті. Підщепа – айва.

Сорт ранній, хворобостійкий. Пло-
ди масою 1,2 г, смачні, ароматні, 
легко відділяються від шкара-
лупки, не схильний до пошко-
джень.

Англійський середньорослий на-
дурожайний морозостійкий сорт. 
Горіхи – величезні, красиві, довгі, 
падають разом із обгорткою, дозрі-
вають у вересні. Запилювачі – Кос-
форд, Галле.

Середньостиглий, самоплідний, 
морозо- і хворобостійкий сорт. 
Плоди грушевидної форми, дуже 
великі, 300-450 г, зберігаються без 
втрати товарного вигляду 2,5-3 мі-
сяці. М’якоть – досить щільна, кре-
мова, кисло-солодка, ароматна. 
Підщепа – айва.

Середньостиглий, транспорта-
бельний, самоплідний сорт. Пло-
ди – крупні, масою 55-65 г, груше-
видні. М’якоть – яскраво-рожева, 
солодка, соковита. На зиму по-
требує укриття.

ВЕЛЕТЕНЬ         ІГГ-7

АНТІК ІМГ-7

КАТАЛОНСЬКИЙ
ІФН-5 – 129 грн за шт.
ІФН-5-10 – 999 грн за 10 шт.
ІФН-5-50 – 4450 грн за 50 шт.
ІФН-5-100 – 7900 грн за 100 шт.

БУКОВИНСЬКА 
БОМБА ІГГ-2

ДЕЛОН        ІМГ-10

БАРСЕЛОНСЬКИЙ 
ІФН-1

ЗОЛОТИСТА ІАВ-9

НОНПАРЕЛЬ ІМГ-9

ВЕББА ЦІННИЙ 
ІФН-32

РУМО  ІАВ-8

КАДОТА ІНЖ-3

149 грн
за шт

169 грн
за шт

Німецький надурожайний, чуже-
запильний, сильно рослий, пізній 
сорт висотою до 5,5 м. Листя – 
густе, велике темно-зелене.  Го-
ріхи – великі, конусоподібні, легко 
випадають із плодової обгортки. 
Ядро – велике, солодке, смачне, 
кремове, покрите темно-корич-
невою, грубою, волокнистою обо-
лонкою, яку легко відділити.

ГАЛЛЕ ІФН-3

149 грн
за шт

149 грн
за шт

169 грн
за шт

149 грн
за шт

149 грн
за шт

169 грн
за шт

139 грн
за шт

149 грн
за шт

199 грн
за шт

ФУНДУК

Середньопізній, зимостійкий сорт. 
Плодоносить щороку, рясно і рів-
номірно. Плоди одномірні масою 
7,5-9,5 г, блискучі, красиві, чор-
но-червоні з самого початку до-
стигання, наприкінці достигання 
чорні. Смак – насичений кисло-со-
лодкий. Строк достигання –  з 
20 серпня по 15 вересня.

Середньопізній, високоврожай-
ний, морозостійкий сорт. Плоди 
масою 3,5 г, овально-циліндричні, 
ніжні, соковиті, при повному дозрі-
ванні - солодкі. Тонка міцна шкіра. 
Плоди осипаються, тому рекомен-
дується зняти їх за 3-4 дні до пов-
ного дозрівання. Кількість цукрів і 
пектинів у цього сорту найбільша в 
порівнянні з іншими сортами.

Дуже ранній український сорт! 
Високоврожайний, зимо- і посу-
хостійкий. Плоди – великі, масою 
7-8 г, грушоподібної форми, со-
ковиті, темно-червоного забарв-
лення. Шкірочка – тонка, ніжна. 
М’якоть – смачна, солодка. Моро-
зостійкий.

Ремонтантний, самоплідний сорт. 
Плоди – округлі, вагою від 40 до 
80 г, дозрівають з середини серп-
ня приблизно. М’якоть червоного 
кольору, дуже смачна і ароматна. 
Скороплідний. На зиму потребує 
укриття.

ВОЛОДИМИРСЬКИЙ
ІКЗ-8

ЯНТАРНИЙ ІКЗ-3

МИКОЛКА ІКЗ-1
МУАСОН ІНЖ-5 

149 грн
за шт

149 грн
за шт

149 грн
за шт

199 грн
за шт

МИГДАЛЬ

КИЗИЛ

ІНЖИР

ГРЕЦЬКИЙ ГОРІХ АЙВА



CRYSTAL CLEAR   
АКЛ-48  

Середньопізня, посухо-, моро-
зостійка, великоплідна. Ягоди 
масою 3,5 г і більше, смачні, кис-
ло-солодкі, ароматні, дозрівання 
одночасне, не осипаються, з су-
хим відривом.

Середньоранній сорт. Ягоди тем-
но- червоного кольору, майже виш-
невого. На смак  кисло-солодкі, ма-
ють сильний, стійкий аромат. Ягоди 
масою 0,7-0,8 г. Урожайність  може 
скласти до 10 кг з куща. Добре пе-
реносить посуху.

Ранньостиглий сорт, вирізняється 
високими смаковими якостями! 
Ягоди жовто-зелені, масою до 7 г, 
солодкий, приємний. Морозостій-
кий, хворобостійкий і високовро-
жайний.

Рання, крупноплідна, високовро-
жайна. Ягоди масою понад 4 г, з 
сухим відривом, солодкі, ароматні, 
не осипаються. Стійка до борош-
нистої роси та брунькового кліща. 
Універсального призначення.

Порічка раннього терміну дозрі-
вання. Кущі пряморослі, висотою 
1,5-2 м. Ягоди яскраво-червоні, 
довго не обсипаються. Плоди 
середні, масою 0,4-0,6 г, смак 
солодкий з легкою кислинкою, 
приємний. Ягоди придатні для 
вживання в свіжому вигляді, за-
морозки і переробки.

Ранньостиглий сорт, ягоди масою 
6,5-7,5 г, кисло-солодкого, десерт-
ного смаку. Кущі середньорослі, 
мало розлогі, з великою кількістю 
пагонів. Гілки майже без колючок. 
Стійкий до морозів та хвороб.

Ранній, високоврожайний, стій-
кий до хвороб сорт. Відрізняєть-
ся солодким смаком, а гілочка за 
зовнішнім виглядом нагадує гроно 
винограду. Ягоди гігантські – біль-
ше 6 г! М’якоть щільна, соковита, 
солодка, з ледь відчутною кислин-
кою, десертного яскравого смаку.

Ранньостиглий, дуже врожайний 
сорт. Плоди масою 0,8-1 г, кремо-
ві, формують висячі грона довжи-
ною 4-5 см. Ягоди щільні, хрумкі, 
солодкі, освіжаючого смаку. Не 
викликає алергію!

Середньопізній, високоврожайний, 
ремонтантний сорт французької 
селекції. Ягода велика, масою до 
12  г, яскраво-червоного забарв-
лення, конусоподібної форми, з від-
мінними десертним смаком. Ягода 
щільна, не осипається. Пагони пря-
мі, без колючок. Морозостійкість 
та транспортабельність – відмінна.

Гібрид смородини й агрусу. В пло-
доношення вступає на 2-й рік піс-
ля посадки. Ягоди великі, масою 
від 5  г, овальні, солодкі, ароматні, 
з легким присмаком мускатного 
горіха, зібрані в грона по 3-5 шт. 
Йошта містить вітамін Р і антоціани, 
мікроелементи, залізо, йод, мідь.

Ягоди винного кольору, масою 
6-7  г. М’якоть зеленувато-жовтого 
відтінку має слабо виражену кис-
линку. Смак дуже приємний. Сорт 
пізньостиглий, повне дозрівання 
наступає у ІІ декаді серпня. Стійкий 
до морозів та хвороб.

Ремонтантна, кущі компактні. Пло-
доносить двічі на рік. Осінній врожай 
достигає в другій половині серп-
ня. Ягоди збирають до заморозків.  
Вони темно-червоного забарвлення, 
ніжні, ароматні. 

ЮВІЛЕЙНА КОПАНЯ
ІСМ-9

ЧЕРВОНА ВІКСНЕ
ІПР-32

РОДНІК         ІАГ-31

СЕЛЕЧЕНСЬКА ІСМ-41

САХАРНА ІПР-35 

УРАЛЬСЬКИЙ 
ІЗУМРУД       ІАГ-2

ЧОРНИЙ БУМЕР
ІСМ-42

ІМПЕРАТОРСЬКА 
БІЛА ІПР-31

ВЕРСАЛЬ ІМЛ-60

ЙОШТА        ІАШ-1

ФІНІК  ІАГ-32

ЗЕВА  ІМЛ-56

39 грн
за шт

39 грн
за шт

69 грн
за шт

39 грн
за шт

39 грн
за шт

59 грн
за шт

39 грн
за шт

39 грн
за шт

49 грн
за шт

49 грн
за шт

69 грн
за шт

44 грн
за шт

СМОРОДИНА

Ремонтантний сорт жовтої малини! 
Стійкий до хвороб і морозів. Яго-
ди масою до 8 г, солодкі, відмінно 
зберігаються і транспортуються. 
Морозостійка. Високоврожайна.

Надранній сорт, що починає пло-
доносити з першої декади червня 
й щедро плодоносить аж до другої 
декади липня, тобто впродовж 40-
45 днів. Ягоди масою 5-9 г, аромат-
ні й смачні (некислі). Під час тран-
спортування ягоди не мнуться, не 
втрачають сік.

Ранній, ремонтантний сорт. Ко-
лючки відсутні. Високі товарні 
якості. Добре підходить для про-
мислового використання. Плодо-
носить з I декади липня до III  де-
кади вересня. Ягода ароматна, 
масою 6-8 г, чудовий смак.

Ремонтантний французький ви-
соковрожайний, великоплідний, 
хворобостійкий сорт. Ягоди кра-
сиві, щільні, великі – масою 8-10 г, 
солодкі та транспортабельні. За 
умови вирощування в один уро-
жай плодоносить з кінця липня до 
морозів. Ягоди розміщуються по 
цілому пагону зверху й аж донизу.

РАНКОВА РОСА    ІМЛ-7

МАРІЯ ІМЛ-12  
ДЖОАН ДЖЕЙ    ІМЛ-31

МАРАСТАР        ІМЛ-53

39 грн
за шт

39 грн
за шт

40 грн
за шт

64 грн
за шт

ЕКОНОМІЯ 32 ГРН! КОМПЛЕКТ 4 САДЖАНЦІВ СМОРОДИНИ РІЗНИХ СОРТІВ НА ВИБІР КОМПАНІЇ ІСМ-39 – 124 грн

ЕКОНОМІЯ 32 ГРН! КОМПЛЕКТ 4 САДЖАНЦІВ ПОРІЧКИ РІЗНИХ СОРТІВ НА ВИБІР КОМПАНІЇ ІПР-26 – 124 грн

ЕКОНОМІЯ 48 ГРН! КОМПЛЕКТ 3-Х САДЖАНЦІВ АҐРУСУ РІЗНИХ СОРТІВ НА ВИБІР КОМПАНІЇ ІАГ-10 – 149 грн

ЕКОНОМІЯ 26 ГРН! КОМПЛЕКТ 5 САДЖАНЦІВ МАЛИНИ РІЗНИХ СОРТІВ НА ВИБІР КОМПАНІЇ ІМЛ-16 – 199 грн

ПОРІЧКА

МАЛИНА

АҐРУС

78



AMETHYST  АКЛ-31

WILD SALMON                        АКЛ-46

PICASSO         АКЛ-15

HOT SHOT                        АКЛ-34

RED MAJESTY             АКЛ-20

ODESSA             АКЛ-47 

85 грн
за шт

85 грн
за шт

85 грн
за шт

85 грн
за шт

85 грн
за шт

85 грн
за шт

КАЛА

Кала – ефектна багаторічна квітка. Можна вирощувати як садову та кімнатну рослину. Цибулини висаджують 
весною після заморозків. Гарно росте на родючих, пухких, вологих ґрунтах в освітлених місцях.  Виростає ви-
сотою 50-70 см. Квітне з червня і аж до серпня місяця. Викопують цибулину до настання перших заморозків.

CRYSTAL CLEAR   
АКЛ-48  

CORAZON  АКЛ-49 CAPTAIN PROMISE
АКЛ-50   

85 грн
за шт

85 грн
за шт 85 грн

за шт

ЕКОНОМІЯ 40 грн.!

КАЛА, 
КОМПЛЕКТ З 
3-Х ШТ. 
НА ВИБІР 
КОМПАНІЇ

АКЛ-30
215 грн
за комплект

ДАРУЄМО НАБІР ГОЛЛАНДСЬКИХ ЦИБУЛИН КВІТІВ КОЖНОМУ ЗАМОВНИКУ ЦИБУЛИН І  
КОРЕНЕВИЩ КВІТІВ, КАРТОПЛІ НА СУМУ ПОНАД 750 ГРН.
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H 90-120 см; Ø 15-20 см

H до 130 см; Ø 15-20 см

H 90-120 см; Ø 12-15 см

H до 90 см; Ø 15-20 см

H 80-100 см; Ø 10-15 см

H 100-120 см; Ø 10-15 см

H до 80 см; Ø 10-15 см

H 90 см; Ø 15-20 см

H до 80 см; Ø 15-20 см

H 90-120 см; Ø 10-15 см

H 80-120см; Ø 12-15 см

АЖР-278 АЖР-278-С
CARIBBEAN FANTASY
ДЕКОРАТИВНА  

АЖР-47 АЖР-47-С
PEACHES AND CREAM
ДЕКОРАТИВНА   

АЖР-131 АЖР-131-С
COLOR SPECTACLE    КАКТУСОВА  

АЖР-329 АЖР-329-С
BACARDI ДЕКОРАТИВНА  

АЖР-334 АЖР-334-С
SEDUCATION
ДЕКОРАТИВНА  

АЖР-322 АЖР-322-С
HAYLEY JANE           КАКТУСОВА  

АЖР-332 АЖР-332-С
CHECKERS
ДЕКОРАТИВНА  

АЖР-330 АЖР-330-С
BLUE BIRD   ДЕКОРАТИВНА  

АЖР-37 АЖР-37-С
GARDEN WONDER
ДЕКОРАТИВНА  

АЖР-184 АЖР-184-С
EVELINE КУЛЯСТА

АЖР-28 АЖР-28-С
NUIT D’ETE                  КАКТУСОВА   

156 грн
за 3 шт

154 грн
за 3 шт

148 грн
за 3 шт

160 грн
за 3 шт

154 грн
за 3 шт

160 грн
за 3 шт 148 грн

за 3 шт
148 грн

за 3 шт

148 грн
за 3 шт

148 грн
за 3 шт

148 грн
за 3 шт

77 грн
за шт

80 грн
за шт

77 грн
за шт

74 грн
за шт

74 грн
за шт

74 грн
за шт

80 грн
за шт

78 грн
за шт

74 грн
за шт

74 грн
за шт

74 грн
за шт

ЖОРЖИНА

H 100-120 см; Ø 15-20 см H 90-100 см; Ø 15-20 см H до 100 см; Ø 14-16 см H 100 см; Ø 15-20 см

MINGUS RANDY
КАКТУСОВА
АЖР-215 АЖР-215-С

PINELANDS PRINCESS
КАКТУСОВА
АЖР-23 АЖР-23-С

BERGER’S RECORD
КАКТУСОВА
АЖР-295 АЖР-295-С

ALFRED GRILLE
КАКТУСОВА
АЖР-294 АЖР-294-С

162 грн
за 3 шт

162 грн
за 3 шт

148 грн
за 3 шт

148 грн
за 3 шт

74 грн
за шт

74 грн
за шт

81 грн
за шт

81 грн
за шт

ЕКОНОМІЯ 31 ГРН! КОМПЛЕКТ ІЗ 3-Х РІЗНИХ ЖОРЖИН АЖР-245 – 198 грн

ПРИ ПОКУПЦІ 2-Х ЖОРЖИН ОДНОГО СОРТУ 3-ТЯ В ПОДАРУНОК!
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ALFRED GRILLE
КАКТУСОВА
АЖР-294 АЖР-294-С

h-200 см, Ø 25 см

h-95-100 см, Ø 13 см

h-100 см, Ø 17 см

h-110см, Ø 10-15 см

h-130 см, Ø 22 см

h-60 см, Ø 13 см

h-100 см, Ø 15 см

h-110 см, Ø 17 см

h-60 см, Ø 10 см

h-90 см, Ø 18 см

h-140 см, Ø 14 см

h-55 см, Ø 13 см

АЛЛ-221 АЛЛ-221-С
DEBBY       ОТ ГІБРИД          

АЛЛ-10 АЛЛ-10-С
FATA MORGANA
АЗІЙСЬКА ПОВНА      

АЛЛ-26 АЛЛ-26-С
PINK PERFECTION
ТРУБЧАСТА  

АЛЛ-371 АЛЛ-371-С
WHITE COUNTY
АЗІЙСЬКА  

АЛЛ-236 АЛЛ-236-С
PASSION MOON
ОТ ГІБРИД            

BUZZ BOMB       АЛН-86

АЛЛ-263 АЛЛ-263-С
DOUBLE SENSATION
ПОВНА  

АЛЛ-75 АЛЛ-75-С
ANASTASIA       ОТ ГІБРИД             

FRANS HALS       АЛН-2

АЛЛ-138 АЛЛ-138-С
ELODIE ПОВНА

АЛЛ-77 АЛЛ-77-С
FRISO      ОТ ГІБРИД

JOVIAL  АЛН-69

56 грн
за 3 шт

76 грн
за 3 шт

76 грн
за 3 шт

76 грн
за 3 шт

76 грн
за 3 шт

54 грн
за шт

84 грн
за 3 шт

84 грн
за 3 шт 84 грн

за 3 шт
92 грн

за 3 шт

38 грн
за шт

38 грн
за шт

38 грн
за шт

42 грн
за шт

42 грн
за шт

28 грн
за шт

46 грн
за шт

54 грн
за шт

38 грн
за шт

42 грн
за шт

69 грн
за шт

ЛІЛІЯ

h-65 см, Ø 6 см h-65 см, Ø 14 см h-75 см, Ø 14 см h-75 см, Ø 12 см

MARY TODD       АЛН-56 SOLID SCARLET
АЛН-126

SPIRIT OF FREEDOM
АЛН-62

GOLDEN GIFT
АЛН-102

54 грн
за шт 44 грн

за шт
54 грн
за шт

35 грн
за шт

ПРИ ПОКУПЦІ 2-Х ЛІЛІЙ ОДНОГО СОРТУ 3-ТЯ В ПОДАРУНОК!

ЛІЛІЙНИК
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Цвіте – V-VI, кущ висотою  80 см, 
квітки – повні, діаметр – 15-20 см, 
пахучі.

Цвіте – V-VI, кущ висотою  100 см, 
квітки – повні, діаметр – 15-20 см, 
пахучі.

Цвіте – V-VI, кущ висотою  80 см, 
квітки – повні, діаметр – 15-20 см, 
пахучі.

Цвіте – V-VI, кущ висотою 80 см, квіт-
ки – повні, діаметр – 15-20 см, пахучі.

Цвіте – V-VI, кущ висотою  80-90 см, 
квітки – повні, діаметр – 15-20 см.

Цвіте – V-VI, кущ висотою  80 см, 
квітки – повні, діаметр – 15-20 см, 
пахучі.

Цвіте – V-VI, кущ висотою 90 см, 
квітки – повні, діаметр – 15 см, па-
хучі.

Цвіте – V-VI, кущ висотою  90 см, 
квітки – повні, діаметр – 15-20 см, 
пахучі.

Цвіте – V-VI, кущ висотою  80 см, 
квітки – повні, діаметр – 15-22 см, 
пахучі.

Цвіте – V-VI, кущ висотою  80-90 см, 
квітки – напівповні, діаметр – 25 см, 
пахучі.

Цвіте – V-VI, кущ висотою  70 см, 
квітки – повні, діаметр – 10-15 см.

Цвіте – V-VI, кущ висотою  80 см, 
квітки – повні, діаметр – 10-15 см, 
пахучі.

BELLA DONNA  АПВ-65

FRANCOISE 
ORTEGAT АПВ-53

PAUL M. WILD         АПВ-69

GAY PAREE      АПВ-18

GARDENIA АПВ-58 

RASPBERRY 
SUNDAE       АПВ-40

MADAME CALOT   АПВ-61

HONEY GOLD    АПВ-28

RED CHARM      АПВ-41

NIPPON BEAUTY
АПВ-30

NICE GAL        АПВ-70

ITOH LEMON DREAM 
АПВ-72

217 грн
за шт

149 грн
за шт

164 грн
за шт

217 грн
за шт

143 грн
за шт

217 грн
за шт

143 грн
за шт

219 грн
за шт

284 грн
за шт

143 грн
за шт

164 грн
за шт

490 грн
за шт

ПІВОНІЯ

Цвіте – V-VI, кущ висотою 80 см і 
шириною 70-90 см, квітки – напів-
махрові, діаметр–15-20 см, пахучі.

Цвіте – V-VI, кущ висотою 80 см, 
квітки – напівмахрові, діаметр –15-
20 см, пахучі.

Цвіте – V-VI, кущ висотою  70 см, 
квітки – прості, діаметр –10 см.

Цвіте – V-VI, кущ висотою 80 см і 
шириною 60 см, квітки – напівма-
хрові, діаметр – 10-15 см.

ITOH CORA LOUISE
АПВ-50

ITOH CANARY 
BRILLIANTS АПВ-55

ITOH LAFAYETTE 
ESCADRILLE АПВ-56 ITOH OLD ROSE 

DANDY АПВ-54
354 грн

за шт
428 грн

за шт

422 грн
за шт 354 грн

за шт

ЕКОНОМІЯ 371 ГРН! КОМПЛЕКТ ІЗ ТРЬОХ ПІВОНІЙ НА ВИБІР КОМПАНІЇ АПВ-32 – 399 грн
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ІРИС BLUE MAGIC
ГОЛЛАНДСЬКИЙ АПК-94

ІРИС GOLDEN HARVEST
ГОЛЛАНДСЬКИЙ АПК-95

ААН-17-А ААН-17-Б 
АНЕМОНА CORONARIA 
ADMIRAL

ААН-18-А ААН-18-Б 
АНЕМОНА CORONARIA 
GOVERNOR

АЖВ-23-А АЖВ-23-Б 
ЛЮТИК 
ПОМАРАНЧЕВИЙ

АЖВ-3-А АЖВ-3-Б 
ЛЮТИК ЧЕРВОНИЙ

АЖВ-20-А АЖВ-20-Б 
ЛЮТИК БІЛИЙ

ІРИС ROMANO
ГОЛЛАНДСЬКИЙ АПК-36-А

ААН-19-А ААН-19-Б 
АНЕМОНА CORONARIA 
LIEUTENANT

АЖВ-24-А АЖВ-24-Б 
ЛЮТИК ФІОЛЕТОВИЙ

АГМ-1 АГМ-1-С
ГІМЕНОКАЛІС 
HARRISIANA

ААН-20-А ААН-20-Б 
АНЕМОНА CORONARIA 
MOUNT EVEREST

119 грн
за 20 шт 119 грн

за 20 шт
119 грн

за 20 шт
119 грн

за 20 шт

34 грн
за 3 шт

34 грн
за 3 шт

126 грн
за 3 шт

99 грн
за 20шт

99 грн
за 20шт

99 грн
за 20шт

99 грн
за 20шт

35 грн
за 5 шт 35 грн

за 5 шт
35 грн
за 5 шт

35 грн
за 5 шт

34 грн
за 3 шт

29 грн
за 5 шт

29 грн
за 5 шт

29 грн
за 5 шт

29 грн
за 5 шт

63 грн
за шт

ФРЕЗІЯ БІЛА
АФР-4 АФР-4-А 

ФРЕЗІЯ ЖОВТА
АФР-1 АФР-1-А 

ФРЕЗІЯ СИНЯ
АФР-2 АФР-2-А 

ФРЕЗІЯ ЧЕРВОНА
АФР-17 АФР-17-А 

96 грн
за 20 шт

96 грн
за 20 шт

96 грн
за 20 шт

96 грн
за 20 шт

28 грн
за 5 шт

28 грн
за 5 шт

28 грн
за 5 шт

28 грн
за 5 шт

Ірис голландський – багаторічник висотою до 60 см, цвіте з кінця травня 
дуже красивими квітками різних кольорів. Вирощують у квітниках, клум-
бах і для зрізу.

Анемона – універсальний багаторічник висотою до 30 см, росте у відкритому ґрунті на клумбах, альпійських 
гірках і в горшку в будинках, на балконах. Цвіте з травня до листопада красивими великими (в діаметрі до 
10 см) махровими квітками різного забарвлення. 

Фрезія – красивий, ніжний багаторічник, висотою до 40 см. із приємним запахом, схожим на аромат конвалії. 
Можна вирощувати в домі та в саду. Цвіте з серпня по жовтень махровими квітками діаметром до 7 см. Садити 
напівтінь, захищене від протягів, місце,  у  рихлий ґрунт на глибину 5 і відстань 30 см.

ПРИ ПОКУПЦІ 
2-Х ГІМЕНОКАЛІСІВ 
3-Й У ПОДАРУНОК!
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Середньостиглий (95 днів), посухостійкий, 
стійкий до виродження, високоврожайний – до 
700 ц/га, сорт придатний для вирощування на 
всіх типах ґрунтів. Бульби – рожеві, м’якоть –
кремова. Вміст крохмалю – 11,4%. Сорт стій-
кий до раку картоплі, фітофторозу та іржавої 
плямистості.

Ранній сорт картоплі (55-60 днів). Відрізня-
ється гарними бульбами, незвичайного тем-
но-червоного кольору. Сорт має дуже високу 
врожайність (25 т/га) і прекрасні смакові яко-
сті. М’якоть білого кольору. Вміст крохмалю – 
19%. Картопля добре зберігається. Сорт стій-
кий до різних захворювань.

Середньостиглий (80 днів), висо-
коврожайний (до 700 ц/га), лежкий 
сорт, стійкий до посухи, основних 
хвороб та колорадського жука (має 
дуже жорстке листя, яке жуки не 
їдять). Єдиний сорт в якому і шкірка, 
і м’якоть біла. Підходить для орга-
нічного землеробства та всіх типів 
ґрунтів. Вміст крохмалю – 16-18%.

Новий середньостиглий (90-105 днів), посу-
хостійкий сорт. Бульби малинові, красиві. 
м’якоть – жовта, з малиновими смужками. 
Вміст крохмалю – 14-17%. Надзвичайно вро-
жайна – 18-20 бульб із 1 куща. Вирізняється 
відмінною лежкістю, не проростає. Має висо-
ку посухостійкість. Дуже смачна, підходить і 
для смаження, і варіння.

Новий суперранній (45-55 днів), високоврожай-
ний до 800 ц/га, лежкий сорт. Бульби – великі, 
овально-продовгуваті, гладкі, жовті з жовтою 
м’якоттю. Ідеально підходить на суп і пюре – 
гарно розварюється. Вміст крохмалю –16-20%. 
Сорт стійкий до парші, фітофторозу та немато-
ди. На півдні можна вирощувати 2 врожаї на рік.

Надурожайна та найкраща для три-
валого зберігання. Бульби великі 
та дуже великі. Деякі картоплини 
досягають ваги 800 г. Середньо-
стигла, врожайність – до 600 ц/га. 
Округла, шкірка світло-жовта, 
м’якоть жовта. Вічка поверхневі. 
Вміст крохмалю – 13,4-17,8%. Дже-
лі дуже стійка до засухи. Стійка до 
раку, парші, фітофторозу. 

Красивий товарний вигляд – рожева шкірка, 
дрібні вічка, рівні бульби. Ранньостиглий (50-
60 днів), лежкий, стійкий до основних хвороб і по-
сухи сорт. Бульби великі, деякі до 1 кг. М’якоть – 
щільна, кремово-жовта, при варінні не темніє, 
смачна. Вміст крохмалю – 12-16%. Дає стабільно 
високі врожаї (до 500 ц/га) на різних типах ґрун-
тів. На півдні можна вирощувати 2 врожаї.

Ранній (65-70 днів),високоврожайний – до 
450 ц/га, лежкий сорт універсального при-
значення. Бульби – округло-овальні, мали-
нові, гладенькі, м’якоть – біла. Сорт стійкий 
до парші та фітофторозу. Вміст крохмалю – 
14-17%.

Ультраранній сорт (55 днів)! Дуже 
смачний! Бульби – округло-овальні, 
з жовтою шкіркою та світло-жовтою 
м’якоттю. У кущі формується 10-12 
великих бульб. Підходить на суп і 
пюре  – дуже гарно розварюється. 
Дуже висока стійкість до фітофто-
ри! Вміст крохмалю  – 16,9%. Уро-
жайність – 600 ц/га. Можна збирати 
два врожаї за рік.

Ультраранній сорт (40 днів). Буль-
би – овальні, жовтого кольору та 
гладкою шкіркою, м’якуш – жовтий. 
Вміст крохмалю – 12-14% Врожай-
ність – 600 ц\га. Сорт стійкий до не-
матоди, вірусу скручування листя, 
чорної ніжки, фітофторозу і парші. 
Універсального використання.

КНЯГИНЯ
ІКР-116-П-2 – 99 грн за 2 кг
ІКР-116-П-4 – 184 грн за 4 кг
ІКР-116-П-8 – 339 грн за 8 кг

КРІСТІНА
ІКР-39-П-2 – 119 грн за 2 кг
ІКР-39-П-4 – 214 грн за 4 кг
ІКР-39-П-8 – 389 грн за 8 кг

ЗОРЯНА
ІКР-31-П-2 – 119 грн за 2 кг
ІКР-31-П-4 – 214 грн за 4 кг
ІКР-31-П-8 – 389 грн за 8 кг

МІСТЕРІЯ ІКР-146

СЕНСЕЙШН
ІКР-167-П-2 – 119 грн за 2 кг
ІКР-167-П-4 – 214 грн за 4 кг
ІКР-167-П-8 – 389 грн за 8 кг

ДЖЕЛІ
ІКР-143-П-2 – 119 грн за 2 кг
ІКР-143-П-4 – 214 грн за 4 кг
ІКР-143-П-8 – 389 грн за 8 кг

БЕЛЛА РОЗА
ІКР-9-П-2 – 119 грн за 2 кг
ІКР-9-П-4 – 214 грн за 4 кг
ІКР-9-П-8 – 389 грн за 8 кг

ТОРНАДО
ІКР-68-П-2 – 119 грн за 2 кг
ІКР-68-П-4 – 214 грн за 4 кг
ІКР-68-П-8 – 389 грн за 8 кг

ОРЛА
ІКР-48-П-2 – 119 грн за 2 кг
ІКР-48-П-4 – 214 грн за 4 кг
ІКР-48-П-8 – 389 грн за 8 кг

КОРІННА
ІКР-182-П-2 – 119 грн за 2 кг
ІКР-182-П-4 – 214 грн за 4 кг
ІКР-182-П-8 – 389 грн за 8 кг

89 грн
за 1 кг

КАРТОПЛЯ

ЕКОНОМІЯ 58 грн.! ЕКОНОМІЯ 78 грн.!ЕКОНОМІЯ 78 грн.!

КОМПЛЕКТ 3-Х РІЗНИХ СОРТІВ 
НАСІННЄВОЇ КАРТОПЛІ
Сорти підбираються на вибір компа-
нії. Всі сорта гарантовано підписані.

КОМПЛЕКТ 3-Х СОРТІВ НАСІН-
НЄВОЇ КАРТОПЛІ – НАЙКРА-
ЩИХ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ
Сорти підбираються на вибір компа-
нії. Всі сорта гарантовано підписані.

КОМПЛЕКТ 3-Х РАННІХ СОР-
ТІВ НАСІННЄВОЇ КАРТОПЛІ
Сорти підбираються на вибір компа-
нії. Всі сорта гарантовано підписані.

ІКР-173
299 грн за 6 кг

ІКР-184
279 грн за 6 кг

ІКР-183
279 грн за 6 кг

Як для 

княжого 

столу!
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(діє протягом 3-х днів з дня отримання журналу)



Ранній (70-75 днів), надзвичайно смачний сорт! 
Бульби – великі, овальні, з червоною шкіркою 
та світло-жовтою м’якоттю, яка не темніє при 
обробці. Вміст крохмалю – 10,1-15,6%. Врожай-
ність – до 277 ц/га. Підходить для смаження, 
варіння, для приготування чіпсів, картоплі фрі. 
Високоврожайний, стійкий до хвороб, нематод. 
Довго зберігається, відмінно транспортується.

Ранній сорт (65-70 днів), хворобостійкий та 
високоврожайний (до 365 ц/га). Бульби – по-
довжено-овальні, шкірка жовтого кольору, 
м’якоть – світло-жовта. Вміст крохмалю – 16,4-
18,9%. Розварюється, підходить для приготу-
вання пюре, супу.

Надрання, дозрівання через 40 днів 
від сходів. Урожайність до 400 ц/га. 
Бульби округло-овальні, шкірка гла-
денька світло-жовта. Вміст крохма-
лю – 13-15%. Має гарний вигляд, до-
бре зберігається. Стійка до хвороб 
та невибаглива.

Середньопізній сорт (90-110 днів) із видовже-
но-овальними бульбами. Урожайність – до 400 ц/га. 
Бульби червоного кольору з темно-жовтою 
м’якоттю, мають хороший смак, слабо розварю-
ються й не темніють при варінні. Вміст крохма-
лю – 13,5-21,5%. Сорт добре зберігається, стійкий 
до хвороб. Універсальний сорт. Використовуєть-
ся для дитячого та дієтичного харчування.

Середньоранній сорт (70-70 днів). Сорт – ви-
соковрожайний, у кожному кущі утворюється 
до 25 штук великих бульб, врожайність –  до 
550  ц\га. Бульби жовтого кольору з жовтою 
м’якоттю. Вміст крохмалю – 10-13%. Сорт має 
хорошу посухо- та стресостійкість, стійкий до 
хвороб. Універсального використання.

Найкращий для дерунів. Пізньо-
стиглий (95-110 днів), лежкий, тран-
спортабельний і високоврожайний 
(до 600 ц/га) сорт. Бульби – овальні, 
жовті, м’якоть – світло-жовта. Сорт 
не змінює колір при технічних пошко-
дженнях і термічній обробці, стійкий 
до фітофторозу, вірусів, парші. Вміст 
крохмалю – 10-17%. Рекомендова-
ний для дієтичного харчування.

Середньоранній сорт (75-85 днів), дуже гарно 
зберігається, не проростає завчасно! Бульби – 
великі, шкірка жовтого кольору, м’якоть – теж 
жовта, дуже смачна. Вміст крохмалю – 13,9-
18,1%. Врожайність – 320 ц/га. Ідеальний для 
смаження, відварювання, для приготування 
чіпсів, салатів. Стійкий до нематод, раку карто-
плі, вірусів і парші. Високоврожайний.

Надранній (45-55 днів), високоврожайний сорт – 
до 500 ц/га! Бульби –овальні, жовті зі світ-
ло-жовтою м’якоттю. Підходить для смажен-
ня, салатів, майже не розварюється. Стійкий 
до посухи, фітофторози, парші, бактеріальної 
гнилі. Ідеальний для вирощування під плівкою 
та агроволокном. Вміст крохмалю – 12-16%. На 
півдні можна вирощувати 2 врожаї на рік.

Чудовий смак! Картопля середньо-
рання, високоврожайна, лежка. 
Картоплини – округлі, жовті, м`я-
куш –  жовтий, не темніє після при-
готування. Вміст крохмалю – 14,5%. 
Врожайність до 450 ц/га. Має ви-
соку стійкість до багатьох хвороб. 
Дуже смачна! Картопля універсаль-
ного призначення.

Середньоранній (60-65 днів), тран-
спортабельний, універсальний, 
врожайний – до 400 ц/га сорт. 
Бульби – великі, округло-овальні, 
світло-янтарні з дрібними вічками і 
жовтою м’якоттю, яка не темніє при 
варінні. Вміст крохмалю – 11-15 %. 
Сорт стійкий до механічних пошко-
джень картопляного раку, парші, 
золотої нематоди. Підходить для 
дієтичного та дитячого харчування.

РЕД СКАРЛЕТ
ІКР-11-П-2 – 119 грн за 2 кг
ІКР-11-П-4 – 214 грн за 4 кг
ІКР-11-П-8 – 389 грн за 8 кг

ДОНАТА
ІКР-135-П-2 – 119 грн за 2 кг
ІКР-135-П-4 – 214 грн за 4 кг
ІКР-135-П-8 – 389 грн за 8 кг

ВІВІАНА
ІКР-152-П-2 – 119 грн за 2 кг
ІКР-152-П-4 – 214 грн за 4 кг
ІКР-152-П-8 – 389 грн за 8 кг

РЕД ФЕНТЕЗІ
ІКР-179-П-2 – 119 грн за 2 кг
ІКР-179-П-4 – 214 грн за 4 кг
ІКР-179-П-8 – 389 грн за 8 кг

ГАЛА
ІКР-76-П-2 – 119 грн за 2 кг
ІКР-76-П-4 – 214 грн за 4 кг
ІКР-76-П-8 – 389 грн за 8 кг

ГРАНАДА
ІКР-130-П-2 – 119 грн за 2 кг
ІКР-130-П-4 – 214 грн за 4 кг
ІКР-130-П-8 – 389 грн за 8 кг

БЕЛЛА РОЗА
ІКР-9-П-2 – 119 грн за 2 кг
ІКР-9-П-4 – 214 грн за 4 кг
ІКР-9-П-8 – 389 грн за 8 кг

АННУШКА
ІКР-15-П-2 – 119 грн за 2 кг
ІКР-15-П-4 – 214 грн за 4 кг
ІКР-15-П-8 – 389 грн за 8 кг

ТОРНАДО
ІКР-68-П-2 – 119 грн за 2 кг
ІКР-68-П-4 – 214 грн за 4 кг
ІКР-68-П-8 – 389 грн за 8 кг

РІВ’ЄРА
ІКР-16-П-2 – 119 грн за 2 кг
ІКР-16-П-4 – 214 грн за 4 кг
ІКР-16-П-8 – 389 грн за 8 кг

ОРЛА
ІКР-48-П-2 – 119 грн за 2 кг
ІКР-48-П-4 – 214 грн за 4 кг
ІКР-48-П-8 – 389 грн за 8 кг

КАРЕЛІЯ
ІКР-164-П-2 – 119 грн за 2 кг
ІКР-164-П-4 – 214 грн за 4 кг
ІКР-164-П-8 – 389 грн за 8 кг

КОЛОМБА
ІКР-110-П-2 – 119 грн за 2 кг
ІКР-110-П-4 – 214 грн за 4 кг
ІКР-110-П-8 – 389 грн за 8 кг

ЕКОНОМІЯ 78 грн.! ЕКОНОМІЯ 78 грн.!

КОМПЛЕКТ 3-Х СОРТІВ НАСІННЄВОЇ КАРТОПЛІ – 
ДЛЯ СМАЖЕННЯ

Сорти підбираються на вибір компанії.  
Всі сорта гарантовано підписані.

КОМПЛЕКТ 3-Х СОРТІВ НАСІННЄВОЇ КАРТОПЛІ – 
ДЛЯ ВАРІННЯ

Сорти підбираються на вибір компанії. 
Всі сорта гарантовано підписані.

ІКР-185 279 грн за 6 кг ІКР-186 279 грн за 6 кг
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1 КГ НОВОЇ СЕНСАЦІЙНОЇ КАРТОПЛІ «МІСТЕРІЯ» ЗА ЗАМОВЛЕННЯ КАРТОПЛІ НА СУМУ ПОНАД 950 грн 
(діє протягом 3-х днів з дня отримання журналу)
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Н 50-70 см, Ø 12-13 см; колір – тем-
но-червоний; аромат – солодкий; 
цвітіння – пишне, безперервне.

Н до 0,8-1 м, Ø 10-12 см, цвіте весь 
сезон, великі суцвіття, аромат 
легкий.

Н 0,8 м; цвітіння – рясне, повтор-
не; аромат – легкий, подібний до 
конвалії.

Н 50-60 см, Ø 6-8 см; колір – ліло-
во-бузковий; аромат – приємний, 
легкий; цвітіння – рясне, повторне.

Н 120-150 см, Ø 12-13 см; колір – бі-
лий; аромат – легкий; цвітіння – пов-
торне.

Н 100-120 см, Ø 10-12 см, колір – 
насичено-пурпурний, аромат – ін-
тенсивний, теплий, із нотками фі-
алок, цвітіння – рясне, повторне.

H 100-120см, Ø 10-12 см; смуга-
сте малиново-біле забарвлення; 
приємний аромат; цвітіння рясне, 
повторне.

H 140-150 см, Ø 8-10 см; колір – 
темно-червоний; аромат – легкий; 
цвітіння – повторне.

H до 300 см, Ø 8-14 см, колір – від 
слонової кістки до блідо-зеленого, 
цвітіння – повторне, рясне, аро-
мат – ніжний фруктовий.

H 70-100 см, Ø 10-12 см; колір – 
яскраво-червоний; аромат – лег-
кий; цвітіння – рясне, повторне, 
довготривале.

H 60-90 см, Ø 6-9 см; колір – бузко-
во-блакитний; аромат – яскравий із 
фруктовими нотами; цвітіння – ряс-
не, повторне.

H 80-100 см, Ø 8-10 см, колір – ма-
линовий, аромат  старовинних чай-
них троянд, цвітіння – рясне, безпе-
рервне.

ПРЕСТИЖ
ЧАЙНО-ГІБРИДНА  ІТЯ-354

ЛЮКСОР
ЧАЙНО-ГІБРИДНА  ІТЯ-76

МІС АЛІСА
АНГЛІЙСЬКА  ІТЯ-289

РАЙМОНД ПРИВАТ
ЧАЙНО-ГІБРИДНА  ІТЯ-437

ПАСКАЛЬ
ЧАЙНО-ГІБРИДНА  ІТЯ-461

ВІЛЬЯМ ШЕКСПІР
АНГЛІЙСЬКА  ІТЯ-38

СТРОКАТА ФАНТАЗІЯ
ЧАЙНО-ГІБРИДНА  ІТЯ-147

БЛЕК МЕДЖИК
ЧАЙНО-ГІБРИДНА  ІТЯ-43

ЕЛЬФ
АНГЛІЙСЬКА  ІТЯ-221

ЭЛЬ ТОРО БЕЗ КОЛЮЧОК!
ЧАЙНО-ГІБРИДНА  ІТЯ-139

БЛЮ ФО Ю 
ФЛОРИБУНДА  ІТЯ-442

СОФІ РОУЗ 
АНГЛІЙСЬКА  ІТЯ-363

89 грн
за шт

99 грн
за шт

99 грн
за шт

89 грн
за шт

89 грн
за шт

99 грн
за шт

89 грн
за шт

99 грн
за шт

99 грн
за шт

89 грн
за шт

91 грн
за шт

99 грн
за шт

ТРОЯНДА

Н 250-300 см, Ø 15-18 см, колір – бі-
ло-лимонний, цвітіння – повторне, 
рясне, аромат – фруктово-ягідний.

Н 1,2-1,4 м, Ø 10-12 см, колір – ніж-
но-рожева, цвітіння – повторне, 
аромат легкий.

Н 250-300 см, Ø 10-12 см, колір – 
червоний, цвітіння – повторне, 
рясне, аромат – фруктово-ягідний.

Н 30-50 см, Ø 4-5 см; яскравий жов-
то-помаранчевий колір; аромат – 
легкий; цвітіння – рясне, повторне.

Н 250-300 см, Ø 12-15 см, колір – 
фіолетовий, цвітіння – повторне, 
рясне, аромат – легкий.

Н 0,4-0,6 м, Ø 4-7 см; ніжно абри-
ково-помаранчевого кольору, цві-
тіння –повторне, аромат – легкий.

Н до 4 м цвітіння повторне, аро-
мат сильний

Н 40-55 см, Ø 4-7 см; колір – мали-
ново-червоний; аромат – легкий; 
цвітіння – рясне, безперервне.

ШНІВАЛЬЦЕР
ПЛЕТИСТА  ІТЯ-121

СПІРІТ ОФ ФРІДОМ
АНГЛІЙСЬКА  ІТЯ-303

ФЛАМЕНТАНЗ
ПЛЕТИСТА  ІТЯ-96

КОЛІБРІ
СПРЕЙ  ІТЯ-457

БЛЮ МУН
ПЛЕТИСТА  ІТЯ-68

АПРІКОТ КЛЕМЕНТІН
СПРЕЙ  ІТЯ-249

КАЗИНО 
ПЛЕТИСТА  ІТЯ-128

РЕД МАКАРЕНА 
СПРЕЙ  ІТЯ-296

99 грн
за шт

99 грн
за шт

99 грн
за шт

91 грн
за шт

99 грн
за шт

91 грн
за шт

99 грн
за шт

91 грн
за шт

ЕКОНОМІЯ 49 ГРН! КОМПЛЕКТ САДЖАНЦІВ ІЗ ТРЬОХ РІЗНИХ ТРОЯНД ІТЯ-229 – 237 грн



Поради, як підготувати насіння до посіву, виро-
стити розсаду, провести підживлення через ли-
стя і полив овочевих культур. Розміщені методики 
складання щорічного місячно-астрологічного ка-
лендаря посіву насіння, висаджування розсади 
овочів та щомісячні практичні поради.  
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КАЗИНО 
ПЛЕТИСТА  ІТЯ-128

РЕД МАКАРЕНА 
СПРЕЙ  ІТЯ-296

АГРОЕКОНОМІЧНІ ПОРАДИ ОВОЧІВНИКАМ
БУКШІЙ В.Д., ФЕДОРЧУК Н.В.
208 с., у м’якій палітурці

ДОГЛЯД ЗА НАСАДЖЕННЯМИ ПЛОДОВИХ 
КУЛЬТУР (МЕТОДИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ)
УПОРЯДНИК: С.Д. ЧЕБАН                  128 с., у м’якій палітурці

СМАЧНА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ 
НИЗЬКОКАЛОРІЙНИХ СТРАВ
ЖУКОВА В.М.
304 с., у твердій палітурці

ЖИТТЯ ІСУСА ХРИСТА. БІБЛІЯ ДЛЯ ДІТЕЙ 
УКРАЇНСЬКОЮ ТА АНГЛІЙСЬКОЮ МОВАМИ
О. БОГУСЛАВ ЗЕМАН
172 с., у твердій палітурці

ЛІКАРСЬКЕ РОСЛИННИЦТВО
М.І. БАХМАТ, О.В. КВАЩУК, В.Я. ХОМІНА, 
В.М. КОМАРИНІЦЬКИЙ            256 с., у твердій палітурці

ЗЕЛЕНІ І ПРЯНО-АРОМАТИЧНІ КУЛЬТУРИ
ПРАКТИЧНИЙ ДОВІДНИК ГОРОДНИКА (РОС. МОВ.)
УКЛАДАЧ: НЕРОДЕНКО О.М.
96 с., у м’якій палітурці

ЧОРНИЦЯ ВИСОКОРОСЛА 
БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ, ІНТРОДУКЦІЯ, СОРТИ, 
ТЕХНОЛОГІЯ РОЗМНОЖЕННЯ І ВИРОБНИЦТВА
А. БАЛАБАК, А. ПИЖ’ЯНОВА, В. ДМИТРІЄВ
288 с., у твердій палітурці

СВЯТЕ ПИСЬМО О. ІВАН ХОМЕНКО

ВИРОЩУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ 
ОВОЧЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ 
ОВЧАРУК В.І., БУКШІЙ В.Д., ФЕДОРЧУК Н.В. 
128 с., у м’якій палітурці

АЙСТРИ. БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ. ВИРОЩУВАННЯ. 
ВИКОРИСТАННЯ. СОРТИ
Н.М. АЛЕКСЄЄВА, В.М. ЧЕРНЯК, С.М. ЛЕВАНДОВСЬКА

ВСЕ ПРО ВИНОГРАД І ВИНО. ВИЧЕРПНИЙ 
ПОСІБНИК ДЛЯ ВИНОГРАДАРІВ І ВИНОРОБІВ
ДЖЕФ КОКС
230 с., у м’якій палітурці

БОГ, ЯКОГО ВИ ШУКАЄТЕ
БІЛ ГАЙБЕЛC
202 с., 2012 р, у м’якій палітурці

ЯГІДНІ КУЛЬТУРИ В СЕЛЯНСЬ КИХ І 
ФЕРМЕРСЬ КИХ ГОСПОДАРСТВАХ
МАРКОВСЬКИЙ В.С.                125 с., у м’якій палітурці

ГІНКГО І ЗДОРОВ’Я
ТЕРЕЩУК А.І.
52 с., у м’якій палітурці

НЕБАЖАНА. ЖИТИ В ЛЮБОВІ, НАВІТЬ ЯКЩО 
ПОЧУВАЄШСЯ ГІРШОЮ ЗА ІНШИХ,
ВІДКИНЕНОЮ ТА САМОТНЬОЮ
ЛІЗА ТЕРКЕРСТ
304 с., у твердій палітурці

ЖИТІЯ СВЯТИХ
ІЄРОНІМ ЛУЦИК
824 с., у твердій палітурці

ВКН-4 80 грн                      АЦ-ВКН-4 40 грн

ВКН-1000 100 грн                      АЦ-ВКН-1000 50 грн

ВКН-10 40 грн                      АЦ-ВКН-10 20 грн

ВКН-2 60 грн                      АЦ-ВКН-2 30 грн

ВКН-324 40 грн                      АЦ-ВКН-324 20 грн

ВКН-452 
90 грн

ВКН-1998 
190 грн

ВКН-416
55 грн

ВКН-1143
290 грн

350 с., у твердій палітурці    ВКН-100 250 грн
350 с., у м’якій палітурці    ВКН-101 149 грн

ВКН-1002 
370 грн

ВКН-1997 
80 грн

ВКН-853 
50 грн

ВКН-1999 
230 грн

ВКН-1826 
319 грн

У книзі подаються рекомендації по догляду за пло-
довими насадженнями протягом року. Висвітлено 
основні типи плодових насаджень, формування 
і обрізування плодових дерев, строки обрізки, 
удобрення насаджень, система захисту плодових 
культур від шкідників та хвороб.

На сторінках цієї книги є безліч корисних та смачних 
рецептів здорової їжі. Кількість калорій підраховані 
професіональними дієтологами. Крім того, ви знай-
дете багато інформації про різні види дієт та реко-
мендації, щодо їх застосування.

До книги увійшли розповіді з Нового Завіту українсь-
кою та англійською мовами. Біблійні тексти адапто-
вані для кращого сприйняття і легшого порівняння. 
Вони допоможуть юним читачам глибше пізнавати 
Святе Письмо й водночас вивчати англійську мову.

У посібнику викладено ботанічну характеристику, еколо-
гічні особливості, хімічний склад та елементи агротехніки 
вирощування, зокрема,  норми висіву, глибина загортан-
ня насіння, строки і способи сівби та збирання, удобрен-
ня культурних і дикорослих видів лікарських рослин.

Ця книга дає вичерпну відповідь на запитання як 
правильно і з максимальною ефективністю виро-
щувати пряно-ароматичні культури на присадибних 
ділянках.

Висвітлено історію, ареали поширення, харчове і 
лікувальне значення, біологічні особливості виро-
щування садивного матеріалу, а також технології 
створення промислових насаджень і виробництва 
плодів чорниці високорослої.

Святе Письмо Старого й Нового Завіту. Це так 
звана Римська Біблія. В перекладі о. Івана Хо-
менка з єврейської, арамейської і давньогрецької 
мов. Вміщує також второканонічні книги (напри-
клад, Макавей, Сирах).

Ця книга про агротехніку вирощування  овочевих 
рослин у відкритому та закритому грунті. Все про 
збирання та зберігання врожаю   найпопулярніших 
овочевих культур.

Все про вирощування та догляд, боротьбу проти 
шкідників і хвороб, види, сорти та застосування 
айстри однорічної ви дізнаєтеся з цієї книги. До-
ступний виклад матеріалу та чудові ілюстрації роб-
лять її зручною та цікавою.

Автор цієї книги, відомий практик простою доступ-
ною мовою ділиться з нами всіма нюнсами виробни-
цтва вишуканого вина. Прочитавши її, Ви неодмінно  
станете справжнім виноробом.  

Через проникливі думки, глибокі роздуми, а поде-
куди дотепи і бувальщини Біл Гайбелс відкриває 
нам сутність Бога: Всевишнього, який знає кожну 
нашу думку, який завжди милосердний, який нас 
провадить, який є відданим нам і який завжди по-
ряд.

Ця книга про походження, поширення, поживну 
цінність, ботанічну характеристку, особливості 
росту та плодоношення кращих сортів і форм ягід-
них культур. Про  їх основні шкідники і хвороби  та 
способи боротьби з ними.

Про дерево-цілитель, одне із чудес світу, гінкго, 
про певні здобутки його використання сьогодні та 
в недалекій перспективі йдеться в цій книжці. Це 
видання – черговий путівник чарівним світом лі-
карських рослин та способів їх використання.

У цій книзі авторка розповідає про особистий дос-
від відкинення, болючі  дитячі спогади про батька, 
який ї ї покинув. Ліза досліджує причини відкинення, 
а також його здатність отруювати стосунки зі собою 
і з оточенням, а насамперед – стосунки з Богом.

Пропоноване видання вперше було надруковане в дру-
карні Ставропігійського Інституту у Львові 1907 року. 
Автор прагнув ознайомити  нас з життєписами святих, 
послідовно пізнавав науку Церкви та щораз глибше 
закорінювався в молитовній християнській традиції, 
черпаючи з неї наснагу для духовного зростання. 

160 с., у твердій палітурці         ВКН-565 150 грн
160 с., у м’якій палітурці      ВКН-566 90 грн

ЗАМОВНИКАМ РОСЛИН ЗНИЖКА - 50% на книги з назвою чорним кольором!




