






ГОРТЕНЗІЇ 
біля дому

Є багато видів 
гортензії, але серед 
них найпоширеніші: 
деревоподібна, 
волотиста, великолиста. 
І хоча деревоподібна 
найстійкіша й 
найвідоміша, останнім 
часом у садах 
переважає гортензія 
волотиста. Безумовно, 
тепер вона фаворит 
серед гортензій.
Про особливості 
вирощування 
гортензій та 
використання їх 
у ландшафтному 
дизайні «СонцеСад» 
розпитував  
Юлію НАЗАРЧУК, 
кандидатку 
біологічних наук, 
доцентку кафедри 
ботаніки Одеського 
національного 
університету  
імені Мечникова.

ЧОМУ ОЗЕЛЕНЮВАЧІ 
ВІДДАЮТЬ ПЕРЕВАГУ 

ВОЛОТИСТІЙ 
ГОРТЕНЗІЇ?

Наразі маємо величез-
ний вибір сортів волотистої 
гортензії, які можуть сягати 
заввишки від 50 см до 2,5 м 
і відрізнятися забарвленням 
(білі, лаймові, кремові, жовті, 
яскраво-червоні тощо). Крім 
того, гортензія – це абсолют-
но безпроблемна рослина, не 
вибаглива до ґрунту, режиму 
зволоження, непогано витри-
мує пряме сонячне проміння. 
Одна з найважливіших при-
над волотистих гортензій – 
їхня тривала декоративність. 
Період квітування триває до 
трьох місяців: починається 
в липні-серпні (залежно від 
сортів) і закінчується у ве-
ресні-жовтні. За цей час за-
барвлення квіток поступово 
змінюється.

Суцвіття волотистих гор-
тензій стабільні, компактні, 
чудово тримають форму й 
тоді, коли засушені. Вкриті 
інеєм, вони мають дуже де-
коративний вигляд у зимо-
вому саду. Тому садівники 
залишають суцвіття на зиму, 
а обрізання кущів проводять 
рано навесні.

ГОРТЕНЗІЇ ДЛЯ 
КОМПОЗИЦІЙ: НА ЩО 
ЗВЕРТАЄМО УВАГУ?

Насамперед треба вирі-
шити: хочете отримати на-

садження у формі живопло-
ту чи групову композицію? 
Якщо композицію, то росли-
на буде акцентна чи фонова?

Якщо це живопліт, то 
кущі з яскраво забарвлени-
ми та масивними суцвіттями 
матимуть занадто строкатий 
вигляд, а ось сорти з неве-
личкими білими, кремови-
ми, зеленуватими квітками 
будуть досить декоратив-
ні. Наприклад, милує око в 
масивах і живоплотах сорт 
Magical sweet summer із 
стійкими розлогими кущами 
середньої висоти. Суцвіт-
тя під час квітування змі-
нюють колір від білого до 
ніжно-кремового. Кремове 
забарвлення тримається до-
сить довго, а ближче до осе-
ні суцвіття трохи рожевіють. 

Гарний на вигляд у маси-
вах і сорт Magical Candle: 
кущі невисокі, суцвіття спо-
чатку мають лаймовий ко-
лір, а потім – жовто-корич-
невий.

Якщо підбираємо росли-
ни для групових композицій, 
то передусім враховуємо, що 
плануємо зробити: створити 
велику ландшафтну компо-
зицію чи прикрасити окремий 
куточок території? У першо-
му випадку нам підійдуть се-
редні й високі кущі (Phantom, 
Polar Bear тощо), у другому  – 
маленькі компактні контей-
нерні рослини, наприклад 
сорту Bobo.

Якщо вибираємо акцент-
ну рослину для композиції, 

то тут доречний яскраво за-
барвлений кущ із великими 
суцвіттями, для фонових – 
рослини з невеликими біли-
ми, блідо-зеленими, кремо-
вими суцвіттями. 

Висаджуючи росли-
ни в громадських садах, 
зважте й на такий чинник, 
як стійкість, стабільність 
куща, тобто його здат-
ність утримувати суцвіття, 
не розпадатися, не лягати 
на землю. Тому величезні 
кущі з масивними важкими 
суцвіттями не використо-
вують, бо кущ не може ви-
тримати ваги квітів і втра-
чає цілісність. Наприклад, 

MAGICAL SWEET 
SUMMER
МЕТЕЛЬЧАСТА ОКН-2186

240 грн
за 2-4 л

110 грн
за 0,5-1,5 л

MAGICAL CANDLE
МЕТЕЛЬЧАСТА ОКН-2185

240 грн
за 2-4 л

110 грн
за 0,5-1,5 л

VANILLE FRAISE
МЕТЕЛЬЧАСТА ОКН-60

240 грн
за 2-4 л

110 грн
за 0,5-1,5 л

Юлія НАЗАРЧУК 

Висота до 1,2 м, при діаметрі близько 1,5. Кущ густо вкритий темно-зеленими, великим листям та 
суцвіттями до 15 см в діаметрі. Колір квітів змінюється в залежності від кислотності: при нейтраль-
ній – рожево-ліловий, при кислій – блакитний. Цвіте на пагонах поточного і минулого року з червня і 
практично безперервно аж до жовтня.

ENDLESS SUMMER ВЕЛИКОЛИСТА                            ОКН-160 480 грн за 2-4 л
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ДЕКОРАТИВНО-КВІТУЧІ

https://soncesad.com/katalog/dekorativni/dek.-kushhi-(a-e)/gortenziya/gortenziya-volotista-magical-sweet-summer-(okn-2186)-za-0,5-1,5-l.html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/dek.-kushhi-(a-e)/gortenziya/gortenziya-volotista-magical-candle-(okn-2185)-za-0,5-1,5-l.html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/dek.-kushhi-(a-e)/gortenziya/gortenziya-metelchasta-vanille-fraise-okn-60-(0,5-1,5-l).html


VANILLE FRAISE
МЕТЕЛЬЧАСТА ОКН-60

Vanille Fraise  – чудовий, 
довговічний, з тривалою 
декоративністю кущ, але 
він розпадається і потре-
бує підв’язування. Най-
краще висаджувати сорт 
у приватних садах, адже 
підв’язати два або три 
кущі  – це не проблема. 
Крім того, рослині добре в 
півтіні, тому садити ї ї мож-
на не всюди.

Майже позбавлені цих 
мінусів нові сорти Sundae 
Fraise та Fraise Melba. Вони 
дуже схожі на Vanille Fraise, 
але, на відміну від неї, до-
бре ростуть і на сонячних 
ділянках, їхні кущі компактні, 
не потребують підв’язуван-
ня. Суцвіття також міняють 
забарвлення від білого до 
червоного (у Melba – до пур-
пурно-малинового). Непере-
вершені як акцентні рослини 
в групових композиціях.

ВЕЛЕТНІ ТА  
КАРЛИКИ

Phantom і Polar Bear 
(Полярний ведмідь) – велет-
ні серед волотистих гор-

тензій. Phantom виростає 
заввишки понад два ме-
три, квітує дуже рясно ве-
ликими білими суцвіттями. 
Його суцвіття має висоту 
до 40  см! Вабить погляд у 
групових композиціях. Че-
рез важкість суцвіть кущ 
розпадається, тому його 
доводиться підв’язувати. 
Попри те, рослина невибаг-
лива. Навесні потребує ін-
тенсивного формувального 
обрізування, інакше квіти 
дрібнішатимуть.

Polar Bear (Полярний 
ведмідь) на вигляд дуже 
подібний до сорту Phantom, 
хоча трохи менший за-
ввишки й компактніший: 
гілки більш прямостоячі, 
кущ менше розпадається. 
Суцвіття величезні, сніж-
но-білого кольору, схожі 
на Фантома, але є деякі 
відмінності в будові квіток. 
Дуже ефектний сорт, під-
ходить для групових ком-
позицій.

Bobo – один із найпопу-
лярніших маленьких сортів 
гортензії, сягає до 80 см 

заввишки, рясно квітне. 
Суцвіття пишні, щільні, ве-
ликі, які міняють забарв-
лення від лаймового до 
білого, а потім рожевіють. 
Кущ компактний, стійкий, 
не розпадається. Сорт за-
слуговує найвищої оцінки, 
його вважають фаворитом 
у контейнерному озеле-
ненні.

До речі, нині з’явилося 
багато нових цікавих сор-
тів для контейнерного озе-

ленення. Найвищої похва-
ли варті Mojito та Skyfall. 
Кущі невисокі, щільні, гар-
но квітнуть. Суцвіття Mojito 
насиченого лаймового ко-
льору, натомість Skyfall 
міняє забарвлення від зе-
леного до білого, а потім 
з’являється кремовий від-
тінок.

Little Fraise – ще один 
цікавий контейнерний сорт 
нової селекції. Його кущі 
компактні, не розпадають-
ся, суцвіття великі, пишні, 
до 20 см заввишки. Нерів-
номірне забарвлення суц-
віття оригінальне – лаймо-
ве з відблисками білого, 
блідо-рожевого та яскра-
во-рожевого кольорів.

ГАРНІ  
В УСІ ПОРИ РОКУ
Є сорти гортензії, які при-

вабливі у літніх та осінніх 
композиціях.

Серед таких – сорт Pink 
Diamond. Він має кущі се-
редньої висоти – до двох 
метрів, з дуже ефектним 
яскравим темно-червоним 
забарвленням кори гілок. 
Кущі чудово поєднуються 
в осінніх композиціях із су-

SKYFALL МЕТЕЛЬЧАСТА                                                                 ОКН-2538
240 грн

за 2-4 л
110 грн
за 0,5-1,5 л

SUNDAE FRAISE
МЕТЕЛЬЧАСТА ОКН-718

240 грн
за 2-4 л

110 грн
за 0,5-1,5 л

BOBO НИЗЬКОРОСЛА
ОКН-2184

240 грн
за 2-4 л

110 грн
за 0,5-1,5 л

LITTLE FRAISE 
МЕТЕЛЬЧАСТА ОКН-2535

240 грн
за 2-4 л

110 грн
за 0,5-1,5 л

PHANTOM МЕТЕЛЬЧАСТА 
ОКН-61

240 грн
за 2-4 л

FRAISE MELBA
МЕТЕЛЬЧАСТА ОКН-2278

240 грн
за 2-4 л

110 грн
за 0,5-1,5 л MOJITO МЕТЕЛЬЧАСТА

ОКН-2537

240 грн
за 2-4 л

110 грн
за 0,5-1,5 л

POLAR BEAR 
МЕТЕЛЬЧАСТА ОКН-2181

240 грн
за 2-4 л

110 грн
за 0,5-1,5 л

5

https://soncesad.com/katalog/dekorativni/dek.-kushhi-(a-e)/gortenziya/gortenziya-metelchasta-sundae-fraise-okn-718-(0,5-1,5-l).html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/dek.-kushhi-(a-e)/gortenziya/gortenziya-volotista-phantom-okn-61-(2-4-l).html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/dek.-kushhi-(a-e)/gortenziya/gortenziya-nizkorosla-bobo-okn-2184-(2-4l).html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/dek.-kushhi-(a-e)/gortenziya/gortenziya-metelchasta-little-fraise-okn-2535-(2-4l).html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/dek.-kushhi-(a-e)/gortenziya/sadzhanecz-gortenziya-volotista-fraise-melba.html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/dek.-kushhi-(a-e)/gortenziya/gortenziya-metelchasta-mojito-okn-2537-(2-4l).html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/dek.-kushhi-(a-e)/gortenziya/gortenziya-paniculata-polar-bir-(okn-2181)-za-2-4l.html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/dek.-kushhi-(a-e)/gortenziya/gortenziya-metelchasta-skyfall-okn-2538-(2-4l).html


хими злаками. У суцвіттях є 
великі (безстатеві) й дрібні 
(які дають насіння) квітки. 
Улітку квіти білі, наприкінці 
літа рожевіють.

Дуже цікавий у цьому 
плані сорт Diamant Rouge. 
Його кущ середньої висо-
ти, компактний, не розпа-
дається. Гілки коричневого 
кольору із червоним від-
тінком. Сорт вирізняється 
тривалим цвітінням. Протя-
гом циклу суцвіття міняють 
колір від сніжно-білого до 
яскраво-рубінового. Суц-
віття масивні, до 30 см за-
ввишки. На тлі темно-зеле-
ного листя мають ефектний 
і незвичайний вигляд. Кущ 
безпроблемний, підходить 
для групових композицій, як 
акцентна рослина.

Mega Mindy – сорт із ве-
ликими кущами, висота – до 
1,5-1,8 м. Суцвіття досить 
великі, забарвлення квіток 
міняється від сніжно-білого 
до яскраво-червоного. Гілки 
яскраво-червоного кольору, 
восени листя стає пурпур-

ним. Кущ досить компактний 
і стійкий. Сорт гарний як 
улітку, так і в осінніх компо-
зиціях. Ще один бонус – на-
сичений медовий аромат. 
Чудовий варіант для при-
ватних садів і громадського 
озеленення.

ГОРТЕНЗІЇ У 
ВЕРТИКАЛЬНОМУ 

ОЗЕЛЕНЕННІ
Багато хто навіть не здо-

гадується, що деякі сорти 
гортензії можна використо-
вувати для вертикально-
го озеленення. Типовий 
представник витких рос-
лин – гортензія черешкова 
Petiolaris. Ця повзуча ліана 
виростає до десяти метрів 

заввишки. Квітне великими 
пишними білими суцвіттями 
(до 20 см). Для цієї ліани як 
опора підійде стіна будів-
лі, спеціальна конструкція 
або дерево. До опори при-
кріпляється повітряними 
корінцями та присоска-
ми. Petiolaris не витримує 
яскравого сонця, віддає пе-
ревагу півтіні, потребує по-
стійного поливання. 

Підсумовуючи, наголо-
симо, що завдяки видовій 
і сортовій різноманітності 
гортензії кожен квітникар та 
озеленювач зуміє створити 
дивовижні за різноманітні-
стю і структурою композиції, 
які стануть прикрасою саду.

Олена Березкіна

Листопадний кущ висотою та діаметром до 1,5-1,6 м. Листя велике, 
темно-зелене. Квіти білосніжного кольору, зібрані в суцвіття до 15 см 
в діаметрі. Зацвітає в червні і практично безперервно цвіте протягом 
всього літа на пагонах і минулого, і поточного року.

BRIDE ВЕЛИКОЛИСТА                               ОКН-3221

360 грн
за 2-4 л

РETIOLARIS ВИТКА                           ОКН-133
480 грн
за 5-7,5 л

PINK DIAMOND МЕТЕЛЬЧАСТА                                                ОКН-1190 DIAMOND ROUGE МЕТЕЛЬЧАСТА                                                ОКН-153

240 грн
за 2-4 л

240 грн
за 2-4 л

MEGA MINDY
МЕТЕЛЬЧАСТА ОКН-3050

240 грн
за 2-4 л

110 грн
за 0,5-1,5 л
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https://soncesad.com/katalog/dekorativni/dek.-kushhi-(a-e)/gortenziya/sadzhanecz-gortenziya-metelchasta-pink-diamond.html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/dek.-kushhi-(a-e)/gortenziya/sadzhanecz-gortenziya-paniculata-diamond-rouge.html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/dek.-kushhi-(a-e)/gortenziya/sadzhenecz-gortenziya-volotista-velika-zirka.html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/dek.-kushhi-(a-e)/gortenziya/sadzhanecz-gortenziya-velikolista-bride.html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/dek.-kushhi-(a-e)/gortenziya/sadzhanecz-gortenziya-anomala-petiolaris.html


РETIOLARIS ВИТКА                           ОКН-133

DIAMOND ROUGE МЕТЕЛЬЧАСТА                                                ОКН-153

Сильноросла, невибаглива ліана, 
яка з допомогою вусиків гнеться 
догори по стінах і різних опорах. 
Довжина до 20 м, річний приріст 
до 2 м. Морозостійка. Невибаг-
лива до ґрунтів. Добре росте як 
на сонці, так і в тіні. Можна ви-
користовувати як ґрутопокривні 
рослини.

Багаторічна листопадна  ліана 
висотою до 20 м. Вирізняється  
надзвичано гарними світло-фіоле-
товими квітами, зібраними в довгі 
суцвіття довжиною до 50 сантиме-
трів. Цвіте дуже рясно з червня по 
серпень місяць. Листя зелене, во-
сени – золотисто-жовте. Швидко-
росла рослина. Живе до 150 років.

Вічнозелена витка ліана. Пагони 
довжиною 20 м. Листя глянцеве, 
трійчасте, темно-зелене – колір 
не змінюється. можна використо-
вувати і для вертикального, і як 
ґрунтопокривну рослину. Даний 
сорт віддає перевагу тінистим 
місцям.

Вічнозелена витка ліана. Пагони 
довжиною 20 м. Листя глянцеве, 
трійчасте, темно-зелене – колір не 
змінюється. Можна використову-
вати як для вертикального озеле-
нення, так і в якості грунтопокрив-
ної рослини. Висаджувати краще 
в півтіні.

Сильноросла ліана з великими 
жовтими квітками, зібраними в 
суцвітті по 10-15 штук. Цвіте в лип-
ні-вересні. Молоді пагони зелені, 
після здерев’яніння світло-корич-
неві, довжиною до 10 м. Починає 
вегетацію в травні, тому майже 
не пошкоджуються заморозками. 
Сонцелюбна.

Це деревовидна багаторічна ли-
стопадна ліана, що досягає 10  м 
довжини. Листя довжиною до 
25 см, яскраво-зелене. Розпуска-
ється піз  но, в кінці травня. Квіти 
великі, до 9 см довжиною, мали-
нові грамофони, зібрані в суц-
віття по 10-15 штук. Цвіте у лип-
ні-вересні. Краще розвивається 
на сонячних захищених від вітру 
ділянках.

Один з найпопулярніших ліан – 
швидко створює густий, насиче-
но-зелений килим з листя на сті-
нах будинків, огорожах та інших 
спорудах. До споруд кріпиться 
присосками (не руйнує їх). Пагони 
висотою до 20 м. Листя блискуче, 
весною – світло-зеленого кольо-
ру, літом – темно-зелене, восени – 
багряне.

Багаторічна красиво квітуча ліана 
довжиною до 4 м. Приваблює дов-
гим, з червня по жовтень, цвітін-
ням. Її жовто-рожеві квіти мають 
приємний аромат і приваблюють 
бджіл. Гарно задекорує стіни, 
альтанки, перголи. Можна вико-
ристовувати і як грунтопокривну 
рослину.

Незвичайний новий сорт з вели-
ким глянцевим загостреним лис-
тям, що має дивовижне, строкате 
забарвлення: літом – біло-зелене, 
восени –листя набуває незвичних 
рожево-червоних відтінків. Сорт 
має дрібні біло-зелені квіточки та 
дрібні чорні ягодки, з восковим на-
льотом, що тримаються на черво-
них плодоніжках.  Доросла ліана 
виростає до 4-5 метрів заввишки.

Високоросла багаторічна ліана, 
досягає довжини 6 м з річним 
приростом до 2 м. Квітує все літо, 
радуючи око численними пурпуро-
во-рожевими квітами з жовтими 
тичинками, що приємно пахнуть. 
Віддає перевагу теплим, сонячним 
місцям.  Морозостійка, але навіть 
якщо підмерзає, дуже швидко від-
новлюється.

Ефектний сорт  ліани висотою до 
15 м. Має білосніжні та ароматні 
квіти, зібрані в довгі суцвіття дов-
жиною до 50 сантиметрів.  Квітне 
з кінця травня по липень. Листя 
зелене, восени – золотисто-жовте. 
Швидкоросла рослина.

Декоративний протягом всього 
вегетаційного періоду сорт. Ви-
різняється незвичайним забарв-
ленням листя – зелене з білими 
прожилками. Квіти бежево-білі з 
пурпурним відтінком, ароматні. 
Пагони довжиною до 3-х метрів. 
Швидкорослий.

ЕНГЕЛЬМАНА
ДІВОЧИЙ ОКН-2933

ЗВИЧАЙНИЙ ОКН-796

GOLD HEART
ВАРІЕГАТНИЙ ОКН-2606

JUDI  ОКН-331 ГАБОР  ОКН-2916

ВІЧІ ОКН-1844

ФІОЛЕТОВА ОКН-3222
ХАЛІНА  ДЕКОРАТИВНА
ОКН-2919

СТАР ШАУЕРС
ДІВОЧИЙ ОКН-2747

СЕРОТІНА ДЕКОРАТИВНА
ОКН-2918

БІЛА ОКН-329

СІТЧАСТА ОКН-3223

229 грн
за 2-4 л

129 грн
за 2-4 л

99 грн
за 0,5-1,5 л 109 грн

за 0,5-1,5 л

149 грн
за 0,5-1,5 л

149 грн
за 2-4 л

149 грн
за 0,5-1,5 л

159 грн
за 2-4 л

89 грн
за 0,5-1,5 л

89 грн
за 0,5-1,5 л

149 грн
за 0,5-1,5 л

179 грн
за 2-4 л

ЖИМОЛОСТЬ

ПЛЮЩ КАМПСІС

ВИНОГРАД ГЛІЦИНІЯ
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https://soncesad.com/katalog/dekorativni/dek.-kushhi-(a-e)/divochij-vinograd/sadzhanecz-vinograd-vichi.html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/dek.-kushhi-(a-e)/divochij-vinograd/sadzhanecz-vinograd-divochij-engelmana-za-0,5-1,5-l.html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/dek.-kushhi-(a-e)/divochij-vinograd/vinograd-divochij-star-shauers-(okn-2747)-za-2-4-l.html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/dek.-kushhi-(a-e)/glicziniya/sadzhanecz-glicziniya-bila.html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/kushhi-odin/zhimolost-dekor/sadzhanecz-zhimolost-dekorativna-xalina-za-0,5-1,5-l.html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/kushhi-odin/zhimolost-dekor/sadzhanecz-zhimolost-dekorativna-serotina-za-0,5-1,5-l.html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/kushhi-odin/zhimolost-dekor/sadzhanecz-zhimolost-sitchasta.html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/dek.-kushhi-(a-e)/glicziniya/sadzhanecz-glicziniya-fioletova.html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/kushhi-odin/plyushh/plyushh-obyiknovennyij-(okn-796)-za-0,5-1,5-l.html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/kushhi-odin/plyushh/sadzhanecz-plyushh-variegatnij-gold-heart.html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/kushhi-odin/kampsis/sadzhanecz-kampsis-radicans-judi.html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/kushhi-odin/kampsis/sadzhanecz-kampsis-gabor-za-0,5-1,5-l.html


 Коли доцільно використову-
вати вертикальне озеленення?

 По-перше, під час декорування 
поверхонь, наприклад непривабливої 
глухої стіни, а по-друге, у процесі ство-
рення тла в наших садах замість зви-
чайного паркана, що дуже важливо, 
коли плануєте композицію.

Ще одна вагома функція вертикаль-
ного озеленення – зонування простору 
за допомогою висячих ширм із витких 
рослин, пергол та інших конструкцій. 

Таким способом можемо створити не-
величкий затишний куточок відпочинку, 
відділивши його від городу, саду.

Завдяки вертикальному озелененню 
збільшите об’єм зеленої маси, що по-
кращить здатність насаджень фільтру-
вати повітря і збагачувати його киснем. 
Це найкращий варіант для маленьких 
ділянок та територій довкола міських 
багатоквартирних будинків.

Озеленення стін дає змогу регулюва-
ти мікроклімат у приміщенні, перешкод-

жає надмірному нагріванню будівельних 
конструкцій, підвищує вологість усереди-
ні будинку та насичує повітря киснем.

 Які виткі рослини вибрати 
для вертикальних композицій?

 Вибір рослин залежить від їхнього 
призначення, вигляду, кольорової гами. 
Зазвичай використовують невибагливі, 
швидкорослі.

Чудово підходять для вертикально-
го озеленення плющі звичайний та Голд 
Харт, виноград Вічі, Стар Шауерс, ви-
ноград Енгельмана, кампсис видовий і 
сортовий (Габор, Джуді), гліцинія.

Дуже важливо, яку саме конструкцію 
їм доведеться обплітати та які опори ми 
можемо забезпечити рослинам, залежно 
від наших дизайнерських задумів.

Наприклад, кампсис, плющ та вино-
град Вічі потребують опори із шорсткою 
поверхнею. По металевих опорах або 
гладких стінах не підійматимуться.

Для гліцинії треба спорудити кон-
струкцію або з міцного металевого про-
філю, або з дерев’яних брусків чи дощок 
завтовшки не менше 8-10 см, тому що 
маленький саджанець вже за кілька 
років перетвориться на справжнього 
монстра з важкими потужними пагона-
ми. Опора не має коливатися, бо інакше 
рослина навіть може припинити ріст.

Для винограду Стар Шауерс в опорній 
конструкції треба передбачити тонкі пере-
мички та перекладини чи сітку, тому що їхні 
пагони кріпляться за допомогою вусиків.

Вибираючи рослини, також обмірку-
йте, у яких умовах перебуватимуть: на 
яскравому сонці чи в тіні, на захищеній сті-
ні чи опорній конструкції, яку обдуватиме 
вітер. Наприклад, плющ звичайний воліє 
рости в тіні або півтіні, плющ Голд Харт – на 
сонячному місці, бо в затінку втрачає де-
коративність. Кампсис та гліцинія потре-
бують багато яскравого сонячного світла. 

Вертикальне озеленення – один із найактуальніших напрямів 
сучасного ландшафтного дизайну, завдяки якому вдається приховати 
недоліки архітектурних рішень, а непривабливу крихітну ділянку 
перетворити на справжній райський куточок. Зробити це можна 
досить швидко та без надмірних зусиль. Про те, як створити 
мальовничі та невибагливі вертикальні композиції,  
які рослини вибрати для вертикальних клумб і як їх доглядати,  
«СонцеСаду» розповіла кандидатка біологічних наук, доцентка 
кафедри ботаніки Одеського національного університету  
імені І.І. Мечникова Юлія НАЗАРЧУК.

Створюємо
«САДИ СЕМІРАМІДИ» 

власноруч

Юлія НАЗАРЧУК 

Виногради та плющи у саду бібліотеки Варшавського Університету
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Зважте на те, чи вибрані рослини тепло-
любні й підходять для вашої місцевості.

 Дуже привабливий вигляд 
мають стіни будівель, покриті 
виткими рослинами. А чи можуть 
вони завдати шкоди опорним кон-
струкціям будівель, фундаменту?

 Через зелену завісу зменшується 
циркуляція повітря біля поверхні стіни, 
що сприятиме розвитку мікроскопічних 
грибів на будівлі. У такому разі, аби за-
побігти зараженню, не використовуйте 
вертикальне озеленення стін.

Трапляються випадки, коли кампсис, 
а ще частіше гліцинія справді можуть 
зруйнувати фундамент, якщо близько 
розташовані до нього. Зазвичай це тра-
пляється, коли фундамент старий і по-
шкоджений. Я бачила, як кампсис у ста-
рому будинку виріс посеред кухні. Його 
посадили на вулиці, але через тріщину в 
фундаменті пагін проліз у будинок.

Гліцинія вміє пробиратися під водо-
провідні труби й ринви. Спочатку її паго-
ни дуже тонкі та довгі. А за кілька років 
гілки потовщуються так, що можуть ві-
дірвати кріплення труб. Треба стежити, 
куди ростуть пагони, не допускати їх 
туди, де здатні завдати шкоди.

Зазвичай кампсис і гліцинія мо-
жуть суттєво впливати на будівельні 
конструкції лише в південних регіонах, 
наприклад в Одеській області. У пів-
нічніших широтах, зокрема в Київській 
області, ці рослини часто обмерзають, 
витрачаючи всі сили на виживання, тож 
і не завдадуть значної шкоди.

Основне правило декорування стін – 
ближче ніж на метр від фундаменту такі 
потужні рослини садити не можна.

 Як доглядати за вертикаль-
ними композиціями?

 Залежно від того, які культури ви-
користовуєте. Оскільки у вертикальному 
озелененні застосовують невибагливі 
рослини, важливо їх вчасно підстрига-
ти. Інакше полізуть на дах, під водостіч-
ні труби, на громовідвід, електричні та 
телефонні дроти – туди, куди не слід, й 
арки, ширми, перголи матимуть неохай-
ний вигляд. Тому повсякчасно стежте за 
новими пагонами та зрізайте зайві.

Цвітіння гліцинії буде масовим тоді, 
коли обрізатимете її що три тижні. Об-
різування слід проводити для всіх кві-
тучих рослин. Так регулюємо кількість 
суцвіть, збільшуємо їхній розмір, а та-
кож і величину квіток.

Теплолюбні рослини, такі як кампсис, 
гліцинія, плющ Голд Харт, розташовуйте 
на сонячному, захищеному від вітру міс-
ці, біля теплої стіни, що прогрівається. 
У північних регіонах їх іноді доводиться 
утеплювати безпосередньо на опорі.

 Чи треба поливати верти-
кальні клумби?

 Поливання залежить від вибраних 
рослин, їхньої потреби у зволоженні та 

конкретних умовах вирощування: чи 
швидко висихає ґрунт, чи це яскраве 
сонячне місце?

Наприклад, на Півдні України, якщо 
плющ не поливати що чотири або п’ять 
днів, він не ростиме. Регулярно поли-
вайте першого року після садіння. Од-
нак дівочий виноград зазвичай поли-
вання не потребує.

Якщо ґрунт піщаний і швидко погли-
нає воду, за тривалої посухи та сильної 
спеки, коли ґрунт дуже пересох, поли-
вайте всі рослини.

 Чи потребують вертикальні 
композиції підживлення?

 Додатково удобрювати слід тіль-
ки квітучі рослини, наприклад, гліцинію, 
кампсис. Щоб інтенсифікувати цвітіння, 
даємо їм фосфор та калій.

Для декоративно-листяних бажано 
залишати в зоні кореневої системи хоча 
б частину опалого листя, яке стане дже-
релом живильних речовин, тому додат-
кових добрив можна не вносити.

Створити мальовничу композицію 
не складно, якщо дотримуватися кіль-
кох простих правил щодо вибору витких 
рослин та догляду за ними.

Розмовляла Олена Березкіна

Гліцинія у саді замку Броутон (Англія)

Плющ на арці

Виноград Вічі на будівлі Відомства федерального секретаря Німеччини у Берліні
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Новий французький сорт, виро-
стає до 2,5 м у висоту і до 2 м в 
діаметрі. Різьблене листя насиче-
но-жовтого кольору, гарно вигля-
дає на фоні рожевих пагонів. До-
бре почуває себе на сонці, може 
рости в напівтіні, але втрачатиме 
яскравість кольорів, стане зелені-
шим. Для підвищення декоратив-
ності можна висаджувати почер-
гово з червонолистими сортами.

Пурпурнолистий сорт скумпії 
створить гарний акцент у вашому 
саду! Кущ висотою та діаметром 
до 2,5 м. Дуже оригінально цвіте з 
червня до кінця липня – на верхів-
ках пагонів, наче хмаринки, з’яв-
ляються темно-рожеві квіти. Світ-
лолюбна рослина. Невибаглива до 
ґрунтів.

Напіввічнозелений кущ із верти-
кальними прямостоячими пагона-
ми висотою та шириною до 1,5 м. 
Листя темно-зелене з широкою 
жовтою облямівкою, восени  – 
бронзово-жовто-зелене. Квітки 
запашні, медоносні, кремово-білі, 
зібрані в суцвіття. Цвіте з кінця 
червня  до липня. Плоди чорні, ку-
лясті, блискучі. Всі частини росли-
ни отруйні!

Рясно- та ранньоквітучий, листо-
падний кущ,  з красивою густою 
кроною. Висота рослини – до 2 м, 
діаметр – до 1,5 см. Пагони червоні. 
Листя довжиною світло-зеленого 
кольору літом, восени – золотисте. 
Родзинкою сорту є ніжно-рожеві 
квіти, зібрані суцвіття, які з’явля-
ються уже на початку червня і густо 
покривають увесь кущ.

Надзвичайно гарний, насамперед 
незліченими яскраво-бузковими 
блискучими ягодами, листопадний 
кущ висотою до 3 м та шириною до 
2,5 м. Цвіте у липні дрібними роже-
вими квіточками, які в кінці літа змі-
нюються ягодами (неїстівні). А вони, 
милуючи око, тримаються на кущі 
всю зиму, аж до весни!

Кущ висотою та діаметром до 2 м. 
Листя яскраво-золотистого ко-
льору, восени – рожеве, помаран-
чеве або жовте. Квіти маленькі, 
до 3 мм в діаметрі, зелено-жов-
того кольору, зібрані в суцвіття до 
20 см у довжину. Цвітуть із червня 
по липень. Кущ зростає повільно. 
Стійкий до міських умов, спеки та 
засухи.

Мініатюрний кущик висотою та ді-
аметром до 0,8 м. Має темно-бор-
дові різьблені листочки, на яких 
в червні з’являються біло-рожеві 
квіти, зібрані в щитоподібні суц-
віття. Гарно виглядає посадже-
ним по краю клумби, квітника. 
Чудово поєднується з хвойними і 
багаторічними рослинами.

Один із кращих сортів для ство-
рення живої огорожі! Кущ висотою 
та діаметром до 3 м. Пагони тем-
но-червоного кольору, надзвичай-
но ефектно виглядають взимку на 
фоні білого снігу. Листя зелене з 
жовтою облямівкою. Квіти дрібні, 
білі, зібрані у великі суцвіття. Квіт-
не в травні. Відмінно переносить 
стрижку. Використовують для 
створення живих огорож, групо-
вих та одиночних посадок.

Оригінальний листопадний кущ 
висотою до 2 м, за допомогою 
якого легко прикрасити газон, за-
декорувати глуху стіну, створити 
яскравий живопліт. Зацвітає на-
прикінці весни. Його дрібні, зібра-
ні у суцвіття, білі квітки є чудовим 
медоносом. Надзвичайно морозо-
стійкий і зовсім невибагливий до 
ґрунтів.

Листопадний кущ висотою та діа-
метром 2-3 м. Пагони довгі, чор-
но-червоні – дуже ефектні пізньої 
осені, взимку і ранньою весною. 
Застосовується для плетіння 
кошиків і виробів, а також «су-
хих» букетів. Листя темно-зелене 
з коричнево-червоним відтінком, 
восени – фіолетово-червоне. Цвіте 
в червні дрібними біло-кремовими 
квітками, зібраними в суцвіття. 

Розкидистий кущ з густою на-
півкулястою кроною, який цвіте 
протягом 2-3 тижнів у червні ве-
ликою кількістю рожевих квітів. 
Має фіолетово-червоне листя, яке 
прикрашає крону. Після цвітіння 
утворюються фіолетово-червоні 
плоди. Стане хорошим доповнен-
ням саду, відмінний для створення 
живоплоту!

Щільний кущ із декоративним лис-
тям, виростає до 2 м у висоту та 
ширину. Листя зелене з білою об-
плямівкою. Квіти білі, зібрані у суц-
віття. Цвіте на однорічних пагонах 
з липня по серпень. Невибагливий, 
гарний медонос. Відмінно реа-
гує на стрижку – можна надавати 
будь-яку форму, створювати жи-
воплоти.

ЕЙНДЖЕЛ ГОЛД
ОКН-2893

БІРЮЧИНА AUREUM 
КРУГЛОЛИСТА ОКН-726 

ДЕЙЦІЯ 
STRAWBERRY FIELDS
ГІБРИДНА  ОКН-3263

КРАСИВОПЛІДНИК
ОКН-190 СКУМПІЯ ГОЛДЕН 

СПІРІТ ОКН-3262

ЛІТЛ ДЕВІЛ
ОКН-794

РОЯЛ ПУРПУР
ОКН-191 

GOUCHAULTIII
БІЛИЙ ОКН-2763

РЕД БАРОН
КАЛИНОЛИСТИЙ ОКН-884

KESSELRINGII
ОКН-715

ДІАБОЛО
КАЛИНОЛИСТИЙ ОКН-1239

АLBA ОКН-166
ELEGANTISSIMA

130 грн
за 2-4 л

130 грн
за 2-4 л

130 грн
за 2-4 л

130 грн
за 2-4 л

160 грн
за 2-4 л

89 грн
за 0,5-1,5 л 240 грн

за 2-4 л

130 грн
за 2-4 л

79 грн
за 0,5-1,5 л

79 грн
за 0,5-1,5 л79 грн

за 0,5-1,5 л

89 грн
за 0,5-1,5 л

89 грн
за 0,5-1,5 л

160 грн
за 2-4 л

135 грн
за 0,5-1,5 л 240 грн

за 0,5-1,5 л

ПУХИРОПЛІДНИК

ДЕРЕН СКУМПІЯ

Декора-тивний навіть взимку!
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https://soncesad.com/katalog/dekorativni/kushhi-odin/puxiroplidnik/puxiroplidnik-little-devil-(okn-794)-za-0,5-1,5-l.html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/kushhi-odin/puxiroplidnik/sadzhanecz-puxiroplidnik-kalinolistij-ejndzhel-gold-za-0,5-1,5-l.html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/kushhi-odin/puxiroplidnik/sadzhanecz-puxiroplidnik-kalinolistij-red-baron.html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/kushhi-odin/puxiroplidnik/puxiroplidnik-kalinolistij-diablo.html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/dek.-kushhi-(a-e)/deren/deren-kesselringii-(okn-715)-za-2-4-l.html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/dek.-kushhi-(a-e)/deren/deren-bilij-kesselringii-okn-715-(5-7,5l).html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/dek.-kushhi-(a-e)/deren/deren-alba-elegantissima-(okn-166)-za-0,5-1,5-l.html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/kushhi-dva/skumpiya/sadzhanecz-skumpiya-ruayal-purpl-shha-2-4-l.html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/dek.-kushhi-(a-e)/biryuchina/biryuchina-kruglolista-aureum-(okn-726)-za-0,5-1,5-l.html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/dek.-kushhi-(a-e)/dejcziya/sadzhanecz-dejcziya-gibridna-strawberry-fields.html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/kushhi-odin/krasivoplidnik/kalikarpa-profusion-okn-190-(2-4-l).html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/kushhi-dva/skumpiya/sadzhanecz-skumpiya-golden-spirit.html


СКУМПІЯ ГОЛДЕН 
СПІРІТ ОКН-3262

РОЯЛ ПУРПУР
ОКН-191 

ДІАБОЛО
КАЛИНОЛИСТИЙ ОКН-1239

Витка рослина використовується 
у парфумерії, для заспокійливої 
дії, як антисептичний засіб. Ліа-
на може сягати кількох метрів у 
довжину. Вирізняється жовтим 
забарвленням листя та білими з 
легким рожевим відтінком квіта-
ми, які дуже ароматні.

Сонцелюбна рослина вражає де-
коративністю великих, до 12 см у 
діаметрі, білих махрових квітів із 
червоними цятками посередині. 
Цвіте з липня і до кінця літа. Кущ 
висотою 2-3 м, стане окрасою ва-
шого саду. 

Велике листопадне дерево висо-
тою 20-40 м та шириною крони 10-
12 м. Листки великі серцеподібні, 
темно-зеленого кольору до 10 см 
в довжину. Восени набуває золо-
тистого відтінку. Квіти невеликі 
ніжно-кремові з зеленуватим відтін-
ком, зібрані в запашні суцвіття-ки-
сті з медовим ароматом, цвіте чер-
вень-липень протягом 2-х тижнів. 
Квіти мають лікувальні, протиза-
пальні властивості. Гарний медонос.

Оригінальне величне з ажурним 
листям листопадне дерево. У мо-
лодому віці має конічну форму, в 
подальшому ця правильність втра-
чається, з віком широке з розлоги-
ми довгими мало розгалуженими 
гілками. Листя світло-зеленого ко-
льору, віялоподібні, шкірясті, з дов-
гими черешками. Восени яскраво 
золотисто-жовтого кольору. Вино-
сить спеку, міський клімат, сильне 
забруднення повітря. 

Ранньоквітуче деревце з витонче-
ною кроною, висотою 4-5 м та ши-
риною 3-4 м. Листя  до 10 см зав-
довжки, світло-зеленого кольору. 
Вирізняється раннім (у травні) й 
дуже ефектним цвітінням – квіти 
жовтого кольору, схожі на мете-
лики,  зібрані в пучки, довжиною 
4-6 см. Після цвітіння з’являються 
плоди у вигляді коричневих струч-
ків – дуже декоративно вигляда-
ють на фоні зеленого листя.

Кристалічне мінеральне добриво, 
що містить всі необхідні макро- і 
мікроелементи для підживлення 
декоративних кущів. Стимулює ріст 
молодих пагонів, захищає від біль-
шості захворювань, а також збіль-
шує бутонізацію рослин. Норма 
внесення: 1-2 мірних ложки на 5-9 л 
води (полив 2 рази в місяць).

Витка рослина ліана, може сягати 
кількох метрів у довжину. Виріз-
няється надзвичайно ароматними 
квітами, які використовуюся в ме-
дицині, для аромотерапії, приготу-
вання чаїв. Квіти невеликі, білого 
кольору дуже рясно покривають 
рослину протягом усього літа та 
осені. Листя – яскраво-зелене.

Багаторічна декоративна рослина 
з тривалим цвітінням – протягом 
всього літа. Кущ 1,5-2 м у висоту 
з річним приростом 20-30 см та 
шириною до 1 м. Квіти – махрові, 
великі, лілово-рожевого кольору. 
Для посадки підходить сонячне 
місце. Морозостійкий.

Компактний кущ висотою до 2-х та 
1,5 м в діаметрі. Кущ рясно вкри-
тий ніжними білими квітами до 
5 см в діаметрі, які мають сильний 
аромат. Цвіте на початку червня 
протягом 3-х тижнів. Листя деко-
ративні темно-зеленого кольору 
з прожилками кремового відтінку. 
Ідеальний для створення пооди-
ноких і групових посадок, різних 
флористичних композицій та жи-
воплотів. Невимогливий.

Дуже декоративний сорт  бузини, 
вирізняється пістрявим листям,  
досягає висоти 2-2,5 м. Невибагли-
вий до ґрунтів, морозостійкий. Від-
дає перевагу сонячним або напівті-
нистим місцинам. Всі його частини: 
квіти, ягоди, кора, коріння мають 
лікарську цінність.

Кущ висотою до 2 м. Листки тем-
но-зелені. Квіти – махрові сніж-
но-білого кольору, ароматні, зібра-
ні в китиці. Цвіте в червні-липні. До 
ґрунтів невимогливий. Рекоменду-
ється для парків і садів, створення 
квітучих живоплотів.

Листопадне дерево висотою 
до 30  м, а діаметр  крони – 2 м. 
Листки 4-6 лопатеві, ліроподібні 
14-15 см довжиною і 14-15 см ши-
риною, на довгих черешках, зеле-
ного кольору, восени набувають 
яскраво-жовтого кольору. Квіти 
великі – до 6 см у діаметрі, пооди-
нокі, зеленувато-жовтуваті, схожі 
на тюльпан. Восени на місці квіток 
дозрівають видовжені плоди ко-
ричневого кольору.

ЖАСМИН AUREUM
ЛІКАРСЬКИЙ ОКН-723

ГІБІСКУС ШИФОН
КИТАЙСЬКИЙ ОКН-2894

ГІБІСКУС LAVENDER 
CHIFFON СІРІЙСЬКИЙ
ОКН-3125

ЛИПА ОКН-2725 ГІНКГО БІЛОБА  
ОКН-32

КАРАГАНА
ДЕРЕВОВИДНА
ОКН-1841

ДОБРИВО ДЛЯ  
ДЕКОРАТИВНИХ
КУЩІВ УЗЗ-8-В

ЖАСМИН ЛІКАРСЬКИЙ
ОКН-721

ЧУБУШНИК 
INNOCENCE ОКН-3229

БУЗИНА VARIEGATA
ЧОРНА ОКН-2286

ЧУБУШНИК 
SNOWBELLE ОКН-601

ТЮЛЬПАНОВЕ ДЕРЕ-
ВО (ЛІРІОДЕНДРОН) 
ОКН-727 

165 грн
за 2-4 л

165 грн
за 2-4 л

52 грн
за 300 г120 грн

за 0,5-1,5 л 120 грн
0,5-1,5 л

159 грн
за 2-4 л

195 грн
за 0,5-1,5 л

195 грн
за 0,5-1,5 л

159 грн
за 2-4 л

165 грн
за 0,5-1,5 л

195 грн
за 2-4 л

229 грн
за 0,5-1,5 л

165 грн
за 0,5-1,5 л
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https://soncesad.com/katalog/dekorativni/kushhi-odin/zhasmin/zhasmin-likarskij-okn-721-(2-4-l).html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/kushhi-odin/zhasmin/zhasmin-likarskij-aureum-(0,5-1,5-l).html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/kushhi-odin/zhasmin/sadzhanecz-chubushnik-innocence-(zhasmin-dekorat.).html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/kushhi-odin/zhasmin/sadzhanecz-chubushnik-snowbelle-(zhasmin-dekor.).html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/dek.-kushhi-(a-e)/gibiskus/sadzhanecz-gibiskus-kitajskij-shifon-za-0,5-1,5-l.html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/dek.-kushhi-(a-e)/gibiskus/gibiskus-sirijski-bilij-(okn-2340)-za-2-4-l.html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/dek.-kushhi-(a-e)/buzina/buzina-chorna-variegata-okn-2286-(0,5-1,5-l).html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/dek.dereva/tyulpanove-derevo/tyulpanove-derevo(liriodendron)-(okn-727-2-4-l).html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/dek.dereva/lipa/sadzhanecz-lipa.html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/dek.dereva/ginkgo/ginkgo-dvolopateve-(okn-32)-za-2-4l.html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/dek.dereva/karagana-derevovidna/bereza-borodavchasta-dalecarlica-okn-72-(-20l).html
https://soncesad.com/katalog/dlya-sadu/dobriva/mineralni-dobriva/dobrivo-dlya-dekorativnix-kushhiv-(300-gr)-uzz-8v.html


Компактний кулястий кущ, висо-
тою і шириною 0,3-0,5 м. Листя ве-
лике, округле, щільно росте на гіл-
ках, молоде – оранжево-червоне, 
старе – темно-бордове. Квіти жов-
того кольору, дрібні. Плоди чер-
воні, дозрівають у вересні-жовтні. 
Можна вирощувати у вазонах на 
балконах, терасах. Відмінно підхо-
дить для альпійських гірок, рока-
ріїв, невеликих садів та створення 
живих бордюрів.

Невеликий кущ, що утворює над-
звичайно красивий зелений килим. 
Висота дорослої рослини – 1 м, 
діаметр крони – 1,5 м. Листя світ-
ло-зелене, восени змінює колір від 
жовтого до яскраво-червоного. 
Квіти жовті, рясні, забрані в неве-
ликі кисті. Рослина світлолюбна, 
але виносить півтінь. Зимостійкий, 
але верхівки однорічних пагонів 
можуть підмерзати.

Низькорослий кущ з щільною 
подушкоподібною кроною. Має 
особливий колір – лимонно-золо-
тистий, тому навіть, коли рослина 
розташована в тіні, здається, ніби 
вона освітлюється сонцем. Квіти 
жовтого кольору, розташовані по-
одиноко або зібрані в пучки. Плоди 
дозрівають у жовтні, мають яскра-
во-червоне забарвлення, їстівні – 
дуже декоративно виглядають на 
тлі листя.

Невисокий кущ з округлою, при-
плюснутою кроною. Виростає 
висотою 0,5-0,6 м, і шириною до 
1 метра. Листя дрібне, має насиче-
ний темно-пурпурний колір. Восе-
ни стає яскраво-червоним. Цвіте 
рясно, дрібними жовтими квітка-
ми. Плоди довгасті, червоного ко-
льору, дрібні, довго залишаються 
на кущах після опадання листя.

Оригінальний кущ колоновидної 
форми з яскравим листям, яке за 
сезон декілька разів змінює за-
барвлення. Кущ досягає від 1,2-
1,5  м заввишки, листя – невелике, 
жовтогаряче навесні, яскраво-жов-
те протягом літа, восени – червоне. 
Цвіте навесні ніжними, жовто-чер-
воними квітами, які до осені пере-
творюються в червоні плоди.

Кущ з вузькою колоноподібною 
формою крони і численними чер-
воними вертикальними пагонами 
та яскраво-червоними плодами, 
які прикрашають барбарис всю 
зиму. Висотою 1,5 м і 0,4-0,6 м в 
діаметрі. Листя темно-бордове. В 
кінці осені набуває червоного, по-
маранчевого і золотистого кольо-
ру. Квіти жовтого кольору.

Особливістю цього сорту є незви-
чайний колір його листя. Яскра-
во-пурпурові листочки мають по 
собі рожево-білі штрихи, а моло-
дий приріст насичено-рожевий. 
Невибагливість до умов вирощу-
вання і висока декоративність 
приваблюють багатьох садоводів. 
Кущ високорослий, висотою 1,5 м, 
а діаметр – до 2 м.

Компактний кущ з розлогою фон-
таноподібною кроною висотою до 
70 см. Листя овальне, загострене 
на кінцях, яскраво-помаранчевого 
кольору, восени набуває насиче-
ного багряного забарвлення. Квіт-
не жовтими квітами в кінці травня. 
Плоди яскраво-червоні, дуже де-
коративний вигляд мають при до-
зріванні в серпні. Невибагливий до 
умов зростання, стане окрасою до 
будь-якого саду.

Колоновидний сорт, висотою до 
1,2-1,5 м. Листки змінюють колір 
протягом всього періоду вегетації. 
Весною – рожево-жовтий, вліт-
ку – насичено-жовтий з червоною 
облямівкою, а восени – насиче-
но-помаранчевий з темно-черво-
ними ягодами, що залишаються 
на кущі до весни. Невибагливий, 
потребує добре освітлених місць. 
Дуже добре переносить форму-
вання та стрижку.

Кущ розлогий, нещільний, висо-
тою до 1 м і шириною до 1,5 м. 
Листя дуже декоративне – зелене 
з рожево-білими штрихами, які є 
родзинкою сорту. Чудово пере-
носить стрижку, невибагливий до 
умов вирощування. Чудово підійде 
для створення низького бордюру, 
стане окрасою альпійської гірки.

Особливістю цього сорту є незви-
чайний колір його листя. Яскра-
во-пурпурові листочки мають по 
собі рожево-білі штрихи, а моло-
дий приріст – насичено-рожевий. 
Невибагливість до умов вирощу-
вання і висока декоративність 
приваблюють багатьох садоводів. 
Кущ високорослий, висотою 1,5 м, 
а діаметр – до 2 м.

Особливістю цього сорту є незви-
чайний колір його листя. Яскра-
во-пурпурові листочки мають по 
собі рожево-білі штрихи, а моло-
дий приріст насичено-рожевий. 
Невибагливість до умов вирощу-
вання і висока декоративність 
приваблюють багатьох садоводів. 
Кущ високорослий, висотою 1,5 м, 
а діаметр – до 2 м.

АННА    ОКН-3206

ЗЕЛЕНИЙ КИЛИМ
ОКН-770

БОНАНЗА ГОЛД
ОКН-2821

ATROPURPUREA 
NANA
ОКН-771

ГОЛДЕН ТОРЧ
ОКН-3077

ХЕЛМОНД ПІЛЛАР
ОКН-3075

РОЗІ  ГЛОУ   ОКН-594

ОРАНЖ     ДРІМ   ОКН-2100

МАРІЯ   ОКН-2723

СІЛЬВЕР Б’ЮТІ 
ОКН-2889

КОНКОРД   ОКН-3074

GOLDEN RING
ОКН-2191

220 грн
за 0,5-1,5 л

180 грн
за 2-4 л

240 грн
за 2-4 л

240 грн
за 2-4 л

240 грн
за 2-4 л

240 грн
за 2-4 л

240 грн
за 2-4 л

240 грн
за 2-4 л

240 грн
за 2-4 л

260 грн
за 2-4 л

180 грн
за 2-4 л

240 грн
за 2-4 л

120 грн
за 0,5-1,5 л

БАРБАРИС
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https://soncesad.com/katalog/dekorativni/dek.-kushhi-(a-e)/barbaris/sadzhanecz-barbaris-rozi-glou.html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/dek.-kushhi-(a-e)/barbaris/sadzhanecz-barbaris-anna.html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/dek.-kushhi-(a-e)/barbaris/sadzhanecz-barbaris-mariya-za-0,-5-1,5-l.html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/dek.-kushhi-(a-e)/barbaris/sadzhanecz-barbaris-konkord.html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/dek.-kushhi-(a-e)/barbaris/barbaris-tunberga-zelenij-kilim-(okn-770)-za-0,5-1,5-l.html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/dek.-kushhi-(a-e)/barbaris/sadzhanecz-barbaris-oranzh-drim.html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/dek.-kushhi-(a-e)/barbaris/sadzhanecz-barbaris-silver-byuti-za-0,5-1,5-l.html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/dek.-kushhi-(a-e)/barbaris/sadzhanecz-barbaris-golden-ring.html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/dek.-kushhi-(a-e)/barbaris/sadzhanecz-barbaris-tunberga-bonanza-gold.html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/dek.-kushhi-(a-e)/barbaris/barbaris-tunberga-atropurpurea-nana-okn-771-(2-4-l).html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/dek.-kushhi-(a-e)/barbaris/sadzhanecz-barbaris-tunberga-golden-torch.html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/dek.-kushhi-(a-e)/barbaris/sadzhanecz-barbaris-xelmond-pillar.html


Надзвичайно цікавий сорт за ра-
хунок контрастного поєднання 
золотисто-жовтого листя і квітів 
вишневого кольору! Кущ висотою 
до 2 метрів, шириною – 1,2-1,5 м. 
Дуже рясно квітне протягом 20 
днів з червня по липень. Можли-
ве повторне цвітіння в серпні-ве-
ресні.

Оригінальний сорт, високо деко-
ративний протягом усього вегета-
ційного періоду – має двоколірне 
забарвлення листя та ніжно-ро-
жеві квіти. Кущ компактний, ви-
сотою і шириною 1-1,2 м. Листя 
яскраво-зеленого кольору з жов-
тим обідком, восени – помаранче-
во-червоне. Квіти рожевого кольо-
ру. Цвіте дуже рясно в червні-липні, 
повторно – серпень-вересень.

Компактний, декоративний кущ до 
1,5 м висотою. Рясно цвіте в кінці 
весни – на початку літа і часто має 
повторне цвітіння восени. Надзви-
чайно декоративний за рахунок 
контрасту яскраво-малинових кві-
тів на фоні темно-зеленого листя. 

Цінний компактний сорт з округ-
лою формою крони, висотою і 
шириною до 1 м. Листя спочатку 
насичено-зеленого кольору, пі-
зніше  – набувають бронзового 
відтінку. Квіти насичено-рожево-
го кольору, з’являються в трав-
ні-червні. Можливе повторне цві-
тіння в серпні-вересні.

Вічнозелений кущ, висотою – 
2-2,5 м і діаметром – 1,5-2 м. Річний 
приріст до 40 см. Листя глянцеве, 
темно-зеленого кольору, зберіга-
ється всю зиму. Квітки білі, зібрані 
в суцвіття, розпускаються в трав-
ні. Плоди – округлі ягоди, неїстівні, 
помаранчевого кольору, дозріва-
ють в кінці літа, зберігаються на 
кущі всю зиму – виглядає надзви-
чайно декоративно на фоні снігу. 

Дуже декоративний, вічнозелений 
кущ, висотою 2-2,5 м та діаметром 
до 1,5-2 м. Листя блискуче, тем-
но-зеленого кольору, може опада-
ти при сильних морозах. Квіти – білі 
суцвіття. Час цвітіння травень-чер-
вень. Плоди – округлі ягоди, неїс-
тівні, яскраво-червоного кольору, 
не обпадають всю зиму, що робить 
цю рослину унікальною, адже вона 
надзвичайно декоративна весь рік. 

Ефектна завдяки красивому за-
барвленню листя – темно-пурпур-
ного кольору і рожевим квіткам, які 
контрастно виділяються на його 
тлі. Кущ компактний з густою кро-
ною і прямостоячими пагонами, до 
1,2-1,5 метра заввишки, і стільки 
ж завширшки. Листя темно-пур-
пурного кольору, а при доброму 
освітленнні здаються чорними. У 
червні-липні рясно і яскраво цвіте. 
Квітки – дзвіночки до 4 сантиме-
трів у довжину, яскраво-рожеві.

Сорт вирізняється компактними 
розмірами та високою декора-
тивністю. Низький, широкороз-
ростаючий кущ заввишки до 1 м. 
Листя коричнево-червоне. Квіти 
темно-рожеві, трубчасті, у сере-
дині світліші, цвіте у червні-липні. 
Добре виглядає в одиночних та 
групових посадках.

Декоративний листопадний кущ з 
розлогою, густою кроною, висо-
тою до 2-х метрів. Листя – насиче-
но-зелене. Квіти розпускаються в 
травні-червні, можуть мати різні 
відтінки червоного: рожеві, пур-
пурні, фіолетові, кармінні. Цвіте 
дуже рясно, повторно в кінці серп-
ня. Найпопулярніший європей-
ський сорт, завдяки своїй стійкості 
до несприятливих погодних умов 
та морозів.

Декоративний кущ з живопис-
но-звисаючими пагонами. Кущ ви-
сотою до 2 м. Листя зеленого ко-
льору з дуже оригінальною жовтою 
облямівкою. Цвіте рясно, яскрави-
ми кармінно-рожевими квітами. 
Період цвітіння з травня по кінець 
червня, можливе повторне цвітін-
ня. Використовується в солітерних 
та групових посадках.

Рідкісний сорт вейгели, бо цвіте 
білосніжними, як сукня нарече-
ної, квітами. Кущ висотою до 2 м, 
з густою кроною та розкидистими 
пагонами. Листя яскраво-зелено-
го кольору. Квіти дзвоникоподіб-
ної форми, приблизно 3,5-4 см в 
діаметрі, білого кольору, інколи з 
рожевим відтінком. Період цвітін-
ня з третьої декади травня і майже 
до кінця червня. Можливе повтор-
не цвітіння наприкінці літа. 

Красивоквітучий кущ висотою 
1,5 м, з густою кроною, шаровидної 
форми. Має коричнево-червоне 
забарвлення листя — при вирощу-
ванні на сонці листя майже чорне, 
надзвичайно декоративне. Під час 
цвітіння кущ усипаний багряни-
ми дзвіночками. Квіти довжиною 
3-4  см, ззовні пурпурно-червоні 
або рожеві, всередині блідо-роже-
ві. Цвіте масово на пагонах минуло-
го року, з червня по липень.

AUREA    ОКН-3207

SUNNY PRINCESS
ОКН-3209

NANA PURPUREA
ОКН-29

РЕД ПРИНЦ   
ОКН-2883

RUMBA   ОКН-3208
ORANGE GLOW
ОКН-227

RED СOLUMN
ОКН-732

ALEKSANDRA   ОКН-2752 BRISTOL RUBY
ОКН-1290 

BRIGELA   ОКН-143

CANDIDA   ОКН-342

VICTORIA   ОКН-241

160 грн
за 2-4 л 160 грн

за 2-4 л
89 грн
за 0,5-1,5 л

99 грн
0,5-1,5 л

99 грн
0,5-1,5 л

160 грн
за 2-4 л

160 грн
за 2-4 л

160 грн
за 2-4 л

160 грн
за 2-4 л

160 грн
за 2-4 л

160 грн
за 2-4 л

160 грн
за 2-4 л

220 грн
за 5-7,5 л

220 грн
за 5-7,5 л 160 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

89 грн
за 0,5-1,5 л

89 грн
за 0,5-1,5 л

89 грн
за 0,5-1,5 л

ВЕЙГЕЛА

ПІРОКАНТА

13

Код ОКН означає, що рослина в контейнері!

https://soncesad.com/katalog/dekorativni/dek.-kushhi-(a-e)/vejgela/vejgela-aleksandra-(okn-2752)-za-0,5-1,5-l.html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/dek.-kushhi-(a-e)/vejgela/sadzhanecz-vejgela-aurea.html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/dek.-kushhi-(a-e)/vejgela/vejgela-bristol-ruby-(okn-1290)-za-(2-4-l).html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/dek.-kushhi-(a-e)/vejgela/vejgela-candida,-(okn-342)-za-2-4-l.html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/dek.-kushhi-(a-e)/vejgela/sadzhanecz-vejgela-sunny-princess.html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/dek.-kushhi-(a-e)/vejgela/sadzhanecz-vejgela-florida-nana-purpurea.html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/dek.-kushhi-(a-e)/vejgela/vejgela-florida-brigela-okn-143-(0,5-1,5-l).html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/dek.-kushhi-(a-e)/vejgela/vejgela-florida-victoria-okn-241-(2-4l).html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/dek.-kushhi-(a-e)/vejgela/sadzhanecz-vejgela-red-princz-za-0,5-1,5-l.html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/dek.-kushhi-(a-e)/vejgela/sadzhanecz-vejgela-rumba.html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/kushhi-odin/pirakanta/pirakanta-orange-glow-okn-227-(0,5-1,5l).html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/kushhi-odin/pirakanta/pirakanta-yaskravo-chervona-red-column-okn-732-(0,5-1,5l).html


Рідкісний та унікальний сорт, вирізняється 
дуже раннім білосніжним цвітом, яким ряс-
но всипаний весь кущ. Висотою та шириною 
1,5  м. Квітки  білі, ароматні, зібрані в суцвіт-
тя. Цвітіння настає задовго до появи листя – 
у квітні. Листя темно-зелене, влітку набуває 
легкого пурпурового відтінку з нижнього боку 
листа, восени – яскраво-жовте.

Красивоквітучий, один з найнижчих серед 
сортів форзицій, виростає до 0,8-1 м у висо-
ту. Цвітіння дуже раннє, коли ще нічого крім 
первоцвітів не цвіте, золотисто-жовті, чис-
ленні по всій довжині пагонів. Чим доросліша 
рослина, тим рясніше цвітіння, протягом 3-х 
тижнів. Невимогливий, росте швидко і добре, 
посухостійкий. Кущ чарівний, особливо поряд 
із зеленими хвойними культурами виділяється 
своїм яскраво-жовтим забарленням.

Красивий листопадний кущ, вирізняється де-
коративними строкатим листям, що з’являєть-
ся після рясного весняного цвітіння. Досягає 
1,5 м у висоту. Крона щільна, гілки жорсткі. Ли-
стя в центрі яскраво-зелені, по краях – золо-
тисто-жовта облямівка. Восени – пурпурно-фі-
олетові. Квітки насичено-жовтого кольору у 
формі дзвіночків. Цвіте приблизно протягом 
трьох тижнів, починаючи з квітня. 

Ефектний листопадний кущ, висотою до 1,5 м. Вирізняється надзвичайно раннім рясним цві-
тінням – у квітні, до розпускання листя. Квіти якраво-жовті, схожі на дзвіночки. Листя зелене, 
восени – яскраво-жовте.

БІЛА ОКН-3220
MALUCH   ОКН-346

VARIEGATA  ОКН-1228

ГОЛДЕН НАГГЕТ                             ОКН-3054

229 грн
за 0,5-1,5 л

160 грн
за 5-7,5 л

130 грн
за 2-4 л

89 грн
за 0,5-1,5 л

130 грн за 2-4 л

Найефектніше форзиції виглядають навесні у по-
одиноких посадках та  в композиціях з березами, вер-
бами, різними хвойними рослинами, на тлі яких вдало 
виділяється золотаво-жовтий колір квіток форзицій. 

Декоративного ефекту можна також досягти вліт-
ку, застосовуючи форзиції в композиціях з золотисти-
ми та пурпурнолистими культурами інших листяних 
рослин. 

Форзиції є невід’ємним компонентом саду безпе-
рервного цвітіння та рокаріїв. Перспективна форзи-
ція і як вигоночна культура, оскільки зрізані взимку 
пагони та поставлені у воду при кімнатній темпера-
турі зацвітають вже за 10-15 діб. Це дає можливість 
використовувати їх в зимовий період для компози-
цій, прикрашаючи різні приміщення. 

Посадіть кущ форзиції на своїй присадибній ділян-
ці. Він милуватиме око, та стане справжньою гордістю 
власника. 

Форзиції серед інших 
декоративних рослин мають 
великий попит для створення 
зелених насаджень різного 
призначення. Це листопадні 
кущі, для яких характерні 
оригинальні яскраво-жовті 
квітки. Форзиції в зеленому 
будівництві цінуються за дуже 
раннє та тривале весняне 
цвітіння, від 16 до 24 днів. 
Квітне ще до розпускання 
листків. До ґрунтових 
умов форзиції невибагливі, 
проте краще зростають на 
нейтральних, родючих, в 
міру вологих грунтах. Серед 
інших переваг форзицій 
слід відзначити легкість у 
розмноженні, стійкість проти 
дії несприятливих чинників 
зовнішнього середовища 
(шкідників, хвороб, 
загазованості повітря, тощо). 

Красуня
ФОРЗИЦІЯ
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https://soncesad.com/katalog/dekorativni/kushhi-dva/forzicziya/sadzhanecz-forzicziya-bila.html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/kushhi-dva/forzicziya/forzicziya-maluch-okn-346-(5-7,5l).html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/kushhi-dva/forzicziya/sadzhanecz-forzicziya-variegata.html


VARIEGATA  ОКН-1228

Вічно зелений кущ з квітами насичено черво-
ного кольору, які рясно покривають всю рос-
лину. Висота рослини всього 45 см, а ширина 
до 70 см. Прикрашає кущ також і листя, яке 
з’являються після відцвітання квіток. Влітку – 
темно-зелене, восени-червоніє, а в взимку 
насичено бордове. Морозостійка та не примх-
лива у догляді. Для посадки потрібен кислий 
ґрунт.

Декоративний карликовий кущ. Висотою 0,5-
0,6 м та шириною 0.8-1м. Квіти до 4 см в діаме-
трі дуже декоративні, нагадують троянду ліло-
во-фіолетового кольору. Листя темно зелені. 
Найкраще росте в півтіні. Для поодиноких та 
групових посадок. Для посадки потрібен кис-
лий ґрунт.

Торф’яний субстрат повністю готовий до за-
стосування. Ідеально підходить для вирощу-
вання рослин, що потребують низького рівня 
рН та високої вологоємності – рододендрони, 
азалії, а також чорниці, журавлини, хвойних 
рослин тощо. Виготовлений із природних ком-
понентів, може використовуватися як базовий 
матеріал для виготовлення власного, унікаль-
ного рецепту торф’яного субстрату.

MARUSCHKA      ОКН-668
BLUE DANUBE           ОКН-3226

ТОРФ’ЯНИЙ СУБСТРАТ
КИСЛИЙ СП-20

199 грн
за 0,5-1,5 л

199 грн
за 0,5-1,5 л

72 грн
за 20 л

Дуже відомий та перевірений сорт. 
Висота рослини 2,5-3 м. На почат-
ку червня з’являються дивовижно 
красиві квіти лавандового відтінку 
з помаранчевими крапочками зі-
брані в суцвіття. Листя темно-зе-
лені, з сизим нальотом з низу. 
Морозостійкість -32°. Для посадки 
потрібен кислий ґрунт.

Красивий кущ з щільною кроною 
та неймовірно рясним цвітінням. 
Квіти ніжно-рожеві, зібрані в кра-
сиві суцвіття по 15 шт. Найкраще 
місце для вирощування – півтінь, 
захищених місць від вітру та кис-
лий ґрунт.

Належить до вічнозелених видів. 
Починає цвісти в кінці квітня. Квіти 
змінюють колір: спочатку кремо-
во-жовті, поступово стають білі, 
мають темно – червоні крапочки 
в середині. Дорослий кущ досягає 
висоти в 1,5 м. Морозостійкий. Для 
посадки потрібен кислий ґрунт.

Вічнозелена рослина, віддає пе-
ревагу напівтіні. Форма крони 
округла, діаметром 1,2 м. Висота 
куща – 1,8 м. Росте повільно. Кві-
ти ніжно-фіолетові, поцятковані 
коричневим кольором. Листя тем-
но-зелене. Для посадки потрібен 
кислий ґрунт.

CATAWBIENSE
ОКН-2860ROSEUM ELEGANS

ОКН-289

GARTENDIREKTOR 
RIEGER ОКН-3095

BOLESLAW CHROBRY
ОКН-3097

149 грн
за 0,5-1,5 л

249 грн
за 2-4 л 249 грн

за 2-4 л
249 грн
за 2-4 л

РОДОДЕНДРОН

Рододендрони – це напівлистопадні, листопадні, вічнозелені кущі сімейства Вересові. Найкраще ро-
стуть в тіні, у місцях з мінімальними протягами, в пухкому, добре дренованому кислому ґрунтів. Для 
щорічного рясного цвітіння бажано обламувати або обрізати відцвілі суцвіття. Маніпуляція не допускає 
утворення насіння, сприяє закладенню бічних бруньок. Сильної обрізки потребують лише старі кущі 
для омолодження.

Компактний низькорослий кущ висотою 1,1-
1,5  м з красивими махровими рожевими кві-
тами, які схожі на троянди.  Віддає перевагу 
місцям, захищеним від вітру і яскравого сонця. 
Стане окрасою будь-якої ландшафтної компо-
зиції за рахунок яскравого цвітіння. Для по-
садки потрібен кислий ґрунт.

Листопадний швидкорослий кущ із широкою 
округлою, пухкою кроною висотою 1,8 м та 
1,5 м шириною. Листя кругло-овальні восе-
ни змінюють свій колір з зеленого на жовтий, 
або багряний. В кінці травня зацвітає багато 
рожевих квітів 5-8 см в діаметрі з помаранче-
вою плямою. Відмінно росте, як на сонці, так 
і в півтіні. Для посадки потрібен кислий ґрунт.

Мінеральне добриво, яке необхідне рослинам, 
що ростуть на кислих грунтах і потребують 
підкислення грунту при вирощуванні рододен-
дронів, азалій, магнолій, чорниці та журавли-
ни, для кращого росту та розвитку. До складу 
входить сірка елементарна обложена. Залеж-
но від кислотності грунту вносять 20-40 гр 
препарату на 1 м2 прикореневої зони рослин.

ROSINETTA  ОКН-665
PINK DELIGHT         ОКН-3189

ПРИРОДНИЙ ПІДКИСЛЮВАЧ 
ГРУНТУ УЗЗ-423

280 грн
за 2-4 л 199 грн

за 0,5-1,5 л

115 грн
за 200 г

АЗАЛІЯ
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https://soncesad.com/katalog/dekorativni/kushhi-dva/rododendroni/sadzhanecz-rododendrom-rozeum-elegans-za-0,5-1,5-l.html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/kushhi-dva/rododendroni/sadzhdanecz-rododendron-katevbinskij-grandiflorum.html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/kushhi-dva/rododendroni/sadzhanecz-rododendron-boleslav-xorobrij.html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/kushhi-dva/rododendroni/sadzhanecz-rododendrom-gartendirektor-riger.html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/dek.-kushhi-(a-e)/azaliya/sadzhanecz-azaliya-pink-delight.html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/dek.-kushhi-(a-e)/azaliya/sadzhanecz-azaliya-yaponska-rozinetta-za-2-4-l.html
https://soncesad.com/katalog/dlya-sadu/dobriva/mineralni-dobriva/karbamid-(sechovina)-za-1-kg.html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/dek.-kushhi-(a-e)/azaliya/sadzhanecz-azaliya-maruschka.html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/dek.-kushhi-(a-e)/azaliya/sadzhanecz-azaliya-blue-danube.html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/dek.-kushhi-(a-e)/azaliya/sadzhanecz-azaliya-blue-danube.html
https://soncesad.com/katalog/dlya-sadu/dobriva/mineralni-dobriva/torf%E2%80%99yanij-substrat-kislij-za-20-l.html


Невибаглива посухостійка рослина, морозостійка та довговічна. Може рости на бідних ґрунтах,  майже не 
вражається хворобами і шкідниками, стійка до забрудненого повітря – здатна рости в міських умовах. Дає 
можливість створити оригінальну мальовничу композицію чи живопліт, що поступово цвістимуть від ран-
ньої весни до середини літа, залежно від виду. Спіреї не тільки красиві, а й відмінні медоноси.

Високий, до 2 м, розкидистий кущ 
3 м в діаметрі. Широко використо-
вується в озелененні міст і приват-
них ділянок. Цінується за яскраве 
цвітіння: за білим цвітом не видно 
листя. Гарний вигляд має і як со-
літер, а також як живопліт. Надає 
перевагу добре зволоженим, ро-
дючим ґрунтам. Морозостійка. 
Рекомендується для парків і садів.

Карликовий подушкоподібний 
кущ, висотою 0,5-0,8 см. Листки 
зелені, вузькі ланцетоподібні, до 
осені жовтіють. Квіти білі, зібрані у 
зонтикоподібні суцвіття, цвітуть у 
липні-серпні. Використовують для 
групових і поодиноких посадок, 
живоплотів, для міського озеле-
нення.

Компактний листопадний кущ, 
який ціниться за свою високу 
декоративність протягом усього 
вегетаційного періоду. Досягає 
висоти 1,2 м та 1,5 м в діаметрі. 
Змінює колір листя протягом ве-
гетації – помаранчево-червоний 
навесні та насичено-жовтий вліт-
ку, червоний восени. Цвіте дуже 
рясно в травні-червні білими кві-
тами, які зібрані в напівокруглі 
суцвіття,  очаровуючи всіх навко-
ло своїм медовим ароматом.

Компактний кущ округлої фор-
ми, вирізняється суцвіттями осо-
бливого для цього виду рослин 
кольору – рубіново-червоного. У 
висоту 0,6-0,8 м, повільнорослий. 
Листя світло-зелене, при розпу-
сканні червонувате або біло-ро-
жеве. Квітує плоскими щитковид-
ними суцвіттями від малинового 
до рубіново-червоного кольору, 
діаметром 15 см. Період цвітіння –  
липень-вересень. 

Невисокий декоративний кущ 
висотою 1,5 м. Має суцвіття у ви-
гляді парасольки, в яких зібрані 
біло-рожеві квіти з розеткою дріб-
них листочків  біля основи. Росли-
на стійка до засухи та морозів. Для 
зменшення розміру куща можна 
трохи вкоротити пагони. Цінуєть-
ся рослина за незвичайну округлу 
форму, дуже раннє та пишне цві-
тіння.

Гарний листопадний кущ, висотою 
до 0,5-0,6 м та діаметром крони 
1,2 м. Листя навесні яскраво-жов-
того кольору, але м’якого відтінку, 
влітку світло-жовтого кольору, во-
сени помаранчево-жовтого теплих 
тонів. Цвіте масово у червні-липні, 
квіти рожево-червоні, зібрані в 
щитковидні суцвіття, діаметром 
3-4 см.

Дуже декоративний, компактний 
сорт із жовтим листям і яскравими 
рожево-фіолетовими квітами! За-
цвітає наприкінці весни. Основна 
особливість – листя рослини: на-
весні воно багяного кольору, вліт-
ку – жовто-зелене, а восени – чер-
воно-помаранчеве. Висота куща 
до 50 см, діаметр близько 60 см.

Користується величезною попу-
лярністю завдяки декоративності 
протягом всього сезону, невибаг-
ливості і компактним розмірам. 
Кущ росте дуже повільно. Макси-
мальна висота – 50 см при діаметрі 
крони 80 см. Квіти дрібні, рожеві, 
з п’ятьма пелюстками. Навесні 
листя червонуваті, влітку до тем-
но-зелені, восени помаранчеві.

НАРЕЧЕНА  ВАНГУТА
ОКН-482

ALBIFLORA  ЯПОНСЬКА
ОКН-2605

ГОЛД ФОНТЕЙН 
ВАНГУТТА   ОКН-3078

ANTHONI WATERER      
ОКН-144

ФУДЖІНО ПІНК
ОКН-3083

GOLDEN PRINCESS
ЯПОНСЬКА ОКН-12

ГОЛД ФЛЕЙМ
ЯПОНСЬКА ОКН-2690

NANA ЯПОНСЬКА
ОКН-3082

250 грн
за 5-7,5 л

139 грн
за 2-4 л

139 грн
за 2-4 л

139 грн
за 2-4 л

99 грн
за 0,5-1,5 л

99 грн
за 0,5-1,5 л

139 грн
за 2-4 л

139 грн
за 2-4 л

139 грн
за 2-4 л

139 грн
за 2-4 л

СПІРЕЯ (ТАВОЛГА)

Особливий сорт, адже має дуже 
оригінальне цвітіння – на одному 
кущі одночасно з’являються білі, 
рожеві і червоні квіти, що вража-
ють красою все літо. Кущ округлої 
форми, висотою до 0,8 м і діаме-
тром 1-1,2 м. Щоб цвітіння було 
більш тривалим, варто обрізати 
квіти, які відцвіли.

Витончений кущ висотою і шири-
ною до 0,8 м, прикрашений пишни-
ми суцвіттями дрібних лілово-ро-
жевих квіток. Має округлу форму 
крони. Листя червонуватого ко-
льору навесні, темно-зелене вліт-
ку та червоне восени.

Кущ із кулястою кроною, висотою 
до 0,8 м та діаметром до 1,2 метра. 
Листя дрібне, темно-зеленого ко-
льору. Восени забарвлюється в 
жовто-червоні відтінки. Квіти ніж-
но-рожево-червоні, дрібні, зібрані 
у щитковидні суцвіття 3-4 см. Цві-
тіння рясне, тривале – з червня по 
липень.

Надзвичайно декоративний, ряс-
ноквітучий кущ, висотою і діа-
метром 1,5-2 м. Крона ажурна, 
розлога. Вирізняється жовтим за-
барвленням листя влітку і неймо-
вірним, яскраво-червоним восени. 
Квіти складаються з 5 пелюсток 
білого кольору, розташовуються по 
всій довжині пагона, з’являються 
наприкінці квітня. 

ШІРОБАНА
ОКН-2695 

CRISPA ЯПОНСЬКА
ОКН-2283 LITTLE PRINCESS

ЯПОНСЬКА ОКН-19  ГОЛДФАЄР  СЛИВОЛИСТА
ОКН-3124139 грн

за 2-4 л

139 грн
за 2-4 л

139 грн
за 2-4 л

99 грн
за 0,5-1,5 л 250 грн

за 5-7,5 л
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https://soncesad.com/katalog/dekorativni/kushhi-dva/spireya/spireya-vangutta-okn-482-(5-7,5l).html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/kushhi-dva/spireya/sadzhanecz-spireya-vangutta-gold-fontejn.html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/kushhi-dva/spireya/sadzhanecz-spireya-fudzhino-pink.html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/kushhi-dva/spireya/sadzhanecz-spireya-yaponska-nana.html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/kushhi-dva/spireya/spireya-anthoni-waterer-(okn-144)-za-5-7,5-l.html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/kushhi-dva/spireya/spireya-yaponska-albiflora-(okn-2605)-za-0,5-1,5-l.html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/kushhi-dva/spireya/spireya-yaponskaya-golden-princess-(okn-12)-za-10-12-l.html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/kushhi-dva/spireya/sadzhanecz-spireya-shirobana.html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/kushhi-dva/spireya/spireya-shirobana-okn-2695-(2-4-l).html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/kushhi-dva/spireya/spireya-yaponska-crispa-okn-2283-(0,5-1,5-l).html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/kushhi-dva/spireya/spireya-yaponska-little-princess-okn-19-(2-4-l).html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/kushhi-dva/spireya/iris-nimeczkij-fajerflaj.html


Компактний декоративний сорт із вигнутими 
пагонами висотою та шириною до 1 м. Дрібні, 
білі, пахучі квіти, зібрані у китиці 10-15 см, які 
прикрашають рослину на початку літа.  Листя 
яйцеподібне зелене, восени набуває яскраво-
го, багряного кольору. Можна надавати бажа-
ну форму завдяки обрізці. Чудово підійде для 
посадки на рабатках та скельних гірках. Краще 
почуває себе на родючих зволожених ґрунтах.

Декоративний кущ висотою до 1,5 м. У лип-
ні-серпні цвіте рожевими дзвонеподібними кві-
тами до 15см, зібраними в колосовидні суцвіт-
тя, які мають запашний аромат.  Восени зелене 
листя змінює свій колір на золотисто-жовтий. 
Морозостійкість до -35°C. Віддає перевагу на-
півтінистим вологим місцям, кислим ґрунтам. 
Частіше використовують у змішаних посадках.

Кущ висотою та шириною 0,4-0,7 м. Листя злег-
ка загострене, овально-ланцетне, зеленого 
кольору з білою обробкою. Квіти червоно-ро-
жеві дзвонеподібної форми, які прикрашають 
кущ із березня по травень. Найкраще росте на 
помірно  вологих захищених від вітру місцях. 
Стане прикрасою будь-якого дворику чи саду.

ІТЕЯ ВІРГІНСЬКА      ОКН-3247
КЛЕТРА RUBY SPICE 
ОКН-590

ПІЄРІС ЯПОНСЬКИЙ
RALTO ОКН-3248

199 грн
за 0,5-1,5 л

229 грн
за 0,5-1,5 л

199 грн
за 0,5-1,5 л

Кущ висотою від 0,5 до 0,8 м і ши-
риною крони до 1,2 м. Сіро-зеле-
не листя гарно поєднується з на-
сичено-помаранчевими квітками 
до 3 см в діаметрі, що квітують з 
червня до кінця осені. Невибагли-
вий, сонцелюбний, посухостійкий.

Кращий сорт серед рожево квіту-
чих перстачів. Цвіте з травня до 
кінця жовтня. Кущ виростає до 
0,5  м в висоту і 1,2 м в діаметрі. 
Квіти насичено-рожеві, напівма-
хрові.

Карликовий кущ з красивим цві-
том та охайною кроною висотою 
до 50  см та шириною до 80 см. 
Перстач цвіте з червня по вере-
сень. Порадує вас рясним цвітом 
із численних яскраво-червоних 
квіточок. Має пір’ясті зелені ли-
сточки, які до осені набувають 
жовтого кольору. Стане чудовим 
доповненням для Вашого саду!

Листопадний кущ висотою 0,6-
0,8 м і таким же діаметром. Цвіте 
з червня до заморозків. Квітки на-
півмахрові, білі, 2 ряди пелюсток, 
діаметр до 2,5 см, з жовтою сере-
динкою.

ПЕРСТАЧ ОКН-2822
ТАНДЖЕРІНПЕРСТАЧ ОКН-2738

LOVELY PINK

ПЕРСТАЧ РЕД РОБІН
ОКН-2803

ПЕРСТАЧ  SNOWBIRD
ОКН-2739

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

Перстач (Лапчатка) – невибаглива рослина, вирізняється рясним та тривалим цвітінням – від червня до 
жовтня. Сонцелюбний. Стійкий до хвороб. Підстригаючи, можете надати рослині форми кулі, піраміди, по-
душки або створити живопліт чи бордюр. Підходить для альпійських гірок, рокаріїв, створення групових та 
солітерних насаджень.  Рослина має лікувальні властивості: у народній медицині широко використовують 
при захворюваннях травної і сечостатевої систем.

Розлогий кущ з густо розташованими гілка-
ми висотою та діаметром 2-3 м. Яскраві грона 
рожевих квітів вражатимуть Вас з квітня по 
червень. Листя темно-зеленого кольору, восе-
ни стає яскраво-червоним. Невимогливий до 
ґрунту. Гарно переносить стрижку, тому можна 
надавати потрібну форму та тримати на певній 
висоті – відмінно підходить для створення жи-
вих огорож. Чудово поєднується з іншими кві-
тами, декоративними та хвойними рослинами.

Низькорослий кущ з декоративними квітами, 
що досягає 1 м у висоту і ширину. Цвіте без-
перервно з червня по жовтень. Квітки пласкі, 
яскраво-жовті. Добре виглядає разом з бага-
торічниками.

Привабливий вічнозелений кущ висотою 2-3 м 
та діаметром до 2-х м, який входить в десятку 
найкрасивіших декоративних рослин. Листки 
блискучі зеленого кольору. Пагони вкриті ве-
личезною кількістю рожевих ароматних квіток, 
які надають рослині надзвичайно красивий ви-
гляд. Час цвітіння – червень-липень.  Невибаг-
ливий до ґрунту. Ідеально підходить для ство-
рення живих огорож та одиночних посадок.

ЕНКІАНТУС ДЗВІНОЧКОВИЙ 
PAGODE ОКН-3245

ЗВІРОБІЙ ХІДКОТ         ОКН-387

ЕСКАЛОНІЯ «DONARD 
RADIANCE» ОКН-324689 грн

за 0,5-1,5 л

199 грн
за 0,5-1,5 л 159 грн

за 0,5-1,5 л

17

https://soncesad.com/katalog/dekorativni/kushhi-odin/perstach/perstach-lovely-pink-(okn-%E2%80%93-2738)-za-0,5-1,5-l.html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/kushhi-odin/perstach/sadzhanecz-perstach-tandzherin-za-0,5-1,5-l.html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/kushhi-odin/perstach/perstach-snowbird-(okn-2739)-za-2-4-l.html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/kushhi-odin/perstach/sadzhanecz-perstach-(lapchatka)-merion-red-robin.html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/dek.-travyanisti/zvirobij/zvirobij-hidcote-gold-okn-387-(0,5-1,5-l).html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/dek.-kushhi-(a-e)/enkiantus/sadzhanecz-enkiantus-dzvinochkovij-pagode.html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/dek.-kushhi-(a-e)/eskaloniya/sadzhanecz-eskaloniya-donard-radiance.html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/kushhi-odin/iteya/sadzhanecz-iteya-vingirska.html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/kushhi-odin/kletra/sadzhanecz-kletra-ruby-spice.html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/kushhi-odin/pieris/sadzhanecz-pieris-yaponskij-ralto.html


Один із найкрасивіших сортів магнолій! Невелике деревце компактної форми, в дорос-
лому віці досягає до 3 м у висоту. Відрізняється високою морозостійкістю та рясним цвітін-
ням. Листки – темно-зелені. Квіти тюльпановидні, багряно-червоного забарвлення. Мають 
надзвичайний ніжний аромат. Термін цвітіння – квітень-травень, можливе повторне цвітіння в 
середині літа. Морозостійка.

Кущ округлої форми висотою до 2-3,5 м. Ли-
стя – темно-зелене. Квіти схожі на дзвіноч-
ки, ростуть вертикально, в діаметрі сягають 
15 см, насичено-пурпурного кольору, все-
редині і на кінцях забарвлення трохи світліше, 
дуже ароматні. Морозостійка.

Кущ або невелике дерево до 4-5 метрів. Лис-
тям темно-зеленого кольору. Квіти чашо-
подібні, рожеві, під час квітнення широко 
розкриті, дуже ароматні. Зацвітає перед або 
під час появи листя. Гарно переносить обрізку. 
Надає перевагу сонячним місцям або легкій 
півтіні. Морозостійка.

Розлогий кущ з округлою кроною, висотою і 
шириною 2,5-3,5 м, при сприятливих умовах 
досягає у висоту 6 м. Листя світло-зелені або 
зелені, злегка блискучі. Квітки з 18-25 пелю-
стками, схожі на зірку, білі, ароматні, з’явля-
ються до розпускання листя, в квітні. Добре 
переносить морози –  до -37°C!

GENIE (ЕКСКЛЮЗИВ)                                                                             ОКН-2991

SUSAN ГІБРИДНА            ОКН-183

ХЕВЕН СЦЕНТ                ОКН-2801

РОЯЛ СТАР    ЗІРЧАТА     ОКН-184

1450 грн     1850 грн
за 5-7,5 л            за 10-12 л

520 грн
за 5-7 л

600 грн
за 5-7 л

460 грн
за 2-4 л

МАГНОЛІЇ

Магнолії вирізняються раннім, 
надзвичайно рясним та 

ефектним цвітінням! 
Аромат квітів неперевершений! 

Вони відмінно адаптувалися
до низьких температур, 

але на них негативно 
впливають зимові вітри, 

тому при посадці вибирайте 
ділянки, захищені 

від вітрів та протягів, 
а також добре освітлені – 

магнолії дуже сонцелюбні 
рослини. 

Ця красуня має надзвичайно 
високу стійкість 

до хвороб та шкідників! 
Не потребує обрізки – 

самостійно формує гарну крону.

Росте як багатостовбурове невисоке дерево 
висотою 3-5 метрів. Листя – зелені. Квітки – 
великі, до 15 см в діаметрі, зібрані з 12-14 
пелюсток, світло-рожевого забарвлення, 
з’являються до розпускання листя, в квітні. 
Посадка рекомендується на добре освітленій 
стороні ділянки, допускається легка півтінь. 
Морозостійка.

LOEBNERI LEONARD MESSEL 
ОКН-185

460 грн
за 2-4 л

Вишуканий кущ із густою і компактною фор-
мою крони. Листя – світло-зелені, великі, восе-
ни фарбуються в жовтий колір, з’являються на 
гілках після цвітіння. Квітки великі, тюльпано-
видної форми, білого кольору, біля основи 
злегка рожеві, з приємним ніжним арома-
том,  розцвітають у квітні-травні. Світлолюбива, 
але може рости в напівтіні. Морозостійка.

Особливий гібрид магнолії, що славиться 
своїм солодким ароматом протягом цві-
тіння. Рослина не страждає від весняних 
заморозків, адже зацвітає наприкінці весни 
ще до появи листя. Квіти довжиною до 20 см 
забарвлені в пурпурово-рожевий колір, мають 
неймовірний аромат та красиві довгі пелюст-
ки. Листя яскраво-зеленого кольору з глянце-
вим блиском. Морозостійка.ALBA SUPERBA

СУЛАНЖА ОКН-2189 GALAXY    СУЛАНЖА    ОКН-3008
460 грн

за 2-4 л
520 грн
за 5-7 л
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https://soncesad.com/katalog/dekorativni/kushhi-odin/magnoliya/sadzhanecz-magnoliya-xeven-sczent.html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/kushhi-odin/magnoliya/sadzhanecz-magnoliya-genie-za-5-7,5-l.html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/kushhi-odin/magnoliya/magnoliya-susan-okn-183-(2-4l).html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/kushhi-odin/magnoliya/sadzhanecz-magnoliya-zirchasta-royal-star.html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/kushhi-odin/magnoliya/sadzhanecz-magnoliya-loebneri-leonard-messel.html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/kushhi-odin/magnoliya/sadzhanecz-magnoliya-sulanzha-alba-superba.html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/kushhi-odin/magnoliya/sadzhanecz-magnoliya-sulandzha-galaxy.html


БІЛЬШЕ СОНЦЯ!
Бузок любить освітлені ді-

лянки, захищені від сильних 
вітрів і не витримує застою 
води, тож не висаджуйте кущ 
на заболочених чи підтопле-
них ділянках. Бузок стійкий 
до морозу і засухи та й узага-
лі невибагливий.

ПОМІРНА ДІЄТА
Бузок добре росте на ней-

тральних або слабокислих 
родючих ґрунтах. У посадко-
ву яму обов’язково додають 
деревний попіл (200-300 г) і 
суперфосфат (20-30 г).

Підживлюючи кущ, не 
захоплюйтеся азотними до-
бривами, навіть органічни-
ми, – бузок гірше цвістиме і 
погано витримуватиме зиму. 
Досить внести комплексне 
добриво навесні, калійне з 
фосфорним – після цвітіння 
рослини, та й то не щороку.

МОДНА ЗАЧІСКА
Красиву форму і що-

річне рясне цвітіння бузку 
забезпечить систематичне 
обрізання кущів. У перші 2 
роки після висадження на 
постійне місце бузок росте 

слабо, тож обрізати його не 
потрібно. На 3-4 рік у ньо-
го починають формуватися 
міцні скелетні гілки – основа 
всього куща. Рано навесні, 
до пробудження бруньок, у 
кроні знаходять від 5 до 10 
найбільш вдало розташова-
них гілок, всі інші видаляють, 
а також усі сухі, пошкоджені 
гілки, ті, що загущують кро-
ну, ростуть усередину, а у 
щепленої рослини видаля-
ють «дику» поросль.

Волоті, що відцвіли, обрі-
зають, коли починають розви-
ватися бічні пагони. Не можна 
виламувати або вищипувати 
волоті, бо це послаблює ріст 
рослини. Якщо запізнитеся з 
обрізуванням відцвілих суц-
віть, то насіння, що зав’яжеть-
ся на них, забере поживні ре-
човин і нові квіткові бруньки 
не утворяться. 

ВЕСНЯНІ ВИГАДКИ
У ландшафтному диза-

йні бузок найчастіше вико-
ристовують у групах. У саду 
можна обладнати лавку, а 
навколо неї півколом ви-
садити кущі бузку різного 
кольору і з різними фор-

мами квіток. Як партнери 
для бузку підійдуть деко-
ративно-листяні чагарники 
зі строкатими не зеленими 
листочками (наприклад, 
барбарис), великі багаторіч-
ники (півонії, яскраво квітучі 
флокси).

Бузок Mrs Edward 
Harding  – чагарник до 3 м 
заввишки. Крона округла 
або яйцеподібна, густа. Коли 
насичені пурпурно-червоні 
великі махрові квітки від-
цвітають, вони набувають 
красивого яскраво-рожево-
го відтінку. Пелюстки квіток 
розташовані несиметрично, 
тому виглядають злегка «роз-
патланими». Цвіте рясно 10-
20 днів, суцвіття – приблизно 
30 см, аромат слабкий.

Krasavitsa Moscvy – роз-
логий чагарник до 2,5  м за-
ввишки. Бутони – лілово-пур-
пурові, квітки – великі (2,5 см 
діаметром), рожево-білі з пер-
ламутровим відтінком, махро-
ві – зазвичай три, рідше два 
зближені віночки, пелюстки 
підняті (загнуті всередину), 
за формою квітки схожі на 
квітки махрових поліантових 
троянд. Суцвіття великі, вер-

тикально розташовані, скла-
даються з однієї-двох пар 
пірамідальних ажурних воло-
тей. Цвіте у середині – кінці 
травня, помірно, але довго. 
Суцвіття зберігають прива-
бливість упродовж 15-20 днів, 
поступово змінюючи забарв-
лення до майже білого.

Цей неймовірно краси-
вий бузок отримав всесвіт-
нє визнання, його названо 
королем усіх сортів, перли-
ною світового селекційного 
фонду бузку, шедевром се-
лекції.

БУЗКОВА ФАНТАЗІЯ Ця рослина  
відома кожному  
з нас з дитинства. 
Пам’ятаєте, як у 
суцвіттях шукали 
незвичні квіточки, 
щоб загадати на них 
бажання?  
Нині розмаїття  
сортів бузку дарує 
такі оригінальні 
шедеври, що 
перевищують 
найсміливіші 
фантазії і мрії. 
Головне – правильний 
догляд за рослиною. 

Рясно квітучий кущ із великими 
суцвіттями унікального пастель-
но-жовтого забарвлення. Листя 
темно-зеленого кольору, квіти зе-
лено-жовтого кольору, дуже аро-
матні, невеликі за розміром — до 
1,5 см. Цвіте з травня до середини 
червня. Кущ середнього розміру, 
висотою до 2-3 м.

Ефектний сорт бузку з махрови-
ми, пурпурно-червоними квітами, 
зібраними у вузько пірамідальні 
суцвіття. Починає квітнути в кінці 
травня. Кущ висотою 3-4 м, у ді-
аметрі до 4-5 м. Морозостійкий, 
віддає перевагу сонячним місцям, 
але може рости також у напівтіні.

Дуже популярний сорт білого 
бузку, відзначений нагородами 
Королівського ботанічного спів-
товариства. Квіти великі махрові, 
дуже ароматні, розпускаються в 
кінці травня і цвітуть дуже рясно 
протягом 3-4 тижнів. Кущ висо-
тою до 3-х м, віддає перевагу со-
нячним місцям.

Щільний компактний куш округлої 
форми висотою від 120-150 см та 
діаметром 150 см. Росте повільно 
до 12 см у рік. Квіти ніжні ліло-
во-рожеві, зібрані в суцвіття та 
цвітуть 2 рази на рік: з травня по 
червень та наприкінці літа. Кущ 
близько 25 см уже буде радувати 
Вас своїм першим цвітом. Стане 
окрасою невеликого саду.

PRIMROSE ОКН-3180
CHARLES JOLY 
ОКН-3051 MADAME LEMOINE

ОКН-3052 MEYERI PALIBIN
ОКН-1192 250 грн

за 2-4 л

220 грн
за 2-4 л 220 грн

за 0,5-1,5 л 220 грн
за 2-4 л

MRS EDWARD HARDING    ОКН-15 KRASAVITSA MOSCVY     ОКН-3194300 грн за 5-7,5 л 250 грн за 0,5-1,5 л

19

ДЕКОРАТИВНО-КВІТУЧІ

https://soncesad.com/katalog/dekorativni/dek.-kushhi-(a-e)/buzok/buzok-edward-harding-okn-15-(2-4-l).html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/dek.-kushhi-(a-e)/buzok/sadzhanecz-buzok-krasunya-moskvi.html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/dek.-kushhi-(a-e)/buzok/sadzhanecz-buzok-primrose.html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/dek.-kushhi-(a-e)/buzok/sadzhanecz-buzok-mrs-edward-harding.html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/dek.-kushhi-(a-e)/buzok/sadzhanecz-buzok-charles-joly.html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/dek.-kushhi-(a-e)/buzok/sadzhanecz-buzok-meyeri-palibin.html


Ранньоквітучий сорт, висотою і 
шириною 3-4 м. Листя темно-зе-
лене, з нижнього боку сіро-окса-
митове, при сприятливих умовах 
довго зберігається на гілках. На 
кінцях дугоподібних відхилених 
пагонів довгі суцвіття. Квіти тем-
но-бордового кольору. Цвіте з 
липня до осені.

Кущ висотою до 2 метрів. Листя дрібне, яскра-
во-зелене. Квітки червоні зовні і рожеві з буз-
ковим відтінком у центрі. Зацвітає у квітні та 
квітує протягом місяця. Використовується як 
дуже ефектний солітер.

Компактний напівокруглий багато-
річний кущ сріблясто-блакитного 
кольору. Швидко розростається, 
утворюючи дернину. Цінний деко-
ративний злак, використовується 
в ландшафтному дизайні. Неймо-
вірний вигляд має в кам’яних са-
дах, рокаріях та альпінаріях. Через 
подушкоподібну форму і добру ку-
щистість, вирощують для створен-
ня бордюрів, міксбортерів і рабаток.

Дуже ефектний багаторічний вер-
тикально зростаючий злак, висо-
тою до 45 см. Листя неймовірного 
смарагдового кольору з багряними 
кінчиками, а осінню листки  стають 
вогняно-червоними. Морозостійкий, 
невибагливий. Надає перевагу со-
нячним місцям. Широко використо-
вують для створення японського 
саду, у міксбордерах, моно-злако-
вих композиціях, біля водойм.

Багаторічна злакова рослина, ви-
різняється особливим кольором ли-
стя – золотисте з зеленими смужка-
ми. Висота рослини 30-40 см. Жовті 
квіти розпускаються в червні-липні. 
Місце для посадки півтінь. Морозо-
стійка рослина. Стійка до хвороб та 
шкідників.

Багаторічна злакова рослина. Ли-
стя вузьке, лінійне, витончено зі-
гнуте, досягає у висоту 40-60 см, 
змінює колір – від насичено зеле-
ного до жовтого та бурштиново-
го, потім світло-коричневого. Ко-
лосоподібне суцвіття довжиною 
5-10 см і шириною 2-3 см, зелену-
ватого кольору. Цвіте довго з кін-
ця літа аж до пізньої осені, тому 
привабливий навіть взимку. 

Швидкорослий кущ з незвичай-
ними сонячно-жовтими квітами, 
зібраними в невеликі круглі пом-
пони, утворюють загострені суц-
віття до 20 см. Цвіте з червня по 
жовтень. Висота куща досягає 
2 м. Являється відмінним медоно-
сом, приваблює метеликів.

Невисокий сорт: до 0,8 м у висоту і до 1,2 в 
діаметрі. Цвіте з квітня до червня білими, схо-
жими на метелики, духмяними квітами ще до 
появи листя. Краще почуває себе на сонячних 
ділянках.

Багаторічний кущ, з широкою роз-
логою кроною, висотою 1-1,2 м, та 
шириною до 1,5 м. Кінці пагонів 
елегантно звисають до низу. Листя 
темно-зеленого кольору, злегка 
опушене знизу. Цвіте з серпня по 
вересень. Квіти бузково-лілового 
кольору, зібрані в суцвіття до 50 
см. Має насичений, дуже приєм-
ний аромат.

Декоративний весь сезон, навіть взимку 
яскраво-зелені пагони дуже ефектно вигляда-
ють на фоні білого снігу. Кущ висотою до 2,5 м. 
Навесні вкриваються великими, до 3 см, квіт-
ками: зверху жовтими, а знизу червоними, з 
ароматом ананаса. Дуже гарний медонос.

Яскрава унікальна рослина з диво-
вижними суцвіттями – з квітками 
різного забарвлення! Крона куща 
розлога, гілки трохи пониклі. Мак-
симальна висота куща – 1,8-2,5 см. 
Квітки зібрані у великі суцвіття, 
дуже насиченого і неймовірно кра-
сивого помаранчево-фіолетового 
кольору. Ще одна перевага – це 
приємний аромат з нотками ванілі. 

ДАВИДА ROYAL RED
ОКН-148 

ВІВСЯНИЦЯ СИЗА 
ОКН-1060 

ІМПЕРАТА ОКН-1061
RED BARON

ХАКОНЕХЛОЕ 
AUREOLA ОКН-3278

ПЕНІСЕТУМ ОКН-1563
ЛИСОХВОСТИЙ

ВЕЕРА SUNGOLD
ОКН-483

БРОСКОП РУБІ               ОКН-2282 АЛЬБУС ОКН-2897

ДАВИДА WISTERIA
ОКН-3059

АДРЕАНУС ОКН-2898

ДАВИДА FLOWER 
POWER ОКН-2756

89 грн
за 0,5-1,5 л

89 грн
за 0,5-1,5 л

165 грн
за 2-4 л

165 грн
за 2-4 л

165 грн
за 2-4 л

109 грн
за 0,5-1,5 л

89 грн
за 0,5-1,5 л

59 грн
за 0,5-1,5 л

59 грн
за 0,5-1,5 л

149 грн
за 2-4 л

59 грн
за 0,5-1,5 л

БУДЛЕЯ

РОКИТНИК
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Код ОКН означає, що рослина в контейнері!

https://soncesad.com/katalog/dekorativni/dek.-kushhi-(a-e)/budleya/sadzhanecz-budleya-veera.html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/dek.-kushhi-(a-e)/budleya/budleya-davida-royal-red-okn-148-(2-4-l).html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/dek.-kushhi-(a-e)/budleya/budleya-davida-flauer-pauer-(flower-power),-(okn-2756),-0,5-1,5l.html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/kushhi-dva/rokitnik/sadzhanecz-rokitnik-albus-za-0,5-1,5-l.html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/kushhi-dva/rokitnik/sadzhanecz-rokitnik-andreakus-za-0,5-1,5-l.html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/dek.-travyanisti/vivsyanniczya/vivsyaniczya-siza-(okn-1060)-za-0,5-1,5-l.html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/dek.-travyanisti/imperata/imperata-red-baron-(okn-1061)-za-0,5-1,5-l.html


ПЕНІСЕТУМ ОКН-1563
ЛИСОХВОСТИЙ

БРОСКОП РУБІ               ОКН-2282 

ДАВИДА FLOWER 
POWER ОКН-2756

Широкорозкидистий кущ висо-
тою до 4 метрів. Цвітіння припа-
дає на початок літа і триває всьо-
го близько місяця. Але за цей час 
вдасться насолодитися красиви-
ми білосніжними квітками-кулями 
діаметром 7-15 см. Не менш при-
вабливе і різьблене листя, завдя-
ки чому кущ декоративний з вес-
ни до пізньої осені.

Напівлистопадний, ґрунтопокрив-
ний кущ, висотою до 0,7 м, ши-
роною – 1-1,2 м. Листя маленьке, 
глянцеве, темно-зеленого кольору, 
восени набує неймовірного пур-
пурно-червоного кольору. Най-
більшої декоративності набуває 
восени, з вересня, коли починають 
достигати яскраво-червоні круглі 
плоди. Вони покривають весь кущ 
і дуже ефектно виглядають у по-
єднанні з листям, зберігаються на 
кущі до грудня.

Вічнозелений кущ, підходить для 
створення бордюрів, низьких живо-
плотів, для клумб, вирощування на 
балконі. Має яскраво-зелене листя 
з золотою облямівкою, яке восени 
перетворюється в рожево-черво-
не. Потребує регулярного поливу, 
витримує морози до -23°С. Неймо-
вірний вигляд має в посадці поряд 
з ялівцем, спіреєю японською, пер-
стачем жовтим.

Вічнозелений витончений кущ із 
широко-округлою кроною, яка з 
віком стає більш витягнутою. Ви-
сота  – 0,6 м, ширина – до 1,5 м. 
Середина листа темно-зелена, 
мармурова, краї листа білі. Взимку 
забарвлення листя змінюється на 
рожеве.

Вічнозелений ґрунтопокривний 
кущ висотою до 30-50 см. Росте 
швидко. Листки овальні, блискучі, 
темно-зелені з яскравою жовтою 
серединкою. Надає перевагу ро-
дючим, помірно зволоженим ґрун-
там. Росте на сонці та в півтіні.

Невисокий, вічнозелений, густо 
розгалужений кущ висотою до 
0,9 м.  Листки глянцеві, темно-зе-
лені з кремово-жовтими візерун-
ками. Вирощується на кислих 
ґрунтах. Найкраще місце для по-
садки – півтінь.

Кущ з округлою кроною, до 3 м 
висотою, з декоративним золоти-
сто-жовтим листям та пахучими 
білими квітами. Надзвичайно кра-
сива під час плодоношення. Вели-
кі блискучі червоні ягоди можна 
вживати в їжу.

Ґрунтопокривна рослина висотою 
0,5 м і діаметром до 1,5 м. Міцні 
гілки, наче дуги піднімаються над 
землею. Листя темно-зелене, шкі-
рясте, глянцеве. Ягоди червоні, 
довго залишаються на кущі. Мож-
на використовувати для укріплен-
ня схилів, невисоких живоплотів 
та кам’янистих садів.

Вічнозелений декоративний кущ 
з темно-зеленим листям висотою 
1-1,5 м та діаметром до 1 м. Цвіте 
два рази на рік: березень-квітень 
та листопад-грудень. Квіти зірчасті 
білого кольору, які відкриваються 
з червоних бутонів. Після цвітіння 
з’являються ефектні металево-си-
ні ягоди. Чудова для озеленення й 
одиночно, й для створення живо-
плоту, а також ефектно виглядає 
висадженою у контейнері. 

Декоративний ґрунтопокривний 
кущ висотою 0,1-0,2 м досягає в ді-
аметрі 0,6-0,8 м. Пагони стеляться 
по землі і добре укорінюються, цві-
те в червні-липні дрібними білими 
квітами, на місці яких після цвітіння 
з’являються червоні ягідки і збері-
гаються на гілках до весни. Листя 
шкірясте темно-зелене.

Багатостовбурний кущ з розлогою 
кроною, висотою до 3 м. Листки зе-
леного кольору, восени червоно-фі-
олетові з мідним відтінком. Квіти 
дрібні, зібрані в суцвіття до 7 см в 
діаметрі, біло-рожеві, мають аромат 
солодкої ванілі з бузком. Плоди до 
1 см в діаметрі, червоні, при дозрі-
ванні стають чорними, зберігаються 
на гілках протягом зими. Цвіте ряс-
но, дуже рано – в квітні.

Низькорослий кущ, що змінює ко-
лір листя протягом усього сезону. 
Висота куща 0,5 м та діаметр 0,8 м. 
Листя навесні має кремово-пома-
ранчевий колір, влітку – черво-
но-рожеве, восени – з відтінком 
бордового. В травні кущ прикра-
шають квіти-дзвіночки білого ко-
льору, які зібрані в кисті.

БУЛЬ ДЕ НЕЖ 
ОКН-1874 

ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ
ОКН-549

ДАММЕРА CORAL 
BEAUTY ОКН-2281

ФОРЧУНА ЕМЕРАЛЬД
ГОЛД ОКН-1204

ФОРЧУНА ЕМЕРАЛЬД
ГАЄТІ  ОКН-1082

ФОРЧУНА SUNSPOT
ОКН-141

ВОЛЬТЕРА RAINDOW
ОКН-725

ПАРК ХАРВЕСТ 
ЗВИЧАЙНА ОКН-2896 

GWENLLIAN
ЛАВРОЛИСТА ОКН-3230

РОЯЛ КАРПЕТ
ОКН-2887

BODNANTENSE DAWN 
ОКН-389

ДЕФОНТЕНА 
MAKIJAZ ОКН-3231 

89 грн
за 0,5-1,5 л

89 грн
за 0,5-1,5 л

160 грн
за 2-4 л

89 грн
0,5-1,5 л

160 грн
за 2-4 л

160 грн
за 2-4 л

180 грн
за 2-4 л

160 грн
за 2-4 л

229 грн
за 0,5-1,5 л

180 грн
за 2-4 л

195 грн
за 0,5-1,5 л

160 грн
за 2-4 л

КАЛИНА

КИЗИЛЬНИК ЛЕУКОТОЄ

БЕРЕСКЛЕТ
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https://soncesad.com/katalog/dekorativni/kushhi-odin/kalina-dekor/sadzhanecz-kalina-zvichajna-park-xarvest-za-0,5-1,5-l.html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/kushhi-odin/kalina-dekor/kalina-buldenezh-okn-1874-(2-4l).html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/kushhi-odin/kalina-dekor/sadzhanecz-kalina-lavrolista-gwenllian.html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/kushhi-odin/kalina-dekor/kalina-bodnantense-dawn-za-0,5-1,5-l.html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/kushhi-odin/kizilnik/kizilnik-gorizontalnij.html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/kushhi-odin/kizilnik/kizilnik-dammera-coral-beauty-(okn-2281)-za-2-4-l.html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/kushhi-odin/kizilnik/sadzhanecz-kizilnik-royal-karpet-za-0,5-1,5-l.html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/kushhi-odin/leukotoe/sadzhanecz-leukotoe-defontena-makijaz.html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/dek.-kushhi-(a-e)/beresklet/beresklet-emerald-gold-okn-1204-(0,5-1,5l).html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/dek.-kushhi-(a-e)/beresklet/beresklet-forchuna-emerald-gaeti-okn-1082-(2-4-l).html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/dek.-kushhi-(a-e)/beresklet/beresklet-forchuna-sunspot-(okn-141)-za-0,5-1,5l.html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/kushhi-odin/leukotoe/sadzhanecz-leukotoe-voltera-raindow.html


Багаторічна трав’яниста рослина, 
яка прикрасить Ваш сад не тільки 
своїми яскраво темно-блакитними 
або бузковими квітами, а ще й на-
дасть йому додаткового пряного 
приємного аромату. Висота до-
рослої рослини – 40-60 см. Листя 
можна використовувати як при-
прави в кулінарії та консервації.

Один із найгарніших сортів, виріз-
няється великими ніжно-блакит-
ними махровими квітами. Квітне 
з червня по липень. Листя яскра-
во-зелене. Кущ компактний, висо-
тою до 15 см і шириною до 40 см.

Вічнозелений кущ, що стелить-
ся. Висота до 15 см, має малень-
кі блискучі зелені листочки. Квіти 
білі з жовтою серединою до 4 см в 
діаметрі. Цвітуть із липня по сер-
пень.

Вічнозелена сланка рослина ви-
сотою 0,3-0,4 м та шириною 0,8 м. 
Листя темно-зелене густо вкриває 
рослину. Цвіте в червні дрібними бі-
лими квітами. Чудово підходить для 
озеленення тіньових та напівтіньо-
вих місць. Гарно переносить стриж-
ку, тому можна тримати на певній 
висоті та надавати потрібну форму.

Ґрунтопокривна рослина, висотою 
до 15 см. Вирізняється дуже аро-
матними, темно-рожевими квітами 
та сизим листям. Під час цвітіння 
приваблює в сад безліч бджіл. Цві-
те травень-червень. Популярна 
рослина в озелененні, швидко роз-
ростається – утворює суцільний ки-
лим, а також рясно й тривало цвіте.

Пряно-ароматична багаторічна 
рослина висотою 30-40 см. Суц-
віття яскраво-рожеві, великі, пе-
ріод цвітіння триває з середини 
липня до заморозків Запашне 
листя має м’ятний аромат, вико-
ристовують у чайних композиціях.

Багаторічна трав’яниста росли-
на. Висота її до 60 см, а ширина 
40-50 см. Сині дрібні квіти зібра-
ні у вертикальні колосоподібні 
суцвіття, які цвітуть з червня по 
вересень. Рослина посухо- та 
жаростійка. Для ландшафтних та 
декоративних композицій.

Дивовижна рослина з великими 
квітами до 5 см в діаметрі. Висо-
та рослини 25 см. Тривале цвітіння 
протягом 4-6 тижнів починається 
ранньою весни. Рослина морозо-
стійка, завдяки тому, що покрита 
теплою «шубкою». Використо-
вується в групових посадках, 
оформленні клумб і рабаток.

Трав’яниста рослина висотою до 
50 см. Квіти до 5 см в діаметрі, фіо-
летового кольору, цвітуть з травня 
по червень. Використовують для 
ландшафтних композицій. Любить 
помірно вологу і родючий ґрунт. 
Висока морозостійкість.

Трав’янистий багаторічник висо-
тою 25 см. Густо опушені стебла та 
листя витонченої форми надають 
рослині надзвичайної привабли-
вості. Цвіте рослина у квітні-трав-
ні, червоними квітами до 5 см в 
діаметрі, які схожі на дзвіночки. 
Ефектно виглядає на клумбах, 
вздовж доріжок, альпінаріях і на 
кам’янистих гірках.

Вічнозелений сланкий кущ, висо-
тою 5-10 см. Цвіте у березні-квітні. 
Квіти маленькі, насичено-жовтого 
кольору. Росте на сонячних чи на-
півтінистих місцях. Морозостійка.

Багаторічна ґрунтопокривна рос-
лина. Досягає 5-15 см у висоту, 
діаметр 25-50 см. Цвіте білими або 
рожевими квітами. Віддає перева-
гу сонячним, відкритим місцям.

ПЕРОВСКІЯ ОКН-3252
LITTLE SPIRE

ДРІАДА ОКН-2762

ХЕБЕ ОКН-3249 АРАБІС DEEP ROSE
ОКН-2869

МОНАРДА ОКН-3013
PARDON MY PINK

ВЕРОНІКА СИЗА
ОКН-3251

КАМПАНУЛА ОКН-3250
ЕЛІЗАБЕТ ОЛІВЕР 

СОН-ТРАВА WHITE
ОКН-3254

СКАБІОЗА ОКН-3253 
BUTTERFLY

СОН-ТРАВА RED
ОКН-3255

ДРАБА ОКН-3099

КОТЯЧА ЛАПКА
ОКН-1881

59 грн
за 0,5-1,5 л

59 грн
за 0,5-1,5 л

120 грн
за 0,5-1,5 л

59 грн
за 0,5-1,5 л

79 грн
за 0,5-1,5 л

120 грн
за 0,5-1,5 л

59 грн
за 0,5-1,5 л

59 грн
за 0,5-1,5 л

59 грн
за 0,5-1,5 л

59 грн
за 0,5-1,5 л 59 грн

за 0,5-1,5 л

59 грн
за 0,5-1,5 л
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https://soncesad.com/katalog/dekorativni/dek.-travyanisti/arabis/arabis-deep-rose-za-0,5-1,5-l.html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/pryano-aromatichni/monarda/monarda-pardom-maj-pink.html


Дизайнер – це художник. 
Кожен має власне бачен-
ня краси, гармонії, свої ідеї, 
емоції, які він хоче втілити. І 
що більше творчого підходу, 
то кращий результат. Однак 
завжди є правила, які допо-
магають якнайкраще реалі-
зувати сміливі й оригінальні 
задуми. Що треба врахува-
ти в ландшафтному дизайні 
свого саду?

ГОЛОВНІ РОЛІ Й 
МАСОВКА

Спершу з’ясуймо, які рос-
лини можна використовувати 
й для яких цілей. 

Фонові рослини – це ті, 
яких у вашій композиції най-
більше. Зазвичай вони кош-
тують дешевше й відіграють 
другорядну роль, закриваю-
чи стіну чи ділянку та ство-
рюючи масовку, на тлі якої 
найцікавіші рослини пере-
творяться на непереверше-

них красенів і стануть поміт-
нішими. Наприклад, рослини, 
які використовують у зеле-
них огорожах, також можна 
назвати фоновими. Їх висад-
жують рядами, кущами, ма-
сивами. Фонові рослини на 
кам’яних гірках – зазвичай 
ґрунтопокривні, створюють 
зелене тло для основної гру-
пи знизу.

Фокусні рослини – це 
ті, які виділяються, зокрема, 
своєю формою (як кулі тощо). 
Окрема фокусна рослина – 
це король, якого називають 
солітером.

Акценти – головні рос-
лини композиції, ї ї есте-
тичні центри. Це можуть 
бути як поодинокі культури, 
так і групи з трьох рослин. 
Акценти часто використо-
вують на гірках, де пере-
важають блакитні, зелені, 
салатові кольори й раптом 
з’являється барбарис із 

червоним листям. Або ж 
це може бути кущ із яго-
дами, які триматимуться 
на ньому взимку. Акцентні 
рослини – найефектніші де-
коративно-квітучі й декора-
тивно-листяні види. 

КАНТРІ, ПРОВАНС ЧИ 
ТІЛЬКИ УКРАЇНСЬКЕ?

Постають найактуальніші 
запитання: якого стилю до-
тримуватися і який сьогодні 
наймодніший? Нині в ланд-
шафтному дизайні сформу-
валися різні стилі, серед яких 
найвідоміші:

Кантрі, або голландсь-
кий стиль, – використання 
багатьох рослин, які змі-
шуються, ростуть масива-
ми. Там може бути від 50 
до 100  різних культур. Сад 
стає насиченим, різнобарв-
ним.

Японський стиль, у 
якому основними елемен-

тами мають бути пагода, 
сосна стрижена, бонсай. 
Для японського стилю тре-
ба знайти високий яскравий 
камінь, наприклад черво-
ний, та ще й доповнити кар-
тину червонолистою росли-
ною (кленом).

Англійський стиль пе-
редбачає симетрію, бордюри 
із самшиту, стрижені форми. 
Тут вже не може бути твор-
чих інтерпретацій, а мають 
панувати статика, симетрія, 
супердоглянутість.

Дехто вважає, що ландшафтний дизайн – як космос: самотужки 
не опанувати, а замовити спеціалістів – дороге задоволення. 
Хтось діє навмання: що сподобалося, те й висаджує. Ось і весь дизайн! 
Як знайти золоту середину, щоб ваша присадибна ділянка була 
гармонійна й приваблива, ще й створена власноруч. 
Допоможе вам у цьому наш експерт Олег БОЖКО, 
який залюбки ділиться із читачами «СонцеСаду» своїми порадами.

ЛАНДШАФТНИЙ
ДИЗАЙН – 
мистецтво для кожного

ТРЕБА ЗНАТИ!
В ландшафтному 

дизайні сформувалися 
різні стилі, серед яких 

найвідоміші:
 Кантрі
 Японський стиль
 Англійський стиль
 Прованс
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Прованс. Стиль запози-
чено із Франції, у ньому вико-
ристовують білі та фіолетові 
відтінки. Головними складни-
ками насаджень такого сти-

лю є пряні рослини (шавлія, 
лаванда, чебрець), плодові 
дерева, троянди.

А ще можуть бути сіль-
ські аксесуари, зокрема, 

старі бідони, старовинні 
глечики, або стилізація під 
українське село, приміром 
паркан із лози, інші атри-
бути.

Однак у сучасному гло-
балізованому світі канони 
руйнуються, стилі поєдну-
ються. Тож найкраще вивча-
ти їх, знаходити те, що подо-
бається найбільше, і творчо 
імітувати. Рослини – це ін-
струменти, які допоможуть 
вам стати неперевершеним 
майстром ландшафтного 
дизайну.

НАЙКРАЩИЙ 
ВАРІАНТ – 

МІНІМАЛІЗМ І 
ДОГЛЯНУТІСТЬ

Не можна висаджувати 
на присадибній ділянці бага-
то рослин – все, що впало у 
вічі на ринку чи що побачили 
в усіх сусідів. По-перше, за 
такою колекцією важко до-
глядати, адже кожна культу-
ра потребує різного режиму 
поливання, удобрення, об-
різування тощо. По-друге, 
накопичення різних рослин – 
це радше занедбані зарості, 
а не дизайнерський проект. 
Краще мінімум культур, але 
доглянутих.

ГАРМОНІЯ  
КОЛЬОРІВ

Найідеальніше – дотри-
мання певної кольорової 
гами, а не перенасичення 
саду всіма барвами весел-
ки. Скажімо, використайте 
одну тематику дизайну – зе-
лений сад із білим. Тоді сад 
матиме природний вигляд, у 
ньому буде затишно, не ра-
зитимуть очі занадто яскра-
ві кольори. Посадіть там ак-
центні рослини, наприклад 
гібіскус, а поряд – культури 
менш насиченого забарв-
лення.

«ЧЕРВОНЕ –  
ТО ЛЮБОВ», АЛЕ...
Культур червоного ко-

льору тим паче не має бути 
багато не тільки в певній 
композиції, а й у всьому 
саду. Наприклад, в одній ча-
стині саду можна посадити 
клен із червоним листям, а в 
іншій – барбарис чи пухиро-
плідник із червоними лист-
ками. Словом, повторюємо 
акцентний червоний колір, 
але такі рослини не розмі-
щуємо поряд. Окрім того, 
вони різняться висотою та 
фактурою листя.

КОЛИ САДИ 
ЦВІТУТЬ

Якщо хочете, щоб ваш 
сад буяв квітами не тільки 
навесні, вибирайте рослини 
різного терміну цвітіння – аж 
до осені. Або ж ті, які впро-
довж вегетаційного періоду 
змінюють колір листя від зе-
леного до яскраво-червоно-
го чи помаранчевого (напри-
клад, клени). 

ВАЖЛИВО!

Якщо хочете, щоб 
ваш сад буяв квітами 

не тільки навесні, 
вибирайте рослини 

різного терміну 
цвітіння – аж до осені. 
Або ж ті, які впродовж 
вегетаційного періоду 

змінюють колір 
листя від зеленого до 
яскраво-червоного чи 

помаранчевого.

ПОНАД 1600 СОРТІВ НАСІННЯ  
ОВОЧІВ ТА КВІТІВ –

НА САЙТІ SONCESAD.COM

Алея, яка надихає під час прогулянки

Затишний куточок від нашого експерта
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Але можете зробити сад 
монотонним, до прикладу 
з усіма відтінками зелено-
го. Різнобарв’я і постійного 
цвітіння в такому варіанті 
дизайну досягнете завдяки 
квітучим однорічним росли-
нам.

ПРО ЗИМУ 
ПОДБАЙТЕ ВЛІТКУ
Розмаїття рослин улітку 

розслаблює, втішає й зму-
шує забути про те, що попе-
реду зима. На етапі розробки 
плану дизайну саду подбай-
те, щоб його прикрашали 
вічнозелені рослини. Сад, 
де впродовж п’яти чи шести 
місяців бачите тільки «голі» 
дерева й кущі, навіває сум. 
Оживити його можуть вічно-
зелені рослини (або солітер, 
або група рослин). Сплануй-
те так, щоб з одного боку 
(наприклад, із фасаду) бу-
динку був один солітер, а з 
іншого  – група підтримки з 
масиву хвойних рослин, туй 
кулеподібних, глобозума (го-
стролистого клена), які мож-
на підстригати.

ФОНТАНИ –НА ВИСОТІ
Злакові трави в саду мо-

жуть слугувати фоновими 
рослинами. Але якщо, при-
міром, на вершині гірки ви-
садити один міскантус, він 
буде як фонтан у центрі ком-
позиції, тому виконуватиме 
функцію солітера, фокусної 
рослини. До того ж злаки 
тішитимуть вас майже рік. 
Зазвичай їх обрізають аж на-
весні, а вже через 1–3 місяці 
вони знову піднімаються, не-
мовби б’ють фонтани. Злако-
ві трави швидко заростають, 
їх дуже легко поділити й роз-
множити, тож ними стрімко 
заростають ділянки, які не 
використовують. 

ПРИВАБЛИВІ ПЛЯМИ
Є рослини, які можна 

висаджувати плямами, щоб 
підкреслити композицію 
(дерен, вейгела, пухиро-
плідник). Площа саду – єди-
не, що слід враховувати. 
Якщо дуже велика – вибе-
ріть високу спірею Вангут-
та. А маєте маленьку ді-
лянку, краще підійде спірея 
японська.

КОМПОЗИЦІЇ: 
ХТО З КИМ ДРУЖИТЬ?

Найчастіше в групових 
насадженнях поєднуються 
хвойні з декоративно-квітко-
вими чи декоративно-листя-
ними рослинами. Також вар-
то знати, що в композиційній 
групі певні рослини за при-
значенням можуть бути:

– основними – це види 
середніх або великих роз-
мірів;

– допоміжними – мен-
ші від основних, які віді-
грають другорядну роль  
під час створення групи, 
вони «наповнюють» ком-
позицію.

Самі ж композиції поді-
ляють на: 1) монотипні, коли 
використовують рослини з 
різними відтінками зеленого; 
2) контрастні, які мають різ-
ні кольори: блакитний (хвой-
ні рослини), зелений, строка-
тий із білим, червоним.

Світлана Тернова

ПРАВИЛА ГРУПОВИХ НАСАДЖЕНЬ
1 

Вони не мають бути загущеними.
2

Не лише дбайте про красу, а й дотримуйтеся вимог щодо 
догляду, бо вони не збігаються для всіх рослин.

3
Ландшафт – це та сама картина, тільки об’ємна й жива. 
Тому треба враховувати, як змінюватимуться кольори й 

форма композиції у різні пори року.
4

 Дотримуйтеся одного стилю (контрасту форм, фактур) 
або монотипної гами. Задайте певний ритм композиції.  

Наприклад, після високої рослини має рости пласка. 
Ваш сад – як музика: все залежить від того, які ноти 

візьмете.

Ідея ланшафтного дизайну

Створення краси біля будинку
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Особливий сорт, вирізняється кра-
сивим блакитним забарвленням 
хвої, а також цікавою формою  – 
крона молодої рослини низька, 
нагадує подушку, пізніше рослина 
розростається і крона стає ок-
руглої або пірамідальною. Річний 
приріст – 8 см. Висота дорослого 
дерева – 2 м, діаметр – 3 м.

Карликова ялина з подушкопо-
дібною формою крони. Висота 
рослини до 0,4 м. Хвоя яскравого 
забарвлення голубувато-сиза. По-
вільно зростаюча. Морозостійка. 
Чудово виглядає в одиничних і 
групових насадженнях.

Оригінальний сорт карликової 
ялини, нагадує гніздо – має ок-
руглу форму крони, кінці гілок 
вигнуті назовні, швидкість рос-
ту  – середня. Висота дорослої 
рослини – 1,2-1,5 м, діаметр – 2,5 м. 
Хвоя – коротка, має яскраво-зеле-
не забарвлення. Ідеальний вигляд 
має в невеликих групах на газонах 
і у скельних садах, ефектно вигля-
дає як низький бордюр.

Компактний сорт з широкою, 
округлою та щільною кроною. 
Повільноросла – річний приріст 
2,5-4,5 см. Хвоя має насичене сі-
ро-блакитне забарвлення. Сонце-
любна. Підходить для створення 
одиночних і групових посадок, для 
вирощування в контейнері на бал-
коні, терасі.

Кристалічне мінеральне добриво в 
легкодоступній формі, містить всі 
необхідні макро- і мікроелементи в 
спеціально розробленій комбінації 
для хвойних рослин. Сприяє збіль-
шенню кількості хвої, покращує 
її колір, стимулює розвиток і ріст 
рослини, зміцнює кореневу систе-
му, активує імунну систему.

Спеціалізоване комплексне міне-
ральне добриво від італійського 
виробника, надзвичайно ефектив-
не, не містить хлор. Призначене 
для кореневого підживлення ялин, 
сосен, ялівців, туй та інших хвойних 
рослин у період вегетації (весна-лі-
то). У своєму складі містить азот 
(N) – 18 %, фосфор (P) – 18%, калій 
(K) – 18 % + мікроелементи.  Сприяє 
підвищенню імунітету та опірності 
рослин до різних хвороб, підвищує 
декоративність, зменшує опад хвої.

Хвойне дерево з щільною, кону-
соподібною формою крони і дуже 
декоративною сизо-блакитною 
хвоєю. Висота досягає 5-7 м. Пре-
красно росте у міських умовах. 
Використовують в одиночних і гру-
пових посадках, садових компози-
ціях, а також як щільну, непрохід-
ну, стрижену огорожу.

Карликова ялинка з ніжною, бла-
китною хвоєю. Щорічний приріст, 
до 7 см. Крона розлога, подуш-
ковидна, Дорослий хвойник виро-
стає до 50 см заввишки.

Хвойне дерево з конусоподібною 
формою крони. Висота дорослої 
рослини досягає до 10 м. Пагони 
ростуть щільними ярусами і ро-
блять крону дуже густою. Хвоя 
насиченого голубувато-зеленого 
кольору зі світлим восковим на-
льотом. Зберігає свою декоратив-
ність протягом року.

Карликовий сорт з конусопо-
дібною формою крони. Харак-
теризується повільним темпом 
зростання, у 10-річному віці дося-
гає висоти 0,8-1 м. Набуває над-
звичайної декоративності в трав-
ні-червні, коли з’являються нові 
прирости яскравого жовто-білого 
кольору, які пізніше зеленіють. 
Хвоя – м’яка, яскраво-зелена.

Має конусоподібну форму крони, 
досягає 30-50 м висотою. Річний 
приріст – до 50 см. Хвоя — гол-
часта, темно-зелена. Дерево дов-
гожитель до 200-600 років. Добре 
переносить стрижку та формуван-
ня. Світлолюбна.

Мініатюрне повільно зростаюче 
дерево зі щільною компактною 
кроною, висотою 0,5 м. Хвоя – 
дрібна, густа, яскраво-зелена. 
Вигідно виглядає у різноманіт-
них садових мініатюрах та групах 
хвойників. 

GLAUCA GLOBOSA
КОЛЮЧА
ОКН-1804

ВАЛЬБРУН
КОЛЮЧА ОКН-1619

НІДІФОРМІС ЗВИЧАЙНА
ОКН-3048

НАНА СИЗА
ОКН-3215

ДОБРИВО 
ДЛЯ ХВОЙНИХ
УЗЗ-13 УЗЗ-13-В

ДОБРИВО МАЙСТЕР 
ДЛЯ ХВОЙНИХ
УЗЗ-455

МАДЖЕСТІК БЛЮ
КОЛЮЧА   ОКН-3047

СОНЯ КОЛЮЧА   ОКН-2382

КОСТЕР КОЛЮЧА
ОКН-2875

DAISY`S WHITE
КАНАДСЬКА ОКН-756

БІЛА   ОКН-2767

TOMПA ОКН-1801

550 грн
за 2-4 л

180 грн
0,5-1,5 л

150 грн
за 0,5-1,5 л

180 грн
за 0,5-1,5 л 52 грн

за 300 г
24 грн
за 100 г

28 грн
за 25 г

250 грн
за 5-7,5 л

180 грн
0,5-1,5 л

270 грн
за 2-4 л

180 грн
за 2-4 л

360 грн
за 2-4 л

150 грн
0,5-1,5 л

250 грн
за 5-7,5 л

ЯЛИНА

26

https://soncesad.com/katalog/dekorativni/xvojni/yalina/sadzhanecz-yalina-kolyucha-madzhestik-blyu.html
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https://soncesad.com/katalog/dekorativni/xvojni/yalina/sadzhanecz-yalina-tompa.html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/xvojni/yalina/sadzhanecz-yalina-zvichajna-nidiformis.html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/xvojni/yalina/sadzhanecz-yalina-siza-nana.html
https://soncesad.com/katalog/dlya-sadu/dobriva/mineralni-dobriva/dobrivo-dlya-xvojnix-za-100-g.html
https://soncesad.com/katalog/dlya-sadu/dobriva/mineralni-dobriva/dobrivo-majster-dlya-xvojnix-za-25-g.html


Вічнозелене дерево висотою 25-
40 м та діаметром крони – 5-8 м. 
Має симетричну, широко-піра-
мідальну крону. Хвоя – густа, як 
щітка, спрямована верх або ді-
агонально. Хвоїнки жорсткі, але 
не колючі, 2-3,5 см довжиною та 
2-2,5 мм шириною, зверху глянце-
ві, темно-зелені, знизу – з двома 
білими смужками. Бруньки роз-
криваються пізно, тому не страж-
дає від весняних заморозків.

Компактний повільно зростаючий 
сорт, вирізняється золотисто-жов-
тим забарвленням хвої. Має роз-
логу форму крони. Висотою 0,4 м, 
діаметром – до 1 м. Хвоя – м’яка, не 
колюча. Сонцелюбний.

Карликовий кущ з подушковидною 
формою крони. У 10 річному віці 
досягає 0,5 м у висоту та до 1 м у 
діаметрі. Хвоя зелено-синього ко-
льору, в молодому віці інтенсив-
но золотисто-жовта, що створює 
дуже цікавий колірний ефект та 
стане неймовірною окрасою саду.

Компактний, розлогий сорт із зви-
саючими кінчиками гілок. Макси-
мальна висота – 1,5 м, діаметр – 
2,5 м. Хвоя –  загострена, колюча, 
сизо-блакитного кольору, до зими 
змінює забарвлення на сіре з ме-
талевим відтінком. Добре перено-
сить міські умови.

Розкидистий, повільно зростаю-
чий ялівець. У віці 10 років, дося-
гає 0,2 м у висоту і 1 м в  діаме-
трі. Хвоя – довга, зелена, колюча. 
Дуже декоративно вигляє, коли 
з’являються ягоди сизого кольору. 
Рекомендується для кам’янистих 
садів і альпінаріїв як ґрунтопо-
кривна рослина.

Кущ заввишки до 30 см та діаме-
тром до 1,5-2 м. Гілки стеляться по 
землі, в середині куща злегка при-
підняті. Хвоя сріблясто-блакитна. 
Чудово доповнює кам’янисті сади.

Повільно зростаюче  вічнозелене 
дерево з ширококонічною фор-
мою та унікальними вертикально 
зростаючими синіми шишками. 
Висотою до 12 м. Хвоя – м’яка, 
з загорнутими краями, зверху – 
яскраво-зелена, глянцева, знизу – 
з двома поздовжніми сріблясти-
ми смужками. Стане окрасою 
будь-якого саду.

Надзвичайно цінний сорт у ланд-
шафтному дизайні! Повільно зро-
стаючий кущ з короткими густими 
пагонами, висотою 0,4 м та діаме-
тром 0,5 м. Хвоя сріблясто-бла-
китного кольору. Шишко-ягоди – 
темно-сині з сизим нальотом.

Дерево 30-65 м заввишки та діа-
метром крони в 2 м. Крона кону-
соподібна. Хвоя – темно-зелена, з 
тупим кінцем, довжиною 2-2,5  м. 
Шишки – зелено-коричневі. Зи-
мостійка, росте повільно. Цінна 
лікарська, ефіроолійна, декора-
тивна рослина, медонос, джерело 
живиці.

Блакитний сланкий кущ. Висота 
до 0,5 м, ширина до 2,5 м. Річний 
приріст у висоту 3 см, в ширину 10-
20 см. Хвоя – голчаста, дуже незви-
чайного сизо-блакитного кольору. 
Сонцелюбний. Висаджуть для за-
кріплення схилів.

Вічнозелений кущ із широкою кро-
ною, пагони формуються у вигляді 
дуг та ефектно звисають донизу. 
Висотою до 2 м та діаметром 2,5-
3 м. Хвоя яскраво-зеленого кольо-
ру, дуже ароматна. Ягоди блакит-
ного кольору, дуже декоративно 
виглядають на тлі хвої. Швидко-
рослий сорт.

Сланкий ялівець з розлогою фор-
мою крони. Розростається до 
1,5 м в діаметрі та до 0,3-0,4 м ви-
сотою. Хвоя – м’яка, луската, золо-
тисто-жовтого кольору. Має висо-
кі фітонцидні властивості. Чудово 
підходить для альпінаріїв, рокаріїв 
та кам’янистих садів. Висаджуть 
для закріплення схилів.

НОРДМАНА    ОКН-1644

SHERIDAN GOLD
СЕРЕДНІЙ ОКН-2273

БЛЮ СТАР        ЛУСКАТИЙ
ОКН-1597

ДРІМ ДЖОЙ
ЛУСКАТИЙ   
ОКН-2575

БЛУ СВІД        ЛУСКАТИЙ
ОКН-301 SCHLAGER

ПРИБРЕЖНИЙ ОКН-1811

BLUE СHIP
ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ
ОКН-6

КОРЕЙСЬКА   ОКН-1960
БІЛА   ОКН-1577

БЛУ КАРПЕТ
ЛУСКАТИЙ ОКН-1203

МІНТ ДЖУЛЕП
СЕРЕДНІЙ ОКН-2697

GOLDEN CARPET
ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ ОКН-1585

160 грн
за 2-4 л250 грн

за 5-7,5 л

250 грн
за 5-7,5 л

160 грн
за 2-4 л

160 грн
за 2-4 л

160 грн
2-4 л

220 грн
за 2-4 л

160 грн
за 2-4 л

270 грн
за 5-7,5 л

220 грн
за 2-4 л

250 грн
за 5-7,5 л

250 грн
за 5-7,5 л

139 грн
за 0,5-1,5 л

180 грн
за 2-4 л

139 грн
за 0,5-1,5 л

160 грн
за 2-4 л

160 грн
за 2-4 л

160 грн
за 2-4 л

ЯЛИЦЯ ЯЛІВЕЦЬ
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https://soncesad.com/katalog/dekorativni/xvojni/yaliczya/yaliczya-korejska.html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/xvojni/yaliczya/sadzhanecz-yaliczya-nordmana.html
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https://soncesad.com/katalog/dekorativni/xvojni/yalivecz/yalivecz-luskatij-blyu-star-okn-1597-(2-4-l).html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/xvojni/yalivecz/yalivecz-luskatij-blue-karpet-(okn-1203)-za-0,5-1,5-l.html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/xvojni/yalivecz/sadzhanecz-yalivecz-gorizontalnij-golden-carpet.html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/xvojni/yalivecz/sadzhanecz-yalivecz-luskatij-drim-dzhoj-za-0,5-1,5-l.html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/xvojni/yalivecz/yalivecz-luskatij-blu-svid.html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/xvojni/yalivecz/yalivecz-pribrezhnij-schlager-za-2-4-l.html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/xvojni/yalivecz/yalivecz-gorizontalnij-blue-chip-za-2-4-l.html


Популярний низькорослий гори-
зонтальний ялівець, що досягає 
висоти 0,3-0,4 м та діаметром 
1,5-2 м. Річний приріст до 15 см. 
Має густу, зелену з блакитним від-
тінком хвою, до зими змінює свій 
колір на фіолетово-пурпуровий. 
Чудово підходить для вирощуван-
ня на схилах, у кам’янистих садах.

Компактний, дуже щільний ву-
зько колоновидний вид ялівцю, 
висотою 3-5 м. Хвоя зелена з срі-
блястим відтінком. Висаджувати 
краще на сонці, йому не страшні 
зимові снігові шапки – хвоя у нього 
маленька та розташована щільно, 
тому він не згинається під вагою 
мокрого снігу. 

Колоноподібний кущ – пагони ро-
стуть щільно, тісно прилягають 
один до одного, направлені вго-
ру. Швидкорослий сорт. Висотою 
до 6-8 м. Має дуже незвичайну 
хвою – сіру з блакитним відтінком. 
Хвоя луската, дрібна за розміром. 
Стійкий до посухи, морозів та 
міського забруднення. 

Вертикально зростаючий ялівець 
з колоновидною кроною. Вирізня-
ється блакитною лускатою хвоєю. 
У віці 10 років досягає 2-3 м у висо-
ту. Зимо- та посухостійкий. Стане 
прикрасою рокарію, альпінарію, 
кам’янистого саду, чудовий для 
живоплотів.

Має конічну крону, висотою 3,5-
7 м, діаметром 3-4 м. Щорічний 
приріст 30 см у висоту і 10 см зав-
ширшки. Хвоя – луската, зелена, 
зберігає забарвлення взимку. Мо-
розостійкий невибагливий сорт, 
здатний переносити і слабке,  і 
надмірне зволоження. Завдяки 
швидкому зростанню, за невели-
кий проміжок часу можна отрима-
ти чудові зелені стіни та огорожі.

Швидкоростуча рослина, кону-
соподібної форми. У віці 10 років 
досягає висоти 3 м, діаметра кро-
ни 1-1,5 м. Крона молодого куща 
густіша, а в міру зростання з’явля-
ється рихлість і розлогість. Хвоя – 
луската, густо розташована, золо-
тисто-жовта, зберігає свій колір і 
взимку, і влітку. Гарно росте на сон-
ці, морозостійка, добре переносить 
стрижку. Для одиночних і групових 
посадок.

Хвойний кущ із розлогою кроною. 
Досягає висоти 0,5 м і ширини 
2,5 м. Хвоя –  блакитно-срібляста, 
має лускату структуру, не ко-
люча. Росте і на сонці, і в півтіні. 
Використовують у поодиноких і в 
групових посадках, для розаріїв і 
альпінаріїв.

Має вузьку конічну крону, у віці 
10  років досягає висоти 1,5  м. 
Пагони – прямі, хвоя – золоти-
сто-жовта, взимку – жовто-корич-
нева, колюча. Рекомендується для 
кам’янистих і вересових садів.

Колюча, багатостовбурна форма, 
характеризується відносно силь-
ним ростом. У віці 10 років досягає 
2 м у висоту. Головні пагони пря-
мі, бокові йдуть під кутом. Молоді 
прирости золотисто-жовті. Ви-
моги до грунтів і вологи невисокі. 
Рекомендується для невеликих 
присадибних і кам’янистих, вере-
сових садів.

Вузько-колоновидний кущ, висо-
тою 0,8-1 м та шириною 25-35 см. 
Хвоя – тонка, довжиною 4-6 мм, 
зверху світло-зелена з світлою 
смугою, знизу – темно-зелена. 
Для оформлення маленьких діля-
нок, альпійських гірок, скельних 
(гірських) ландшафтів, для оформ-
лення надгробків.

Високий, колоновидний кущ з 
прямими гілками хвої спрямова-
ними вгору. Плоди (шишко-ягоди) 
маленькі, неотруйні, блакитного 
кольору.  Хвоя з віком змінює ко-
лір – від яскраво-зеленого до бла-
китного або сизого.

Конусоподібний ялівець з щіль-
ними вертикально зростаючими 
гілками. Досягає висоти 2-2,5 м. 
Хвоя – голчаста, блакитно-зелена. 
Світлолюбний. Стійкий до міських 
умов. Використовують в пооди-
ноких і групових посадках при 
озелененні прибудинкових садів, 
кам’янистих ландшафтів, а також 
як живу огорожу.

АНДОРА КОМПАКТ
ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ 
ОКН-1586

SKYROCKET СКЕЛЬНИЙ
ОКН-1089 

BLUE ARROW 
СКЕЛЬНИЙ ОКН-195  

БРАБАНТ  ЗАХІДНА
ОКН-201 ГОЛДЕН БРАБАНТ

ЗАХІДНА
ОКН-3214

BLUE CLOUD 
ВІРГІНСЬКИЙ     ОКН-2574

АРНОЛЬД ЗВИЧАЙНИЙ     
ОКН-3107

GOLD CONE
ЗВИЧАЙНИЙ ОКН-199

GOLDMACHANGEL
ЗВИЧАЙНИЙ ОКН-2577

КОМПРЕСА
ЗВИЧАЙНИЙ
ОКН-3108

SЕNTINEL ЗВИЧАЙНИЙ
ОКН-200

СТРІКТА КИТАЙСЬКИЙ
ОКН-1070

160 грн
2-4 л

250 грн
за 5-7,5 л

250 грн
за 5-7,5 л

250 грн
за 5-7,5 л

250 грн
за 5-7,5 л

250 грн
за 5-7,5 л

160 грн
за 2-4 л

160 грн
за 2-4 л

160 грн
за 2-4 л

160 грн
за 2-4 л

160 грн
за 2-4 л

160 грн
за 2-4 л

160 грн
за 2-4 л

250 грн
за 5-7,5 л

320 грн
за 5-7,5 л

79 грн
за 0,5-1,5 л180 грн

за 2-4 л

180 грн
за 2-4 л

180 грн
за 2-4 л

79 грн
за 0,5-1,5 л

ТУЯ
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Сорт туї, що вирізняється пра-
вильною конусоподібною фор-
мою крони з красивим жовтим за-
барвленням хвої, що зберігається 
протягом всього року. У 10-річ-
ному віці досягає до 2 м висоти. 
Хвоя – щільна, луската. Надає 
перевагу сонячним місцям, так 
як в затіненні втрачає свій яскра-
вий жовтий колір. Найкраще під-
ходить для висадження алей та 
створення живих огорож.

Хвойний кущ. Золотиста хвоя до 
зими стає майже помаранчевою, а 
навесні знову набуває інтенсивно 
золотистого кольору. Форма кро-
ни – щільна куляста, пагони – ко-
роткі, тонкі. Досягає 0,6 м висотою 
і діаметром 1 м. Найкраще росте і 
має максимальну декоративність 
на добре освітлених місцях.

Карликовий сорт із кулястої фор-
мою крони. Повільно зростаючий, 
річний приріст до 5 см. У дорос-
лому віці досягає до 0,8 м у висо-
ту. Хвоя – щільна, навесні яскра-
во-жовта, а взимку забарвлення 
змінюється на бронзове. Чудово 
підходить для створення низьких 
живоплотів та бордюрів.

Незвичайної форми туя, що схожа 
на фонтан, низькоросла. У 10-річ-
ному віці досягає до 0,3 м висоти. 
Має тоненькі довгі пагони, щіль-
но вкриті лускатими хвоїнками 
зеленого кольору. Надзвичайно 
декоративно виглядає при виро-
щуванні в контейнері на балконах, 
терасах та майданчиках.

Карликова з нещільною, розлогою 
дуже ефектною формою крони. 
Досягає висоти до 0,5 м та діа-
метром до 0,6 м. Має лускату, сі-
ро-зелену хвою. Завдяки своїй 
декоративності ефектно виглядає 
в композиціях та в як солітер.

Хвойне дерево з щільною, конічною 
формою крони. Висота дорослої 
рослини – 2,5-3 м. Річний приріст у 
висоту до 25 см. Хвоя – темно-зеле-
на, має жовті вкраплення, зберігає 
своє забарвлення протягом усього 
року. Ефектно виглядає в групових 
посадках, використовується для 
створення живих огорож.

Це декоративне вічнозелене дере-
во зі смарагдовою хвоєю нагадує 
стрункий кипарис. Крона – щіль-
на, вузька, пірамідальної форми. 
Висота дерева складає близь-
ко 3-5 м. Діаметр крони – до 2 м. 
повільно зростає і доживає до 
150 років. Річний приріст у висоту 
10-20 см, в ширину  5 см. Моро-
зостійка. До ґрунтів невимоглива, 
але надає перевагу суглинковим, 
які містять вапно. Любить сонячні 
місця, переносить півтінь.

Красива карликова туя, що відріз-
няється густою, щільною кроною 
кулястої форми. У 10 річному віці 
досягає висоти 0,3-0,4 м. Росте 
повільно. Має соковиту, темно-зе-
лену хвою. Можна висаджувати на 
сонячних місцях і в півтіні. Завдя-
ки своїй формі дуже часто вико-
ристовується в озелененні.

Цікавий карликовий сорт з май-
же кулястою кроною. У віці 
10 років досягає близько 0,7 м в 
діаметрі і 0,9 м у висоту. Пагони – 
ніжні, ниткоподібні, яскраво-зе-
лені. Дуже добре підходить для 
створення низьких вільнорослих 
живоплотів і бордюрів, для ство-
рення контрастних композицій. 
Можна вирощувати в контейне-
рі для прикраси балконів, дахів 
або терас.

Дуже декоративна карликова фор-
ма – кущ заввишки 0,6-0,8 м з ок-
руглою щільною кроною діаметром 
до 1 м. Хвоя – луската, густа, зеле-
на, м’яка, блискуча. Росте на сонці і 
в півтіні. Добре переносить стриж-
ку, можна надавати красиві форми 
та тримати на певній висоті. 

Карликовий, повільнорослий сорт 
із щільною кулястою кроною, ви-
сотою і шириною – 1,2-1,3 м. Гіл-
ки  – дуже щільно розміщені, роз-
галужені. Хвоя золотисто-жовтого 
кольору. Молодий приріст має ро-
жевий відтінок.

Популярний карликовий кулепо-
дібний хвойний кущ. Росте дуже 
повільно по 2-3 см на рік. У 10-річ-
ному віці діаметр крони 0,3 м, пізні-
ше досягає 0,5 м. Хвоя – голчаста 
неколюча, темно-зелена, взимку 
стає бурою. Підходить для рока-
ріїв, невеликих садів та створення 
бордюрів.

JANED GOLD
ЗАХІДНА ОКН-2954

ГОЛДЕН ТАФФЕТ
ЗАХІДНА
ОКН-1986

ТІНІ ТІМ           ЗАХІДНА
ОКН-2856

MІРІАМ ЗАХІДНА   
ОКН-2378

ВІПКОРД  СКЛАДЧАСТА
ОКН-2966

КАГЕРС БЬЮТІ
СКЛАДЧАСТА ОКН-2967 СМАРАГД ВАРІЄГАТА

ЗАХІДНА ОКН-2873

SMARАGD ЗАХІДНА
ОКН-795 MR BOWLING BOLL   

ЗАХІДНА ОКН-2795

ДАНІКА ЗАХІДНА
ОКН-3

РЕЙНГОЛД
ЗАХІДНА ОКН-2753

TEDDY  ЗАХІДНА
ОКН-1964

180 грн
за 2-4 л

250 грн
за 5-7,5 л

250 грн
за 2-4 л

180 грн
за 2-4 л

180 грн
за 0,5-1,5 л

180 грн
2-4 л

180 грн
за 2-4 л

180 грн
за 2-4 л 180 грн

за 2-4 л

250 грн
за 5-7,5 л

79 грн
за 0,5-1,5 л 180 грн

за 2-4 л
180 грн
за 2-4 л

180 грн
за 2-4 л

180 грн
за 2-4 л

180 грн
за 2-4 л
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Повільно зростаючий сорт, з пі-
рамідальною кроною, що досягає 
2,5 м заввишки. Крона дуже щіль-
но набита ніжною, строкатою хво-
єю. Молода хвоя з світло-кремо-
вими кінчиками, які пізніше стають 
світло-зеленими.

Середньоросле, дуже декоратив-
не, хвойне деревце. Пагони плоско 
розгалужені і розташовані верти-
кально вгору, сріблясто-блакитні з 
обох сторін з восковим нальотом. 
Висаджують як живу огорожу, а 
також підходить для групових і 
одиночних насаджень.

Струнке, вічнозелене дерево, ви-
різняється компактними розмі-
рами – має вузьку пірамідальну 
форму крони, що робить цей сорт 
незамінним на невеликих ділян-
ках. Висота – 6-8 м, діаметр – 2 м. 
Найбільшою прикрасою цієї рос-
лини є довга темно-зелена хвоя. 
Шишки – світло-коричневі.

Унікальна хвойна рослина: зи-
мою скидає хвою, а по весні 
відновлює  – з’являється м’яка, 
яскраво-зелена, восени – набує 
неймовірних золотисто-жовтих 
відтінків.  Шишки – рожевого ко-
льору, виглядають дуже ефектно, 
наче троянди.  Чудово переносить 
стрижку – з нею формують кулі на 
штамбі, невисокі ажурні огорожі, 
піраміди різного розміру. 

Надзвичайно декоративний сорт – 
змінює забарвлення листя від ніж-
но-жовтого навесні на світло-зеле-
не влітку та помаранчеве восени. 
Зацвітає рано навесні невеликими 
пурпурно-червоними квітами. Ви-
сота – 3-5 м, ширина – 2-4 м. По-
вільно рослий. Добре переносить 
стрижку, тому можна тримати на 
певній висоті та надавати потрібну 
форму. Стане справжньою окра-
сою будь-якого саду.

Компактний сорт декоративного 
клену. Висотою та шириною до 
2-х м. Листя довжиною 6-11 см, які 
змінюють колір – яскраво-рожеві 
навесні, влітку – зелені, восени – 
червоно-помаранчеві. Використо-
вуються не тільки для невеликих 
садів та двориків, рокаріїв та аль-
пійських гірок, але й у композиціях 
із хвойними, злаками та звичними 
нам багаторічниками.

Особливий сорт, адже має дуже 
щільну,  правильної конічної фор-
ми, крону. Повільно зростаюча. 
Максимальна висота – 3-4 м, діа-
метр крони до 1 м. Хвоя – наси-
чено-зелена, не змінює кольору 
взимку. Дуже популярний сорт в 
Європі, використовують для ство-
рення живоплотів.

Мініатюрний сорт з щільною кро-
ною. У віці 10-ти років досягає ви-
соти до 0,5 м. Зростає повільно, 
чудово підходить для комбінації з 
іншими невеликими і карликовими 
хвойними. Добре переносить місь-
кі умови, не боїться посухи і стійка 
до впливу сильних вітрів.

Невисокий ажурний кущ з по-
душковидною, округлою формою 
кроною. Повільно зростаючий, у 
10-річному віці досягає 1-1,5 м ви-
сотою. Пагони — тонкі, звисаючі, 
покриті лусочками золотистого 
кольору. Добре переносить фор-
мувальну стрижку.

Надзвичайно цінний сорт із тріш-
ки розлогою кроною та краси-
вим незвичним голубуватим за-
барвленням хвої. Має незначний 
приріст за рік – 10-12 см, досягає 
висоти до 3-3,5 м. Надає перева-
гу сонячним місцям для вирощу-
вання. Чудово виглядає як солітер 
та в поєднанні з іншими видами в 
ландшафтних групах.

Компактний кущ зі щільною кону-
соподібною кроною, висотою до 
4-5 м. Хвоя м’яка, густа, влітку срі-
блясто-блакитного забарвлення, 
взимку змінює на сіро-блакитний. 
Дуже добре піддається форму-
ванню, стрижці, вирощують різні 
декоративні форми. 

Сосна з подушкоподібною фор-
мою крони, хвоїнки зібрані в пуч-
ки по 2 шт, темно-зелені. Висота 
і ширина: 1,5-2 м. Шишки – тем-
но-коричневі. Добре переносить 
стрижку, тому можна тримати на 
певній висоті та надавати потрібну 
форму. 

SMARAGD WITBONT
ЗАХІДНА ОКН-2272

PYRAMIDALIS ЧОРНА
ОКН-3216 

ЄВРОПЕЙСЬКА 
ОКН-876 KATSURA  ЯПОНСЬКИЙ

ОКН-3217 

PHOENIX  ЯПОНСЬКИЙ
ОКН-3218

HOLMSTRUP 
ЗАХІДНА    ОКН-75

ЛАВСОНА АЛУМІГОЛД      
ОКН-2765

БРЕПО  ЧОРНА (ЩЕПЛЕНА)
ОКН-1778

FILIFERA AUREA
ГОРОХОПЛІДНИЙ
ОКН-2490

ВАТЕРЕРІ
ЗВИЧАЙНА (ЩЕПЛЕНА)
ОКН-1777

БУЛЬВАР
ГОРОХОПЛІДНИЙ ОКН-207

МУГО ПОМІЛІО
ГІРСЬКА ОКН-216

250 грн
за 5-7,5 л

250 грн
за 5-7,5 л

250 грн
за 5-7,5 л

320 грн
за 2-4 л

250 грн
за 5-7,5 л

180 грн
за 2-4 л

180 грн
за 2-4 л

180 грн
за 2-4 л

240 грн
за 2-4 л

180 грн
за 2-4 л

320 грн
за 2-4 л

250 грн
за 5-7,5 л

220 грн
за 0,5-1,5 л

250 грн
за 2-4 л 280 грн

за 0,5-1,5 л

180 грн
за 0,5-1,5 л

280 грн
за 0,5-1,5 л

СОСНА

МОДРИНА КЛЕН

КИПАРИСОВИК
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https://soncesad.com/katalog/dekorativni/xvojni/tuya/tuya-zaxidna-holmstrup-(okn-75)-za-0,5-1,5-l.html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/xvojni/tuya/tuya-zaxidna-smaragd-witbont-okn-2272-(0,5-1,5-l).html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/xvojni/kiparisovik/sadzhanecz-kiparisovik-goroxoplidnij-filifera-za-2-4-l.html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/xvojni/kiparisovik/sadzhanecz-kiparisovik-goroxoplidnij-bulvar-za-2-4-l.html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/xvojni/kiparisovik/sadzhanecz-kiparisovik-lavsona-alumigold-za-0,5-1,5-l.html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/xvojni/sosna/sadzhanecz-sosna-chorna-brepo-(shheplena)-za-0,5-1,5-l.html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/xvojni/sosna/sadzhanecz-sosna-vatereri-(shheplena)-za-0,5-1,5-l.html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/xvojni/sosna/sosna-girska-mugo-pomilio.html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/xvojni/sosna/sadzhanecz-sosna-chorna-pyramidalis.html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/xvojni/modrina/modrina-evropejska-okn-876-(0,5-1,5l).html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/dek.dereva/klen/sadzhanecz-klen-yaponskij-katsura.html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/dek.dereva/klen/sadzhanecz-klen-yaponskij-phoenix.html


PHOENIX  ЯПОНСЬКИЙ
ОКН-3218

БУЛЬВАР
ГОРОХОПЛІДНИЙ ОКН-207

МУГО ПОМІЛІО
ГІРСЬКА ОКН-216

Пряно-ароматичний компактний багаторічник, 
є різновидом м’яти перцевої. Листки зеленого 
кольору з фіолетовим відтінком, мають легкий 
аромат ментолу і чорного шоколаду. Волого-
любна.

Низькорослий кущ, висотою і шириною 30-
80  см. Листки ланцетні, сіро-зеленого кольо-
ру. Багаточисельні блакитно-фіолетові квіти 
зібрані у щільні духм’яні суцвіття. Росте на 
добре дренованих, сухих ґрунтах. Після цвітін-
ня квітконоси зрізають. Рекомендується для 
створення бордюрів, композицій із багаторіч-
никами і трояндами.

Трав’янистий, пряно-ароматичний кущ, висо-
тою 50-60 см. Листя дуже декоративне – зеле-
не з жовтими смугами, завдяки чому відмінно 
виглядає на клумбах. Має ментоловий смак і 
ніжний імбирний аромат. 

Багаторічний духмяний кущ висотою 10-
60 см. Листки сизого кольору. Суцвіття жов-
того кольору на довгих квітконосах. І квіти, і 
листки мають приємний аромат. Цвіте у лип-
ні-серпні.

Компактний морозостійкий трав’яний кущ. 
Листки мають чарівний аромат полуниці та 
ментолу. Сорт чудово підходить для приготу-
вання лимонадів, чаїв та м’ятних сиропів. Є чу-
довим медоносом.

Гарні компактні кущики цього сорту прикра-
сять Вашу клумбу сизуватим листям і ніж-
но-рожевим кольором ароматних квітів, які 
все літо приваблюватимуть метеликів і бджіл. 
Невибаглива, сонцелюбна, посухостійка рос-
лина стане перлиною Вашого саду.

М’ЯТА ШОКОЛАДНА ОКН-2938

ЛАВАНДА ХІДКОТ     ОКН-676

М’ЯТА    ІМБИРНА     ОКН-3212

САНТОЛІНА ГРЕЙ         ОКН-2287

М’ЯТА ПОЛУНИЧНА ОКН-2939

ЛАВАНДА РОЗЕА      ОКН-2852

59 грн
за 0,5-1,5 л

59 грн
за 0,5-1,5 л

59 грн
за 0,5-1,5 л

129 грн
за 2-4 л

59 грн
за 0,5-1,5 л

129 грн
за 2-4 л

69 грн
за 0,5-1,5 л

Пряний багаторічник висотою до 
40 см. Листки зелені з блідо-жов-
тими смужками, досить декора-
тивні. Вирізняється ананасовим 
ароматом. Використовують у ку-
лінарії, медицині або як освіжувач 
повітря.

Багаторічний невисокий кущ: 
близько 20-50 см висотою. Надає 
перевагу сонячним місцям для 
вирощування. Листки темно-зе-
лені, аромат ніжний, освіжаючий, 
апельсиновий. Морозостійка.

Трав’янистий, багаторічний кущ зі 
світло-зеленими кучерявими ли-
сточками. Висота до 40 см. Аромат 
ніжний, освіжаючий, без насичено-
го запаху ментолу. Має численні 
паго  ни та швидко розростається.

Декоративний компактний бага-
торічник. Має перисто-розсічене 
ажурне зелене листя, що створює 
пишну кулю. Аромат насичений, 
пряний. Часто використовується 
для створення ароматичних садів.

М’ЯТА ВАР’ЄГАТА
АНАНАСНА
ОКН-2937

М’ЯТА ГРАНАДА
ПЕРЦЕВА АПЕЛЬСИНОВА
ОКН-2935

М’ЯТА КРІСПА
КУЧЕРЯВА
ОКН-2936

САНТОЛІНА ЗЕЛЕНА
ОКН-2290

59 грн
за 0,5-1,5 л

59 грн
за 0,5-1,5 л 59 грн

за 0,5-1,5 л 59 грн
за 0,5-1,5 л

Компактний кущ висотою 50-60  см. Листки 
сірого кольору, надзвичайно ароматні. Квіти 
великі (більші, ніж у інших сортів), зібрані в суц-
віття, вирізняються блакитним забарвленням. 
Має подовжений термін цвітіння – 30-40 днів 
(із кінця червня до середини серпня). Морозо-
стійка.

Багаторічний вічнозелений кущ висотою до 
40 см і діаметром до 35  см. Високі, білі суц-
віття прикрашають рослину протягом літа. 
Сонцелюбна, посухо- і морозостійка. Добре 
стрижеться, але навіть без стрижки цей сорт 
формує компактні кулясті кущики. Один з най-
поширеніших в Європі біло-квітучих сортів, які 
часто використовують у ландшафті.

Компактний багаторічний кущ, шаровидної 
форми, який набирає широкої популярності в 
Україні. Висотою 30-45 см, із сріблясто-зеле-
ним листям та яскраво-фіолетовими великими 
квітами, зібраними у пухнасті суцвіття. Цвіте 
рясно у липні-серпні, має стійкий приємний 
аромат.

ЛАВАНДА ПЛАТІНУМ НІКО 
ОКН-3210 ЛАВАНДА АЛЬБА      ОКН-2934

ЛАВАНДА ЕЛІЗАБЕТ  ОКН-2755

69 грн
за 0,5-1,5 л

129 грн
за 2-4 л

129 грн
за 2-4 л

69 грн
за 0,5-1,5 л
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https://soncesad.com/katalog/dekorativni/pryano-aromatichni/myata/myata-imbirna.html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/pryano-aromatichni/myata/myata-shokoladna-za-0,5-1,5-l.html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/pryano-aromatichni/myata/myata-polunichna-za-0,5-1,5-l.html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/pryano-aromatichni/myata/myata-perczeva-apelsinova-granada-za-0,5-1,5-l.html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/pryano-aromatichni/myata/myata-varegata-za-0,5-1,5-l.html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/pryano-aromatichni/myata/myata-kucheryava-krispa-za-0,5-1,5-l.html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/pryano-aromatichni/santolina/santolina-zelena-za-0,5-1,5-l.html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/pryano-aromatichni/santolina/santolina-grej-okn-2287-(0,5-1,5-l).html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/pryano-aromatichni/lavanda/lavanda-(okn-676)-za-2-4-l.html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/pryano-aromatichni/lavanda/sadzhanecz-lavanda-rozea-za-0,5-1,5-l.html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/pryano-aromatichni/lavanda/sadzhanecz-lavanda-platinum-niko.html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/pryano-aromatichni/lavanda/sadzhanecz-lavanda-alba-za-0,5-1,5-l.html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/pryano-aromatichni/lavanda/lavanda-elizabet-(okn-2755).html


ЧИМ ЗАХИЩАЛИСЯ НАШІ 
ПРЕДКИ

Народна медицина не розмежовує 
«ліків від грипу», «засобів проти коро-
навірусу» тощо. Вона вчить: зміцнюйте 
імунітет, не піддавайтеся стресу, здоро-
во харчуйтеся, більше дихайте свіжим 
повітрям, вживайте природні засоби, 
аби віруси обійшли вас стороною чи бо-
дай не зачепили на повну силу. Сучас-
на наука також дослідила, які рослини 
здатні найкраще протистояти вірусам, 
що й довело правильний вибір наших 
предків. 

Наші бабусі й дідусі знали, що за-
студні хвороби відганяє аромат хвої со-
сни та чебрецю, готували з них настої. 

 30 г свіжої хвої залити 250 мл 
окропу, кип’ятити 20 хв, пити по 50 мл 
4 рази на день. 

На столі також завжди були «ліки від 
вірусів» – цибуля і часник. І в кожному 
домі готували настоянку прополісу.

 30 г подрібненого прополісу за-
лити 100 мл горілки,накрити кришкою і 
тримати в теплому місці за температури 
+ 20-25°С 7 діб. Час від часу збовтувати 
й перемішувати. Вживати по 5-10 крапе-
ль на столову ложку перевареної води 
1-2 рази на день.

ІМУНОСТИМУЛЯТОРАМИ  
ЗАХОПЛЮВАТИСЯ НЕ ВАРТО

Натомість сьогодні з’явилася мода 
на «посилення імунітету» імуностиму-
ляторами. Однак це не так безпечно, 
як здається на перший погляд. Навіть 
якщо імуностимулятори природно-
го походження. Особливості корона 
вірусної хвороби – вона здатна про-
вокувати цитокіновий шторм, коли 
імунітет починає боротися проти сво-
го господаря. Тому такі рослини як 
женьшень, родіола рожева, елеутеро-
кок, лимонник не використовуйте під 
час хвороби. До того ж вони можуть 
спричинити підвищення артеріально-
го тиску, а це додаткове й небажане 
навантаження на організм. Коли оду-
жаєте, зможете скористатися цими 
засобами для відновлення сил, але не 
раніше ніж через 7-10 днів після хво-
роби, і починати варто з мінімальних 
доз від 5-10 крапель у першу полови-
ну дня, до 14години, щоб не викликати 
безсоння вночі. 

ВІТАМІНИ – ВАША АРМІЯ! 
А от вітаміни тим, хто «підхопив» ві-

рус, показані однозначно. Передусім ві-
тамін С. Найбільше його у смородині й 
шипшині. 

При лікуванні корона вірусу реко-
мендують цинк, оскільки він підтримує 
імунну систему в нелегкій боротьбі. Се-
ред рослинних продуктів на цинк багаті 
зародки пшениці, боби, горіхи, насіння, 
гриби. 

Вітамін D – тренд дня. Він синте-
зується у нашій шкірі, під дією ультра-
фіолетових променів. Тож якщо влітку 
ви мало «купалися» у сонячних ваннах, 
взимку налягайте на жирну рибу, кра-
ще – скумбрію. Трохи вітаміну D можна 
почерпнути і в яйцях та молоці.

 
НЕ ДОПУСКАЙТЕ  
ЗНЕВОДНЕННЯ

Пити при ГРВІ корисно. Якомога 
більше чистої води. Якщо вона набрид-
ла – приготуйте чай, узвари із сухофрук-
тів. 

 Помічним буде чай за таким рецеп-
том. 1,5 ч. л. суміші з листків малини, 
липи, верби, ліщини залити 200 мл ок-
ропу, настояти 30 хв, додати мед, лимон 
за смаком та пити гарячим. Це і смачно, 
і корисно. Окрім того, лимон працює як 
детоксикант, видаляючи токсини, що 
накопичуються під дією вірусів. Зреш-
тою, чаї допоможуть вам боротися зі 
зневодненням організму, що дуже важ-
ливо при тяжких вірусних захворюван-
нях. До того ж рідина необхідна для 
підтримки оптимальної густини крові. 
Саме час поласувати малиновим (для 
зняття жару),  яблучним чи абрикосо-
вим варенням  та ще й вишневим – воно 
працює як антибактеріальний засіб. 
Тож додавайте 1-2  ложечки будь-якого 
варення у склянку добре теплої (але не 
гарячої) води.

НЕ ДАЙТЕ КРОВІ ЗАГУСНУТИ
Дуже небезпечним ускладненням 

корона вірусу є загущення крові і ви-
никнення тромбозів, що призводить до 
інфарктів, інсультів та інших загрозли-
вих станів. Аби цього не сталося, слід 
вживати засоби, що розріджують кров. 
Якщо стан критичний – лікар призначить 
спеціальні препарати. З метою ж профі-

ДАРИ ПРИРОДИ – 
гроза для вірусів

Якщо раніше про захист 
від респіраторних інфекцій 
говорили від сезону до 
сезону, то в період пандемії 
це питання актуальне від 
«хвилі» до «хвилі», а по суті, 
постійно. Панацеї від корона 
вірусу не знайдено, її пошуки 
можуть затягнутися на роки, 
тому єдина надія – 
на природу, яка здатна 
зміцнювати наш організм 
своїми дарами, вчить його 
протистояти згубним 
чинникам і допомагає 
позбутися наслідків їхнього 
впливу. 

Наш експерт –  
професор Тетяна ГАРНИК
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Багаторічна лікарська рослина, 
висотою 60-70 см. Листя з однієї 
сторони зелене, а з іншої – сірува-
те. Надзвичайно корисна рослина: 
ефективна у боротьбі та профі-
лактиці раку, позитивно впливає 
на травлення, нервову систему, 
серце. Має широкий спектр вико-
ристання у кулінарії та фармаце-
втиці. Інша назва – чаполоч.

Лікарська вічнозелена рослина. 
Висота – до 30 см. Квіти блакитні. 
Має приємний, насичений аромат, 
застосовують як пряну приправу 
до м’ясних і рибних страв, арома-
тичну добавку до чаю, маринаду. 
Відомий своїми протизапальни-
ми, жовчогінними, тонізуючими 
властивостями. Рослина зміцнює 
імунітет.

Багаторічна пряна декоративна 
і лікарська рослина висотою 40-
80 см. Заспокоює нервову систе-
му, покращує травлення, підвищує 
лактацію. Чинить болезаспокійли-
ву, протизапальну, відхаркувальну 
і антисептичну дію. Суха трава і 
квіти містять ефірну олію з при-
ємним запахом і бактерицидними 
властивостями. Використовують 
при ангінах, гострих і хронічних 
фарингітах, тонзилітах, кашлюку.

Ефіроолійний трав’янистий бага-
торічник висотою 30-120 см. Цвіте 
з червня по серпень дрібними блі-
до-ліловими квітами. Має ніжний, 
приємний, лимонно-м’ятний аро-
мат і пряний смак. Використову-
ють як приправу, чудово доповнює 
чай, медонос. Зміцнює пам’ять, 
знижує артеріальний тиск, має се-
дативну дію.

Багаторічна, пряно-ароматична 
рос лина, висотою 30-40 см. Листя 
насичено-зелене, має ніжний мен-
толовий смак і карамельний аро-
мат. Світлолюбна. Морозостійка. 

Пряно-ароматичний багаторічник 
висотою 70-80 см. Квіти кулепо-
дібної форми винно-червоного за-
барвлення, яскраві. Використову-
ється для оформлення квіткових 
композицій, а також як приправа 
для приготування страв та напоїв. 
Чудовий медонос.

Вічнозелена багаторічна ґрунтопо-
кривна рослина, висотою до 20-40 
см. Стебла опушені прямостоячі, 
листки овальні. Квіти червоно-фі-
олетові, дрібні, зібрані у колосопо-
дібні суцвіття. Цвіте у липні-серпні. 
Надає перевагу сонячним місцям. 
Гарно підходить для міксбортерів і 
складних квітників.

Рослина має антисептичні вла-
стивості, стимулює травлення, 
заспокоює нервову систему. Ли-
стя чебрецю використовують як 
прянощі у кулінарії, консервній та 
лікеро-горілчаній промисловості. 
Чебрець входить до складу суміші 
приправ, відомої як «Прованські 
трави». Він покращує смак і запах 
овочевих, м’ясних, рибних страв.

ЗУБРОВКА ОКН-3211
(ЧАПОЛОЧ) МОНАРДА ФАЄР БОЛ

ОКН-1465

РОЗМАРИН   
ОКН-1229

МАТЕРИНКА
(ОРЕГАНО) ЗВИЧАЙНА
ОКН-1771

МЕЛІСА ЛИМОННА
ОКН-1889 

М’ЯТА КАРАМЕЛЬНА
ОКН-3213

ДУБРОВНИК ОКН-2349
ТИМ’ЯН (ЧЕБРЕЦЬ)
ЛИМОННИЙ ОКН-856

59 грн
за 0,5-1,5 л

79 грн
за 0,5-1,5 л

59 грн
0,5-1,5 л

59 грн
0,5-1,5 л

59 грн
за 0,5-1,5 л

59 грн
за 0,5-1,5 л

79 грн
за 2-4 л

59 грн
за 0,5-1,5 л

лактики таких ускладнень можна прий-
мати й рослинні засоби.  

1 Відвар кори верби (або гілочки 
«мо лодої» верби): 2 ст. л. сировини 

на 400  мл окропу, довести до кипіння, 
настояти 1 годину, вживати по 1 ст. л. 
4 рази на день до їди. 

2 Червоний виноградний сік 
(1/2  склянки на день). 

3 Буркун. Спорошковану росли-
ну додають по щіпочці у салати, 

до м’яса або в чай. Або 1 ст. л. трави 
додати в 2  склянки окропу, настояти 
1  годину, пити по1/4 склянки 3 рази 
на день до їди. Курс лікування – 10-
14 днів. 

4 Каштан кінський. Подрібніть 
каштани, висушіть, додавайте в чай 

по пів чайної ложки. Можна приготувати 
настоянку з порошку плодів: 50 г сиро-
вини залити 0,5 л горілки. Настояти 10-
12 днів, вживати по 30-40 крапель до їди 
впродовж 2-3-х тижнів.

5 Гадючник. 1 ч. л. заливають 200 мл 
окропу, накривають кришкою, че-

рез п’ять хвилин чай готовий. Пити до 
їди по 100 мл тричі на день. Курс – 10-
20 днів.

 ЩО ЇСТИ, А ВІД ЧОГО  
УТРИМАТИСЯ?

Для розрідження крові корисно 
вживати часник, цибулю, червоний бол-
гарський перець та помідори, імбир,ко-
рицю, вишні, чорниці, малину, сливи, 
пити журавлиновий чай. 

 1 см свіжого кореня імбиру, дрібку 
кориці (на кінчику ножа), 1 ч. л. зеленого 
чаю. Суміш залити 0,5 л окропу, настоя-
ти, перецідити, додати лимона й меду за 
смаком. Випити протягом дня. 

 250 г часнику подрібнити, додати 
300 мл меду, настояти 3 тижні й прийма-
ти по 1 ст. л тричі на день за 40 хв до їди. 
А можна просто з’їдати по 1-2 зубчику 
часнику на день. 

 Продукти бджільництва – незамін-
ні при різних вірусних захворюваннях.

Водночас слід суттєво зменшити 
вживання продуктів, багатих на віта-
мін К, оскільки вони навпаки посилюють 
згортання крові. Це плоди чорноплідної 
горобини, шпинат, салат.

Деревій, кукурудзяні приймочки, по-
дорожник, калина також сприяють згу-
щенню крові, тому їх небажано вживати 
під час хвороби навіть з лікувальною 
метою. 
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https://soncesad.com/katalog/dekorativni/pryano-aromatichni/zubrovka/sadzhanecz-zubrovka.html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/pryano-aromatichni/monarda/monarda-faer-bol-za-0,5-1,5-l.html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/pryano-aromatichni/dubrovnik/dubrovnik-(okn-2349)-za-2-4-l.html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/pryano-aromatichni/rozmarin/rozmarin-(okn-1229)-za-0,5-1,5-l.html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/pryano-aromatichni/melisa/sadzhanecz-melisa-limonna.html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/pryano-aromatichni/myata/myata-karamelna.html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/pryano-aromatichni/materinka-(oregano)/materinka-zvichajna-okn-1771-(0,5-1,5-l).html


Карликовий кущ висотою 18-
23 см. Квіти махрові, білі з рожеми 
цятками всередині, 3-4 см у діаме-
трі. Зацвітає на тиждень раніше 
від інших гвоздик та квітне протя-
гом літа. Стане чудовою прикра-
сою подвір’я або саду.

Квіти темно-фіолетові. Листя світ-
ло-зелене, м’ясисте.

Квіти жовті. Листя світло-зелене, 
м’ясисте.

Квіти яскраво-червоні з фіолето-
вою серединкою. Листя світло-зе-
лене, м’ясисте.

Квіти білі. Листя темно червоного 
кольору. м’ясисте.

Низькоросла багаторічна рос-
лина. Кущ компактний, висотою 
20-25 см. Квіти махрові, насиче-
но-рожеві, 5-8 см в діаметрі, з 
світло-рожевими краями. Пишний 
кущ рясно цвіте протягом усього 
літа. Підходить для клумб, квітни-
ків або вирощуванні в горщику.

Багаторічна рослина, під час цві-
тіння, з травня по червень, випу-
скає довгі квітконоси з кулястими 
суцвіттями, зібраними з дрібних 
квітів від 1-10 мм в діаметрі. Висо-
та куща 20-30 см. Листя насичено 
зеленого кольору. Стане окрасою 
клумби, рокарія, альпінарія.

Компактний кущ висотою 18-
20 см. Квіти насичено-малинового 
кольору з бордовою серединкою, 
4-5 см в діаметрі, згруповані в па-
расольку на вершині листя. Квіт-
не протягом літа. Підходить для 
клумб, квітників.

Багаторічник, з численними, 
яскраво-рожевими, квітами. Ви-
сотою до 20 см. Квітне повторно: 
перше цвітіння спостерігається 
в травня-червні, а повторне – во-
сени. Віддає перевагу сонячним 
місцям. Використовується в по-
одиноких і групових посадках на 
альпійських гірках, клумбах, а та-
кож для вирощування у вазонах.

Вічнозелена багаторічна рослина. 
Стебла повзучі, сланкі. Висота – 
6-10 см. Цвіте з травня по червень 
пухнастими напівкулястими квіта-
ми лілово-синього кольору. Підхо-
дить для рокаріїв та альпійських 
гірок. Сонцелюбна.

ГВОЗДИКА ОКН-3257
WHITE EYE    

ГВОЗДИКА ОКН-3256
STRAWBERRY

САКСІФРАГА ОКН-2870
PICOTE RED

АРМЕРІЯ ОКН-3259
ARMADE WHITE  

ГВОЗДИКА ОКН-3258
VELVET  

АРМЕРІЯ ОКН-2866
ARMADE ROSE

ГЛОБУЛЯРІЯ 
ОКН-3261

САКСІФРАГА ОКН-2871
WHITE STAR

69 грн
за 0,5-1,5 л 69 грн

за 0,5-1,5 л

59 грн
за 0,5-1,5 л

59 грн
за 0,5-1,5 л

59 грн
за 0,5-1,5 л

59 грн
за 0,5-1,5 л

59 грн
за 0,5-1,5 л

69 грн
за 0,5-1,5 л

ДЕЛОСПЕРМА 
SUNDELLA NEON 
ОКН-3017

59 грн
за 0,5-1,5 л

ДЕЛОСПЕРМА 
YELLOW ICE PLANT
ОКН-2929

59 грн
за 0,5-1,5 л

ДЕЛОСПЕРМА 
SUNDELLA RED
ОКН-3260

59 грн
за 0,5-1,5 л

ДЕЛОСПЕРМА 
АЛЬПІЙСЬКА
ОКН-3279

59 грн
за 0,5-1,5 л

Делосперма – вічнозелена ґрунтопокривна рослина висотою 5-10 см розростається до 40 см в діаметрі. Квіти, 
схожі на ромашки, діаметром 3-5 см, з’являються у травні та майже  до жовтня  прикрашатимуть  вашу клумбу. 
Світло-зелене м’ясисте листя перетворюється на брунатно-червоне восени. Рослина не вимоглива, світлолюб-
на, не боїться спеки та стійка до хвороб. Ефектно виглядає в поєднанні з іншими квітами.

Саксіфрага (камнеломка) – компактна, багаторічна, 
сланка рослина, висотою до 30 см. Цвіте дуже рясно 
в травні-червні. Квіти численні, зіркоподібні. Може 
рости, як на сонці, так і в невеликій півтіні. Морозо-
стійка рослина. Невибаглива до ґрунту. Часто вико-
ристовують у ландшафтному дизайні для створення 
альпінарію, рокаріїв, кам’янистих садів

34

https://soncesad.com/katalog/dekorativni/dek.-travyanisti/gvozdika/sadzhanecz-gvozdika-strawberry.html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/dek.-travyanisti/gvozdika/sadzhanecz-gvozdika-white-eye.html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/dek.-travyanisti/gvozdika/sadzhanecz-gvozdika-velvet.html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/dek.-travyanisti/globulyariya/sadzhanecz-globulyariya.html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/dek.-travyanisti/armeriya/sadzhanecz-armeriya-armade-white.html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/dek.-travyanisti/armeriya/armeriya-armade-rose-za-0,5-1,5-l.html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/travyanisti-odin/saksifraga/saksifraga-vajt-star-za-0,5-1,5-l.html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/travyanisti-odin/saksifraga/saksifraga-pikoti-red-za-0,5-1,5-l.html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/dek.-travyanisti/delosperma/delosperma-sundella-neon.html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/dek.-travyanisti/delosperma/delosperma-ellou-ajs-plant-za-0,5-1,5-l.html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/dek.-travyanisti/delosperma/sadzhanecz-delosperma-sundella-red.html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/dek.-travyanisti/delosperma/sadzhanecz-delosperma-alpijska.html


САКСІФРАГА ОКН-2870
PICOTE RED

ГЛОБУЛЯРІЯ 
ОКН-3261

ДЕЛОСПЕРМА 
АЛЬПІЙСЬКА
ОКН-3279

Термін цвітіння – середній, висота – 110 см, 
квітка – подвійна, діаметр квітки – 15-20 см, 
пахуча – ХХХХХ.

Термін цвітіння – надранній, висота  – 80 см, 
квітка – від напівповної до повної, подвійний 
діаметр квітки –15-20 см, пахуча – XXX.

Термін цвітіння – середній,  висота – 100 см, 
квітка – повна, діаметр квітки – 15-20 см, па-
хуча – ХХХХ.

Термін цвітіння – середній, висота – 80 см, квіт-
ка – повна, діаметр квітки – 25 см, пахуча – XXX.

Термін цвітіння – середній, висота – 80 см, квіт-
ка – анемоноподібна, діаметр квітки – 15 см, па-
хуча – XXX.

Багаторічна трав’яниста рослина. Починає цві-
сти з кінця квітня. Стебла стеляться по землі. 
Висота рослини – 15 см. Листя темно-зеленого 
кольору розташовані рідко. Квіти рожевого ко-
льору з пряним ароматом діаметром 2-5 см.

Термін цвітіння – середній, висота – 80 см, квіт-
ка – повна, діаметр квітки 15-20 см, пахуча – XXX.

Термін цвітіння – середньоранній, висота – 
80  см, квітка – повна, подвійна, діаметр квіт-
ки – 15 см, пахуча – XXX.

Термін цвітіння – середній, висота – 90 см, квіт-
ка – кулеподібна, діаметр квітки – 15-20 см, без 
запаху.

Термін цвітіння – середній,  висота – 80 см, 
квітка – напівмахрова, діаметр квітки – 15-
20 см, пахуча – ХХХХ. 

Термін цвітіння – середній, кущ висотою – 
80 см, квітки – повні, діаметр квітки – 15-22 см, 
пахуча – ХХХХ.

Сланкий багаторічний кущ висотою до 30 см. 
Вирізняється рясним цвітінням. Квіти білого 
кольору, зібрані в зонтичні суцвіття. Початок 
цвітіння – травень.

DUCHESSE DE NEMOURS 
ОКН-881

ITOH FIRST ARRIVA      ОКН-2903

FRANCOISE ORTEGAT  ОКН-2904

МУ LOVE                      ОКН-2906

RASPBERRY SUNDAE ОКН-2982

VOGUE ОКН-2908
WHITE CAP        ОКН-2910

РОЖЕВИЙ ОКН-3237

ALERTIEL ОКН-3102
ITOH CORA LOUISE     ОКН-2901

RED CHARM                 ОКН-2907 

БІЛИЙ ОКН-2288

299 грн
за 2-4 л

270 грн
за 2-4 л

69 грн
за 0,5-1,5 л

229 грн
за 2-4 л

429 грн
за 2-4 л

229 грн
за 2-4 л

229 грн
за 2-4 л

299 грн
за 2-4 л

229 грн
за 2-4 л

304 грн
за 2-4 л

69 грн
за 0,5-1,5 л

374 грн
за 2-4 л

ПІВОНІЯ

ІБЕРІС
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https://soncesad.com/katalog/czibulini/korenevishha-kvitiv-(bagatorichniki)/pivonii/pivoniya-pink-hawaiian-coral-(okn-2594)-2-4l.html
https://soncesad.com/katalog/czibulini/korenevishha-kvitiv-(bagatorichniki)/pivonii/pivoniya-duchesse-de-nemours.html
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https://soncesad.com/katalog/czibulini/korenevishha-kvitiv-(bagatorichniki)/pivonii/pivoniya-my-love.html
https://soncesad.com/katalog/czibulini/korenevishha-kvitiv-(bagatorichniki)/pivonii/pivoniya-red-charm.html
https://soncesad.com/katalog/czibulini/korenevishha-kvitiv-(bagatorichniki)/pivonii/pivoniya-francoise-ortegat.html
https://soncesad.com/katalog/czibulini/korenevishha-kvitiv-(bagatorichniki)/pivonii/pivoniya-raspberry-sundae.html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/pryano-aromatichni/iberis/iberis-okn-2288-(0,5-1,5-l).html
https://soncesad.com/katalog/czibulini/korenevishha-kvitiv-(bagatorichniki)/pivonii/pivoniya-vogue.html
https://soncesad.com/katalog/dekorativni/pryano-aromatichni/iberis/sadzhanecz-iberis-rozhevij.html
https://soncesad.com/katalog/czibulini/korenevishha-kvitiv-(bagatorichniki)/pivonii/pivoniya-white-cap.html


З ЧОГО ПОЧИНАТИ
Будь-яка ідея потребує плану. Тож пе-

ред тим як скуповувати камені, рослини, 
розробіть план на папері – у відповідному 
масштабі, так, як ви собі уявляєте кам’я-
ний сад. Для цього врахуйте все до дріб-
ниць: можливості своєї ділянки, власні 
фінансові можливості, бажаний розмір 
кам’яного саду, місце його розташування 
(це рівна поверхня, схил, сонячне місце чи 
тінь, можливо, поряд розміщена водой-
ма). Інакше ви зупинитесь на півдороги 
або створите щось далеке від бажаного. 
Отож розробіть на папері дизайн кам’я-
ного саду, розташувавши камені і росли-
ни там, де ви хотіли б їх бачити. Далі ви-
значитеся з розмірами каменів і видами 
рослин, які хочете висадити. 

ЯК ВИ ЯХТУ НАЗВЕТЕ...
Часто початківці запитують – в чому 

відмінність альпійської гірки й рокарію. 
І в тому, і в іншому випадку слід поєд-
нувати камені й рослини, створюючи з 
них цілісну гармонійну композицію. Але 
альпійська гірка на те й альпійська, щоб 
у ній були присутні рослини, котрі мож-

на знайти в Альпах. Все решта – просто 
гірський ландшафт, рокарій. 

СКЕЛЯ МАЄ БУТИ  
НЕРОРУШНОЮ 

Альпійська гірка – це не просто 
земляний насип, на якому розкладено 
камені та висаджено квіти – така «спо-
руда» триматиметься недовго, вона 
розповзеться, розмиється водою і про-
сяде. Спочатку треба спорудити надій-
ний «скелет», який її триматиме. Для 
цього можна використовувати стару 
биту цеглу, битий бетон, гравій – все, що 
не змінює кислотність ґрунту і підійде 
для дренажу. 

Тому й викладати все це треба не 
суцільним шаром, щоб не було застою 
вологи. Такий «скелет» добре тримати-
ме висоту гірки і дозволятиме рослинам 
«дихати». Зверху можна розстелити агро-
волокно, потім насипати пісок, а зверху 
звичайний ґрунт, у який додати керамзит, 
гравій. Тобто це має бути суміш, яка вод-
ночас і поживна для рослин, і така, що 
пропускає повітря та воду. «Фундамент» 
гірки готовий. Далі починаємо «будувати» 

її яруси.. Але до того потрібно оформи-
ти перше «коло» гірки, тобто виставити 
навколо «скелету» каміння.

КАМІНЬ СПОТИКАННЯ
Багато господарів вважають, що для 

рокарію чи гірки потрібні тільки дорогі 
камені. Але це не так. І не потрібно гна-
тися за декоративними каменями, які, 
можливо, і красиві, але ж на гірках ви-
глядають не природно. А ваше завдан-
ня – створити імітацію природного ланд-
шафту! Деякі декоративні камені, добуті 
з-під землі, наприклад, білосніжного 
кольору під впливом повітря починають 
темнішати, а якщо ще й лежатимуть у 
тіні, то покриються мохом і виглядати-
муть неохайно. Тож краще підбирати 
інші, наприклад, піщаники. За кольором 
також можна повторювати кольори ка-
менів, з яких у вас, наприклад, зроблені 
сходи в будинку, щоб контраст не був 
кричущим. І мох на них вигляду не зі-
псує, навіть виглядатиме ще природні-
ше. Найкрасивіші камені викладайте на 
«лицевій» стороні гірки. 

КРАЩЕ ГІР – ТІЛЬКИ ГОРИ! 
Важливо підібрати правильний роз-

мір каміння. Якщо всі камені будуть ве-
ликими, гірка виглядатиме громіздкою. 
Знову ж таки, згадайте про гори, там 
скелі не на «на підбір», однак і велике 
розмаїття розмірів – це перебір. Достат-
ньо 3 фракцій – дуже дрібні, середні та 
великі декоративні каміння. 

КВІТКОВА ПІРАМІДА
Перше «коло» (хоча це може бути 

довільна форма) завершено, далі по-
чинаємо довершувати альпійську гірку, 
яка має формуватися з кількох ярусів. 
Тобто зробили «перший поверх», потім 
створюєте другий – менший за розмі-
ром. Так само робимо шар з каменю, 

Сьогодні дедалі більше 
власників присадибних 
ділянок відмовляються 
від звичайних квіткових 
клумб на користь рокаріїв 
та альпійських гірок.  
Адже в них присутня  
краса не лише рослин, а  
й каменів. До того ж камені 
завжди додавали пейзажу 
величі, загадковості, а 
багато народів наділяє 
їх особливою, містичною 
силою. Однак створити 
справжню магію кам’яних 
садів можете тільки ви 
самі, якщо підійдете до 
цього зі знанням справи. 
Дослухайтеся до порад 
нашого експерта Олега 
БОЖКА.

Магія 
кам’яних садів
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знову засипаємо його ґрунтовою суміш-
шю. І так 2-3 яруси, більше не потрібно. 
Не варто робити гірку у вигляді конуса. 
На верхівці має бути плато з невеликим 
заглибленням у центрі, щоб там утри-
мувалась вода, звідки вона найшвидше 
«втікає» через дреновані яруси. Отож 
поле для ваших фантазій готове – почи-
наємо висаджувати на гірці те, що стане 
її окрасою! 

ПРАВИЛА ПІДБОРУ РОСЛИН 

1 У кам’яному саду не повинно бути 
багато рослин. Бо з часом вони 

розростуться і квітник виглядатиме не-
охайним, за ним складно доглядати.

2 Не треба збирати цілу колек-
цію рослин на гірках, посадіть 

максимум 5 їх видів. Якщо гірка вели-
ка, можна висадити по кілька рослин 
одного виду. Наприклад, по всій площі 
можуть бути «розкидані» кущики лаван-
ди. До того ж ці рослини будуть з часом 
самі розсіватися і розростатися. 

3 Не рекомендовано використову-
вати рослини, які в майбутньому 

можуть закрити всю гірку, наприклад, 
ялівець Mint Julep, який вже через 5 років 
закриє собою не тільки сусідні рослини, а 
й камені. Тож перш ніж планувати дизайн 
гірки, почитайте про всі рослини, які ви 
збираєтесь висаджувати на ній. Ви маєте 
уявляти, яка рослина буде заввишки чи 
завширшки через кілька років. 

4 Якщо не боїтеся зайвих клопо-
тів, можете висаджувати росли-

ни, які можна «підстригати», щоб вони 
не затінювали сусідів. Якщо ж вам по-
трібно виростити великий кущ, одразу 
вибирайте рослину з потужними мож-
ливостями росту. 

5 Композиція гірки залежатиме 
від вашого задуму, однак вона 

має бути структурною, навіть якщо ви 
хочете створити контрастність. Тобто 
рослини можуть бути приблизно одно-
го розміру і форми і контрастуватимуть 
тільки завдяки кольорам. 

 
ЩО НА «МАКІВЦІ»? 

Якщо у вас виникла ідея створити 
контрастну готичну гірку, на верхньому її 
ярусі можна посадити 2-3 колоноподібні 
ялівці. Врахуйте площу верхнього плато, 
адже один такий ялівець може вирости в 
діаметрі 1 м і більше. Також з розрахунком 
на те, що ялівець можна підстригати і він 
виглядатиме як кипарис (50-60 см в діаме-
трі) й ростиме вгору. Тож якщо площа пла-
то більша, там може вміститися й 3 таких 
ялівці. Окрім вертикальних рослин верхній 
ярус можна прикрасити ґрунтопокривни-
ми, які не будуть затінювати нижні яруси. 
Це можуть бути ялівці, очиток. 

ДРУГИЙ – МАЙЖЕ ГОЛОВНИЙ
А на середніх ярусах гірки можна ви-

саджувати вищі рослини – лаванду, туї. І 
неодмінно подбайте про те, аби по всій 
композиції рівномірно були розподілені 
вічнозелені рослини (туї, самшити, можна 

навіть карликові сосни). Щоб гірка 12 мі-
сяців на рік виглядала декоративною. 

НИЖНІЙ ЯРУС –  
ВІЛЬНИЙ СТИЛЬ

На нижньому ярусі можна висад-
жувати і низькі, і середні рослини, на-
приклад, гортензії (є карликові сорти, є 
середні). На задньому фоні — декора-
тивно-листяні кущі або декоративно-кві-
тучі, наприклад, спіреї. Також на нижньо-
му ярусі гарно виглядатимуть лаванда, 
чебрець, тим’ян, ялівці ґрунтопокривні 
(заввишки 3-15 см). Однак пам’ятайте, 
що вони розростаються по землі, тож 
закривають собою чималу площу. Для 
гірок і рокаріїв, розміщених у тіні, іде-
ально підійде ґрунтопокривна рослина 
вербейник монетчатий. Так само можна 
використовувати хости, моховинки. 

ТРАВИ – ВІТРУ ДЛЯ ЗАБАВИ 
Дуже часто в гірках, рокаріях вико-

ристовують злакові трави. Вони дуже 
гарно виглядають поряд із сучасними бу-
дівлями і додають саду динаміки, оскіль-
ки рухаються від кожного подиху вітру. 

НА СОНЦІ ЧИ В ТІНІ
Асортимент для сонячної гірки на-

багато більший, ніж у тіні. Для тіні вибір 
рослин дуже обмежений – серед них не-
багато таких, які можуть бути яскравими, 
зазвичай це стримана палітра кольорів 
(білий, бузковий, можливо, ліловий). У тіні 

добре виглядають різні сорти папороті, 
але не вибирайте тих, які ростуть вели-
кими, краще посадіть середні й карликові 
сорти. Невисокі азалії можуть бути фоку-
сними посадками на тіньовій гірці.

КОЛЬОРОВА ГАММА –  
МАКСИМУМ ГАРМОНІЇ

Підбір кольорової гамми також зале-
жить від ідеї композиції. 

 Монотонна – для неї підбирають-
ся сірі та сіро-зелені кольори. Хочете 
створити кримський схил, використай-
те кактуси, (наприклад, опунцію, добре 
перезимує), можна невисокі очитки, які 
плетуться. 

 Монотонна з елементами кон-
трасту. Тобто на тлі монотонної ко-
льорової гамми можна висадити три 
(чи іншу непарну кількість) рослин кон-
трастних кольорів.

 Мікс. Також можна підібрати три – 
максимум п’ять базових кольорів, і якісь 
плавні відтінки, наприклад, лимонні 
(спірея японська, очитки, ялівці). Це ве-
лика палітра, але вона не виглядатиме 
занадто яскраво. 

Світлана Тернова

ПАМ’ЯТАЙТЕ!
Пам’ятайте, що природніше 

й гармонійніше виглядатиме 
ваша композиція за формою 

та кольоровою гаммою, то 
довше вона милуватиме око і 

виглядатиме розкішною.
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H – 75-120 см, діаметр суцвіття – 
20-30 см. Квітки яскраво-червоно-
го кольору. Термін цвітіння – VII-XI. 

H – 10-15 см, квітконос – 20 см, квітка – жовта, 
Ø – 1см.

H – 15-17 см, ширина – 50-60 см. 
Квітки ніжного бузково-блакитно-
го кольору.

H – 75-120 см, діаметр суцвіття – 
15-30 см. Квітки насичено-фіоле-
тового кольору. Термін цвітіння  – 
VI-VIII. 

H – 10-20см, квітконос – 15-25 см, квітка – 
жовта, Ø – 1см.

H – 75-120 см, діаметр суцвіття – 
20-30 см. Квітки сніжно-білого ко-
льору. Термін цвітіння – V-VII.

H – 75-120 см, діаметр суцвіття  – 
10-30 см. Квітки яскраво-пома-
ранчеві. Термін цвітіння – IV-V.

H – 75-120 см, діаметр суцвіття – 
10-30 см. Квітки рожевого кольо-
ру зі світло- зеленими краями. 
Термін цвітіння – VI-VIII.

H – 7-12 см, ширина – 35-40 см. 
Квіти малиново-червоні з тем-
но-червоною серединкою.

H – 6-20 см, квітконос – 20 см, квітка – карміно-
во-рожева зібрана в суцвіття, Ø – до 5 см.

H – 5-10 см, ширина – 50-60 см. Кві-
ти білі з малиновою серединкою.

STARFIRE
АФЛ-9 ОКН-3055

NICKY
АФЛ-10 ОКН-2718

ELEGANT BLUE         ОКН-3236 ANGELINA ОКН-3137

WHITE ADMIRAL
АФЛ-12 ОКН-3233 

ЕMERALD BLU                       
ШИЛОВИДНИЙ ОКН-2826

ORANGE PERFECTION
АФЛ-5 ОКН-2607

SHERBET BLEND
АФЛ-1 ОКН-3232

RED WINGS
ШИЛОВИДНИЙ ОКН-2825

ШАРЛАХОВО-ЧЕРВОНИЙ
ОКН-1372

AMAZING GRACE
ШИЛОВИДНИЙ ОКН-3234

109 грн
за 0,5-1,5 л

109 грн
за 0,5-1,5 л

59 грн
за 0,5-1,5 л

109 грн
за 0,5-1,5 л

139 грн
за 0,5-1,5 л

59 грн
за 0,5-1,5 л

59 грн
за 0,5-1,5 л

139 грн
за 2-4 л

109 грн
за 0,5-1,5 л

79 грн
за шт

79 грн
за шт

79 грн
за шт

99 грн
за шт

59 грн
за 0,5-1,5 л

79 грн
за шт

89 грн
за 2-4 л

59 грн
за 0,5-1,5 л

H – 15-20 см, квітконос – 20 см, квітка – жовта 
зібрана в суцвіття, Ø – до 5 см.

Декоративна рослина висотою 10-15 см. Бага-
торічна. Період цвітіння – квітень-червень. Кві-
ти дрібні Ø 1 см. Різноманітна кольорова гама. 
Любить сонячні місця.

Багаторічна рослина, висотою до 80 см. Виріз-
няється дуже декоративним листям – зелене з 
широкими білими полосами. Квіти великі, фіо-
летового кольору.КАМЧАТСЬКИЙ ОКН-1277

ОБРІЄТТА      ОКН-3020 ІРИС VARIEGATA               ОКН-323589 грн
за 2-4 л

69 грн
за 0,5-1,5 л

69 грн
за 0,5-1,5 л

ФЛОКС

ОЧИТОК

Флокс шиловидний – невисока, сланка, багаторічна рослина, утворює щільний килим з листя і квітів. Цвіте дві-
чі: вперше – з травня до червня, вдруге – з серпня до вересня. Віддає перевагу сонячним місцям. Морозостійкий. 
Пригнічує ріст бур’янів. Ефектний вигляд має в посадках на альпійських гірках, терасах, клумбах, міксбордерах.
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АСТИЛЬБА

h 60-70 см

Рідкісний сорт з квітами білосніж-
ного кольору. Висотою 60-80 см. 
Період цвітіння – V-VIII місяць. Мо-
розостійка. Рослина невибаглива і 
потребує мінімум догляду. 

Не примхлива, багаторічна рослина 
висотою до 1 м. Листя зелені з ніж-
ним голубим відтінком. Період цві-
тіння – VI-VII місяць. Квіти Ø до 6 см, 
червоні з білою серединкою. Місце 
висаджування тінь, напівтінь.

Багаторічна рослина висотою до 
1 м. За своєю формою виглядає як 
кущ. Період цвітіння – VI-VII місяць. 
Квіти Ø до 5-8 см, біло-фіолетові. 
Стійка до низьких температур. 
Місце висаджування тінь, напів-
тінь. Невибаглива у догляді.

Багаторічна рослина висотою до 
60 см з темно-червоними квітами 
діаметром 5-8 см. Період цвітіння – 
VI-VII місяць. Прекрасно підходять 
для висадки поодинці та в групових 
композиціях з іншими квітами.

Непримхлива багаторічна морозо-
стійка рослина висотою до 80 см. 
Квіти – Ø до 5-8 см ніжно рожевого 
кольору з легким ароматом. Період 
цвітіння – VI-VII місяць. 

h 25-30 см

Багаторічна трав’яниста рослина. 
Висотою 30-40 см. Період цвітін-
ня – V-VIII місяць. Квіти у вигляді 
серця. Колір малиновий. Потребує 
сонячного місця чи напівтіні.

h 70-80 см

Майже безстебельна морозостійка 
рослина. Квітки жовтувато-білі, до 
8 см довжиною. Завдяки корене-
вим відросткам розростається. На 
зиму потребує укриття.

Світлолюбна рослина. Кущики 
м’ясисті, щільні, Ø до 15 см. Фор-
ма листка гостра, продовгувата. 
Цвіте в середині літа. Квіти рожеві, 
лілові та фіолетові.

Багаторічний, вічнозелений, слан-
кий куш. Висота від 30-40 см. Ли-
стя зеленого кольору з кремовою 
облямівкою довжиною до 5 см. 
Квіти фіолетово-блакитні, діаме-
тром до 4 см цвітуть з травня по 
червень. Невибагливий до ґрунту.

AUGUST LEUCHTEN
АСТ-9   ОКН-3239

ALBA
АДФ-2 ОКН-3238

BACCHANAL
АДФ-3  ОКН-2985

CRIMSON STAR   
АКВ-1  ОКН-3241

MCKANA HYBRID  
АКВ-7  ОКН-3242

BLACK BARLOW
МАХРОВА
АКВ-8  ОКН-3243 

РINK   BARLOW         МАХРОВА
АКВ-9  ОКН-3244

AMETHYST 
АСТ-6 ОКН-2626

BRAUTSCHLEIER   
АСТ-14  ОКН-3240

ЮККА FILAMENTOSA
ІЮК-1 ОКН-28

МОЛОДИЛО ОКН-2467 

БАРВІНОК VARIEGATA 
VINCA   ОКН-1528

85 грн
за 0,5-1,5 л

85 грн
за 0,5-1,5 л

85 грн
за 0,5-1,5 л

85 грн
за 0,5-1,5 л

55 грн
за шт

55 грн
за шт

55 грн
за шт

55 грн
за шт

79 грн
за 0,5-1,5 л

79 грн
за 0,5-1,5 л

79 грн
за 0,5-1,5 л

129 грн
за 0,5-1,5 л

129 грн
за 0,5-1,5 л

119 грн
за 0,5-1,5 л

49 грн
за шт

49 грн
за шт

49 грн
за шт

49 грн
за 0,5-1,5 л

99 грн
за шт

99 грн
за шт

89 грн
за шт

69 грн
за 0,5-1,5 л

Астильба – королева тіньового саду! Одна з небагатьох багаторічних рослин, яка прекрасно себе почуває в 
тіні, напівтіні. Квіти астильби зібрані у витончені суцвіття-волоті на високих квітконосах, з’являються в пер-
шій половині літа і квітнуть 25-35 днів. Відмінно гармонує зі злаковими травами, хостами, гейхерами та інши-
ми багаторічниками для півтіні. Рослина прекрасно почуває себе біля фонтанів, басейнів і штучних ставків.

АКВІЛЕГІЯ

ДИЦЕНТРА
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ОСНОВНІ 
ПРАВИЛА  

ВИРОЩУВАННЯ
– Близько 40 видів хост зустріча-

ються у природній флорі помірної чи 
субтропічної зони Східної Азії. Зроста-
ють рослини у темних вологих лісах 
або в гористій місцевості біля річок, на 
схилах скель. Люблять вони тінь і воло-
гу. Це дві основні умови для того, щоб 
хости розкрили всю свою красу сповна 
і в нашому саду, – розповідає Оксана 
Перебойчук.

– Попри цю особливість, загалом 
хости не вибагливі, – додає Оксана Пе-
ребойчук. – Їх дуже легко вирощувати й 
розмножувати. На одному місці рослини 
можуть рости до 20-25 років. Водночас 
із віком підвищується і їхня декоратив-
ність.

Навесні, якщо ґрунт не досить ро-
дючий, можна підживити хости комп-
лексними добривами, до складу яких 
входить азот, фосфор, калій, а у другій 
половині серпня – фосфорно-калійни-
ми, але не додаючи азоту.

Для поліпшення декоративності після 
відцвітання бажано зрізати квітконоси.

РОЗМНОЖЕННЯ
– Розмножують тільки поділом коре-

невища або інвітро, – каже Оксана Пе-
ребойчук. – Звичайно, хости зав’язують 
насіння, але рослини, що виростуть із 
нього, не матимуть усіх декоративних 

ознак материнської рослини. Висіваючи 
насіння ви можете отримати свій влас-
ний сорт.

Щоб не втратити жодної посадкової 
одиниці, викопайте кореневище, обтру-
сіть добре від землі, при необхідності 
можна замочити у воді і  промити і лише 
потім обережно відділяйте ножем кожну 
розетку. Якщо ділимо хосту, не з метою 
розмноження, а щоб одержати вже на-
ступного року повноцінні декоративні 
рослини, то кожна посадкова одиниця 
має складатися з 3-5 розеток і корене-
вище можна лише частково обтрусити 
від землі.

САДІННЯ
Оксана Перебойчук запевняє, що 

найсприятливіші умови для садіння 
та поділу хост – кінець квітня – тра-
вень, кінець серпня – жовтень. Про 
те при необхідності рослини можливо 

ХОСТИ – 
окраса тінистих 
куточків саду

Н 40-55 см, Ø до 35-45 см. Молоде листя не-
велике, ланцетоподібне з хвилястими краями, 
15х5 см. Колір вершково-білий, з середини літа 
листки набувають зеленуватого відтінку. 

WHITE FEATHER        ОКН-2993
185 грн

за 2-4 л

Хости називають королевами 
тіні. З весни до осені своїми 
розкішними різнобарвними 
листками зібраними в пишні 
прикореневі розетки вони 
створюють затишок і красу в 
тінистих куточках саду.
Про секрети вирощування 
хост «СонцеСаду» 
розповіла кандидатка 
біологічних наук, кураторка 
колекції цієї рослини 
Національного ботанічного 
саду імені М.М. Гришка 
НАН України 
Оксана Перебойчук.

Н 30 см, Ø до 65 см. Кущ потужний. Листя 
серцеподібне, зелене з вузьким білим краєм,  
20х16 см. Квіти темно-лавандові.

Н 15-20 см, Ø 30 см.  Кущ компактний. Листя бі-
лого кольору з вузьким яскраво-зеленим обід-
ком, покручене, 10х15. Квіти ніжно-фіолетові, 
з’являються в липні.

DIAMOND TIARA             ОКН-1000
KIWI SPEARMINT     ОКН-2996

145 грн
за 2-4 л 145 грн

за 2-4 л

Оксана Перебойчук

40
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KIWI SPEARMINT     ОКН-2996

ділити і пересаджувати і в літній пе-
ріод, лише бажано вибирати дощову 
погоду. При цьому залишаємо на ро-
зетці два-три укорочені на половину 
листки. При необхідності укорочують 
і  корені.

Хости висаджують у звичайний 
садовий ґрунт без підживлення. Ви-
копуємо ямку завглибшки приблизно 
20-25 см і такої ширини, щоб можна 
було розправити коріння.

Розправляємо корені, засипаємо 
землею і підтягуємо рослину догори, 
так щоб кореневище було на 3-4 см 
нижче поверхні ґрунту і ущільнюємо 
землю навколо рослини. Так корені ви-
рівнюються. Посадивши, хосту рясно 
поливаємо водою, навіть якщо ґрунт 
вологий.

Висаджуємо хосту на 3-4 см глибше, 
ніж вона росла раніше. Згодом рослина 
підніметься над поверхнею ґрунту. Тоді 
бажано восени її замульчувати.

– Якщо на ділянці піщаний ґрунт, то 
необхідно викопати яму завглибшки 
50-60 см, засипати дно глиною (шар 
завтовшки приблизно 10 см), а потім за-
повнити її родючим субстратом в який і 
висаджуємо рослину  –  радить Оксана 
Перебойчук.

ХВОРОБИ ТА ШКІДНИКИ
– Ці рослини дуже стійкі до шкідників 

і хвороб, – наголошує Оксана Перебой-
чук. – Іноді їх може вражати тля, але не-
значною мірою.

Несподівані вороги для хост у 
садах – гризуни, насамперед миші. 
Вони за зиму можуть повністю ви-
їдати дорослі кущі. А влітку люблять 
поласувати хостами слимаки. Якщо 
у вас на ділянці багато слимаків ліп-
ше вибирати сорти хост з жорсткими  
листками.

В останній час на Україні набуває 
масового поширення хвороба, яка 
вражає рослини понижуючи їх деко-
ративність, а з часом уражені рослини 

можуть повністю загинути, – Х-вірус 
хости. Вірус передається через сік і 
вражає лише хости. Цю хворобу вилі-
кувати не можна. Заражені екземпляри 
знищують. 

ХОСТИ З ІНШИМИ  
РОСЛИНАМИ  

В ЛАНДШАФТНИХ 
КОМПОЗИЦІЯХ

– Найкращі сусіди для хост – тіньо- й 
вологолюбні рослини, до яких належить 
і вона: гейхери, астильби, папороть та 
інші. На передньому плані можуть ро-
сти більш низькорослі рослини, напри-
клад, різні барвінки. Якщо маємо один 
кущ хости, біля нього можна посадити 
крокуси. Хости чудово виглядають й у 
монокультурі. 

Наші королеви тіні матимуть дуже 
ефектний вигляд від періоду розпускан-
ня листя і до пізньої осені, якщо забез-
печимо їм достатній полив.

Олена Березкіна

Н 35-40 см, Ø 50-60 см. Двоколірний сорт – 
край листя блакитно-зелений, а середина у ви-
гляді жовто-зеленої полоски. Забарвлення не 
змінюєтьсся з травня до жовтня, не вигорає. 
Листя середнього розміру серцевинної форми 
15х10 см, трішки покручені по краях. Не поїда-
ється равликами та слимаками.

Н до 25-30 см, Ø до 50 см. Надзвичайно ефект-
ний сорт, визнана Американською асоціаці-
єю виробників хост (American Hosta Growers 
Association) найкращою хостою 2016 року. Кущ 
пишний. Листя довге та вузьке, гофроване, з 
гострим кінчиком. Колір залежить від розта-
шування: в тіні та напівтіні мають жовто-зеле-
не забарвлення, на сонці – вершково-біле. Кущ 
щільний.

Н 40 см та Ø до 35 см. Яскравий контрастний 
кущ. Листя великі – 16х11 см, округлі, темно 
зелені, з широкими та хвилястими бежевими 
краями, матові. Можна вирощувати як вазонну 
рослину.

CATHERINE  ОКН-2992
CURLY FRIES            ОКН-3225

BRIM CUP                         ОКН-3224

145 грн
за 2-4 л

220 грн
за 2-4 л

165 грн
за 2-4 л

Н 20-25 см, Ø 40 см. Компактний сорт з вузь-
ким зеленим листям із салатовою облямівкою, 
хвилясте по краях, 7х13 см. Цвіте рясно, утво-
рюючи гарні шапки. В осені може зацвісти пов-
торно. Наростає швидко. Підходить для виро-
щування у контейнері.

Н 20-25 см, Ø до 30 см. Компактний сорт. Фор-
ма листа вузько-серцеподібна, кінчики витяг-
нуті, 20х10 см. Листя триколірне – зелене по 
краях, світло-зелене в середині та нерівномір-
ними контрастними білими смугами.

Н до 20 см, Ø до 30 см. Листя має хвилястий 
край і характерно підігнуту гостру верхівку, 
двоколірне – біла серединка та зелена обля-
мівка по краю, 10х15 см. Кайма може бути як 
вузькою, так і широкою. 

LEMON DELIGHT     ОКН-999
SNAKE EYES         ОКН-3101

UNDULATA MEDIOVARIEGATA
ОКН-996

145 грн
за 2-4 л

145 грн
за 2-4 л

145 грн
за 2-4 л
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Існують різні типи солодкої кукуру-
дзи і за смаком, і за зовнішнім виглядом: 
біла, жовта, двоколірна (біколор). Проте 
жовта кукурудза містить помаранче-
во-жовті пігменти – групи каротиноїдів. 
А от біла кукурудза, не містить цих піг-
ментів, це фітнес-кукурудза і рекомен-
дована для маленьких дітей або алергі-
ків як гіппоалергенний продукт.

Раніше існували певні труднощі, 
адже білий колір у природі надзвичай-

но проблемний: він приваблює комах, є 
дуже парким, не має такого товарного 
та маркетингового вигляду, бо коли ка-
чан відкритий, то білий колір міг тьмяні-
ти на сонці. Ось чому в нас популярна 
солодка кукурудза жовтого кольору.

Втім, українські селекціонери, ви-
пускники Вінницького аграрного універ-
ситету розв’язали цю проблему – виве-
ли першу в Україні суперсолодку білу 
цукрову кукурудзу, яка містить понад 
20% цукрів. Це сорти Білий Кролик та 
Монблан.

Наразі білі зерна й качани досить 
популярні в США. Ця фітнес-кукурудза 
підходить для дієтичного харчування, 
адже має дуже високий рівень дієтич-
ного волокна та є гіппоалергенним про-
дуктом. Експерти й спеціалісти вважа-
ють, що вже через 2-3 роки очікується 
справжній бум популярності білої куку-
рудзи в Україні. Таку кукурудзу можна 
широко застосовувати і для приготу-
вання, свіжого ринку, і для консерву-
вання.

Вже сьогодні фермери активно ці-
кавляться цими сортами, бо минулого 
року на овочевих ринках був шалений 
попит саме на качани із білим зерном.

Фермер, Іван Степанович Колодій, 
із Хмельниччини, посіяв в 2021 році два 
ранні сорти: Білий Кролик та Україн-
ський Біколор на площі в 40 соток. 
Продав всі качани по 10 грн/шт., коли 
жовта коштувала лише 4-5 грн/шт. Від 
покупців та оптовиків не було відбою: 
запитували для дітей та й для літніх лю-
дей молочно-білу кукурудзу. Вродило 
15 тисяч повноцінних качанів та ще 5 ти-
сяч менших. Продав по 10 грн великі та 
6 грн малі, заробив на 40 сотках більше 
180 тис грн.

Ексклюзивно для «СонцеСаду» 
селекціонер, який вивів 
найбіліший сорт кукурудзи, 
Михайло НАГОРНЯК, 
поділився історією успіху та 
розкрив секрет, чим же новинка 
відрізняється від традиційної 
жовтої.

32 грн   95 грн          413 грн
за 50 нас               за 200 нас             за 1000 нас

МОНБЛАН F1               ЦУКРОВА
ЕКК-68-М ЕКК-68-А ЕКК-68-Д

СВІТОВА НОВИНКА: 
українці вивели найбіліший 
сорт кукурудзи 

БІЛИЙ КРОЛИК          ЦУКРОВА
ЕКК-47-М ЕКК-47-А

75 грн
за 200 нас

25 грн
за 50 нас

УКРАЇНСЬКИЙ БІКОЛОР F1    
ЦУКРОВА ЕКК-49-М ЕКК-49-А

МАРМУРОВА F1         ЦУКРОВА
ЕКК-35-М ЕКК-35-А ЕКК-35-Д

75 грн
за 200 нас

384 грн
за 1000 нас

25 грн
за 50 нас

25 грн
за 50 нас

75 грн
за 200 нас

ГОРОД

https://soncesad.com/katalog/nasinnya/ovochi/kukurudza/kukurudza-czukrova-ukrainskij-bikolor-f1-(ekk-49m)-za-50-nas.html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/ovochi/kukurudza/kukurudza-czukrova-bilij-krolik-za-50-nas.-(ekk-47m).html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/ovochi/kukurudza/kukurudza-czukrova-marmurova-f1-(ekk-35m).html


Нідерландська бізнес машина (NBM-2020)  
заряджена на максимальний врожай! Се-
редньостиглий суперсолодкий гібрид зі ста-
більним врожаєм, довжиною понад 23 см. 
Зерно  – привабливе, яскраво-жовте, вміст 
цукрів – більше 22%.

 Суперсолодкий гібрид, що найперший 
смакуватиме на вашому столі. Зернини яскра-
во-жовтого кольору. Цукристість – понад 22%. 
Формує два качани завдовжки 22 см.

   Суперсолодка. Качани завдовж-
ки понад 20 см, рівномірно наповнені жовтими 
зернинами. Цукристість – понад 22%. За спри-
ятливих умов формує два качани.

  Зернини  яскраво-жовтого кольору, 
суперсолодкі. Цукристість – понад 22%. Качани 
мають гарний товарний вигляд. Найкращий сорт 
для розсадного способу висівання та теплиць.

  Суперсолодкий гібрид. Формує один 
чи два великі качани завдовжки 19-22 см, рів-
номірно й рясно наповнені жовтими зернина-
ми. Цукристість – 22%. Стійкий до вилягання, 
стресових факторів. Добре адаптований до 
органічного землеробства.

«Протягом п’яти років ми знаходи-
лись у пошуку сортів, які мають найбіль-
шу білизну, аби білі зерна не втрачали 
білизну і були суперсолодкими. Білий 
Кролик та Монблан саме такі. Завдяки 
цим сортам дрібним фермерам та го-
родникам вирощувати качани стало ще 
вигідніше, оскільки за білою кукурудзою 
зараз справжнє полювання, всі хочуть її 

спробувати,» – розповідає власник ком-
панії «Мнагор» Михайло Нагорняк. 

«Ми додатково селекціонували нові 
біколор сорти: Мармурова, Україн-
ський Біколор, Палітра та Прометей. 
Їхньою особливістю є те, що виведені 
вони на основі саме із білої кукурудзи, і 
тому генетично вони ближчі до білої ку-
курудзи, ніж інші жовті сорти. І саме із 
цими сортами можна висівати наші сор-
ти Білий Кролик та Монблан, майже 
без втрати молочно-білого кольору»,  – 
додає Михайло Нагорняк.

Варто зазначити, що сорт «Монблан» 
має яскравіший молочно-білий колір, ніж 
інші сорти білої кукурудзи. Також він ха-

рактеризується високим вмістом цукрів 
та великою довжиною початків – до 23 см 
в і придатний для консервування та навіть 
для заморозки й експорту. 

«Водночас Білий Кролик раніше 
достигає та смачніший саме для дітей, 
їх від нього за вуха не відтягнути!» – на-
голошує український виробник насіння 
суперсолодкої кукурудзи. 
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РОТТЕРДАМ F1          ЦУКРОВА
ЕКК-40-М ЕКК-40-А

NBM-2020 F1            ЦУКРОВА
ЕКК-41-М ЕКК-41-А

ІМПРЕСАРІО F1          ЦУКРОВА
ЕКК-66-М ЕКК-66-А ЕКК-66-Д

ФІОНА F1            ЦУКРОВА
ЕКК-50-М ЕКК-50-А

75 грн
за 200 нас

89 грн
за 200 нас

75 грн
за 200 нас

25 грн
за 50 нас

29 грн
за 50 нас

25 грн
за 50 нас

ДЕЙНЕРІС F1            ЦУКРОВА
ЕКК-20-М ЕКК-20-А

399 грн
за 1000 нас

86 грн
за 200 нас

27 грн
за 50 нас

27 грн
за 50 нас

86 грн
за 200 нас

ЕКК-77-М ЕКК-77-А ЕКК-77-Д
ПРОМЕТЕЙ F1         ЦУКРОВА

ЕКК-67-М ЕКК-67-А
ПАЛІТРА F1            ЦУКРОВА

32 грн
за 50 нас

32 грн
за 50 нас

95 грн
за 200 нас

363 грн
за 1000 нас

99 грн
за 200 нас

ЕКОНОМІЯ 28 ГРН!

В комплект 
входять: 
Кукурудза 
цукрова  
Палітра F1, 
Кукурудза цу-
крова Марму-
рова F1, 
Кукурудза 
цукрова Білий 
Кролик, 

Кукурудза цукрова Монблан F1, 
Кукурудза цукрова Український біколор F1, 
Кукурудза цукрова Прометей F1.

АЦ-ЕКК-М
149 грн за 6 пакетів 
по 50 насінин різних сортів

УВАГА!!!

Ексклюзивна пропозиція тільки 
для читачів «СонцеСаду»: 

компанія «Мнагор» надала 
унікальний вам шанс отримати 

суперсолодкі сорти-новинки: 
Прометей та Палітра. Ви не 

зможете їх знайти більше ніде!

https://soncesad.com/katalog/nasinnya/ovochi/kukurudza/kukurudza-czukrova-palitra-f1.html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/ovochi/kukurudza/kukurudza-czukrova-prometej-f1.html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/ovochi/kukurudza/kukurudza-czukrova-nbm-2020-f1-za-50-nas.-ekk-41m.html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/ovochi/kukurudza/kukurudza-czukrova-fiona-f1-(ekk-50-m)-za-50-nas.html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/ovochi/kukurudza/kukurudza-barselona-f1-(ekk-20m).html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/ovochi/kukurudza/kukurudza-czukrova-roterdam-za-50-nas.-(ekk-40m).html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/ovochi/kukurudza/kukurudza-czukrova-impresario-f1.html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/ovochi/kukurudza/komplekt-kukurudzi-eksklyuziv.html


28 грн за 50 нас        96 грн за 200 нас

Перше органічне насіння 
цукрової кукурудзи

Починається все з насіння. І перша 
несподіванка: в Україні не було до цього 
року органічного посівного матеріалу 
солодкої кукурудзи. Перший в Україні 
гібрид органічної цукрової кукурудзи з 
назвою «Дунай» F1 нещодавно створи-
ли науковці Всеукраїнського наукового 
інституту селекції (ВНІС) і виростили 
спеціалісти ТОВ «Дунайсь кий аграрій».

Як створювали новий гібрид та чим 
звичайна кукурудза відрізняється від 
вирощеної за органічними стандарта-
ми, розповіла «СонцеСаду» Ія Реслер, 
керівниця відділу овочівництва.

 Які переваги нового органіч-
ного цукрової кукурудзи?

 Головне в новому гібриді «Ду-
най»  – створення його за органічними 
стандартами. Це означає, що посівний 
матеріал не обробляли хімічними спо-
луками й не піддавали генній модифіка-
ції, про що свідчать відповідні докумен-

ти й експертизи.

Насіння, з якого вирощували цей гі-
брид, не ГМО.

Посівний матеріал висаджувало 
господарство, яке офіційно працює за 
органічними стандартами. Вирощувало 
його на землі, на якій не використову-
ють жодних хімічних інсектицидів, гербі-
цидів, фунгіцидів. 

Ґрунт, на якому працівники садять різ-
ні культури, регулярно перевіряє служба 
сертифікації. Тому, безперечно, госпо-
дарство має документи про те, що їхня 
земля не засмічена пестицидами. Тобто 
з комахами, грибами, бур’янами там бо-
ряться винятково біологічними методами.

У господарстві «Дунайський аграрій» 
під керівництвом ВНІСу було створено 
ділянку гібридизації, на якій і виростили 
органічний гібрид кукурудзи «Дунай».

 «Дунай» – це гібрид цурової 
кукурудзи, не сорт. Чим відрізня-
ються поняття «гібрид» і «сорт»?

 Гібрид завжди «сильніший» за 
сорт. Гібриду властивий «сплеск життє-
вої енергії», таз званий «гетерозис» тому 
саме гібридне насіння дасть високий і 
якісний врожай з очікуваними характе-
ристиками. Гібридний посівний матеріал 
унікальний, його не пересівають з року в 
рік, як сортовий, тому він і дорожчий.

 Які особливості має гібрид 
«Дунай»?

 Гібрид цукрової кукурудзи «Ду-
най» поруч із своєю унікальністю – ор-
ганічністю, відповідає всім стандартам 
промислового качана: висока товар-
ність або лежкість (період зберігання у 
зірваному стані), качан довжиною 23-
25 см має рівні ряди зерен і виповнений 
носик, обгортка щільно закриває качан.

Роман Дяжук, керівник ТОВ «Ду-
найський аграрій», пояснив «СонцеСа-
ду», чим відрізняється органічне земле-
робство від звичайного вирощування.

 Що таке органічне вирощу-
вання? Які особливості має таке 
землеробство?

 Органічне землеробство – це виро-
щування без пестицидів. Ми не застосову-
ємо гербіцидів, фунгіцидів та інсектицидів, 
створених на синтетичній основі. Застосо-
вуємо препарати лише на основі бактерій 
або грибів. Працюємо тільки з дозволени-
ми біоінсектицидами та біофунгіцидами.

 Чи багато переваг має орга-
нічне вирощування? 

 В органічному землеробстві най-
важливіше завдання – зниження наван-
таження пестицидів на землю, які ми 
зовсім не використовуємо. Так дбаємо і 
про здоров’я людей.

Пестициди, потрапляючи в ґрунт, 
звісно, забруднюють підземні води й ат-
мосферу, що шкодить здоров’ю всієї на-
ції. Не застосовуємо селітру, карбаміди.

Окрім того, в органічному землероб-
стві дуже важлива сівозміна. Головні 
елементи живлення для рослин, а це 
азот, фосфор, калій, отримуємо з гною, 
надлишок якого є в нашому господар-
стві, також використовуємо сидерати. 
Звичайно ще один важливий елемент 
успіху – це робота команди фахівців!

Словом, не проста, але важлива і 
вдячна це справа – випустити в світ ор-
ганічне насіння цукрової Кукурудзи, і ми 
впоралися з ним! Нехай тепер вашим 
читачам смакує корисно!

Людмила Калита

КУКУРУДЗА ДУНАЙ
ЕКК-76-М ЕКК-76-А

Органічна кукурудза. Здається, 
що тут складного: просто 
вирощуй насіння солодкої 
кукурудзи без гербіцидів – оcь 
тобі й уся органіка. Однак не 
все так просто. Для того, щоб 
насіння кукурудзи і, вирощені з 
нього качани, офіційно визнали 
органічними, треба докласти 
чимало зусиль. 

Ія Реслер – наукова
співробітниця ВНІСу

Роман Дяжук – керівник 
ТОВ «Дунайський аграрій»

БОНДЮЄЛЬ ЦУКРОВА
ЕКК-69

ЕКК-48-М ЕКК-48-A
ДІАДЕМА    ЦУКРОВА
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    Рослина серед-
ньоросла, заввишки 190-198  см. 
Качан великий, завдовжки 17-
19  см, масою 220-250 г. Гібрид 
вирізняється високою стійкістю 
до захворювань. Продукцію вико-
ристовують для , заморожуван-
ня, споживання свіжою.

  Відзначається дуже по-
тужною кореневою системою. 
Рослина заввишки 200 см. Кача-
ни завдовжки від 25 см, містять 
16-18 рядів зернин. Діаметр ка-
чана – 5,4 см. Має високі смакові 
властивості.

  Дає чудовий урожай в усіх областях 
України. Качан красивий, майже циліндричний, 
дуже довгий – 25 см, діаметр – 5,5 см, має 18-20 
рядів зернин. Стрижень качана тонкий, а зер-
нини великі (0,8-1,2 см). Така солодка, як мед! 
Смакує не тільки свіжою чи вареною, а й після 
розморожування, а також .

Високоврожайна, стійка до хвороб 
та холодів, для вирощування на 
зерно та силос. Качани 20-23 см. 
Не можна висаджувати поряд з 
цукровую, так як, внаслідок пере-
запилення, цукрова втратить свій 
особливий смак.

Високоврожайна, стійка до виля-
гання, посухи, хвороб, для виро-
щування на зерно та силос. Качани 
циліндричні, багато зернові, 23 см. 
Не можна висаджувати поряд з 
цукровою, так як, внаслідок пере-
запилення, цукрова втратить свій 
особливий смак.

Високоолеїновий гібрид соняшни-
ка, у якому насінини більші, а олія 
за вмістом і корисністю для здо-
ров’я як оливкова. Високі, товсті, 
понад два метри стебла ледь утри-
мують важкі, діаметром майже 
30 см кошики з насінням.

  Суперсолодка. Качани 
19-20 см. В качані 14-16 рядів 
жовтих зерен. Відмінна для 
консервування та заморо-
жування: зерна не втрача-
ють смакових властивостей. 
Зірвані качани довше за ін-
ших зберігають цукристість: 
10 ДНІВ!

 Гібрид стійкий до ви-
лягання. Цю кукурудзу так 
назвали тому, що має ви-
соку стійкість до посухи та 
спеки: зелена навіть у пе-
ріод тривалого бездощів’я. 
Качан завдовжки 19-22  см 
із 12-14 рядами яскра-
во-жовтих зернин. Цу-
кристість становить 22%.

  Суперсолодкий гі-
брид. Формує один чи два 
качани завдовжки 19-20 см. 
Цукристість – 22%. Високо-
стійкий до стресо вих фак-
торів. Надзвичайно ніжні й 
соковиті зернини з тонкою 
шкірочкою. Ідеальні інгреді-
єнти раціону дітей та літніх 
людей.

 Гібрид підкорює ніжним сма-
ком та комбінацією зерен двох 
барв: жовтої (75%) та білої (25%). 
Качани невеликі 18-20 см, 12-14 
рядів зерен, особливо подоба-
ються дітям. Рослини стійкі до 
вилягання, формують два качани.

 Гібрид цукрової кукурудзи, 
дуже стійкий до вилягання. Рос-
лини міцні, не кущаться. Качан 
великий, завдовжки до 25 см, має 
конусоподібну форму, 16-18 рядів 
зернин. Цукристість становить 
близько 24%. Дрібні світло-жов-
ті зернини мають ніжну шкірку й 
дуже соковиті.

 Суперсолодкий гібрид. 
Для споживання свіжим, 
заморожування, консерву-
вання. Перевага: найбільша 
цукристість серед запропо-
нованих гібридів. Зірваний 
качан має найдовший пе-
ріод зберігання.

  Суперсолодкий гі-
брид. Формує один чи два 
великі качани завдовжки 
20-22 см. Для споживання 
свіжим, заморожування,  

. Висівати можна ще до 
настання стабільної плюсо-
вої температури. Витримує 
ранньовесняне похолодан-
ня, але вегетаційний період 
може бути триваліший.

 Рослина заввишки 1,5–1,6 м. Початки завдов-
жки 12–14 см. Зернини дрібні, помаранчеві, смач-
ні, ароматні, мають чудову властивість тріскати 
під час споживання. Використовують для пере-
робки на пластівці, сухих сніданків і виготовлення 
кукурудзяних паличок, високоякісної крупи.

 Гібрид салатної кукурудзи з надзвичай-
но ніжним смаком. Можна їсти маринованим, 
консервованим, квашеним, свіжим. Додають 
до супів. З цієї кукурудзи готують салати, її до-
дають до м’ясних страв, тушкують з овочами, 
запікають на грилі. Дуже корисна.

БОНДЮЄЛЬ ЦУКРОВА
ЕКК-69 1801 F1

ЦУКРОВА ЕКК-59-М

СТРАЙК F1     ЦУКРОВА     ЕКК-61-М

ЛЮБАВА 279 МВ
КОРМОВА ЕКК-25 КАДР 267 МВ

КОРМОВА ЕКК-26

СОНЯШНИК
ЕВЕРЕСТ ЕСШ-2
ЕСШ-2-А ЕСШ-2-В

ЕКК-36-М ЕКК-36-А
ВІЗАНТІЯ ЦУКРОВА

ЕКК-51-М  ЕКК-51-А
МАТІР ДРАКОНІВ

ЕКК-15-М  ЕКК-15-А
АНДРІЇВСЬКИЙ F1

ЕКК-53-М ЕКК-53-А
БІКОЛОР        ЦУКРОВА

ЕКК-56-М ЕКК-56-А
ІЛЛІНОЙС

ЕКК-22-М ЕКК-22-А
ЛАРУС F1        ЦУКРОВА 

ЕКК-14-М ЕКК-14-А
ВЕГЕ F1         ЦУКРОВА 

ПОПКОРН        ЕКК-4 
ЕКК-48-М ЕКК-48-A
ДІАДЕМА    ЦУКРОВА

71 грн
за 200 нас

72 грн
за 200 нас

72 грн
за 200 нас

86 грн
за 200 нас

12 грн
за 20 г 54 грн

за 50 нас

84 грн
за 200 нас

75 грн
за 200 нас

58 грн
за 50 нас

100 грн
за 200 нас

71 грн
за 200 нас

49 грн
за 0,5 кг 49 грн

за 0,5 кг
9 грн

за 50 нас

55 грн
за 500 нас

29 грн
за 200 нас

20 грн
за 50 нас

21 грн
за 50 нас

21 грн
за 50 нас

29 грн
за 50 нас

25 грн
за 50 нас

30 грн
за 50 нас

20 грн
за 50 нас

15 грн
за 20 г

30 грн
за 50 нас

НАБІР 
«КУКУРУДЗЯНА 
НАСОЛОДА»

В наборі 5 видів по 50 насі-
нин супер солодкої кукурудзи 
різного терміну дозрівання.

ЕКК-65
89 грн за 250 нас

ЛУЗАЙ І МОЛОДІЙ!

Від’ємнакалорій-ність!
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https://soncesad.com/katalog/nasinnya/ovochi/kukurudza/kukurudza-czukrova-malibu-f1-(ekk-22m).html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/ovochi/kukurudza/kukurudza-czukrova-vege-f1-za-50-nas.-(ekk-14m).html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/ovochi/kukurudza/kukurudza-czukrova-vizantiya-f1-(ekk-36m).html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/ovochi/kukurudza/kukurudza-czukrova-vizantiya-f1-(ekk-36m).html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/ovochi/kukurudza/kukurudza-czukrova-andriivska-f1-za-50-nas.-(ekk-15m).html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/ovochi/kukurudza/kukurudza-czukrova-bondyuel-za-20-g.html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/ovochi/kukurudza/kukurudza-czukrova-1801-f1-(ekk-59-m)-za-50-nas.html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/ovochi/kukurudza/kukurudza-illinojs-za-50-nas.html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/ovochi/kukurudza/kukurudza-czukrova-bikolor-(ekk-53m)-za-50-nas.html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/ovochi/kukurudza/kukurudza-czukrova-diadema-za-50-nas.-(ekk-48m).html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/ovochi/kukurudza/kukurudza-czukrova-strajk-f1-(ekk-61-m)-za-50-nas.html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/ovochi/kukurudza/kukurudza-pop-korn-za-20-g-(ekk-4v).html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/ovochi/kukurudza/kukurudza-kormova-lyubava-za-0,5-kg-(ekk-25).html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/ovochi/kukurudza/kukurudza-kormova-kadr-za-0,5-kg-(ekk-26).html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/ovochi/sonyashnik/sonyashnik-everest-(essh-2).html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/ovochi/kukurudza/nabir-kukurudzyana-nasoloda.html


   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

ОГІРОК
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https://soncesad.com/katalog/nasinnya/ogirki/ogirki-(ranni)/ogirok-susidu-na-zazdrist.html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/ogirki/ogirki-(ranni)/ogirok-vnuchok-f1-za-0,25-g.html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/ogirki/ogirki-(ranni)/ogirok-muravej.html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/ogirki/ogirki-(ranni)/ogirok-ayaks-za-0,25-g.html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/ogirki/ogirki-(ranni)/ogirok-gektor-za-0,25-g.html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/ogirki/ogirki-(ranni)/ogirok-parizkij-kornishon.html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/ogirki/ogirki-(ranni)/nemo-f1.html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/ogirki/ogirki-(ranni)/ogirok-sarmat-f1-za-1-g.html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/ogirki/ogirki-(ranni)/ogirok-spino-f1-za-10-nas.html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/ogirki/ogirki-(ranni)/ogirok-amur-f1-za-0,25-g.html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/ogirki/ogirki-(ranni)/ogirok-zozulya.html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/ogirki/ogirki-(ranni)/ogurecz-vinogradnaya-kist-f1-za-1-g.html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/ogirki/ogirki-(ranni)/ogirok-buyan.html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/ogirki/ogirki-(ranni)/ogirok-spravzhnij-polkovnik.html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/ogirki/ogirki-(pizni)/ogirok-nizhinskij.html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/ogirki/ogirki-(ranni)/ogirok-polan-f1.html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/ogirki/ogirki-(seredni)/xit-sezonu.html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/ogirki/ogirki-(seredni)/ogirok-feniks-plyus.html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/ogirki/ogirki-(seredni)/ogirok-damskij-kapriz-f1-za-10-nas.html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/ogirki/ogirki-(ranni)/ogirok-darunok-oseni-za-1-g.html


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

КОЛЕКЦІЙНІ ТОМАТИ

ХІТИ ПРОДАЖІВ
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https://soncesad.com/katalog/nasinnya/tomati/tomati-(seredni)/tomat-sabelka-za-0,1-g.html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/tomati/tomati-(seredni)/tomat-velikij-zak-za-0,1-g.html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/tomati/tomati-(seredni)/tomat-sercze-ameriki-za-0,15-g.html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/tomati/tomati-(seredni)/tomat-chudo-sadu-za-0,1-g.html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/tomati/tomati-(ranni)/tomat-tatyana-za-0,1-g.html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/tomati/tomati-(seredni)/tomat-diksi-zolotij-gigant-za-0,1-g.html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/tomati/tomati-(seredni)/tomat-alij-mustang.html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/tomati/tomati-(ranni)/tomat-drova-za-30-nas.-(etm-508).html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/tomati/tomati-(ranni)/tomat-likuvalnij-za-0,1-g.html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/tomati/tomati-(seredni)/tomat-xurma.html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/tomati/tomati-(seredni)/tomat-lampo-f1.html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/tomati/tomati-(seredni)/tomat-delfo-f1-za-10-nas.html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/tomati/tomati-(ranni)/tomat-otranto-f1-za-10-nas.html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/tomati/tomati-(ranni)/tomat-skorospilka-za-0,25-g.html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/tomati/tomati-(ranni)/tomat-bezrozsadnij-za-0,25-g.html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/tomati/tomati-(seredni)/tomat-fioletovij.html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/tomati/tomati-(ranni)/tomat-pero-zhar-pticzi-za-0,1-g.html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/tomati/tomati-(ranni)/tomat-solido-f1-za-10-nas.html


 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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https://soncesad.com/katalog/nasinnya/ovochi/morkva/morkva-olenka-za-5-g-(emr-2).html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/tomati/tomati-(ranni)/tomat-zagadka.html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/ovochi/morkva/morkva-smak-ditinstva-za-20-g.html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/ovochi/morkva/morkva-smakovniczya-novinka-za-10-g-(emr-70).html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/ovochi/morkva/morkva-imperator-za-2-g.html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/ovochi/morkva/morkva-medovij-poczilunok-za-20-g-(emr-77).html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/ovochi/morkva/morkva-koroleva-oseni-za-2-g-(emr-8).html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/ovochi/morkva/morkva-czariczya-poliv-za-2-g-(emr-31).html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/ovochi/morkva/morkva-karotel-za-2-g-(emr-11).html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/ovochi/morkva/morkva-shanson-super-za-4-g-(emr-32).html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/ovochi/morkva/morkva-shanson-super-za-4-g-(emr-32).html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/ovochi/buryak-stolovij/buryak-stolovij-karilon-za-3-g.html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/ovochi/buryak-stolovij/buryak-stolovij-marmeladka-za-10-g-(ebr-42).html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/ovochi/buryak-stolovij/buryak-stolovij-mulatka-za-3-g.html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/ovochi/buryak-stolovij/buryak-stolovij-bicha-krov-za-3-g.html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/ovochi/buryak-stolovij/buryak-stolovij-kestrel-f1-za-5-g.html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/ovochi/buryak-stolovij/buryak-stolovij-vinegrnt-za-20-g-(ebr-41v).html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/ovochi/buryak-kormovij/buryak-kormovij-kiivskij-rozhevij-za-30-g-(ebk-4).html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/ovochi/buryak-kormovij/buryak-kormovij-czentaur-za-30-g-(ebk-2).html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/ovochi/buryak-kormovij/buryak-kormovij-peremozhecz-za-30-g.html


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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https://soncesad.com/katalog/nasinnya/ovochi/kabachki/kabachok-iskander-f1.html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/ovochi/kabachki/kabachok-vajt-marrou-za-20-nas.html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/ovochi/kabachki/kabachok-faraon-za-20-g.html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/ovochi/kabachki/kabachok-zolotij-drakona-za-20-g.html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/ovochi/kabachki/kabachok-kavili-f1.html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/ovochi/kabachki/kabachok-aral-f1.html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/ovochi/kabachki/kabachok-czukesha-za-20-nas.-(ekch-15).html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/ovochi/kabachki/kabachok-kushhovij-za-3-g.html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/ovochi/kabachki/kabachok-kaldun-za-2-g.html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/ovochi/kabachki/kabachok-kaldun-za-2-g.html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/ovochi/rediska/rediska-18-dniv-za-3-g.html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/ovochi/rediska/rediska-afrodita-za-3-g.html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/ovochi/rediska/rediska-franczuzkij-snidanok-za-3-g.html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/ovochi/rediska/rediska-sora-za-3-g.html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/ovochi/czibulya/czibulya-ripchasta-gledstoun-f1-za-0,25-g.html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/ovochi/czibulya/czibulya-ripchasta-(chornushka)-xalczedon-za-1-g-(eczb-5).html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/ovochi/czibulya/czibulya-ripchasta-(chornushka)-kendi-za-0,25-g-(eczb-47).html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/ovochi/czibulya/czibulya-ripchasta(chornushka)-red-baron-za-0,25-g.html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/ovochi/czibulya/czibulya-shalot-zaporizhskij-za-1-g.html


       
 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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https://soncesad.com/katalog/nasinnya/ovochi/kapusta/kapusta-atriya-f1-za-10-nas.html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/ovochi/kapusta/kapusta-agresor-f1-za-10-nas.html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/ovochi/kapusta/kapusta-lennoks-f1-za-10-nas.html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/ovochi/kapusta/kapusta-bilogolova-menzaniya-za-10-nas.html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/ovochi/kapusta/kapusta-bilogolova-rinda.html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/ovochi/kapusta/kapusta-chervonogolova-kalibos-za-0,5-g.html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/ovochi/kapusta/kapusta-megaton-za-10-nas.html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/ovochi/kapusta/kapusta-sercze-velikogo-bika-za-0,5-g.html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/ovochi/kapusta/kapusta-brokoli-monako-f1-za-10-nas.html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/ovochi/kapusta/kapusta-brokoli-belstar-f1-za-10-nas.html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/ovochi/kapusta/kapusta-litnya-alfa-za-0,3-g.html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/ovochi/kapusta/kapusta-fridom-f1-(novinka)-za-10-nas.html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/pryani-ta-zelen/salati/salat-vishivanka-za-1-g.html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/pryani-ta-zelen/salati/salat-spalax-za-1-sht.html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/pryani-ta-zelen/salati/salat-skarb-za-1-g.html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/pryani-ta-zelen/salati/salat-ajsberg-za-1-g.html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/pryani-ta-zelen/salati/salat-bebi-mix-grin-(zelenyij)-za-5-g.html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/pryani-ta-zelen/inshi-pryani-travi/czikorij-czezar-za-0,25-g.html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/pryani-ta-zelen/inshi-pryani-travi/czikorij-czezar-za-0,25-g.html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/pryani-ta-zelen/shhavel/shhavel-start-za-1-g.html


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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https://soncesad.com/katalog/nasinnya/pryani-ta-zelen/shpinat/shpinat-krasen-polissya-za-2-g.html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/pryani-ta-zelen/bazilik/bazilik-limonnij-(ebz-3).html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/pryani-ta-zelen/bazilik/bazilik-fioletovij-(ebz-2).html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/pryani-ta-zelen/inshi-pryani-travi/monarda-bergamot-za-0,1-g.html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/pryani-ta-zelen/inshi-pryani-travi/rozmarin-(elp-23).html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/pryani-ta-zelen/inshi-pryani-travi/cheremsha-(elp-25).html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/pryani-ta-zelen/salati/loboda-salatna-za-10-nas.html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/pryani-ta-zelen/shhavnat.html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/pryani-ta-zelen/petrushka/petrushka-gigant-italii-za-2-g-(epsh-11).html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/pryani-ta-zelen/petrushka/petrushka-koreneva-czukrova-za-3-g-(epsh-2).html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/pryani-ta-zelen/krip/krip-kushhovij-za-20-g-(ekr-7v).html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/pryani-ta-zelen/krip/krip-zelena-dolina-za-10-g.html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/pryani-ta-zelen/inshi-pryani-travi/chebrecz-(tim%E2%80%99yan)-bogorodska-trava-za-0,15-g.html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/ovochi/gorox/gorox-ovochevij-shist-tizhniv-(egx-17)-za-10-g.html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/ovochi/gorox/gorox-izumrudnij-zhemchug-za-20-g.html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/ovochi/kvasolya/kvasolya-eureka-za-20-g-(eks-30m).html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/ovochi/kvasolya/kvasolya-kushhova-kalinka-nizhinska-za-20-g-(eks-7).html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/ovochi/kvasolya/kvasolya-sparzheva-pantera-za-20-g-(eks-9v).html


52

    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

https://soncesad.com/katalog/nasinnya/ovochi/kavun/kavun-krimson-svit-za-2-g.html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/ovochi/kavun/kavun-kazka-f1-za-2-g.html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/ovochi/kavun/kavun-royal-madzhestik-za-2-g.html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/ovochi/kavun/kavun-talisman-f1-za-5-nas.html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/ovochi/kavun/kavun-yanusik-za-1-g-(ekv-5).html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/ovochi/kavun/kavun-tamerlan-f1-za-5-nas.html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/ovochi/kavun/farao-f1-za-8-nas.html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/ovochi/kavun/kavun-karolina-gros-za-2-g.html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/ovochi/kavun/kavun-chumak-za-1,5-g.html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/ovochi/kavun/kavun-xolodok-za-1,5-g.html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/ovochi/dinya/dinya-xani-d%E2%80%99yu.html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/ovochi/dinya/dinya-kantalup-sharente.html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/ovochi/dinya/dinya-titovka-za-2-g-(edn-2).html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/ovochi/dinya/dinya-zvaba-za-0,3-g.html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/ovochi/dinya/dinya-ineya-za-2-g.html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/ovochi/dinya/dinya-efiopka-za-0,5-g.html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/ovochi/dinya/dinya-medovij-aromat-za-1-g.html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/ovochi/dinya/dinya-kolgospniczya-za-2-g.html


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

https://soncesad.com/katalog/nasinnya/ovochi/garbuzi/garbuz-amazonka-za-3-g.html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/ovochi/garbuzi/garbuz-likuvalnij-za-3-g.html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/ovochi/garbuzi/garbuz-medova-krasunya-za-10-nas.html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/ovochi/garbuzi/garbuz-golonasinnij-za-3-g.html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/ovochi/garbuzi/garbuz-damskij-nogotok-za-15-nas.html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/ovochi/garbuzi/garbuz-lunga-piena-di-napoli-za-10-nas.-(egr-35).html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/ovochi/garbuzi/garbuz-ukrainskij-bagatoplidnij-za-3-g.html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/ovochi/garbuzi/garbuz-czukini-viktoriya.html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/ovochi/garbuzi/garbuz-rozhevij-banan-za-2-g.html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/ovochi/garbuzi/garbuz-rodzinka-za-10-nas.html
https://soncesad.com/katalog/nashi-akczii/nabir-ovochiv-ekonomiya-35-40.html
https://soncesad.com/katalog/nashi-akczii/borshhovij-nabir-ekonomiya-35-40.html
https://soncesad.com/katalog/nashi-akczii/nabir-%C2%ABpomidornij-bum%C2%BB.html
https://soncesad.com/katalog/nashi-akczii/nabir-perczyu-duxmyanij-aromat.html
https://soncesad.com/katalog/nashi-akczii/nabir-chornobrivcziv-%C2%ABditinstvo%C2%BB.html
https://soncesad.com/katalog/nashi-akczii/nabir-ajstr-rozmaittya-koloriv.html
https://soncesad.com/katalog/nashi-akczii/nabir-czinij-%C2%ABfeeriya%C2%BB.html
https://soncesad.com/katalog/nashi-akczii/nabir-yaskrava-klumba.html
https://soncesad.com/katalog/nashi-akczii/nabir-%C2%ABkazkovij-dvir%C2%BB.html


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

54
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https://soncesad.com/katalog/sadzhanczi/yagidni-shhe/smorodina/sadzhanecz-smorodina-zoloto-inkiv.html
https://soncesad.com/katalog/sadzhanczi/yagidni-shhe/smorodina/sadzhanecz-smorodina-sloza-isidi.html
https://soncesad.com/katalog/sadzhanczi/yagidni-shhe/smorodina/sadzhanecz-smorodina-shaman.html
https://soncesad.com/katalog/sadzhanczi/yagidni-shhe/smorodina/sadzhanecz-smorodina-podarok-astaxova.html


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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https://soncesad.com/katalog/sadzhanczi/kimnatni/ekzotichni/sadzhanecz-granat-gyulosha-rozheva.html
https://soncesad.com/katalog/sadzhanczi/kimnatni/ekzotichni/sadzhanecz-granat-ak-dona.html


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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Код ОКН означає, що рослина в контейнері!

https://soncesad.com/katalog/sadzhanczi/yagidni-shhe/malina/sadzhanecz-malina-lyashka-okn.html
https://soncesad.com/katalog/sadzhanczi/yagidni-shhe/malina/sadzhanecz-malina-mariya-okn.html
https://soncesad.com/katalog/sadzhanczi/yagidni-shhe/malina/sadzhanecz-malina-polonez.html
https://soncesad.com/katalog/sadzhanczi/yagidni-shhe/malina/sadzhanecz-malina-oranzheve-chudo.html
https://soncesad.com/katalog/sadzhanczi/yagidni-shhe/malina/sadzhanecz-malina-dabl-gold.html
https://soncesad.com/katalog/sadzhanczi/yagidni-shhe/malina/sadzhanecz-malina-zhozeli.html
https://soncesad.com/katalog/sadzhanczi/yagidni/godzhi/godzhi-tibetske-okn-631-(0,5-1,5-l).html
https://soncesad.com/katalog/sadzhanczi/yagidni/godzhi/sadzhanecz-godzhi-svit-amber-okn-1821-za-(0,5-1,5-l)2.html
https://soncesad.com/katalog/sadzhanczi/yagidni/godzhi/sadzhanecz-godzhi-magiya-lyubovi.html
https://soncesad.com/katalog/sadzhanczi/yagidni/gumi/gumi-(okn-218).html


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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https://soncesad.com/katalog/sadzhanczi/yagidni-shhe/ozhina/sadzhanecz-ozhina-blek-dzhem.html


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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https://soncesad.com/katalog/sadzhanczi/yagidni-shhe/chorniczya-(loxina)/eliot-okn-223-(0,5-1,5-l).html
https://soncesad.com/katalog/sadzhanczi/yagidni-shhe/chorniczya-(loxina)/chorniczya-denis-blyu-okn-292-(0,5-1,5-l).html
https://soncesad.com/katalog/sadzhanczi/yagidni-shhe/chorniczya-(loxina)/chorniczya-fiolenti-(okn-2728)-za-0,5-1,5-l.html
https://soncesad.com/katalog/sadzhanczi/yagidni-shhe/chorniczya-(loxina)/chorniczya-patriot-(okn-552)-za-0,5-1,5-l.html
https://soncesad.com/katalog/sadzhanczi/yagidni-shhe/chorniczya-(loxina)/chorniczya-spartan-okn-297-(0,5-1,5-l).html
https://soncesad.com/katalog/sadzhanczi/yagidni-shhe/chorniczya-(loxina)/chendler-okn-298-(0,5-1,5-l).html
https://soncesad.com/katalog/sadzhanczi/yagidni/aktinidiya/aktinidiya-arguta-cholovicha-okn-1075-(0,5-1,5-l).html
https://soncesad.com/katalog/sadzhanczi/yagidni/aktinidiya/sadzhanecz-aktinidiya-purpurova-za-0,5-1,5-l.html
https://soncesad.com/katalog/sadzhanczi/yagidni/aktinidiya/sadzhanecz-aktinidiya-arguta-skarlet-september.html
https://soncesad.com/katalog/sadzhanczi/yagidni/aktinidiya/sadzhanecz-aktinidiya-figurna-za-0,5-1,5-l.html
https://soncesad.com/katalog/sadzhanczi/yagidni/zhuravlina/sadzhanecz-zhuravlina-stivens-za-okn.html
https://soncesad.com/katalog/sadzhanczi/yagidni/zhuravlina/zhuravlina-ben-lir-okn-97-(0,5-1,5-l).html


 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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КОРИСНІ ПОРАДИ



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!

https://soncesad.com/katalog/sadzhanczi/yagidni-shhe/suniczya/suniczya-garmoniya-(isu-74).html
https://soncesad.com/katalog/sadzhanczi/yagidni-shhe/suniczya/sadzhanecz-suniczya-sadova-fortuna-za-5-sht.html
https://soncesad.com/katalog/sadzhanczi/yagidni-shhe/suniczya/suniczya-albion-(isu-1).html


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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https://soncesad.com/katalog/sadzhanczi/yagidni-shhe/suniczya/suniczya-sadova-salsa-za-5sht.html
https://soncesad.com/katalog/sadzhanczi/yagidni-shhe/suniczya/suniczya-sadova-murano-(isu-31).html
https://soncesad.com/katalog/sadzhanczi/yagidni-shhe/suniczya/sadzhanecz-suniczya-sadova-sandra-za-5-sht.html
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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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https://soncesad.com/katalog/sadzhanczi/yagidni-shhe/suniczya/sadzhanecz-suniczya-lisova-zhovte-chudo.html
https://soncesad.com/katalog/sadzhanczi/yagidni-shhe/suniczya/sadzhanecz-suniczya-lisova-oleksandriya.html


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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https://soncesad.com/katalog/nasinnya/inshe-nasinnya/siderati/faczeliya-za-0,5-kg-(esd-1).html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/inshe-nasinnya/siderati/siderat-lyupin-za-0,5-kg.html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/inshe-nasinnya/siderati/siderat-redka-olijna-za-0,5-kg.html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/inshe-nasinnya/siderati/girchiczya-bila-za-1-kg-(esd-10).html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/inshe-nasinnya/siderati/grechka-za-0,5-kg.html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/inshe-nasinnya/siderati/konyushina-chervona-za-0.5-kg-(esd-7).html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/inshe-nasinnya/siderati/lon-za-0,5-kg-(esd-17).html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/inshe-nasinnya/siderati/sudanska-trava-za-0,5-kg-(esd-5v).html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/inshe-nasinnya/siderati/sudanska-trava-za-0,5-kg-(esd-5v).html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/inshe-nasinnya/siderati/travosumish-%C2%ABpasovishhna%C2%BB.html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/inshe-nasinnya/gazonna-trava/tomat-skorospilka-za-0,25-g.html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/inshe-nasinnya/gazonna-trava/gazonna-trava-universalna-(egt-4).html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/inshe-nasinnya/gazonna-trava/trava-gazonna-mavritanska-(egt-5).html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/inshe-nasinnya/gazonna-trava/gazonna-trava-tinovitrivala.html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/inshe-nasinnya/gazonna-trava/gazonna-trava-sportivna-(egt-1).html
https://soncesad.com/katalog/nasinnya/inshe-nasinnya/gazonna-trava/gazonna-trava-posuxostijka.html
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https://soncesad.com/katalog/dlya-sadu/vid-xvorob/fungiczidi/midnij-kuporos-uzz-101.html
https://soncesad.com/katalog/dlya-sadu/vid-shkidnikiv/zaliznij-kuporos-(uzz-107v)-za-500-g.html
https://soncesad.com/katalog/dlya-sadu/xim.-zaxist-roslin/kompleks-zasobiv-zaxistu/bordoska-sumish-(200-g)-uzz-103.html
https://soncesad.com/katalog/dlya-sadu/vid-xvorob/kompleksni-preparati/brunka-za-20-ml-uzz-369.html
https://soncesad.com/katalog/dlya-sadu/vid-xvorob/fungiczidi/mobil-(analog-xorusa)-za-3-g.html
https://soncesad.com/katalog/dlya-sadu/vid-xvorob/kompleksni-preparati/fital-za-20-ml-uzz-370.html
https://soncesad.com/katalog/dlya-sadu/protrujniki/vid-shkidnikiv/protrunik-teksio-velum-(prestizh)-za-20-ml.html
https://soncesad.com/katalog/dlya-sadu/vid-xvorob/fungiczidi/magnikur-sensejshen-za-5-ml-uzz-278.html
https://soncesad.com/katalog/dlya-sadu/vid-xvorob/fungiczidi/topsin-m-za-15-g.html
https://soncesad.com/katalog/dlya-sadu/vid-shkidnikiv/insekticzidi/provanto-vernal-(2-ml)-uzz-57.html
https://soncesad.com/katalog/dlya-sadu/vid-shkidnikiv/insekticzidi/aktara-(1,4-g)-uzz-59.html
https://soncesad.com/katalog/dlya-sadu/vid-xvorob/fungiczidi/topaz-za-3-ml-uzz-96b.html
https://soncesad.com/katalog/dlya-sadu/vid-shkidnikiv/insekticzidi/enzhio-(3,6-ml)-uzz-62.html
https://soncesad.com/katalog/dlya-sadu/vid-xvorob/fungiczidi/magnikur-gard-za-8-g-uzz-275.html
https://soncesad.com/katalog/dlya-sadu/biozaxist-roslin/bioprilipach/liposam-za-8-ml-uzz-195.html
https://soncesad.com/katalog/dlya-sadu/vid-xvorob/fungiczidi/ridomil-gold-(25-g)-uzz-105.html
https://soncesad.com/katalog/dlya-sadu/vid-shkidnikiv/insekticzidi/aktellik-(6-ml)-uzz-66.html
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https://soncesad.com/katalog/dlya-sadu/biozaxist-roslin/biofungiczidi/mikoxelp-za-20-g-uzz-209a.html
https://soncesad.com/katalog/dlya-sadu/vid-xvorob/fungiczidi/trixodermin-(planriz)-za-20-g.html
https://soncesad.com/katalog/dlya-sadu/biozaxist-roslin/fitosporin-za-10-g.html
https://soncesad.com/katalog/dlya-sadu/biozaxist-roslin/bioinsekticzidi/koroladoczid-za-20-g.html
https://soncesad.com/katalog/dlya-sadu/biozaxist-roslin/biofungiczidi/fitodoktor-za-20-g.html
https://soncesad.com/katalog/dlya-sadu/biozaxist-roslin/bioinsekticzidi/aktarofit-za-10-g.html
https://soncesad.com/katalog/dlya-sadu/biozaxist-roslin/bioinsekticzidi/bitoksibaczilin-btu-r-za-35-ml-uzz-208.html
https://soncesad.com/katalog/dlya-sadu/biozaxist-roslin/bioinsekticzidi/lepidoczid-btu-r-za-35-ml-uzz-206.html
https://soncesad.com/katalog/dlya-sadu/dobriva/mineralni-dobriva/gaubsin-za-200-ml.html
https://soncesad.com/katalog/dlya-sadu/xim.-zaxist-roslin/biopreparati/bioshhit-%C2%ABfitoverm%C2%BB-za-2-ml-uzz-238.html
https://soncesad.com/katalog/dlya-sadu/vid-shkidnikiv/insekticzidi/aktofit-(40-ml)-uzz-122m.html
https://soncesad.com/katalog/dlya-sadu/vid-shkidnikiv/vid-koloradskogo-zhuka/ato-%C2%ABzhuk%C2%BB-3-ml-guliver-stimul-10-ml-uzz-249.html
https://soncesad.com/katalog/dlya-sadu/vid-shkidnikiv/vid-koloradskogo-zhuka/koragen-za-1,2-ml.html
https://soncesad.com/katalog/dlya-sadu/vid-shkidnikiv/insekticzidi/ratibor-bio-za-4-ml.html
https://soncesad.com/katalog/dlya-sadu/vid-shkidnikiv/insekticzidi/presto-(15-ml)-uzz-89v.html
https://soncesad.com/katalog/dlya-sadu/vid-shkidnikiv/vid-koloradskogo-zhuka/napoval-(3-ml)-uzz-151.html
https://soncesad.com/katalog/dlya-sadu/vid-shkidnikiv/vid-koloradskogo-zhuka/insekticzid-bliskavka-za-2-ml.html
https://soncesad.com/katalog/dlya-sadu/vid-shkidnikiv/insekticzidi/napoval-(15-ml)-uzz-151m.html
https://soncesad.com/katalog/dlya-sadu/vid-shkidnikiv/insekticzidi/provanto-maksi-(1-g)-uzz-69.html
https://soncesad.com/katalog/dlya-sadu/vid-shkidnikiv/insekticzidi/provanto-maksi-(1-g)-uzz-69.html
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https://soncesad.com/katalog/dlya-sadu/dobriva/mineralni-dobriva/dobrivo-dlya-poluniczi-(100-gr)-uzz-2.html
https://soncesad.com/katalog/dlya-sadu/dobriva/mineralni-dobriva/dobrivo-dlya-troyand-(100-gr)-uzz-6.html
https://soncesad.com/katalog/dlya-sadu/dobriva/mineralni-dobriva/dobrivo-dlya-xvojnix-za-100-g.html
https://soncesad.com/katalog/dlya-sadu/dobriva/mineralni-dobriva/dobrivo-dlya-kvituchix-roslin-(100-gr)-uzz-11.html
https://soncesad.com/katalog/dlya-sadu/dobriva/mineralni-dobriva/dobriva-dlya-koreneplodiv-(300)-uzz-3v.html
https://soncesad.com/katalog/dlya-sadu/dobriva/mineralni-dobriva/dobrivo-dlya-vinogradu-(100gr)-uzz-1.html
https://soncesad.com/katalog/dlya-sadu/dobriva/mineralni-dobriva/dobrivo-dlya-pomidoriv-ta-perczyu-(100)-uzz-5.html
https://soncesad.com/katalog/dlya-sadu/dobriva/mineralni-dobriva/dobrivo-dlya-gazoniv-(300-gr)-uzz-15v.html
https://soncesad.com/katalog/dlya-sadu/dobriva/mineralni-dobriva/dobrivo-dlya-plodovo-yagidnix-kultur-(300-gr)-uzz-12v.html
https://soncesad.com/katalog/dlya-sadu/dobriva/mineralni-dobriva/dobrivo-dlya-dekorativno-listyanix-(100-gr)-uzz-7.html
https://soncesad.com/katalog/dlya-sadu/dobriva/dobriva-dlya-kimnatnix/dobrivo-dlya-kimnatnix-za-100-g-uzz-10.html
https://soncesad.com/katalog/dlya-sadu/dobriva/mineralni-dobriva/plantafol-npk-30.10.10-uzz-81.html
https://soncesad.com/katalog/dlya-sadu/dobriva/mineralni-dobriva/karbamid-(sechovina)-za-1-kg.html
https://soncesad.com/katalog/dlya-sadu/dobriva/mineralni-dobriva/plantafol-npk-20.20.20-uzz-84.html
https://soncesad.com/katalog/dlya-sadu/dobriva/mineralni-dobriva/plantafol-npk-10.54.10-uzz-82.html
https://soncesad.com/katalog/dlya-sadu/dobriva/mineralni-dobriva/plantafol-npk-5.15.45-uzz-85.html
https://soncesad.com/katalog/dlya-sadu/dobriva/mineralni-dobriva/plantafol-npk-0.25.50-uzz-83.html
https://soncesad.com/katalog/dlya-sadu/dobriva/mineralni-dobriva/majster-agro-lyuks-npk-20.20.20-uzz-79.html
https://soncesad.com/katalog/dlya-sadu/dobriva/dobriva-dlya-kimnatnix/majster-agro-dlya-kimnatnix-roslin-uzz-119.html
https://soncesad.com/katalog/dlya-sadu/dobriva/mineralni-dobriva/karbamid-(sechovina)-za-1-kg.html
https://soncesad.com/katalog/dlya-sadu/dobriva/mineralni-dobriva/amiachna-selitra-za-1-kg.html
https://soncesad.com/katalog/dlya-sadu/dobriva/mineralni-dobriva/kalij-xloristij-za-1-kg.html
https://soncesad.com/katalog/dlya-sadu/dobriva/mineralni-dobriva/pidkislyuvach-%D2%91runtu-dlya-chorniczi-i-yagidnix-kultur-za-300-g.html
https://soncesad.com/katalog/dlya-sadu/dobriva/mineralni-dobriva/nitroamofoska-za-1-kg.html
https://soncesad.com/katalog/dlya-sadu/dobriva/mineralni-dobriva/superfosfat-za-1-kg.html
https://soncesad.com/katalog/dlya-sadu/dobriva/mineralni-dobriva/sulfat-amoniyu-za-1-kg.html
https://soncesad.com/katalog/dlya-sadu/dobriva/mineralni-dobriva/sulfat-kaliya-za-1-kg.html
https://soncesad.com/katalog/dlya-sadu/dobriva/mineralni-dobriva/kalimagnezij-za-2-kg.html
https://soncesad.com/katalog/dlya-sadu/dobriva/mineralni-dobriva/vermisol-dlya-sadu-ta-gorodu-za-0,5-l-uzz-222v.html
https://soncesad.com/katalog/dlya-sadu/biozaxist-roslin/kapusta-pekinska-kitajskij-veleten-za-0,5-g.html
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https://soncesad.com/katalog/dlya-sadu/stimulyatori-rostu/regulyator-rostu/zelenij-shhit-%C2%ABzav%E2%80%99yaz%C2%BB-za-2-g-uzz-325.html
https://soncesad.com/katalog/dlya-sadu/stimulyatori-rostu/regulyator-rostu/zelenij-shhit-%C2%ABbuton%C2%BB-za-2-g.html
https://soncesad.com/katalog/dlya-sadu/stimulyatori-rostu/regulyator-rostu/agromiks-%C2%ABczirkon-maksi%C2%BB-za-2-ml-uzz-188.html
https://soncesad.com/katalog/dlya-sadu/stimulyatori-rostu/regulyator-rostu/ukorinyuvach-%C2%ABkornevin%C2%BB-za-5-g-uzz-192.html
https://soncesad.com/katalog/dlya-sadu/stimulyatori-rostu/regulyator-rostu/agromiks-%C2%ABepin-maksi%C2%BB-za-2-ml-uzz-330.html
https://soncesad.com/katalog/dlya-sadu/dobriva/mineralni-dobriva/izabion-za-20-ml-uzz-281.html
https://soncesad.com/katalog/dlya-sadu/stimulyatori-rostu/regulyator-rostu/biostimulyator-radifarm.html
https://soncesad.com/katalog/dlya-sadu/protrujniki/vid-shkidnikiv/protrunik-teksio-velum-(prestizh)-za-20-ml.html
https://soncesad.com/katalog/dlya-sadu/protrujniki/vid-shkidnikiv/selest-top-za-20-ml-uzz-304.html
https://soncesad.com/katalog/dlya-sadu/vid-xvorob/fungiczidi/tirana-za-15-ml-uzz-87.html
https://soncesad.com/katalog/dlya-sadu/protrujniki/vid-xvorob/protrujnik-shedevr-za-15-ml.html
https://soncesad.com/katalog/dlya-sadu/protrujniki/vid-shkidnikiv/as-selektivavangard-kartoplya-3030-ml-uzz-310.html
https://soncesad.com/katalog/dlya-sadu/vid-shkidnikiv/vid-krotiv/antikrot-dimova-shashka-uzz-50.html
https://soncesad.com/katalog/dlya-sadu/vid-shkidnikiv/vid-krotiv/antikrit-granuli.html
https://soncesad.com/katalog/dlya-sadu/vid-shkidnikiv/vid-grizuniv/smert-shhuram-%E2%84%961-za-200-g-uzz-43.html
https://soncesad.com/katalog/dlya-sadu/vid-shkidnikiv/vid-murax/antimurav%E2%80%99in-za-20-g-granul.html
https://soncesad.com/katalog/dlya-sadu/vid-shkidnikiv/vid-medvedki/antimedvedki-za-120-g-granul-uzz-346.html
https://soncesad.com/katalog/dlya-sadu/vid-shkidnikiv/vid-murax/bros-vid-murax-za-10-g-uzz-371.html
https://soncesad.com/katalog/dlya-sadu/vid-shkidnikiv/insekticzidi/antixrushh-(10-ml)-uzz-18.html
https://soncesad.com/katalog/dlya-sadu/xim.-zaxist-roslin/biopreparati/entoczid-za-100-g-uzz-167.html
https://soncesad.com/katalog/dlya-sadu/vid-shkidnikiv/inicziator.html
https://soncesad.com/katalog/dlya-sadu/vid-shkidnikiv/vid-slimakiv-ta-ravlikiv/antislimak-za-20-g-(granula)-uzz-39.html
https://soncesad.com/katalog/dlya-sadu/vid-shkidnikiv/vid-grizuniv/zernova-prinada-vid-mishej-ta-shhuriv.html
https://soncesad.com/katalog/dlya-sadu/vid-shkidnikiv/vid-grizuniv/klejova-pastka-vid-mishej-ta-shhuriv.html
https://soncesad.com/katalog/dlya-sadu/vid-buryaniv/gerbiczidi/glifovit-ekstra-za-100-ml-uzz-291.html
https://soncesad.com/katalog/dlya-sadu/vid-buryaniv/gerbiczidi/uragan-forte-za-100-ml-uzz-26.html
https://soncesad.com/katalog/dlya-sadu/vid-buryaniv/gerbiczidi/permaklin-likvid-za-20-ml-uzz-303.html
https://soncesad.com/katalog/dlya-sadu/vid-buryaniv/gerbiczidi/golf-za-3-g-uzz-298.html


  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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https://soncesad.com/katalog/sadzhanczi/plodovi/yabluni/yablunya-antonivka-(iyab-45).html
https://soncesad.com/katalog/sadzhanczi/plodovi/yabluni/yablunya-slava-peremozhczyam-iyab-41.html
https://soncesad.com/katalog/sadzhanczi/plodovi/yabluni/sadzhanecz-yablunya-beni-shogun.html
https://soncesad.com/katalog/sadzhanczi/plodovi/yabluni/sadzhanecz-yabluna-era.html
https://soncesad.com/katalog/sadzhanczi/plodovi/yabluni/yablunya-dzhumbo-pomm-iab-138.html
https://soncesad.com/katalog/sadzhanczi/plodovi/yabluni/yablunya-chervonom%E2%80%99yasa-baya-marisa-iyab-140.html
https://soncesad.com/katalog/sadzhanczi/plodovi/yabluni/kopiya-yablunya-ligol-(iyab-27).html
https://soncesad.com/katalog/sadzhanczi/plodovi/yabluni/yablunya-royal-red-delishes-iyab-110.html
https://soncesad.com/katalog/sadzhanczi/plodovi/yabluni/kopiya-sadzhanecz-yablunya-florina.html
https://soncesad.com/katalog/sadzhanczi/plodovi/yabluni/kopiya-yablunya-xonej-krisp-(iyab-1).html
https://soncesad.com/katalog/sadzhanczi/plodovi/yabluni/yablunya-chempion-iyab-26.html
https://soncesad.com/katalog/sadzhanczi/plodovi/yabluni/sadzhanecz-yablunya-katerina.html
https://soncesad.com/katalog/sadzhanczi/plodovi/yabluni/yablunya-bilij-naliv-iyab-21.html
https://soncesad.com/katalog/sadzhanczi/plodovi/yabluni/sadzhanecz-yablunya-dolgo-(rajske-yabluko).html
https://soncesad.com/katalog/sadzhanczi/plodovi/kolonovidni/yablunya-kolonovidna-bolero-iyab-6.html
https://soncesad.com/katalog/sadzhanczi/plodovi/yabluni/sadzhanecz-yablunya-kolonovidna-gotika.html


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
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https://soncesad.com/katalog/sadzhanczi/plodovi/grushi/grusha-riks-igr-31.html
https://soncesad.com/katalog/sadzhanczi/plodovi/grushi/grusha-vesilna-igr-9.html
https://soncesad.com/katalog/sadzhanczi/plodovi/grushi/sadzhanecz-grusha-noyabrska.html
https://soncesad.com/katalog/sadzhanczi/plodovi/grushi/sadzhanecz-grusha-vilyams.html
https://soncesad.com/katalog/sadzhanczi/plodovi/grushi/grusha-parizhanka-(igr-14).html
https://soncesad.com/katalog/sadzhanczi/plodovi/grushi/grusha-lisova-krasunya(igr-28)-119-grn-za-sht.html
https://soncesad.com/katalog/sadzhanczi/plodovi/grushi/sadzhanecz-grusha-kyure.html
https://soncesad.com/katalog/sadzhanczi/plodovi/grushi/grusha-limonka(igr-84).html
https://soncesad.com/katalog/sadzhanczi/plodovi/grushi/grusha-kolonovidna-medova-(igr-25).html
https://soncesad.com/katalog/sadzhanczi/plodovi/grushi/sadzhanecz-grusha-xosui.html
https://soncesad.com/katalog/sadzhanczi/plodovi/grushi/sadzhanecz-grusha-shinko.html
https://soncesad.com/katalog/sadzhanczi/plodovi/grushi/grusha-sekui(igr-91)-199-grn-za-sht.html
https://soncesad.com/katalog/sadzhanczi/plodovi/abrikosi/sadzhanecz-kolonovidnij-gibrid-sliva-abrikos-aprium.html
https://soncesad.com/katalog/sadzhanczi/plodovi/persik/sharafuga-(ips-79).html
https://soncesad.com/katalog/sadzhanczi/plodovi/abrikosi/sadzhanecz-nektarin-xarko.html
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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

https://soncesad.com/katalog/sadzhanczi/plodovi/xurma/xurma-virginska-krupnoplidna.html
https://soncesad.com/katalog/sadzhanczi/plodovi/xurma/sadzhanecz-xurma-korolok.html
https://soncesad.com/katalog/sadzhanczi/plodovi/persik/persik-po-ips-5.html
https://soncesad.com/katalog/sadzhanczi/plodovi/persik/persik-bilij-lebid-(ips-14).html
https://soncesad.com/katalog/sadzhanczi/plodovi/persik/sadzhanecz-persik-kiivskij-rannij.html
https://soncesad.com/katalog/sadzhanczi/plodovi/persik/persik-top-svit-(ips-28).html
https://soncesad.com/katalog/sadzhanczi/plodovi/persik/persik-kondor-ips-36.html
https://soncesad.com/katalog/sadzhanczi/plodovi/persik/sadzhanecz-persik-fleming-fyuri.html
https://soncesad.com/katalog/sadzhanczi/plodovi/persik/persik-kolonovidnij-shtajnberg-(ips-60).html
https://soncesad.com/katalog/sadzhanczi/plodovi/nektarin/sadzhanecz-nektarin-vang-8.html
https://soncesad.com/katalog/sadzhanczi/plodovi/shovkoviczya/sadzhanecz-shovkoviczya-rozheve-merezhivo.html
https://soncesad.com/katalog/sadzhanczi/plodovi/shovkoviczya/sazhenecz-shelkovicza-chernaya-baronessa.html
https://soncesad.com/katalog/sadzhanczi/plodovi/abrikosi/sadzhanecz-nektarin-xarko.html


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

https://soncesad.com/katalog/sadzhanczi/plodovi/slivi/sadzhanecz-sliva-bogatirska.html
https://soncesad.com/katalog/sadzhanczi/plodovi/slivi/sadzhanecz-sliva-amers.html
https://soncesad.com/katalog/sadzhanczi/plodovi/slivi/sadzhanecz-sliva-chachakska-rannya.html
https://soncesad.com/katalog/sadzhanczi/plodovi/slivi/sadzhanecz-sliva-renklod-altana.html
https://soncesad.com/katalog/sadzhanczi/plodovi/slivi/sliva-medova-isl-23.html
https://soncesad.com/katalog/sadzhanczi/plodovi/slivi/sliva-vengerka-(ugorka)-yuvilejna-isl-68.html
https://soncesad.com/katalog/sadzhanczi/plodovi/slivi/sliva-kolonovidna-mirabel.html
https://soncesad.com/katalog/sadzhanczi/plodovi/vishni/sadzhanecz-vishnya-povstista.html
https://soncesad.com/katalog/sadzhanczi/plodovi/vishni/vishnya-shokoladniczya-ivsh-11.html
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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
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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

https://soncesad.com/katalog/sadzhanczi/plodovi/funduk/funduk-katalonskij-(ifn-5).html
https://soncesad.com/katalog/sadzhanczi/plodovi/funduk/funduk-vebba-czinnij.html
https://soncesad.com/katalog/sadzhanczi/plodovi/funduk/funduk-segorb-(ifn-13).html
https://soncesad.com/katalog/sadzhanczi/plodovi/funduk/funduk-vebba-czinnij.html
https://soncesad.com/katalog/sadzhanczi/plodovi/gorixi/greczkij-gorix-veleten-(igg-7).html
https://soncesad.com/katalog/sadzhanczi/plodovi/ajva/ajva-rumo-(iav-8).html
https://soncesad.com/katalog/sadzhanczi/plodovi/ajva/ajva-rumo-iav-8.html
https://soncesad.com/katalog/sadzhanczi/plodovi/migdal/migdal-antik-(img-7).html
https://soncesad.com/katalog/sadzhanczi/plodovi/migdal/migdal-delon-(img-10).html
https://soncesad.com/katalog/sadzhanczi/plodovi/migdal/migdal-nonparel-(img-9).html
https://soncesad.com/katalog/sadzhanczi/plodovi/inzhir/inzhir-kadota-(inzh-3).html
https://soncesad.com/katalog/sadzhanczi/yagidni/kizil/kizil-volodimirskij-shheplenij-(ikz-8).html
https://soncesad.com/katalog/sadzhanczi/yagidni/kizil/kizil-yantarnij-shheplenij-(ikz-3).html
https://soncesad.com/katalog/sadzhanczi/yagidni/kizil/sadzhanecz-kizil-mikolka.html
https://soncesad.com/katalog/sadzhanczi/plodovi/inzhir/inzhir-muason.html


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
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https://soncesad.com/katalog/sadzhanczi/yagidni-shhe/smorodina/smorodina-yuvilejna-kopanya-(ism-9).html
https://soncesad.com/katalog/sadzhanczi/yagidni-shhe/smorodina/smorodina-selechenska-(ism-41).html
https://soncesad.com/katalog/sadzhanczi/yagidni-shhe/smorodina/smorodina-chornij-bumer-(ism-42).html
https://soncesad.com/katalog/sadzhanczi/yagidni-shhe/smorodina/joshta-(iash-1).html
https://soncesad.com/katalog/sadzhanczi/yagidni-shhe/porichka/sadzhanecz-porichka-viksne.html
https://soncesad.com/katalog/sadzhanczi/yagidni-shhe/porichka/sadzhanecz-porichka-saxarna.html
https://soncesad.com/katalog/sadzhanczi/yagidni-shhe/porichka/porichka-imperatorska-bila.html
https://soncesad.com/katalog/sadzhanczi/yagidni/agrus/sadzhanecz-agrus-finik.html
https://soncesad.com/katalog/sadzhanczi/yagidni/agrus/sadzhanecz-agrus-rodnik.html
https://soncesad.com/katalog/sadzhanczi/yagidni/agrus/sadzhanecz-a%D2%91rus-uralskij-izumrud.html
https://soncesad.com/katalog/sadzhanczi/yagidni-shhe/malina/sadzhanecz-malina-versal.html
https://soncesad.com/katalog/sadzhanczi/yagidni-shhe/malina/sadzhanecz-malina-zeva.html
https://soncesad.com/katalog/sadzhanczi/yagidni-shhe/malina/sadzhanecz-malina-rankova-rosa.html
https://soncesad.com/katalog/sadzhanczi/yagidni-shhe/malina/sadzhanecz-malina-mariya.html
https://soncesad.com/katalog/sadzhanczi/yagidni-shhe/malina/malina-marastar-(iml-53).html


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

81

ДАРУЄМО НАБІР ГОЛЛАНДСЬКИХ ЦИБУЛИН КВІТІВ КОЖНОМУ ЗАМОВНИКУ ЦИБУЛИН І  
КОРЕНЕВИЩ КВІТІВ, КАРТОПЛІ НА СУМУ ПОНАД 750 ГРН.

https://soncesad.com/katalog/czibulini/czibulini-kvitiv/lilii/liliya-ot-gibrid-debby-(all-221).html
https://soncesad.com/katalog/czibulini/czibulini-kvitiv/lilii/liliya-azijska-red-highland.html
https://soncesad.com/katalog/czibulini/czibulini-kvitiv/lilii/liliya-maxrova-double-sensation-(all-263).html
https://soncesad.com/katalog/czibulini/czibulini-kvitiv/lilii/liliya-azijska-povna-fata-morgana-(all-10).html
https://soncesad.com/katalog/czibulini/czibulini-kvitiv/lilii/liliya-maxrova-elodie-(all-138).html
https://soncesad.com/katalog/czibulini/czibulini-kvitiv/lilii/liliya-ot-gibrid-passion-moon-(all-236).html
https://soncesad.com/katalog/czibulini/czibulini-kvitiv/lilii/liliya-ot-gibrid-anastasia-(all-75).html
https://soncesad.com/katalog/czibulini/czibulini-kvitiv/lilii/liliya-ot-gibrid-anastasia-(all-75).html
https://soncesad.com/katalog/czibulini/czibulini-kvitiv/lilii/liliya-trubchasta-pink-perfection-(all-26).html
https://soncesad.com/katalog/czibulini/korenevishha-kvitiv-(bagatorichniki)/lilijniki/lilijnik-buzz-bomb-(aln-86).html
https://soncesad.com/katalog/czibulini/korenevishha-kvitiv-(bagatorichniki)/lilijniki/lilejnik-golden-orchid-(aln-68).html
https://soncesad.com/katalog/czibulini/korenevishha-kvitiv-(bagatorichniki)/lilijniki/lilijnik-jovial-(aln-69).html
https://soncesad.com/katalog/czibulini/korenevishha-kvitiv-(bagatorichniki)/lilijniki/lilijnik-mary-todd-(aln-56).html
https://soncesad.com/katalog/czibulini/korenevishha-kvitiv-(bagatorichniki)/lilijniki/lilijnik-solid-scarlet-(aln-126).html
https://soncesad.com/katalog/czibulini/korenevishha-kvitiv-(bagatorichniki)/lilijniki/lilijnik-spirit-of-freedom-(aln-62).html
https://soncesad.com/katalog/czibulini/korenevishha-kvitiv-(bagatorichniki)/lilijniki/lilijnik-golden-gift-(aln-102).html


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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https://soncesad.com/katalog/czibulini/korenevishha-kvitiv-(bagatorichniki)/pivonii/pivoniya-bella-donna.html
https://soncesad.com/katalog/czibulini/korenevishha-kvitiv-(bagatorichniki)/pivonii/pivoniya-gay-paree.html
https://soncesad.com/katalog/czibulini/korenevishha-kvitiv-(bagatorichniki)/pivonii/pivoniya-francoise-ortegat-(apv-53)-za-sht.html
https://soncesad.com/katalog/czibulini/korenevishha-kvitiv-(bagatorichniki)/pivonii/pivoniya-madame-calot.html
https://soncesad.com/katalog/czibulini/korenevishha-kvitiv-(bagatorichniki)/pivonii/pivoniya-gardenia.html
https://soncesad.com/katalog/czibulini/korenevishha-kvitiv-(bagatorichniki)/pivonii/pivoniya-honey-gold-apv-28.html
https://soncesad.com/katalog/czibulini/korenevishha-kvitiv-(bagatorichniki)/pivonii/pivoniya-nice-gal.html
https://soncesad.com/katalog/czibulini/korenevishha-kvitiv-(bagatorichniki)/pivonii/pivoniya-nippon-beauty-apv-30.html
https://soncesad.com/katalog/czibulini/korenevishha-kvitiv-(bagatorichniki)/pivonii/pivoniya-paul-m.-wild.html
https://soncesad.com/katalog/czibulini/korenevishha-kvitiv-(bagatorichniki)/pivonii/pivoniya-raspberry-sundae-(apv-40)-za-sht.html
https://soncesad.com/katalog/czibulini/korenevishha-kvitiv-(bagatorichniki)/pivonii/pivoniya-itoh-cora-louise-(apv-50)-za-sht.html
https://soncesad.com/katalog/czibulini/korenevishha-kvitiv-(bagatorichniki)/pivonii/pivoniya-red-charm-(apv-41)-za-sht.html
https://soncesad.com/katalog/czibulini/korenevishha-kvitiv-(bagatorichniki)/pivonii/pivoniya-itoh-lemon-dream.html
https://soncesad.com/katalog/czibulini/korenevishha-kvitiv-(bagatorichniki)/pivonii/pivoniya-itoh-old-rose-dandy.html
https://soncesad.com/katalog/czibulini/korenevishha-kvitiv-(bagatorichniki)/pivonii/pivoniya-itoh-canary-brilliants.html
https://soncesad.com/katalog/czibulini/korenevishha-kvitiv-(bagatorichniki)/pivonii/pivoniya-itoh-cora-louise.html


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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https://soncesad.com/katalog/czibulini/czibulini-kvitiv/lyutiki-(zhovtecz)/lyutik-oranzhevij-(azhv-23).html
https://soncesad.com/katalog/czibulini/czibulini-kvitiv/lyutiki-(zhovtecz)/zhovtecz-(lyutik)-aviv-picotee-red.html
https://soncesad.com/katalog/czibulini/czibulini-kvitiv/lyutiki-(zhovtecz)/lyutik-bilij.html
https://soncesad.com/katalog/czibulini/czibulini-kvitiv/lyutiki-(zhovtecz)/lyutik-fioletovij.html
https://soncesad.com/katalog/czibulini/korenevishha-kvitiv-(bagatorichniki)/irisi/iris-gollandskij-blue-magic.html
https://soncesad.com/katalog/czibulini/korenevishha-kvitiv-(bagatorichniki)/irisi/iris-golandskij-golden-harvest.html
https://soncesad.com/katalog/czibulini/korenevishha-kvitiv-(bagatorichniki)/irisi/iris-gollandskij-eye-of-the-tiger.html
https://soncesad.com/katalog/czibulini/czibulini-kvitiv/gimenokalis/gimenokalis-harrisiana-(agm-1).html
https://soncesad.com/katalog/czibulini/czibulini-kvitiv/anemoni/anemona-coronaria-admiral-(aan-17-za-3-sht.).html
https://soncesad.com/katalog/czibulini/czibulini-kvitiv/anemoni/anemona-coronaria-governor-(aan-18-za-3-sht.).html
https://soncesad.com/katalog/czibulini/czibulini-kvitiv/anemoni/anemona-coronaria-lieutenant.html
https://soncesad.com/katalog/czibulini/czibulini-kvitiv/anemoni/anemona-coronaria-mount-everest-(aan-20-za-3-sht.).html
https://soncesad.com/katalog/czibulini/czibulini-kvitiv/frezii/freziya-bila.html
https://soncesad.com/katalog/czibulini/czibulini-kvitiv/frezii/freziya-zhovta.html
https://soncesad.com/katalog/czibulini/czibulini-kvitiv/frezii/freziya-sinya.html
https://soncesad.com/katalog/czibulini/czibulini-kvitiv/frezii/freziya-povna-chervona-(afr-12).html


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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1 КГ НОВОЇ СЕНСАЦІЙНОЇ КАРТОПЛІ «МІСТЕРІЯ» ЗА ЗАМОВЛЕННЯ КАРТОПЛІ НА СУМУ ПОНАД 950 грн 
(діє протягом 3-х днів з дня отримання журналу)

https://soncesad.com/katalog/kartoplya/serednostigla/nasinneva-kartoplya-misteriya.html
https://soncesad.com/katalog/kartoplya/serednostigla/nasinneva-kartoplya-knyaginya.html
https://soncesad.com/katalog/kartoplya/rannostigla/kartoplya-bela-rosa-(ikr-9-2).html
https://soncesad.com/katalog/kartoplya/serednostigla/kartoplya-dzheli-(ikr-143-2-za-2-kg).html
https://soncesad.com/katalog/kartoplya/serednostigla/nasinneva-kartoplya-zoryana.html
https://soncesad.com/katalog/kartoplya/rannostigla/nasinneva-kartoplya-korinna.html
https://soncesad.com/katalog/kartoplya/rannostigla/nasinneva-kartoplya-orla.html
https://soncesad.com/katalog/kartoplya/rannostigla/nasinneva-kartoplya-sensejshn.html
https://soncesad.com/katalog/kartoplya/rannostigla/nasinneva-kartoplya-kristina.html
https://soncesad.com/katalog/kartoplya/rannostigla/nasinneva-kartoplya-tornado.html
https://soncesad.com/katalog/kartoplya/rannostigla/komplekt-trox-riznix-sortiv-nasinnevoi-kartopli-6-kg.html
https://soncesad.com/katalog/kartoplya/rannostigla/komplekt-z-3-x-rannix-sortiv-nasinnevoi-kartopli.html
https://soncesad.com/katalog/kartoplya/rannostigla/komplekt-trox-sortiv-nasinnevoi-kartopli-%E2%80%93-najkrashhix-dlya-zberigannya.html


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)

https://soncesad.com/katalog/kartoplya/serednostigla/nasinneva-kartoplya-red-fentezi.html
https://soncesad.com/katalog/kartoplya/rannostigla/nasinneva-kartoplya-red-skarlet.html
https://soncesad.com/katalog/kartoplya/rannostigla/nasinneva-kartoplya-annushka.html
https://soncesad.com/katalog/kartoplya/piznostigla/kartoplya-grenada-(ikr-130-2-za-2-kg).html
https://soncesad.com/katalog/kartoplya/rannostigla/kartoplya-viviana-(ikr-152-2)-za-2-kg.html
https://soncesad.com/katalog/kartoplya/rannostigla/nasinneva-kartoplya-kolomba.html
https://soncesad.com/katalog/kartoplya/rannostigla/kartoplya-kareliya-(ikr-164-2)-za-2-kg.html
https://soncesad.com/katalog/kartoplya/serednostigla/nasinneva-kartoplya-gala.html
https://soncesad.com/katalog/kartoplya/rannostigla/nasinneva-kartoplya-donata.html
https://soncesad.com/katalog/kartoplya/rannostigla/kartoplya-riv%E2%80%99era-(ikr-16-2).html
https://soncesad.com/katalog/kartoplya/nasinneva-kartoplya/komplekt-trox-sortiv-nasinnevoi-kartopli-%E2%80%93-dlya-smazhennya.html
https://soncesad.com/katalog/kartoplya/nasinneva-kartoplya/komplekt-trox-sortiv-nasinnevoi-kartopli-%E2%80%93-dlya-varinnya.html
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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

https://soncesad.com/katalog/sadzhanczi/troyandi/chajno-gibridni/chajno-gibridna-prestizh-itya-354.html
https://soncesad.com/katalog/sadzhanczi/troyandi/chajno-gibridni/chajno-gibridna-rajmond-privat.html
https://soncesad.com/katalog/sadzhanczi/troyandi/chajno-gibridni/chajno-gibridnaya-lyuksor-(itya-76).html
https://soncesad.com/katalog/sadzhanczi/troyandi/chajno-gibridni/chajno-gibridna-strokata-fantaziya.html
https://soncesad.com/katalog/sadzhanczi/troyandi/chajno-gibridni/chajno-gibridna-paskal.html
https://soncesad.com/katalog/sadzhanczi/troyandi/chajno-gibridni/chajno-gibridnaya-el-toro-(itya-139).html
https://soncesad.com/katalog/sadzhanczi/troyandi/chajno-gibridni/chajno-gibridnaya-blek-medzhik-(itya-43).html
https://soncesad.com/katalog/sadzhanczi/troyandi/floribunda/troyanda-floribunda-blyu-fo-yu.html
https://soncesad.com/katalog/sadzhanczi/troyandi/anglijski/anglijska-miss-alisa-itya-289.html
https://soncesad.com/katalog/sadzhanczi/troyandi/anglijski/anglijska-vilyams-shekspir-itya-38.html
https://soncesad.com/katalog/sadzhanczi/troyandi/anglijski/anglijskaya-elf-(itya-221).html
https://soncesad.com/katalog/sadzhanczi/troyandi/anglijski/anglijska-sofi-rouz-itya-363.html
https://soncesad.com/katalog/sadzhanczi/troyandi/anglijski/troyanda-anglijska-spirit-of-fridom.html
https://soncesad.com/katalog/sadzhanczi/troyandi/sprej/sprej-kolibri.html
https://soncesad.com/katalog/sadzhanczi/troyandi/pletisti/pletista-shnivalczer.html
https://soncesad.com/katalog/sadzhanczi/troyandi/sprej/sprej-apriot-klementin.html
https://soncesad.com/katalog/sadzhanczi/troyandi/sprej/sprej-red-makarena-(itya-296).html
https://soncesad.com/katalog/sadzhanczi/troyandi/pletisti/pletista-flamentanz.html
https://soncesad.com/katalog/sadzhanczi/troyandi/pletisti/pletistaya-blyu-mun-(itya-68).html
https://soncesad.com/katalog/sadzhanczi/troyandi/pletisti/pletistaya-kazino-(itya-128).html


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!
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