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Шановні колеги, партнери, друзі!
Компанія «MORAVOSEED» спільно з своїм офіційним представником в Україні приватним підприємством «Науково –
виробнича фірма «Тирас» пропонує новий каталог овочевих культур чеської селекції на сезон 2022-2024 рр.
В ньому Ви знайдете як вже добре відомі сорти та гібриди, що протягом багатьох років показують відмінні результати в різних
регіонах України, так і цікаві новинки.
Ці сорти та гібриди є результатом плідної праці селекціонерів та спеціалістів компанії «MORAVOSEED», всі зусилля яких направлені
на отримання якісної продукції, максимально пристосованої до кліматичних умов. Селекційну роботу забезпечують дві станції, що
розміщені в різних зонах Чеської Республіки.
Виробництво насіннєвого матеріалу компанія «MORAVOSEED» проводить в багатьох країнах світу в найбільш сприятливих умовах
для тієї чи іншої культури. Сучасні технології насінництва овочевих культур та висока відповідальність спеціалістів забезпечують
одержання продукції найвищої якості.
За результатами щорічного сортовипробування в різних кліматичних зонах України багато сортів та гібридів районується і
заноситься до Державного реєстру сортів рослин. На даний час в Державному реєстрі України - понад двісті сортів.
Приватне підприємство «Науково-виробнича фірма «Тирас» - офіційний і ексклюзивний представник компанії
«MORAVOSEED», на насіннєвому ринку України гарантує Вам якісне насіння, перевірене часом.
Продукція, вирощена з насіння Чеської селекції, відмічається високими смаковими і товарними якостями і на даний час завоювала
довіру серед господарств, фермерів та городників-аматорів.
Спеціалісти фірми завжди готові надати Вам вичерпну інформацію про кожен сорт та гібрид, а також консультацію по технології
вирощування.
Наше головне завдання - забезпечити поставку насіннєвого матеріалу найкращої якості за розумну ціну.
Наші принципи: чесність, надійність, справедливість, порядність.
Сподіваємось на плідну та взаємовигідну співпрацю.
Бажаємо Вам високих здобутків та щедрих врожаїв.
З повагою,
директор ПП «НВФ «Тирас»
Тишковський В. М.
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капуста білоголова
ДИНАМІК F1
- Ранньостиглий гібрид з ветаційним періодом від висадки розсади 59-62 дні
- Головка середніх розмірів, щільна , вагою 1- 1,6 кг
- Форма головки плескато-овальна
- Гібрид стійкий до розтріскування , переносить понижену температуру, що дає змогу щонайскоріше
висаджувати розсаду у відкритий грунт
- Призначення – для вирощування під покриттям та у відкритому грунті, придатність для вирощування
у другому обороті
- Рекомендована густота висадки 60-65 тис. рослин на гектар

ДІТА
- Ранньостиглий сорт з вегетаційним періодом від висадки розсади 64 - 70 днів
- Головка добре закрита, щільна, з коротким внутрішнім качаном
- Форма головок округла, середня вага 1,0-1,5 кг
- Гарний світло-зелений колір головок
- Потребує інтенсивних умов вирощування
- Рекомендована густота висадки 60-65 тис. рослин на гектар

ЗЕУС F1

КАПУСТА БІЛОГОЛОВА
Brassica oleracea L. var. alba DC.

ПИЛОН F1

Новинка!

- Новий гібрид гостроголової капусти
- Ранньостиглий, вегетаційний період складає 50-55 днів від висадки розсади
- Головки середнього розміру, виповнені, вагою 2,2-2,7 кг
- Внутрішня структура жовтувато-зелена
- Привабливий товарний вигляд, високі смакові властивості
- Стійкість до розтріскування головок

БЕТТІ F1

Новинка!

- Новий ранній гібрид з вегетаційним періодом 50-55 днів від висадки розсади
- Головка кругла, середніх розмірів, досить щільна, з красивою внутрішньою структурою,
світло-зеленого кольору
- Середня вага головок 1-1,5 кг
- Гібрид стійкий до розтріскування головок
- Призначення – для вирощування у плівкових теплицях, під покриттям та у відкритому грунті
- Рекомендована густота стояння 60-65 тис.рослин на гектар
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- Середньоранній гібрид з терміном дозрівання від висадки розсади 70-75 днів
- Головка округла, досить щільна, привабливого світло-зеленого кольору
- Середня вага головок 2-2,5 кг
- Висока врожайність, чудовий товарний вигляд, відмінний смак
- Придатність для вирощування як повторна культура після збору ранньостиглого попередника
- Призначення - споживання в свіжому вигляді та квашення
- Вирощування розсадно або прямим висівом
- Рекомендована густота висадки 45-55 тис. рослин на гектар

КАЛІБРО F1
- Середньостиглий гібрид з періодом вегетації 85-90 днів від висадки розсади
- Головка добре закрита, щільна, з дуже малим внутрішнім качаном
- Форма - округло-плеската , вага 2-3 кг
- Гібрид високоврожайний, адаптований до вирощування в різних регіонах
- Рекомендована густота 40-50 тис. рослин на гектар
- Призначення - для збирання урожаю з половини липня до кінця серпня, а також для вирощування
у другому обороті, підходить для квашення

СТАТУС F1
- Середньостиглий гібрид (вегетаційний період 100-105 днів від висадки розсади)
- Головки однорідні, круглої форми з щільною внутрішньою структурою
- Середня вага головки 2,7-3 кг
- Високоврожайний, підходить для вирощування в різних кліматичних зонах
- Висока стійкість до розтріскування головок , може тривалий час стояти у полі без втрат смакових і
товарних якостей
- Призначення – свіже споживання, квашення та нетривале зберігання
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капуста білоголова
МІДОР F1

КІКЛОП F1

- Середньопізній гібрид з терміном дозрівання 105-115 днів
- Головка від середніх до великих розмірів, округла
- Середня вага головки 4-5 кг, яку можна регулювати густотою стояння рослин
- Стійкість до розтріскування і до основних збудників хвороб капусти
- Висока урожайність і одночасне дозрівання
- Особливістю гібриду є високі смакові якості при квашенні
- Призначення - для квашення, споживання в свіжому вигляді і нетривалого зберігання
(до трьох місяців).

- Пізньостиглий гібрид з вегетаційним періодом від висадки розсади 130-135 днів.
- Головка щільна, округло-плескатої форми, добре закрита, з сильним восковим нальотом
- Середня вага 2,8-3,2 кг.
- Внутрішній качан короткий, зовнішній-середній.
- Гібрид стійкий до фузаріозу та до основних збудників хвороб.
- Призначення - реалізація у свіжому вигляді та тривале зберігання (до 8 місяців)
- Потребує інтенсивного живлення

АВАК F1

ПОЛАР

- Напівпізній гібрид з періодом вегетації 115-120 днів від висадки розсади
- Головка важка, з ніжною внутрішньою структурою, світло-зелена, в розрізі - білосніжна
- Середня вага головки 4-4,5 кг, яку можна регулювати густотою стояння рослин
- Рівномірне дозрівання, високі товарні і смакові якості
- Стійкість до хвороб та до розтріскування, зберігає свою товарність протягом усього періоду
збору врожаю
- Універсальне призначення – пряме споживання, переробка , зберігання

- Пізньостиглий високоврожайний сорт з вегетаційним періодом 120 - 125 днів
від висадки розсади
- Головка від середнього до великого розміру, вагою 3-6 кг, добре закрита
- Форма головки плоско-округла
- Стійкість до розтріскування.
- Добре переносить невеликі заморозки
- Призначення - переробка та зберігання

МАДІСОН F1

ГОЛТ

- Напівпізній високопродуктивний гібрид з вегетаційним періодом 115-120 днів від висадки
розсади
- Міцна рослина з великою сили росту, листки з сильним восковим нальотом
- Головки округлої форми, однорідні, з ніжною внутрішньою структурою, важкі (4-6кг.)
- Хороший товарний вигляд, чудові смакові якості, особливо при квашенні
- Стійкість до розтріскування, фузаріозу та до стресових умов вирощування, в тому числі до засухи
- Підходить для вирощування в різних кліматичних зонах
- Призначення – реалізація у свіжому вигляді, переробка та зберігання

- Пізньостиглий сорт для довготермінового зберігання
- Головка добре закрита, надзвичайно щільна, середніх розмірів, вагою 2-3 кг
- Форма головок округла
- Добре переносить осінні заморозки, стійкий до розтріскування, не вибагливий до поливу
- Вегетаційний період від висадки розсади 140-145 днів
- Підходить для прямого висіву в грунт

МАГІОН F1

АРОС F1

Новинка!

- Пізньостиглий гібрид для промислового вирощування
- Вегетаційний період від висадки розсади 120 – 130 днів
- Головка округла, важка, вагою 3,5-4 кг
- Зовнішні листки сизо-зеленого кольору з сильним восковим нальотом
- Стійкість до фузаріозу
- Рослини з гарною силою росту, адаптовані до екстремальних кліматичних умов вирощування
- Призначення - пряме споживання, переробка, зберігання

- Пізньостиглий гібрид з вегетаційним періодом 130-135 днів від висадки розсади
- Головка овальна, в розрізі-біло-зелена, з дуже щільною внутрішньою структурою
- Середня вага головок 2,5 - 3 кг.
- Відмінна риса гібриду - рівні листки до качана
- Легка чистка після зберігання
- Стійкість до основних збудників хвороб капусти та до трипсу
- Призначення - довготермінове зберігання (понад 8 місяців)

ТАРГЕТ F1

АЛЬБАТРОС F1

- Напівпізній універсальний гібрид з терміном дозрівання від висадки розсади 125-130 днів
- Головки щільні, округлі, вирівняні по формі та розміру
- Середня вага головок 3-3,5 кг.
- Внутрішній качан короткий, зовнішній - середньо-високий, що дає можливість проводити
механізоване збирання врожаю
- Гібрид стійкий до фузаріозу.
- Універсальне призначення – переробка і тривале зберігання

- Високоврожайний пізньостиглий гібрид з терміном дозрівання від висадки розсади 130 - 135 днів
- Головки середньої величини, вагою 2,5-3,2 кг
- Щільна структура, тонкі листки, білосніжний колір, чудовий смак
- Великою перевагою гібриду є ідеально круглі вирівняні головки без грубих прожилок,
що важать більше у порівнянні з іншими гібридами
- Гібрид стійкий до розтріскування, зберігає свій товарний вигляд і після тривалого зберігання
- Призначення - довготермінове зберігання (понад 8 місяців)
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АТІЛА F1
- Пізньостиглий гібрид з періодом вегетації 135-140 днів від висадки розсади
- Формує головки середнього розміру, круглої форми, щільної структури
- Середня вага головок 2,7 - 3,3 кг
- Чудові смакові і товарні властивості
- Стійкість до фузаріозу, вирівняність по формі та розміру
- Призначення - для довготермінового зберігання у різних типах сховищ,
реалізація у свіжому вигляді

ЛІБРЕТО F1
- Пізньостиглий гібрид (вегетаційний період від висадки розсади 130 - 140 днів)
- Головки круглі до овально-круглих, добре закриті, транспортабельні
- Середня вага головок 3 - 3,5 кг
- Однорідність і висока товарність
- Адаптований до різних умов вирощування, в тому числі до засухи
- Підходить для зберігання, легко чиститься з невеликим відходом
- Гібрид стійкий до розтріскування

Період
вегетації від
висадки

Середня
вага, кг

Форма

Сорт

Щільність

КАПУСТА БIЛОГОЛОВА
Рекомендо
вана густота
Тис / 1 га

Призна
чення

Рекомендовані строки висіву / збирання
I

II

III

IV

V

VI

VII VIII

Пилон F1
50 55
6 2,2 2,7
55 60
С
Бетті F1
50 55
7 1,0 1,5
55 65
С
Динамік F1
59 62
8 1,0 1,6
60 65
С
Діта
64 70
5 1,0 1,5
60 65
С
Зеус F1
70 75
6 2,0 2,5
45 55
С, П
Калібро F1
85 90
6 2,0 3,0
40 50
С, П
Статус F1
100 105
8 2,7 3,0
40 50
С, П, К
Мідор F1
105 115
6 4,0 5,0
27 40
С, П, К
Авак F1
115 120
7 4,0 4,5
27 40
С, П, К
Мадісон F1
115 120
7 4,0 6,0
27 40
С, П, К
Магікон F1
120 130
7 3,5 4,0
27 40
С, П, К
Таргет F1
125 130
9 3,0 3,5
35 45
П, З
Кіклоп F1
130 135
9 2,8 3,2
35 45
З
Полар
120 125
7 3,0 6,0
27 40
С, П, К
Голт
140 145
9 2,0 3,0
35 45
З
Арос F1
130 135
9 2,5 3,0
35 45
З
Альбатрос F1
130 135
9 2,5 3,2
35 45
З
Атіла F1
135 140
9 2,7 3,3
35 45
З
Лібрето F1
130 140
9 3,0 3,5
35 45
З
Призначення: C - пряме споживання, П - переробка, К - короткотермінове зберігання, З - довготермінове зберігання

IX

X

XI

XII

КАПУСТА ЧЕРВОНОГОЛОВА
Brassica oleracea L. var. rubra DC.

РУФУС
- Середньостиглий сорт(вегетація від висадки розсади до 90 - 95 днів)
- Головка округло-плоска, темно-фіолетова, середньої щільності
- Середня вага головок 1,5 - 2,5 кг
- Насичений колір і хрустка структура
- Стійкість до розтріскування та перезрівання
- Добрий результат показує при прямому висіві насіння, який можна проводити
в різні періоди в залежності від бажаного часу отримання урожаю

КАЛІБОС
- Середньопізній сорт. Вегетаційний період від висадки розсади 105 - 110 днів
- Призначення - використання в свіжому вигляді та нетривале зберігання
- Головки мають гостроконечну трикутну форму на довгому зовнішньому качані, добре закриті
- Середня вага 2 - 2,5 кг
- Насичений яскраво-фіолетовий колір, листки тонкі, соковиті
- Особливістю сорту є хрустка структура, високий вміст цукру і добрі смакові якості
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капуста червоноголова
МОДЕРАТ F1
- Середньопізній гібрид для використання в свіжому вигляді та нетривалого зберігання
- Головка кругла, щільна, з коротким внутрішнім качаном та хрусткою структурою
- Середня вага головок 2 - 3 кг
- Листки з вираженими прожилками та сильним восковим нальотом
- Гібрид стійкий до основних збудників хвороб капусти та до розтріскування головок
- Рекомендований для вирощування в усіх зонах України
- Період вегетації 115 - 125 днів

ПОУРОВО ЧЕРВОНА
- Пізньостиглий сорт для використання в свіжому вигляді, шинкування та нетривалого
зберігання (до 3 місяців)
- Головка округло-овальної форми, щільна масою 3 - 4 кг, червоно-фіолетового кольору
- Вегетаційний період від посіву до збирання 165 - 185 днів, від висадки розсади 135 -155 днів
- Універсальне використання, стабільний урожай, легкість у вирощуванні

КАПУСТА ЦВІТНА
Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis L.

КВІТ F1

БЕТА

- Високоврожайний пізньостиглий гібрид
- Головки вирівняні, невеликого розміру, дуже щільні
- Округло-видовжена форма, темно-фіолетовий колір
- Середня вага головок 2 - 2,5 кг, зовнішній качан високий, внутрішній качан короткий
- Вегетаційний період - 125 - 135 днів від висадки розсади
- Чудовий вибір для довготермінового зберігання
- Придатність для механізованого збору врожаю

- Ранньостиглий сорт (вегетаційний період від висадки розсади 50 - 55 днів)
- Призначення - для вирощування ранньою весною в холодних теплицях
та у відкритому грунті
- Головка біла, середньо-бугриста, стійка до пожовтіння
- Потребує інтенсивної агротехніки

Період
вегетації від
висадки

Середня
вага, кг

Форма

Сорт

Щільність

КАПУСТА ЧЕРВОНОГОЛОВА
Рекомендо
вана густота
Тис / 1 га

Призна
чення

ДЕЛЬТА

Рекомендовані строки висіву / збирання
I

II

III

IV

V

VI

VII VIII

90 95
Руфус
8 1,5 2,5
40 60
С, П, К
105 110
Калібос
6
2 2,5
40 60
С, П, К
115 125
Модерат F1
8
2 3
25 45
С, П, З
135 155
Поурово червона
7
3 4
25 45
С, П, З
125 135
Квіт F1
9
2 2,5
25 45
З
Призначення: C - пряме споживання, П - переробка, К - короткотермінове зберігання, З - довготермінове зберігання

IX

X

XI

XII

- Середньостиглий сорт для збору урожаю в кінці літа, на початку осені
- Головка біла, з помітною бугристістю, добре закрита прямостоячими
темно-зеленими листками
- Вегетаційний період від висадки розсади 70 - 75 днів
- Рекомендована густота висадки - 40 тис. рослин на 1 га.

ОКТАВІАН
- Середньопізній сорт для вирощування у відкритому грунті і збору врожаю восени
- Рослини відзначаються сильним ростом
- Головки середньо-бугристі, білі
- Вегетаційний період від висадки розсади 85 - 90 днів
- Рекомендована схема висадки 60х50 см.
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КАПУСТА ПЕКІНСЬКА

КАПУСТА САВОЙСЬКА

Brassica rapa L. var. pekinensis (Lour.) Kitam.

Brassica oleracea L. var. sabauda DC.

ГІЛТОН

РАНА ЖЛУТА

- Ранньостиглий сорт з вегетаційним періодом 58 - 65 днів
- Головка середньої величини, бочкоподібної форми, світло-зеленого кольору, добре закрита
- Щільна внутрішня структура
- Маса головки - 1,2 - 1,6 кг
- Висока стійкість до стрілкування
- Призначення - для вирощування в осінній період для тривалого зберігання

- Ранньостиглий сорт з середнім періодом дозрівання від висадки розсади 70 - 75 днів
- Рослина низькорослого типу, з коротким зовнішнім качаном
- Головка малих розмірів, добре закрита, середньої щільності, в розрізі світло-жовтого кольору
- Середня вага головок 1 - 1,2 кг
- Сорт має високу стійкість до стрілкування
- Можливість вирощування як повторна культура
- Призначення - свіжий ринок

КАПІТОЛ F1

БЛІСТРА F1

- Ранньостиглий гібрид з періодом вегетації 58 - 65 днів
- Головка середніх розмірів, світло-зеленого кольору, добре закрита
- Середня вага 1,5 - 2,0 кг
- Капуста з відмінними смаковими властивостями
- Висів у відкритий грунт проводиться з липня
- Призначення - для вирощування в осінній період і зберігання

- Напівпізній гібрид з терміном дозрівання від висадки розсади 115 - 120 днів
- Відрізняється вирівняністю рослин та одночасним дозріванням
- Головка середнього розміру, круглої форми, добре закрита, середньою вагою 1,5 - 2 кг
- Рослина сильноросла, з темно-зеленими покривними листками
- Зовнішні листки сильно гофровані
- Гібрид стійкий до розтріскування та фузаріозу
- Призначення - для прямого споживання, переробки та зберігання

ФОРКО F1

КАПУСТА КИТАЙСЬКА ПАКЕТ
Brassica chinensisL.

- Ранньостиглий універсальний гібрид з вегетаційним періодом 55 - 65 днів
- Формує компактні соковиті головки бочкоподібної форми, зеленого кольору
- Головка виповнена, добре закрита, середньою вагою 1,2 - 1,5 кг
- Гібрид має високу стійкість до стрілкування, побуріння листків
- Призначення - для вирощування весною в плівкових теплицях, а також осінню для зберігання
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- Ранньостиглий сорт, в якому не утворюється качан
- Листя зібрані в розетку з діаметром близько 30см.
- Черешки щільно притиснуті, товсті, опуклі знизу, часто займають дві третини від маси всієї
рослини, дуже хрусткі і на смак нагадують шпинат
- Рослина морозостійка, витримує заморозки до -5 С°.
- Листя в свіжому вигляді використовують в приготуванні супів, салатів.
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КАПУСТА БРОКОЛІ
Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. сymosa Duch.

ЛІМБА

КАПУСТА БРЮСЕЛЬСЬКА
Brassica oleracea L. var. gemmifera DC.

ДОЛОРЕС F1

АПОЛЕНА F1

- Ранньостиглий гібрид з вегетаційним періодом від висадки розсади до збору
врожаю 120 - 130 днів
- Рослина середньо-висока, із стійким стеблом середньої товщини
- Качанчики щільні, зелені, добре закриті, з дружним дозріванням, діаметром близько 3 см
- Стійкість до вилягання
- Придатність до ручного та механізованого збирання
- Рекомендована відстань між рослинами 60 х 50 см
- Призначення - для свіжого споживання та заморозки

- Середньостиглий гібрид, придатний для збирання врожаю через 75 - 85 днів від висадки розсади
- Головка синьо-зеленого кольору, середніх розмірів, з шорохуватою поверхнею, вкрита
невеликими бугорками
- Середня вага головки 1 - 1,2 кг
- Гібрид має високу стійкість до стрілкування
- Володіє ніжним м'яким смаком і придатний до споживання у свіжому вигляді без термічної
обробки, а також заморозки

КАСІОПЕЯ

МІРАНДА

- Середньопізній сорт, вегетаційний період від висадки розсади до збирання
врожаю складає 150 - 160 днів
- Рослина з товстим стеблом середньої висоти (110 - 125 см)
- Тверді зелені качанчики ростуть щільними рядами
- Сорт відрізняється високою морозостійкістю
- Збирати врожай можна до перших заморозків
- Рекомендована схема 60 х 50 см
- Призначення - для свіжого споживання та заморозки
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- Ранньостиглий сорт. Вегетаційний період від висадки розсади становить 65 - 75 днів
- Головка середніх розмірів, щільна
- Крім основної головки утворює невеликі бокові відростки
- Сорт стійкий до стрілкування
- Придатний для літнього і осіннього збору
- Призначення - для споживання у свіжому вигляді, промислової переробки і нетривалого зберігання

- Напівпізній осінній сорт
- Вегетаційний період від висадки розсади становить 95 - 105 днів
- Утворює велику фіолетову головку, вагою 1,5 - 2 кг
- Рослина потужної сили росту з сильною кореневою системою
- Рекомендована схема висадки розсади 60 x 60 см
- Призначення - для споживання у свіжому вигляді і промислової переробки
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кольрабі
ВІОЛЕТА
- Пізньостиглий сорт
- Вегетаційний період від висіву 120 -125 днів
- Стеблеплід фіолетовий, округло-плоский, м’якоть біла, соковита, з ніжним смаком
- Сорт стійкий до одерев’яніння та розтріскування
- Призначення - для збору врожаю осінню, безпосереднього вживання в їжу та зберігання

КАПУСТА КОЛЬРАБІ

КАПУСТА ЛИСТКОВА

Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. gongylodes L.

Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. sabellica L.

КРЕФ F1

КАДЕТ

- Дуже ранній гібрид з вегетаційним періодом від висіву 75 - 80 днів
- Придатний до вирощування у теплицях різного типу та у відкритому ґрунті
- Стеблеплід округлої форми, дещо приплюснутий, біло-зелений
- Середня вага стеблеплода 0,5 - 0,7 кг
- М’якоть ніжно-солодка, соковита, смачна
- При посадці в декілька строків можна отримати 3 - 4 врожаї
- Використовується для вживання в їжу і нетривалого зберігання

- Середньопізній сорт. Вегетаційний період від висіву до початку збирання 120 днів.
- Висота рослин 60 - 80 см
- Листки зеленого кольору, гофровані, кучеряві
- Капуста відмічається цінними дієтичними властивостями
- Висока морозостійкість (добре переносить мороз до -15°С), тому збирання можна проводити
до самої весни, при цьому рослини залишаються на відкритому грунті

ГІГАНТ

СКАРЛЕТ

- Пізньостиглий сорт (вегетаційний період від висіву до збирання 130 - 150 днів)
- Стеблеплід круглий, великий, білого кольору, соковитий, з ніжним смаком
- Маса плоду 3 - 5 кг
- Висока стійкість до одерев’яніння та до розтріскування
- Призначенння - для прямого використання в їжу, заморожування та зберігання

- Середньопізній сорт, призначений для безпосереднього вживання в їжу
- Висота рослин 80 - 120 см
- Листки зелено-фіолетового кольору, гофровані, кучеряві, після перших заморозків набувають
інтенсивного синьо-фіолетового кольору
- Вегетаційний період від висіву до початку збирання 120 днів
- Переносить мороз до -18°С

БАЛЛОТ F1

КАПУСТА ЛИСТКОВА
КАПРАЛ

- Ранньостиглий гібрид фіолетового кольрабі (вегетаційний період від висіву 78 - 83 дні)
- Стеблеплід округло-приплюснутий, фіолетовий
- М’якоть біла, соковита, ніжна, щільна
- Стійкість до одерев’яніння та переростання, тому урожай можна збирати поступово,
у міру споживання
- Відсутня волокнистість
- Придатний для свіжого споживання, нетривалого зберігання та заморозки
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- Напівранній сорт, призначений для безпосереднього споживання
- Рослина невисока (40-60 см)
- Листки темно-зелені, сильно гофровані, кучеряві
- Витримує температуру до -15 ºC.
- Площа розетки листя більша, тому рекомендується схема 60 х 80 см.
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огірок
ОРФЕУС F1
- Ранньостиглий партенокарпічний гібрид для плівкових теплиць та відкритого грунту
- Рослина середньої сили росту з високою віддачею раннього врожаю
- Добре тримає плодове навантаження впродовж усього періоду вирощування
- Плоди темно-зеленого забарвлення з грубими, рідко розміщеними шипами, без гіркоти
- Відмінні смакові якості та внутрішня структура
- Придатний для соління та консервування
- Співвідношення довжина/ширина 3,1 : 1

АСКОЛЬД F1
- Партенокарпічний середньоранній гібрид для теплиць та відкритого грунту
- Можливе вирощування на вертикальних конструкціях
- Плоди вирівняні, середньо-зелені, з густим опушенням
- Прекрасні смакові властивості та товарний вигляд
- Має високу стійкість до стресових умов вирощування
- Стійкість до огіркової мозаїки, оливкової плямистості, борошнистої роси
- Співвідношення довжина/ширина 3,1 : 1

АЛОЕ F1

ОГІРОК
Cucumis sativus L.

АЛГАМБРА F1
- Ранньостиглий партенокарпічний гібрид для відкритого ґрунту та плівкових теплиць
- Рослина генеративного типу з середньою силою росту
- Плоди крупногорбисті, темно-зеленого кольору, циліндричні, без гіркоти
- Відмінні смакові якості та товарний вигляд
- При переростанні плоди не набувають бочкоподібної форми
- Гібрид відзначається стійкістю до борошнистої роси, вірусів огіркової мозаїки та жовтизни
судин, кладоспоріозу
- Співвідношення довжина/ширина 3,6 : 1.

ЗУЗАНА F1
- Напівранній партенокарпічний гібрид для ринку свіжої продукції
- Рослина середньо-вегетативного типу з хорошим відростанням бічних паростків
- Плоди крупногорбисті, темно-зелені, щільні, з невеликою насіннєвою камерою
- Відмінні смакові якості, генетично відсутня гіркота
- Гібрид не вибагливий до умов вирощування, вирізняється тіньовитривалістю
- Висока стійкість до борошнистої роси, стійкість до вірусів огіркової мозаїки та жовтизни
судин, кладоспоріозу
- Співвідношення довжина/ширина 3,4 : 1
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- Ранній високоврожайний бджолозапильний гібрид із переважно жіночими квітами
- Потужна рослина з високою стабільною урожайністю
- Плоди довгі, тонкі, рідко-бугристі, циліндричної форми, темно-зеленого кольору, без гіркоти
- Гарно транспортуються
- Відмінні смакові якості свіжих і консервованих плодів
- Стійкий до збудників основних хвороб огірків
- Співвідношення довжина/ширина 3,6 : 1

КОРВЕТА F1
- Ранньостиглий (45 - 48 днів) бджолозапильний гібрид із переважно жіночими квітами
- Рослина середньої сили росту, високоврожайна
- Плоди темно-зелені, без гіркоти, рідко-бугристі, білошипі
- Відмінні смакові і засолювальні якості
- Сорт стійкий до вірусної огіркової мозаїки, оливкової плямистості й борошнистої роси
- Співвідношення довжина/ширина 3,6 : 1

АЛТАЙ F1
- Ранньостиглий бджолозапильний гібрид із переважно жіночим типом цвітіння
- Рослини сильна із добрими регенераційними властивостями
- Плоди світло-зелені, овальні, без гіркоти, рідко-бугристі
- Відмінні смакові та товарні якості
- Сорт стійкий до вірусної огіркової мозаїки і борошнистої роси
- Співвідношення довжина/ширина плоду 3,5 : 1
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ЕЛА F1

ФАНТАЗІ F1 Новинка!

- Гібрид середньоранній. Від сходів до початку плодоношення 46 - 48 днів
- Плід циліндричної форми, рідко-бугристий, темно-зелений
- Смакові якості відмінні
- Ідеально підходить для консервування та соління
- Висока врожайність і товарність
- Стійкий до збудників кладоспоріозу, звичайної мозаїки огірка, мучнистої роси, толерантний
до збудників несправжньої борошнистої роси
- Співвідношення довжина/ширина 3,8 : 1

- Напівранній бджолозапильний гібрид
- Рослина сильного типу росту з високою толерантністю до огіркової цвілі
- Плоди темно-зелені, циліндричні, рідко бородавчасті, та генетично не гіркі
- Співвідношення довжини до ширини плоду - 3,1: 1
- Гібрид стійкий до CMV, Ccu, PM, ZYMV та CVYV.

ДАЛІЛА F1

САНТАНА F1

- Середньоранній гібрид з переважно жіночими квітами
- Плоди циліндричні, рідкобугристі, з тупим закінченням, без внутрішніх порожнин
- Світло-зелений плід, чорношипий
- Смакові якості відмінні
- Зберігає тургор і прекрасний смак при засолюванні та консервуванні
- Можливе вирощування в більш холодних кліматичних регіонах
- Співвідношення довжина/ширина 3,3 : 1

- Напівпізній гібрид корнішонного типу (від сходів до початку плодоношення 45 - 50 днів)
- Рослина сильноросла, жіночий тип цвітіння
- Плід циліндричний, довжиною 6 - 9 см, дрібно-бугристий, середньо-зеленого кольору
- Генетично відсутня гіркота
- Смакові якості свіжих і консервованих плодів відмінні, товарність висока
- Добре переносить несприятливі погодні умови
- Співвідношення довжина/ширина плоду 3,0 : 1

АЛІЦЕ F1

ВАЛЕРІЯ F1

- Новий напівранній гібрид середнього типу росту і переважно жіночими квітами
- Плоди однорідні, з тонкою шкіркою, генетично без гіркоти
- Поверхня рідко-бугриста, форма циліндрична
- Колір середньо-зелений, біля плодоніжки - із світло-зеленими смугами
- Плоди з відмінними смаковими якостями, при переростанні не крутяться і не втрачають
товарного вигляду, транспортабельні
- Володіє високою стійкістю до борошнистої роси, стійкий до кладоспоріозу, звичайної мозаїки
- Співвідношення довжина/ширина плоду 3,2 : 1

- Напівпізній гібрид
- Рослина потужна з добре розвиненою кореневою системою, має прекрасну регенеративну
здатність
- Плід овальний, чорношипий, зі рідкими бугорками
- Колір плоду насичений темно-зелений з блиском
- Стійкість до стресів та захворювань
- Співвідношення довжина/ширина плоду 4,5 : 1

РЕГІЯ F1

ОБЕЛІКС F1

- Один із популярних бджолозапильних гібридів
- Ранньостиглий, від сходів до початку плодоношення 49 - 50 днів
- Плід циліндричний, рідко-бугристий, генетично без гіркоти
- Довжина плоду 8 - 10 см
- Придатний для соління і консервування
- Смакові якості свіжих і консервованих плодів відмінні
- Стійкий до збудників борошнистої роси і вірусу огіркової мозаїки, відносно стійкий до
збудників несправжньої борошнистої роси

- Гібрид салатного призначення для вирощування у відкритому грунті
- Рослина володіє потужним ростом, добре переносить тимчасові, більш холодні умови
в процесі вегетації
- Відзначається високою стійкістю до несправжньої борошнистої роси та хорошою
регенерацією
- Плоди темно-зелені, довжиною 20 - 22 см, з ледь помітними бугорками, не гіркі
- Застосовується для споживання у свіжому вигляді

МАРІЄТА F1

ТОЛСТОЙ F1

- Напівранній бджолозапильний гібрид
- Плід світло-зеленого кольору, без внутрішніх порожнин
- Форма плоду - циліндрично-овальна
- Генетично відсутня гіркота
- Чудові смакові якості при споживанні в свіжому і в консервованому вигляді
- Співвідношення довжина/ширина плоду 3,2 : 1

- Суперранній партенокарпічний гібрид американського типу для вирощування у скляних і плівкових
теплицях
- Добре розвиненена коренева система, відзначається надзвичайними регенераційними властивостями
- Ранній термін дозрівання і здатність зав'язувати плоди без запилення бджолами дає можливість
отримувати ранні врожаї для продажу на ринку
- Плоди без гіркоти, темно-зелені, циліндричної форми, рідко-бугристі, досягають довжини до 15 - 18 см
- Добре переносить невеликі коливання температури
- Плоди доцільно вирощувати на бічних пагонах, які прищеплюються за третім листком
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РАМЗЕС F1
- Ранньостиглий партенокарпічний гібрид американського типу
- Рослина сильноросла
- Плід циліндричний, зелений, з ледь помітними рідкими бугорками
- Довжина плоду 18 - 20 см
- Гібрид відрізняється високою пластичністю, врожайністю, дружним плодоношенням і гарними
смаковими якостями плодів
- Для вирощування у закритому та відкритому грунті
- Застосовується для споживання у свіжому вигляді

ОГIРОК
Сорт
Алгамбра F1
Зузана F1
Орфеус F1
Партнер F1
Отело F1
Алое F1
Корвета F1
Алтай F1
Ела F1
Даліла F1
Аліце F1
Регіна F1
Марієта F1
Фантазія F1
Сантана F1
Валерія F1
Обелікс F1
Толстой F1
Рамзес F1

Стиглість

Тип росту

ранній
середній
напівранній
слабо середній
ранній
середній
середньоранній
середній
надранній
слабий
ранній
сильний
ранній
середній
ранній
сильний
середньоранній
сильний
середньоранній
сильний
напівранній
середній
ранній
середній
напівранній
середній
ранній
сильний
напівпізній
сильний
напівпізній
сильний
напівранній
сильний
суперранній
слабо середній
ранній
сильний

Забарвлення
плоду
темно зелений без смужок
темно-зелений без смужок
темно-зелений із слабо
вираженими смугами
середньо-зелений із слабо
вираженими смугами
зелений із слабо вираженими
смугами
темно-зелений із слабо
вираженими смугами
темно-зелений із слабо
вираженими смугами
зелений із середньо
вираженими смугами
темно-зелений із слабо
вираженими смугами
світло-зелений
з довгими смугами
середньо-зелений
з довгими смугами
середньо-зелений
середньо-зелений
зелений
середньо-зелений
темно-зелений, чорношипий
темно-зелений
темно-зелений
темно-зелений

Співвідношення Партено
довжина / ширина карпія
3,6 : 1
3,4 : 1
3,1 : 1
3,1 : 1
3,1 : 1
3,6 : 1
3,6 : 1
3,5 : 1
3,8 : 1
3,3 : 1
3,2 : 1
3,2 : 1
3,2 : 1
3,1 : 1
3,0 : 1
4,5 : 1
20 22 см
5 18 см
18 20 см

так
так
так
так
ні
ні
ні
ні
ні
ні
ні
ні
ні
ні
ні
ні
ні
так
так

ПЕРЕЦЬ

Резистентність
CMV, Ccu, Px, ZYMV, CVYV
CMV, Ccu, Px, ZYMV, CVYV
CMV, Ccu, Px, ZYMV, CVYV
CMV середнє, Ccu, Px
не тестовано
CMV, Ccu, Px, ZYMV, CVYV
CMV, Ccu, Px, ZYMV, CVYV
CMV, Ccu, Px, ZYMV
CMV, Ccu, Px
CMV, Px середнє, ZYMV, CVYV
CMV, Ccu, Px, ZYMV, CVYV
CMV, Ccu, Px, ZYMV, CVYV
CMV, Ccu, Px, ZYMV
CMV, Ccu,Px, ZYMV, CVYV
не тестовано
CMV, Ccu середнє
Px
CMV,Ccu,Px,CVYV
не тестовано

Резистентність: CMV вірус огіркової мозаїки, Px бактеріоз огірка, ZYMV кабачковий жовтий мозаїчний вірус,
Ссu огірковий кладоспоріоз, CVYV вірус жовтої плямистості

Capsicum annuum L.

РЕЛА Новинка!
- Напівранній сорт солодкого перцю з невеликими плодами
- Призначений для вирощування у відкритому та закритому грунті, а також у великих горшках (15 л)
- Плоди трапецієвидної форми, довжиною 8 - 10 см і шириною 3 - 4 см
- Колір плодів в технічній стиглості зелений, в біологічній - червоний
- Сорт дуже продуктивний, на 1 рослині формується 50 - 70 плодів
- Дружнє дозрівання

ЯЛА Новинка!
- Напівранній сорт перцю з дрібними плодами
- Підходить для звичайних методів вирощування, а також для вирощування в контейнерах об'ємом
15 л і більше
- Плоди трапецієподібні довжиною 8-10 см і шириною 3-4 см
- Колір плодів зелений у технічній стиглості, жовтий у ботанічній
- На одній рослині дозріває 50-70 плодів

САКУРА
- Ранньостиглий сорт для вирощування в теплицях, тимчасових плівкових укриттях та у відкритому
грунті
- Рослина компактна, висотою 55 - 60 см
- Плід невеликий, конічний, стінка плоду середньо - товста
- Вага плодів 70 - 80 грам
- Технічна стиглість жовто-зелена, біологічна - червона
- Одночасно формує значну кількість плодів, які дружньо дозрівають
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САНДРА

РУБІНОВА

- Ранньостиглий сорт для вирощування в скляних та плівкових теплицях, а в теплих регіонах у відкритому грунті
- Рослина компактна, потужна, з добре розвиненою кореневою системою
- Плоди середньої величини, вагою 140 - 160 грам, конічної форми
- Мілка ямка прикріплення плодоніжки, 2 - 3 камери
- В технічній стиглості плоди зелені, в біологічній - червоні, дозрівання проходить одночасно
- Поверхня плоду гладка, блискуча, на смак солодка
- Розмір плоду 12 х 7 см

- Напівранній високоврожайний сорт для вирощування у відкритому та закритому грунті
- Плід ширококонусний, товстостінний (6 - 8 мм)
- Технічна стиглість зелена, біологічна - темно-червона
- Середня вага плоду до 140 - 160 грам
- Розмір плоду 12 х 6,7 см
- Для свіжого ринку, переробки та фарширування

ЗЛАТА

ЦИНТІЯ F1

- Середньоранній сорт для вирощування у відкритому грунті та плівкових теплицях
- Утворює прямостоячі, щільні кущі висотою 45 - 50 см
- Плоди пониклі, конічної форми, товстостінні, з товщиною стінки 4 - 6 мм
- В технічній стиглості колір плодів жовтий, в біологічній - червоний
- Плоди привабливого товарного вигляду, транспортабельні, з відмінною лежкістю
- Розмір плоду 12 х 6,1 см

- Один з найпопулярніших гібридів солодкого перцю на ринку України
- Для вирощування в плівкових теплицях, а в теплих областях - у відкритому грунті
- Гібрид ранньостиглий, термін дозрівання - 58 - 63 дні від висадки розсади
- Плоди пониклі, трапецієвидної форми, 3-камерні, великі
- Мілка ямка прикріплення плодоніжки, товщина стінки 6 - 8 мм
- В технічній стиглості плоди товарного жовто-білого кольору, в біологічній - червоного
- Розмір плоду 14,4 х 6,6 см, середня вага 150 - 170 грам
- Кущ добре облиствений, що відмінно захищає плоди від сонячних опіків

БЕАТРІКС F1

БОНЕТА

- Один із самих врожайних гібридів для вирощування у тимчасових плівкових покриттях та
у відкритому ґрунті
- Плоди прямостоячі, конічні, 3-камерні, товстостінні
- Мілка ямка прикріплення плодоніжки
- У технічній стиглості колір плодів жовто-білий, у біологічній - червоний
- Легкий у вирощуванні, високий вихід стандартної продукції
- Відмінний показник урожайності в різних кліматичних зонах
- Розмір плоду 14,7 х 7,4 см, середня вага 150 - 170 грам

- Ранньостиглий сорт для вирощування в закритому та у відкритому грунті
- Плоди прямостоячі, трапецієвидні, з 3 - 4 камерами
- Товщина стінки плоду 5 - 6 мм, вага 140 - 160 грам
- У технічній стиглості набуває товарного кольору слонової кістки, у біологічній - червоного
- Розмір плоду 12 х 8 см
- Висока рання та загальна продуктивність
- Універсальний у використанні, високоврожайний у всіх зонах вирощування

МОНАНТА

БЕЯ F1

- Ранньостиглий та високоврожайний сорт
- Термін дозрівання - 58 - 63 дні від висадки розсади
- Плід великий, до 160 грам, пониклий, 2 - 3 камерний
- В технічній стиглості колір плодів світло - жовтий, в біологічній - червоний
- Товщина стінки 5,5 - 7,8 мм
- Розмір плоду 16 х 6,5 см
- Для вирощування у тимчасових плівкових покриттях та у відкритому грунті

- Високоврожайний напівранній гібрид перцю типу "капія"
- Плоди подовжено-конічні, 2 - 3 камерні, масою 160 - 170 г
- В технічній стиглості плоди світло-зелені, в біологічній - червоні
- Плід пониклий, товстостінний, по формі і по розміру вирівняний, в розрізі того ж забарвлення, що
і на поверхні
- Сорт призначений для вирощування в плівкових теплицях та у відкритому грунті
- Найкраще підходить для переробки (заморозка, консервування, гриль, сушіння)

АНДРЕА

ДЕМЕТРА F1

- Середньоранній сорт, призначений для вирощування у відкритому та закритому грунті
- Рослина високоросла з пониклими, злегка ребристими плодами
- Середня вага плоду 150 - 170 грам
- Плід з блиском, товстостінний (6 - 8 мм)
- В технічній стиглості колір плоду світло-зелений, в біологічній - яскраво-червоний
- Розмір плоду 12 х 6,7 см
- Тривалий період плодоношення

- Дуже врожайний напівранній гібрид типу "капія" з довгими конусовидними плодами
- В технічній стиглості плоди зелені, в біологічній - червоні або темно-червоні
- Плоди товстостінні, вирівняні по формі і по величині, з 2 - 3 камерами, в розрізі рівномірного
інтенсивного забарвлення, що і на поверхні
- Середня вага плодів 170 - 190 грам
- Мілка ямка прикріплення плодоніжки
- Призначення - для вирощування в плівкових теплицях та у відкритому грунті
- Дуже привабливий темно-червоний колір і високі смакові якості
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- Дуже ранній гібрид Угорського типу для вирощування в теплицях та у відкритому ґрунті
- Плід конусний , трьохкамерний
- Середня вага плоду 120 г
- Зелено-жовтий колір в технічній стиглості, червоний - в біологічній
- Відмінна продуктивність, на 1 рослині формується 17 - 20 плодів
- Забезпечує швидку і високу віддачу урожаю
- Товарність в технічній і біологічній стиглості

- Суперранній гібрид кубовидного перцю для вирощування в різних теплицях
та в польових умовах
- Плоди однорідні за розміром,квадратної форми, 3 - 4-камерні
- Колір плоду в технічній стиглості зеленувато-білий, в біологічній - червоний
- Розмір плоду 10 х 8,5 см
- Середня вага плоду понад 200 грам
- Гібрид має високий потенціал урожайності

ФАТІМА

ТЕСЛА F1

- Середньостиглий сорт для вирощування в скляних та плівкових теплицях, а в південних регіонах у відкритому грунті
- Плоди пониклі, великі, трапецієвидної форми, зрідка - конусовидні. Між камерами виражені борозни
- Середня вага плоду 220 - 240 г
- Плоди 3 - 4-камерні, іноді зустрічаються і 2-камерні, гладкі, блискучі, солодкі та дуже смачні
- В технічній стиглості колір плоду зелений, в біологічній - червоний
- Розмір плоду 16 х 9см

- Напівранній гібрид для скляних та плівкових теплиць і для відкритого грунту
- Середньоросла, відмінно збалансована рослина з гарною укривною здатністю
- Плід правильної кубовидної форми
- Технічна стиглість жовто-біла, біологічна - приваблива жовто-гаряча
- Середня вага плоду 220 - 230 грам
- Розмір плодів 10 х 9 см

ЦИТРИНА

МІСТЕРІ

- Для вирощування у плівкових теплицях, тимчасових плівкових укриттях та у відкритому ґрунті
- Термін дозрівання становить - 65 - 68 днів після висаджування розсади
- Плід видовжено-кубовидної форми, 2 - 3-камерний, товстостінний (6 - 8 мм), смачний
- Середня вага плоду 140 - 160 грам
- В технічній стиглості плоди жовто-зелені, в біологічній - червоні
- Відмінна зав’язуваність плодів у спекотний період та підвищена стійкість до стресових умов
- Розмір плоду 13 х 6,5 см

ГРАНОВА
- Якісний, високоврожайний сорт для вирощування у відкритому грунті та у теплицях
- Термін дозрівання - 56 - 60 днів після висаджування розсади
- Сорт адаптований до вирощування у різних кліматичних зонах, високоврожайний
- Плід кубовидної форми, товстостінний (товщина стінки 6 - 8 мм), 3 - 4-камерний
- Вага плоду 200 - 220 грам
- В технічній стиглості колір плоду жовто-зелений, в біологічній - червоний
- Розмір плоду 11,0 х 7,0 см
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ШАРОН F1

- Ранньостиглий високоурожайний сорт
- Початок плодоношення вже через 60 - 62 дні від висадки розсади
- Плід кубовидний, з блискучою поверхнею
- Товщина стінки плоду 6 - 8 мм
- У технічній стиглості плід зелений, в біологічній - насичено-жовтий
- Середня вага плодів 220 - 240 грам, розмір 13 х 11 см
- Стійкість до TMV - P0, P1-2

КУБІСТА F1
- Лідер продаж серед помаранчевих перців
- Середньоранній гібрид для вирощування у будь яких типах теплиць та відкритому грунті
- Відмінна зав’язуваність плодів у спекотний період та висока стійкість до стресових умов
- Плоди кубовидні, великого розміру, товстостінні
- Середня вага плоду понад 200 грам
- Колір в технічній стиглості темно-зелений, в біологічній - насичено-оранжевий
- Стійкість до TMV - P0, P1-2

АФРОДІТА

ПРІСЦІЛА F1

- Середньоранній сорт для вирощування у теплицях та у відкритому грунті
- Вирощується переважно до біологічної стиглості для отримання великих, красиво-забарвлених
жовто-гарячих плодів
- Плоди прямостоячі, серцевидно-кубовидної форми, солодкі, соковиті
- Середня вага 200 - 210 грам
- Плід 2 - 3-камерний, у технічній стиглості темно-зелений, в біологічній - насичено-жовтий
- Розмір плоду 9,2 х 9,4 см
- Сорт дає велику кількість якісної, першосортної продукції

- Стандарт якості серед червоних блочних перців
- Напівранній гібрид для вирощування у теплицях та відкритому грунті
- Гібрид формує великі, однорідні плоди, солодкі і соковиті
- Плід - ідеальний куб, розміром 10 х 10 см
- У технічній стиглості - салатового кольору, в біологічній - червоний
- Товста стінка плоду та великий розмір
- Середня вага 240 - 260 грам
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ПАРАДІЗ F1

КОЗІ РІГ

- Середньоранній гібрид для вирощування у скляних та плівкових теплицях і у відкритому грунті
- Початок плодоношення через 65 - 70 днів від висадки розсади
- Плід кубовидний, з блискучою поверхнею, чотирьохкамерний, товстостінний
- Технічна стиглість зелена, біологічна - червона
- Середня вага до 220 грам
- Стійкість до TMV - P0, P1-2

- Сорт стручкового перцю для вирощування в теплицях, під плівковим покриттям,
а в теплих областях - у відкритому грунті
- Плоди тонкі, видовжені (до 12 см) дугоподібної форми
- Смак пікантний солодко-пекучий
- Придатність для споживання в свіжому вигляді та консервування
- В технічній стиглості плоди зелені, в біологічній - червоні

ІНҐРІД

ГУТЕРА

- Середньостиглий сорт для відкритого та закритого грунту
- Плоди прямостоячі, пізніше пониклі під власною вагою, середнього розміру, іноді великі (середня
маса плоду 200 г)
- Форма - квадратоподібна, іноді зустрічаються плоди прямокутної форми
- На верхніх ярусах плоди коротші і більш приплюснуті
- У технійчній стиглості колір плодів темно-зелений, у біологічній - темно-коричневий, смак солодкий
- Розмір плоду 9,2 х 9 см

- Середньостиглий сорт гіркого перцю
- Плоди обвислі, дрібні, вузькі
- У технічній стиглості плід темно-зелений, в біологічній - червоний
- Рослина середньо-висока для вирощування на полі та на балконі
- Сорт продуктивний і високоурожайний

РАЄМ Новинка!

ПОСЕЙДОН

- Ранньостиглий сорт помідорного типу для вирощування у теплицях та у відкритому грунті
- Плоди округлі, дещо ребристі та приплюснуті
- У технічній стиглості плід зелений, в біологічній - червоний, до темно-червоного, блискучий
- Товщина стінки 8-10 мм
- Розмір плоду 9 х 12 см, середня вага - 90 - 120 грам
- Призначення - для споживання у свіжому вигляді та консервації
- Сорт вимагає частого поливу

- Надранній сорт гіркого перцю типу "козі ріг"
- Для вирощування у теплицях та у відкритому грунті
- Формує довгі плоди (14 - 17 см) з щільними стінками
- Зелений колір у технічній стиглості, яскраво-червоний у біологічній
- Придатний для консервування цілими плодами у технічній та у біологічній стиглості
- Забезпечує високий урожай плодів чудової якості

ДУМАС

ХАРІЄТ

- Напівранній сорт помідорного типу для вирощування у теплицях та у відкритому грунті
- Плоди прямостоячі, круглі, невеликі
- Товщина стінки 8 - 10 мм
- Середня вага плоду 70 - 90 грам
- У технічній стиглості плід темно-зелений, в біологічній - червоний
- Ідеально підходить для реалізації свіжої продукції, а також для консервування

- Ранньостиглий сорт гіркого перцю типу "козі ріг"
- Призначення - для вирощування в холодних та опалювальних теплицях, а також у відкритому грунті
- Плоди гладкі, видовжено-конусні, 2-х камерні, вирівняні
- Колір плодів в технічній стиглості жовто-зелений, в біологічній - червони й з блиском
- Рослина високоросла, тому рекомендується підв’язувати до шпалери
- Вміст капсаїцину 10 - 30 тис. SHU

ОНТАРА

КОРАЛ

- Ранньостиглий сорт помідорного типу для вирощування у відкритому грунті та під плівкою
- Плоди прямостоячі, округло-приплюснуті, серцеподібні
- Колір плоду в технічній стиглості біло-зелений, в біологічній-червоний
- Вирізняється особливою солодкістю та ароматом м”якоті
- Середня вага плоду 50 - 70 грам
- Призначення - для споживання у свіжому вигляді та консервації цілими плодами
- Розмір плоду 5 х 4,8 см

- Надранній сорт для вирощування у теплицях та у відкритому грунті
- Рослина невелика, з великою кількістю плодів
- Плід дуже пекучий, круглий, розміром 2 - 3 см
- В технічній стиглості плоди темно-зелені, в біологічній - червоні
- Товщина стінки 2 - 3 мм
- Призначення - цільне консервування, споживання, сушіння
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ОРАНЕТА
- Ранньостиглий декоративний сорт для вирощування в горшках
- Плоди короткі, прямостоячі, конічні, дуже пекучі
- В технічній стиглості плоди зелені, в біологічній - оранжеві
- Співвідношення довжина - ширина - 3,4:1,2 см

ПЕРЕЦЬ
Сорт

Скоростиглість

Яла
Рела
Сакура
Сандра
Злата
Беатрікс F1
Монанта
Андреа
Рубінова
Цинтія F1
Бонета
Параде
Орнела
Бея F1
Деметра F1
Шарон F1
Фатіма
Патриція
Цитрина
Гранова
Афродіта
SU 826/15 F1 *
Тесла F1
Гарнет F1
Містері
Кубіста F1
Прісціла F1
Парадіз F1
Інгрід
Александер
SU RC*
Думас
Онтара
Гутера
Козі Ріг
Посейдон
Харієт
Корал
Івона
Оранета
Поуніла

напівранній
напівранній
ранній
ранній
середньранній
ранній
ранній
середньоранній
напівранній
ранній
ранній
середньоранній
середньостиглий
напівранній
напівранній
суперранній
середньостиглий
середньостиглий
середньостиглий
середньоранній
середньоранній
суперранній
напівранній
напівранній
ранній
середньоранній
напівранній
середньоранній
середньостиглий
ранньостиглий
ранньостиглий
напівранній
ранньостиглий
середньостиглий
середньоранній
надранній
ранньостиглий
надранній
ранній
ранній
ранній
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Форма і колір плоду
в технічній стиглості
зелений
зелений
світло-жовтий
темно-зелений
біло-жовтий
жовто-білий
світло-жовтий
світло-зелений
темно-зелений
жовто-білий
жовто-білий
середньо-зелений
середньо-зелений
світло-зелений
середньо-зелений
зелено-жовтий
темно-зелений
темно-зелений
жовто-зелений
жовто-зелений
середньо-зелений
зеленувато-білий
жовто-білий
середньо-зелений
середньо-зелений
темно-зелений
світло-зелений
темно-зелений
темно-зелений
зелений
зелений
темно-зелений
зеленувато-білий
темно-зелений
зелений
середньо-зелений
жовто-зелений
темно-зелений
зелений
зелений
жовтий

Колір плоду
в біологічній
стиглості
жовтий
червоний
темно-червоний
рубіново-червоний
червоний
червоний
червоний
червоний
рубіново-червоний
червоний
червоний
світло-червоний
насичено-жовтий
червоний
червоний
червоний
темно-червоний
жовтий
червоний
червоний
жовтий
світло-червоний
насичено-жовтий
жовтий
насичено-жовтий
оранжевий
червоний
світло-червоний
темно-коричневий
темно-червоний
темно-червоний
яскраво-червоний
червоний
червоний
червоний
темно-червоний
червоний з блиском
червоний
червоний
оранжевий
червоний

Співвідно
шення
довжина/
ширина
8:3
8:3
12 : 5,5
12 : 7
12 : 6,1
14,7 : 7,4
16 : 6,5
12 : 6,7
12 : 6,7
14,4 : 6,6
12 : 8
19 : 6,4
20 : 6
18 : 7
16 : 7
16 :6,5
16 : 9
17,5 : 8
13 : 6,5
11 : 7
9,2 : 9,4
10 : 8,5
10 : 8,9
10 : 10,5
13 : 11
9,5 : 12
10 : 10
10,2 : 8,7
9,2 : 9
9 : 12
8 : 10
7 : 5,5
5 : 4,8
10 : 1,5
17 : 2,2
14 : 2,5
17 : 4
3:3
3,2 : 1,2
3,4 : 1,2
3,4 : 1,2

Спосіб вирощування
Відкритий та закритий грунт, у горшках
Відкритий та закритий грунт, у горшках
Теплиця, під плівкою, відкритий грунт
Теплиця, під плівкою, відкритий грунт
Відкритий грунт
Теплиця, під плівкою, відкритий грунт
Відкритий, закритий грунт
Теплиця, під плівкою
Відкритий грунт
Відкритий, закритий грунт
Теплиця, під плівкою, відкритий грунт
Теплиця, під плівкою
Теплиця, під плівкою
Теплиця, під плівкою, відкритий грунт
Теплиця, під плівкою, відкритий грунт
Відкритий, закритий грунт
Теплиця, під плівкою, відкритий грунт
Теплиця, під плівкою, відкритий грунт
Відкритий грунт
Відкритий грунт
Теплиця, під плівкою, відкритий грунт
Теплиця, під плівкою, відкритий грунт
Теплиця, під плівкою
Теплиця, під плівкою
Теплиця, під плівкою
Теплиця, під плівкою
Теплиця, під плівкою
Теплиця, під плівкою
Теплиця, під плівкою
Відкритий, закритий грунт
Відкритий, закритий грунт
Відкритий, закритий грунт
Відкритий, закритий грунт
Теплиця, під плівкою, на балконі
Відкритий, закритий грунт
Відкритий, закритий грунт
Теплиця, під плівкою, відкритий грунт
Теплиця, відкритий грунт
Відкритий, закритий грунт, балконні ящики
Відкритий, закритий грунт, балконні ящики
Відкритий, закритий грунт, балконні ящики

МОРКВА
Daucus carota L.

АРОН F1

Новинка!

- Дуже ранній гібрид короткої циліндричної моркви
- Період вегетації 75 - 80 днів для збирання пучкової продукції, 105 - 110 днів до повної зрілості
- Підходить для різних способів вирощування, а також для посіву на більш важких грунтах
- Коренеплід короткий, циліндричний, з тупим кінцем
- Довжина коренеплоду 10 - 12 см, ширина 4,5 см
- При ущільнених посівах коренеплід буде довжиною 6 - 8 см і шириною 2,5 - 3,5 см.

МАРІОН F1
- Найранніший гібрид Нантського типу
- Вегетаційний період від висіву до збирання врожаю 90 - 95 днів, на пучкову продукцію дозріває
через 60 - 65 днів
- Довжина коренеплоду 15 - 17 cм, форма овальна, кінець затуплений
- Коренеплоди однорідні, насиченого кольору, з гладкою поверхнею
- Відзначається своєю універсальністю, підходить для вирощування в різних кліматичних
зонах України
- Придатність для літніх посівів

КНОТА F1
- Ранньостиглий гібрид Нантського типу
- Період вегетації складає 95 - 100 днів
- Коренеплоди вирівняні, гладенькі, з однорідним насичено-помаранчевим забарвленням
- Довжина коренеплоду 18 - 20 см
- Верхня частина коренеплоду не зеленіє
- Висока стійкість проти розтріскування коренеплодів
- Не примхливий у вирощуванні, високоврожайний гібрид
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морква
АНЕТА F1

АФАЛОН F1

- Напівранній гібрид Нантського типу
- Вегетаційний період 100-105 днів.
- Довжина коренеплоду 18-20 см, форма овальна, на кінці затуплена
- Коренеплід з гладкою поверхнею та насиченим кольором
- Має відмінні смакові якості
- Верхня частина коренеплоду не зеленіє
- Пластичний, підходить для вирощування в різних умовах і типах грунтів
- Для отримання товарної продукції в основний сезон

- Напівпізній гібрид перехідного типу Берлікум/Флакке
- Вегетаційний період 115 - 120 днів.
- Довжина коренеплоду 18 - 19 см, форма конічна, на кінці затуплена
- Коренеплоди насиченого яскраво-оранжевого кольору, великі, блискучі, рівні, що підтверджує
їхню високу якість
- Верхня частина коренеплоду без антоціанового забарвлення
- Листовий апарат здоровий, добре прикріплений до коренеплода
- Сорт призначений для повному циклі механізації - посів, збір врожаю, мойка, шліфовка

СТУПІЦЬКА

БЕРЛІКА F1

- Ранньостиглий сорт Нантського типу
- Вегетаційний період 93 - 98 дні
- Коренеплід гладкий, довжиною 13 - 15 см, інтенсивного забарвлення з тонкою серцевиною,
солодкий
- Пластичний, підходить для вирощування в різних кліматичних зонах
- Сорт призначений на отримання ранньої продукції для споживання в свіжому вигляді,
а при пізніх посівах для зберігання

- Середньостиглий гібрид типу Берлікум з вегетаційним періодом 105 - 110 днів
- Коренеплоди правильної циліндричної форми, довжиною 18 - 20 см, яскраво-помаранчеві,
гладенькі, великі, однакові за розміром, без заглиблень, з тупим закінченням
- Відмінні смакові якості та висока врожайність
- Висока стійкість до альтернаріозу та розтріскування коренеплодів
- Підходить для вирощування в різних регіонах України

КОРІНА

ДАРИНА

- Середньопізній сорт перехідного типу Нантес/Шантане
- Вегетаційний період 127 - 132 дні
- Призначення - для використання в свіжому вигляді, а при пізніх посівах-для зберігання
- Рослини відмічаються середньою силою росту
- Відмінні смакові якості. Високий вміст каротину
- Довжина коренеплоду 13 - 15 см, забарвлення - яскраво-червоне
- Сорт придатний для механічного збирання

- Пізньостиглий, високоврожайний сорт типу Берлікум
- Вегетаційний період 137 - 142 дні
- Коренеплід гладкий, оранжево-червоного кольору, довжиною 20 - 24 см, циліндричної форми,
з тупим кінцем
- Універсальне використання, добре зберігається
- Сорт відмічається хорошою товарністю , вирівняністю коренеплодів та високим вмістом
бетакаротину

ФАВОРИТ

КОРТІНА F1

- Пізньостиглий сорт Нантського типу, призначений для прямого споживання, переробки і зберігання
- Вегетаційний період 140 - 150 днів
- Коренеплід циліндричний, довжиною 16 - 18 см, з тупим кінцем, гладкий, з щільною серцевиною
- Верхня частина коренеплоду без зеленого забарвлення
- Колір насичений, оранжево-червоний
- Сорт придатний до механічного збирання

- Пізньостиглий гібрид Флаккійського типу для тривалого зберігання, переробки і свіжого ринку
- Вегетаційний період від висіву 150 - 160 днів
- Коренеплід великого розміру, з тупим кінцем, довжиною 18 - 20 см
- Забарвлення м'якоті і серцевини - інтенсивно-оранжеве
- Відмінні смакові якості. У кулінарній індустрії дуже широко використовується для приготування
«корейської моркви»
- Надземна частина кореня без зеленого забарвлення
- Гібрид придатний до механічного збирання, стійкий до розтріскування

ЦІДЕРА

ТІНГА

- Дуже врожайний пізньостиглий сорт типу Нантес. Вегетаційний період від висіву 145 - 155 днів
- Призначення - для виробництва соків, консервування та нетривалого зберігання
- Коренеплід довгий, 21 - 23 см, подовженої овальної форми, яскраво забарвлений
- Верхня частина коренеплоду не зеленіє
- Завдяки високому вмісту вуглеводів і каротину, а також соковитості використовується
для виробництва соку і дитячого харчування
- Сорт придатний для механічного збирання і вирощування на гребенях

- Пізньостиглий високоврожайний сорт типу Флакке
- Вегетаційний період складає 155 - 160 днів
- Коренеплід інтенсивного, оранжево-червоного забарвлення, довжиною 20 - 22 см,
із загостреним кінцем
- Верхня частина коренеплоду не зеленіє
- Універсальне використання та відмінна лежкість
- Сорт придатний для вирощування на гребенях та механізованого збирання
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ФРАНСІС

МОРКВА

- Пізньостиглий високоврожайний сорт типу Флакке
- Призначення - для переробки на консервних заводах і тривалого зберігання
- Вирізняється відмінною лежкістю та стійкістю до розтріскування
- Коренеплід конічної форми, довжиною 23 - 25 см
- Насичене оранжеве забарвлення та гладка поверхня
- Сорт придатний для вирощування на гребенях та механічного збирання
- Вегетаційний період 140 - 150 днів

ОЛІМПУС

ХАРІЗМА F1
- Напівранній гібрид сортотипу Шантане з періодом вегетації 115 - 120 днів
- Коренеплоди довжиною 15 - 17 см, гладенькі, дуже вирівняні, неперевершеного
насиченого кольору з однорідною внутрішньою структурою
- Гібрид стійкий до стрілкування та розтріскуваня
- Підходить для механізованого збору врожаю
- Придатність для вирощування на важких грунтах

Новинка!

Тип

Довжина
Період
вегетації від коренеплода,
см
висадки

Колір і
форма

Рекомендовані строки висіву / збирання

Призначення
I

перехідний

105 110

10 12

оранжевий

Т, П, К, КС

Маріон F1

Нантес

90 95

15 17

оранжевий

Т, СВ, П, К

Кнота F1

Нантес

95 100

18 20

оранжевий

Т, П, К, КС

Анета F1

Нантес

100 105

18 20

темнооранжевий

П, К, С

Ступіцька

Нантес

93 98

13 15

яскравочервоний

Р,СВ, П, К

перехідний

127 132

18 20

червоний

П, К, С, МС

Фаворит

Нантес

140 150

16 18

темнооранжевий

П, К, С, МС

Цідера

Нантес

145 155

21 23

оранжевий

ПС, К, КС,
МС, С

Афалон F1

перехідний

115 120

18 19

оранжевий

П, К, С, МС

Берліка F1

Берлікум

105 110

18 20

оранжевий

П, К, С

Дарина

Берлікум

137 142

20 24

темнооранжевий

П, К, С

Кортіна F1

Флакке

150 160

18 20

оранжевочервоний

П, К, С, МС

Тінга

Флакке

155 160

20 22

темнооранжевий

П, К, С, МС

Франсіс

Флакке

140 150

23 25

насиченооранжевий

П, К, С, МС

Олімпус

Флакке

140 150

23 25

оранжевий

П, К, С, МС

Харізма F1

Шантане

115 120

15 17

оранжевий

П, К, КС

Катрін

Шантане

125 130

11 13

оранжевий

П, К, С

Акат F1

Шантане

125 130

13 15

насиченооранжевий

П, К, КС

Арон F1

Коріна

- Пізньостиглий сорт типу Флакке з вегетаційним періодом 160 - 170 днів
- Коренеплід конічної форми, довжиною 23 - 25 см
- Насичене оранжеве забарвлення та гладка поверхня
- Чудовий вибір моркви для тривалого зберігання
- Вирізняється доброю лежкістю та стійкістю до розтріскування
- Сорт придатний для механічного збирання

АКАТ F1

Сорт

II

III

IV

V

VI

VII VIII

IX

X

XI

Призначення: Т - теплиця, СВ - пучкова продукція, П - пряме споживання, К - консервація, КС - короткотермінове зберігання,
С - зберігання, МЗ - механізований збір, ПС - виробництво соків

- Новий високопродуктивний гібрид моркви типу Шантане
- Період вегетації від висіву 125 - 130 днів
- Вирізняється своєю однорідністю та стійкістю в поєднанні з відмінним смаком та
привабливим зовнішнім видом
- Призначення - для для використання в свіжому вигляді, а при пізніх посівах - для зберігання
- Коренеплід трикутний, довжиною 13 - 15 см
- Поверхня гладка, без зеленої верхівки
- Рослини швидко розвиваються, навіть за важких умов
- Висока стійкість до цвітухи

КАТРІН
- Популярний універсальний сорт моркви типу Шантане
- Період вегетації - 125 - 130 днів
- Призначення - для свіжого споживання, переробки та зберігання
- Коренеплід короткий, трикутної форми, з тупим кінцем, довжиною 11 - 13 см
- Листовий апарат добре розвинений, що дозволяє механізований збір врожаю
- Сорт стійкий до стрілкування
- Добре переносить вирощування на важких грунтах, легко збирається в осінній період,
коли ідуть дощі, адаптований в усіх зонах України
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буряк столовий
МОНОРУБРА
- Одноростковий напівпізній сорт буряка універсального типу
- Для отримання продукції в основний сезон
- Висока урожайність, стійкість до стресових умов
- Коренеплід циліндричний, м’якоть інтенсивного червоного кольору, без кілець
- Для споживання в свіжому вигляді, переробки та зберігання
- Період вегетації 130 днів

РЕНОВА
- Напівпізній сорт столового буряка салатного типу
- Призначення - для переробки та зберігання
- Коренеплід циліндричної форми, середнього розміру, довжиною до 15 см,
з гладкою поверхнею, масою 180 - 350 грам
- Темно-червоний колір внутрішньої структури, без кілець
- Сорт стійкий до хвороб та цвітухи. Лежкість добра
- Вегетаційний період 125 - 130 днів

БУРЯК СТОЛОВИЙ
Beta vulgaris L.ssp. vulgaris var. conditiva Alef Helm.

МОНІКА

АЛЕКСІС

- Одноростковий середньостиглий сорт столового буряка універсального типу
- Призначення - для свіжого ринку, переробки, а при пізніх посівах - для зберігання
- При зберіганні не втрачає внутрішнього забарвлення
- Коренеплоди середнього розміру, округлі, вирівняні по формі, з гладкою поверхнею
- Забарвлення внутрішньої структури насичено-червоне, без світлих радіальних кілець
- Відмінні смакові якості
- Можливі дуже ранні висіви на реалізацію пучкової продукції
- Вегетаційний період 100 -110 днів

- Високоврожайний сорт для зберігання, переробки та свіжого споживання
- Вегетаційний період 125 - 130 днів
- Коренеплід циліндричної форми, довжиною 21 - 26 см
- Поверхня гладенька з рівномірним та насиченим забарвленням
- М'якоть інтенсивного червоного кольору, без кілець
- Невеликий листовий апарат та тонка коренева шийка забезпечують ідеальний вихід
товарної продукції

БОНА
- Напівпізній сорт. Вегетаційний період від висіву до збирання врожаю 120 днів
- Коренеплід середніх розмірів, округлої правильної форми з гладкою поверхнею
- М'якоть інтенсивного темно-червоного кольору, без кілець
- Сорт стійкий до хвороб та переростання
- Придатність до механізованого збирання
- Пластичний високоврожайний сорт з гарантованим урожаєм в будь-яких умовах

БУРЯК СТОЛОВИЙ
Сорт
Моніка
Бона
Бетіна
Монорубра
Ренова
Алексіс

Вегетаційний
період від висіву
100
115
115
125
125
125

110
120
120
130
130
130

Форма
коренеплоду

Рекомендована
густота на 1 га
(тис/га)
400
400
400
500
500
500

Рекомендовані строки висіву / збирання
I

II

III

IV

V

VI

VII VIII

IX

X

XI

600
600
600
700
700
700

БЕТІНА
- Напівпізній сорт. Вегетаційний період від висіву до збирання врожаю 120 днів
- Коренеплід круглий, середніх розмірів, з гладкою поверхнею
- М'якоть темно-червоного кольору, без кілець
- Сорт посухостійкий та добре зберігається
- Стабільний високий урожай в усіх регіонах
- Придатність до механізованого збирання
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помідори індетермінантні
ШАРМАНТ F1
- Новий високоврожайний ранньостиглий гібрид типу "черрі", призначений для
вирощування у плівкових і скляних теплицях та у відкритому грунті
- Рослина висока, сильна, відкрита
- Грона прості або подвійні, з 25 - 30 плодами
- Плоди круглої форми, маленького розміру, червоні, вагою 15 - 20 грам, тверді,
не тріскаються і не опадають
- Стійкість до вірусної мозаїки, фузаріозу

ГОЛДКРОНЕ
- Ранньостиглий сорт (90 - 100днів) індетермінантного черрі для вирощування в теплицях та
у відкритому грунті
- Формує широко розгалужені грона з великою кількістю золотисто-жовтих плодів,
по 20 - 25 штук на 1 гроні
- Плоди мають круглу форму, привабливий жовтий колір, невеликого розміру, солодкі на смак
- Середня вага плоду 15 - 20 грам
- Плодоношення протягом усього сезону

ПЕРУН

ПОМІДОРИ
Lycopersicon esculentum Mill.

КУРАНТО F1
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Новинка!

- Середньоранній сорт томатів для вирощування у відкритому грунті та під плівковим покриттям
- Рослина з сильним типом росту
- Утворює велику кількість дрібних плодів по 9 - 15 штук на 1 гроні
- Плоди жовтого кольору, грушоподібної форми, з чудовими смаковими якостями
- Середня вага 15 - 20 грам
- Сорт універсального призначення, відмінний для маринування і консервації

РАДАНА

- Ранньостиглий гібрид типу "черрі" для вирощування в теплицях та у відкритому грунті
- Утворює об’ємні, розгалужені грона, на яких формується 30 - 35 плодів
- Плоди невеликі, круглі, червоні, тверді, стійкі до розтріскування
- Середня вага плоду 10 - 15 грам
- Підходять для виробництва сушених томатів, консервування, для свіжого споживання
- Можливе вирощування в горшках
- Стійкість до фузаріозу

- Напівранній сорт з універсальними властивостями для відкритого та закритого грунту
- Плоди грушкоподібні, червоні, середньою вагою 15 - 20 грам
- На гроні формується 30 - 40 плодів
- Грона виноградовидні, сильно розгалужені
- Для свіжого споживання та консервації

МАНДАТ F1

ДУО

- Ранньостиглий, досить врожайний гібрид типу "черрі" з фінікоподібними плодами
- Придатність для вирощування на полі та у теплицях
- Рослина сильна, компактна
- Плоди дрібні, циліндричні, червоні та дуже солодкі
- На 1 гроні формується 20 - 25 плодів, твердих та стійких до розтріскування
- Середня вага плоду 10 - 15 грам

- Середньостиглий індетермінантний сорт
- Плоди малі або середні, діаметром близько 4 см
- На одному гроні росте 20 - 25 плодів, маса грона досягає 1 - 1,2 кг
- Плоди вагою 30 - 40 г, округлої форми, щільні
- Забарвлення плодів незвичайне: спочатку зеленого кольору з світло-зеленими смугами,
пізніше - червоного з жовтими смужками
- Цінність сорту: холодостійкість та тривалий період плодоношення
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СПЕНСЕР

РОМУС

- Середньостиглий індетермінантний сорт коктейльного типу для вирощування у теплицях та
у відкритому ґрунті
- Плоди невеликі, круглої форми, дуже тверді, без ребристості і смугастості
- Маса плоду 30 - 40 г
- Плоди чудового солодкого смаку і добре зберігаються
- Дозрівання проходить одночасно, тому урожай можна збирати цілими гронами
- Стійкість до розтріскування

- Високоврожайний індетермінантний середньоранній сорт
- Призначення - для вирощування у відкритому грунті та під плівковим покриттям
- Рослина середньої сили росту
- Плоди округлої форми, красивого жовтого кольору
- Середня вага плоду 100 - 125 грам
- Прекрасні смакові властивості та чудовий аромат

ТАСТІЄР F1

ПЕДРО F1

- Середньостиглий індетермінантний червоноплідний гібрид типу LSL
- Ідеально підходить для вирощування у теплицях та у відкритому ґрунті
- Гібрид коктейльнотипний, плоди круглі, досить тверді
- На 1 гроні формується 8 - 10 вирівняних плодів
- Середня вага плоду 50 - 60 грам
- Стійкість до вірусу тютюнової мозаїки, фузаріозного в’янення і кладоспоріозу

- Середньопізній гібрид типу LSL для вирощування в скляних та плівкових теплицях (в південних
районах можливе вирощування у відкритому грунті)
- Придатність для вирощування в ранньовесняному та осінньому оборотах
- Плоди середні або великі, округлої форми, без ознак ребристості, вагою до 150 грам
- В суцвітті формується 7 - 9 смачних, досить твердих плодів
- В свіжому вигляді зберігаються до 20 днів
- На плоді в біологічній стиглості немає зеленого забарвлення навколо плодоніжки

ГАЛАНТ F1
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Новинка!

АТЕРОН F1

- Ранньостиглий індетермінантний гібрид типу LSL для закритого та відкритого грунту
- Плоди тверді, однорідно-круглі, червоні, без ребристості
- На одній гроні фомується і одночасно дозріває 10 - 12 плодів
- Середня вага плоду 60 - 80 грам
- Підходить для збирання врожаю цілими гронами
- Чудові смакові властивості, стійкість до розтріскування та опадання плодів, а також до
вентицельозного в’янення, фузаріозу, вірусу тютюнової мозаїки - основні переваги даного гібриду

- Напівпізній індетермінантний гібрид типу LSL, призначений для вирощування у теплих і холодних
скляних і плівкових теплицях та у відкритому грунті
- Рослина середнього типу росту
- Плоди великі, круглі, яскраво-червоні
- Маса плоду досягає 170 - 180 грам
- На 1 гроні формується по 8 - 10 плодів
- Сорт стійкий до вірусу тютюнової мозаїки, фузаріозу

ЦІТРІНА

ДАФНЕ F1

- Пізньостиглий індетермінантний сорт
- Плоди середнього розміру, красивого жовтого кольору, по формі нагадують лимон
- На одному гроні формується до 30 плодів середньою вагою 80 - 90 грам
- Маса одного грона досягає 2,5 кг
- Смакові властивості свіжих і консервованих плодів відмінні
- Завдяки значній кількості плодів рекомендується вирощувати даний сорт лише із 3 - 4 гронами

- Ранньостиглий індетермінантний гібрид типу LSL
- Плоди середнього або великого розміру, середньою вагою 140 - 170 г
- Форма плоду округло - приплюснута
- Нестиглі плоди світло-зеленого кольору, стиглі - темно-червоні, ребристість незначна
- Плоди досить тверді, стійкі до розтріскування, добре зберігаються
- Сорт придатний до вирощування у скляних і плівкових теплицях, у тепліших кліматичних
зонах - і у відкритому ґрунті

ЗЛАТАВА

ПАЛАВА F1

- Середньостиглий індетермінантний сорт для вирощування у холодних плівкових теплицях та
у відкритому ґрунті
- Плоди середнього розміру, масою до 80 - 100 грам
- Форма плоду - серцеподібна, іноді округла, трохи ребриста
- Нестиглі плоди світло-зеленого кольору, без смуг біля плодоніжки, поверхня зрілих плодів
оранжева, м’якоть червона
- Плоди, навіть перестиглі, стійкі до розтріскування

- Середньоранній високопродуктивний гібрид типу LSL для скляних і плівкових теплицях
- Плоди великі, середньою вагою 160 - 170 грам
- Форма плоду кругла, без ознак ребристості
- Насичений червоний колір, однорідність по розміру, транспортабельність та лежкість
- На 1 гроні формується 6 - 8 великих, вирівняних плодів
- Стійкість до вентицельозного в’янення, фузаріозу, вірусу тютюнової мозаїки
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ГАРДІ F1

ТЕРІОН

- Середньостиглий індетермінантний гібрид типу LSL для скляних і плівкових теплицях
- В теплих регіонах можливе вирощування у відкритому грунті
- Плоди великі, тверді, слабо-приплюснуті, без ознак ребристості, яскраво-червоні
- Середня вага 170 - 200 грам
- Стійкість до вентицельозного в’янення, фузаріозу
- Основні переваги гібриду - висока врожайність, товарний вигляд, транспортабельність

- Середньостиглий детермінантний сорт для вирощування у відкритому грунті
(розсадно або прямим висівом)
- Світло-червоні плоди овальної форми, вагою 80 - 90 грам
- Рослина утворює компактний кущ, на якому формується 70 - 90 плодів, які
не розтріскуються і не опадають
- Плоди прикриті листками, що запобігає утворенню опіків
- Сорт відмічається одночасним дозріванням плодів, придатний для механізованого збирання,
переробки та консервування

СОНЕТ F1

ГАЛЕРА

Новинка!

- Ранньостиглий індетермінантний гібрид для вирощування в різних видах теплиць та
у відкритому грунті
- Плоди красивої яйцевидно-видовженої форми, насичено-червоні, без ознак ребристості
- Товста м’якоть і чудовий смак
- Середня вага плоду 90 - 110 грам
- Підходить для збирання цілими гронами, так як плоди не тріскають і не опадають, для консервації
і свіжого споживання
- Володіє стійкістю до вентицельозного в’янення, фузаріозу

- Середньостиглий високоурожайний сорт для вирощування у відкритому грунті
- Плоди тверді, однорідні, округло-видовжені, вагою до 80 - 90 грам
- Колір плоду у технічній стиглості світло-зелений , у біологічній - яскраво-червоний, м’якоть
м’ясиста, смачна
- Сорт формує могутнє стебло з великою кількістю листків
- На 1 рослині формується до 70 плодів, які придатні для переробки та консервування
- Дружнє дозрівання, стабільний і високий урожай

ХУГО

ДАЛІМІЛ

- Середньопізній сорт для вирощування у закритому та у відкритому ґрунті
- Плід великий або дуже великий, по формі перцевидний, червоний
- Середня вага плоду понад 200 грам
- Структура плоду м’ясиста, з високим вмістом сухих речовин
- Зрілі плоди придатні для грилювання, до сендвічів та гамбургерів

- Напівранній детермінантний сорт для холодних теплиць та відкритого ґрунту
- Плоди мають круглу форму, насичений червоний колір без зеленої плями
- Середня вага плоду 90 - 100 грам
- Тверді плоди чудової якості, транспортабельні
- Сорт володіє стійкістю до фузаріозу і є високоурожайним
- Для свіжого споживання та переробки

ГЕРОДЕС

ВЕНУС

- Напівранній індетермінантний сорт призначений для вирощування у холодних теплицях і
у відкритому ґрунті
- Плоди великі, м’ясисті, серцеподібної форми, із незначною смугастістю і ребристістю, малонасінні
- Колір плоду середньо-рожевий
- Маса плоду при першому зборі досягає до 400 г, пізніше 160 - 180 г
- Чудові на смак
- Салатне призначення

- Ранньостиглий детермінантний сорт, придатний для вирощування у відкритому грунті, скляних та
плівкових теплицях та в ящиках на балконі
- Рослина скоріше декоративного типу, низькоросла, компактної форми висотою 25 - 40 см
- Плоди малого розміру (до 2 см в діаметрі), жовто-оранжеві, округлої форми
- Середня вага плоду 15 - 20 грам

БРУТУС

ВІЛМА

- Середньостиглий індетермінантний сорт для відкритого та закритого ґрунту
- Рослина із великими м’ясистими плодами діаметром до 20 см
- Плоди яскраво-червоні з вираженою ребристістю, плоско округлі, відмінного смаку
- Маса одного плоду може досягати понад 1 кг
- Плід містить малу кількість насіння

- Ранньостиглий сорт кущового типу, придатний для вирощування у відкритому грунті, скляних
та плівкових теплицях та в ящиках на балконі
- Рослина скоріше декоративного типу, низькоросла, компактної форми, висотою 25 - 40 см
- Плоди малого розміру (до 2 см в діаметрі), червоні, округлої форми
- Середня вага плоду 15 - 20 грам

41

помідори детермінантні
БАЯЯ
- Надранній сорт балконного томату зі звисаючими пагонами
- Плоди малого розміру червоні, округлої форми, вагою 8 - 10 грам
- На одній рослині формується велика кількість плодів - 650 - 750 штук
- Плоди досить тверді, стійкі до розтріскування та не опадають
- Стійкість до фузаріозу, вірусу тютюнової мозаїки
- Цінність сорту - компактність, невимогливість до умов вирощування, висока урожайність
та смакові якості

ПОМIДОРИ IНДЕТЕРМIНАНТНI
Сорт

Скоростиглість

Місце
вирощування

Форма та
колір плоду

Вага, грам

Резистентність

10 15
червоний
В, Т
Куранто F1
ранній
Fol-0
червоний
20 25
В, П, Т
Мандат F1
ранній
ToMV-2, ToMV-3, Fol-0, Fol-1
червоний
25 30
В, П, Т
Шармант F1
ранній
ToMV-1, ToMV-2, ToMV-3, Fol-0, Fol-1, Mi
жовтий
15 20
В, П
Голдкроне
дуже ранній
жовтий
15 20
П, Т, Б
Перун
напівранній
червоний
15 20
В, П
Радана
напівранній
червоний з смужками
30 40
В, П
Дуо
напівранній
червоний
30 40
В, Т, П
Спенсер
напівпізній
ToMV-1, ToMV-2, ToMV-3, Fol-0, Fol-1, Mi, Cf
червоний
50 60
В, П, Т
Тастієр F1
напівранній
ToMV-1, ToMV-2, ToMV-3, Fol-0, Fol-1, Vd, Cf
червоний
60 80
В, Т
Галант F1
ранній
ToMV-1, ToMV-2, ToMV-3, Fol-0, Fol-1, Vd
жовтий
80 90
В, П
Цітріна
пізній
оранжевий
80 100
В, П
Златава
напівранній
ToMV-1, ToMV-2, ToMV-3, Fol-0, Vd
жовтий
100 125
В
Ромус
напівранній
червоний
130 150
В, П, Т
Педро F1
середньопізній
Fol-0, Fol-1,Vd
червоний
170 180
В, П, Т
Атерон F1
напівпізній
Fol-0, Fol-1,Vd
червоний
140 170
В, П, Т
Дафне F1
ранній
ToMV-1, ToMV-2, ToMV-3, Fol-0, Fol-1, Mi
червоний
160 170
В, П, Т
Палава F1
напівранній
ToMV-0, Fol-0, Fol-1, Mi, Vd
червоний
170 200
П, Т
Гарді F1
середньостиглий
Fol-0, Fol-1,Vd
червоний
90 110
В, Т
Сонет F1
ранній
Fol-0, Fol-1, Mi, Vd
червоний
200
В, П, Т
Хуго
напівпізній
рожевий
250 400
В, П
Геродес
напівранній
червоний
1000 2000
В, П
Брутус
середньостиглий
червоний
80 90
В
Теріон
середньостиглий
ToMV-1, Fol-1, Vd
червоний
80 90
В
Галера
середньостиглий
ToMV-1, Fol-1, Vd
червоний
90 100
В
Даліміл
напівранній
Fol-1
оранжевий
15 20
В, Б
Венус
ранній
Fol-0, Fol-1,Vd
яскраво-червоний
15 20
В, Б
Вілма
ранній
червоний
8 10
В, Б
Баяя
дуже ранній
ToMV-1, ToMV-2, ToMV-3, Fol-0, Vd
Резистентність: ToMV Tomato mosaic virus, For Fusarium oxysporum, Vd Verticillium Dahliae, Mi Meloidogyne incognita, Cf Caldosporium fulvum
Місце вирощування: В відкритий грунт, Б – балкон, П – під плівкою, Т теплиця

БАКЛАЖАН
Solanum melongena L.

НЕРО
- Ранньостиглий сорт, придатний для ранніх строків висаджування розсади
- Плоди великуваті, дубиноподібні, чорно-фіолетові з блиском, без плям і смуг
- Колір м’якоті зеленуватий
- Рослина середньо-висока, добре облиствена
- Для вирощування у теплицях та відкритому грунті

ЛАУРА
- Високоврожайний напівранній сорт
- Плід великий, круглий, колір плоду глянцевий, чорно-фіолетовий
- М’якоть зеленувато-біла, ніжна, без гіркоти
- Смакові властивості високі
- Формує середньо-високий міцний кущ
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ЧАСНИК

ЦИБУЛЯ РІПЧАСТА

Allium sativum L.

Allium cepa L.

ДУКАТ

СТАЛАГМІТ F1

- Напівранній озимий сорт часнику для осінньої посадки
- Головка велика, вагою 75 - 90 г, з великим вмістом ефірних масел
- Основний колір зовнішніх зубків білий
- Число зубків у головці 5 - 7 штук
- Сорт дуже стійкий до збудників хвороб, зимостійкість хороша
- Характеризується довготерміновим терміном зберігання (можна зберігати до нового врожаю)
- Рекомендована схема вирощування 30 х 13 см

- Ранньостиглий гібрид американського типу
- Цибулина велика, округло - яйцевидної форми, середньою вагою 160 грам
- Гібрид має жовто-коричневу щільну луску
- Листовий апарат з хорошим восковим нальотом
- Лежкість середня
- Період вегетації 110 - 115 днів
- Призначення - для вирощування в усіх кліматичних зонах України, а також в північних

УНІКАТ

БОЛЕРО F1

- Ранньостиглий озимий сорт
- Головка велика, середня вага 75 - 85 г
- Колір зовнішніх лусок сірий, колір зубків фіолетовий
- Кількість зубків середнього розміру в головці складає 8 - 13 штук
- Відмінна зимостійкість, довгий термін зберігання
- Рекомендована схема вирощування - 30 х 13 см

- Напівранній гібрид змішаного типу Райнсбургер/Американський
- Вегетаційний період 123 - 128 днів
- Покривні луски золотистого забарвлення , які щільно прилягають до цибулини
- Форма цибулини округла, з середньою шийкою
- Середня вага цибулини 140 грам
- Рослина з добре розвиненим листовим апаратом та восковим нальотом
- Володіє унікальною лежкістю (до 10 місяців в умовах контрольованого середовища)
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ТРІУМФ F1

АУРЕЛІЯ

- Середньоранній гібрид. Вегетаційний період 115 - 120 днів
- Цибулини овальної форми, великого розміру, досягають ваги 170 - 175 г
- Цибулина міцна, щільна, шийка тонка
- Жовто-коричневий колір сухих лусок, які щільно прилягають до цибулини
- Гібрид придатний для довготривалого зберігання протягом 7 - 8 місяців
- Високі показники урожайності та товарності

- Середньостиглий сорт; вегетаційний період від посіву 135-140 днів
- Цибулини округлої форми з твердими покривними лусками світло-коричневого кольору
- Середня вага цибулини 150 - 160 г.
- Стійкість до механічних пошкоджень, підходить для механізованого збирання
- Надзвичайно високі показники при тривалому зберіганні (до нового врожаю)

УНІКО F1

ІНГОТ F1

- Середньостиглий гібрид, придатний для довготривалого зберігання
- Цибулини середнього розміру, округло-яйцеподібної форми, щільні
- Сухі луски жовто-коричневого кольору з глянцевим блиском
- Коренева шийка середніх розмірів
- Середня вага цибулини 130 - 140 г
- Вегетаційний період 120 - 125 днів

- Напівранній гібрид з періодом вегетації від висіву 115 - 120 днів
- Цибулина овальна, велика
- Середня вага 155 - 160 грам
- Покривні луски щільні, світло-коричневого кольору
- Вирівняність, тонка шийка, високий потенціал урожаю
- Для реалізації на свіжому ринку та нетривалого зберігання

АМФОРА ГОЛД F1

ТОСКА

- Середньопізній гібрид з періодом вегетації 130 - 135 днів
- Цибулина велика, середньою вагою до 190 грам
- Покривні луски яскраво-бронзові, міцні, які щільно прилягають до цибулини
- Здоровий листовий апарат та добре розвинена коренева система, що дає можливість глибше
поглинати вологу
- Придатність для довготривалого зберігання

- Середньопізній сорт цибулі овально-видовженої форми
- Діаметр цибулини - 5 см, довжина - 12 - 14 см, вага - 160 - 165 г
- Цибулини міцні, зі світло-коричневим кольором сухих лусок
- Сорт придатний для довготривалого зберігання
- Вегетаційний період 129 - 132 днів

АЛІЦЕ

ГЛОБО

- Середньостиглий сорт. Вегетаційний період від посіву до збирання 123 - 128 днів
- Цибулина округло-овальна, середнього розміру, вагою 130 - 135 грам
- Забарвлення сухих лусок золотисте, соковитих - біле
- Смак гостро-солодкий
- Стійкість до механічних пошкоджень, рівномірне дозрівання
- Висока врожайність в усіх зонах вирощування

- Пізньостиглий салатний сорт із відмінними смаковими якостями
- Цибулина велика, широкоеліптичної форми, солом’яного кольору, солодка
- Сорт не придатний для довготермінового зберігання
- Середня вага цибулини при розсадному вирощуванні 700 - 1000 г, при прямому висіву 250 - 300 г
- Через довгий вегетаційний період сорт доцільно вирощувати розсадно з терміном посіву на
початку лютого (вік розсади 45 - 60 днів)
- Період вегетації від висадки розсади 170 - 175 днів

ТАНДЕМ

КАРМЕН

- Середньостиглий сорт.
- Цибулина округлої форми, із золотаво-коричневим забарвленням сухих лусок, які щільно
прилягають, забарвлення м’якоті - біло-кремовового кольору
- Цибулина тверда, масою 130 - 140 грам, стійка до механічних пошкоджень та грибкових інфекцій
- Підходить для вирощування в усіх кліматичних зонах України
- Придатність для механізованого збирання

- Середньоранній сорт червоної цибулі з вегетаційним періодом 120 - 125 днів
- Забарвлення сухих лусок червоно-фіолетове, соковитих - біле з фіолетовим
- Пікантні смакові якості
- Цибулини плоско-округлої форми, вагою 130 - 140 грам
- Придатність для довготривалого зберігання

Новинка!

ЦИБУЛЯ салатна

ЦИБУЛЯ червона
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МАГНАТ F

ЦИБУЛЯ НА ПЕРО

Новинка!

Allium fistulosum L.

- Новий високопродуктивний гібрид червоної цибулі
- Період вегетації 115 - 120 днів
- Володіє самим насиченим забарвленням серед червоних цибуль
- Високоврожайний, середня вага цибулини 140 - 150 грам
- Придатність для довготривалого зберігання
- Дуже низька тенденція до проростання під час зберігання

АВАЛОН

БАЙКАЛ
- Витривалий високоврожайний сорт для вирощування на протязі року
- Вегетаційний період 70 - 75 днів
- Листки потужні, темно-зеленого кольору, середньої довжини, цибулина не формується
- Швидко відростає після зрізу, тому урожай можна збирати декілька разів за сезон
- Довго зберігає товарний вигляд
- Висока зимостійкість, не вимогливий до агрофону, вирощується в усіх грунтово-кліматичних зонах
- Цибулю можна розмножувати вегетативним методом - діленням куща в липні - серпні

ЦИБУЛЯ біла

ЕНТІТА

- Напівранній сорт
- Призначення - для прямого споживання та зберігання
- Період зберігання 4 - 5 місяців
- Цибулина округла, забарвлення сухих та соковитих лусок біле
- Середня вага 115 - 120 грам
- Період вегетації від висіву 125 - 130 днів

АВГУСТА

- Відмінний сорт цибулі на перо для збору зеленого листя в весняно-літній, а також в осінній період,
як у відкритому грунті, так і в закритому з використанням агроволокна, або без нього
- Утворює перо хорошої довжини, високої товарності
- Листки потужні, цибулини не формуються, легко чиститься
- Рослини виростають з однією вегетативною основою з темно-зеленими прямостоячими листками
- Висока стійкість до переноспорозу, не вимогливість до вирощування
- Вегетаційний період від весняного висіву 70 днів, від літнього - 55 днів

СТРАДА

ЦИБУЛЯ озима

- Сорт озимої цибулі для посіву восени і перезимівлі у відкритому грунті
- Форма цибулини округла, вагою 110 - 120 грам, м’якоть кремового кольору
- Забарвлення сухих лусок золотисто-жовте
- Сорт призначений для отримання раннього збору зеленої маси та цибулин у технічній
та біологічній стиглості
- Особливість сорту - хороша морозостійкість та стійкість до стрілкування
- Рекомендований термін висіву - середина серпня/середина вересня

Сорт

Вегетаційний
період від висіу
(днів)

Сталагміт F1
110 115
123 128
Болеро F1
130 135
Амфора ГОЛД F1
115 120
Тріумф F1
120 125
Уніко F1
125 130
Авалон
120 125
Кармен
115 120
Магнате F1
130 135
Аурелія
123 128
Тандем
123 128
Аліце
170 175 від висадки розсади
Глобо
129 132
Тоска
115 120
Інгот F1
250 270
Августа (озима)
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Форма

ЦИБУЛЯ РІПЧАСТА
Колір
жовто коричневий
золотисто мідний
яскраво бронзовий
середньо коричневий
коричневий
білий
червоно фіолетове
темно фіолетове
світло коричневий
золотаво коричневий
золотистий
жовтий
середньо коричневий
світло коричневий
золотисто жовтий

Маса, г
150
135
185
170
130
115
130
140
150
130
130
300
160
155
115

160
140
190
175
140
120
140
150
160
140
135
1000
165
160
120

Рекомендована
густота млн./ 1 га
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,9
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,12
1,1
0,85
0,8

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,1
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
0,15
1,2
1,0
1,0

Лежкість
середня
дуже довга
дуже довга
дуже довга
дуже довга
середня
довга
дуже довга
довга
дуже довга
довга
дуже коротка
довга
середня
коротка

- Середньоранній сорт з періодом вегетації при весняному висіві 65 днів, при літньому - 55 днів
- Рослини з однією вегетативною основою
- Листки довгі, прямостоячі, без волокон
- Красивий контраст між білою ніжкою та темно-зеленими листками
- Смак середньо-гострий
- Стійкість до захворювань листового апарату, до стресових погодніх умов та вилягання
- Підходить для вирощування круглий рік
- Норма висіву від 2 - 6 млн. шт на гектар, при цьому міняється діаметр пера - від 2 до 0,5 см

ЦИБУЛЯ ШНІТ
Allium schoenoprasum L.

БОГЕМІЯ
- Сорт цибулі-шніт, придатний для вирощування у теплицях і у відкритому ґрунті
- Рослина добре облиствена, листки красивого зеленого кольору, середньої довжини, покриті
восковим нальотом, широкі у діаметрі
- Приємний слабо-гострий смак, високий вміст вітаміну С
- Вегетаційний період до першого збирання 110 днів
- Високоврожайний, збір за вегетацію можна декілька разів повторювати - до 5 - 7 разів
- Сорт добре переносить зиму, стійкий до хвороб

ЦИБУЛЯ ШАЛОТ
ШЕЛІЯ
-Середньостиглий сорт фіолетово-червоної цибулі-шалот
-Поділяється на 1-2 цибулини округло-овальної форми, які є щільні,
солодко-гоструватого смаку
-Середня вага цибулини 120-150 грам
-Підходить для прямого висіву насіння
-Володіє чудовими властивостями при зберіганні
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ЦИБУЛЯ ПОРЕЙ
Allium porrum L.

ТЕРМІНАЛ
- Напівранній сорт для весняного, літнього та осіннього вирощування
- Рослина потужна, з добре сформованою листовою розеткою, середньо-висока до високої
- Довжина придатної до споживання частини - 35 - 40 см
- Ніжка біла, красивої циліндричної форми
- Прямостоячі сизо-зелені листки з сильним восковим нальотом, тривалий період
зберігають свіжість після збору
- Висока продуктивність і товарність

ГОЛЕТ
- Високопродуктивний сорт для літнього і осіннього збору врожаю
- Листки прямостоячі, середньо-зелені
- Ніжка довга, біла, циліндрична, довжиною 45 - 50 см
- Вегетаційний період від посіву до збирання врожаю складає 155 - 165 днів
- Висів на розсаду проводиться з кінця лютого, висаджування розсади - з другої половини березня
- Сорт холодостійкий, добре переносить пониження температури до -7°С

ЕЛЕФАНТ
- Чудовий пізньостиглий сорт для збирання восени і при поступовому збиранні аж до весни
- Листя темно-зелене, із сильним восковим нальотом, довго зберігає свіжість після збору
- Ніжка біла, циліндрична, довжиною 15 - 20 см
- Прямий висів рекомендовано від березня до квітня, для отримання розсади - від другої половини
лютого. Висадка від 1-ї половини квітня до червня
- Висока морозостійкість - добре переносить мороз -15°C

ТІТУС
- Високоврожайний сорт для осіннього збору врожаю
- Листя довге, темно-синьо-зелене, прямостояче
- Прямий висів від березня до квітня, для вирощування розсади - від 1-ї половини квітня до червня
- Добре перезимовує при температурі до -15°C
- Довжина, придатної до споживання частини - 20 - 25 см, розширення у цибулину дуже незначне,
цибулина в основі не звужена

ЦИБУЛЯ ПОРЕЙ
Сорт
Термінал
Голет
Елефант
Тітус
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Вегетаційний
період від висіву
155
155
180
165

165
165
200
175

Морозостійкість

Рекомендована
густота на 1 га

7°С
7°С
15 ° С
15 ° С

266 000
166 000
333 000
266 000

Довжина, придатна
до споживання, см
35
45
15
20

40
50
20
25

Збір урожаю
літо – осінь
літо – осінь
осінь – весна
осінь – весна

РЕДИСКА
Raphanus sativus L.

ФАРАОН
- Ранньостиглий сорт, призначений для вирощування весною в скляних і плівкових теплицях, а також
у відкритому грунті під накриттям
- Коренеплоди ідеально-округлої форми, великі, яскраво-червоного кольору, діаметром 4 - 5см,
при мийці не втрачають свого кольору
- М’якоть біла, щільна, без пустот, ніжна на смак
- Сорт стійкий до розтріскування та одерев’яніння коренеплодів
- Характерна особливість - одночасне дозрівання, холодостійкість
- Період вегетації 22 - 25 днів

ЕСТЕР
- Ранньостиглий універсальний сорт (23 - 28 дні)
- Чудовий вибір для відкритого грунту першого та другого оборотів, а також холодних теплиць
- Коренеплоди насиченого червоного кольору, круглі, вирівняні
- Інтенсивне забарвлення і його блиск відмінно зберігаються після миття
- М’якоть щільна, біла, соковита, з високими смаковими властивостями
- Довго не утворює пустот після дозрівання

СТЕЛА
- Напівранній сорт, призначений для вирощування навесні в різних видах теплиць, а також
у відкритому грунті
- Плоди кулеподібної форми, яскраво - червоного кольору
- Внутрішні структура біла, соковита, без пустот
- Сорт стійкий до одерев’яніння
- Період вегетації 25 - 28 днів від посіву
- Рекомендована густота - 250 - 350 рослин на кв.м

ЛАДА
- Один із найпопулярніших сортів редиски в Україні
- Універсальний сорт, призначений для вирощування у весняному та осінньому оборотах
- Коренеплоди однорідні, кулеподібні, великі, темно-червоного кольору
- Колір та блиск не втрачається при митті та транспортуванні
- М’якоть біла, щільна, з високими смаковими якостями
- Сорт стійкий до стрілкування та одерев’яніння, широке «вікно» збору урожаю в полі
- Вегетаційний період 28 - 30 днів

51

редиска

редька (raphanus sativus l.)
ЛІДКА

АЛАБАСТЕР F1

- Напівранній універсальний сорт для весняного, літнього та осіннього посіву
- Коренеплід великий, круглий, карміново-червоного кольору
- М’якоть щільна, соковита, хрустка, без гіркоти
- Підходить для реалізації як в пучках, так і на вагу
- Сорт стійкий до одерев’яніння, середньо-стійкий до стрілкування
- Вегетаційний період - 33 - 37 днів від висіву насіння

- Гібрид редьки типу "Дайкон" призначений для прямого споживання і нетривалого
зберігання
- Коренеплід довгий, 40 - 50 см, циліндричної форми, звужений в кінці
- Поверхня коренеплоду біла, гладенька
- М’якоть соковита, щільна, хрустка, смак ніжний, без гострого специфічного привкусу
- Стійкість до хвороб, висока товарність
- Вегетаційний період від висіву 75 - 85 днів

ФОРУМ

АСТОР

- Напівранній сорт, призначений для вирощування у теплицях і у відкритому ґрунті весною і восени
- Коренеплоди циліндричної форми, червоні, з тупим кінцем і тонким корінцем
- Довжина корнеплоду 5 - 7 см, м’якоть біла, щільна, без пустот
- Сорт стійкий до розтріскування
- Висівається у теплицях з кінця січня, у відкритий ґрунт - з березня по квітень, з 1-ї половини липня
до кінця серпня
- Вегетаційний період 31 - 34 днів

- Сорт редьки типу "Дайкон" для прямого споживання та нетривалого зберігання
- Коренеплід довгий (35 - 45 см) циліндричної форми, стандартний
- Поверхня і м’якоть білого кольору, ніжний смак
- Висівається з першої половини липня до половини серпня. Із-за великої довжини
рекомендується вирощувати в гребенях
- Вегетаційний період від посіву до збирання 75 - 85 днів

СЛОВАНА
- Сорт редиски типу Французький сніданок, призначений для вирощування під плівкою і для
ранньовесняного вирощування у відкритому грунті
- Коренеплоди однорідні, циліндричної форми, довжиною 6 - 8 см
- Три верхніх частини коренеплоду насичено-червоні, нижня частина - біла
- Колір та блиск не втрачається при митті
- М’якоть біла, щільна, не гірка
- Вегетаційний період від висіву 25 - 30 днів

АКОРД
- Сорт літньої редьки типу "Дайкон" для споживання в свіжому вигляді та короткотермінового
зберігання
- Коренеплід гладкий, стандартний, округлої форми, з білою, дещо зеленуватою зверху поверхнею
- Соковита хрустка м’якоть матово-білого кольору з солодкуватим смаком, без гіркоти
- Вегетаційний період 55 - 65 днів
- Сорт стійкий до розтріскування та одерев’яніння

ПОЛОНЕЗА
- Універсальний сорт для вирощування в різних видах теплиць
і у відкритому грунті у весняному та осінньому оборотах
- Коренеплоди круглої форми, з гарним переходом від червоного
до білого в нижній частині
- Компактний листовий апарат, який добре кріпиться до коренеплоду
- М’якоть біла, ніжна на смак, без пустот
- Сорт стійкий до стрілкування, в’янення, розтріскування
- Період вегетації - 29 - 33 дні

КУЛАТА

РЕДИСКА
Сорт
Фараон
Естер
Форум
Лада
Стела
Полонеза
Слована
Вітні
Віола
Злата
Світлячок
Лідка
Феліція
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Вегетаційний
період
від висіву
22
23
31
28
25
29
25
28
35
36
36
33
32

25
28
34
30
28
33
30
30
38
40
38
37
37

Скоро
стиглість

Місце вирощування

ранній
ранній
напівранній
напівранній
напівранній
напівранній
напівранній
напівранній
середній
середньо пізній
середній
напівранній
напівранній

Теплиця, відкритий грунт
Теплиця, відкритий грунт
Теплиця, відкритий грунт
Відкритий грунт
Відкритий грунт
Відкритий грунт
Відкритий грунт
Відкритий грунт
Відкритий грунт
Відкритий грунт
Відкритий грунт
Відкритий грунт
Теплиця, відкритий грунт

Форма
та колір
червоний
яскраво
червоний
темно
червоний
темно
червоний
червоний
червоно
білий
червоно
білий
білий
фіолетовий
жовтий
білий
червона
фіолетовий
білий

Час
вирощування
весна, осінь
цілий рік
весна, осінь
цілий рік
весна
весна, осінь
весна
весна,осінь
цілий рік
весна, осінь
весна
весна,осінь
весна,осінь

Рекомендовані строки висіву / збирання
I

II

III

IV

V

VI

VII VIII

IX

X

XI

- Середньостиглий сорт чорної редьки для прямого споживання, переробки на сік і для зимового
зберігання
- Коренеплід округло-плоскої форми, діаметром 5 - 9 см насиченого чорного кольору,
з шорохуватою поверхнею
- М’якоть біла, соковита, приємного солодко-гострого смаку
- Висока урожайність, товарність, лежкість
- Висів проводиться з середини липня до половини серпня
- Вегетаційний період від висіву до збирання 110 - 115 днів

КАРМІНА
- Ранньостиглий сорт, призначений для вживання в їжу (приготування салатів, холодних закусок)
- Коренеплід видовжено-конічної форми ,з червоно-розовою окраскою поверхні
- М’якоть біла, соковита, приємна на смак, слабої гостроти
- Сорт високоврожайний
- Вегетаційний період від посіву до збирання 40 - 45 днів
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салат головчастий

АДІНАЛ

САЛАТ ГОЛОВЧАСТИЙ
Lactuca sativa L. var. capitata L.

- Новий сорт головчастого масляничного салату
- Період вегетації — 65-75 днів
- Підходить для вирощування у відкритому грунті, як у весняний період так і осінній
- Формує компактну, круглої форми головку насичено-зеленого кольору, вагою 300-320 грам
- Характерною особливістю є швидкий ріст, формування головки при різних умовах
вирощування, стійкість до хвороб
- Використовується для споживання в свіжому вигляді і нетривалого зберігання.

ЛАРСЕН
- Середньостиглий сорт головчастого салату типу „Айсберг”
- Вегетаційний період від сходів до технічної стиглості — 70-75 днів
- Формує щільні головки високої якості, великого розміру, вагою до 900 г
- Листя соковите, хрумке, зеленого кольору, приємного смаку.
- Сорт стійкий до стрілкування, несправжньої борошнистої роси і гнилі, тому має тривалий
період збирання врожаю
- Висока врожайність, відмінна товарність

МАУГЛІ
- Середньостиглий головчастий салат типу Айсберг, призначений для вирощування
у відкритому грунті весною, літом та осінню
- Рослина швидкоросла, формує компактні головки високої якості
- Головка темно-зеленого кольору, велика, кругла, щільна, добре закрита листками
- Сорт стійкий до стрілкування і до несправжньої борошнистої роси
- Вегетаційний період від висіву до технічної стиглості 77 - 87 днів

ДЕРЕЛ

Новинка!

- Ранньостиглий сорт головчастого салату типу Айсберг
- Формує невелику головку, яка є світло-зелена всередині, а верхні покривні листки
червоного кольору
- Вегетаційний період від висіву 65 - 75 днів
- Для вирощування протягом всього сезону

КАМЕЛОТ
- Пізньостиглий сорт льодового салату типу Батавія
- Призначення - для вирощування у відкритому грунті весною, літом та осінню
- Головка середньо-велика, кругла, середньої щільності
- Відмінні показники товарності, стійкість до стрілкування
- Період вегетації 80 - 90 днів

ЛЕНТО
- Середньоранній голoвчастий салат масляничного типу
- Призначення - для вирощування у відкритому грунті протягом року
- Головки досить великі, круглі, темно-зеленого кольору, щільні, вагою 200 - 300 г
- Вирівняність за розміром, хороший товарний вигляд
- Вирізняється швидким ростом та стійкістю до хвороб
- Вегетаційний період від висіву до збирання 63 - 75 днів
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САГІМ
- Напівранній сорт масляничного салату для круглорічного вирощування у відкритому грунті
- Головка середнього розміру, кругла до плоско-круглої, з ніжною структурою
- Колір красивий - зелений з переходом у червоний
- Сорт стійкий до вірусу салатної мозаїки, несправжньої борошнистої роси та плісняви
- Вегетаційний період від висіву до збирання 63 - 75 днів

РОЗМАРІ
- Сорт головчастого салату масляничного типу для вирощування весною і осінню у відкритому грунті
- Головка середніх розмірів, кругла, щільна, добре закрита
- Зовнішні листки червоного кольору середньої інтенсивності
- Сорт дуже стійкий до стрілкування
- Період вегетації 65 - 75 днів

ГАЛАНДЕР
- Напівранній сорт римського салату (Ромен) для вирощуванні у відкритому грунті
- Пластичний і швидкорослий сорт
- Головка середньо-велика, або велика, по формі еліптична
- Чудовий смак, висока вирівняність рослин
- Сорт стійкий до стрілкування
- Вегетаційний період 65 - 75 днів

ГАЛБА
- Ранньостиглий сорт римського салату
- Призначений для ринку свіжої продукції та переробки
- Збір проводиться поступово листочками або цілою рослиною
- Формує головку середніх розмірів із червоних з блиском листків
- Висока стійкість до хвороб та стрілкування
- Період вегетації 50 - 55 днів
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салат листковий
ГЕРКУЛЕС

САЛАТ ЛИСТКОВИЙ
Lactuca sativa L.var. crispa L.

- Новий високопродуктивний сорт для круглорічного вирощування
- Вирізняється пластичністю та швидким розвитком за будь-яких умов
- Формує розетку з великих розлогих листків з округлими краями насичено-зеленого забарвлення
- Листки ростуть вертикально, є досить щільні, сильно гофровані
- Сорт володіє високою стійкістю до стрілкування, стійкий проти плісняви
- Період вегетації від висіву 65 - 75 днів

НІКОЛАЙ

РОСЕЛА

- Напівранній сорт типу Лолло Россо для вирощування у неопалювальних теплицях та відкритому
ґрунті протягом усього року
- Листки декоративні, кучеряві, пузирчасті
- Красивий насичений з глянцем червоний колір
- Однорідні розетки округлої форми протягом всього періоду вирощування
- Стійкість до стрілкування, вірусу салатної мозаїки
- Вегетаційний період від висіву 50 - 55 днів

- Листовий салат з великою розеткою червоних, сильно-гофрованих листків
- Призначення - для вирощування у відкритому грунті весною, літом та осінню
- Сорт стійкий до стрілкування, довго зберігає свій товарний вигляд
- Урожай збирають поступово листочками або цілою рослиною
- Вегетаційний період 50 - 55 днів

КРИМСОН

ДУБАЧЕК

- Напівранній сорт листкового салату типу Лолло Россо, придатний для ранньовесняного, літнього
та осіннього вирощування у відкритому грунті
- Утворює розетку з кучерявих листочків червоного забарвлення
- Призначений для ринку свіжої продукції та переробки
- Збір проводиться поступово листочками або цілою рослиною
- Період вегетації 60 - 70 днів

- Ранньостиглий сорт з зеленими листками типу "дубових" для вирощування
весною, літом та осінню
- Утворює розетку широкополосних листків, які збирають поступово листочками або цілою рослиною
- Листки світло-зелені, ніжні
- Сорт стійкий до стрілкування
- Період вегетації 50 - 55 днів

МЕРЛОТ

ВЕРАЛА

- Напівранній високопродуктивний сорт листкового салату типу Лолло Россо для ранньовесняного,
літнього та осіннього вирощування у відкритому грунті
- Листки декоративні, кучеряві, зі слабим блиском
- Колір листків зелений з почервонілими кінчиками
- Для ринку свіжої продукції та салатних сумішей
- Вегетаційний період від висіву 60 - 70 днів

- Ранньостиглий листовий сорт салату для вирощування весною, літом та осінню
- Утворює розетку широкополосних листків типу "дубових" насиченого червоного
кольору до самої основи
- Сорт стійкий до стрілкування, салатової плісняви
- Вегетаційний період від висіву 50 - 55 днів

РЕКОРД
- Середньопізній надійний сорт типу Лолло Біонда, призначений для весняного,
літнього і осіннього посіву
- Листя дрібнокучеряве з яскраво-зеленим забарвленням
- Щільна структура листя забезпечує тривалий період зберігання
- Збір проводиться поступово листочками або цілою рослиною
- Сорт стійкий до стрілкування
- Вегетаційний період 60 - 70 днів
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пастернак (Pastinaca sativa)
КАМО
- Високоврожайний сорт із широким коренеплодом конусоподібної форми
- Довжина коренеплоду середня - 20 - 25см
- Колір поверхні плоду жовто-білий, м’якоть кремово-біла, із сильним ароматом
- Завдяки короткому й широкому коренеплоду можна вирощувати і на важкому ґрунті
- Сорт добре перезимовує в ґрунті та добре зберігається
- Рекомендована схема висадки 40 x 10 см

КРІП
Anethum graveolens L.

Petroselinum crispum (Mill.) Nym. ex A.W. Hill

МОРАВАН

ФЕСТ

- Середньоранній сорт кущового типу. Період від сходів до першого збору зелені 40 - 48 днів
- Густі темно-зелені листочки з восковим відтінком та надзвичайно сильним ароматом
- Важливою якістю сорту є уповільнене стрілкування, що дозволяє продовжити строки збирання
- Тривалий час зберігає свіжість та товарну придатність
- Сорт дає велику вегетативну масу, призначений для повторного збирання
- Вирощується у відкритому грунті, а також як проміжна культура

- Середньостиглий високоврожайний сорт листової петрушки для всесезонного
вирощування
- Рослини вирівняні, потужної сили росту, з вертикально направленою листовою розеткою
- Листки великі, гладкі, з блиском та насиченим ароматом
- Інтенсивно-зелений колір зберігається протягом всього періоду росту і не жовтіє
- Швидко відростає після зрізання, що дозволяє отримати за сезон декілька зрізів товарної зелені
- При висіві весною та літом вегетаційний період складає 75 - 85 днів, при осінньому висіві 140 - 170 днів
- Призначення - для свіжого ринку, переробки, сушки, заморозки

ОЛІВЕР

АСТРА

- Середньостиглий сорт кущового типу для вирощування в теплицях та у відкритому грунті
- Листки середньо-густі, сильно розсічені, ніжного зеленого кольору, з сильним ароматом
- Стрілкування уповільнене, що дозволяє розтягнути період збору
- Аромат, смак, ваговитість зрізаних рослин - якісні показники даного сорту
- Вегетаційний період від висіву до збирання на зелень 42 - 45 днів
- Призначення - для свіжого споживання, сушки, заморозки, на спеції можна використовувати
в періоді вегетації 65 - 75 днів

- Високоврожайний сорт кучерявої листкової петрушки
- Для всесезонного вирощування з використанням в свіжому вигляді, для сушіння і заморожування
- Рослина сильної сили росту з розвинутою листовою розеткою
- Листочки дуже кучеряві, добре сформовані, від зеленого до темно-зеленого кольору
- Володіє чудовим насиченим ароматом і товарним виглядом, який не втрачається при
перестоюванні на полі
- Інтенсивне відростання після зрізування, тому збирання можна проводити декілька раз за вегетацію
- При висіві весною вегетаційний період складає 80 - 90 днів, осінню - 150 - 180 днів

МОНАРХ

Новинка!

- Сepeдньocтиглий copт. Biд cxoдiв дo початку збору на зелень 45 - 55 днiв, повна вегетація
настає на 75 - 80 день
- Один із небагатьох сортів, який вирощується в опалювальних теплицях та у відкритому грунті
- Листки дуже густі, темно-зелені з ледь помітним восковим нальотом
- Ароматичність висока, зелень соковита, ніжна, ваговита
- Довгий термін товарної придатності зелені, повторний збір урожаю
- Сорт стійкий до хвороб, стрілкування дуже пізнє, що дозволяє розтягнути період збору
- Підходить для прямого споживання, сушки, заморозки, консервації
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ПЕТРУШКА

АЛБА Петрушка коренева (Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill)
- Середньопізній продуктивний сорт кореневої петрушки, призначений для використання в свіжому
вигляді, промислової переробки та зберігання
- Коренеплід виповнений, довжиною 20 - 27 см, видовжено-трикутної форми з гладкою білою поверхнею,
- Відзначається високою стійкістю до розгалуженості кореня, ароматний, не темніє після консервування
- Відмінною рисою сорту є стійкість до буроватості, борошнистої роси листків та інших хвороб
під час зберігання
- Вегетаційний період від посіву до збирання врожаю складає 175 - 195 днів

59

селера (Apium graveolens L. var. rapaceum (Mill.) Gaud.)
ОСБОРНА
-Напівпізній високопродуктивний сорт для осіннього збору врожаю
і для тривалого зберігання
-Корінь прямий, міцний, конічний, довгий, довжиною 22-25 см
-Колір кореня на поверхні сірувато -білий, м'якоть кремово –біла
-Вегетаційний період становить 180-195 днів
-Сорт добре переносить літню посуху

КАБАЧОК
Cucurbita pepo L.

АСТЕРІКС F1
- Ранній, високоврожайний гібрид для збирання коренеплодів восени для зберігання
- Відзначається швидким ростом коренеплодів у перших фазах розвитку, коренева
система росте лише з нижньої частини коренеплоду
- Коренеплід великий, округлої форми, м’якоть біла, щільна, м’ясиста
- Характерна особливість - не містить антоціану, зберігає білизну після приготування, сушіння,
заморожування
- Гібрид стійкий до стрілкування і до хвороб листків
- Вегетаційний період від висадки розсади до збирання зелені 90 днів, до збирання
коренеплодів 130 днів

АЛБІН
- Напівранній високоврожайний сорт. Вегетаційний період від висадки розсади 140 днів.
- Коренеплід округлої форми, великий, колір м’якоті білосніжний, який зберігається при консервуванні
та заморожуванні
- Коренева система росте в самій нижній частині коренеплоду
- Листки середньої довжини, насиченого темно-зеленого кольору, добре прикривають коренеплоди,
захищаючи їх від ранніх заморозків
- Стійкість до стрілкування, септоріозу та до утворення пустот
- Рекомендується для свіжого споживання та тривалого зберігання

МАКСИМ
- Пізньостиглий високопродуктивний сорт коренеплідної селери
- Коренеплоди округлої форми, великі, з кремово-білою м’якоттю, призначені для безпосереднього
вживання в їжу, консервування, заморожування і довготривалого зберігання
- Сорт стійкий до стрілкування
- Вегетаційний період від висадки розсади 145 днів
- Сорт толерантний до низьких температур, придатний для механізованого збору

ЄМНА

Селера листкова (Apium graveolens L. var. secalinum Alef)

- Сорт призначений для свіжого споживання і переробки ніжних, дуже ароматних листків
- Рослина потужна, утворює багату листкову масу
- Сорт характеризується хорошим відростанням зелені після зрізу
- Період відростання листкової маси 30 - 40 днів
- Вегетаційний період від висадки розсади 70 - 80 днів

МАЛАХІТ

Селера черешкова (Apium graveolens L. var. dulce (Mill.) Pers.)

- Ранньостиглий продуктивний сорт черешкової селери для літнього та осіннього збору
- Зелені листки і з товстими темно-зеленими м’ясистими прямостоячими черешками
- Черешки гладкі з соковитою хрумкою структурою
- Довжина черешкової частини складає 22 - 26 см
- Стійкість до стрілкування
- Вегетаційний період складає приблизно 75 - 85 днів з моменту висадки розсади у грунт
- Сорт призначений для постачання на ринок свіжої продукції, використання в домашній кулінарії,
добре зберігається в замороженому вигляді
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ТЕРМІНАТОР F1
- Новий продуктиний гібрид кабачка-цукіні
- Рослина кущового типу середньої сили росту
- Молодий плід вирівняний, циліндричної форми
- Колір молодого плоду зелений, з блиском
- Повністю розвинутий плід темно-зеленого кольору, циліндричної форми, середньої довжини
або довгий
- Відмінні смакові та товарні якості, толерантність до ZYMV

ПАЛАДІН F1
- Високоврожайний гібрид кабачка-цукіні
- Рослина компактна, кущового типу
- Молодий плід вирівняний, циліндричної форми, золотисто-жовтого кольору, з блиском
- Повністю розвинутий плід жовтого кольору, циліндричної форми, середньої довжини або довгий
- М’якоть соковита, смачна
- Для вирощування у відкритому та закритому грунті

КВЕТА
- Ранньостиглий продуктивний сорт
- Рослина кущового типу, компактна
- Плід біло-зеленого кольору, масою до 1,5 кг
- Форма плоду від циліндричної до грушовидної
- М’якоть кремова, соковита, з відмінними смаковими якостями
- Вегетаційний період від посіву до першого збирання 70 днів
- Призначений для реалізації у свіжому вигляді та переробки, особливо на кабачкову ікру

ВАНДА
- Рослина компактна, кущового типу, без розгалуження
- Плід циліндричної форми, світло-зеленого кольору
- Повністю розвинутий плід середньої довжини, циліндричний, злегка ребристий
- В ботанічній стиглості колір плоду світло-жовтий
- Дружній і стабільний урожай, тривале плодоношення
- Для вирощування у відкритому ґрунті
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КУКУРУДЗА ЦУКРОВА
Zea mays L. ssp. saccharata Sturt

ГАРБУЗ ВЕЛИКОПЛІДНИЙ
Cucurbita maxima Duchesne

ГОЛІАШ
- Середньостиглий високоврожайний сорт гарбуза з повзучими стеблами
- Плоди великі, масою 18 - 30 кг (при інтенсивних умовах вирощування можуть бути до 50 - 70 кг)
- Округло-овальна форма, червоно-оранжевий колір
- М’якоть оранжева, ніжна, приємно-солодкувата на смак, товщиною 5 - 8 см
- Сорт придатний для споживання в їжу, консервування і тривалого зберігання

ВЕЛТРУСКА ОБРОВСЬКА
- Середньостиглий сорт з повзучими стеблами
- Плід великий, округло-приплюснутий, середньою вагою до 20 кг
- Поверхня плоду рожево-оранжевого кольору, гладка
- М’якоть насичено-оранжева, ніжна, приємного солодкуватого смаку, товстостінна (5 - 8см)
- Транспортабельність і лежкість хороші
- Призначення - для споживання в їжу, консервування і для кормових цілей

ОЛЬГА

Гарбуз олійний

- Унікальний сорт голонасінного гарбуза із великим вмістом олії
- Рослина сильноросла, плетиста
- Молоді плоди зеленого кольору з вираженою білою плямистістю та незначним блиском
- Розвинутий плід темно-зелений, круглої форми, у біологічній стиглості оранжевого кольору з чітко
вираженою мармуровістю
- Насіння крупне, еліптичної форми, без лушпайок, темно-зелене, з високим вмістом мінеральних
речовин
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ПЕРФЕКТА F1
- Середньостиглий гібрид з терміном дозрівання від посіву до збору врожаю 85 - 90 днів
- Рослина висотою до 210 см
- Утворює качан циліндричної форми
- Довжина качана 20 - 22 см, діаметр - 4,8 - 5 см
- Середня кількість рядів - 16 - 20
- Однорідні качани з високим виходом зерна
- Високоякісне зерно цього гібриду підходить для всіх методів переробки

АНДРІА F1
- Високоурожайний середньостиглий гібрид солодкої кукурудзи
- Вегетаційний період від посіву до збирання врожаю 90 - 95 днів
- Рослина висотою до 160 см
- Качан конічної форми, довжиною 19 см
- Добра якість, гарна вирівняність, висока урожайність
- Призначення - для використання в їжу, заморожування та консервування

ЛОНГА F1
- Середньо-ранній суперсолодкий гібрид з качанами циліндричної форми
- Кількість рядків на качані - 16 - 18, довжина качана - більше 20 см
- Середній діаметр качана - 5 - 5,3 см
- Ідеально підходить для свіжого ринку та заморозки - зерно зберігає привабливий жовтий колір
- Чудові смакові якості та високий вихід продукції
- Стійкість до комплексу хвороб

МІНІГОЛД
- Пізньостиглий пізній сорт для збирання незрілих качанчиків
- Молоді качани середньо-довгі, конічні, дуже вузькі
- Середня довжина 4 - 10 см
- Смак ніжний і м'який, тому їх можна вживати в їжу в консервованому або сирому вигляді
- Молоді качани зриваються в недостиглому, зародковому віці і важливо не допустити їх перезрівання
- Сорт відносно вимогливий до зволоження і підживлення
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АГРОТЕХНIЧНА IНФОРМАЦIЯ
Культура

ТАБЛИЦЯ МАСИ 1000 НАСIНИН ТА КIЛЬКОСТI НАСIННЯ В 1 ГРАМI

Температура для отримання
О
сходів, С
мінімальна

оптимальна

Глибина
загортання
насіння, см

14 - 15
2-5
2-4
10 - 12
2-4
10 - 12
8 - 10
4-5
14 - 15
14 - 15
3-4
2-3
5-6
3-4
3-4
2-3

25 - 30
15 - 18
15 - 18
20 - 25
16 - 20
22 - 25
18 - 20
17 - 20
18 - 25
20 - 25
17 - 20
15 - 17
20 - 22
18 - 20
15 - 17
21 - 22

1-2
3-5
1,5 - 2
3-5
1,5 - 2
1-2
3-4
1,5 - 2
2-3
1-2
1,5 - 2
1 - 1,5
2-3
0,5 - 1
1-2
1,5 - 2

Баклажан
Горох овочевий
Редиска
Кабачок
Капуста
Помідори
Кукурудза
Морква
Огірок
Перець
Петрушка
Салат
Столовий буряк
Селера коренева
Цибуля ріпчаста
Шпинат

Дні від
посіву до
появи сходів
8 - 12
5-8
5-8
4-5
6 - 10
8 - 12
10
8 - 15
4-5
8 - 14
12 - 16
3-4
8 - 10
20 - 25
11 - 16
5-8

Кількість насіння на га
прямий висів, кг розсадно, кг
210 - 240
20 - 50
2-4
0,6 - 2
0,5 - 1,5
15 - 20
1-6
1,2 - 2
3,5
0,5 - 1
4-8
4-6
8 - 10

0,2 - 0,3
1,8 - 2
0,2 - 0,3
0,1 - 0,2
14 - 16
0,5 - 0,9
0,25 - 0,6
0,12 - 0,15
0,07 - 0,1
2,5 - 3,5
-

Рекомендована
система
висадки, см
80 х 50
15 х 8
15 х 3
100 х 100
50 х 50
70 х 50
70 х 20
35 - 50 х 4 - 6
130 - 150 х 20 - 40
40 х 30
20 х 3; 30 х 7
30 х 30
30 - 40 х 6
50 х 40; 40 х 40
25 - 40 х 3 - 5
15 х 5

ТАБЛИЦЯ ГУСТОТИ СТОЯННЯ РОСЛИН НА 100 КВ.М
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См

10

15

20

25

30

40

50

60

70

80

90

100

125

150

10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
100
120
125
150

10000
6666
5000
4000
3333
2857
2500
2222
2000
1818
1666
1538
1428
1333
1250
1111
1000
833
800
666

6666
4444
3333
2666
2222
1905
1666
1481
1333
1212
1111
1026
942
889
833
740
666
556
533
444

5000
3333
2500
2000
1666
1428
1250
1111
1000
909
833
769
714
667
625
555
500
417
400
333

4000
2666
2000
1600
1333
1143
1000
889
800
727
666
615
571
548
500
444
400
333
319
266

3333
2222
1666
1333
1111
952
833
740
666
606
555
513
476
444
416
370
333
278
266
222

2500
1666
1250
1000
833
714
625
556
500
454
416
385
357
333
312
277
250
208
200
166

2000
1333
1000
800
666
571
500
444
400
363
333
308
285
267
250
222
200
167
160
133

1666
1111
833
666
555
476
416
370
333
303
277
256
238
222
208
185
166
139
133
111

1428
942
714
571
476
408
357
317
285
259
238
220
204
190
178
158
142
119
114
95

1250
833
625
500
416
357
312
278
250
227
208
192
178
167
156
138
125
104
100
83

1111
740
555
444
370
317
277
247
222
202
185
171
158
148
138
123
111
92
88
74

1000
666
500
400
333
286
250
222
200
182
166
154
142
133
125
111
100
83
80
66

800
533
400
319
266
228
200
178
160
145
133
124
114
107
100
88
80
67
64
53

666
444
333
266
222
190
166
148
133
121
111
103
95
89
83
74
66
56
53
44

Культура
Броколі
Селера
Цибуля
Квасоля
Горох овочевий
Капуста кучерява
Капуста савойська
Капуста брюсельська
Капуста кольрабі
Капуста цвітна
Кріп
Кукурудза цукрова
Морква
Баклажан

Маса 1000
насінин, г
2,5
0,3
3,7
180
100
3,0
3,0
3,0
3,4
2,9
1,2
85
1,0
4,0

3,3
0,5
4,0
350
250
3,5
5,0
4,0
4,8
3,4
1,5
215
1,2
5,0

Кількість насінин
в 1 г, шт.
300
2000
250
3,0
4,0
280
200
250
210
300
670
5,0
830
200

400
3000
260
6,0
10
330
330
330
280
350
830
12
1000
250

Культура
Огірок
Перець
Цибуля скорода
Цибуля порей
Помідори
Редиска
Петрушка
Столовий буряк
Салат
Шпинат
Гарбуз
Капуста білоголова
Капуста червоноголова
Капуста пекінська

Маса 1000
насінин, г
20
7,0
1,2
2,3
2,8
5,0
1,2
9,0
1,0
10
135
4,5
2,7
3,0

30
9,5
1,4
3,0
3,8
10
1,4
15
1,2
13
172
5,0
3,5
4,0

Кількість насінин
в 1 г, шт.
30
105
715
330
260
100
720
70
830
80
6,0
200
280
250

50
145
830
430
360
200
820
110
1000
100
8,0
220
370
330

