Каталог
Пропоную каталог елітного насіння, вирощених і перевірених сортів
на власній ділянці. Щороку проводжу відбір кращих з кращих. Фото
сортів можна подивитися в моїх альбомах на сайті sad-koval.com.ua
Ціна на всі сорти 10грн за 25-30насінин. Інструкції по вирощуванню,
надаю з насінням. Насіння висилаю Новою поштою
Висилаю тільки по передоплаті на мою карту в Приват банку
5168 7422 0150 0885
Можу відправити Новою поштою післяплатою.
КОВАЛЬ ВІТАЛІЙ ВІКТОРОВИЧ
Моб. тел. 097251 25 65, 050 618 64 45.
Низькорослі.Дуже ранні
Андромера –низькорослі (до 40 см) червоноплідні томати без зеленої
плями біля плодоніжки,, плоди крупні (100-200гр), округлі, щільні, відмінного
смаку, мають універсальне призначення, транспортабельні, не розтріскуються,.
Атоль – дуже ранні, низькорослі (до 40 см), плоди округлі злегка
приплюснуті, відмінного смаку, добре зав’язуються при несприятливих
умовах, червоного кольору, масою біля 100гр., мають універсальне
призначення, середньої щільності, не розтріскуються.
Балконне чудо – дуже ранні, низькорослі (до 40 см), не потребують
пасинкування, плоди округлі, доброго смаку, відмінно зав’язуються при
несприятливих умовах, червоного кольору, масою 30-70гр., мають
універсальне призначення, середньої щільності. На кущах зав’язується дуже
велика кількість плодів, сорт стійкий до хвороб та придатний для вирощування
в кімнатних умовах і на вулиці.
Барон солемехер – дуже ранні, штамбові рослини з морковним листям,
низькорослі (до 40 см), не потребують пасинкування та підв’язування, дуже
гарні в розсаді, плоди округлі, злегка приплюснуті, доброго смаку, відмінно
зав’язуються при несприятливих умовах, червоного кольору, масою 50-150гр.
Беталюкс – дуже ранні, штамбові, низькорослі (до 35 см), не потребують
пасинкування та підв’язування, дуже гарні в розсаді, плоди округлі, злегка
приплюснуті, доброго смаку, відмінно зав’язуються при несприятливих
умовах, червоного кольору, масою 50-120гр., мають універсальне призначення.
Вашингтон– дуже ранні, низькорослі (до 40 см), плоди округлі, відмінного
смаку, добре зав’язуються при несприятливих умовах, червоного кольору,
масою біля 50-80гр., мають універсальне призначення, середньої щільності, не
розтріскуються.
Вірменський ранній –низькорослі (до 40 см) червоноплідні томати без
зеленої плями біля плодоніжки,, плоди крупні (100-200гр), округлі, щільні,
відмінного смаку, мають універсальне призначення, транспортабельні, не
розтріскуються,.
Восторг – дуже ранні, низькорослі (до 50 см), плоди округлі злегка
приплюснуті, відмінного смаку, добре зав’язуються при несприятливих

умовах, червоного кольору, масою 100-400гр., мають універсальне
призначення, середньої щільності, не розтріскуються,.
Дачник – дуже ранні, низькорослі (до 40 см), штамбові, не потребують
пасинкування, плоди округлі, доброго смаку, відмінно зав’язуються при
несприятливих умовах, червоного кольору, масою 50-200гр., мають
універсальне призначення. Сорт стійкий до хвороб.
Ефемер покращений – дуже ранні низькорослі (до 40 см) червоноплідні
томати без зеленої плями біля плодоніжки, плоди масою 50-200гр, округлі
злегка приплюснуті з носиком, щільні, відмінного смаку, мають універсальне
призначення, транспортабельні, не розтріскуються,. Плоди добре зберігаються.
Зимік – дуже ранні низькорослі штамбові (до 40) врожайні червоноколірні
томати, плоди у формі сливи масою 40-100 гр, щільні, дуже добрі для
консервування, транспортабельні, довго зберігаються, не розтріскуються,.
Сорт надзвичайно врожайний з величезною кількістю плодів. В’яжуться
гронами.
Золоте серце – дуже ранні низькорослі, надзвичайно врожайні і привабливі
томати з плодами у формі темно-оранжевого серця масою 100-150гр, тугі,
солодкі, м’ясисті, універсального призначення, без зеленої плями,
транспортабельні, не розтріскуються.
Кібіц – дуже ранні, штамбові низькорослі (до 30 см), не потребують
пасинкування та підв’язування, плоди у формі видовженої червоної сливи з
носиком масою 40-80 гр., без зеленої плями біля плодоніжки, добре
зав’язуються при несприятливих умовах, не дуже щільні, не розтріскуються,
дуже врожайні та стійкі до хвороб.
Клеопатра – дуже ранні, низькорослі (до 40 см), плоди округлі злегка
приплюснуті, відмінного смаку, добре зав’язуються при несприятливих
умовах, червоного кольору, без зеленої плями, масою 100-200гр., мають
універсальне призначення, середньої щільності, транспортабельні, не
розтріскуються,.
Москвич – дуже ранні, низькорослі (до 40 см), штамбові, не потребують
пасинкування, плоди округло-приплюснуті, доброго смаку, відмінно
зав’язуються при несприятливих умовах, червоного кольору, масою 40-100гр.,
мають універсальне призначення, середньої щільності. Сорт стійкий до хвороб.
Мрія садівника – дуже ранні, штамбові низькорослі (до 40 см), не
потребують пасинкування та підв’язування, плоди округлі масою 30-50 гр., без
зеленої плями біля плодоніжки, добре зав’язуються при несприятливих
умовах, не розтріскуються, врожайні та стійкі до хвороб.
Північна королева – дуже ранні, низькорослі (до 40 см), кущі потужні та
привабливі, плоди округлі і злегка приплюснуті без зеленої плями біля
плодоніжки, відмінного смаку, добре зав’язуються при несприятливих умовах,
червоного кольору, масою 100-200гр., мають універсальне призначення,
середньої щільності, транспортабельні, не розтріскуються,.
Промік – дуже ранні, низькорослі (до 25 см), не потребують пасинкування
та підв’язування, кущі малооблистнені, плоди округлі, злегка приплюснуті,

доброго смаку, відмінно зав’язуються при несприятливих умовах, червоного
кольору, масою 50-100гр., мають універсальне призначення.
Рубін – дуже ранні низькорослі (до30) врожайні червоноколірні томати,
плоди у формі сливи з носиком масою 40-70 гр, щільні, дуже добрі для
консервування, транспортабельні, довго зберігаються, не розтріскуються,.
Сорт надзвичайно врожайний з величезною кількістю плодів.
Санька – дуже ранні, низькорослі, плоди червоні округлі без зеленої плями
біля плодоніжки, відмінного смаку, добре зав’язуються при несприятливих
умовах, мають масу до 120гр., універсального призначення, дуже добрі для
консервування, щільні, транспортабельні, не розтріскуються,.
Снігопад – дуже ранні, штамбові, низькорослі (до 25 см), не потребують
пасинкування та підв’язування, дуже гарні в розсаді, плоди округлі, доброго
смаку, відмінно зав’язуються при несприятливих умовах, рожевого кольору,
масою 20-50гр., мають універсальне призначення. На кущах зав’язується дуже
велика кількість плодів, сорт стійкий до хвороб.
Товстий Джек – дуже ранні, низькорослі (до 40 см), плоди округлі злегка
приплюснуті, відмінного смаку, добре зав’язуються при несприятливих
умовах, червоного кольору, масою 100-300гр., мають універсальне
призначення, середньої щільності, транспортабельні, не розтріскуються,.
Чері низькі – дуже ранні та дуже низькорослі (до 20 см), кущі
слабооблистнені, не потребують пасинкування, плоди округлі, відмінного
смаку, без зеленої плями біля плодоніжки, добре зав’язуються при
несприятливих умовах, дуже привабливого рожевого кольору, середньою
масою 10-30гр., мають універсальне призначення, середньої щільності, не
розтріскуються,. Сорт дуже врожайний (просто всипаний плодами) та стійкий
до хвороб. Підходить для вирощування в кімнатних умовах.
Яна – дуже ранні, низькорослі, плоди червоні округлі, відмінного смаку,
добре зав’язуються при несприятливих умовах, мають масу до 130гр.,
універсального призначення, дуже добрі для консервування, щільні,
транспортабельні, не розтріскуються,.
Ранні та середньоранні
Акварель – невибагливі врожайні низькорослі червоноколірні томати,
плоди у формі сливи масою до 100 гр, універсального призначення, не
розтріскуються,. Сорт надзвичайно врожайний з величезною кількістю плодів.
Амулет – ранні низькорослі (до 40см) дуже врожайні червоноколірні
томати, плоди у формі короткої сливи масою 40-80 гр, дуже щільні, дуже добрі
для консервування, транспортабельні, довго зберігаються, не розтріскуються,.
Сорт надзвичайно врожайний з величезною кількістю плодів.
Божедар – ранні низькорослі (до 40см) томати з плодами червоного
кольору, округлі, відмінного смаку, добре зав’язуються при несприятливих
умовах, мають середню масу 40-100гр., дуже добрі для консервування, щільні,
транспортабельні, не розтріскуються,.
Веселий гном – ранні низькорослі червоноплідні томати без зеленої плями
біля плодоніжки, кущ розріджений та слабооблистнений, плоди крупні (100-

300гр), серцевидні, відмінного смаку, мають універсальне призначення,
транспортабельні, не розтріскуються,.
Гулівер – ранні низькорослі (до 50 см) червоноплідні томати без зеленої
плями біля плодоніжки, кущ розріджений та слабооблистнений, плоди крупні
(100-400гр), серцевидні, відмінного смаку, мають універсальне призначення,
транспортабельні, не розтріскуються,.
Джина – ранні низькорослі (до 40 см) червоноплідні томати без зеленої
плями біля плодоніжки,, плоди крупні (100-300гр), округлі, щільні, відмінного
смаку, мають універсальне призначення, транспортабельні, не розтріскуються,.
Зінуля – ранні, низькорослі (до 40 см), не потребують пасинкування, плоди
округлі, доброго смаку, добре зав’язуються при несприятливих умовах,
рожевого кольору, масою до 250гр., мають універсальне призначення,
середньої щільності.
Золота куля - надзвичайно врожайні низькорослі томати з дуже
привабливими плодами у формі сливи оранжевого кольору масою до 100гр,
в’яжуться гронами, смачні, дуже добрі для консервування, транспортабельні,
довго зберігаються, не розтріскуються, подовженого періоду плодоношення.
Золота теща – ранні низькорослі томати жовто-оранжевого кольору без
зеленої плями біля плодоніжки, плоди крупні (100-300гр), округлі, тугі, мають
універсальне призначення, не розтріскуються, врожайні.
Коралік – ранні, виноградного типу томати (до 60 см) польської селекції,
кущі сильнооблистнені, плоди округлі, відмінного смаку, без зеленої плями
біля плодоніжки, добре зав’язуються при несприятливих умовах, червоного
кольору, масою 10-30гр., декоративні, середньої щільності, не розтріскуються,.
Сорт дуже врожайний (кущ просто облитий неймовірною кількістю дрібних
плодів) та стійкий до хвороб. Не підходить для вирощування в кімнатних
умовах і теплиці (наростає дуже велика зелена маса).
Королева Єлизавета – середньоранні, низькорослі (біля 50-60 см), кущ
штамбовий дуже потужний з величезним листям, не потребує пасинкування,
дуже гарні в розсаді, плоди дуже великого розміру, приплюснуті
слаборебристі, відмінного смаку, без зеленої плями біля плодоніжки, дуже
привабливого рожево-перламутрового кольору, масою до 800гр., салатні,
середньої щільності.
Лагідний – середньоранні низькорослі (до 40 см) червоноколірні томати,
плоди у формі короткої сливи масою 60-100 гр, дуже добрі для консервування,
транспортабельні, довго зберігаються, не розтріскуються,. Сорт надзвичайно
врожайний з величезною кількістю плодів.
Малиновий дзвін – ранні, низькорослі (до 40 см), не потребують
пасинкування, плоди округлі, відмінного смаку, без зеленої плями біля
плодоніжки, добре зав’язуються при несприятливих умовах, дуже
привабливого рожевого кольору, масою 50-150гр., мають універсальне
призначення, середньої щільності, не розтріскуються,.
Матросик – ранні дуже привабливі екзотичні низькорослі (до 50 см)
смугасті томати (в червону та жовту смужку, кущ сильнооблистнений, плоди
округлі з носиком масою 50-150гр, щільні, дуже добрі для консервування,

транспортабельні, не розтріскуються,. Сорт надзвичайно врожайний, добре
підходить для теплиці (виростає більше 1,5м).
Мить – дуже врожайні низькорослі (до 40 см) червоноколірні томати,
плоди у формі короткої сливи масою 40-100 гр, дуже добрі для консервування,
транспортабельні, довго зберігаються, не розтріскуються,. Сорт надзвичайно
врожайний з величезною кількістю плодів.
Найкращий – ранні низькорослі (до 40см) томати з плодами червоного
кольору, округлі, без зеленої плями біля плодоніжки, відмінного смаку, добре
зав’язуються при несприятливих умовах, мають середню масу 40-100гр., дуже
добрі для консервування, щільні, транспортабельні, не розтріскуються,.
Неаполь – дуже врожайні низькорослі (до 40 см) червоноколірні томати,
плоди у формі короткої сливи масою 40-100 гр, дуже добрі для консервування,
транспортабельні, довго зберігаються, не розтріскуються,. Сорт надзвичайно
врожайний з величезною кількістю плодів.
Оберіг - надзвичайно врожайні томати з дуже привабливими плодами у
формі видовженої сливи жовтого кольору масою біля 50гр, тугі, смачні, дуже
добрі для консервування, транспортабельні, довго зберігаються, не
розтріскуються, подовженого періоду плодоношення.
Оранжеві кульки – ранні, надзвичайно врожайні томати з дуже
привабливими ідеально округлими плодами темно-оранжевого кольору масою
40-80 гр, тугі, смачні, м’ясисті, універсального призначення, не
розтріскуються, без зеленої плями, подовженого періоду плодоношення.
Смугастий парус – середньоранні, низькорослі (біля 60-70 см), кущ
штамбовий дуже потужний з величезним листям, не потребує пасинкування,
дуже гарні в розсаді, плоди великого розміру, приплюснуті, відмінного смаку,
без зеленої плями біля плодоніжки, дуже привабливого рожевоперламутрового кольору, масою до 400гр., салатні.
Рінк фламінго – ранні, низькорослі (до 30 см), штамбові, не потребують
пасинкування, дуже гарні в розсаді, плоди округлі, відмінного смаку, добре
зав’язуються при несприятливих умовах, дуже привабливого рожево кольору,
масою 70-200гр., мають універсальне призначення, щільні, не розтріскуються,.
Рожевий парус – середньоранні, низькорослі (біля 60-70 см), кущ
штамбовий дуже потужний з величезним листям, не потребує пасинкування,
дуже гарні в розсаді, плоди великого розміру, приплюснуті, відмінного смаку,
без зеленої плями біля плодоніжки, дуже привабливого рожевоперламутрового кольору, масою до 300гр., салатні.
Рожевий штамбовий – ранні, низькорослі (до 50 см), не потребують
пасинкування, плоди округлі незначно видовжені з носиком, відмінного смаку,
без зеленої плями біля плодоніжки, добре зав’язуються при несприятливих
умовах, дуже привабливого рожево-перламутрового кольору, середньою
масою 100-300гр., мають універсальне призначення, щільні, не
розтріскуються,. Сорт дуже врожайний, з надзвичайно привабливими плодами.
Сибірський скороспілий – ранні низькорослі (до 40 см) червоноплідні
томати без зеленої плями біля плодоніжки, плоди округлі з носиком (50-150гр),

дуже тугі, мають універсальне призначення, дуже добрі для консервування,
транспортабельні, не розтріскуються,.
Сибірська трійка – ранні низькорослі (до 40 см) червоноплідні томати без
зеленої плями біля плодоніжки, кущ розріджений та слабооблистнений, плоди
крупні (100-400гр), серцевидні, відмінного смаку, мають універсальне
призначення, транспортабельні, не розтріскуються,.
Сонячні мрії – ранні, надзвичайно врожайні томати з дуже привабливими
ідеально округлими плодами жовтого кольору масою до 200 гр, тугі, смачні,
універсального призначення, не розтріскуються, без зеленої плями,
подовженого періоду плодоношення.
Супер модель - ранні низькорослі, 50-70 м. висотою. Товарні гарні
рівні.Серцевидно - видовжені рожевого кольору. вагою 200-300 г.Смачні
салатні солодкі, стійкі до хвороб та розтрізкування.
Тюльпан рожеві – привабливі низькорослі (до 40 см) ніжно-рожеві томати
у формі сливи масою 50-150гр, тугі, добрі для консервування,
транспортабельні, довго зберігаються, не розтріскуються, дуже врожайні без
плями біля плодоніжки.
Улюблений – ранні низькорослі (до 50см) томати з плодами червоного
кольору, округлі, без зеленої плями біля плодоніжки, відмінного смаку, добре
зав’язуються при несприятливих умовах, мають середню масу 100-200гр., не
розтріскуються,.
Фатіма – ранні низькорослі (до 60 см) рожевоплідні томати без зеленої
плями біля плодоніжки, кущ розріджений та слабооблистнений, стебло тонке
(можна висаджувати по 2-3 рослини в лунку), плоди крупні (до 800гр),
серцевидні, відмінного смаку, салатні, мало насінні, не розтріскуються.
Підходять для вирощування в теплиці (біля 1,5м).
Чарівник низькі – ранні низькорослі (до 40см) томати з плодами
червоного кольору, округлі, без зеленої плями біля плодоніжки, відмінного
смаку, добре зав’язуються при несприятливих умовах, мають середню масу 40100гр., дуже добрі для консервування, щільні, транспортабельні, не
розтріскуються,.
Чері золоті обійми - ранні низькорослі,50-70 см.висотою. Дуже врожайні
солодкі, золотистого кольору, 20-25 г.вагою, дуже стійкий до хвороб,
універсального призначення.
Середньостиглі
Джалпа – середньостиглі дуже привабливі екзотичні низькорослі (до 40
см) смугасті томати (в червону та жовту смужку), кущ штамбовий, не потребує
пасинкування, дуже гарні в розсаді, плоди у формі дуже видовженої сливи (1012см) масою 50-120гр, тугі, дуже добрі для консервування, транспортабельні,
довго зберігаються, не розтріскуються,.
Краснодарець – середньостиглі низькорослі (до 40см) томати з плодами
червоного кольору, округлі, доброго смаку, добре зав’язуються при
несприятливих умовах, мають середню масу 40-100гр., дуже добрі для
консервування, щільні, транспортабельні, не розтріскуються,.

Легенда Землі – середньостиглі дуже врожайні низькорослі (до 40 см)
червоноколірні томати, плоди у формі видовженої з перетяжкою сливи масою
40-80 гр, дуже щільні, дуже добрі для консервування, транспортабельні, довго
зберігаються, не розтріскуються,. Сорт надзвичайно врожайний з величезною
кількістю плодів.
Мар’юшка – середньостиглі дуже врожайні низькорослі (до 40 см)
червоноколірні томати, кущ потужний сильнооблистнений, плоди у формі
короткої сливи масою 40-60 гр, дуже щільні, дуже добрі для консервування,
транспортабельні, довго зберігаються, не розтріскуються,. Сорт надзвичайно
врожайний з величезною кількістю плодів.
Рожева стелла– середньостиглі дуже привабливі низькорослі (до 60 см)
томати ніжно-рожевого кольору, плоди у формі загостреної сливи масою 50200гр, щільні, дуже добрі для консервування, дуже стійкі до хвороб, без
плями біля плодоніжки, малонасінні. Сорт надзвичайно врожайний.
Рожевий клик – середньостиглі дуже привабливі низькорослі (до 50 см)
томати ніжно-рожевого кольору, плоди у формі дуже видовженої сливи (1015см) з гострим носиком масою 100-200гр, щільні, дуже добрі для
консервування, транспортабельні, довго зберігаються. Сорт надзвичайно
врожайний.
Слива консервна – середньостиглі дуже врожайні низькорослі (до 40 см)
червоноколірні томати, кущ потужний сильнооблистнений, плоди у формі
видовженої сливи масою до 100 гр, щільні, дуже добрі для консервування,
транспортабельні, довго зберігаються, не розтріскуються,. Сорт надзвичайно
врожайний з величезною кількістю плодів.
Шоколадна Амазонка – сереньостиглі (до 50см) томати з плодами темнобордового кольору, приплюснутої грушовидної форми, відмінного солодкого
смаку, добре зав’язуються, мають масу до 150гр., тугі, не розтріскуються.
Середньорослі
Батяня – ранні (до 120 см) рожевоплідні томати, кущ розріджений та
слабооблистнений, стебло тонке (можна висаджувати по 2-3 рослини в лунку),
плоди крупні (до 800гр), серцевидні, дуже смачні, малонасінні, салатні,.
Підходять для вирощування в теплиці (понад 1,5м).
Болото– середньостиглі (до 100 см) екзотичні томати, колір шкірки стиглих
томатів темно-зелений, плоди масою до 500гр, округлі, злегка приплюснуті,
солодкого смаку.
Важковаговик Сибіру – ранні (до 120 см) рожевоплідні томати, кущ
розріджений та слабооблистнений, стебло тонке (можна висаджувати по 2-3
рослини в лунку), плоди крупні (до 600гр), серцевидні, вирівняні, дуже смачні,
малонасінні, салатні,.
Вельможа – ранні (до 70 см) рожевоплідні томати без зеленої плями біля
плодоніжки, кущ розріджений та слабооблистнений, стебло тонке (можна
висаджувати по 2-3 рослини в лунку), плоди вирівняні крупні (до 800гр),
серцевидні, дуже смачні, малонасінні, салатні,. Підходять для вирощування в
теплиці (понад 1,5м).

Вінтейдж Ван– середньостиглі (до 80 см) екзотичні томати без зеленої
плями біля плодоніжки, смугасті (в червоно-зелену смужку), плоди
надзвичайно красиві масою 150-400гр, округлі, злегка приплюснуті, середньої
щільності, дуже доброго смаку, салатні, не розтріскуються. Мають картопляне
листя.
Вічний зов – середньоранні (до 80 см) червоноплідні томати, плоди дуже
крупні (до 600гр), округлі, приплюснуті, відмінного смаку, салатні, вирівняні.
Сорт врожайний та стійкий до хвороб. Підходять для вирощування в теплиці
(понад 1,5м).
Груша чорна – сереньоранні (до 120см) томати з плодами темнокоричневого кольору грушовидної форми, відмінного солодкого смаку, добре
зав’язуються при несприятливих умовах, мають масу 50-150гр., в’яжуться
гронами до 8шт., середньої щільності, не розтріскуються, кущ має картопляне
листя.
Зеро – ранні (до 120см) томати з плодами червоного кольору, округлі,
відмінного смаку, добре зав’язуються при несприятливих умовах, мають масу
50-100гр., в’яжуться гронами до 8шт., дуже добрі для консервування, щільні,
транспортабельні, не розтріскуються, кущ сильнооблистнений та має дуже
крупне листя.
Козине вим’ячко – середньоранні (до 80 см) рожевоплідні томати, плоди
велика сливка з носиком (до 200гр), дуже смачні, середньої щільності,
універсального використання.
Колядник – (до 70см) томати для тривалого зберігання (до нового року в
сухому прохолодному місці) з плодами червоно-оранжевого кольору, округлі,
солодкого смаку, добре зав’язуються при несприятливих умовах, мають масу
100-200гр.,
в’яжуться
великими
китицями.,
транспортабельні,
не
розтріскуються, без зеленої плями біля плодоніжки.
Консервний – середньоранні (до 100см) томати з плодами червоного
кольору, округлі, добре зав’язуються при несприятливих умовах, мають масу
50-70гр., в’яжуться великими китицями., дуже добрі для консервування, дуже
щільні, транспортабельні, не розтріскуються, без зеленої плями біля
плодоніжки, кущ має картопляне листя.
Куба – середньостиглі (до 100см) томати з плодами темно-коричневого
кольору, приплюснуті, відмінного солодкого смаку, добре зав’язуються, мають
масу до 300гр, м’ясисті. Сорт врожайний, стійкий до хвороб.
Лавина – середньоранні (до 80 см) томати жовтого кольору без зеленої
плями біля плодоніжки, плоди масою 70-150гр, округлі, злегка приплюснуті,
середньої щільності, мають універсальне призначення, в’яжуться великими
китицями, не розтріскуються,.
Тюльпан рябі – привабливі екзотичні низькорослі (до 40 см) смугасті
томати (в рожеву та оранжеву смужку плоди у формі сливи масою 30-100гр,
тугі, добрі для консервування, транспортабельні, довго зберігаються, не
розтріскуються,.

Хурма – середньостиглі (до 80 см) томати оранжевого кольору без зеленої
плями біля плодоніжки, плоди масою 150-400гр, округлі, злегка приплюснуті,
середньої щільності, дуже доброго смаку, салатні, не розтріскуються.
Чорний слон – ранньостиглі (до 60см) томати з плодами темнокоричневого кольору, приплюснуті, відмінного солодкого смаку, добре
зав’язуються, мають масу до 300гр, м’ясисті. Сорт врожайний, стійкий до
хвороб.
Високорослі
Абакінський рожевий – ранні (до 150 см) рожевоплідні томати, кущ
розріджений та слабооблистнений, стебло тонке (можна висаджувати по 2-3
рослини в лунку), плоди крупні (до 600гр), серцевидні, вирівняні, дуже смачні,
малонасінні, салатні.
Американський велетень – середньоранні (до180 см) рожевоплідні
томати, плоди крупні (до 600гр), приплюснуті, відмінного смаку, салатні,
м’ясисті.
Американський ребристий – середньостиглі (до 170см) томати з
екзотичними червоно-малиновими дуже ребристими плодами червоного
кольору, мають масу до 600гр, кущ дуже потужний, сильнооблистнений та має
дуже крупне листя.
Аурія – середньостиглі дуже привабливі високорослі (до 2 м) томати
червоного кольору, плоди у формі дуже видовженої сливи (10-15см) масою
100-200гр, щільні, дуже добрі для консервування, транспортабельні,
в’яжуться гронами, довго зберігаються. Сорт надзвичайно врожайний.
Апельсин - середньо-ранній , середньорослий 1-1,2.м висотою, дуже
гарний, товариний рівний мясистий солодкий, помаранчевого кольору, вагою
200-300г.врожайний стійкий до розтріскування та хвороб.
Альонушка - раній високорослий, 1-1,5 м.висотою,червоний товарний
серцевидний з видовженим носиком, вагою 200-400 г.Мяситний смачний
врожайний, стійкий до хвороб та до розтріскування.
Бабусина таємниця – середньоранні (до150 см) малинові томати, плоди
дуже крупні (до 600гр), приплюснуті, відмінного смаку, салатні, м’ясисті.
Безрозмірний червоний – середньостиглі (до170 см) червоноплідні
томати, плоди дуже крупні (до 800гр), ідеально округлі, відмінного смаку,
салатні, вирівняні, м’ясисті.
Безрозмірний рожевий – середньоранні (до150 см) рожевоплідні томати,
плоди дуже крупні (до 800гр), приплюснуті, відмінного смаку, салатні,
м’ясисті.
Біг-біф– високорослі (до 170см) томати тривалого плодоношення з дуже
привабливими плодами червоного кольору, без зеленої плями біля плодоніжки,
округлі злегка приплюснуті, відмінного смаку, масою 100-300гр., в’яжуться
гронами, тугі, транспортабельні, не розтріскуються.
Блакитні смуги - раній, середньорослий 1-1,2 м. вистою, оригінального
помаранчево-блакитного кольору, вагою 50-150 г. Смак звичайний

помідорний.Висока врожайність добре запилюється стійкий до хвороб та до
розтрізкування.
Біле волове серце – ранні (до 150 см) серцевидні томати світло-жовтого
кольору, кущ розріджений та слабооблистнений, стебло тонке (можна
висаджувати по 2-3 рослини в лунку), плоди крупні (до 800гр), вирівняні, дуже
смачні, малонасінні, салатні,. Підходять для вирощування в теплиці.
Бичаче серце (оранжеве)– середньоранні (до 150 см) оранжеве серце,
плоди вирівняні, крупні (до 600гр), м’ясисті, дуже смачні, малонасінні, салатні.
Бичачий лоб – середньостиглі (до150 см) дуже врожайні рожевоплідні
томати, плоди крупні (200-400гр), приплюснуті, відмінного смаку, салатні,
м’ясисті.
Бразильський велетень – середньоранні (до150 см) червоноплідні томати,
плоди крупні (до 500гр), округлі, відмінного смаку, салатні, вирівняні,
м’ясисті. Сорт врожайний та стійкий до хвороб.
Бренді вайн рожеві – до150 см рожевоплідні томати з картопляним
листям, плоди крупні (до 600гр), приплюснуті, відмінного смаку, салатні,
м’ясисті.
Бренді вайн червоні– до150 см червоноплідні томати з картопляним
листям, плоди крупні (до 600гр), приплюснуті, відмінного смаку, салатні,
м’ясисті.
Ваше благородіє – середньоранні (до180 см) рожевоплідні томати, плоди
дуже крупні (до 1000гр), приплюснуті, відмінного смаку, салатні, м’ясисті.
Підходять для вирощування в теплиці.
Велика дівчина – середньстиглі (до 180 см томати червоного кольору,
плоди масою до 1000гр, великі короткі злегка ребристі сливи, дуже смачні та
м’ясисті, добрі для фарширування, врожайні, не розтріскуються.
Вікторія – ранні, (до 150 см), плоди приплюснуті, відмінного смаку, добре
зав’язуються при несприятливих умовах, червоного кольору, масою 200500гр., не розтріскуються.
Велетень - ранній високорослий 1-1,5 м. висотою. Гарний товарний рівний
широко-серцевидний
помаранчево-червоного
кольору,вагою
400-800
г.Смачний салатний мясистий,солодкий, врожайний, стійкий до хвороб та до
розтрізкування.
Василина - ранні високорослі 1-1,5м. висотою.Товарні, салатні , мясисті
помідори вагою 200-600 г.Смачні врожайні стійкі до хвороб та розтрізкування.
Гамаюн – середньоранні (до 180см) томати з плодами червоного кольору,
округлі, відмінного смаку, добре зав’язуються при несприятливих умовах,
мають масу 50-200гр., в’яжуться великими гронами., дуже добрі для
консервування, щільні, транспортабельні, не розтріскуються, кущ
сильнооблистнений, плоди без плями, придатні для вирощування в теплиці.
Гібрид Тпрасенка 2 – високорослі (до 180 см) тривалого плодоношення
томати червоного кольору, плоди масою середньою масою 40-80гр, округлі з
носиком, середньої щільності, мають універсальне призначення, особливо
гарні в консервації, в’яжуться великими гронами 30-50 шт,. Підходять для
вирощування в теплиці.

Гогошари смугасті – ранні (до 200 см) тривалого плодоношення екзотичні
томати в жовту і червону смужки, округлі слаборебристі, смачні, добре
зав’язуються при несприятливих умовах, мають масу 70-150гр., в’яжуться
гронами до 8шт., дуже добрі для фарширування, м’ясисті, транспортабельні, не
розтріскуються, кущ потужний з дуже великим листям.
Гігант куби - ранній середньорослий 1-1,2 м. висотою, плід коричневого
кольору вагою 200-300 г. Рівний, товарний, мясистий, солодкий, врожайний
стійкий до хвороб.
Гавайський ананас - ранній високорослий 1-1,5 м.висотою. Оригінальний
,двокольоровий ,ребристої форми, вагою 200-400г. Неперевершеного
солодкого смаку з фруктовим присмаком.Врожайний стійкий до хвороб,
нерозтрізкується, окраса колекції.
Груша жовта – сереньоранні (до 180см) томати з плодами темно-жовтого
кольору грушовидної форми, добре зав’язуються при несприятливих умовах,
мають масу 50-100гр.
Груша червона – сереньоранні (до 170см) томати з плодами червоного
кольору грушовидної форми, добре зав’язуються при несприятливих умовах,
мають масу 40-80гр.
Дарунок Поліссю –високорослі (до 180 см) тривалого плодоношення
томати червоного кольору, плоди - сливи масою біля 80-120гр, мають
універсальне призначення, дуже смачні та м’ясисті, в’яжуться гронами до 6
шт., не розтріскуються.
Де-барао гігант рожеві – середньостиглі (до 180 см) тривалого
плодоношення томати рожевого кольору, плоди масою 100-250гр, великі
сливи, середньої щільності, мають універсальне призначення, дуже смачні та
м’ясисті, в’яжуться гронами.
Де-барао гігант червоні – середньостиглі (до 180 см) тривалого
плодоношення томати червоного кольору, плоди масою 100-300гр, великі
сливи, середньої щільності, мають універсальне призначення, дуже смачні та
м’ясисті, в’яжуться гронами.
Де-барао чорне – середньостиглі (до 180 см) тривалого плодоношення
томати темно-коричневого кольору, плоди масою 40-100гр, у формі сливи,
тугі, мають універсальне призначення, дуже смачні та м’ясисті, в’яжуться
гронами.
Де-барао царське – середньостиглі (до 180 см) тривалого плодоношення
томати ніжно-рожевого кольору, плоди масою до 120гр, у формі сливи з
гострим носиком, тугі, мають універсальне призначення, дуже смачні та
м’ясисті, в’яжуться гронами.
Динні– середньоранні (до 150 см) тривалого плодоношення томати жовтооранжевого кольору, плоди масою до 400гр, великі сливи, дуже смачні та
м’ясисті, врожайні, не розтріскуються.
Загадка природи – середньостиглі (до180 см) змішаного помаранчеворожевого кольору зовні ці в середині, плоди крупні (до 600гр), приплюснуті,
солодкі, салатні, дуже м’ясисті.

Золотий горіх – ранні (до 2м) тривалого плодоношення томати з плодами
жовтого кольору, округлі, добре зав’язуються при несприятливих умовах,
мають масу 10-20гр., в’яжуться великими китицями до 50шт, кущ потужний,
сильнооблистнений та має дуже крупне листя. Сорт дуже врожайний, стійкий
до хвороб.
Золотий ожаровський – ранні (до 170см) томати з плодами оранжевого
кольору, без зеленої плями біля плодоніжки, округлі, відмінного солодкого
смаку, добре зав’язуються при несприятливих умовах, мають масу 50-100гр.,
в’яжуться гронами до 8шт., дуже добрі для консервування, щільні,
транспортабельні, не розтріскуються. Сорт дуже врожайний, стійкий до
хвороб.
Зуб дракона – середньостиглі дуже привабливі високорослі (до 180 см)
томати червоного кольору, плоди у формі дуже видовженої сливи (до 15см) з
гострим носиком масою 100-200гр. Сорт дуже врожайний.
Золоті купола - ранній високорослий, 1-1,5 висотою. Дуже гарний
товарний рівний мясистий, салатний сорт, ніжно-золотистого кольору, вагою
300-700 г. гарно завязуться, нерозтрізкується, стійкий до хвороб.
Золотий діксі - ранній високорослий 1-1,5 м. висотою, гарний, товарний,
рівний , золотистого кольору, вагою 200-300 г. Смачний, салатний, солодкий,
нерозтрізкується, стійкий до хвороб.
Еджен Габсбург – середньоранні (до180 см) червоноплідні томати, плоди
крупні (до 400гр), округлі, відмінного смаку, салатні, вирівняні, м’ясисті, кущ
потужний з великим листям. Сорт врожайний та стійкий до хвороб.
Ілля Муромець – середньостиглі (до170 см) томати жовто-оранжевого
кольору, плоди до 600гр, округло-видовжені, відмінного смаку, салатні,
вирівняні, м’ясисті.
Індіра Ганді – середньостиглі (до 170см) томати з надзвичайно великими
плодами рожевого кольору, приплюснуті, надзвичайно смачні, салатні,
м’ясисті, тугі, мають масу до 1кг, кущ дуже потужний, має дуже крупне листя.
В теплиці в’яжеться погано.
Ісидзукі (Японія) – ранні (до 170см) рожеві, глянцеві, серцевидні, ідеально
вирівняні, масою до 300гр, салатні,. Дуже врожайні, в’яжуться гронами.
Кармін – середньостиглі (до170 см) дуже врожайні рожевоплідні томати,
плоди крупні (200-400гр), приплюснуті, відмінного смаку, салатні, м’ясисті.
Китайське дерево – середньоранні (до180 см) червоноплідні томати, плоди
крупні (до 400гр), округлі, відмінного смаку, салатні, вирівняні, м’ясисті, кущ
потужний з великим листям. Сорт врожайний та стійкий до хвороб.
Кетягові – середньостиглі (до 170см) томати з плодами червоного кольору
видовженої сливовидної форми, добре зав’язуються гронами при
несприятливих умовах, мають масу 30-70гр
Комбітомат –високорослі (до 180 см) тривалого плодоношення томати
червоного кольору, плоди - сливи масою біля 100-150гр, мають універсальне
призначення, дуже смачні та м’ясисті, в’яжуться гронами до 6 шт., не
розтріскуються.

Конус – середньостиглі (до 170 см) червоного кольору, плоди масою до
600гр, серцевидні, дуже смачні та м’ясисті, врожайні.
Король гігантів – середньостиглі (до 170 см) червоноплідні томати, плоди
дуже крупні (до 600гр), округлі, приплюснуті, відмінного смаку, салатні,
м’ясисті. Підходять для вирощування в теплиці.
Король Африки – середньостиглі (до170 см) томати жовто-оранжевого
кольору, плоди до 400гр, ідеально округлі, відмінного смаку, салатні,
вирівняні, м’ясисті.
Король королів – середньостиглі (до 170 см) червоноплідні томати, плоди
дуже крупні (до 600гр), округлі, приплюснуті, відмінного смаку, салатні,
м’ясисті, вирівняні.
Кабан блек браун - середньо-ранній, високорослий 1-1,5 м.,оригінальний,
темний
в
смужку,
масою
50-100г.,
врожайний
смачний,
солодкий,універсального призначення, стійкий до хвороб.
Малахітова шкатулка– до 150см, екзотичні томати, колір шкірки стиглих
томатів жовтувато-зелений, плоди масою до 500гр, приплюснуті, солодкого
смаку.
Малиновий ожаровський – ранні (до 170см) томати з плодами ніжного
рожевого кольору, без зеленої плями біля плодоніжки, округлі, відмінного
смаку, добре зав’язуються при несприятливих умовах, мають масу 70-200гр.,
в’яжуться гронами., універсального призначення, не розтріскуються. Сорт
дуже врожайний, стійкий до хвороб.
Мідас – середньостиглі (до 200 см) тривалого плодоношення томати жовтооранжевого кольору, стебло тонке (можна висаджувати по 2 рослини в лунку),
листя розріджене, плоди масою 50-100гр, сливочки середньої щільності, мають
універсальне призначення, в’яжуться великими гронами до 8 шт., не
розтріскуються. Підходять для вирощування в теплиці.
Медова капля – ранні (до 200 см) тривалого плодоношення томати жовтомедового кольору, плоди масою 20-30гр, грушовидної форми, середньої
щільності, мають універсальне призначення, в’яжуться великими гронами до
20 шт, найсолодший сорт, кущ потужний з великим листям. Підходять для
вирощування в теплиці.
Мультіфлора жовті – (до 1,80м) тривалого плодоношення томати з
плодами жовтого кольору, округлі, добре зав’язуються при несприятливих
умовах, мають масу 5-20гр., в’яжуться великими китицями понад 100шт, кущ
потужний. Сорт дуже врожайний, стійкий до хвороб.
Мультіфлора рожеві – (до 1,80м) тривалого плодоношення томати з
плодами рожевого кольору, округлі, добре зав’язуються при несприятливих
умовах, мають масу 5-20гр., в’яжуться великими китицями понад 100шт, кущ
потужний. Сорт дуже врожайний, стійкий до хвороб.
Медовий спас - ранній,високорослий 1-1,5м.висотою. Гарний, товариний,
мясистий, солодкий, насиченого помаранчевого кольору, вагою 200-400г.
Врожайний стійкий до розтрізкування та хвороб.
Лунний востогр - ранній високорослий 1-1,5 м.висотою.Дуже гарний,
рівний, товарний мясистий, насиченого жовто-помаранчевого кольору ,масою

200-400г.Високоврожайний стійкий до хвороб, нерозтрізкується, завязується
кітицями, одночасно дозріває,по типу гібридів.
. Орлине серце – ранні (до 150 см) рожевоплідні томати, кущ розріджений
та слабооблистнений, стебло тонке (можна висаджувати по 2-3 рослини в
лунку), плоди крупні (до 800гр), серцевидні, вирівняні, дуже смачні,
малонасінні, салатні,. Підходять для вирощування в теплиці.
Олімпійський вогонь – середньостиглі (до170 см) червоноплідні томати,
плоди дуже крупні (до 800гр), приплюснуті, відмінного смаку, салатні,
вирівняні, м’ясисті.
Приамурський конус – ранні (до 150 см) рожевоплідні томати без зеленої
плями біля плодоніжки, кущ розріджений та слабооблистнений, стебло тонке
(можна висаджувати по 2-3 рослини в лунку), плоди вирівняні крупні (до
400гр), серцевидні з носиком, дуже смачні, малонасінні, салатні,.
Пудовик – високорослі (до 170 см) рожевоплідні томати з крупними (до
800гр) серцевидними плодами, вирівняні, дуже смачні, малонасінні, салатні.
Рожева стріла– середньоранні (до 180 см) тривалого плодоношення
томати, плоди масою 50-100гр, видовжені сливочки, мають універсальне
призначення, в’яжуться великими гронами до 8 шт., не розтріскуються.
Підходять для вирощування в теплиці.
Регіна
жовта
середньоранній,
високорослий
1-1,5
м.
висотою,широкосерцевидний, жовтий в червону смужку, масою 200-400г.,
мясистий товарний рівний, дуже смачний,з фруктовим присмаком, стійкий до
розтріскування та хвороб.
Рожевий тигр - ранній середньорослий 1-1,2 м висотою,надзвичайно
висока врожайність, універсального призначення. Оригінальна видовжена
сливочка рожевого кольору в смужку, вагою 50-100 г.Мясиста солодка, стійка
до хвороб та розтрізкування.
Рожеві свічки - ранні високорслі 1,5-2 м.висотою. Гарні рожеві сливочки з
носиком, врожайні, смачні мясисті, солодкі вагою 100-200 г.взяжуться
гронами, стійкі до хвороб та розтрізкування. Універсального призначення.
Рожевий мед – ранні (до 150 см) рожевоплідні томати, кущ розріджений та
слабооблистнений, стебло тонке (можна висаджувати по 2 рослини в лунку),
плоди крупні (до 600гр), серцевидні, вирівняні, дуже смачні, малонасінні,
салатні.
Сан Марцан червоні – середньоранні (до 150 см) тривалого плодоношення
томати червоного кольору, плоди масою до 300гр, великі сливи, дуже смачні
та м’ясисті, врожайні, не розтріскуються.
Сан Марцан жовті– середньоранні (до 150 см) тривалого плодоношення
томати жовто-оранжевого кольору, плоди масою до 300гр, великі сливи, дуже
смачні та м’ясисті, врожайні, не розтріскуються.
Серце Ашхабада– середньоранні (до 150 см), оранжеве серце, плоди
вирівняні, крупні (до 400гр), м’ясисті, дуже смачні, малонасінні, салатні.
Сибірський козир – середньоранні (до 170 см) червоноплідні томати,
плоди дуже крупні (до 600гр), округлі, приплюснуті, відмінного смаку, салатні,
м’ясисті, вирівняні. Підходять для вирощування в теплиці.

Слива високоросла – середньоранні (до 180 см) тривалого плодоношення
томати червоного кольору, плоди масою 100-250гр, великі сливи, середньої
щільності, мають універсальне призначення, дуже смачні та м’ясисті,
в’яжуться гронами до 6 шт., не розтріскуються.
Слива чорна – високорослі (до 180 см) тривалого плодоношення томати
темно-коричневого кольору, плоди масою 70-150гр, великі сливи, середньої
щільності, мають універсальне призначення, дуже смачні та м’ясисті,
в’яжуться гронами.
Слов’янка – середньостиглі (до 180 см) тривалого плодоношення томати
ніжно-рожевого кольору, плоди масою до 100гр, у формі сливи з гострим
носиком, мають універсальне призначення, дуже смачні та м’ясисті, в’яжуться
гронами.
Супер екзотик - ранні високорослі 1,5-2 м. висотою,сливочка екзотичної
різнобарвної палітри кольорів, масою 50-70 г., дуже врожайна та стійка до
хвороб, вяжеться гронами, універсального призначення, солодка мясиста, не
розтрізкується.
Серце кенгуру - ранній високорослий 1-1,5м. висотою. Гарні товарні без
пятна, мясисті солодкі салатні помідори, сердце видної форми, червоного
кольору, вагою 300-600 г.Врожайні стійкі до хвороб та розтрізкування.
Солоха - ранній, високорослий 1,5-2м.висотою, дуже врожайна сливочка
рожевого кольору,вагою 70-150 г. дуже стійка до хвороб. Мясиста, солодка,
ідеально запилюється гронами, універсального призначення.
Смугасте яблуко– середньостиглі (до 150см) екзотичні томати без зеленої
плями біля плодоніжки, смугасті (в жовто-зелену смужку), плоди надзвичайно
красиві масою до 500гр, приплюснуті, середньої щільності, дуже доброго
смаку, салатні.
Сонячний – середньостиглі (до170 см) томати жовто-оранжевого кольору,
плоди до 500гр, ідеально округлі, відмінного смаку, салатні, вирівняні,
м’ясисті.
Полосатий шоколад - ранній, середньорослий 1-1,2 м. врожайний рівний
товарний , оригінального кольору в смужку,смачний мясистий, вагою 200-300
г., стійкий до хвороб та розтрізкування.
Тульський велетень – середньоранні (до180 см) рожевоплідні томати,
плоди крупні (до 600гр), приплюснуті, відмінного смаку, салатні, м’ясисті.
Улюблене свято – ранні (до 150 см) рожевоплідні томати, кущ
розріджений та слабооблистнений, стебло тонке (можна висаджувати по 2-3
рослини в лунку), плоди крупні (до 500гр), серцевидні, вирівняні, дуже смачні,
малонасінні, салатні.
Цукровий бізон рожеві – середньоранні (до180 см) томати, плоди крупні
(до 800гр), приплюснуті, відмінного смаку, салатні, м’ясисті
Цукровий бізон червоні – середньоранні (до180 см) томати, плоди крупні
(до 800гр), приплюснуті, відмінного смаку, салатні, м’ясисті
Чарівник – середньостиглі (до 170см) томати з плодами рожевого кольору,
округлі, відмінного смаку, добре зав’язуються при несприятливих умовах,

мають масу 50-120гр., в’яжуться гронами до 8шт., середньої щільності,
універсального призначення.
Чері високі – ранні (до 2м) тривалого плодоношення томати з плодами
червоного кольору, округлі, добре зав’язуються при несприятливих умовах,
мають масу 10-30гр., в’яжуться дуже довгими гронами (30-40см) до 50шт, кущ
потужний, сильнооблистнений та має дуже крупне листя. Сорт дуже
врожайний, стійкий до хвороб.
Чері «Чорна вишня» – ранні (до 2м) тривалого плодоношення томати з
плодами темно-бордового кольору, округлі, добре зав’язуються при
несприятливих умовах, мають масу 10-20гр., в’яжуться великими китицями,
кущ потужний, Сорт дуже врожайний, стійкий до хвороб.
Червоний трюфель – середньоранні (до170 см) червоноплідні томати,
плоди ду крупні (до 500гр), ідеально округлі, відмінного смаку, салатні,
вирівняні, м’ясисті.
Чешські – середньоранні (до 170см) томати з плодами червоного кольору,
без зеленої плями біля плодоніжки, округлі, відмінного смаку, добре
зав’язуються при несприятливих умовах, мають масу 50-120гр., в’яжуться
гронами до 8шт., дуже добрі для консервування, щільні, транспортабельні, не
розтріскуються, кущ потужний. Сорт дуже врожайний, стійкий до хвороб.
Чіо-чіо-сан – середньоранні (до 170 см) тривалого плодоношення томати
темно-рожевого кольору, плоди масою 20-40гр, сливоподібної форми,
середньої щільності, дуже смачні, мають універсальне призначення, в’яжуться
великими гронами до 70 шт, , кущ має розріджене листя. Підходять для
вирощування в теплиці.
Чорна куля – ранньостиглі (до 180 см) тривалого плодоношення томати
темно-коричневого кольору, плоди масою 30-60гр, у формі сливи, тугі, мають
універсальне призначення, дуже смачні та м’ясисті, в’яжуться гронами.
Чорний оксфорт– середньостиглі (до 170 см), темно-бордове серце, плоди
вирівняні, крупні (до 400гр), м’ясисті, дуже смачні, малонасінні, салатні.
Чорний принц – середньостиглі (до 180см) томати з плодами темнокоричнево-червоного кольору округлої форми, відмінного солодкого смаку,
добре зав’язуються, мають масу до 300гр., в’яжуться гронами до 6 шт.,
м’ясисті, не розтріскуються.
Чорна перлина – середньостиглі (до 150см) томати з плодами темнокоричневого кольору, приплюснуті, відмінного солодкого смаку, добре
зав’язуються, мають масу до 600гр, м’ясисті. Сорт врожайний, стійкий до
хвороб.
Чудо землі – ранні (до 150 см) рожевоплідні томати, кущ розріджений та
слабооблистнений, стебло тонке (можна висаджувати по 2-3 рослини в лунку),
плоди крупні (до 600гр), серцевидні, вирівняні, дуже смачні, малонасінні,
салатні,.
Чухлома – середньоранні (до 180 см) тривалого плодоношення томати
жовто-оранжевого кольору, стебло тонке (можна висаджувати по 2-3 рослини
в лунку), листя розріджене, плоди масою 50-100гр, сливочки з носмком,

середньої щільності, мають універсальне призначення, в’яжуться великими
гронами до 8 шт., не розтріскуються. Підходять для вирощування в теплиці.
Шахерезада – середньостиглі (до 150см) томати з голубим опушенням
листя та опушеними плодами-сливами малинового кольору, відмінного смаку,
массою до 300гр.
Штраух - ранній високорослий 1-1,5 м висотою,червоний мяситний, з
носиком, дуже врожайний, вяжеться гронами, масою 50-150 г., смачний
солодкий, універсального призначення. Стійкий до хвороб та розтрізкування.
100 пудов - ранній, високорослий 1-1,5 м.висота, червоного кольору
оригінальної грушевидно - ребристої форми,маса 200-400 г.Мясиситий,
високоврожайний, смачний салатний, стійкий до хвороб.
Перець солодкий
Абрикосова фаворитка – ранній сорт з призматичними оранжевими
плодами, дво-, трикамерні, товстостінні (до 8мм), масою до 200гр., м’якоть
хрустка, дуже солодка, дуже рясні, низькорослі (до 40см).
Айвенго –ранній сорт з видовженими, світло-червоними глянцевими
плодами, товстостінні (5-10мм), масою до 150гр, м’якоть хрустка, щільна,
дуже врожайні, транспортабельні. Добрі для фарширування.
Анастасія – дуже ранній сорт з конусовидними, яскраво-червоними
глянцевими плодами, гладенькі, товстостінні (до 8мм), масою до 250гр.,
м’якоть хрустка, солодка, врожайні, низькорослі (до 35см). Підходять для
вирощування в теплиці.
Атлант - ранній сорт з злегка видовженими призматичними, світлочервоними плодами, товстостінні (до 10мм), масою до 300гр, м’якоть солодка,
соковита, врожайні, кущі висотою до 40см. Підходять для вирощування в
теплиці.
Барборка (Польща) – ранній сорт з кубовидними яскраво-червоними
глянцевими плодами, три-, чотирикамерні, товстостінні (до 8мм), масою до
300гр., м’якоть хрустка, щільна, транспортабельні, врожайні, низькорослі (до
45см).
Барон – дуже ранній сорт з усічено-конусовидними червоними плодами,
трикамерні, товстостінні (до 10мм), масою до 200гр., м’якоть хрустка, солодка,
врожайні, низькорослі (до 30см).
Біле золото - середньоранній сорт з кубовидними, восковими плодами у
технічній та жовтими у біологічній стиглості плодами, три-, чотирикамерні,
товстостінні (до 10мм), масою до 400гр, врожайні, низькорослі (до 50см).
Богдан – дуже ранній сорт з широко-конусовидними, злегка
приплюснутими, жовто-оранжевими плодами, гладенькі, товстостінні (до
10мм), масою до 300гр., м’якоть хрустка, солодка, врожайні, низькорослі (до
35см).
Віконне чудо – ранній сорт з кубовидними жовтими плодами, три-,
чотирикамерні, товстостінні (до8мм), масою до 100гр., м’якоть солодка,
соковита, велика кількість плодів на кущі, низькорослі (до 30см). Добрі для
вирощування в кімнатних умовах.

Владика – середньоранній сорт з кубовидними яскраво-червоними
глянцевими плодами, три-, чотирикамерні, товстостінні (до 10мм), масою до
300гр., м’якоть хрустка, щільна, транспортабельні, врожайні, низькорослі (до
45см).
Вождь червоношкірих (Сиб. сад) – ранній сорт з кубовидними яскравочервоними глянцевими плодами, три-, чотирикамерні, товстостінні, масою
200-400гр., м’якоть хрустка, щільна, транспортабельні, врожайні, низькорослі
(до 45см).
Гурме –ранній сорт з великими кубовидними оранжевими плодами, три-,
чотирикамерні, товстостінні (до 10мм), масою до 300гр., м’якоть соковита,
солодка, дуже врожайні, кущі до 55см.
Жар птаха – середньоранній сорт з кубовидними яскраво-червоними
глянцевими дуже гарними плодами, три-, чотирикамерні, товстостінні (до
8мм), перші масою до 300гр., м’якоть хрустка, щільна, транспортабельні,
врожайні, низькорослі (до 45см).
Жовте чудо – середньоранній сорт з дуже великими кубовидними
жовтими, три-, чотирикамерні, товстостінні (до 10мм), масою до 400гр.,
м’якоть соковита, солодка, дуже врожайні, кущі до 45см.
Золота ратунда – ранній сорт з приплюснутими, слаборебристими
(помідорного типу) жовто-оранжевими плодами, товстостінні (до 10мм),
масою до 350гр., м’якоть хрустка, солодка, щільна, врожайні,
транспортабельні, низькорослі (до 45см). Підходять для вирощування в
теплиці.
Золотий клад – ранній сорт з конусовидними темно-жовтими плодами,
трикамерні, товстостінні (до10мм), масою до 250гр., м’якоть солодка,
соковита, велика кількість плодів на кущі, низькорослі (до 45см).
Золотий телець – ранній сорт з кубовидними темно-жовтими плодами,
товстостінні (до 10мм), масою до 300гр., м’якоть хрустка, соковита, солодка,
дуже врожайні, кущі до 45см.
Еней – ранній сорт з конічними темно-жовтими плодами, трикамерні,
товстостінні (до10мм), масою до 250гр., м’якоть солодка, соковита, велика
кількість плодів на кущі, низькорослі (до 45см). Підходять для вирощування в
теплиці.
Каліпсо – ранній сорт з кубовидними яскраво-жовтими плодами, три-,
чотирикамерні, товстостінні (до10мм), масою до 200гр., м’якоть солодка,
соковита, велика кількість плодів на кущі, низькорослі (до 30см). Підходять
для вирощування в теплиці.
Колобок (ратунда) – дуже ранній сорт з плоско-круглими (помідорного
типу)гладенькими яскраво-червоними глянцевими плодами, дуже товстостінні
(часто до 15мм), масою до 200гр., плоди ростуть доверху, м’якоть м’ясиста,
врожайні, низькорослі (до 35см).
Крепиш – середньостиглий сорт з кубовидними яскраво-червоними
плодами, три-, чотирикамерні, товстостінні (до 10мм), масою до 400гр.,
м’якоть хрустка, солодка, соковита, врожайні, низькорослі (до 40см).
Підходять для вирощування в теплиці.

Лимонне чудо – ранній сорт з кубовидними жовтими плодами, три-,
чотирикамерні, товстостінні (до7мм), масою до 100гр., м’якоть солодка,
соковита, велика кількість плодів на кущі, низькорослі (до 30см). Добрі для
фарширування.
Людмила – середньоранній сорт з усічено-конусовидними, злегка
приплюснутими з боків, темно-вишневими плодами, двокамерні, товстостінні
(6-10мм), масою до 300гр., м’якоть хрустка, щільна, дуже врожайні,
транспортабельні, низькорослі (до 40см). Дуже врожайні в теплиці.
Маріша (ратунда) –ранній сорт з плоско-круглими (помідорного
типу)гладенькими яскраво-червоними глянцевими плодами, дуже товстостінні
(часто до 15мм), масою до 200гр., плоди ростуть доверху, м’якоть м’ясиста,
врожайні, низькорослі (до 35см).
Мерцедес –ранній сорт з конусовидними, яскраво-червоними плодами,
товстостінні (5-10мм), масою до 150гр., дуже врожайні.
Находка – дуже ранній сорт з усічено-конусовидними жовто-оранжевими
плодами, трикамерні, товстостінні (до 10мм), масою до 300гр., м’якоть
хрустка, солодка, врожайні, низькорослі (до 40см). Підходять для вирощування
в теплиці.
Оленка –сорт з дуже приплюснутими, ребристими (нагадують квітку) темночервоними плодами, товстостінні до 10мм), масою до 150гр., плоди ростуть
доверху, врожайні, низькорослі (до40см).
Отелло – дуже ранній сорт з конусовидними темно-вишневими плодами,
товстостінні (до 8 мм), масою до 200гр., одномірні, добрі для фарширування,
врожайні, низькорослі (до 35см), в технічній стиглості фіолетові з жовтим
драпом. Підходять для вирощування в теплиці.
Паприка –ранній сорт з видовженими (до 25см), яскраво-червоними
глянцевими плодами, дво-, трикамерні, масою до 300гр., дуже врожайні,
транспортабельні, потужні кущі до 60см.
Помаранчеве чудо – середньоранній сорт з дуже великими кубовидними
темно-жовтими чи оранжевими плодами, три-, чотирикамерні, товстостінні
(до 10мм), масою до 400гр., м’якоть соковита, солодка, дуже врожайні, кущі до
45см.
Піски Дакару – середньоранній сорт з дуже великими кубовидними
жовтими плодами, три-, чотирикамерні, товстостінні (до 10мм), масою до
400гр., м’якоть соковита, солодка, дуже врожайні, кущі до 45см.
Ранче - середньостиглий сорт з кубовидними, ребристими, яскравочервоними плодами, три-, чотирикамерні, товстостінні (до 10мм), масою до
400гр, врожайні, низькорослі (до 35см).
Славутич – дуже ранній сорт з усічено-конусовидними темно-червоними
плодами, трикамерні, товстостінні (до 10мм), масою до 300гр., м’якоть
хрустка, солодка, врожайні, низькорослі (до 30см). Підходять для вирощування
в теплиці.
Сонечко (ратунда) – ранній сорт з плоско-круглими (помідорного типу)
гладенькими жовтими плодами, дуже товстостінні (до 10мм), масою до 200гр.,
плоди ростуть доверху, м’якоть м’ясиста, врожайні, низькорослі (до 40см).

Схід сонця – ранній сорт з видовжено-кубовидними яскраво-червоними
плодами, три-, чотирикамерні, товстостінні (до10мм), масою до 200гр., м’якоть
солодка, соковита, велика кількість плодів на кущі, висотою до 50см.
Підходять для вирощування в теплиці.
Сюрприз (ратунда) – дуже ранній сорт з плоско-круглими (помідорного
типу)гладенькими яскраво-червоними глянцевими плодами, дуже товстостінні
(часто до 15мм), масою до 200гр., плоди ростуть доверху, м’якоть м’ясиста,
врожайні, низькорослі (до 35см).
Товстосум (ратунда)–ранній сорт з приплюснутими, (помідорного типу)
яскраво-червоними глянцевими плодами, товстостінні до 10мм), масою до
200гр., плоди ростуть доверху, м’якоть м’ясиста, врожайні, низькорослі (до
35см)
Телімена – ранній сорт з дуже великими кубовидними оранжевими
плодами, три-, чотирикамерні, товстостінні (до 10мм), масою до 300гр.,
м’якоть соковита, солодка, дуже врожайні, кущі до 45см.
YACLIK-28 (Туреччина) –ранній сорт з видовженими (до 25см), яскравочервоними глянцевими плодами, дво-, трикамерні, товстостінні (5-7мм), масою
до 300гр., м’якоть хрустка, щільна, дуже врожайні, транспортабельні, потужні
кущі до 60см. Дуже врожайні в теплиці.
Царевич – ранній сорт з усічено конусовидними чи конусовидними
червоними плодами, товстостінні (5-7мм), масою до 200гр, низькорослі (до
40см).
Червоний гігант - середньостиглий сорт з злегка видовженими
призматичними, темно-червоними дуже великими плодами, три-,
чотирикамерні, товстостінні (до 10мм), масою до 500гр, врожайні, кущі
потужні висотою до 60см.
Шоколадний –ранній дуже врожайний сорт з кубовидними темнокоричневими плодами, товстостінні (до 10мм), масою до 300гр., низькорослі
(до 40см).
Шорокшари –ранній дуже врожайний сорт з видовжено-кубовидними
оранжево-червоними плодами, товстостінні (до 10мм), масою 150-300гр.,
плоди ростуть доверху, низькорослі (до 40см).
Перець гіркий
Баранячий ріг –сорт з тонкими (7-12см), яскраво-червоними глянцевими,
злегка зігнутими плодами, дуже врожайні невисокі кущі.
Гіркий звичайний –сорт з класичними видовженими (10-15см), яскравочервоними плодами, врожайний (до 60 см).
Вишенька –сорт з круглими (1,5-3см у діаметрі), яскраво-червоними
глянцевими плодами, дуже врожайні невисокі кущі.
Декоративний гіркий –сорт з дрібними (до 3см), яскраво-червоними
глянцевими плодами, дуже врожайні невисокі кущі облиті дрібними
перчинами, надзвичайно пекучий, підходить для вирощування як у відкритому
грунті так і у кімнатних умовах.
Кіготь дракона –сорт з подібними до кігтя (5-10см), яскраво-червоними
глянцевими, злегка зігнутими плодами, дуже врожайні невисокі кущі.

Козиний ріг –сорт з тонкими дуже видовженими (до 25см), яскравочервоними гофрованими, зігнутими у формі рогу плодами, дуже врожайні
рослини (до 60 см).
Чілі-кінг –сорт з дуже видовженими (до 25см), яскраво-червоними
плодами, дуже врожайний, висота рослин до 70 см.
Баклажани
Балісо –ранній сорт з овальними, глянцевими, фіолетовими, вирівняними
дуже великими плодами, масою до 1,2кг, врожайні.
Білий (Канада) – ранній сорт з видовженими сніжно-білими вирівняними
плодами, м’якоть ніжна без гіркоти, масою до 600гр, врожайні, низькорослі,
сильнооблистнені (до 45см), добре родять у теплиці.
Віолетта-ді-Фірензе (Італія) – дуже ранній сорт з видовженими,
глянцевими, фіолетовими, вирівняними плодами, масою до 800гр, м’якоть
ніжна без гіркоти, врожайні, низькорослі (до 40см), добре родять у теплиці.
Вероніка –ранній сорт з овальними фіолетовими, вирівняними великими
плодами, масою до 1кг, м’якоть ніжна без гіркоти, врожайні, низькорослі (до
50см).
Геліос – дуже ранній сорт з округлими злегка приплюснутими (подібні на
великий помідор), глянцевими, фіолетовими, вирівняними плодами, масою до
1,2кг, м’якоть ніжна без гіркоти, врожайні, низькорослі (до 40см).
Глобус – ранній сорт з округлими, шаровидними, слаборебристими,
глянцевими, світло-фіолетовими плодами, масою до 1кг, м’якоть ніжна без
гіркоти, врожайні (до 60см).
Пасхальне яйце – ранній сорт з округлими (на вигляд важко відрізнити від
помідора), глянцевими, оранжево-червоними у ледь помітну смужку,
вирівняними плодами, масою 40-70гр, дуже врожайні (до 30 шт), низькорослі
(до 30см).
Ротонда Б’янка –сорт з округлими, світло-фіолетовими плодами, маса
окремих плодів сягає більше 1кг, м’якоть ніжна без гіркоти.
Фауст – сорт з бочковидними
темно-синіми, вирівняними великими
плодами, масою до 1кг, м’якоть ніжна без гіркоти, врожайні.
Фізаліс
Гігант плоский –сорт з найбільшими плодами масою до 100г та висотою
рослини до 170 см. Плоди жовтого кольору та кислувато-солодкого смаку.
Солегінний –сорт з плодами масою 40-60г. Плоди жовтого кольору при
дозріванні мають кислувато-солодкий смак. Виводить з організму солі та інші
шкідливі речовини.
Кукурудза
Цукрова кукурудза-ранній сорт, вегетаційний період, від сходів до
технічної стиглості 75-80, до біологічної 105-115 днів. Рослина середньоросла
(176-186см), тонкостебельна, малооблистяна. Початки середньої величини,
циліндричні, довжиною 18,5 см. Стрижень білий, зерно широке, коротке,
світлого забарвлення. Має високу цукристість (вміст цукру 5-7%). Середня

маса качана 215-220г. Смакові якості високі. Сорт стійкий до ураження
пухирчастої сажкою.
Ціна 5грн за 50насінин.
ГІБРИДИ
Капуста
АГРЕСОР F1-Популярний пластичний, середньо пізньостиглий (від
повних сходів до початку плодоношення 115-120 днів) гібрид
голландської селекції, з високими показниками зростання, стабільною
врожайністю при будь-яких умовах і здатністю до тривалого зберігання
(до 5 місяців). Качан вирівняний, середнього розміру, округло-плоскої
форми, з щільною внутрішньою структурою, вагою 3-5кг. Стійкий до
розтріскування. Не потребує спеціального догляду. Відмінно підходить
для зон ризикованого землеробства. Добре переносить недолік азотного
живлення і несприятливі погодні умови. Високий вихід товарної
продукції і відмінні смакові якості, роблять даний гібрид ідеальним для
споживання у свіжому вигляді, квашення та засолювання. Особливо
стійкий до пошкодження трипсом і фузаріозного увяданію.Цена 10грн за
15насіннин.
БРИГАДИР F1-Країна виробник: Clause (Франція)Гібрид
середньопізньої капусти літньо-осіннього циклу вирощування, який
прекрасний для переробки та зберігання (4-5 місяців). Зберігається
максимально довго для цього типу капуст. Білі якісні качани мають
чудову білосніжну, щільну внутрішню структуру і відмінні якості для
квашення.Також використовуються для свіжого ринку, особливо коли
споживачеві потрібні качани великого розміру. Дозрівання - 110-120 днів,
кількість рослин на 1 га - 30-35 000, колір світло-зелений, вага головок 46 кг при більш широкій посадці. Середня вага - від 3 до 4,5 кг,
толерантний до високих температур. Має високий вміст вітаміну "С".
Гарне стояння в полі 4-6 тижнів. Це один із самих перевірених і
стабільних гібридів з асортименту Клоз.Цена 10грн за 20насіннин.

Парел F1- білокачанна капуста. Для отримання раннього врожаю.
Розетка листя компактна, розеткові листки спрямовані вертикально.
Урожайність - до 4,5 кг / кв.м. Для відкритого грунту, для ранньолітньої
культури. Гібрид придатний для загущеної посадки. Терміни дозрівання:
ранньостиглий: від висадки розсади до збирання 60 днів. Плід: качани
округлі, світло-зелені, внутрішня кочерижка коротка і середня. Маса
качанів 0,7-1,5 кг, смакові якості у свіжому вигляді хороші; щільність
хороша. Містять до 7% сухої речовини. Качани дуже вирівняні,
транспортабельні. Високо стійкий до розтріскування качанів і
цвітушності. Для споживання у свіжому вигляді. Завдяки високій
вирівненності, гарним товарним якостям і підвищеній врожайності,
гібрид Парел F1 ідеально підходить для вирощування з метою реалізації
ранньої продукції за високими ринковими цінами. Цінність гібрида для
дачників - хороша транспортабельність і лежкість, а також хороший
смак свіжої продукції. Підвищений вміст вітаміну С і сухих речовин
робить гібрид придатним для приготування дитячого та дієтичного
харчування.Цена 10грн за 20семян
ОГІРКИ
АРТИСТ F1- компанія BejoZaden (Нідерланди) представляє
високоякісне насіння огірка сорту Артист. Сорт ранній, збір урожаю
починається з 40 - 42 дня вегетації. Рослина відрізняється потужністю,
має непогано розвинену кореневу систему. На одному вузлі формується
до 6 - 10 корнішонів.Гібрид Артист F1 відмінно регенерується після
різних стресових умов. Гарантує стабільний урожай, тривалий сезон
вегетації. Врожайність близько 20-25 кг на кв. м.Плоди Артист F1
однорідні, вирівняні, горбкуваті, темно-зелені. Не мають гіркоти, при
перезріванні не жовтіють. Насіннєва камера маленька.Гібрид даного
типу досить стійкий до таких шкідників як борошниста роса, оливкова
плямистість, і ВОМ. Підходить для консервування. Цена 20грн за 10
насіннин

Компоніст F1- ранньостиглий партенокарпічний гібрид з дуже
високим потенціалом врожайності. Сільськогосподарська здатність
висока і віддача врожаю рівномірна протягом усього періоду
вирощування. Вихід стандартної продукції дуже високий до кінця
вегетації. Плоди крупнобугорчасті темно-зелені, щільні, лежкі, з
маленькою насіннєвою камерою. Довжина плоду 10 - 12 см. Ідеально
підходить для маринування та засолки.Дуже хороший солодкий смак.
Ціна 20грн за 10 насіннин
МЕРЕНГА F1-новий надзвичайно ранній самозапильний гібрид
огірка. Характеризується дуже високим урожаєм. Плоди чудового
зовнішнього вигляду, без гіркоти, відмінного смаку, однорідні, темнозеленого забарвлення. Призначені для споживання у свіжому вигляді та
переробки. Рекомендується для вирощування в скляних і плівкових
теплицях, а також у відкритому грунті вертикальним і горизонтальним
способами. Рекомендована густота засіювання при вертикальній
культурі 20-25 тис. росл. / га, при горизонтальній 45-50 тис. росл. /
га.Висока стійкість до несприятливих умов вирощування та грибкових
захворювань,перепаду температур.
Ціна 20грн за 10 штук.
ЕКОЛЬ F1-новий врожайний партенокарпічний гібрид огірка.
Вегетаційний період 42-45 дні. Використовується для весняно-літнього та
літньо-осіннього вирощування як в закритому, так і в відкритому ґрунті.
Плоди генетично без гіркоти, циліндричної форми, горбкуваті, щільні, з
маленькою насіннєвою камерою та можливістю збору пікулів. Чудово
підходять для споживання у свіжому вигляді, засолювання та
консервування. Гібрид стійкий до хвороб та прекрасно відновлюється
після стресових умов.
Ціна 20грн за 10штук.
ТОМАТИ

Солероссо F1-кущовий, ультраранній (80-85 днів), високоврожайний
гібрид томата. Використовується для цільноплідного консервування,
переробки на томатопродукти, а також для реалізації ранньої продукції
на ринку. Характеризується хорошою завязуваністю плодів, дуже раннім
і дружним дозріванням, прекрасною транспортабельністю. Плоди
округлі, вагою 55-60 г, прекрасною внутрішньої і зовнішньої
консистенції і забарвлення. Стійкий до стресових умов вирощування,
толерантний до вершинної гнилизни плодів. Урожайність - до 100 т / га.
Ціна 10грн за 20штук.
КАПУСТА ЦВІТНА АВІЗО F1- середньо ранній урожайний
сильнорослий гібрид цвітної капусти, універсальний і адаптований для
весняно-літнього та осіннього вирощування.Формує однорідні, щільні,
компактні, округлої форми і середньою масою 1,5-2,5 кг, діаметром 25см
качани білосніжного відтінку. Відмінна самоукривна здатність, дозволяє
захистити голівку від сонячних опіків, пожовтіння і шкідників.Має
здатність до дружнього дозріванню головок.Коренева система сильно
розвинена.Універсальний у використанні, придатний для свіжого ринку,
заморозки, квашення, консервації та інших напрямків
переробки.Характеризується високими якостями транспортування і
тривалим терміном зберігання без втрати товарності. Не схильний
розтріскування завдяки високому польовому здоров'ю.Гібрид має
здатність довго зберігати колір і свіжість.Відмінна лежкість. Добре
переносить екстремальні погодні умови. Жаростійкий. Європейський
лідер у своїй групі цвітної капусти.
Ціна 10грн 10штук
БУРЯК ПАБЛО F1-Високоврожайний середньостиглий (115 днів)
гібрид столового буряка, призначений для тривалого зберігання,
переробки та вживання у свіжому вигляді. Коренеплоди округлої форми,
однорідні за формою і розміром, гладкі, прекрасних товарних якостей.
М'якоть рівномірного інтенсивно-червоного кольору без світлих

радіальних кілець. Стійкість до стрілкування і церкоспорозу висока.
Використовують у свіжому вигляді і для переробки.
Цна 10грн 150насіннин.
МОРКВА ЛАГУНА F1-вегетаційний період 80-85 днів. Новий гібрид
ранньостиглої моркви нантського типу. Характерною особливістю є
однорідний урожай вирівняних за формою і величині коренеплодів.
Відмінні смакові якості. Високий вміст каротину. Забарвлення серцевини
і м'якоті - інтенсивно-помаранчева. Серцевина дуже маленька. Високий
урожай товарних коренеплодів, практично немає відходів. Коренеплоди
довжиною 17-20 см, циліндричні, рівні. Початок прибирання можливо
вже на 60-65 день після появи сходів (на пучок), 90% урожаю на 80-85
день. Придатна для вирощування в дуже ранні терміни і підзимовий
посів. Основні переваги: ранньостиглість. однорідність продукції
продуктивність товарність коренеплодів смакові якості. Цена 10грн 200
насіннин.
МОРКВА КАНАДА F1-самий високоврожайний гібрид для вирощування
на важких грунтах і в несприятливих кліматичних умовах. Коренеплоди
конусоподібні, яскраво-оранжеві, довжиною 18-20 см, з дуже маленькою
серцевиною і підвищеним вмістом каротину. Гібрид має високу стійкість
до хвороб і генетично стійкий до цвітушності. Коренеплоди довго
зберігаються взимку, використовуються для споживання у свіжому
вигляді і для переробки.Ціна 10грн за 200насіннин.
КАБАЧОК Кавілі F1-кущовий партенокарпічний гібрид кабачка,
призначений для отримання ультраранньої і масової продукції. Плоди
циліндричні, дуже прямі, біло-зеленуваті з білою м'якоттю, дуже
однорідні, з ніжним смаком. Рослина компактна, з короткими
міжвузлями, дуже продуктивна. Тривалий (більше 2 місяців) період
плодоношення. Прекрасно плодоносить як у відкритому грунті, так і під
плівковими укриттями. Добре відгукується на багаті грунти. На 10 м.кв.

необхідно всього 8-12 рослин. Особливості сорту: партенокарпія +
врожайність.
Ціна 10грн за 4 штуки
РЕДИС СОРА-скоростиглий (близько 20 днів) всесезонний сорт
редису для вирощування в лютому-червні і вересні-жовтні. Невелика
бадилля, стандартні, дуже однорідні темно-червоні коренеплоди масою
30-35 г, діаметром 4-5 см, не утворюють порожнечі. Стійкий до високих
температур.
Ціна 10рн за 3 грами

