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Каталог насіння “від Лазарєвих” під врожай 2023 року 
(станом на 15.09.2022)   

	
Шановні овочівники! Колектив підприємства “Насіння від Лазарєвих” сподівається що з Вами та 
вашими рідними все гаразд, та пропонує новий каталог насіння овочевих культур та квітів під 
врожай 2023 року. На ринку насіння України ми працюємо більш ніж 35 років (раніше під назвою 
СП Союз та ТМ Во саду лі в городі при Дніпропетровському агроуніверситеті), впроваджуючи 
найкращі сорти та гібриди овочевих культур, ведемо насінництво, відбір, перевірку та 
сортовипробування у всіх регіонах України. Всі сорти та гібриди “від Лазарєвих” без виключення 
адаптивні, толерантні та повністю відповідають запитам овочівників. Кожен овочівник з нашим 
насінням та препаратами зможе гарантовано одержати гарний, якісний та смачний врожай без 
хіміі та з мінімальними затратами. Нагадуємо, що насіння одержуємо з “перших рук” від 
селекціонерів на дослідних станціях та в інститутах, яке адаптоване до всіх регіонів України та 
має бездоганну якість! 

 
Керівник, магістр аграрних наук Олексій Лазарєв	
Консультант, кандидат с/г наук Олена Лазарєва	

	
Мінімальна сума замовлення – 200 гривень. Замовлення за каталогом приймаються за 
телефонами: +38-096-698-23-23 (Київстар) або +38-066-698-23-23 (Водафон) поштою на а/с 44 
Київ 03083, на електронну адресу zakaz@seed.ua, та в	 інтернет-магазині www.seed.ua	Порядок 
оплати – накладною платою при отриманні замовлення на пошті. Також ми приймаємо 
замовлення від 100 грн  на сайті www.lazareva.info!  Відправка замовлень Укрпоштою або Новою 
Поштою. При замовленні на сумму від 700 грн пересилка Новою Поштою у відділення 
безкоштовно! Увага! Без номеру телефону замовлення не виконується! 
 

Важливо! У зв'язку зі складною ситуацією з постачанням насіння з дослідних станцій 
та інститутів деякі популярні та дефіцитні сорти та гібриди є тільки в наявності в 
залишках на нашому складі, та скоріш за все не зможуть поповнюватися надалі! Тому 
деякі позиції є в дуже обмеженій кількості, можуть бути відсутні на момент отримання 
замовлення та будуть відніматися від суми замовлення! 
 

	
Препарати 
 
Мірофіт – комплекс натуральних рослинних олій для захисту рослин від хвороб та шкідників, має 
стимулюючу дію. Абсолютно природний екологічний препарат, ефективний від більшості загроз 
овочевих, плодових, винограду, картоплі та квітів. Захищає від тлі, білокрилки, совки, фітофтори,	
щитовки, колорадського жука, томатної молі (Тута Абсолюта) та багатьох основних хвороб! 
Препарат сприяє подовженню плодоношення всіх овочевих культур (особливо томатів та 
огірків), а також зберігання в зимовий період за рахунок підвищення лежкості 
коренеплідних, капусти та цибулі. А також підвищує врожайність на 15-30% і особливо в 
теплицях при вирощуванні на комерційні цілі огірків та томатів! Для обробки рослин без 
застосування інших хімічних препаратів! 50 мл (на 10 літрів розчину) – 139 грн, 3х50 мл – 369 грн, 
250 мл (на 50 літрів робочого розчину) – 540 грн, 500 мл ( на 100 літрів робочого розчину) – 980 
грн, 1000 мл (на 200 л розчину) – 1690 грн. 2000 мл (на 400 л розчину) – 2800 грн, 3000 мл (на 
600 л розчину) – 4200 грн 
 
Плантоімун	 (1	мл на 10 л води) – дієвий імуномодулятор, захист від хвороб, укорінювач, має 
фунгіцидну дію, забезпечує захист рослин від перепаду температур, посухи та холоду. Від 
кореневих гнилей та “чорної ножки”. Індуктор цвітіння та плодоутворення – 5 мл на 50 л	робочого 
розчину	– 69 гривень,	 50	мл на 500 л робочого розчину – 290 гривень, 250 мл на 5000 л 
робочого розчину – 900 грн. 
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Реванш (1	мл на 5 л води) – регулятор та адаптоген широкого спектру, має сильну антистресову 
дію. Гарно дозапилює томати в спеку та вологу погоду. 5 мл на 25 л робочого розчину – 69 
гривень, 50	мл на 250 л робочого розчину – 290 грн, 500 мл на 2500 л робочого розчину – 
1900 грн 
	
Старт – препарат для пророщування насіння – 0,05 гр – 39 грн (на 50 мл розчину для замочування 
насіння) 
 
Добриво ТЕМП ”Кальцієва селітра” водорозчинна – підвищує жаростійкість, запобігає 
верхівковим гнилям (позакоренева обробка - 1 грам на 1 літр води) Нідерланди - 50 гр – 49 грн, 
250 гр – 149 грн, 500 гр – 210 грн, 1000 гр – 370 грн, 2000 гр – 590 грн 
	
Комплексне водорозчинне добриво	для позакореневого підживлення овочевих культур 
ТЕМП універсальний (томати, перець, баклажани та інше, вносити оприскувачем по рослинам - 
4 грама добрива (чайна ложка) на 2 літри води) Нідерланди – 50 гр – 69 грн, 250 гр – 169 грн,  
500 гр – 240 гр, 1000 гр – 390 грн , 2000	гр – 690 грн. 
	
Комплексне водорозчинне добриво	для позакореневого підживлення баштанних овочевих 
культур ТЕМП для баштанних (огірок, кабачок та інше вносити оприскувачем по рослинам – 4 
грама добрива (чайна ложка) на 2 літри води Нідерланди – 50 гр – 69 грн, 250 гр – 169 грн, 500 
гр – 240 грн, 1000 гр – 390 грн, 2000 гр – 690 грн 
 
Кремніцит - діоксид кремнію (SiO2) природного походження для використання в сільському 
господарстві для захисту рослин від шкідників та хвороб. Завдяки своїм властивостям фізично 
пошкоджує захисні покрови шкідників та унеможливлює формування імунітету до нього. 
Ефективний від слимаків, колорадського жука, попелиці, капустянки, сарани, мурах, 
павутинного кліща, лічинок жуків. 250 грамів – 70 гривень, 1000 грамів – 190 гривень 

	
Набори	зі	знижкою	30%		(на	набори	зі	знижками	додаткові	знижки	не	надаються!):	

№1	-	препарати:	Мірофіт	(50	мл)+Плантоімун	(5	мл)+Темп	універсальній	50	гр	+	Кремніцит	250	гр		-			194	
гривні		(ціна набора без знижки -		278	гривень!)	
	
№2	–	великий	набір	препаратів:	Мірофіт	(3х50	мл)	+	Темп	універсальний	(2х50	гр)	+	Плантоімун	(5	мл)	+	
Кремніцит	(250	гр)	=	486	грн	(ціна	набора	без	знижки	694	грн!)	
	
№3		–	“томати	низькорослі	насінням	в	грунт”:	томати	низькорослі	(червоні,	рожеві,	помаранчеві,	круглі,	
плескато-округлі,	сливки	–	500-600	нас,	по	сортам,	не	суміш)	+	середньорослі	(висота	0,8-1,2	метра,	
крупноплодні	солодкі	100	насінин)	+	Мірофіт	50	мл	+	Плантоімун	5	мл	+	Добриво	ТЕМП	50	гр	=	340	грн	
(ціна	набору	без	скидки	485	грн)	
	
№4	–	“огірки	до	морозів”		-	Мірофіт	50	мл	+	Спрут	F1	5	пак	+	Соловей	5	пак	+	Фенікс	Плюс	5	пак	+	
Китайське	диво	2	пак	+	Куплет	F1	(самозапильний)	2	пак	+	Турнір	F1	(самозапильний)	2	пак	=	312	грн	(без	
знижки	446	грн!)	
	
№5	-	“набір	тепличний”	–	гібриди	томатів	(ранні,	надврожайні,	червоні,	рожеві,	помаранчеві	середньо,	
низько	та	високорослі	-		100	насінин)	+	огірки	самозапильні	партенокарпічні	(40	насінин)	+	Мірофіт	50	мл	
+	Добриво	ТЕМП	універсальний	50	гр	=	330	грн	(разом	ціна	без	знижки	470	грн)	
	
№6	-	“набір	борщовий”	–	томат	насінням	в	грунт	(низькорослі,	300	насінин)	+	огірки	бджолозапильні	
(200	насінин)	+	буряк	15	гр	+	морква	10	гр	+	кабачок	суміш	5	гр	+	Мірофіт	50	мл	=	333	грн	(ціна	без	
знижки	475	грн)		
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	 Огірок 
Спрут F1 

Ранній, дуже врожайний та довготривалий! Жаростійкий, без 
гіркоти, засолювальний, придатний для літніх посівів! Лідер по 
стійкості до хвороб, стрессів та посухи за останні 3 роки! 
Найсмачніший – 10 нас – 17 грн, 3 грама (100 нас) – 95 гривень, 6 
грамів (200  насінин) – 160 гривень, 15 грамів (500 насінин) – 400 
гривень, 30 грамів (1000 насінин) – 600 гривень, 60 грамів (2000 
насінин) – 900 гривень 

 

 
Огірки бджолозапильні колекційні – фасовка 0,5 гр (15-18 насінин) – 13 грн, 5 пакетів 
одного сорту чи гібриду – 52 грн 
 Водограй 

F1 
Ранній, 38 днів. Врожайний, крупнобугорчатий, придатний для засолювання. 
Стійкий 

 Голубчик 
F1 

Ранньостиглий – 38 днів. Відмінний смак, стійкий до хвороб та спеки. 
Універсальний. Улюбленець. Популярний. 

 Китайське 
чудо 

Довгоплідний, смачний, салатний. Придатний для літніх посівів! Врожай до 
морозів. Не хворіє! Неперевершений! Улюбленець! 10 насінин 

 Кущовий 
Плюс 

Еліта! Кущова форма, відмінний зеленець. Засолювальний, привабливий, 
популярний! Виявив високу стійкість до хвороб та посухи. 

 Ластівка 
F1 

Ранній – 35 діб, привабливий зеленець без гіркоти. Довготривале 
плодоношення. Кращий із ранніх! 

 Пегас F1 Ранній, 40 діб, універсальний, стійкий до хвороб, не накопичує гіркоти. 
Жаростійкий. 

 Любчик 
F1 

Ранній, 37 діб, смачний, ароматний. Засолювально-консервний. 
Привабливий. Посухостійкий. 

 Самбо F1 Раньостиглий, врожайний, не жовтіє! Хворобостійкий. Придатний до 
засолки та консервування 

 Семкросс 
F1 

Ранній – 37 днів, засолювальний, стійкий до хвороб, дуже смачний, 
генетично стійкий до накопичення гіркоти! Від автора! 

 Роднічок 
F1 

Від селекціонера! Відмінний товарний вигляд. Для весняних плівкових 
теплиць та відкритого ґрунту. Смачний! Ринковий! 

 Фанат F1 Новий гібрид з чудовими смаковими якостями! Чорношипий, крупнобугорчаті 
плоди придатні для засолки та консервування, не накопичує гіркоту. 
Хворобостійкий. 

 Фенікс 
Плюс 
(Элита) 

Елітне насіння! Надврожайний та стійкий до спеки, хвороб та стрессів. 
Придатний для літніх посівів, консервно-салатний. Генетична стійкість до 
накопичення гіркоти та переростання, підходить для рідких зборів. Шкірка 
ніжна. Присутній на кожній грядці! Відмінний для бізнесу! 

	
Фермерська упаковка (вибрати один сорт чи гібрид): Фенікс Плюс, Голубчик F1, Ласточка 
F1, Кущовий Плюс, Китайське чудо, Фанат F1, Пегас F1, Роднічок F1 – 3 грама (приблизно 100 
насінин) – 40 грн, 30 грамів – 290 гривень 
 
Огірки бджолозапильні – фасовка 0,5 гр (15-18 насінин) – 11 грн, 5 пакетів одного сорту чи 
гібриду – 44 грн  
	 Білий 

делікатес 
Білий, довгий до 25 см, довге плодоношення! Екзотичний, смачний, 
салатний.  

	 Вересень Середньостиглий – 45 діб. Зеленець крупнобугорчатий, смачний, 
засолювальний. Врожай до морозів. Придатний для літнього посіву.  

	 Джаз F1 Ранній, універсального призначення, хворобостійкий. Зеленець 
привабливий, чорношипий, зі смугами 

	 Джерело Для підсіву до гібридів для покращення запилення. Ранній, 
засолювальний. 
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	 Журавльонок 
F1 

Cередньоранній – 40 діб. Зеленець чорношипий, гарний, хрусткий. 
Засолювальний, жаростійкий. Врожайний. Ринковий! 

	 Льоша F1 Ранньостиглий, привабливий зеленець. Консервно-засолювальний. 
Улюблений! 

	 Монастирський Середньостиглий, бджолозапильний сорт огірка з щільними, хрусткими 
корнішонами 6-9 см 

	 Ніжинський 
дар 

Середньостиглий, 40 діб, еталон засолювального огірка. Стійкість та 
врожайність середня. 

	 Парижський 
корнішон 

Середньостиглий сорт, зеленець короткий, з чорним опушенням. 
Засолювально-консервний. 

	 Соловей F1 Ранньостиглий, перший збір через 38 днів. Відмінний смак, стійкий до 
хвороб. Універсальний. 

	 Трой F1 Ранній – 37 діб, зеленець смачний, привабливий, ароматний. 
Хворобостійкий. 

Фермерська упаковка (один сорт чи гібрид): Вересень, Ніжинський дар, Журавльонок F1, 
Монастирський, Соловей F1,  – 3 грама (100 нас) – 30 гривень, 30 грамів – 190 гривень 
 
Увага! Для літніх посівів (червень-липень) відмінно зарекомендували себе наступні сорти 

та гібриди: Спрут F1, Фенікс Плюс, Турнір F1, Китайське чудо, Вересень 
 

Огірки самозапильні (партенокарпічні) – фасовка 10 насінин. Витривалі, надійні, в умовах 
спеки чи холоду та відсутності бджіл забезпечать високий врожай гарних, смачних 
корнішонів! Придатні для теплиць та відкритого грунту! 
	 Альбіон F1 Самозапильний, середньо-ранній, жаро та хворобостійкий, тривале 

плодоношення 
21 

	 Віза F1 Довжиною 10-12 см, «чорношипі» зі світлими смугами, без гіркоти! 
Дуже смачні з тонкою шкіркою. 

27 

	 Бомбей F1 Довжиною 16-19 см, гладкий, ранній, холодостійкий. Тривале 
плодоношення. Тіньовитривалий 

27 

	 Дункан F1 Огірки корнішонного типу з «пучковою» зав’яззю, білошипі. 
Генетично без гіркоти, не переростають, універсального 
призначення. 

27 

	 Знахарь F1 «Балконний» гібрид, можливо вирощувати на балконах, лоджиях в 
теплицях та відкритому грунті. Пучковий, від 2 до 7 в пучку, плоди 6-
10 см, смачні, середньоопушені, смачні.  

27 

	 Кураж F1 Ранній, смачний, врожайний! Кращий в групі. Популярний, ринковий. 37 
	 Куплет F1 Довжина 8-10 см, корнішонного типу, ранній, врожайний, 

засолювальний, дуже смачний! Придатний для відкритого та 
закритого грунту. Без гіркоти! Хворобостійкий. Улюбленець! 

25 

	 Дукат F1 Пучковий корнішонний від 3 до 8 в кожному вузлі, довжина 7-12 см, 
сильноопушені, смачні, темно-зеленого кольору, для теплиць та 
відкритого грунту.  

33 

	 Наша Маша 
F1 

Огірок 8-10 см, бугорчастий, високоврожайний, придатний для 
консервування! Жаростійкий. Кращий серед корнішонів! 

31 

	 Нострадамус 
F1 

Для зимово-весняних теплиць, довжина 16-20 см, слабоопушений, 
салатний, смачний.  

31 

	 Пілот F1 
(новинка!) 

Середньо-ранній, довжною 17-19 см, темно-зелений, білошипий, до 
2-3 плодів у зав’язі. Генетично не накоплює гіркоту у плодах, дуже 
смачний, хворобостійкий! Для салатів та консервування! 
Рекомендуємо! 

27 

	 Побєда F1 Стійкий, врожайний та смачний гібрид з «огірковим» смаком та 
тонкою шкіркою. Огірок схожий на Роднічок! Придатний для 
маринування та засолки! Жаростійкий! 

27 
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	 Ракета F1 Ранньостиглий, пучковий (1-3 завязі в вузлі) довжиною 11-13 см, 
тіньовитривалий! Білошипий, темно-зелений зі світлими полосками. 
Чудово пристосовується до різних умов, тривале плодоношення! 

23 

	 Супергерой 
F1 

Ранньостиглий, пучковий (3-6 завязі в вузлі), білошипий, ярко-
зелений 8-11 см, придатний для зборів мікро-пікулів 4-6 см!! Дуже 
смачний, придатний для консервації та засолки! 

35 

	 Турнір F1 Ранній, тіньовитривалий, жаро- та холодостійкий, тривале 
плодоношення. Смачний, солодкий, з тонкою шкірою, салатно-
консервний. Також придатний для літніх посівів (червень-липень). 

25 

	 Шах F1 Скоростиглий, пучковий (3-7 в кожному вузлі). Плоди довжиною 7-10 
см, білошипі зі світлими смугами, чудовий в засолці 

31 

	 Шекспір F1 Темно-зелені огірки, транспортабельні, ринкові, «консервні» з 
вираженим огірковим смаком. 

21 

	 Фідель F1 Ранньостиглий, врожайний пучковий гібрид (2-4 завязі в вузлі) для 
зборів корнішонів 5-7 см Плоди бугорчаті, білошипі, салатно-
консервні. Дуже довго плодоносить! 

31 

	 Філін F1 Дуже врожайний, хворобостійкий пучковий гібрид з довготривалим 
плодоношенням, від 2 до 4 в вузлі, довжиною 10-12 см, 
середньоопушені, дуже смачні, засолочні. Мають чудовий вигляд та 
ринковий попит! 

35 

	 Фінал F1 Хворобостійкий та врожайний, сильнорослий гібрид з ніжними, 
ароматними плодами, придатний для консервування! Смачний! 

25 

 
Огірки самозапильні, фермерська упаковка – 50	насінин	

назва ціна, 
грн 

  Пілот F1 95 
грн 

Кураж F1 170 
грн 

Віза F1 95 
грн 

Шекспир F1 80 
грн 

Наша Маша F1 130 
грн 

Дункан F1 95 
грн 

Фінал F1 95 
грн 

Бомбей F1 95 грн Побєда F1 95 
грн 

Турнір F1 85 
грн 

Куплет F1 80 грн Ракета F1 80 
грн 

Супергерой  F1 95 
грн 

Шах F1 95 грн Фідель F1 95 
грн 

Філін F1 150 
грн 

Дукат F1 130 
грн 

Знахарь F1 130 
грн 

Нострадамус F1 95 
грн 

 
Гібриди томатів (для теплиць та відкритого грунту) – насіння оригінальне від 
селекціонерів. Характеризуються раннім та стабільним тривалим врожаєм. Стійкі до 
хвороб та стресів. Плоди товарні, смачні, ринкові. 10 насінин – 15 грн, 5 пакетів одного 
гібриду – 63 грн, 500 насінин – 400 грн 
 Скакун F1 

(новинка) 
0,8 м, вага до 149 гр червоний, круглий з “носиком” Ультраранній (86-91 
день), надврожайний, хворобостійкий. Плоди темно-червоні, плотні, 
мясисті, транспортабельні! Ринкові та смачні! 

 Силач F1 1,9 м, вага до 190 гр, малиновий, круглоплаский. Солодко-кислий смак, 
щільні але мясисті смачні плоди, не тріскаються, дуже врожайний та 
стрессостійкий. Гарно витримує високі та низькі температури!  

 Гвардієць F1 1,8 м, вага до 180 гр, жовто-помаранчовий, округлосерцевидний. 
Товарний, транспортабельний, ринковий. Малонасінневий. Врожайний 
(до 20 кг з кв м в теплиці) Ранньостиглий 99-104 дні 
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 Дума F1 0,8 м, вага до 140 гр, круглопласкі, рожеві. Для відкритого грунту та 
теплиць, ранній 96-102 дні, смачний, транспортабельний, не тріскається, 
без зеленого пятна, стійкий до хвороб та спеки! Рекомендуємо!  

 Егоїст F1 2,0 м, вага до 250 гр, рожевий, серцевидний. 97 діб, м’ясистий, смачний, 
не розтріскується, Ринковий. Показав чудові результати в 2018-2021 
роках. Кращий! 

 Зорепад F1 0,9 м, вага до 190 гр, помаранчевий, серцевидний. Китиці по 4-6 плодів, 
мясисті, багатокамерні з високим вмістом цукру та бета-каротину! 
Врожайні (до 20 кг з кв м), транспортабельні, стрессостійкі. Супер 
відкриття 2021 року! 

 Золотий 
Кучер F1 

1,8 м, вага до 150 гр, помаранчовий, круглий. Врожайний, ранній 96 діб зі 
смачними, ринковими плодами. Придатний для вирощування у 
відкритому та закритому грунті. Врожай 2 відра з куща!!! 

 Кабаре F1 1,8 м, вага до 160 гр, рожевий, округло-серцевидний. Для теплиць та 
відкритого грунту, Ранньостиглий 97-99 днів, транспортабельний, 
смачний, не розтріскується, ринковий! Без зеленого пятна. 
Хворобостійкий! 

 Казбєк F1 1,8м, вага до 150 гр, малиновий, круглий. 90 діб, дуже солодкий, 
смачний, транспортабельний. Плоди привабливі, ринкові. Для відкритого 
та закритого грунту. Рекомендуємо! 

 Лас-Вегас F1 0,6 м, вага до 120 гр, червоний, овальний. Врожайний, смачний, має 
подовжений термін зберігання (до 50 діб) у кімнатних умовах!! 
Придатний для літньо-осінньої сівозміни для наступного зберігання 
свіжих томатів!! 

 Лімпопо F1 2,0 м, вага до 30 гр, коричнево-бордовий, строкатий, округлий. 
Ультраранній (80-85 діб!) Дуже екзотичний, смачний, ароматний, родить 
китицями до 9-10 шт! Можливий збір китицями! Плоди щільні, 
транспортабельні, не змінюють колір навіть при консервуванні! На 
ринках ці томати викупають найпершими! Хіт продаж 2020 року! 

 Маячок F1 1,2 м, вага до 140 гр 86-192 днів Для теплиць та відкритого грунту, 
Плоди круглі з носиком, рожеві, не тріскаються! Відрізняється жаро та 
посухостійкістю, одномірністю і вирівнянністю плодів, стійкістю до 
хвороб, чудовими смаковими якостями. 

 Марат F1 1,8 м, вага до 200 гр, рожевий, круглий “з носиком”, смачний, 
транспортабельний, не розтріскується, хворобостійкий. 

 Пастух F1 1,8 м, вага до 250 гр, червоний, серцевидний. Ранньостиглий (93-98 
днів). Дуже врожайний, транспортабельний, ринковий. Плоди смачні, 
гарні, без жовтого пятна. Для теплиць та відкритого грунту. 

 Примадонна 
F1 

1,2 м, вага до 150 гр, червоний, круглий з носиком, надврожайний, 
ринковий. Самий популярний серед тепличних виробників. Насіння від 
автора! 

 Поліс F1 0,6 м, вага до 160 гр, малиновий, округлий. Щільні смачні плоди, 
транспортабельні та ринкові! Дуже врожайний, ранньостиглий, 
хворобостійкий та стрессостійкий. Для теплиць та відкритого грунту. 
Найкращий з малинових ринкових у 2020 р! 

 Рожевий 
Спам F1 

1,8 м, вага до 180 гр, рожевий, серцевидний. Врожайний, смачний, 
ринковий, транпортабельний! Хворобостійкий! 

 Естрада F1 1,8 м, вага до 80 гр, золотисто-помаранчевий, овально-циліндричний з 
носиком. Ранньостиглий, 91-96 діб, китиціі 7-13 вирівняних однакових 
плодів, дуже смачний, хворобостійкий, транспортабельний, високий 
вміст каротину, Для теплиць та відкритого грунту (формування в 1 
стебло). Для переробки та салатів. Відкриття 2020 року!  
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Гібриди томатів 20 насінин – 13 грн,	5 пакетів одного гібриду – 56 грн, 500 насінин – 200 
гривень	
 Баркас F1 0,6 м, вага до 160 гр, червона сливка, ранньостиглий, жаростійкий, 

урожайний! Лежкий, консервно-засолювальний! 
 Дукат F1 0,8 м, вага до 200 гр, червоний, округлий, супер! Хворобостійкий, 

ринковий, до морозів! Рекомендуємо 
 Зумба F1 1,2 м, вага до 15 гр, темно-помаранчеві, циліндричні. Солодкі, багато 

аскорбінової кислоти та бета-каротіну, смачні, не осипаються, лежкі. 
Дають врожай в найгірших умовах посухи, спеки, холодної погоди, 
тіньовитривалі.  

 Красень F1 0,6 м, вага до 110 гр, червоний, яйцевидний. Ранньостиглий, врожайний, 
стрессостійкий, транспортабельний. Придатний для переробки. 
Збалансований смак та висока врожайність! 

 Ліга F1 0,4м, вага до 120 гр, рожевий, круглий до 20-25 плодів на кущі! 
Надранній, транспортабельний, смачний. Хворобо та жаростійкий! 
Улюбленець!     

 Поліна F1 0,6 м, вага до 150 гр, червоний круглий. Ранній 90 діб, жаростійкий, 
транспортабельний, хворобостійкий. Супер! 

 Рожевий 
восторг F1 

0,7 м, вага до 250 гр, рожево-перламутрові, круглі, дуже смачні, 
транспортабельні, ринкові плоди. Кущі обліплені привабливими плодами! 

 Фурор F1 0,8 м, плід червоний, вага до 450 гр, плескатоокруглий. Раннє, тривале 
плодоношення, хворобостійкий. Підходить для ринкових продаж! 
Популярний. 

 
Томати колекційні особоцінні, новинки.  
Переваги сортів: привабливість, ринковий попит, висока врожайність, відмінний смак, 
хворобо- та жаростійкість. Придатні до вирощування у всіх регіонах. – 15 насінин – 19 
гривень, 5 пакетів одного сорту – 76 грн	
	 R-10 1,3 м, вага до 700 гр, серцевидний, малиновий. Смачний, 

надврожайний! Стійкий до спеки! 
 Юрмала 1,2 м, вага до 500 гр. круглоплаский, яскраво-малиновий. 

Мясистий, надзвичайно смачний, витривалий! Плоди одномірні, 
ринкові! Надврожайний! Посухостійкий! Надврожайний! Відкриття 
2020 року! 

	 Адоніс 1,3 м, вага до 1000 гр круглий, малиновий. Жаростійкий, смачний, 
мясистий.  

	 Акордеон 1,3 м, вага до 1000 гр, круглоплескатий, рожевий, ребристий. 
Надврожайний, смачний, мясистий. Відмінний в нарізці 

	 Англійське гроно 1,5 м, вага до 150 гр, круглий, червоний. Гронами, хворобостійкий, 
смачний та врожайний! 

	 Антоновка чорна 0,8 м, вага до 300 гр, круглий, темно-коричневий, солодкий, 
ароматний! 

	 Арканзас 0,8 м, вага до 500 гр, кругло-плоский, рожевий. Щільний, 
транспортабельний. Чудовий сік! 

	 Белла (Bella) 1,3 м, вага до 250 гр, червоно-строката сливка, смачна, врожайна, 
засолювальна і ринкова.  

	 Велика Веселка 
(США) 

1,5 м, вага до 800 гр, плескато-округлий, двоколірний, м’ясистий, 
соковитий, дуже смачний! Смак та вигляд — супер! 

	 Гіганта Зента Семі 1,5 м, вага до 600 гр червоний, серцевидний. Найсмачніший та 
солодкий. Малонасінневий. Врожайний 

	 Гном Рожева 
пристрасть 

0,8 м, вага до 200 гр, рожевий, серцевидний. Ранній, привабливий 
плід, не хворіє, солодкий. 
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	 Гном Фіолетове 
серце 

0,6 м, вага до 250 гр, серцевидний, фіолетово-пурпурний. 
М'ясистий, солодкий! (деякі плоди до 600 гр) 

	 Голландець 1,5 м, плід до 1000 гр , рожевий, округло-плаский. Надзвичайно 
смачний, стійкий до спеки та хвороб. Врожайний! 

	 Блакитна 
красуня 
(Blue Beauty) 

 1,0 м, до 150 гр, круглоплаский, черно-фіолетовий з 
помаранчевою верхівкою. Гарний, врожайний, смачний!  

	 Гарвардська 
площа 

1,8 м, до 400 гр, плескатоокруглий, червоний в зелену полоску. 
Солодкий, смачний. 

	 Грейпфрут 1,5 м, вага до 600 гр, плескатоокруглий, жовто-червоний. 
Привабливий, солодкий, до морозів. Кращий! 

	 Джаз рожевий 1,5 м, вага до 500 гр, плескатоокруглий, рожево-малиновий. 
Надсмачний, лідер серед новинок! 

	 Джаз райдужний 1,5 м, до 300 гр круглоплаский, яскраво-червоні з золотими 
полосками! Надзвичайно красиві, смачні та солодкі! Не 
пожалкуєте! 

	 Дитя Джулії 1,5 м, до 700 гр, круглий, малиновий. Солодкий, витривалий, 
“картопляний” лист, врожай до морозів! 

	 Жовта строката 
Кармела 

1,8 м, вага до 500 гр, круглоплаский, рожевий з жовтими 
напливами та полосками. Дуже солодкий, медовий з фруктовим 
ароматом. «Картопляний» лист  

	 Забарвлене серце 
Берклі 

1,6 м, вага до 400 гр, серцевидний, м’ясистий, строкатий, щільна 
м’якоть з фруктовим смаком та ароматом. Сік – як паста. Чудово 
підходить для заморозки та в’ялення. 

	 Замок Шартр 1,5 м, вага до 600 гр, округло-ребристий, рожевий. Мясистий, 
солодкий, до морозів! Лідер 2021 р!  

	 Золотой ларєц 1,5 м, вага до 800 гр, широко-серцевидний, помаранчевий, 
солодкий, соковитий, супер-сорт! 

	 Зірка Техаса 1,5 м, вага д 700 гр, жовто-рожевий, плескатоокруглий. Мясистий, 
смачний з “фруктовим” ароматом. 

	 Червоний 
горизонт закату 

1,8 м, вага до 900 гр, серцевидний, червоний. Підвищена стійкість 
до гнилей, хвороб, розтріскування та низьких температур. Раннє 
та тривале плодоношення. Ринковий вигляд, відмінний смак та 
привабливість! 

	 Червен градінски 
(Болгарія) 

1,2 м, вага до 1500 кг, плескато-округлий, червоний, Насичений 
смак, щільний, до пізньої осені 

	 Червоний красень 1,8 м, вага до 400 гр, округло-плоский, червоно-фіолетово-
пурпурного кольору. Плід соковитий, надзвичайно гарний та 
смачний! М’ясистий, з ніжною м’якоттю. Лідер серед новинок! 

	 Ісідзукі (Японія) 0,8 м, вага до 200 гр, серцевидний, рожевий. Ранній, солодкий. До 
10 кг з куща! Для теплиць та відкр грунт 

	 Король Лондона 1,5 м, вага до 1200 гр, серцевидний, малиново-червоний. 
Малонасінневий, солодкий, стійкий до стрессів. 

	 Люсид Джем 1,8 м, вага до 300 гр, плескатоокруглий, помаранчево-рожево-
фіолетовий. Смачний, солодкий. 

	 Маг 1,3 м, вага до 700 гр, плескатоокруглий, малиновий. Солодкий, 
жаро та хворобостійкий. 

	 Мадонна Рафаэля 0,6 м,  вага до 300 гр, круглий, червоний. Вирівняні плоди, 
найстійкіший до спеки та посухи! Ринковий, надврожайний 

	 Малиновий 
перцевидний 

1,5 м, вага до 350 гр, перцевидний, малиновий. Дуже смачний, 
врожайний та стійкий до спеки. 

	 Малиновий гігант 1,5 м, вага до 600 гр, плескато-округлий, малиновий. 
Надврожайний, до морозів 
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	 Мамонт німецький 
золотий 

    15 нас 

	 Мінусинські 
стакани 

1,6 м, вага до 250 гр, перцевидно-бочковидні, червоні. Надсмачні, 
надврожайні. Довготривалого плодоношення! Весь кущ в 
помідорах! Улюбленець! 

	 Мохнатий Кейт 0,8 м, вага до 100 гр. Плід фіолетовий, має підвищений вміст 
антоціану. Листя та плоди опушені. Дуже цікавий та екзотичний! 

	 Матусини сльози 1,2 м, вага до 800 гр, серцевидний, червоний. м'ясистий, 
соковитий. Надзвичайно смачний. Рекомендуємо! Деякі плоди до 
1000 гр!!! 

	 Мрія велетня 1,5 м, вага до 500 гр, плескатоокруглий, яскраво-малиновий. 
Жаро- хворобостійкий, врожайний, смачний. 

	 Німецький гігант 1,5 м, вага до 1000 гр, округлий, темно-рожевий. “Картопляний” 
лист, ароматний “біфштекс” з насиченим фруктовим смаком 

	 Новий чорний 2,0 м, вага до 500 гр, плескатоокруглий, темно-вишнево-
коричневий. Надзвичайно смачний, привабливий! 

	 Новий великий 
гном 

0,7 м, вага до 250 гр, плексатоокруглий, малиновий. Врожайний, 
збалансований смак, хворобостійкий!  

	 Особливий Гукера 1,5 м, вага до 1000 гр, плескатоокруглий, рожевий. «Картопляний» 
лист, середньо-пізній, мясистий, відмінний солодкий смак. Супер-
сорт!  

	 Перцевидний 
гігант 

2,0 м, вага до 250 гр, червоний, перцевидний. Щільний, 
малонасінневий, м'ясистий плід з чудовим смаком! До 7 штук в 
китиці! До морозів. 

	 Перцевидний 
довгий 
Мінусинський 

1,8 м, плід перцевидний, довгий, малонасінний та з відмінним 
смаком. До 7 штук в китиці!.  Лежкий і транспортабельний. Стійкий 
до хвороб та посухи. 

	 Південна гордість 1,3 м, вага до 800 гр, плескатоокруглий, біколор. Жовтий з 
рожево-червоними розводами. Солодкий смак. Хворобостійкий 

	 Пишна королева 1,5 м, вага до 300 гр, круглий, червоний з помаранчевими 
полосами. Привабливий. Мясистий, соковитий, відмінний смак 

	 Подсинське чудо 1,8 м, вага до 400 гр, крупна, м’ясиста сливка. М’якоть солодка, 
смачна, з легкою кислинкою. Малонасінний, врожайний, 
хворобостійкий сорт. Китиці по 7-9 шт! Супер! 

	 Пори року 0,6 м, вага до 400 гр, пласкатоокруглий, червоний. Універсальний 
на сік, без підвязки. Жаростійкий! 

	 Придніпровський 
рожевий 

1,0 м, вага до 600 гр, малиновий, плескатоокруглий. 
Ранньостиглий, хворобостійкий. Врожайний. Рекомендуємо! 
Ринковий 

	 Придніпровський 
серцевидний 

1,3 м, вага до 500 гр, малиновий, серцевидний. Ранній, дуже 
смачний і м’ясистий. Ринковий. 

 Рожевий бегемот 1,0 м, вага до 500 гр(окремі плоди до 1 кг). Малонасінневий, 
стійкий до хвороб. Лідер по смаку та врожайності! 

 Рожевий Спам F1 1,8 м, вага до 180 гр, рожевий, серцевидний. Врожайний, смачний, 
ринковий! Хворобостійкий! 

 Сержант Пеппер 1,8 м, вага до 300 гр, серцевидний, червоно-фіолетовий. 
Врожайний, екзотичний. Рекомендуємо! (10 нас) 

 Синій Том 1,8 м, вага до 600 гр, плескатоокруглий, бордово-червоний. 
Неперевершений! 

 Смілянський 
Рудаса 

0,7 м, вага до 80 гр, круглий з носиком, червоний. Раннє дружне 
достигання, тривале плодоношення. 

 Спяща леді 0,6 м, вага до 180 гр, круглоплаский, бордовий. Чудовий смак, 
соковиті та мясисті плоди, супер! (10 нас) 
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 Стрєлка 0.7 м, вага до 100 гр, сливка з носиком, червона. Смачний, 
лежкий, транспортабельний. (10 нас) 

 Стріли амура 1,8 м, вага до 30 гр, сливка з носиком, червона. Солодкий, 
жаростійкий. Китиці до морозів, супер! 

 Строката слива 1,6 м, вага до 200 гр, округло-сливовидний, зелено-рожевий. 
Темно-фіолетова серцевина, фруктовий смак 

 Таємні скарби 
вічності (Італія) 

1,5 м, вага до 300 гр, серцевидний, малиновий. Надсмачний, 
стійкий до спеки. 

 Техас 0,7 м, вага до 500 гр, округло-плоский, кращий з помаранчевих! 
Надзвичайно смачний, врожайний та хворобостійкий. 

 Чарівний Марізол 1,5 м, вага до 100 гр, округлий, жовто-помаранчевий з рожевим 
рум’янцем. Опушений, як абрикос, бархатний, не розтріскується. 
Дуже смачний та гарний! 

 Чорна краса 1,8 м, вага до 200 гр, плескато-округлий, темно-фіолетовий. 
Найтемніший та найсмачніший! 

 Чорний ананас 1,3 м, вага до 400 гр, округло-видовжений, темно-вишневий, 
надсолодкий!  

 Чорний айсберг 1,2 м, вага до 250 гр, плескато-округлий, шоколадно-бордовий. 
Смачний, солодкий, до пізньої осені. 

 Чудо 1,3 м, вага до 400 гр, серцевидний, рожевий. Сахарний смак, дуже 
врожайний. Справжнє чудо! 

 Шанс 1,5 м, вага до 300 гр, округлий, рожевий. Смачний, солодкий, 
рясний, стійкий до спеки!  

 Шварц Сара 1,5 м, вага до 500 гр, плескато-округлий, фіолетово-рожевий. 
Фруктовий смак. Екслюзив! 

 Шоколадная 
Амазонка 

1,2 м, вага до 300 гр, округлий, темного бордово-коричневого 
кольору. Соковитий, смачний, солодкий, має делікатесний смак! 

 Фляшен 2,0 м, вага до 90 гр, подовжена сливка, червоний. Китиці 
десятками плодів, с куща до 7 кг! Малонасінний (10 нас) 

 Юсуповський 1,2 м, вага до 500 гр, плескатоокруглий, червоний. Середньопізній, 
мясистий, малонасінневий (10 нас) 

 Яблучко 1,0 м, вага до 150 гр, круглий з носиком, рожевий. Ранній, сочний, 
щільний, відмінний смак та врожайність! 

 0-33 0,8 м, вага до 100 гр, круглий, червоний. Холодо та жаростійкий. 
Для соку та консервації 

	
Томати червоноплідні –  0,1 гр (15-30 насінин) – 15 гривень, 5 пакетів одного сорту – 60 грн  
	 Агронавт 0,5 м, вага до 250 гр, червоний, круглий. Супер! Смачний та 

врожайний. Гарні плоди. Густий, смачний сік! 
	 Адамове серце 1,2 м, вага до 450 гр, червоний, серцевидний, м’ясистий, дуже 

смачний, довготривале плодоношення 
	 Альфа 0,6 м, вага до 130 гр, червоний, сливовидний. Врожайний, ранній 

сорт, плоди “з носиком”, консервно-засолювальний, популярний. 
	 Азорський 

червоний 
0,9 м, вага до 500 гр, червоний, круглий. Ранній, тривале 
плодоношення. М’ясистий, блискучі плоди. Ринковий! 

	 Акселерат 1,5 м, вага до 250 гр, червоний, округлий. Дуже смачний та 
привабливий, врожайний. Риночний та товарний. Чудово підходить 
на сік та засолювання! 

	 Алтайський мед 1,3 м, вага до 600 гр, плескатоокруглий, медовий смак плодів та 
висока врожайність! 

	 Аліканте 1,2 м, вага до 150 гр, круглий, лідер по врожайності. Солодкий 
густий сік! Ринковий. 
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	 Австралієць 1,3 м, вага до 900 гр, червоний, плескатоокруглий. Надранній. 
Популярний 

	 Анжела Гігант 1,4 м, вага до 700 гр, червоний, плескатоокруглий. Суперсмачний, 
урожайний. До морозів 

	 Арабські Емірати 0,5 м, вага до 120 гр, яскраво-червоний, круглий, глянцевий. 
Жаростійкий, запилюється при любій погоді!! 

	 Берлі великий 
хлопчик 

1,5 м, вага до 600 гр, червоний, овальний з носиком. Плід гарний, 
дуже смачний, малонасінний. До морозів! 

	 Бренді вайн 
червоний 

1,4 м, вага до 500 гр, червоний, плескатоокруглий. Смачний, 
врожайний, м’ясистий! 

	 Божедар 0,4 м, вага до 200 гр, червоний, серцевидний. Ранній сорт, щільні 
плоди. Гарний, врожайний! Популярний 

	 Баскак 0,4 м, вага до 70 гр. округлий, надранній, високоврожайний, 
консервно-засолювальний. 

	 Бичий лоб 0,8 м, вага до 600 гр, серцевидний, рекордсмен по врожайності, 
смаку та стійкості. 

	 Болгарські 
перлини 

2,0 м, вага до 500 гр, червоний, круглий. Приємний смак, 
врожайний! Середньостиглий. 

	 Вашингтон 0,6 м, вага до 150 гр, круглий, надранній, дуже врожайний! 
Транспортабельний, засолювальний, стрессостійкий! 

 Велика діва 1,2 м, вага до 400 гр, червоний, плескатоокруглий. Надзвичайно 
смачний і врожайний сорт, витривалий, хворобостійкий. 

 Волове серце 
(еліта) 

1,0 м, вага до 500 гр, серцевидний, “золотий стандарт” волового 
серця. З дослідної станції  

 Велика паста Рея 1,5 м, вага до 400 гр, червоний, перцевидний. Плоди щільні, 
транспортабельні і смачні. Лежкий. Рекомендуємо 

 Галєра 0,6 м, вага до 90 гр, червоний, сливка. Врожайні, смачні, для 
консервуваня та переробки. Рекомендуємо! 

 Глобмастер 1,0 м, вага до 700 гр, плескатоокруглий, м'ясистий солодкий гігант, 
ринковий, рекомендуємо 

 Геллон 0,5 м, вага до 400 гр, серцевидний, ранній, без підв’язки та 
пасинкування. Солодкий, ринковий, транспортабельний 

 Голіаф 1,3 м, вага до 300 гр, червоний, округлий, смачний. Стійкий до 
посухи, окремі плоди важать до 1 кг! 

	 Далбенга 1,3 м, вага до 1000 гр, округлий, червоний. Дуже смачні, привабливі 
та м’ясисті плоди! Ринковий, до морозів. 

 Данко 0,5 м, вага до 250 гр, серцевидний, врожайний, відмінний томатний 
сік, рекомендуємо 

 Донський 1,0 м, вага до 150 гр, круглий, м'ясистий, дуже солодкі смачні 
плоди. Унікальний!  

 Загадка 
(Молдавія) 

0,5 м, вага до 150 гр, круглий, врожайний, транспортабельний, 
ранній, популярний. 

 Засолювальний 
делікатес 

1,2 м, вага до 100 гр, сливка, вишневий, лежкий. Найкращий серед 
засолювальних! 

 Кенігсберг 1,2 м, вага до 300 гр, видовжений бочонок, врожайний, 
засолювальний, невибагливий до умов. Без підв’язки 

 Кієвград 1,0 м, вага до 500 гр, плескатоокруглий, надранній, врожайний, 
найкращий з ранніх! 

 Кобзарь 0,6 м, вага до 80 гр, округло-овальний, надврожайний, смачний, 
ідеальний для засолювання! 

 Ковбой 0,5 м, вага до 150 гр, круглий, надранній, м'ясистий, не тріскається, 
дружне дозрівання 
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	 Король королів 1,3 м, вага до 900 гр, круглоплаский, яскравочервоний, 
суперранній, жаро та хворобостійкий 

 Купецький 0,5 м, вага до 250 гр, круглий, надранній та надврожайний. 
Привабливий. Стійкий до непогоди. 

 Любка 0,5 м, вага до 250 гр, плескатоокруглий, врожайний та стійкий, 
тривале плодоношення! Надранній! Улюбленець! Найкращий з 
червоних у 2017-2020 роках! 

 Літня зорька 0,6 м, вага до 250 гр, круглий, м'ясистий, високоврожайний 
незалежно від погоди. Супер! 

 Легенда 
Тарасенко 

1,6 м, вага до 100 гр, видовжений, китиці до 50 плодів “з носиком”. 
Врожайний та стійкий 

 Міраж 0,5 м, вага 150 гр, круглий, ранній, стіна одномірних плодів. 
Надврожайний, рекомендуємо! 

 Медок 0,6 м, вага 120 гр, подовжена сливка, дуже врожайний, 
засолювальний, відмінний сорт. Улюбленець! 

 Новела 0,6 м, вага до 100 гр, кубовидний, багато лікопена – антиоксиданта 
(антираковий томат) 

 Петро Великий 1,7 м, вага до 80 гр, сосулька з носиком, яскраво-червоний. 
Смачний, лежкий, тривале плодоношення. Засолювальний. 

 Пухнастий 
червоний кабан 

1,0 м, вага до 200 гр, круглий, червоний з жовтими смугами. 
Пухнастий, солодкий. 

 Райф червоне 
серце 

1,7 м, вага до 700 гр, червоний, серцевидний. Великий, смачний, 
солодкий, сочний. Кращий з новинок! Рекомендуємо! 

 Самий ранній 0,5 м, вага до 250 гр, червоний, округлий. Надранній, стійкий до 
хвороб, надврожайний. Ринковий. 

 Тарасенко 3 1,2 м, вага до 300 гр, бочонок, транспортабельний, ринковий, дуже 
висока врожайність. 

 Червоний генерал 1,4 м, вага до 900 гр, плескатоокруглий, смачний, високоврожайний, 
супер-сорт! 

 Червоний гігант 
Марії 

1,0 м, вага до 500 гр, серцевидний, м'ясистий, смачний. Не хворіє! 

 Червоний гігант 1,5 м, вага до 1000 гр, кругло-витягнутий, яскраво-червоний. 
Неперевершений, кращий з червоних. Не хворіє! 

 Ювілейний 
Тарасенко 

1,5 м, вага до 300 гр, круглий, хворобостійкий, до морозів! Стійкий 
до спеки! 

 Яблучні 1,0 м, вага до 1000 гр, круглий, червоний. Плоди до 1500 гр, супер-
сорт! 

 
Томати рожеві – 0,1 гр (15-30 нас) – 15 грн, 5 пакетів одного сорту – 60 грн	
	 Астерікс 0,8 м, вага до 500 гр, круглий, рожевий. Мясистий, смачний. 

Хворобостійкий. Врожай до морозів! 
	 Бабушкин секрет 1,2 м, вага до 900 гр, плескатоокруглий, дуже смачний та 

врожайний, тривале плодоношення 
	 Бренді вайн 

рожевий 
1,5 м, вага до 700 гр, плескатоокруглий, рожевий, картопляний лист. 
Жаростійкий. Малонасінний, смачний, з “кислинкою”. 

	 Батяня 1,2 м, вага до 600 гр, серцевидний, ранній та довго плодоносить, 
смачні та привабливі плоди. 

	 Волове серце 
(еліта) 

1,0 м, вага до 500 гр, серцевидний, солодкий, ринковий, стійкий, 
популярний. Улюбленець! 

	 Велика 
ведмедиця 

1,5 м, вага до700 гр, округлий, рожевий. Дуже смачний, м'ясистий, 
солодкий. Не хворіє, рекомендуємо! 
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	 Вельможа 0,9 м, вага до 500 гр, серцевидний, рожевий. Середньо-ранній з 
“цукристими” смачними плодами, густий сік. 

	 Вічне кохання 1,4 м, вага до 500 гр, малиновий, плескатоокруглий. Урожайний, 
смачний, не розтріскується, транспортабельний 

	 Винний 
болгарський 
велетень 

1,5 м, вага до 1000 гр, темно-малиновий, округло-плаский. 
Врожайний, смачний, не хворіє 

	 Гігантська роза 1,3 м, вага до 500 гр, плескатоокруглий, сильноблиственний кущ, 
захищає плоди від сонячних опіків. Можна підсажувати для інших 
сортів для захисту від сонця! 

	 Гігант Сербії 1,5 м, вага до 800 гр, плескатоокруглий, для салатів та переробки. 
Популярний, ринковий 

	 Гігант Болгарії 1,5 м, вага до 1000 гр, круглий, малиновий. Гарний, не тріскається, 
без плями. Улюбленець! 

	 Зінуля 0,5 м, вага до 250 гр, округлий, рожево-перламутровий. Надранній, 
врожайний, стійкий до посухи. Смачний! 

	 Італійський 
Вагнера 

1,5 м, вага до 200 гр, сливки-сердечки, малиновий, смачний, 
солодкий! 

	 Італійській 
рожевий 

1,0 м, вага до 90 гр, кругло-плаский, рожевий, жаростійкий, багато 
листя, не печеться на сонці! 

	 Косово 2,0 м, вага до 1000 гр, серцевидний, рожевий. Дуже смачна, ніжна 
м'якоть. Врожайний. 

	 Корніївський 1,0 м, вага до 600 гр, плескатоокруглий, сорт-легенда! Стабільний, 
ринковий, солодкий, до морозів. Улюбленець! 

	 Кампанія 1,5 м, вага до 500 гр, кругло-плаский, малиновий. Не тріскається. 
Дуже смачний. Стіна плодів! 

	 Малиновий 
ожарівський 

2,0 м, вага до 300 гр, круглий, солодкий, без зеленої плями. 
Стабільний, гордість колекції! 

	 Містер Андервуд 1,5 м, вага до 900 гр, круглий, дуже смачний, врожайний, 
улюбленець, до морозів! 

	 Мілорд 0,5 м, вага до 400 гр, серцевидний, малиновий, врожайний, смачний, 
м'ясистий, ринковий. До морозів 

	 Міліонер 1,5 м, вага до 700 гр, округлий, малиновий. Неймовірно врожайний, 
м’ясистий та солодкий! 

	 Мамонт 1,5 м, вага до 500 гр, плескатоокруглий, малиновий. Кращий з 
велетнів! 

	 Пінк Бренді 1,2 м, вага до 300 гр, круглий, хворобостійкий, смачний, тривале 
плодоношення. Рекомендуємо! 

	 Пандероссо 1,2 м, вага до 700 гр, плексатоокруглі, слаборебристі, без зеленої 
плями, м'якоть соковита, м’ясиста, солодка. Малонасінневий. 
Салатний сорт та на сік 

	 Пень Мира (США) 1,5 м, вага до 600 гр, малиновий, круглоплаский, солодкий з 
невеликою кислинкою, кращий в колекції! Чудовий вибір! 

	 Рожева мрія 0,5 м, вага до 150 гр, бочонок з носиком, штамбовий, смачний, 
улюбленець! 

	 Рожевий 
фламінго 

1,0 м, вага до 300 гр, яйцевидний, найсмачніший серед рожевих! 
Улюбленець! Наша гордість! 

	 Рожевий гігант 0,7 м, вага до 500 гр, рожевий, округлий. Великий, солодкий, 
м’ясистий і популярний. 

	 Розалі 1,5 м, вага до 600 гр, круглий, малиновий. Жаро- та хворобостійкий, 
смачний, привабливий. Малонасінний. До морозів! Кращій з нових 
болгарських сортів! 
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	 Рожевий дар 1,5 м, вага до 500 гр, кругло-серцевидний, малонасінневий гігант, 
дуже смачний, рекомендуємо! Відмінний смак! Дуже гарно себе 
показав в 2021 році! 

	 Рожева магія 1,2 м, вага до 300 гр, круглий, рожевий. Перші плоди до 700 гр, жаро 
та хворобостійкий.  

	 Сахарний 
пудовичок 

1,0 м, вага до 900 гр, плескатоокруглий, малиновий. Мясисті, 
цукристі, смачні плоди 

	 Серце Біден 1,5 м, вага до 900 гр, серцевидний, смачний, м'ясистий, 
малонасінний. Стійкий, улюбленець. Рекомендуємо 

	 Сербське серце 1,2 м, вага до 200 гр. серцевидний, малиновий. Жаростікий, 
солодкий. Малонасінневе.  

	 Сизранська роза 1,3 м, вага до 500 гр, плескатоокруглий. Надранній! Соковиті, смачні 
плоди, рясний! Рекомендуємо! 

	 Стамбул 1,3 м, вага до 250 гр, плескатоокруглий, малиновий, картопляний 
лист, дуже смачний, врожайний, ароматний, ринковий, 
транспортабельний! Сік, як паста! Плоди до 450 гр. 

	 Серце бика 1,5 м, вага до 300 гр, серцевидний, дуже смачний, врожайний. 
Ринковий! 

	 Серце Америки 1,2 м, вага до 900 гр, серцевидний, один з кращих в рожевій 
колекції. Рекомендуємо! 

	 Сахарний гігант 1,3 м, вага до 500 гр, серцевидний, найбільш ранній, надврожайний, 
тривале плодоношення 

	 Симон 1,5 м, вага до 900 гр, круглий, перламутровий. Смачний, гарний, 
стійкий, врожайний! Найкращий! 

	 Султан 1,2 м, вага до 500 гр, серцевидний, рожевий. Смачний, 
транспортабельний, врожайний. Улюбленець! 

	 Супер-сорт 1,5 м, вага до 700 гр, плескатоокруглий, малиновий, жаро- та 
хворобостійкий, врожай до морозів 

 Тайвань 
Німецький 

1,5 м, вага до 500 гр, малиновий, круглоплаский. Смачний, мясистий, 
салатний та на сік! 

 Тексвайн 
(Texwine) 

1,0 м, вага до 500 гр, кругло-плаский, малиновий. Мясисті соковиті 
багатокамерні плоди. Кращий з рожевих новинок! Супер! 

	 Томатний король 1,5 м, вага до 800 гр, плоский, малиновий. Привабливий, врожайний, 
ринковий, супер-сорт. Рекомендуємо! 

	 Українська Олена 1,0 м, вага до 1900 гр! плескатокруглий, рожевий, ранній, солодкий, 
врожай до морозів! Чудовий сорт! 

	 Фатіма 0,5 м, вага до 400 гр, серцевидний. Ранньостиглий, ніжно-рожевий, 
стійкий до фітофтори. 

	 Фаворит 1,3 м, вага до 350 гр, круглий, яскраво-малиновий. М’ясистий, 
найсмачніший. 

	 Чудо землі 1,5 м, вага до 300 гр, серцевидний, улюбленець, солодкий, 
малонасінний, посухостійкий! 

	 Чорногорія 1,8 м, вага до 1000 гр, плескатоокруглий, смачний, солодкий, 
врожайний. Супер! 

	 Яблучний спас 0,7 м, вага до 500 гр, округлий, без підв’язки, смачний, ринковий 
	
Томати жовтоплідні – 0,1 гр (15-30 нас) – 15 грн, 5 пакетів одного сорту – 60 грн	
	 Амана 

помаранчева 
1,2 м, вага до 1000 гр, круглий, соковитий, медово-солодкий, 
найсмачніший! 

	 Алтайський 
помаранчевий 

1,2 м, вага до 800 гр, круглий, помаранчевий. Солодкий, 
малонасінневий, м'ясистий, хворобостійкий, привабливий. 
Популярний. 
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	 Ананасна сливка 1,6 м, вага до 150 гр, сливка, високоврожайний, привабливий, 
солодкий, засолювальний. 

	 Ваша величність 1,2 м, вага до 500 гр, помаранчевий, серцевидний, смачний, 
м'ясистий та цукристий. Малонасінний, рекомендуємо! Кращий з 
жовтих! 

	 Верна 1,2 м, вага до 200 гр, серцевидний, помаранчевий. Смачний, 
соковитий, маслянистий, ароматний! 

	 Доктор Віче 1,5 м, вага до 500 гр, плескато-округлий, врожайний, 
транспортабельний. Без зеленої плями. Красень! 

	 Динний 1,0 м, вага до 300 гр, яйцевидний, найсмачніший. Лікувальний. 
Улюбленець городників! 

	 Золотий 
Кенігсберг 

1,2 м, вага до 250 гр, бочонок, помаранчевий, м'ясистий, 
малонасінневий, солодкий, улюбленець! 

	 Золоте руно 1,0 м, вага до 400 гр, круглий, солодкий, лікувальний, товарний. 
Рекомендуємо 

	 Золоте серце 
(еліта) 

0,8 м, вага до 400 гр, серцевидний, помаранчевий, солодкий, 
малонасінневий, до морозів 

	 Золотий король 0,8 м, вага до 350 гр, круглий, солодкий, стійкий, тривале 
плодоношення. 

	 Золота королева 1,2 м, вага до 250 гр, круглий, помаранчевий. Смачний та 
врожайний! 

	 Клондайк 0,5 м, вага до 300 гр, плескатоокруглий, яскраво-помаранчевий. 
Гарний, солодкий, мясистий, ранній! 

	 Лікувальний 1,5 м, вага до 120 гр сливка, жовто-померанчова. Солодкий, з 
високим вмістом бета-каротину!  

	 Лимон 1,2 м, вага до 700 гр, серцевидний, лимонний, м'ясистий, 
соковитий, солодкий, врожайний, улюбленець 

	 Лунний восторг 1,2 м, вага до 500 гр, серцевидний, м'ясистий, солодкий, 
привабливий! Дуже смачний! Улюбленець! 

 Медовий спас  0,8 м, вага до 600 гр, округло-плоский, помаранчевий. 
Найсмачніший серед жовтих! 

	 Мідас (Медок, 
Польща) 

1,5 м, вага до 100 гр, перцевидний, помаранчевий. Відмінна 
лежкість та транспортабельність. В китицях по 7-9 шт!  Смачний і 
солодкий! 

	 М’ясний сніданок 1,8 м, вага до 1000 гр, плескатоокруглий, м'ясистий, врожайний, 
привабливий. 

	 Нежданна 0,5 м, вага до 250 гр, круглий, надранній, врожайний, солодкий, 
лежкий. Стійкий до фітофтори. Улюбленець! 

	 Помаранчевий 
Росії 

1,0 м, вага до 200 гр, серцевидний, ранній, м'ясистий, 
малонасінневий.  

	 Помаранчевий 
Гігант Дмітрієва 

1,2 м, вага до 700 гр, плескатоокруглий. М'якоть щільна, м’ясиста, 
смачна та солодка! Рекомендуємо! 

	 Половина Місяця 
(Китай) 

1,5м вага до 320 гр, округлий, жовтий. Дуже смачний та 
м’ясистий, з легким рожевим рум’янцем, приємний аромат. 

	 Полуниця 
помаранчева 

1,5 м, вага до 700 гр, серцевидний, помаранчевий, унікальний 
сорт, з гарними, смачними плодами. 

	 Польське жовте 
серце 

1,5 м, вага до 300 гр, серцевидний, жовтий. Відмінний смак та 
вигляд. 

	 Серце Ашхабада 0,7 м, вага до 300 гр, серцевидний, смачний, м'ясистий, 
популярний, улюбленець! 

	 Хурма 1,0 м, вага до 300 гр, шаровидний, малонасінний, солодкий, 
арбузна м’якоть, до морозів!Супер,Улюбленець! 
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Томати чорні – 0,1 гр (15-30 нас) – 15 грн, 5 пакетів одного сорту – 60 грн	
	 Бордовий 1,3 м, вага до 450 гр, круглий, темно-бордовий, крупний, м'ясистий, 

смачний, екзотичний! Супер-сорт 
	 Биче серце 

шоколадне 
1,0 м, вага до 350 гр, серцевидний, коричнево-бордовий. Солодкий, 
соковитий, не тріскається! Смачний! 

	 Кримський чорний 1,3 м, вага до 600 гр, круглий, чорно-червоний. Соковитий, 
смачний, салатний та на сік! 

	 Меделіна 1,2 м, вага до 400 гр, круглий, шоколадно-червоний. Надсмачний та 
врожайний. 

	 Морадо 1,5 м, вага до 500 гр, плескатоокруглий, чорно-фіолетовий. 
Насичений солодкий смак. 

	 Трюфель чорний 1,0 м, вага до 120 гр, грушевидний, солодкий, стійкий до хвороб. 
	 Циндао 1,2 м, вага до 150 гр, круглоплаский, шоколадний, м'ясистий. 

Найсолодший з темних сортів. Унікальний! 
	 Чорне серце 

Бреда 
0,7 м, вага до 350 гр, серцевидний, чорно-фіолетовий. Унікальний, 
улюбленець! 

	 Чорномор 1,5 м, вага до 600 гр, плоский, червоно-чорний, смак солодкий, 
фруктовий, дуже смачний! 

	 Чорний мавр 1,0 м, вага до 80 гр. сливка, найсолодший, консервно-
засолювальний!  

 Чорний імператор 1,5 м, вага до 120 гр, видовжений, пурпурний, рожево-коричневий, 
солодкого смаку 

 Чорний дракон 
(Китай) 

1,0 м, вага до 50 гр, сливка, буро-коричнева з червоною верхівкою. 
Надранній та солодкий. 

 Чорне волове 
серце 

1,2 м, вага до 600 гр, серцевидний, червоно-чорний. Дуже смачний, 
унікальний, стійкий до хвороб! Дуже популярний! 

 Шоколадне чудо 1,0 м, вага до 350 гр, круглий, чорно-червоний. Надсолодкий. 
Хворобостыйкий. 

 Шоколадний 
зайчик 

1,5 м, вага до 30 гр, сливка, темно-червоний, гроновий, смачний, 
привабливий! 

 
Сорти найкращі для торгівлі розсадою! Дуже гарна та ринкова розсада, плоди смачні та 
привабливі!   
Томати гноми та штамбові – 0,1 гр (15-30 нас) – 15 грн, 5 пакетів одного сорту – 60 грн, Для 
бажаючих на вагу деякі сорти (замовлення тільки по телефону!) – 1 грам (приблизно 300 
насінин) – 30-40 гривень! 	
 Болгарська 

сливка 
0,5 м, вага до 130 гр, гарна сливка, червона, штамбовий кущ, 
рясний, без пасинкування, популярний, рекомендуємо! 

	 Бізнес Леді 0,8 м, вага до 150 гр. круглоплаский, червоний. Штамбовий, дуже 
гарна розсада! Смачний! 

 Вождь 
червоношкірих 

0,7 м, вага до 500 гр, круглий, червоний. Ранній, врожайний. 
Найкращий! 

 Волгоградський 
5/95 

0,5 м, вага до 250 гр, плескатокруглий, штамбовий, червоний. 
Плоди щільні смачні. Популярний. Гарна розсада. 

 Волгоградський 
рожевий 

0,5 м, вага до 250 гр, плескатокруглий, штамбовий, без підв’язки 
та пасинкування. Транспортабельний 

 Волгоградський 
жовтий 

0,5 м, вага до 250 гр, круглий, штамбовий, врожайний, стійкий. 
Рекомендуємо! 

 Гігант ранній 0,8 м, вага до 500 гр, плескатоокруглий, рожевий. Ранній, 
ринковий. Тривале плодоношення! Найкращій!  

 Гном бій з тінню 0,6 м, вага до 120 гр, сливка, багатокольоровий. Червоно-
коричневий, солодкий, стійкий. 
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 Гном російський 
віхрь 

1,2 м, вага до 200 гр, плескатоокруглий, біколор. Відмінний смак 
та аромат. Супер-сорт! Смачний 

 Гордость пирса 1,2 м, вага до 600 гр, плескатоокруглий, смачні плоди, 
шоколадного кольору, з рожевою сердцевиною, супер-сорт! 

 Зоржа (Заря) 0,5 м, вага до 250 гр, округло-плоский, малиновий. Надранній, 
смачний, штамбовий. «Картопляне» листя. Стійкий до хвороб, 
спеки та розтріскування. 

 Кам’яна квітка 0,5 м, вага до 300 гр, червоний, круглоплаский, врожайний та 
лежкий, кращий для торгівлі розсадою! 

 Король 0,7 м, вага до 400 гр, плескатоокруглий, червоний. Ранній, 
смачний, ринковий. Супер! 

 Кондор 0,7 м, вага до 200 гр, круглий, червоний. Лежкий, плоди стійкі до 
“перестою”. Рекомендуємо 

 Карлик Кайтидид 1,0 м, вага до 500 гр, округло-плоский, двоколірний. Плоди гарні, 
дуже смачні та ароматні! Хворобостійкий! 

 Карлик Стринги 0,8 м, вага до 470 гр, округло-плоский, строкатий, на темному 
червоно-фіолетовому тлі зелені смуги. Має фруктову нотку, на 
гроні до 15 плодів. Безпроблемний, без пасинкування. 

 Красівий 0,7 м, вага до 300 гр, круглий, червоний, штамбовий, середньо-
пізній, транспортабельний, ринковий 

 Львине серце 0,6 м, вага до 400 гр, серцевидний, червоний. Штамбовий, стійкий 
до фітофтори, не тріскається! 

 Марцано де Лунге 0,7 м, вага до 150 гр, сливка перцевидна, червоний, мясистий, 
смачний. Надврожайний, невибагливий! 

 Мікадо 0,5 м,  вага до 200 гр, круглий, червоний. Штамбовий, 
«картопляна» форма листа. Смачний, мясистий! 

 Настенька 0,5 м, вага до 150 гр, рожева сливка. Штамбовий, привабливий та 
популярний! 

 Перцевидний 0,5 м, вага до 200 гр, перцевидний, штамбовий, смачний, 
врожайний до морозів! 

 Рання любов 0,5 м, вага до 250 гр, малиновий, плескатоокруглий. Ранній, 
смачний та м’ясистий! Рекомендуємо! 

 Рум’яний Гоша 0,6 м, вага до 250 гр, круглий, гладкий, червоно-малиновий, 
штамбовий, для розсади 

 Рожевий слон 0,5 м, вага до 350 гр, круглоплаский, рожевий. Ранній, 
“картопляний” лист, плід солодкий, привабливий. 

 Роза вітрів 0,4 м, вага до 110 гр, круглий, рожевий. Смачний, картопляне 
листя притінює плоди. 

	 Рожева мрія 0,5 м, вага до 150 гр, бочонок з носиком, штамбовий, смачний, 
улюбленець! 

 Супер-модель 0,5 м, вага до 120 гр, бочонок, рожевий. Штамбовий. Врожайний, 
надійний, жаростійкий. 

 Сабала 0,5 м, вага до 120 гр, кругло-сливовидний, червоний. Штамбовий, 
врожайний, надійний, хворобостійкий. 

 Чайка 0,5 м, вага 100 гр, круглий, червоний. Гарна розсада, врожайний, 
полпулярний! 

 Черрокі 
фіолетове серце 

1,0 м, вага до 300 гр, фіолетовий, серцевидний. Врожайний, 
м’ясистий, не тріскається. Гарний та смачний! 

 Штамбовий 
рожевий 

0,6 м, вага до 200 гр, округлий, рожево-перламутровий. 
Штамбовий, рясний. Дуже смачний та популярний! 

 Шарік 0,5 м, вага до 100 гр, круглий, червоний. Надранній 85 діб! 
Штамбовий! Стрессостійкий, хворобостійкий! 
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 Яна 0,5 м, вага до 150 гр, круглий, червоний. Надранній, стійкий до 
жари! 

	
Томати довготривалого плодоношення – 0,1 гр (15-30 нас) – 15 грн, 5 пакетів одного сорту 
– 60 грн	
 Аурія 1,8 м, вага до 170 гр, перцевидний, червоний. Дуже смачний, до 

морозів, улюбленець! Стіна плодів! 
 Диявол Джерсі 2,0 м, вага до 250 гр, перцевидний, червоний. Смачний, солодкий, 

без пустот. Малонасінний.  
 Де-барао  Царський, Гігант, Червоний, Чорний (солодкий), Чорно-полосатий, 

Полосатий, Жовтий, Помаранчевий, Золотистий, Перцевидний, 
Перцевидний Помаранчевий (надсолодкий!) 

 Долгохранящийся 0,8 м, вага до 200 гр, круглий, червоний, транспортабельний. 
Лежкість 2-3 місяці! 

 Дєнєжное дєрево 1,7 м, вага до 300 гр, червоний, круглий, дуже врожайний, смачний. 
Плодоносить до морозів! 

 Зимове серце 0,7 м, вага до 350 гр, кругло-серцевидний, жовто-червоний, 
найсмачніший з довгозберігающихся, лежить до Нового Року! 

 Рожева сосулька 2,0 м, вага 120 гр, малинова, сосулька. Смачна, солодка, врожайна, 
родить до морозів! Улюбленець! 

 Рутерс 1,3 м, вага до 700 гр, кругло-витягнутий, червоний. М'ясистий, 
малонасінневий, дуже смачний, до морозів! 

 Снігурочка 0,8 м, вага до 200 гр, округлий, червоний. Тривала лежкість. 
 Январський 1,5 м, вага до 600 гр, плоскоокруглий, рожевий. Плоди соковиті, 

смачний, солодкий та лежкий! 
 Шедевр 0,5 м, вага до 150 гр, круглий, червоний. Відмінна лежкість. 

Зберігається до Нового року! 
	
Томати багатокольорові – 0,1 гр (15-30 нас) – 15 гр, 5 пакетів одного сорту – 60 грн	
	 Аметистова 

дорогоцінність 
1,2 м, вага до 600 гр, круглоплаский, рожево-фіолетовий. Чудовий 
смак, привабливий, красивий та стійкий! 

	 Ананас 1,2 м, вага до 800 гр, плескатоокруглий, жовтий з малиновими 
променями, одномірні великі плоди, найсмачніший серед 
двокольорових! Врожай до морозів! Рекомендуємо! 

	 Бураккерські 
улюбленці 

1,5 м, вага до 900 гр, плескатоокруглий, біколор. Гарний, смачний, 
врожайний. Безподобний! 

	 Бабусі Віней 1,5 м, вага до 800 гр, плескатоокруглий, чудові жовто-
померанчево-рожеві плоди з надзвичайним смаком, рекомендуємо! 

	 Блек страйп (Black 
stripe) 

1,8 м, вага до 500 гр, округло-плоский, зелено-червоний, 
строкатий. Плоди красиві, блискучі, насиченого кольору, м’ясисті, з 
сильно вираженим солодким фруктовим смаком. 

	 Безумство Кассаді 0,8 м, вага до 150 гр, банан, ранній, червоний з помаранчевими 
смугами, смачний, привабливий, лежкий. 

	 Бузкове озеро 1,0 м, вага до 350 гр, кругло-плаский. Має бузково-шоколадний 
окрас. М’ясистий, цукристий, соковитий. М’якоть малинового 
кольору, щільна. 

	 Гавайський 
ананас 

1,5 м, вага до 1500 гр, плоский, біколор. Лідер зі смаку. 
Привабливий. 

	 Волове серце 
смугасте 

1,0 м, вага до 450 гр, серцевидний, смугастий. Дуже смачний, 
врожайний, хворобостійкий.   

	 Віфліємський 
вогонь 

1,4 м, вага до 800 гр, плескатоокруглий, жовто-помаранчевий з 
рожевою “засмагою”. Супер-краса та смак!  
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	 Вірджинії 
солодощі 

1,2 м, вага до 800 гр, плексатоокруглий, лідер серед кольорових, 
рекомендуємо! 

	 Диво Арканзасу 1,5 м, вага до 700 гр, екзотичне двокольорове забарвлення. 
Чудовий смак. 

	 Летнее вино 1,2 м, вага до 300 гр, пурпурний, округло-плоский, ранній. Дуже 
врожайний та хворобостійкий. М’ясистий, соковитий, надзвичайно 
смачний, має фруктовий аромат. Чудовий для сока! 

	 Ліфтен Єллоу 1,5 м, вага до 800 гр, кругло-плаский, біколор. Врожайний, 
смачний, ароматний, тривале плодоношення! 

	 Лакі Крос 1,5 м, вага до 500 гр, плоский, лідер по привабливості серед 
двокольорових. Незрівнянний! 

	 Поліш Пастель / 
Polish Pastel 

1,5 м, вага до 150 гр, грушевидний, двокольоровий. В китиці до 20 
плодів, гарні, помаранчово-рожеві. Дуже смачні, соковиті, 
мармурові. Лежкість понад двох місяців 

	 Старий вогонь 1,5 м, вага до 600 гр, округлий, жовто-помаранчевий, з червоними 
смугами. Дуже солодкий! Рекомендуємо! 

	 Супер-екзот 2,0 м, вага до 70 гр, сливка, коричнева в зелену смугу – гарний та 
смачний. Консервний 

	 Смугла королева 1,3 м, вага до 300 гр, круглоплаский, фіолетовий зі смугами, 
відмінний смак. Популярний 

 Тай Дай Фред 1,3 м, вага до 300 гр, малиновий с золотими полосками, 
круглоплаский. Смачний, гарний, екзотичний 

 Хамелеон 0,8 м, вага до 300 гр, червоно-строкатий, круглоплескатий. 
Мясистий, смачний. “Картопляний” лист! 

	 Японське серце 1,6 м, вага до 500 гр, червоно-коричневий, серцевидний. 
Незрівнянний смак та вигляд!  

	
Томати черрі – 0,2 гр (30-50 нас) – 13 грн, 5 пакетів одного сорту – 52 грн	
	 Батерфляй 1,8 м, вага до 35 гр, рожевий, сливка. Дуже гарна, мармурова м'якоть. 

Грони 7-9 плодів 
	 Бінг 2,0 м, вага до 50 гр, круглий, чорно-померанчевий. Екзотика, 

улюбленець 
	 Вишневий 

лікер 
1,5 м, вага до 25 гр, круглий, червоний. Грона до 50 солодких та 
ароматних плодів 

	 Доктор Грін 1,8 м, вага до 30 гр, круглий, зелений. Китиці по 7-10 плодів, солодкі, 
ароматні з «мускатним» присмаком.  

	 Доктор 
Керолін 

1,8 м, вага до 20 гр, круглий, білий. Солодкі грона до 30 см, 
улюбленець, красень! 

	 Ельф 1,2 м, вага до 30 гр, рожевий, пальцевидний. Грона 7-10 плодів, 
солодких, смачних, делікатесних. 

	 Жовта груша 1,5 м, вага до 80 гр, грушевидний, жовтий. Грона 7-8 плодів, ніжні, 
соковиті. 

	 Здорове життя 1,8 м, вага до 25 гр, круглий, червоний. Підвищений вміст лікопена, 
лікувальні плоди. 

	 Зимова вишня 1,0 м, вага до 15 гр, круглий, червоно-малиновий. Штамбовий, 
холодостійкий, з відмінним смаком 

	 Золота крона 2,0 м, вага до 20 гр, круглий, янтарний. Надврожайний, солодкий. 
Тривале плодоношення. 

	 Італійські 
горішки 

0,4 м, вага до 80 гр, круглий, червоний. Дуже скоростиглийі! Дає 
врожай навіть в тіні. Смачний! Улюбленець! 

	 Киш-миш 
помаранчовий 

1,8 м, вага до 30 гр, круглий, померанчевий. Стійкий до осипання, 
дуже солодкий, грона до 30 см. 
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	 Киш-миш 
червоний 

1,6 м, вага до 20 гр, круглий, червоний. Каскад солодких одномірних, 
дружно дозріваючих плодів 

	 Лімончелло 2,0 м, вага до 20 гр, сливка, лимонна. Грона по 10-15 штук, дуже 
солодкі та лежкі! Лідер! 

 Лора F1 2,0 м, вага до 40 гр, темно-коричневі, круглі. Смачні, транспортабельні, 
китицями до 8 шт. Хворобостійкі, врожайні. Не тріскаються та стійкі до 
перестигання! Екзотичні та гарні! 

 Мурзилка F1 2,0 м, вага до 20 гр, рожевий, круглий. Фантастичні китиці до 20 
плодів, надсмачні, врожайні, чудово родить при надвисоких 
температурах! Стійкий до осипання, формувати у 2 стебла! 

	 Помаранчовий 
рай 

1,5 м, вага до 25 гр, сливка, померанчева. Новинка. Відмінний для 
сушки та консервування! 

	 Радість 
гурмана 

1,5 м, вага до 25 гр, сливка, рожева. Сорт з Тайланда, солодкий, 
лежкий, врожайний! 

	 Рожевий кварц 1,5 м, вага до 20 гр, круглий, рожевий. Грона до 100 плодів!!! Дуже 
солодкий. Зберігається! 

	 Розаліта 2,0 м, вага до 30 гр, краплєвидний, рожевий. Мускатний смак. 
Екзотика! 

	 Сірєнєвий 
туман 

1,0 м, вага до 30 гр, круглий, фіолетово-помаранчевий. Багато 
антіоксіданта-антоциана! Не хворіє! Суперфуд! 

	 Сінгапур 1,0 м, вага до 20 гр, сливка, червона. Солодкий, врожайний, 
транспортабельний! Наш улюбленець з Сінгапура! 

	 Солодкий 
каскад  

1,8 м, вага до 30 гр, пальчик, строкатий. Мізинчики з червоно-
золотистими смугами! Солодкий супер-сорт 

	 Стидливий 
рум’янець 

1,0 м, вага до 40 гр, сливка, жовто-рожева, строката. Солодкий, 
врожайний, гарний, хворобостійкий.  

	 Суинг Тінг 
Грейп 

2,0 м, вага до 20 гр, сливка, червоний. Лакірований хрусткий плід, 
солодкий, як цукерка! 

	 Тигрелла 0,8 м, вага до 30 гр, двокольоровий та солодкий. Тривале 
плодоношення. 

	 Чіо-Чіо-Сан 1,0 м, вага до 30 гр, сливка, малинова. До 40 плодів в гроні, 
солодкий, популярний. 

	 Шалун  2,0 м, вага до 20 гр, округло-витягнуті, рожево-малинові. Не хворіє, 
смачний, довго висить на кущі! 

	 Японська 
смородинка 

1,2 м, вага до 15 гр, округлий, червоний. Багато солодких плодів, для 
консервації та сушки.  

 
Томати акційні – 30-60 нас – 11 грн, 5 пакетів одного сорту – 44 грн 
	 Атлантіда 0,6 м, вага до 400 гр. круглий, червоний. Товарний, щільний. Смачний 

та мясистий 
	 Барський 1,2 м, вага до 600 гр, кругловитягнутий, врожайний, смачний, 

привабливий. Популярний! 
 Бояриня 0,5 м, вага до 250 гр, червоний, круглий. Ранній, смачний, стійкий до 

спеки! 
	 Білий налив 0,5 м, вага до 100 гр, червоний, круглий. Смачний, врожайний. 

Старий перевірений сорт! 
	 Биче серце червоне 

(Італія) 
1,5 м, вага до 300 гр, червоний, грушеподібний. м'ясистий, смачний, 
солодкий. Велике гроно! Жаростійкий. Відмінний! 

 Буденовка 0,8 м, вага до 200 гр, кругло-витянутий з носиком, малиновий. 
Ранній, смачний. Улюбленець! 

 Вернісаж чорний 1,2 м, вага до 80 гр, чорно-строкатий, круглий. Смачний, врожайний, 
консервний! 
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 Вернісаж рожевий 1,0 м, вага до 100 гр, рожево-строкатий, круглий. Смачний, 
консервно-засолювальний. 

 Ведмежа лапа 
червона 

1,0 м, вага до 500 гр, круглий, червоний. Смачний, солодкий, не 
хворіє! 

 Ведмежа лапа 
рожева 

1,2 м, вага до 600 гр, округло-плокий, рожевий. Дуже популярний 

 Видимо-Невидимо 0,5 м, вага 200 гр, округлоплаский, рожевий. Дуже врожайний та 
смачний! 

	 Гармонія 1,2 м, вага до 150 гр, округло-витягнутий, рожевий. Плід 
спочатку білий, потім рожевий. Картопляне листя, 
жаростійкий. 

 Глаша 0,5 м, вага до 250 гр, рожевий, округлий. Жаростійкий, довго 
зберігається. Штамбовий. 

 Гопак 0,8 м, вага до 400 гр, малиновий, серцевидний. Штамбовий куст, 
врожайний та гарний! 

	 Гігант 
чорноморський 

1,2 м, вага до 1000 гр, плескатоокруглий, дуже смачний, 
привабливий, транспортабельний 

 Дон Жуан 0,6 м, вага до 120 гр, рожевий зі смугами, сливка. Привабливий, 
хворобостійкий, транспортабельний, засолювальний. У 2020 році не 
хворів і витримав спеку! 

 Індіра Ганді 1,2 м, вага до 500 гр, малиновий, круглий. Смачний, жаростійкий 
 Іспанський гігант 1,7 м, вага до 900 гр, плоскоокруглий, смачний, привабливий, 

стійкий! 
	 Кардінал 1,0 м, вага до 400 гр, серцевидний, глянцевий, малиновий. Відмінний 

смак, привабливість, до морозів! 
	 Комбат 0,6 м, вага до 150 гр, сливка, рожевий, ранній, транспортабельний, 

врожайний, консервно-засолювальний 
 Король Гігантів 1,0 м, вага до 600 гр, червоний, округлий. Дуже врожайний, стійкий! 
 Крон Принц 1,8 м, вага до 70 гр, червоний, круглий “з носиком”. Врожай 

китицями, засолювальний, врожай до морозів 
 Кібіц 0,5 м, вага до 90 гр, сливка, червона. Врожайний, консервно-

засолювальний, стійкий до спеки. 
 Київські зорі 0,6 м, вага до 150 гр, червоний, округлий. Суперранній. Плід рівний, 

красивий. Дуже врожайний! Улюбленець! 
 Король ранніх 1,0 м, вага до 400 гр, малиновий, плескатоокруглий. Ранньостиглий 

сорт з гарними, щільними плодами! 
 Ленінградський 

скоростиглий 
0,5 м, вага до 120 гр, червоний, округлий. Надранній улюбленець! 

 Лінда 0,3 м, вага до 50 гр, рожевий, округлий. Кімнатний. Найкраща 
прикраса для дому! 

 Леді 1,8 м, вага до 800 гр, округло-плоский, насичено-червоний колір.  
 Лев 1,8 м, вага до 800 гр, плескатоокруглий, червоний. Відмінний смак, 

гарний, врожайний. 
	 Малиновий 

делікатес 
1,2 м, вага до 1200 гр, плоский, дуже смачний, привабливий, 
глянцевий. Улюбленець! 

 Мрія Америки 1,5 м, вага до 700 гр, округло-овальний, червоний. Врожайний, 
привабливий, смачний, м'ясистий. 

 Німецька сливка 0,5 м, вага до 80 гр, сливка, червоний. Ранній, рясний, щільний. 
Жаро- та хворобостійкий. Кущ обліплений плодами! Засолювальний. 
Витримав стресси та хвороби у 2020 році! 

	 Пінк Бренді 1,2 м, вага до 300 гр, круглий, хворобостійкий, смачний, тривале 
плодоношення. Рекомендуємо! 
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 Перцевидний 
смугастий 

0,6 м, вага до 200 гр, перцевидна сливка, смугастий. Стійкий до 
хвороб та спеки, врожайний, штамбовий. 

 Розбите сердечко 0,5 м, вага до 300 гр, серцевидний, рожевий. Смачний, тривале 
плодоношення. 

	 Рожевий блян 0,8 м, вага до 500 гр, кругло-плаский, малиновий. Надсмачний! 
Ринковий! Штамбовий! Відкриття 2019 року! 

 Рожевий мед 0,7 м, вага до 400 гр, рожевий, серцевидний. Смачний, жаростійкий. 
 Ріо Гранде 0,8 м, вага до 90 гр, сливка, червоний. Врожайний, засолювальний, 

популярний. 
 Сливка Бендрика 1,0 м, вага до 120 гр, сливка, надврожайний, засолювальний, 

плодоношення до морозів. 
 Сливка Ява 0,5 м, вага до 100 гр, червоний, сливка. Унікальний сорт з острова 

Ява! Ідеальний для консервації. Врожайний! 
 Санька 0,5 м, вага до 120 гр, круглий, червоний. Надранній, рясний, врожай 

до морозів. 
 Сан Морцано 0,5 м, вага до 120 гр, червоний, сливка. Транспортабельний, 

великий, смачний. 
 Севрюга 1,5 м, вага до 500 гр, червоний, серцевидний. Старий перевірений 

сорт з великими смачними плодами. Класика! 
 Сливка 

помаранчевий 
гігант 

1,6 м, вага до 200 гр, помаранчевий, сливовидний. Величезні солодкі 
плоди до морозів! 

 Сливка смугаста 1,0 м, вага до 120 гр, сливка, смугаста. Рясна, смачна. Для засолки 
та консервації. 

 Скубі 0,8 м, вага до 300 гр, червоний, круглий. Не хворіє, смачний, 
врожайний 

 Синя груша 1,3 м, вага до 150 гр, грушевидні, красно-коричнево-фіолетові. 
Смачний, ароматний. Екзотика! 

 Сливка Фродо 0,5 м, вага до 80 гр, сливка, червона. Надранній, дуже рясний! 
Засолювальний та консервний! 

 Суперурожайний 1,3 м, вага до 200 гр, червоний, округлий. Врожайний сорт, смачні, 
рівномірні плоди. Знахідка року! 

 Суперскоростиглий 0,5 м, вага до 200 гр, червоний, круглий. Стійкий до фітофтори, дуже 
ранній, ринковий. 

 Тарасенко 2 1,5 м, вага до 80 гр, червоний, круглий з носиком. Родить великими 
китицями, врожайний, засолювальний. 

 Тарасенко 6 0,7 м, вага до 300 гр, червоний, округлий. Врожайний, смачний, 
улюбленець! 

 Товстий Джек 0,7 м, вага до 300 гр, круглий, універсальній, м'ясистий, солодкий, 
популярний. 

 Фантазія 1,2 м, вага до 500 гр, круглий, яскраво-червоний. Гарний, м’ясистий, 
соковитий! Смачний 

 Фатер рейн 1,4 м, вага до 600 гр, червоний, серцевидний. М’ясистий, солодкий, 
дуже смачний! Малонасінний. 

 Французький 
гроновий 

1,0 м, вага до 120 гр, сливка, червона. Грона по 10 плодів. 
Універсальний. До морозів! Супер! 

 Хлібосольний 1,0 м, вага до 300 гр, круглий, червоний. Надійний, жаростійкий. 
Супер! 

 Чудо Внукової 1,2 м, вага до 200 гр. овальна сливка, яскраво-червоний. Мясистий, 
солодкий. Довго плодоносить! 

 Царський 
улюбленець 

0,8 м, вага до 350 гр, червоний, серцевидний. Дуже смачний, 
малонасінневий. Солодкий, ринковий. Рекомендуємо! 
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	 Шебойган 1,8 м, вага до 120 гр, сливка, рожевий. Привабливий, солодкий, 
високоврожайний, стійкий. 

 Южанка 1,3 м, вага до 250 гр, шоколадний, серцевидний. Дуже смачний та 
привабливий. Рекомендуємо! 

 Японка 1,0 м, вага до 350 гр, малиновий, подовжено-серцевидний. 
Солодкий, смачний, врожайний, популярний! 

 Японський 
трюфель чорн 

1,2 м, вага до 150 гр, чорний, форма трюфеля. Смачний, не хворіє! 

	
Перець солодкий колекційний – 20-50 насінин – 11 гривень, 5 пакетів одного сорту – 56 грн	
	 Анастасія (еліта) 0,4 м, вага до 300 гр, вишневий, конусовидний. Ранній, товстостінний, 

риночний, дуже врожайний. 
	 Александер 0,8 м, вага до 200 гр, темно-бордовий, конусовидний. Товстостінний, 

соковитий, солодкий. 
	 Амі (Чехія) 0,5 м, вага 250 гр, конусовидний, в технічній стиглості білий, потім 

червоний. Хворобостійкий, врожайний. 
	 Андреа 0,6 м, вага до 200 гр, червоний, кубовидний. Золотистого кольору під 

час технічної фази зрілості.  
	 Асті 0,5 м, вага до 220 гр, ширококубовидний, помаранчевий. Стінки 

товсті, соковиті, хрусткий м'якоть. 
	 Афродіта 0,7 м, вага до 200 гр, кубовидний, жовто-помаранчевий. Глянцевий, 

ароматний. 
	 Богдан 0,6 м, вага до 250 гр, жовтий, конусовидний. Ранній, товстостінний, 

ароматний. Товарний вид та смакові якості надзвичайні! 
Товстостінний. 

	 Біг Мама 0,7 м, вага до 250 гр, жовто-помаранчевий, кубовидний. 
Ранньостиглий, товстостінний, мясистий.  

	 Бугай 0,6 м вага до 500 гр, помаранчевий, кубовидний. Ранньостиглий. 
Товстостінні плоди, стінка до 10 мм! 

	 Вероніка  0,6 м, вага до 250 гр, в біологічній червоний, стиглий – вишневий, 
призмовидний. Товстостінний, врожайний. 

	 Гранова (Чехія) 0,5 м, вага до 220 гр, кубовидний, червоний. Скоростиглий, 
врожайний, стійкий до хвороб та посухи! 

	 Жовтий Монстр  0,6 м, вага до 300 гр, жовто-помаранчовий, кубовидний, 
товстостінний, смачний та дуже врожайний! 

	 Золотий телець 0,7 м, вага до 500 гр, помаранчевий, кубовидний. Середньоранній 
врожайний сорт, до 14 плодів на кущі. 

	 Золотий 
самородок 

0,5 м, вага до 150 гр, помаранчевий, конусовидний. Ранній, 
соковитий, привабливий. Новинка! 

	 Зорже 0,6 м, вага до 200 гр, лимонно-жовтий, конічний. Ранній, чудова 
зав’язуваність в будь-яку погоду.  

	 Італієць 
кубовидний 

0,6 м, вага до 350 гр, червоний, кубовидний. Врожайний, смачний, 
стінка до 10 мм! 

	 Каліфорнійське 
диво золоте 

0,5 м, вага до 130 гр, жовтий, кубовидний. Ароматні плоди 
універсального призначення. 

	 Камбі (Болгарія) 0,5 м, вага до 150 гр, яскраво-малиновий, шаровидний. Надсмачний, 
жаростійкий! 

	 Катюша 0,4 м, вага до 150 гр, помаранчевий, конусовидний. Ранній, 
врожайний, товстостінний. Новинка! 

	 Козячий ріг 
(папріка) 

1,0 м, вага до 250 гр, темно-червоний, довгий, до 30 см. Чудово 
підходить для паприки, сушки та консервації. 



www.seed.ua - насіння від Лазарєвих +38-096-698-23-23 (Київстар)  +38-066-698-23-23 (Водафон) 

24 

	 Колобок 0,5 м, вага до 200 гр, червоний, округлий. Товстостінний, солодкий, 
дуже смачний! 

	 Корно ді Торре 
(папріка) 

0,7 м, д вага о 250 гр, жовтий, саблевидний, солодкий, для сушки та 
папріки, смачний, популярний. Новинка 2019! Італія 

	 Маринкін язичок 0,4 м, вага до 300 гр, вишневий, конусовидний. Середньоранній. Плід 
на 1/3 заповнений м’якоттю. Форма язику. Улюбленець всіх 
городників! 

	 Марта полька 0,4 м, вага до 250 гр, кубовидний, яскраво-жовтий. Ранній, смачний, 
ароматний. 

	 Мерішор 
(поліпшений) 

0,5 м, вага до 100 гр, томатовидний, червоний. Соковитий, смачний. 
Тривале плодоношення. Висока облистянність захищає від сонячних 
опіків.(20 нас) 

	 Падрон 0,6 м, вага до 80 гр, конусовидний, червоний. В технічній стиглості 
темно-зелений (для гріля). Напівгострий, спілі плоди чудові для 
фарширування та аджики. Дуже врожайний, ранній, хворобостійкий! 
Супер! 

	 Паприка 
Магдалена 
(Чорногорія) 

0,5 м, вага до 300 гр, червоний, приклюснутий, хворобо та 
посухостійкий, довжиною до 25 см, довго плодоносить, для сушки та 
салатів 

	 Пловдівська 
капія (Болгарія 

0,5 м, вага до 500 гр, червоний, конусовидний, середньостиглий, 
товстостінний, смачний, знахідка 2020 року! 

	 Рохо  0,7 м, вага до 400 гр, червоний, конічний. Смачний, суперранній. Дуже 
соковитий, рекомендуємо! 

	 Сибірський 
формат 

0,8 м, вага до 450 гр, конусовидно-подовжений, темно-червоний. 
Соковитий, ароматний! 

	 Фламінго 0,6 м, вага до 250 гр, червоний, тупоконічний. Надранній, 
товстостінний, ароматний, смачний.  

	 Франциус 0,6 м, вага до 150 гр, темно-вишневий, конусоподібний. Ультраранній, 
товстостінний (4-5 мм), смачний! 

	 Червоний гігант 0,8 м, вага до 600 гр, темно-червоний, кубовидний. Врожайний, 
товстостінний, солодкий, популярній! 

	 Шипка (Болгарія) 0,5 м, вага до 100 гр, червоний, конусовидний. Смак “з гостринкою”, 
для сушки та аджики!  

	 Чілі  
	
Перець солодкий – 20-50 насінин – 9 гривень, 5 пакетів одного сорту – 39 грн	
	 Еней 0,5 м, вага до 350 гр, помаранчевий, кубовидний. Дуже смачний, 

врожайний, до морозів! 
	 Кіготь (гострий) 0,5 м, вага до 100 гр, класичний гострий перець 
	 Людмила  0,5 м, вага до 180 гр, червоний, конусовидний. Найкращий для 

фарширування! Стійкий до хвороб! 
	 Паприка 0,5 м, вага до 180 гр, вишневий, конусовидний приплюснутий. 

Солодкий, чудовий для сушки та виготовлення приправ.  
	
Баклажани колекційні (30-50 насінин) – 11	грн, 5 пакетів одного сорту – 56 грн	
	 Брінал 0,5 м, вага до 400 гр, овально-подовжений, врожайний, смак грибів! 
	 Ваната 0,5 м, вага до 500 гр, фіолетові, круглі слабо ребристі з білою верхівкою. 

Смачні та жаростійкі! 
	 Італійський 

фіолетовий 
0,7 м, вага до 400 гр, фіолетовий, продовгуватий. Ранній сорт, глянцеві 
плоди. Смачний та врожайний. 

	 Китайський 
фіолетовий 

0,5 м, вага до 600 гр, фіолетовий, продовгуватий. Плоди 30-40 см, 
м’якоть біла, чудовий смак. До морозів. Дуже популярний 
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	 Олексієвський 0,7 м, вага до 600 гр, чорно-фіолетовий, подовжений. Дуже смачний та 
популярний, посухостійкий 

	 Рожевий 
фламінго 

0,7 м, вага до 600 гр, рожево-фіолетовий, овально-циліндричний. 
Чудовий смак! Улюбленець! 

	 Романеско 0,6 м, вага до 700 гр, світло-фіолетові, круглі. Смак грибів. Посухостійкі 
	 Чорний вовк 0,6 м, вага до 500 гр, темно-фіолетовий, циліндричний. Смачна біла 

м’якоть. Рекомендуємо. 
	 Чорний 

красень 
0,5 м, вага до 500 гр, фіолетовий, округло-витягнутий. Грибний смак, 
білосніжна м’якоть. Улюбленець. 

	 Фауст 
(Германія) 

0,5 м, вага до 900 гр, фіолетовий, бочковидний. Довго зберігається, з 
білою м’якоттю та смаком грибів. 
Надзвичайний! Рекомендуємо 

	 Фіолетове 
диво 

0,4 м, вага до 500 гр, фіолетовий, подовжений. Ранній, супер-
врожайний. Супер сорт! 

	 Флоренція 0,7 м, вага до 700 гр, світло-фіолетовий. Лідер смаку серед сортів з 
білою м’якоттю! 

	 Агнеса  0,6 м, вага до 500 гр, фіолетовий, овально-продовгуватий. Ранній, 
надврожайний, смачний 

	 Алмаз 0,6 м, вага до 400 гр, фіолетовий, циліндрічний. Надрожайний, 
стабільний, популярний. Стійкий до хвороб! 

	 Бейбі 0,6 м, вага до 500 гр, білий, циліндричний. М’якоть біла, смак грибів. 
Любимець! 

	 Білосніжка 0,5 м, вага до 350 гр, білий, округло-видовжений. М’якоть без гіркоти, 
чудовий смак. 

	 Віолетта 0,6 м, вага до 700 гр  світло-фіолетовий, кругло-ребристий. Смачний, 
врожайний, дуже гарні плоди 

	 Лаура 0,6 м, вага до 500 гр, чорно-фіолетовий, круглий. Без гіркоти, біло-
зелений мякуш, смачний та врожайний. 

	 Геліос 0,7 м, вага до 700 гр, фіолетовий, кулястий. Популярний та 
найсмачніший. 

	 Де-Хорхе 0,7 м, вага до 700 гр, зелений, циліндрічний. Смак грибів, чудово 
підходить для баклажанної ікри! 

	 Довгий 0,7 м, вага до 700 гр, фіолетовий, шаблевидний. Смак грибів, довге 
плодоношення. 

	 Карлсон 1,0 м, вага до 500 гр, фіолетовий, серцевидний. Ранній сорт, м’якоть 
біла та смачна. Оригінальна форма. 

	 Марія 0,8 м, вага до 500 гр, фіолетовий, циліндричний. Величезні плоди зі 
смаком грибів! 

	 Смугастий 
слон 

0,7 м, вага до 400 гр, смугастий, овальний. Супер-сорт, дуже смачний! 

	 Сіам 0,4 м, вага до 600 гр, шоколадний, форма овального бочонку. 
Фіолетово-шоколадний, жаростійкий, не хворіє, дуже смачний. 

	 Топан 0,5 м, вага до 700 гр, фіолетовий, округло-витягнутий. Грибний смак, 
білосніжна, смачна м’якоть! 

 
Капуста гібриди – 0.1 гр (25-30 насінин) – 23 гривні, 5 пакетів одного сорту – 90 грн, 	
	 Аура F1 Пізньостиглий гібрид, масса 5-6 кг, висока лежкість (понад 75% за 8 міс 

зберігання), жаростійка. Відмінна для засолювання. Супер! 
	 Афродіта 

F1 
Середньостигла, масою 3-4 кг, жаростійка, округлої форми, стрессостійка, 
смачна! 

	 Атаман F1 Ранньостиглий гібрид – 90 днів, масса 1,5-2 кг, Висока товарність! 
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	 Вікторія 
F1 

Пізня, масою 3-3,5 кг, жаростійка, округло-яйцевидна, смачна, засолочна, 
довгого зберігання. Стійка до стрессів 

	 Віва F1 Середньопізня, масою 2,7-3,3 кг, жаростійка, округлої форми, на розрізі біла 
	 Валентина 

F1 
Пізньостиглий гібрид - один з найкращих! 160-180 діб, вага до 4 кг. 
Зберігається до 8 місяців. 

	 Грація F1 Середньостиглий гібрид з щільним качаном. Початок дозрівання в кінці 
серпня. Зберігається до січня. Відмінна в засолці! 

	 Евріка F1 Ранньостигла, масою 0,8-1,4 кг, жаростійка, округлої форми, розетка 
висока, хворобостійка 

	 Ілона F1 Середньо-пізній гібрид для використання в свіжому вигляді та засолюванні. 
Зберігається до березня. Популярний. 

	 Купава F1 Середньопізня, масою 2,5-3,5 кг, жаростійка, округлої форми, білого 
кольору на розрізі. Найсмачніша! 

	 Марьяна 
F1 

Новинка. Средньо-пізня. Щільна, білосніжна структура кочана! Смачна, 
засолювальна! Лежка!  

	 Рондо F1 Ранньостиглий гібрид з вагою до 1,2 кг. Від висадки розсади 70 діб 
	 Афіна F1 Пізня, до 4 кг, гарна лежкість, жаростійка, засолочна, на розрізі біло-

жовта, смачна! 0,1 гр = 19 гривень 1 гр = 90 гр 
	
Капуста сорти – 0,5 гр (150-200 насінин) – 9 грн, 5 пакетів одного сорту – 39 грн  
	 Золотий 

гектар	
Середньо-ранній, не тріскається, врожай все літо.	 	

	 Слава 1305 Середньостигла, щільний качан, для квасіння та нетривалого 
зберігання  

	

	 Пізні сорти:	 Ярославна, Белосніжка, Харьковська зимова, Камяна голова 	 	
	 Інші – 1 пакет 

23 грн	
Червоноголова, Снігова куля (Цвітна), Савойська, Броколі, 
Пекінська, Брюссельска	

	

	 Капуста 
листова 
(КЄЙЛ) 

Листова капуста з великим гофрованим листям, дуже корисна, 
багато вітамінів на мікроелементів! Суперфуд, дуже популярна на 
заході! Витримує морози до 10 градусів! (1 грам) 

	

	
Інші культури – насіння поставляється з дослідних станцій, відкаліброване, з відмінною 
схожістю,	енергією проростання та високою сортовою чистотою! 
	 Морква 

 
Рання — Оленка, Каротель 
Для літніх посівів(також для весняних та підзимніх строків) — 
Шантане Ред Кор 
Для зимового зберігання — Королева осені, Червоний 
велетень,  
Без серцевини, Шантане Роял, Флакко, Віта Лонга 

10 
гр 

35 
гр 

	 Морква Ніка – тип Шантене, довжина 10-12 см, стійка до 
несприятливих умов, середньо-пізня 
Болтекс – типа Шантене, без серцевини, солодка, підвищений 
вміст каротину, солодка, лежка 

10 
гр 

45 
гр 

	 Морква Кора – конусоподібна до 20 см, соковита, солодка, щильний 
мякуш. Пізньостигла 

10 
гр 

35 
грн 

	 Редиска 18-Днівка, Сакса, Рубін, Червоний з білим кінчиком, Сора 
Дайкон, Ріпа, Редька чорна, Редька біла, Французський 
сніданок 

3 гр 11 
грн 

	 Горох Солодкий ранній (дуже врожайний) 15 
гр 

11 
грн 

	 Буряк 
столовий 

Темно-червоний, круглий. Солодкий, врожайний 15 
гр 

30 
грн 
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	 Буряк 
столовий 

Кармазін – без кілець, надсолодкий до вінігрету 15 
гр 

40 
грн 

	 Буряк 
столовий 
 

Червона куля, Бордо, Циліндра, Ріваль, Детройт, Єгипетська 
пласка 

15 
гр 

50 
грн 

Зеніт —циліндричний, жаростійкий, солодкий, для зимового 
зберігання 

15 
гр 

50 
грн 

Борщовий Смак — з кільцями, одномірний, добре зберігається 15 
гр 

50рн 

	 Буряк 
столовий  

Трон – круглий, стійкий до несприятливих умов, дефіциту 
вологи, жари. Солодкий, без кілець, стійкий до переростання! 
Кращий для вінегрету та салатів! 

 
15 
гр 

 
70 
грн 

	 Рукола Знахарь 2 гр 13 
грн 

	 Петрушка Листова: Амстердам, Гігантелла  2 гр 11 
грн 

	 Кріп Пахучий, Мамонт, Кущовий, Алігатор 2 гр 11 
грн 

	 Щавель Широколистий 1 гр 13 
грн 

	 Салат Одеський кучерявець, Шар малиновий, Шар золотий, Лола 
Росса (1 гр), Лолла Біонда (1 гр) 

 2 гр 13 
грн 

	 Шпинат Фантазія 2 гр 11 
грн 

	 Квасоля 
спаржева 

Низькоросла, жовта, зелена 5 гр 15 
грн 

	 Диня 
рання 

Тітовка, Фортуна, Леся, Чайка 3 гр 11 
грн 

	 Диня  
cередньо-
рання 

Ананасна  3 гр 11 
грн 

Амал 3 гр 11 
грн 

Сан-Ремо 3 гр 11 
грн 

Ефіопка 3 гр 11 
грн 

	 Диня Середньо-пізня Дана 3 гр 11 
грн 

	 Кукурудза 
 

Цукрова жовта (50 грамів – 35 гривень) 10 
гр  

11 
грн 

Цукрова біла (50 грамів – 35 гривень) 10 
гр 

11 
грн 

Надсолодка (50 грамів – 65 гривень) 10 
гр 

15 
грн 

	 Кавун 
ранній 

Фаворит (циліндричний), Малахіт, Кримсон світ (Продюсер), 
Крімсон світ, Роял Маджестік (овальний), Топ Ган 

3 гр 11 
грн 

	 Кавун 
середньо-
ранній 

Зоряний (надсолодкий), Велес, Білий 3 гр 11 
грн 

	 Кавун 
середньо-
пізній 

Чумак, Скарб, Сніжок, Серпень 3 гр 11 
грн 

	 Базилік зелений 1 гр 11 
грн 
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фіолетовий	 1	гр	 11	
грн	

	 Гарбуз 
(кабак) 

Славута – висококаротиновий, зберігається до нового врожаю, 
з високим вмістом цукру.  

7 
нас 

11 
грн 

Голонасінний: Гамлет, Маслянка 7 
нас 

11 
грн 

Баттернат  7 
нас 

11 
грн 

Мускатна (перехватка):  Новинка, Доля,  5 гр  11 
грн 

Мускатна Бальзам (круглий) 5 гр 11 
грн 

   
Декоративна (гарнюсенька)  11 

грн 
Крупноплідна Народна (до 20кг і більше)  11 

грн 
	
Кабачки 	
 Білоплідні Сорти: Аспірант (кущовий), Білоплідний (кущовий), Грибовський 

(плетистий) – 1 пакет – 15-20 нас 
11 
грн 

  Гібриди: Барон F1, Ленуца F1, Міледі F1 (кущові, врожайні, 
переважно жіночий тип цвітіння, довге плодоношення) – 1 пакет – 
7 насінин 

15  
грн 

 Цукіні зелені Сорти: Аеронавт, Скворушка, Рада, Смугастий, Чорний красень 
(лежкість 2-3 місяці) – 1 пакет – 10-15 насінин 

11 
грн 

 Цукіні зелені Сорт Сорая  - 10 насінин 7 
грн 

  Гібрид: Самсон F1 – кущовий, врожайний, жіночий тип цвітіння, 
врожай до морозів. 1 пакет - 7 насінин 

15 
грн 

 Цукіні жовті Сорти: Хелена, Світозар, Золотинка – популярний, ніжна смачна 
м’якоть – 1 пакет – 10-12 насінин 

11 
грн 

 Цукіні білі Сорт Чаклун 11 
грн 

 Суміш сортів  (білі, жовті, зелені) – 1 пакет – 5 гр 12  
грн 

Кабачки (фермерська упаковка) 
 Гібриди Барон F1, Самсон F1, Ленуца F1 – 50 насінин 83 

гр 
 Сорти  Аспірант, Білоплідні, Світозар, Золотинка, Аеронавт 15 грамів 60 

гр 
	

Квіти – 20 грн (0,2 – 1 гр) 
Аквілегія (водозбор) махрова 

суміш 
Іпомея Спалах блискавки 
крупноцвіткова голуба 

Мірабіліс червоний (нічна 
красуня) 

Астра лососева Валькірія 1 гр Мірабіліс різнокольорова суміш Настурція (красоля) 
Астра Зефір біла 1 гр Астра Супер Суміш піоновидна Жоржина однорічна 

Колтнесс 
Соняшник декоративний 

Золоте сонце 
Матрикарія (махрова ромашка) Астра червона с каймою 

Король Артур 1 гр 
Астра малинова піоновидна 

Марьяна (70 нас) 
Майорці (цинія) велетень Чорнобривці низькорослі 
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Чорнобривці високорослі Матіола (нічна фіалка) Мальва махрова біла (20 
нас) 


