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      Присадибне господарство  

         Родини Білоус 
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  Наша сім’я проживає в селі Прислуч Полонського р-ну Хмельницької обл.  Це мальовниче затишне місце на межі двох  

областей (Житомирської та Хмельницької). За роки праці на Родові землі, ми набули чималого практичного 

досвіду, яким охоче ділимось з іншими людьми.  

  Змалку навчені любові до з землі, цінуємо й бережливо ставимось до всіх її багатств. 

  Вже багато років є учасниками різних сільськогосподарських виставок, ярмарків майже в усіх регіонах України. 

  Своєю чесністю та добросовісністю заслужили визнання та довіру в людей, авторитет у городників, квіткарів. 

  Основні напрямки нашої діяльності - це   : 

1) вирощування весняної розсади овочів та квітів ; 

2) вирощування квітів у підвісних горщиках (петунія, сурфінія, брахікома, пеларгонія, бакопа, газація, флокси та 

ін. ) ; 

3) збір та реалізація сортового насіння колекційних томатів, перців, баклажанів, баштанних культур ; 

4)  вирощування та впровадження сортової насіннєвої картоплі ;  

5)  вирощування та реалізація органічної продукції овочів ; 

6) послуги по ландшафтному дизайну та озелененню ; 

7) консультації ;  

  На цей час маємо гарну колекцію із більше 300 видів квітів, 50 сортів перцю, 20 сортів баклажанів, більше150 сортів 

помідор, біля 50 сортів картоплі та інших городніх та декоративних культур. За багато років випробували 

безліч сортів і залишили, на нашу думку, найкращі, найурожайніші та найстійкіші до життєвих випробувань. 

  Продукція, яка виробляється в Присадибному господарстві Родини Білоус, є високоякісною. Для нас принципово 

вибирати тільки найкраще насіння та вирощувати якісний посадковий  матеріал. 

  В даному каталозі пропонуємо як однорічні так і багаторічні рослини, а також багаторічники, які 

використовуються  як однорічні. Ми співпрацюємо з такими світовими квітковими компаніями як Pan 

American, Hem Zaden,  Syngentа Seeds т ін. Усі рослини однорідні  відповідають сортотипу.  

  Асортимент в нашому каталозі постійно оновлюється , ми слідкуємо за світовими подіями квіткового ринку, 

відвідуємо спеціалізовані виставки, самі є їх учасниками . Листуємось з відомими  вітчизняними та 

зарубіжними селекціонерами, розвиваємось. 

  Пропонуємо вам, дорогі друзі, оцінити нашу працю. Зверніть будь-ласка, увагу на те, що ми не просто реалізатори, а 

квітникарі – практики. Бажаємо усім наснаги, рішучості, завжди гарного настрою та здоров’я в прекрасній 

меті – створювати райські куточки на Рідній землі!!! 
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                Зміст 
4.          Агератум 
5.          Антірінум 
6.          Айстра бордюрна 
7.          Адоніс Літній 
8.          Бальзамін 
9. Бакопа 
10. Бегонія 
11. Бругмансія деревовидна 
12. Вербена 
13. Віолла 
14. Газація 
15. Гвоздика 
16. Гербера 
17. Георгіна 
18. Гейхера 
19. Гіпсофіла елегантна 
20. Дзвоник   довгостобчиковий 
21. Діхондра 
22. Еустома 
23. Катарантуc 
24. Колеус 
25. Клеома 
26. Лобелія 
27. Лютіки 
28. Міна витка 
29. Остеоспермум 
30. Очиток шестикутний 
31. Петунія 
32. Перикалліс 
33. Пеларгонія зональна 
34. Папороть 
35. Перила 
36. Сальвія 
37. Соняшник низькорослий 
38. Сульфінія 
39. Тюльпан 
40. Флокс 
41. Фуксія 
42. Хризантема 
43. Хоста 
44. Целозія 
45. Цикламен 
46. Чорнобривці 
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    … Агератум… 
   Ageratum(однорічна) 
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    …Антірінум… 
              (Львіний зев) 

 Antirrhinum(багаторічник використовується як однорічник) 
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     …Айстра бордюрна… 
 

Aster (однорічна) 
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           …Адоніс Літній…  

          

   Adonis letnij (однорічна) 
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     …Бальзамін… 

    

 Impatiens (багаторічник використовується як однорічник) 
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    …Бакопа… 
 

  Bacopa (однорічна) 
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      …Бегонія… 
  Begonia (багаторічник використовується як однорічник) 
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…Бругмансія деревовидна… 
Brugmansіa (багаторічна) 
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    …Вербена… 
 Verbena(однорічна) 
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    …Віолла… 
  Viola (дворічна) 
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     …Газанія… 
  Gazania (багаторічник використовується як однорічник) 
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   … Гвоздика … 
 Diabunda (однорічна) 
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    …Гербера… 
   Gerbera (багаторічна) 
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       …Георгіна… 
  Dahlia x Hybrida (однорічна) 
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      …Гейхера… 
 Heuchera  (багаторічна) 
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       …Гіпсофіла елегантна… 
 Gypsophila elegant (багаторічна) 
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…Дзвоник   довгостобчиковий … 
Campanula longistyla(однорічна) 
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      … Діхондра… 
Dichondra Argentea(багаторічник використовуться як однорічник) 
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      … Еустома … 
 Eustoma (багаторічник використовується як однорічник) 
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     …Катарантуc… 
  Catharanthus (багаторічник використовується як  однорічник) 
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      …Колеус… 
Coleus (багаторічна) 
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     …Клеома… 
Cleome (однорічна) 
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       …Лобелія… 
 Lobelia (однорічна) 
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      …Лютіки… 
                   (Ранункулюс) 

Ranunculus (багаторічник використовується як однорічник) 
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     …Міна витка… 
Mina lobata (однорічна) 
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   …Остеоспермум… 
 

 Osteospermum(багаторічник використовується як однорічник) 
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     …Очиток шестикутний… 
 Sedum sexangulare. (багаторічна) 
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       …Петунія… 
Petunia (однорічна) 
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    …Перикалліс… 

Pericallis (багаторічник використовується однорічник) 
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     …Пеларгонія зональна… 
Pelargonium(багаторічна) 
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    … Папороть… 
 (багаторічна) 
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      …Перила… 
Perilla frutenscens (однорічна) 
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      … Сальвія … 
Salvia(однорічна)      
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   … Соняшник низькорослий… 
Helianthus (однорічна)     

     
 

 

                                                      

 

 



39 

 

     …Сульфінія… 
Surfinia (однорічна) 
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     … Тюльпан … 
Túlipa (багаторічна) 
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     …Флокс… 
Phlox (однорічна) 
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     …Фуксія… 
Fuchsia ( багаторічна ) 
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     …Хризантема… 
Chrysanthemum (багаторічна) 
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       …Хоста… 
Hosta (багаторічна) 
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     …Целозія … 
Celosia  ( однорічна ) 
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      …Цинерарія… 
Dusty miller  ( багаторічна ) 
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    …Цикламен… 
Cyclamen (багаторічна) 
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    …Чорнобривці… 
French Marigold (однорічна) 
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Контакти: 

0973890409 

0636780134 

Білоус Олександр 

www.Bilous.in.ua    

e-mail:ewroiva7@ukr.net mail@bilous.in.ua 


