
Дорогі огородники та дачники ! 
 
    Наша сім’я живе в селі на родовій землі, і з покоління в покоління займається 

вирощуванням різних овочевих культур. З роками у нас зібралась гарна колекція з 

достойних рослин. Для нас принципово вибирати тільки найкраще насіння, щоб воно 

було найвищої якості. Все робимо вручну, на засадах органічного землеробства, з 

любов’ю. Насінини з нехарактерною формою, нестандартні вибраковуються. Тобто 

кожна насінинка проходить через наші руки. У нас немає гібридних та генетично 

модифікованих культур, із всіх сортів ви зможете самостійно зібрати насіннячко.  

    На сьогоднішній день маємо найбільшу приватну колекцію сортів перцю в Україні а 

також більше 140 сортів помідор, 9 сортів баклажан, 50 сортів картоплі. За багато 

років випробували безліч сортів і залишили, на нашу думку, найкращі, найврожайніші 

і найстійкіші до життєвих випробувань. 

    Асортимент нашого насіння постійно оновлюється, ми в курсі всіх світових подій на 

аграрному ринку, відвідуємо спеціалізовані виставки, самі є їх учасниками. 

Листуємося з відомими вітчизняними та зарубіжними селекціонерами, розвиваємось. 

    Насіння в пакетиках розфасовано так :  

Баклажани – по 20 шт. 

Перці – по 30-40 шт. 

Томати – по 20 шт. 

Бажаємо вам, дорогі друзі, зробити вдалий вибір, запастись гарним насінням, 

прикласти трішки праці і любові та зібрати добрий Урожай ! Нехай у вас все буде 

набагато, набагато краще ніж у нас!  Удачі вам !!!  

 

 



Баклажани каталог 
 

Сніжний 

 
 

Новинка ! Перспективний білий сорт . Кущ висотою до 

90 см. Плоди довжиною до 40 см, шкірка тоненька , 

ніжна , білого кольору , без гіркоти , вагою до 500 гр. 

Дуже гарні , незвично-привабливі . Вдвічі дорожче 

цінуються на ринку . 

 5 грн. 

 

 

Полосатий Рейс  
 

 
 

Новинка ! Середньостиглий . Одночасно зав’язує більше 5ти плодів . Плоди 

циліндричні білі в густу світло фіолетову полосу масою до 350 гр , довжиною до 30 

см. М’якуш ніжно-білий , позбавлений гіркоти. Гарно готується на грилі. Цікаве 

забарвлення та смак плоду приверне увагу ваших гостей. Кущ гарний до 80 см, 

прямостоячий. Улюбленець грядки !   

5 грн. 

 

 

 

  



Бізе 

  
Середньостиглий, 

низькорослий сорт. 

Плоди білі з ніжно-

фіолетовим рум’янцем, 

округлої форми . Окремі 

плоди досягяють1кг. 

М’якуш білий,ніжний, 

без гіркоти , можна 

споживати навіть у 

сирому вигляді. А коли приготувати його в яєчному 

клярі, то він смакує як ніжне філе риби. Малонасінний, 

тому в розрізі має привабливий вигляд і не чорніє. 

Диво грядки !  

 5 грн. 

 

 

Зелена Поляна 

 
Унікум ! Ранній, низькорослий. Плоди 

великі , овальної форми, масою до 1 

кг,світло-зеленого приємного кольору. 

М’якуш ніжний не тьмяніє при кулінарній 

обробці. Стійкий до захворювань. Цей 

чудо баклажан уже в перший рік став 

фаворитом нашої грядки. Вдвічі дорожче 

цінується на ринку. Рекомендуємо !   

5 грн. 

 

  

 

 

Донецький Урожайний 

 
 

Сорт ранній. Плоди крупні, циліндричні 

довжиною до 30 см. Одночасно зав’язує 

багато плодів. Супер урожайний. Має 

насичений фіолетовий колір. Плоди не 

гірчать, ідеальні для грилю. На ринку 

користуються попитом.   

5 грн. 

 

  

 



Геліос 

 
Надранній сорт. Кущ низькорослий, гарно 

зав’язує плоди, які мають ідеально-круглу 

форму фіолетового забарвлення. Виведений 

донецькими селекціонерами і цінується як 

один із найкращих сортів за смаковими 

якостями.   

5 грн. 

 

  

 

 

 

Вакула 

 
Ранній високопродуктивний сорт баклажана. 

Плід видовжено-овальної форми з 

гладенькою шкірко, насиченого темно-

фіолетового кольору досить великих 

розмірів. Деякі плоди досягають 1 кг. 

Шкірка тоненька,м’якуш світлий без 

гіркоти. Насіння мало і зосереджено воно в 

нижній частині плоду. Схема висадки 

розсади 100/50см. Годиться для свіжого 

ринку і різних видів переробки.   

5 грн. 

 

 

Сибірський Велетень 
 

Новинка «Сибірського Саду». Ультра 

ранній ! Якщо бажаєте мати плоди 

баклажанів раніше томатів, то посадіть цей 

сорт. Плоди темно-фіолетові, глянцеві, 

видовжено-овальні за формою нагадують 

меч. Масою 300 – 400 гр, насіння дрібне і 

не помітне. Кущ низькорослий, стійкий. 

Дуже урожайний і смачний сорт 

баклажану.   

5 грн. 

 

 

  

 

 



Чорний Красень 
 
Ранній, високоврожайний сорт з видовжено 

овальними плодами. Рослина міцна, 

відкритого типу. Швидко нарощує листовий 

апарат. Формує по 15  25 плодів залежно від 

періоду висадки. Плоди фіолетові 

довжиною 20 см,в діаметрі 6 см, з 

гладенькою шкіркою, блискучі, дуже 

вирівняні, легко набирають масу до 200 - 

300 гр. М’якуш світлий, щільний без 

гіркоти. Сорт дуже урожайний з 

довготривалим плодоношенням.   

5 грн. 

 

 

 

Каталог Солодкого перцю 

 

 

 
 Паланська Бабура 

 

 
Ранній, плід зелений/ червоний,великий, 

кубовидний, м’ясистий, один з найперших 

поспіває на грядці, надзвичайно солодкий, 

гарно смакує у свіжому вигляді та в 

консервації. Кущ прямостоячий, не вимагає 

підв’язування, рясно вкритий листям. 

5грн. 

 

  

 

 



 

Лада 

 
Новинка селекції НОБ УААН , дуже 

ранній, високо урожайний, холодостійкий 

сорт. Колір світло-зелений, а потім 

червоний, плід зрізаний конус, маса 100 – 

120 гр, окраса любої грядки. 

5грн. 

 

0312  

 

 

 

 

 

Лєна 
 
Ранній, рясний, в технічній стиглості 

плоди світло-зелені, в біологічній – 

яскраво жовті. Вага 120 – 150 гр.Ідеально 

підходить для фарширування, салатів, має 

відмінні смакові якості. Цей перчик 

оселиться на вашій грядці назавжди. 

5грн. 

 

 

 

 

 

  

Капітошка 
 

Суперрясний! Завязує плоди в три яруси, 

вирізняється дружнім дозріванням 

перчин, один з найперших сортів, який 

порадує вас спілими плодами. Форма 

плоду – видовжений,ідеальний конус 12 – 

14 см, яскравочервоний, ідеальний для 

фарширування заморозки та приготування 

лечо. Вага плоду до 150 гр. Кущ 80 см 

гарнооблиствений, що захищає плоди від 

сонячних опіків. 

5грн. 

 

  

 



Ратунда 
 

Червона,солодка. Один з найкращих 

сортів для консервування,жарки. Самий 

м’ясистий і солодкий. Товщина стінки до 

8 мм. Рослина гарно розвивається при 

повітряній і ґрунтовій засусі. Плоди 

закриті від сонячних опіків буйним 

листям. 

5грн. 

  

 

 

 

 

 

Леся 

 
Перець власної селекції. Чудо на городі ! Ранній дуже продуктивний сорт солодкого 

перцю для вирощування у відкритому і закритому ґрунті. В технічній стиглості  

темно-зелений, в біологічній – насичено червоний. Товщина стінки 7-9 мм. Перчик 

привабливої пірамідальної форми. Одночасно формує до 10 однорідних плодів  

середньою масою 100 -150 гр. Надзвичайно солодкий, діти із задоволенням смакують 

саме цим перцем. Завдяки високому вмісту сухих речовин добре використовувати для 

заморозки, а також для свіжого ринку. Плоди щільні, довго зберігають зовнішній 

вигляд, транспортабельні. Використовуємо для фарширування, салатів,консервації. 

Рекомендуємо ! 

5грн. 

 

 

 

 

 

 



Ода 
 

Ранній високоврожайний сорт. 

Унікальне фіолетове забарвлення 

перцю в технічній стиглості робить 

його лідером по продажу на ринку. В 

біологічній стиглості – 

темновишневий.Має приємний смак і 

насичений аромат.Вага плоду 100 – 

120 гр, охайної конусовидної форми. 

Кущ низькорослий,що робить його 

стійким до природніх стихій. Ви 

порадуєте своїх гостей яскравим, 

незвичним салатом з цього перцю. 

5грн. 

 

Яросвіт 
 

Новинка ! Дуже продуктивний 

ранньостиглий сорт від жовтого до 

насиченого оранжевого кольору. 

Плоди видовженні конусоподібні до 

15 см. Товщина стінки 5-6 мм. 

Найближчим часом заслужить 

популярність серед овочівників, 

завдяки своїй витривалості і стійкості 

до несприятливих умов вирощування. 

Рекомендуємо ! 

5грн. 

 

 

 

Богдан  
 

Ранньостиглий сорт для відкритого та 

закритого ґрунту. Плоди 9 – 11 см 

кубовидні,трьохкамерні. Дозріває із 

темно-зеленого в золотисто-жовтий . 

Середня маса до 200 гр,товщина 

стінки 7 – 9 мм. Дуже солодкий,будете 

смакувати як яблуко. Надає приємного 

аромату борщам та супам. Є лідером 

продажу на ринку ! 

5грн. 

 

  

 



Озарок Гігант 
 

Унікум ! Єдиний ранньостиглий сорт з 

такими великими плодами до 500 гр. 

Червоний, приємний на смак. Вразить вас 

своєю формою та величиною плодів. 

Стійкий до вірусу та бачної мозаїки та не 

достатку вологи. 

5грн. 

 

 

 

 

 

 

Водолій 
 

 

Новинка ! Ранній, зелений / червоний. Довжиною більше 23 см. Дуже солодкий, 

салатний. Кущі високорослі до 1 м ( потребує підв’язки ) чудо грядки ! Такого 

врожайного сорту ви ще не бачили. Зірвете очі сусідам !  5грн. 

  

Гурме 

 
Середньоранній. Головна особливість 

сорту – надзвичайний колір і висока 

товарність. Високо цінується на ринку 

свіжих овочів. Плоди призмо видні , 

чотирьохкамерні, при дозріванні 

переходять з темно-зелених в глянцево-

оранжеві. Середня маса 200 – 250 гр. 

Товщина стінки 6 – 7 мм. Його 

дивовижний смак оцінять най 

прискіпливіші гурмани. Для 

вирощування в теплицях та відкритому 

ґрунті. 5грн. 



Золотий Патно 
 
Кущ низькорослий, але дає великі 

жовті плоди довжиною до 25 см. 

Смачний, гарно виглядає в свіжих 

салатах ідеально-нарізаними кільцями. 

На ринку свіжих овочів користується 

неабияким попитом. Стійкий до вірусу 

та бачної мозаїки й плямистості перцю. 

5грн. 

 

 

 

 

 

Пастух 

 

Ранній сорт. Світло-зелений / 

червоний. Продуктивний. Плоди 

продовгуваті, конусоподібні, більше 15 

см. Товщина стінки 5- 6 мм. Має гарні 

смакові якості. Завдяки високому 

вмісту сухих речовин широко 

використовується для заморозки та 

свіжого ринку. Кущ середньо рослий , 

багатолистний, стійкий до засухи та 

хвороб. 

5грн. 

  

 

 

Пєтушок 
 

Новинка ! Ранній, середньо рослий 

сорт перцю. Цікава особливість в тому, 

що хоч плоди і невеличкі, але вагою до 

130 гр. Самий товстостінний ! Ви 

вперше покуштуєте настільки 

солодкий та смачний перчик і 

назавжди залишите його в себе на 

грядці. Його червоні круглі плоди 

гарна окраса будь-якого столу. Рослина 

добре переносить легку напівтінь, 

листя вирізняється насичено-зеленим 

кольором. Рекомендуємо! 

5грн. 

 



Фіолетовий туман 
 

Середньоранній. Має унікальне 

фіолетове забарвлення, яке в біологічній 

стиглості переходить в шоколадно-

вишневий. Плоди з тупим кінчиком, 

направлені донизу. Має чудові смакові 

якості, дуже солодкий, сильний аромат. 

Універсальний у використанні. 

5грн. 

 

 

 

 

 

  

Альба 
 

Середньоранній, цікавий сорт перцю. 

Спочатку кремового кольору з переходом 

у ніжно-оранжевий, а в біологічній 

стиглості – яскраво-червоного. Плоди 

видовжені (15 см) кубовидні. Товщина 

стінки 6- 7 мм. Вага до 250 гр. Кущ 

міцний, за літо формує три яруси, 

залишиться на вашій грядці улюбленцем. 

Рекомендуємо ! 

5грн. 

 

2106 

 

Велика Берта 
 

Новинка 2012 р. Солодкий сорт одного 

із самих великоплідних перців. Вага до 

500 гр, стінки достатньо товсті, 

характеризується високими смаковими 

якостями, має гарний товарний вигляд. 

Плоди до 20 см зелені / глянцево-

червоні. Кущ сильний, високий, 

прямостоячий. 

5грн. 

 

 

 

  

 



Гажарога 
 

Дуже крупний рясний перець. Плоди від 

темно-зеленого до яскраво-червоного 

кольору. Смачний, стійкий до 

захворювань. Використовують для 

сушки, консервування та споживання в 

свіжому вигляді. Довжина плоду до 18 

см, товщина стінки 5 – 6 мм. 

5грн. 

 

 

 

 

 

 

Золотий Ювілей 
 

Середньоранній. Плоди розміром 9/ 11 

см, вирівняні, чотирьохкамерні. 

Дозрівають із світо-зелених до яскраво-

жовтих. Масою до 200 гр, товщина 

стінки близько 7 мм. Рослина міцна з 

добре розвинутою листовою розеткою, 

яка гарно захищає плоди від сонця. 

Використовується для переробки та 

свіжого ринку. Рекомендуємо ! 

5грн. 

 

 

 

 

Анастасія 
 
Ранній, високопродуктивний сорт, 

достигання плодів дружнє. Плоди 

направлені в гору, червоні, м’ясисті, 

дуже смачні , вагою 200 – 250 гр. Сорт 

витривалий, стійкий до погодних умов. 

Рекомендовано для вирощування на 

всій території України. 

5грн. 

 

 

 

 

  



 

Вайт Мун ( Білий Місяць )  
 

Ранній низькорослий сорт. Плоди в 

технічній спілості – білі, в біологічній – 

яскраво червоні. Супер рясний ! пальця 

ніде просунути. Має приємний смак і 

аромат. Кущі компактні, тому можна 

використовувати більш загущену 

посадку. Ви його полюбите !  

5грн. 

 

  

 

 

 

 

Едальго 
 
Перець супер ! Всім перцям – Перець ! 

Надранній. Плоди ніжно-кремові з 

переходом в оранжевий, а тоді 

яскраво-червоний , глянцевий колір. 

Перчини направлені вгору, кубовидної 

форми. Вага до 350 гр, дуже 

товстостінний, надзвичайно солодкий 

Формує кілька ярусів і плодоносить до 

самих заморозків. Самий стійкий до 

нестачі вологи і сонячних опіків. 

Фаворит нашого городу вже 15 років. 

Наше захоплення перцями почалось 

саме з цього сорту. Перець для душі і 

бізнесу !!! 5грн. 

 

Колобок 
 
Сорт середньоранній, забарвлення від 

темно-зеленого до приємного червоного. 

Форма плоду кругла, зав’язує безліч 

перчин на кущі. Дуже солодкий, 

товстостінний (до 9 мм). Гарно 

розвивається навіть у стресових умовах, 

при жарі і засусі. Універсального 

призначення. 

5грн. 

 

 



Еней 
 

Середньостиглий суперврожайний сорт 

золотистого перцю. Плоди масою до 250 

гр. Дуже солодкий, смачний, є окрасою 

любої грядки. Гарно зберігається, 

транспортабельний, стійкий до вірусу та 

бачної мозаїки. Цей сорт принесе вам 

задоволення ! 

5грн. 

 

 

 

 

  

Каліпсо 
 

Ранній сорт. Світло-зелений / жовтий. На 

одній рослині формується 14 – 18 плодів : 

довжина 7 – 9 см, ширина 6 – 8 см, масою 

150 – 200 гр. Низькорослий, стійкий до 

засухи і хвороб. Рекомендується для 

фермерських господарств, завдяки 

стандартній формі плоду і високій 

врожайності. 

5грн. 

 

  

 

Ніжність 
 
Ранній сорт. Плід світло-зелений з 

переходом у червоний, видовженої 

призмо видної форми. Товщина стінки 6 

– 7 мм, масою 300гр. Перчини на кущеві 

направлені вгору. Особливість сорту – 

ніжний неповторний смак , який вас 

приємно здивує і ви полюбите його 

назавжди. Ідеально підходять для салатів 

і солодких лечо. 

5грн. 

 

 

 

 

  

 



Зірка Сходу Червона  
 

Новинка ! Середньоранній, плід зелений, 

в біологічній стиглості – червоний, вага 

250 гр, призмо видний, довжина 10 – 13 

см, стінка 7 – 9 мм. Солодкий, 

ароматний. Перчини трьохкамерні 

направлені вниз. Універсальний в 

використанні.  

5грн. 

 

 

 

 

  

Текла 
 

Ранній сорт жовто-оранжевого перцю , 

плоди блочного типу, розміром 8 / 10 см, 

вирівняні, трьох, чотирьохкамерні, масою 

200 гр, Має високі смакові якості. 

Характеризується стабільністю форми, 

лежкістю, транспортабельністю та гарним 

товарним виглядом. 

5грн. 

 

 

 

 

  

Надєжда 
 

Середньоранній сорт. В технічній 

стиглості плід має світло-зелений колір, в 

біологічній – перламутрово-червоний. 

Вага 350 – 400 гр, достатньо товстий до 

11 мм. Замашний,кубовидний перець. 

Рослина міцна. Плоди гарно захищені від 

сонячних опіків. Високоврожайний сорт, 

легко транспортується на великі відстані. 

За якістю плодів не поступається любому 

голландському сорту. 

5грн. 

 

  

 

 



Айвенго 
 

Ранній. Плоди конусоподібні, до 15 см, 

дуже рясний, від світло-жовтого до 

яскраво-червоного, є лідером на ринку, 

має гарний смак, добре сушиться, 

консервується. Сорт стійкий до посухи. 

Кущі середньо рослі, міцні. Завжди 

будете з врожаєм ! 

5грн. 

 

 

 

 

  

Шарокшари 

 
Ранньостиглий сорт чудового перцю ! 

Дуже продуктивний. Плоди розміром 8 / 

12,блочні, трьохкамерні, при дозріванні 

переходять з світло-жовтого в яскраво 

оранжево-червоний колір. Рослина, міцна, 

відкрита, прямостояча. Плоди направлені 

угору, добре захищені від сонця. 

Одночасно формує до 8 – 10 однорідних 

плодів, масою 200 – 250 гр. Товщина 

стінки 7 – 8 мм. Перчини щільні, довго 

зберігають гарний вид та блиск. Сорт 

посухостійкий, але при достойному 

догляді порадує вас щедрим урожаєм. 

5грн. 

 

Юпітер 
Сорт голландської селекції. Середньоранній, кубовидний. Строк дозрівання 76 днів. 

Колір темно-зелений, що змінюється на червоний. Стінки плоду середньої товщини, 

розмір 12 / 14 см, вага до 200 гр. Рослина середньо росла, добре вкрита зеленим 

листям. Призначений для свіжого споживання і переробки, добре зберігається і 

транспортується. Для вирощування у відкритому та закритому ґрунті. 5грн. 

 

Апле 
Середньоранній. Унікальної форми і окраски : від приємно зеленого до насичено 

оранжевого кольору. Невеличкий, акуратної видовженої форми, до 100 гр. Ідеальний 

для фарширування, запікання та цілісного консервування. Дуже милий ! На кущі 

зав’язується безліч плодів. Рекомендуємо ! 5грн. 

 

 



Кристал 
Ультра ранній ! Якщо бажаєте мати найпершими червоні плоди перцю – то маєте 

придбати саме цей сорт. Плоди невеликі, конусоподобні вагою 80 – 120 гр золотистого 

кольору, який жваво червоніє. Чим більше його збираєте, тим більше його зав’язується 

на кущі, супер рясний, ідеальний для фарширування і заморозки. Сорт перевірений 

часом і кліматичними умовами. З нами вже більше 15 років. Рекомендуємо ! 

Всі сорти перців по 5 грн. 

 

Каталог Помідор 

Низькорослі сорти 

 
Чорний Тюльпан 

Дуже ранній, низькорослий. Крупний плід, вагою до 

400 гр з темним відтінком, солодкий на смак. 

Салатного типу. 4 грн. 

 

  

 

 

 

 

Рання Любов 
Дуже рання, низькоросла, середня вага 300 – 350 гр. 

Плід насичено-рожевого кольору, щільний, чудовий на 

смак, салатного типу. Один із перших порадує вас 

спілими плодами. 4 грн. 

 

  

 

 

 

Золота Королева 
Рання, плоди насиченого жовтого кольору, сплюснуті, 

вагою до 400 гр. солодкі, шільні, стійкі до 

розтріскування, салатного типу, гарної форми. Стане 

вашим улюбленцем. 4 грн. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Серце Буйвола 
Цей сорт один з найперших порадує вас крупними до 

600 гр плодами-серцями, ідеальними за формою, 

дуже м’ясистими, малонасінними. Ягода приємного 

рожевого кольору, в розрізі сипка, соковита. 

Плодоносить до самих заморозків. Листя дрібне, не 

буйне, тому доцільно використовувати загущену 

посадку. Чудо !  6 грн. 

 

 

 

 Оберіг 
Рання, продовгувата слива темно-жовтого кольору. 

Солодка, дієтична, малий вміст пуринових кислот. 

Улюбленець дітей. Рекомендуємо !  4 грн. 

 

 

  

 

 

 

 

Мить 
Дуже рання продовгувата червона слива з дзьобиком. 

Плоди м’ясисті, щільні, однорідні, дружні в 

достиганні. Чудова на квашення та маринування. Не 

потребує підв’язування, стійка до хвороб. 4грн. 

 

  

 

 

 

 

Ляна 
Дуже рання. Має високу урожайність, гарний 

товарний вид. Плоди круглі, червоні масою до 120 гр, 

сорт провірений і знаний в овочівництві.  3 грн. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Оранж 
 

Супер рання! Сама перша помідорка оранжевого 

кольору, яка поспіє у вас на грядці. Дуже солодка, 

смачна, дуже рясна, з двох кущів – відро. Придатна для 

консервування, сушки. Кущ міцний не потребує 

підвязування та пасинкування. Наш улюбленець. 

Рекомендуємо !  5грн. 

 

 

  

Мар’юшка 
 

Рання, ідеальна слива червоного кольору. Плоди шільні, 

стійкі до розтріскування до 100 гр. Сорт відзначається 

стійкістю до фітофторозу, рясним, довготривалим 

плодоношенням. Ідеальний для свіжого ринку і 

консервування.  4 грн. 

 

  

 

 

Петруша Огороднік 

 
Новинка «Сибірського Саду» ! Дуже рання. Плоди 

рожеві довжиною до 10 см, вагою 300 гр , крупні, 

щільні. Чудо і смакота. Скуштуйте !  5 грн. 

 

  

 

 

 

 

Дама 

 
Супер ! Рання, продовгувата слива з носиком. Плід 

гарного насиченого кольору з високим вмістом 

лікопену, рівномірно достигає і має дуже високу 

врожайність, смачний, солодкий, щільний, 

універсальний у використанні. Кущ компактний, до 35 

см заввишки, не потребує опор, рослина міцна, 

гарнооблиствена темного забарвлення, дає гарну 

розсаду, абсолютно не хворіє, Чудо ! 5грн. 

 

  

 



Юлічка ( Росія ) 

 
Ранньостигла червона слива подовжено-овальна, 

зав’язує плоди при любій погоді. Чудо грядки ! 

Настільки врожайний сорт, що через плоди не видно 

листя. З куща - відро чудових плодів для 

консервування, соків. При нарізанні не розтікається, 

що робить ідеальною для сушки. Дуже стійка до 

захворювань ! Супер ! 6грн. 

 

  

 

Міні-оранж Кімнатний 

 
США. Унікум ! Кущ до 50 см. Плоди оранжеві 30 – 

50 гр. Супер солодкий, для дитячого харчування. 

Якщо вирощувати на грядці, то можна висаджувати 

через 25 см. Цей томат буде окрасою вашого 

підвіконня і улюбленим десертом. Рекомендуємо !  

4 грн. 

 

 

  

 

Бодрость 

 
Середньостиглий. До 60 см висотою. Ягода м’ясиста, 

солодка, щільна видовжена слива насичено-

оранжевого кольору вагою 150 гр. Для салатів та 

консервування, багата на каротин. З куща до 8 кг. 

Стійка до захворювань і посухи.  4 грн. 

 

  

 

 

 

Північна Королева 
Ранній сорт. Плоди крупні до 300 гр, яскраво-

червоні, красивої округлої форми, щільні і м’ясисті, 

без зеленої плями у плодоніжки, добрі на смак. 

Легко адаптується до вирощування в різних 

кліматичних зонах.  4 грн. 

 

  

 

 



Шейк 
Ранній сорт висотою до 50 см, високопродуктивний. 

Для відкритого ґрунту, кущ міцний, компактний, не 

потребує пасинкування і підв’язки. Плоди червоні 

сливи масою 80 гр, не тріскають, гарно переносять 

сонячні опіки, дуже дружнє достигання, легко 

зібрати з куща відро врожаю. Ідеальний для 

цільноплідного консервування. Наш улюбленець.   

6 грн. 

 

  

Кімберліно 
Новинка ! Ультра ранній низькорослий сорт типу 

черрі. Плоди червоні масою 50 гр ідеально-круглі, 

дуже солодкі. Дружнє дозрівання плодів навіть в 

посушливих умовах. Висока стійкість до хвороб. 

Кущі рясно вкриті плодами. Для цільноплодного 

консервування та свіжого ринку.  6 грн. 

 

  

 

 

Поліччіно 
Новинка ! Ультра рання низькоросла слива типу 

черрі. Плоди червоного глянцевого кольору з 

дзьобиком. Дуже рясні, плодоносить все літо і осінь. 

Це треба бачити ! Дуже солодкі і гарні в банці. 

Вдвічі дорожче цінуються на ринку свіжої продукції.   

6 грн . 

 

  

 

 

Фатіма 
Ранній сорт гарних рожевих помідор до 300 гр. 

Плоди м’ясисті, солодкі, сипкі в розрізі, для салатів і 

соків. Стійка до захворювань та сонячних опіків. 

Рекомендуємо! 

 4 грн. 

 

 

 

 

  

 

 



Левове Серце 

 
Супер ! Новинка ! Ранній сорт детермінантного 

типу. Плоди плоско округлі, ідеальні, не 

розтріскуються, високої платності, глянцево-

червоного кольору. Ідеальний для ринку. А 

урожайність треба тільки бачити ! Кущі міцні, стійкі 

до захворювань. Перевага цього сорту це розмір( до 

350 гр ), смак, транспортабельність, зберігання, 

товарний вигляд. Чудо на грядці !  10 грн. 

 

  

Ем-Чемпіон 

 
Середньостиглий, до 70 см заввишки. Плід округло 

видовжений. Цікавий в кольорі : червоно-рожево-

оранжевий. Вагою до 700 гр, цукристий, 

надзвичайна врожайність, стійкий до хвороб. Цей 

томат не покине вашу грядку ніколи !  8 грн. 

 

 

 

 

  

Санька 

 
Супер ранній сорт висотою 60 см. Плоди щільні, 

круглі, червоні до 150 гр, користується широкою 

популярністю серед овочівників. Сорт стійкий до 

засухи, плоди не розтріскуються при надлишку 

вологи.  3 грн. 

 

  

 

 

 

Джамберг 

 
Ранньостиглий сорт висотою 60 см. Плід круглий, 

червоний, вагою 100 – 120 гр, щільний, кисло-

солодкий, Ідеальний в банку. Стійкий до вірусу 

фітофторозу. Рослини цього сорту – справжнє свято 

врожаю на грядці !  6 грн. 

 

  

 



Врємєна Года (Росія) 

 
Середньостиглий сорт. Новинка ! Кущ висотою 70 

см. Шедевр по урожайності з масивними плодами, 

400 – 450 гр. Особливість – тривалий період 

дозрівання з почерговою зміною кольору від 

жовтого до оранжевого і в стиглості – червоного. 

М’якуш м’ясистий, солодкий, з густим смачним 

соком. Вам сподобається.  8 грн. 

 

  

 

Прима 

 
Детермінантний ранньостиглий сорт до 70 см. 

Плоди червоні, гарні, круглі до 250 гр. Відноситься 

до категорії томатів, які мають високу щільність. 

Супер урожайні, довгий період плодоношення. 

Добре зберігаються на кущі, транспортабельні з 

гарним товарним виглядом. Дає стабільний урожай 

на всіх типах ґрунтів. Цей сорт поруч з нами вже 10 

років. Рекомендуємо!  5 грн. 

 

  

Царський Подарок рожевий 
 

Ранній детермінантний сорт. Плоди – гіганти ! 

Вражає своєю красою і величчю плодів ! Помідора 

до 1 кг, в розрізі сипка, наче з білим інеєм, кисло-

солодка, салатного типу і для переробки. Сорт 

врожайний, один із найкращих в колекції. Супер !  

10 грн. 

 

 

  

  

Царський Подарок червоний 
Ранній детермінантний сорт. Диво-помідора ! 

Рясний кущ з гігантськими до 1 кг плодами, 

солодкими на смак, салатного типу, з ніжною 

шкіркою. Здивує вас можливостями природи, 

залишиться на вашій грядці фаворитом. Супер !   

10 грн. 

 

 

 



Олігарх 
Новинка ! Ранній сорт. Кущ міцний, 

гарнооблистяний, до 80 см. Стійкий до фітофтори. 

Плоди крупні, червоні 300 гр, товарний вигляд 

яких, сам проситься на ринок. Дає високу, 

стабільну врожайність за будь-яких умов. Супер ! 

Справжній олігарх ! Чудо по урожайності !   

10 грн. 

 

 

 

  

Товстий Джек 
Ранній сорт, до 50 см. Плоди круглі без зеленої 

плями, вага до 120 гр, м’ясисті, товщина стінки 6 – 

8 мм, маленька насіннєва камера. Ідеальний для 

консервування та свіжого ринку. 

Транспортабельний, лежкий, смачний.   

3 грн. 

 

  

 

 

Дарина 
Україна. Ультра супер ранній сорт ! Перші спілі 

ягоди скуштуєте вже 5 – 12 липня в відкритому 

ґрунті. Кущ розлогий, не пасинкується висотою 70 

см. Довгий період плодоношення. Плоди червоні, 

круглі 80 – 100 гр, на смак кисло-солодкі. Зі 160 

сортів це самий ранній. Рекомендуємо !  4 грн. 

 

 

 

 

  

Клондайк 
Сорт ранній, висота 60 – 80 см. Плоди великі до 

300-400 гр, насиченого жовтого кольору, м’ясисті, 

смачні, чудові в салатах. Має високий вміст 

каротину. Для свіжого ринку та золотистих 

томатних паст.  4 грн. 

 

 

 

 

 

  



Феномен 
Ранній сорт до 50 см. Плід видовжене серце, 

насичено рожевого кольору, 150 гр, стійкий до 

розтріскування, незвично солодкий з чудовим 

ароматом. Сорт врожайний, стійкий. Попробуйте 

!  5 грн. 

 

 

 

 

 

  

Любка 
Середньоранній, наш улюблений сорт. Кущ 

штамбовий, міцний, плоди червоні, плоско 

округлі 200-250 гр. Супер урожайний ! 

Транспортабельний, ідеально підходить для 

ринку. Поселиться на вашій грядці назавжди.  6 

грн. 

 

 

 

 

  

Буян 
Новинка «Сибірського Саду» ! Ультра ранній 

сорт висотою до 50 см. Плоди червоні сливи 

масою 80-100 гр, товстостінний. Універсального 

використання, стійкий до жарких умов, можна 

вирощувати посівом у ґрунт. Кущ рясний, 

плодовитий, дає стабільний урожай.   

4 грн. 

 

  

  

 

Ріо-Гранде 
Середньостиглий сорт гарної якості для 

вирощування у відкритому ґрунті. Плоди 

видовженої овальної форми яскраво червоного 

кольору, блискучі, транспортабельні, вагою 100-

110 гр, товстостінні. Універсального 

призначення. Витривалий до жарких умов 

літнього вирощування, стійкий до сонячних 

опіків.  3 грн. 

 



Солероссо 
Надранній, 51 день, детермінантного типу. Кущ міцний, низькорослий, компактний, 

зав’язує безліч плодів 80 гр. Плоди круглі, злегка видовжені, щільні з високим вмістом 

сухих речовин. Дружнє достигання плодів, при цьому добре зберігається на кущі біля 

3х неділь не втрачаючи своєї якості, транспортабельний. Ідеальний для 

цільноплодного консервування та сушки. Бізнес-сорт !  4 грн. 

 

Чорний томат 
Дуже ранній сорт, кущ 50 см. Дуже рясний, з куща-1 відро. Плоди темно-червоні з 

шоколадним відтінком, круглі 100-120 гр. Смачні, з підвищеним рівнем цукристості. 

Супер ! Дружнє дозрівання. Рекомендуємо.  5 грн. 

 

Чайка 
Ультра ранній сорт, кущ до 50 см. Плоди круглі, червоні, щільні до 100 гр. дуже 

солодка, як черрі. Кущ міцний, стійкий до захворювань, дає гарну грубу розсаду. 

Ідеальна в банку, є популярною на ринку.  4 грн. 

 

Серце Дракона (Китай) 
Середньоранній сорт. Кущ висотою до 60 см. Особливість – гарна міцна розсада з 

темним грубим картопляним листям. Плоди – рожеві сердечка масою 150-200 гр, мало 

насінні. Дуже врожайні, стійкі до захворювань та нестачі вологи. Універсального 

призначення.  6 грн. 

 

Перцевидний Полосатий 
Середньостиглий. Кущ до 70 см. Плоди довгі, перцевидної форми, оригінального 

забарвлення: червоні в жовту смужку, щільні, транспортабельні, великий вміст сухих 

речовин, малонасінні. Окраса столу і грядки !  5 грн. 

 

Взрив 
Ранній, кущ до 50 см. Плоди червоні, круглі, щільні, транспортабельні, до 120 гр. 

Особливість – дружнє дозрівання, висока врожайність. Ідеальний для тих, хто не 

любить підв’язувати і пасинкувати помідори. Добре використовується в 

консервування та для свіжого ринку.  5 грн. 

 

Лапочка 
Рання,типу низькоросле черрі. Плоди вагою 30-50 гр кругленькі, червоненькі. Дуже 

солодкі, дієтичні. Кущі з безліччю плодів стануть окрасою як вашої грядки так і 

підвіконня!  4 грн 

 

Ступіке 
Дуже ранній сорт Чешської селекції. Справжнє чудо ! Кущі до 90 см з картопляним 

листям. Плоди червоні, круглі, дуже солодкі, вагою 100 гр. Стійкий до посушливих 

умов вирощування.  3 грн. 

 

 

 



Регіон 
Ранній сорт висотою 60 см. Плоди червоні, круглі щільні вагою від100-150 гр. Дружнє 

достигання плодів, врожайний, дає гарну грубу розсаду. Плоди щільні, ідеальні для 

консервації та свіжих салатів. Сорт – помагайко !  4 грн. 

 

Зорелав 
Україна. Ранній сорт до 60 см. Кущі міцні, розлогі, з грубими стеблами, темним 

листям, дає гарну розсаду. Плоди щільні, ідеальні круглі, червоні 100гр. 

Транспортабельний сорт, стійкий до розтріскування та хвороб. В банці – просто чудо!  

4 грн. 

 

Лагідний 
Дуже ранній сорт. Кущ 60 см. Можна висівати безрозсадним способом. Плід у формі 

сливки, плотний, червоний, солодкий. Стабільно плодоносить з року в рік. Старий, але 

провірений сорт. Не підведе вас ніколи !  3 грн. 

 

Мішка Рожевий 
Ранній до 70 см. Плоди круглі рожеві масою 120 гр. На кущі стіна плодів, дуже 

соковиті, салатні, з куща 5-6 кг. Рекомендуємо!  3 грн. 

 

Огні Москви 
Ранній сорт. Кущ до 1 м. Плоди червоні круглі 80 гр. Добрі в банку, для квашення. 

Рясні, кущ не потребує пасинкування, добре вирощувати на соломі.  4 грн. 

 

Новічок 
Ранній сорт, кущ 60 см. Плоди гарні великі рожеві сливи, щільні. Вага 200- 260 гр. 

Дуже солодкі, сипкі, смачні, соковиті. Мають гарний товарний вигляд. Вирізняється 

дужнім дозріванням, кущ не пасинкується.  4 грн. 

 

Тяжеловєс Сибіру 
Середньоранній сорт, кущ 80 см. Листя голубе, бархатне на дотик. Сорт дає гарну 

грубу розсаду з картопляним листям. Плоди червоні, круглі, масою 100-150 гр, в 

ніжному пушку, як в персика, малонасінні. Не пасинкується. Дуже солодкий і смачний 

в квашенні. З куща 5 кг. Ви його полюбите.  5 грн. 

 

Зелений Чарокко 
Унікум! Середньоранній сорт, кущ 80 см. Плоди плоско-округлі, гарні, 250-300 гр, 

смарагдово-зеленого кольору. Смак неперевершений! Ну дуже солодкий, його оцінять 

справжні гурмани. Шкірка м’яка, тоненька, салатного типу. Чудо!  6 грн. 

 

Візаж 
Середньоранній сорт. Кущ 50 см. Плоди невеличкі червоні в золоту смужку. Кущі 

усипані незвичної краси ягодами. Дружнє достигання. Чудово виглядає в банках і 

цілими в свіжому вигляді. Окраса любого столу!  4 грн. 

 

 



Корейський Кімнатний 
Кущ 80-90 см. Плоди вагою 150 гр червоні, круглі. Рослина міцна, невибаглива, гарно 

росте на підвіконні. Вирізняється приємним кисло-солодким смаком.  5 грн. 

  

Віконний Штамб 
Низькорослий сорт. Плоди вагою до 100 гр круглі червоні. На смак солодкі, з легкою 

кислинкою. Кущі міцні , розлогі, з темним листям, не потребують опори. 

Рекомендується для вирощування в кімнатних умовах.  5 грн. 

 

Лінда 
Супер ранній сорт. Кущі 20-30 см. Плоди жовті кругленькі вагою 20-30 гр. сорт 

врожайний, кущі сильні не пасинкуються, не підв’язуються. Діти називають їх 

сливочками. Ідеальний для вирощування в кімнатних умовах, окраса підвіконня. В 

відкритому ґрунті висаджують вздовж бордюрів, на клумбах. Просто чудо!  4 грн. 

 

Міні-сливи Рожеві 
Новинка! Ранній низькорослий до 30 см висотою. Оригінальний! Плоди маленькі 

ідеальні сливи типу Черрі вагою до 50 гр. дуже привабливі, миловидні, солодкі, потіха 

для діток. Для консервування, декорування святкових столів. Озеленення балконів, 

для клумб. Ви їх полюбите!  4 грн. 

 

Кам’яна Квітка 
Середньостигла. Кущ 60 см. Плоди округлі червоні, дуже щільні, масою 250 гр. 

Транспортабельні. З куща 8 кг. Універсального призначення.  4 грн. 

 

 Мрія Огородника 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суміш найкращих сортів з нашої колекції. З найкращими побажаннями добра, радості 

і благополуччя!!! В подарунок. 

 



Середньорослі томати 
 

 Біла Вишня  
Ранній сорт дивовижного світло-жовтого кольору до 1 

м. Плоди масою до 600 гр, салатні, в розрізі дуже 

соковиті. Особливість сорту – солодкий та запашний 

смак, дієтичність. Для поціновувачів новинок та 

оригінальних рослин, а також тим кому не можна 

споживати кислі томати.  8 грн 

 

 

  

Княгиня  
Ранній сорт. Плоди великі рожеві серця до 500 гр, в 

розрізі м’ясисті, наче покриті білим інеєм , дуже смачні 

салатні. Придатні для свіжого ринку та виготовлення 

соків. Кущ гарнооблистяний 1 м, стійкий до 

захворювань, не дає багато пасинків.  5 грн. 

 

 

 

  

Альонушка 
Ультра ранній сорт великих червоних томатів. Кущ 1,1 

м. Плоди округло-сплюснуті до 1 кг, без зеленої плями 

у плодоніжки, дозрівають дружньо. Салатного типу, в 

розрізі сипкі, наче з інеєм. Рекомендуємо !  5 грн. 

 

 

 

 

 

Арізона 
Середньоранній сорт, кущ 1 м. Плід крупний до 350 гр, 

ідеально-круглий насиченого червоного кольору, щільний 

з відмінними смаковими якостями, транспортабельний, 

зберігається біля 3х неділь не втрачаючи свого товарного 

вигляду. Підходить для квашення, салатів та різного виду 

переробки.  4 грн. 

 

 

 

 

 

 

  



Анжела 

 
Новинка! Середньостиглий томат-гігант. Кущ 1,2 м. 

При гарному догляді плоди сягають до 2 кг. Плоди 

рожеві, плоско округлі, супер солодкі, ідеальні для 

виготовлення соків, салатів. Супер!  8 грн. 

 

 

 

 

  

 

Руская Тройка 

 
Супер! «Сибірський Сад». Середньостиглі. Плоди 

червоні, ідеально круглі, щільні, крупні 300 гр. Самі 

стійкі до розтріскування, без зеленої плями у 

плодоніжки. Відмінні смакові якості, висока 

транспортабельність, найкращий сорт для бізнесу! 

Не хворіє!  10 грн. 

 

 

  

 

Міраж 

 
Середньостиглий сорт 70 см заввишки. Плоди 

округлі червоні до 150 гр. не кущ а просто маса 

одномірних плодів, урожай при любій погоді. З 

куща - 1,5 відра. Ідеальний в період засолювання. 

Лідер для ринку і втіха для душі! Рекомендуємо!         

8 грн. 

 

  

 

 

Жовте Чудо 
Рання до 1 м. плоди великі видовжено округлі, 

масивні до 600 гр яскравого жовтого кольору. Томат 

салатного типу з ніжною шкіркою і дуже солодким 

смаком. Є окрасою любої грядки.  5 грн. 

 

  

 

 

 



Батяня 
Ранньостиглий сорт. Кущ до 1 м. Плоди крупні, 

рожеві серця масою до 600 гр. Солодкі м’ясисті, в 

розрізі сипкі. Покорили нас величчю плодів та 

смаком!  5 грн. 

 

 

 

 

 

  

Вельможа 
Ранній сорт кущ 80 см. Рослина міцна, відкрита, 

стійка до посухи і захворювань. Плоди вагою 350-

400 гр у вигляді сердець. Колір насичено рожевий, 

шкірка тоненька, м’якуш соковитий, солодкий. 

Салатного типу.  4 грн. 

 

 

 

 

  

Родинне Коло 
Новинка! Середньостиглий сорт висотою до 80 см. 

Кущ міцний, гарно облистяний, не потребує 

пасинкування, зав’язує велику кількість круглих 

плодів червоного кольору, ідеальних по формі, 

стійких до розтріскування. Універсального 

використання. Супер!  8 грн. 

 

 

  

 

Кардинал 
Ранній сорт. Кущ висотою до 1 м. Плоди великі масивні 

серця до 700гр. окремі ягоди можуть сягати 1 кг. Колір – 

приємний рожевий,має вишуканий солодкий смак. 

Салатного типу. Сік з цих томатів густий, солодкий, 

незвичного насиченого малинового кольору. Просто чудо! 

Рекомендуємо.  6 грн. 

 

 

 

 

 

 

  



Хамеліон 
 

Пізній сорт висотою до 1 м. Плоди зберігаються біля 2х 

місяців. При достиганні плоди міняють забарвлення з 

оранжевого на червоні, а в розрізі дуже темно червоні. 

Вага  до 200 гр. кущі сильні, густо обвішані плодами. 

Перед морозами акуратно зніміть плоди у ящички, 

перекладіть сіном, тирсою чи папером і поставте в сухе! 

Прохолодне приміщення. Смакуйте на здоров’я свіжими 

помідорами до Нового року!  4 грн. 

 

Орлине Серце 
Сорт ранньостиглих томатів. Кущ заввишки 1,2м, 

гарнооблистений. Плоди масою до 500 гр, рожеві, 

крупні, серцевидні, в розрізі – сипкі, соковиті. На смак 

солодкі, приємні. Рекомендуємо!  4 грн. 

 

 

 

 

 

Чорний Ананас 
Ранньостиглий сорт до 70 см. Унікум! Ягода крупна, салатна до 350 гр дивного 

кольору , буро-зелена з бордовим рум’янцем. Солодка настільки, що затьмарює всі 

інші солодкі сорти. Для цінителів і шанувальників дійсно вишуканого смаку. 

Доповнить вашу колекцію чудовим дієтичним сортом.  5 грн. 

 

Царколокол 
Рання. Плоди – рожеві серця до 300 гр. В розломі сипкі, м’ясисті, на смак солодкі з 

легкою кислинкою. Кущі дійсно мають царський вигляд, дає гарну розсаду. Салатного 

типу та для переробки на яскраві соки. Ви його полюбите!  5 грн. 

 

Зимове Серце 
Пізньостиглий сорт до 70 см. Виведений в 2008 році. Це сорт для довгого зберігання. 

Плоди зберігаються всю зиму(4-5 місяці). Форма плоду округлі серця світло жовтого 

кольору. Вага 200-250 гр. Перед заморозками ягоди збирають і заносять до сухого 

темного прохолодного приміщення. Можна зберігати під ліжком в найхолоднішій 

кімнаті. Це чудо і дивина! З 6-7 кущів ви матимете власні свіжі томати до весни.  

10 грн. 

 

Морадо 
Рання. Кущ висотою 80 см. Плоди вагою 200-250 гр. Темно червона з чорним 

відтінком. Як і всі темні томати наділена високою цукристістю, смачна. Для салатів і 

бочкового квашення.  3 грн. 

 

 



Суміш Середньопізніх сортів 
Томати сорту Богданівські і Хамелеон. Середньорослі, круглі, лежкі. В темному 

сухому , прохолодному місці плоди зберігаються до нового Року. Побалуйте себе на 

свята свіжим салатом!  5 грн. 

 

Високорослі томати 
Король Сибірі 

Новинка! Ультра ранній сорт, кущ висотою до 1,6 м. 

Плоди масою до 400 гр, окремі – до 1,3 кг, красиві 

округло витягнуті серцевидної форми, прекрасного 

жовтого кольору. Дуже смачні, сипкі, солодкі. Має 

довгий період плодоношення. Салатного типу. 

Стійкий до захворювань.  8 грн. 

 

 

 

 

Черрі 

Прекрасний найбільш витривалий сорт помідор. 

Вважається, що він є одним із родоначальників, 

аборигенних сортів помідор. Його плоди є 

найсолодшими, тому так полюбляються дітьми. 

Маленькі червоні ягоди рясно вкривають 2х метрову 

рослину. На кисті формує 18-22 однорідних плодів. 

Назавжди оселиться на вашій грядці.  3 грн. 

 

  

 

Євгенія 
 

Сорт 2009 року. Кущ необмежений в рості, 

плоди великі, крупні, рожеві, м’ясисті, 

нагадують полуницю, вагою до 1 кг. Призер 

томатного фестивалю в Міссурі. Смак такої 

помідори приємно вас здивує.  6 грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Ідеал ( Болгарія ) 

 
Новинка! Середньостиглий сорт. Ягоди щільні, 

червоні, ідеально круглі вагою до 250 гр. Стійкі 

до розтріскування, придатні для консервації, 

засолки та приготування соків. Плоди цього 

сорту на ринку свіжої продукції користуються 

попитом.  5 грн. 

 

 

 

 

  

Деберао Царське 

 
Середньостиглий сорт,який порадує вас 

ідеальними сливами червоного кольору 80-90 гр. 

Дуже врожайний, самий стійкий до фітофторозу, 

ідеальний для квашення, маринування, лежкий, 

транспортабельний. Користується довірою серед 

овочівників. 4 грн. 

 

  

 

 

 

Феєрверк 

 
Ультра ранній! Плоди незвичної окраски: 

насичено червоні в жовту смужку,круглі, вагою 

400 гр. Шкірка тоненька,плід дуже солодкий, 

навіть при кулінарній обробці. Прикраса столу і 

грядки, наш любимчик. Рекомендуємо!  5 грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Трайтон 
Новинка! Середньоранній сорт. Плоди крупні до 1,2 

кг, плоскі, рожеві, щільні (ринкові), м’ясисті, солодкі, 

дуже красиві. Підвищена стійкість до хвороб. Дуже 

врожайні.  8 грн. 

 

 

 

 

 

 Ведмежа Лапа 
Кущ висотою до 2 м, плоди великі, червоні, м’ясисті 

масою до 700-900 гр, окремі до 1,5 кг, нагадують лапу. 

З куща можна зібрати більше 20 кг. Просто дивина!  4 

грн. 

 

 

 

  

 

 

Рамбінік 
США. Новинка! Сенсація! Плід червоний, ідеально 

круглий, до 100 гр. Зав’язуваність плодів висока. Такої 

урожайності ви ще не бачили. Цінується за 

скоростиглість: 53 дні після сходів і ви вже зі стиглими 

плодами. Плодоносить до заморозків і гарно 

зберігається 1 місяць. Для цільноплідного 

консервування та переробки на томатну пасту. Дає 

гарну розсаду з картопляним листям. Рекомендуємо!    

8 грн. 

 

 

 

 

 

 

  

Гігант Світера 
Сорт середньостиглий, дуже врожайний, насиченого 

жовто-оранжевого кольору з рожевим рум’янцем, 

вагою до 500 гр. Один із самих смачних в колекції!   

4 грн. 

 

 

 

 



Бейська Роза 

 
Один із самих крупноплідних і смачних сортів в нашій 

колекції. Середньостиглий, вагою від 500 до 1200 гр, 

дуже рясний, приємного рожевого кольору. Плоди 

м’ясисті, смачні, солодкі, салатного типу. Соки з них 

густі, насиченого кольору. Наш улюбленець!   

6 грн. 

 

 

  

Американський Ребристий 

 
Цей сорт дивує незвичною екстравагантною формою 

плодів. Кущ висотою 1,5 м, середньостиглий. Плоди 

дуже цікаві, червоні, плоскі з яскраво вираженою 

ребристістю, наче томат складений з окремих дольок. 

На смак кисло-солодкі, дуже соковиті. Чудова 

прикраса столу і грядки!  5 грн. 

 

 

  

Фартовий 
 

Новинка сибірських селекціонерів! Дуже урожайний 

ранньостиглий крупноплідний сорт, висотою до 2 м. 

Плоди вирівняні, округлі, глянцево-червоні, сахаристі 

і смачні, не розтріскуються, вагою 180-250 гр. Стійкий 

до фітофтори, сорт ідеальний для вирощування в 

теплицях і у відкритому ґрунті. Дає стабільний урожай 

на всіх типах ґрунтів. Супер!  10 грн. 

 

 

  

Білоруська Ліана 

 
Середньопізній сорт заввишки до 3 м. 

Використовується для озеленення стін, бесідок, 

альтанок. Зав’язує безліч ярусів з гронами ідеальних 

слив вагою 80-100 гр. Плодоносить до заморозків. 

Практично не хворіє. Добра для квашення та 

консервування. Дуже врожайний! З куща – 1,5 відра. 

Рекомендуємо!  5 грн. 

 

  

 



Золото Ілліні 
Середньостиглий сорт. Плоди велика видовжена слива з 

носиком до 250 гр, прекрасного дивно оранжевого 

кольору. Перше місце по смаковим якостям. Сік з цих 

помідор має надзвичайний колір, солодкий смак – це хіт 

для гурманів і шеф-поварів. Супер урожайний, стійкий 

до стресових умов і різних захворювань. Не томат а 

одне задоволення!  8 грн. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Оранжева Груша 
Середньостиглий сорт до 1 м. плоди – оранжеві 

грушовидні, дуже смачні, сипкі як свіжі так і в 

консервації. Сорт високоврожайний, невибагливий у 

вирощуванні. Прикраса столу і грядки. Наш 

улюбленець!  5 грн. 

 

 

  

 

Блауверк Бархатний 
Ранньостиглий сорт томатів типу черрі. Кущ 1,3 м. 

Рожеві міні-сливочки з бархатним вкрапленням густо 

обвішані на кущеві. Формує великі китиці, як виноград з 

безліччю плодів. Дуже гарно виглядає в банці, на 

святкових столах як прикраса.  3 грн. 

 

  

 

 

Подарок Батькам 
Середньостиглий сорт до 2 м. Плоди масою 250-300 гр, 

щільні, ідеально круглі, приплюснуті, червоні, стійкі до 

розтріскування, без зеленої плями у плодоніжки. Сорт 

абсолютно не хворіє! Дійсно подарунок в господарстві. 

Універсального використання. Рекомендуємо!  4 грн. 

 

 

 

  



Янтарні 
Середньостиглі. Супер солодкі! Плоди видовжена слива 

світло жовтого кольору до 60 гр. В сушеному вигляді 

солодші за яблука. Гарно консервуються, квасяться. 

Врожайні, стійкі до захворювань, плодоносять до 

заморозків. Дуже солодкі, наче ізюм. Рекомендуємо!   

4 грн. 

 

 

  

Голден Джава 
Середньостиглий. Кущ висотою до 1,2 м. Плоди ідеально 

круглі  насиченого оранжевого кольору без зеленої 

плями у плодоніжки, стійкі до розтріскування. М’ясисті, 

дуже солодкі та смачні, нагадують гарний апельсин. 

Салатні і для всіх видів переробки. Вдвічі дорожче 

цінуються на ринку. Рекомендуємо!  6 грн. 

 

  

 

Бізнес Леді 
Середньопізній сорт( Росія ). Плоди матово червоні до 

200 гр з ніжним опушенням. Дає гарну цупку розсаду з 

картопляним сіро-голубим бархатним листям. 

Зберігаються до 3х місяців, не втрачаючи смакових 

якостей, з куща до 10 кг, дуже смачні в квашені. Супер!  

6 грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Мамонт 
Середньорання. Плоди червоні, крупні до 400 гр, 

круглі, щільні, в розрізі з красивим білим іскристим 

інеєм, сипкі. Дружнє дозрівання, висока 

врожайність. Дає гарну грубеньку розсаду. Томат 

салатного типу і для переробки.  4 грн. 

 

 

 

 

  



Планета 

 
Крупноплідний високорослий сорт. Ягоди червоні, 

круглі, м’ясисті до 300 гр, смачні в салатах та 

ідеальні для соків. Рослина стійка до посухи та 

захворювань притаманних томатам.  3 грн. 

 

 

 

 

 

  

Волове Серце 

 
Надранній сорт. Плоди гарні, рожеві, різних розмірів 

у вигляді серця. Дуже солодкі. Найбільш відомий і 

цінний сорт томатів. Плодоносить увесь сезон. 

Рекомендуємо!        

4 грн. 

 

  

 

 

Зеро 

 
Ранній сорт індетермінантного типу для відкритого і 

закритого ґрунту. Новинка! Головна особливість – 

висока врожайність, відмінний товарний вигляд . 

Плоди червоні кругло видовжені 150-200 гр. Кисло-

солодкі на смак, нам дуже подобаються. Не 

розтріскуються, довго зберігаються на кущах. 

Універсальні в використанні. Високо цінується 

огородниками. Супер! Рекомендуємо!  10 грн. 

 

  

Мій Любимий 
 

Ранній 1,2 м. Плід рожевий, округло видовжений до 

250 гр, не твердий, ніжний, дуже-дуже солодкий. 

Полюбили його за врожайність. Томат салатного 

типу, для квашення і соків. Рекомендуємо!  8 грн. 

 

 

 

 

 



Надія 

 
Середньоранній. Кущ висотою 1,2 м рясно усипаний 

довгими сливами з носиком. Кисло-солодкі, смачні, в 

салати і для цільноплодного консервування. На 1 

кисті зав’язує 8-10 плодів. Цей сорт вивів відомий 

Тарасенко. Наш улюбленець!  4 грн. 

 

  

 

 

 

Омара Оранжева 

 
Унікум із США. Середньостиглий сорт, кущ до 2 м. 

Плоди плоско округлі до 0,5 кг, яскраво оранжеві з 

мідним відливом. Щільні, в розрізі м’ясисті , наче з 

білим інеєм, мало насінні. Ну дуже солодкі і приємні 

на смак. Рослина стійка до вірусу фітофторозу. 

Супер! Наш улюбленець!  8 грн. 

 

  

 

 

Здорове Життя 

 
Супер рання! 2 м заввишки. Плоди невеличкі 50 гр. 

Кущ усипаний гронами червоних томатів, дуже 

солодкі на смак, щільні, не тріскають в банці. 

Улюбленець дітей, для дієтичного харчування. 

Лікувальні!!! Кущі такі сильні, що можна 

використовувати для озеленення стін, альтанок.   

4 грн. 

 

  

 

Волове Чоло 
 

Середньорання до 2м. Як на крупноплідну помідору 

– зав’язує велику кількість ідеально круглих 

масивних плодів до 600 гр насиченого червоного 

кольору. Такі кущі порадують вас і здивують 

кожного на городі. Смак незрівняний! Забезпечить 

вас соками на цілу зиму. Супер! Рекомендуємо!   

6 грн. 

 



Золото Селекції 

 
США. Унікальний сорт, виведений в 2009 р. Кущ до 

2 м, плоди вагою 10 гр, оранжеві глянцеві. Цей сорт 

містить найбільшу кількість бета каротину і сухої 

речовини, а також найбільший вміст вітамінів. Наші 

діти доводять нам, що це сливочки а не помідори ! 

На смак кисло-солодкі, ніжні, лікувальні. 

Використовують для оформлення бенкетних столів, 

цільноплодного консервування, свіжого ринку, де 

має вдвічі більшу ціну. Чудо!  В подарунок.  

  

Римський Полосатий 

 
Середньостиглий сорт (Італія). Кущ висотою 1,5 м. 

Супер врожайний, з цікавою окраскою плодів: 

насичено червоного кольору в золоту смужку. Плоди 

крупні перцевидні з носиком до 250 гр. Товстостінні, 

щільні, для консервування. Здивуйте своїх гостей!   

6 грн. 

 

  

 

 

Василина 

 
Новинка російських селекціонерів. Кущ висотою1,3 

м. Плоди ідеальні, крупні до 400 гр, приємного 

рожевого кольору, з щільним м’якушем, без зеленої 

плями у плодоніжки. Дуже солодкий на смак. 

Салатного типу і для квашення, виготовлення 

кетчупів, соків. Гарно плодоносить навіть в стресових 

умовах. Супер!  6 грн. 

 

 

 

Французький Гроздьовий 
 

Ранній сорт до 1,3 м. Плоди червоного кольору, у 

формі ідеальної гігантської сливи. Ну дуже солодкі, 

салатні. Цей томат не йде в порівняння ні з якими 

іншими  за цукристістю. Росте в кистях по 10 штук 

вишукано рівних і гладеньких королівської краси 

плодів. Стійкий до захворювань. Рекомендуємо!   

5 грн. 

 



Зімік 

 
Новинка російської селекції. Кущі міцні до 1,5 м. 

Плоди – чудова крупна(300 гр) червона слива. Дуже 

рясний, плодовитий, холодостійкий сорт. Солодкий, 

дуже смачний, мало насінний. Такий рясний,що за 

плодами не видно листя! Наш улюблений супер-

томат!  10 грн. 

 

 

 

 

Діоранж 

 
Новинка! Середньоранній сорт до 1,5 м. Справжнє 

свято кольору, кількості та смаку! Плоди вагою 100-

120 гр помаранчевого кольору. В рясних китицях по 7-

8 плодів. Смачні, солодкі, транспортабельні, довго 

зберігаються. Ідеальні для вирощування в теплицях та 

відкритому ґрунті. Довго не залежуються на прилавках 

ринку, хоча мають порівняно вищу ціну. Супер!  8 грн. 

 

  

Подарунок 

 
Новинка! Середньоранній сорт до 1,5м. Плоди 

однакового розміру вагою до 100 гр. Оригінального 

забарвлення: рожеві в золоту смужку. Ну супер 

врожайні! Просто чудо! Ідеальні в банку, прикраса 

столу, дуже високий вміст цукру. Рекомендуємо!   

4 грн. 

  

 

 

 

Самара 

 
Новинка Сибірського саду. Для вирощування в 

теплицях в відкритому ґрунті. Кущі міцні до 2 м. Сорт 

вражає високою врожайністю гарних одномірних 

круглих червоних щільних плодів. Вага 200-250 гр. 

Томат для душі та бізнесу! Транспортабельні, 

підвищена стійкість до хвороб. Супер! Наш фаворит!  

10 грн. 

 

 



Золоті Купола 
Ранній сорт, кущ міцний до 1,3 м. Плоди вагою 300 гр 

оранжевого кольору із золотистими відблисками. 

Приємний кисло-солодкий смак. Мають лікувальні 

властивості. Для салатів та переробки на соки. Стійкий 

до природніх випробувань. Супер!  5 грн. 

 

 

 

 

 

 Альона Люкс 
Шедевр російської селекції. Кущ висотою до 2 м. 

Плоди насичено червоні, круглі, великі, окремі 

сягають 1 кг. Салатного типу, солодкі, смачні, в розрізі 

соковиті, сипкі, наче з білим  інеєм. Вирізняються 

вишуканим смаком, високою врожайністю. Чудо, а не 

сорт! Помідора –Супер! Рекомендуємо!  10 грн. 

 

  

 

Медовий Спас 
Росія. Дуже ранній сорт до 1,8 м. Рослина міцна, з 

великою кількістю плодів, з довгим періодом 

плодоношення. Плоди крупні жовто-оранжеві, гарної 

форми до 400 гр. А щодо смаку, то він відповідає назві. 

Просто феєрверк солодких відчуттів! Корисна для 

харчування людей з захворюванням кишково-

шлункового тракту, майже без кислот. Супер! 

Рекомендуємо.  6 грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 Ясочка 
Рання. Кущ до 1,5 м. Плоди червоні, крупні до 300 гр. 

Багато зав’язується на кущі,смачні в салатах і з 

шматком сала. Кущі міцні, гарнооблистяні, стійкі 

до посушливих умов, не примхливі у вирощуванні. 

Чудо! Наш любимчик!  5 грн. 

 

  

 

 



Забава 
 

Середньостиглий сорт. Висота 1,2 м. Плоди червоні, 

довгі бурульки з тупим кінчиком довжиною 10-12 

см, рівні, гладенькі. Росте кистями по 6-8 шт. Мають 

добрий смак, використовуються для салатів і 

зимових заготовок. З куща до 10 кг  5 грн. 

 

 

 

  

 

Вузлик Червоної Шапочки 

 
Середньоранній сорт, кущ висотою 1,2 м. Плоди 

яскраво червоні, злегка видовжені, незвичної форми, 

наче вузлик. Ну дуже солодкі! Вага 250 гр. 

Салатного типу, цікавинка на городі!  4 грн. 

 

 

 

 

 

 

Золото Маккени 
 

Середньоранній сорт, кущ до 1,3 м. Плід 

помаранчевий, рівний, круглий, гладенький вагою 

250-300 гр, супер солодкий, дає стабільно високий 

урожай щороку. Люблять діти, мало кислот. З куща 

до 10 кг!   

6 грн. 

 

 

 

 

 Американський Довгий 

 
Середньостиглий сорт, кущі висотою 1,5 м. Плоди 

довгі сливи пальчики до 15 см масою 120 гр, лежкі, 

смачні, дуже-дуже солодкі. Росте гронами. Наш 

любимчик! Свіжі салати будете робити лише з цих 

помідорок!  8 грн. 

 

 

 



Загадка Природи 
 

Росія. Новинка! Дуже ранній сорт до 1,5 м. Плоди 

плоско-округлі до 400 гр. А колір дійсно 

загадковий: зверху жовто-оранжеві з рум’яними 

бочками, а в розрізі жовті з малиновою серединою. 

Шкірка м’яка, ніжна. Томат салатний, 

солодкий,сипкий. Дуже врожайний, з куща – 10 кг. 

Супер! Наш улюбленець!  6 грн. 

 

  

 

Томат № 3 

 
Ранній сорт до 1,3 м. Плоди великі, рожеві 300-400 

гр, плоско-округлі. Мають м’ясистий м’якуш, 

ідеальний смак, в розрізі – з білим морозцем. 

Просто супер! Сорт рясноврожайний, дає 

стабільний урожай з року в рік. Салатного типу та 

для засолки в діжку.  5 грн. 

 

 

 

 

Южний Загар 

 
Ранньо-середній сорт висотою 1,2 м. Плоди просто 

чудо! Оранжеві сливи гіганти, рівні, гладенькі до 

300 гр. Дуже солодкі, лікувальні. Справжня знахідка 

для виготовлення соків. Довго не залежуються на 

прилавках ринку! Супер!  8 грн. 

 

 

 

 

 

Суперспілка 
 

Новинка! Дуже ранній сорт. Кущ до 1,3 м. 

Надзвичайно урожайний сорт, доспівання дружнє. 

Плоди гарні червоні, круглі, стійкі до 

розтріскування масою від 200-300 гр. Плодоносить 

увесь сезон. Буде фаворитом на вашій грядці! 

Супер!  8 грн. 

 

 



Мідокс 
Ранньостиглий сорт, кущ 1,5 м. Плоди видовженої пальчикової форми, оранжевого 

кольору, масою 80 гр. Солодкі як мед. Формує на кущі велику кількість китець по 6-8 

плодів. Супер урожайний. Гарний в банку і для свіжого споживання. Рекомендуєм!   

4 грн. 

 

Рожевий Тюльпан 
Дуже ранній сорт, кущ до 1 м. Плід рожева слива гігант. Вирівняна, гладенька. 

Підвищений вміст цукру. Заворожує врожайністю і смаком плодів. Витривала до 

засухи. Салатного типу.  5 грн. 

 

Коктейль 

Австрія. Ранній. Кущ 1,5 м. Плоди круглі типу черрі, але дрібніші 20-30 гр, висять 

косичками. 55 днів після сходів і ви вже зі стиглими плодами чудового смаку. Для 

салатів, сушки, консервування, декорування. Помідорки люкс!  4 грн. 

 

Японське Дерево 
Ранній сорт, кущ 1,5м. Велика червона слива салатного типу 300 гр. Дуже смачна та 

солодка. Дає гарну розсаду з картопляним листям. Чудо врожайності! З куща до 10 кг!  

4 грн. 

 

Оранжева Слива Гігант 
Росія. Середньостиглий, кущ 1,7 м. Сорт – красень з кистями крупних перцевидних 

плодів, рідкісного оранжевого кольору, м’ясисті, масою 150-350 гр. Салатного типу, з 

малим вмістом кислот, щільні, рекомендовано для дієтичного харчування. Супер!  

8 грн. 

 

Богданівські 
Пізньостиглий, високоврожайний сорт. Кущ 1 м. Формує велику кількість китиць по 5-

6 плодів червоного кольору. Круглі, масою 10-120 гр, дуже солодкі і соковиті. В 

розрізі колір ще більш насичений, червоний. Особливість – лежкість, зберігаються до 

Нового року. Збирають з куща прямо китицями. Смакуйте на здоров’я!  В подарунок 

 

Колібрі 
Франція. Середньоранній сорт, кущ 1,3 м. Ну дуже врожайний сорт! З червоними 

великими сливами-бочечками 160 гр. Ідеальні для консервацій, дуже соковиті з 

високою цукристістю.  6 грн. 

 

Гібрид Тарасенко 3 
Ранній сорт, найбільш поширений серед овочівників-любителів. Плід масивна червона 

слива гігант, ідеально рівна, гладенька до 300 гр. Кущ до 1,5 м, стійкий до 

захворювань. Рекомендуємо!  4 грн. 

 

 

 

 



Чорний Трюфель 
Японія. Середньостиглий сорт. Новинка серед томатів з грушевидною формою. Плоди 

темні, шоколадні, плотні, але не жорсткі, дуже смачні, 80-100 гр. Солодкі, оригінально 

виглядають в банках. Цікавий сорт! Дуже врожайний! Попробуйте.  3 грн. 

 

Чорний Принц 
Ранній сорт, кущ 1,5 м. Рослина міцна з великою кількістю темно-коричневих плодів 

ідеальної круглої форми. Дуже солодкий як і всі чорні томати, є серед них лідером. 

Корисний для здоров’я чоловіків!  4 грн. 

 

Сибірська тройка 
Росія. Новинка! Середньоранній сорт, кущ 1,5 м. Крупна червона слива 250-300 гр 

ідеальної форми. Високоврожайний томат. Зірвані плоди довго не втрачають 

товарного виду та смакових якостей, транспортабельні. Рекомендуємо!  6 грн. 

 

Чорний Етуаль 
Новинка! Ранній. Кущ 1,5 м. На рослині формується безліч круглих темних плодів в 

жовту полоску з мідним відливом, масою до 50 гр. З високим вмістом цукру. В банку 

та салати, декорування та прикрашання святкових столів. Чудо! Справжня екзотика! В 

подарунок  

 

Етуаль Червоний Крупний 
Ранній, кущ до 1,3 м. Плоди 150 гр круглі, червоно-рожеві в жовту смужку. Дуже 

оригінальні! Шкірка тоненька, м’яка, м’якуш ніжний, соковитий. Салатного типу. 

Окраса любої грядки. Порадуйте себе дивиною!  6 грн. 

 

Любимий Еліт 
Рання, кущ 1,3 м. Плоди червоні, круглі, невеличкі (якраз в банку) Щороку дає високі 

показники по врожайності. Стійкий до розтріскування та нестачі вологи. Користується 

попитом на ринку.  4 грн. 

 

Яблунька Росії 
Надранній, вирощується висівом прямо в ґрунт. Дає міцну розсаду. Кущ 1,3 м, 

високоврожайний. Формує на китицях по 6-8 плодів стандартної форми масою до 100 

гр червоного кольору. Дуже солодкі. Сорт перевірений часом і користується довірою в 

овочівників.  3 грн. 

 

Корольок 
Середньоранній сорт висотою 1,2 м. Плоди за формою нагадують башти церкви. 

Серцевидні з дзьобиком, червоні в жовту смужк, масою 150-200 гр. Не 

розтріскуються, смачні. Дуже красиві та врожайні. Здивуйте своїх гостей.  5 грн. 

 

 

 

 

 



Халі-Галі 
Ранньостиглий сорт зарубіжної селекції. Кущ заввишки 1,4 м. Плоди ідеально круглі, 

насичено рожевого кольору. Вага 150 гр, щільні, ростуть китицями по 5-6 плодів. 

Ідеальний для вирощування в закритому та відкритому ґрунті. Плоди мають гарний 

презентабельний вигляд, транспортабельні. Добрі для цільноплодного консервування, 

квашення, свіжого ринку.  8 грн. 

 

Незгасаюча Любов 
Новинка! Середньоранній томат, кущ висотою 1,5 м. Це чудо! Ідеальне гігантське 

червоне серце до 600 гр. Дуже красиві, солодкі, урожайні, лежать свіжими до 3х 

місяців.  10 грн. 

 

Оранжеве Яблуко 
Сорт ранній. Кущ 1,5 м, плоди помаранчеві ідеально круглі, всі стандартні, вагою 150 

гр. Мають малий вміст пуринових кислот, рекомендовані для дієтичного харчування. 

Сорт врожайний, ягоди смачні, супер для консервування!  5 грн. 

 

Рожевий Фламінго 
Ранньостиглий сорт російської агрофірми «Альона Люкс», яка в 1997 р. вперше 

представила цей сорт на ринку України. Плоди вражають формою і красою. Рожеві 

сливи-гіганти до 300 гр. На смак солодкі з легкою кислинкою, ну дуже смачні! 

Універсальні в використані, користуються попитом на ринку.  6 грн. 

 

Жовтоока Ніч 
Італія. Ранній сорт, кущ 1,3 м. Феєрія високого врожаю незвичного оранжевого 

кольору бочечок до 120 гр. Ці томати придатні для всього. Мають лікувальні 

властивості, підвищений вміст вітамінів. Рекомендуєм!  5 грн 

 

Насіння інших овочевих культур 
 

Гарбуз  «Ждана» 
Солодкий на кашу, а соки з нього – просто казка. М’якуш щільний, твердий, темно-

морквяного кольору. Форма плоду кругла, з легкою ребристістю, темно сірою 

шкіркою. Вага від 6 до 12 кг.  5 шт-4 грн. 

 

Гарбуз «Дельфін» 
Або зимовий кабачок. Плоди світло-рожеві банановидної форми. Насіннєва коробка 

мала, хоч і розтягнута по всій довжині. М’якуш щільний, ароматний, яскраво 

оранжевий, дуже солодкий, як диня. Зав’язує по5-6 плодів на рослині вагою до 8 кг. 

Ідеальний для каші, свіжих соків, запікання. 5шт-4 грн. 

 

Змієголовник 
Пряна лікарська рослина. Однорічник. Має чудовий м’ятно-лимоний аромат. 

Покращує травлення, знімає спазми шлунку, не має протипоказань, можна додавати у 

чаї діткам. Є чудовим медоносом і рослиною-оберегом.  0,5 гр – 5 грн. 

 



Лофант Анісовий 
Пряна лікарська рослина. Має чудовий смак і аромат. Використовують при серцевих 

захворюваннях. Вирощують як однорічну та дворічну рослину. Є чудовим медоносом.   

0,5 гр – 5 грн. 

 

А також насіння огірків, кабачків, моркви, гороху, кукурудзи, різних квітів 

вітчизняних (Елітсортнасіння) та зарубіжних (Професійне насіння) виробників від 3х 

до 12 грн за пакетик. 

 

 

Дорогі друзі!!! 
У нас не має можливості фасувати насіння по бажанню замовника, тому 

фасування однакове для всіх. 

Деякого насіння у нас обмежена кількість, тому вкажіть 2-3 сорти які можна 

вкласти на заміну. Зверніть увагу на сорти, які ми висилаємо в подарунок по 

одному пакетику такого сорту, не залежно від суми замовлення. Цього насіння ми 

зібрали достатньо, всім вистачить!  

Цінуйте якісне сортове насіння, вирощене з любов’ю! Чесність та порядність 

гарантуємо! До нових зустрічей!  

Бажаємо вам Добра, Радості, Здоров’я і щедрих Врожаїв !!!!!!!!!! 

Хай благословить вас Господь! 

З повагою до вас вся сім’я Білоусів!!!!!!!!! 

 

 

 

 

 

 


