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ПРОЛІКС F1

переможець 
на огірковому полі

 ■ Середньостиглий 
високоврожайний гібрид 
з подовженим періодом 
плодоношення.

 ■ Рослина збалансовано 
генеративного типу 
з інтенсивним відростанням 
бічних пагонів.

 ■ Висока адаптивність до різних 
умов вирощування.

 ■ Широкий спектр стійкостей 
до вірусних та грибкових 
захворювань.

 ■ Для маринування, засолки 
та споживання у свіжому 
вигляді.

ЖОЕЛІНА F1

високий вихід малих 
фракцій

 ■ Середньостиглий гібрид 
із короткими міжвузлями.

 ■ Рясне зав’язування дозволяє 
отримати високий врожай 
пікуля і корнішона. 

 ■ Плоди привабливого темно-
зеленого кольору циліндричної 
форми.

 ■ Для свіжого ринку 
та переробки.

НЕЙЛІНА F1

врожайний гібрид 
з високою польовою 
стійкістю

ПЛАТІНА F1

додай врожаю крила

 ■ Ранній гібрид збалансованого 
генеративного типу.

 ■ Висока врожайність 
при інтенсивних технологіях 
вирощування.

 ■ Темно-зелені циліндричні 
плоди.

 ■ Для свіжого ринку 
та переробки.

 ■ Ранній гібрид генеративного 
типу.

 ■ Відкрита рослина з малими 
листками.

 ■ Якнайкраще підходить 
для збору з флігера.

 ■ Пружна консистенція плоду 
та маленька насіннєва камера.

 ■ Для маринування, засолки 
та споживання у свіжому 
вигляді.

САТІНА F1

висока пластичність 
та гарний врожай

ЦИРКОН F1

смак вересневого огірка

 ■ Ранньостиглий гібрид 
з високим потенціалом 
врожайності.

 ■ Відкрита сильна рослина.

 ■ Хрусткі щільні плоди з ніжною 
шкіркою.

 ■ Швидка віддача продукції 
у першій половині вегетації.

 ■ Для засолювання 
та маринування.

 ■ Середньостиглий гібрид 
з високою польовою стійкістю.

 ■ Рівномірна віддача врожаю 
протягом сезону.

 ■ Високий рівень стійкості 
до грибкових захворювань.

 ■ Плоди світло-зеленого 
кольору.

 ■ Для маринування, засолки 
та споживання у свіжому 
вигляді.

ОГІРКИ ДЛЯ ВІДКРИТОГО ҐРУНТУ ОГІРКИ ДЛЯ ВІДКРИТОГО ҐРУНТУ
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ОГІРКИ ДЛЯ ВІДКРИТОГО ҐРУНТУ ОГІРКИ ДЛЯ ВІДКРИТОГО ҐРУНТУ

HR: висока стійкість IR: средня стійкість 
Умовні позначення: п – пікуль, к – корнішон, з – зеленець 

Назва Партенокарпія Колір
плоду

Ранньостиглість Співвідношення 
дв/діам 

Використання Сила
росту 

Стійкість

АЯКС F1 ні 6 6 3,2:1 п, к, з 7 HR: Px, Ccu IR: CMV

ГЕКТОР F1 ні 6 5 3:1 к, з 6 HR: Px, Ccu IR: CMV

ЖОЕЛІНА F1 так 8 6 3,1:1 п 8 HR: Px, Ccu, CMV

КРІСПІНА  F1 так 6 6 3,1:1 к, з 7 HR: Px, Ccu IR: CMV

ПЛАТІНА F1 так 8 8 3,15:1 к, з 6 HR: Px, Ccu IR: CMV

ПРОЛІКС F1 так 8 6 3,15:1 п, к, з 8 HR: Px, Ccu, CMV

САТІНА F1 так 7 7 3,1:1 к, з 7 HR: Px, Ccu IR: CMV

СПАРТА F1 ні 6 5 3:1 п, к, з 7 HR: Px, Ccu IR: CMV

НЕЙЛІНА F1 так 7 7 3,1:1 к, з 7 HR: Px, Ccu, CMV

ЦИРКОН F1 так 6 5 3,15:1 к, з 7 HR: Px, Ccu IR: CMV, Pcu
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УССАР F1 

Brix, колір, лежкість

 ■ Гібрид для механізованого 
збирання, із середніми 
строками дозрівання 
та гарною якістю плодів.

 ■ Адаптований до середньо-
раннього та основного 
сезонів. 

 ■ Рослина компактна, 
середнього розміру, має 
здорове, гарне листове 
покриття. 

 ■ Плоди щільні, яскраво-
червоного кольору як зовні, 
так і в середині, мають гарну 
польову лежкість.

 ■ Високий вміст сухих речовин.

КЕНДРАС F1

3 в 1 – стійкість 
до хвороб, урожайність, 
високий вміст сухих 
речовин

 ■ Середніх строків дозрівання.

 ■ Потужна рослина 
з підвищеною стійкістю 
до фітофтори.

 ■ Високий вміст сухих речовин.

 ■ Плоди 70 – 75 грам, щільні, 
яскраво-червоного кольору.

 ■ Високоврожайний гібрид для 
механізованого збирання.

АДВАНС F1

високоврожайний гібрид 
для комбайнового 
збирання 

 ■ Дуже добре адаптований для 
різних зон і умов вирощування. 

 ■ Рослина середнього розміру, 
чудово підходить для 
механізованого збирання. 

 ■ Високоврожайний, стабільний 
гібрид.

 ■ Має гарне здорове листове 
покриття. 

 ■ Середніх строків дозрівання.

N 6416 F1

ранній урожай з високим 
вмістом сухих речовин

 ■ Ранні строки початку збору.

 ■ Плоди щільні, 65 – 70 грам, 
мають товсті стінки та високу 
транспортабельність.

 ■ Високий вміст сухих речовин, 
відмінний колір плодів.

 ■ Високоврожайний гібрид.

 ■ Ідеально підходить для 
механізованого збирання.

N 6438 F1

старт вашого сезону

 ■ Ультраранній гібрид 
із швидким та концентрованим 
дозріванням.

 ■ Компактна продуктивна 
рослина.

 ■ Плоди 60-65 грам, щільні, 
транспортабельні та легко 
відділяються від плодоніжки. 

 ■ Високий вміст сухих речовин 
та насичений червоний колір 
плодів.

 ■ Відмінно підходить для  
збирання комбайном.

ФОККЕР F1

пізньостиглий гібрид 
з високою польовою 
лежкістю

 ■ Високоврожайний гібрид 
з пізнім дозріванням.

 ■ Щільні плоди, 65-70 грам.

 ■ Плоди мають гарну стійкість 
до перезрівання при 
перестоюванні в полі.

 ■ Сильна рослина зі здоровим 
та гарним листовим 
покриттям.

ПРОМИСЛОВІ ТОМАТИ ПРОМИСЛОВІ ТОМАТИ 
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ПРОМИСЛОВІ ТОМАТИ ПРОМИСЛОВІ ТОМАТИ 

ТЕЙЛОР F1 

необмежений потенціал 
урожайності

РЕД СКАЙ F1

«безсоковий» томат 
для будь-яких видів 
переробки

 ■ Високоврожайний гібрид з 
масою плодів 75 – 85 грам.

 ■ Концентроване дозрівання.

 ■ Щільні плоди, 
транспортабельний.

 ■ Стійкий до перезрівання, 
гарна польова лежкість.

 ■ Ідеально підходить для 
механізованого збирання.

 ■ Плоди з дуже високою 
в’язкістю соку.

 ■ Придатність для заморозки 
та отримання томат-пасти.

 ■ Транспортабельність.

 ■ Механізоване збирання.

 ■ Концентроване дозрівання.

 ■ Плоди кубовидно-округлі, 
щільні, 70–75 грам, однорідні.

 ■ Інтенсивне забарвлення.

Назва гібриду Дозрівання Тип 
рослини 

Форма 
плоду

Маса 
плоду, г

Колір 
плоду

Стійкість 
висока – HR

Стійкість 
середня – IR Використання

N6438 F1 ультраранній компактна кубовидний 60-65 яскраво-
червоний Va,Vd,Fol:0,1 Ma,Mi,Mj п, к, с

ЛАМПО F1 ранній компактна кубовидний 55-60 яскраво-
червоний Va,Vd,Fol:0,1, Pst:0 Ma,Mi,Mj п, к, с

N6416 F1 ранній середньої 
потужності кубовидний 65-70 яскраво-

червоний Va,Vd,Fol:0, Pst:0 Ma,Mi,Mj, 
TSWV п, с

ВУЛКАН F1 основний 
сезон потужна кубовидний 65-75 насичений 

червоний Va,Vd,Fol:0,1, Pst:0 Ma,Mi,Mj п, н, с

ДЕЛФО F1 основний 
сезон

середньої 
потужності кубовидний 75-80 червоний Va,Vd,Fol:0,1, Pst:0 Ma,Mi,Mj п, с

УССАР F1 основний 
сезон

середньої 
потужності кубовидний 60-65 насичений 

червоний Va,Vd,Fol:0,1, Pst:0 Ma, Mi, Mj п, с, н

АДВАНС F1 основний 
сезон

середньої 
потужності кубовидний 65-70 червоний Va,Vd,Fol:0,1, Pst:0 Ma,Mi,Mj п, с

KЕНДРАС F1 основний 
сезон потужна кубовидний 70-75 яскраво-

червоний Va,Vd,Fol:0,1, Pst:0 Ma,Mi,Mj,Pi п, с

ФОККЕР F1 пізній потужна кубовидний 65-70 червоний Va,Vd,Fol:0,1, Pst:0 Ma,Mi,Mj п, н, с

ДОНАЛЬД F1 ультраранній компактна круглий 45-50 яскраво-
червоний Va,Vd,Fol:0, Pst:0 Ma,Mi,Mj, 

TSWV п, к, с

СОЛЕРОССО F1 ультраранній компактна круглий 50-55 червоний Va,Vd,Fol:0, Pst:0 п, к, с

МЕТРО F1 ранній середньої 
потужності кубовидний 25-30 насичений 

червоний Va,Vd,Fol:0,1, Pst:0 Ma,Mi,Mj к, с

РЕД СКАЙ F1 основний 
сезон

середньої 
потужності кубовидний 70-75 червоний Va,Vd,Fol:0,1, Pst:0 п, к, з, н, с

ТЕЙЛОР F1 ранній середньої 
потужності

овально-
видовжений 75-85 червоний Va,Vd,Fol:0,1, Pst:0 TSWV п, с

ІНКАС F1 ранній середньої 
потужності

овально-
видовжений 90-100 червоний Va,Vd,Fol:0,1 п, с

Загальна назва Збудник хвороби Скорочення Раса

Вертицильозне в'янення Verticillium albo-atrum Va
Verticillium daliae Vd

Фузаріозне в'янення Fusarium oxysporum f.sp lycopersici Fol 0.1
Бактеріальна крапчатість Pseudomonas syringae pv. tomato Pst 0

Галові нематоди
Meloidogyne arenaria Ma
Meloidogyne incognita Mi
Meloidogyne javanica Mj

Фітофтороз пасльонових Phytophthora infestans Pi
Вірус плямистого в'янення томатів Tomato spotted wilt virus TSWV

СОЛЕРОССО F1 

ультраранній гібрид 
для цільноплідного 
консервування

 ■ Ультрараннє дозрівання, 
початок зборів на 90-95 день.

 ■ Привабливі однорідні 
плоди, 50-55 г, із чудовою 
транспортабельністю.

 ■ Високі смакові якості, 
унікальне співвідношення 
кислот та цукрів.

 ■ Завдяки високій товарності 
користується гарним попитом 
на свіжому ринку.

 ■ Можливість збирання 
з плодоніжкою.

HR: висока стійкість IR: средня стійкість
Умовні позначення: п – паста, к – консервування, с – свіжий ринок, н – нарізка кубиками (дайсінг), з – заморозка

Умовні позначення стійкостей до хвороб
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ТАРПАН F1 

рожевий томат з великим 
потенціалом

 ■ Плоди однорідні за формою 
і масою. 

 ■ Висока врожайність.

 ■ Середньоранній гібрид 
із щільними плодами. 

 ■ Маса плоду від 160 г.

МАЙСАЛУН F1

крупні плоди 

 ■ Плоди круглої форми 
і насиченого червоного 
кольору. 

 ■ Гарне листове покриття 
рослини. 

 ■ Підходить для експорту 
завдяки щільності плодів. 

 ■ Середньопізній гібрид.

 ■ Рослина довгого циклу 
з високою врожайністю.

ІНТЕРЛЕНД F1

високий врожай якісних 
плодів

 ■ Плоди однорідні за формою 
і масою.

 ■ Гібрид високої врожайністі.

 ■ Добре зберігається, придатний 
для транспортування на великі 
відстані.

 ■ Середньопізній гібрид 
з щільними привабливими 
плодами.

ТОМАТИ КУЩОВІ ДЛЯ СВІЖОГО РИНКУ ТОМАТИ КУЩОВІ ДЛЯ СВІЖОГО РИНКУ 

HR: висока стійкість IR: средня стійкість 

Умовні позначення: 
Va – вертицилльоз, 
Vd – вертицилльоз, 
Fol – фузаріоз, 
ToMV – вірус тютюнової мозаїки, 
TYLCV – вірус жовтого в’янення листя, 
TSWV – вірус плямистого в’янення, 
Mi – нематода, 
Mj – нематода, 
Ma – нематода.

Назва Дозрівання Маса, г Форма Колір HR стійкість IR стійкість

ТАРПАН F1 раннє 160-180 кругла рожевий Va, Vd, Fol: 0, 1 ==

ЛАМАНТІН F1 середньораннє  180-200 кругла червоний Va, Vd; Fol: 0,1 Mi, Mj, Ma

МАЙСАЛУН F1 середньопізнє 200-250 кругла насичений 
червоний Va,Vd; Fol: 0,1; TYLCV Mi, Mj, Ma; 

ІНТЕРЛЕНД F1 середньопізнє 200-220 кругла насичений 
червоний Va, Vd; Fol: 0,1; ToMV; TSWV Ma; Mi; Mj; 

TYLCV
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ЛАГУНА F1 

прибуток від ранньої 
продукції

 ■ Надранній високоврожайний 
гібрид нантського типу.

 ■ Для миття та пучкової 
продукції.

 ■ Пучкова продукція на 60-65 
день вегетації.

 ■ Придатна для літніх посівів.

 ■ Відсутність зелених «плечиків».

 ■ Стійкість до розтріскування 
та ламання.

 ■ Висока якість продукції 
завдяки рівним та однорідним 
коренеплодам.

 ■ Вегетаційний період – 100 днів.

КАДАНС F1

висока продуктивність 
від початку до кінця

 ■ Висока врожайність 
та ідеально сформований 
коренеплід зі здоровим 
листям.

 ■ Для миття, шліфування, 
переробки та реалізації 
у свіжому вигляді.

 ■ Дуже стійкий до ламання  
та тріщин навіть у вологих 
умовах вирощування.

 ■ Добре проростає та має 
відмінні смакові властивості.

 ■ Придатна для механізованого 
збирання.

 ■ Відмінно підходить для 
холодного або тривалого 
зберігання.

 ■ Вегетаційний період - 135 днів.

СІРКАНА F1

урожай та колір

ЕЛЕГАНЗА F1

високоврожайна морква 
для тривалого зберігання

 ■ Високоврожайний гібрид 
нантського типу.

 ■ Для миття, переробки 
та реалізації у свіжому вигляді.

 ■ Насичений помаранчевий 
колір коренеплодів.

 ■ Циліндричні коренеплоди 
з добре виповненим кінчиком.

 ■ Відсутність зелених «плечиків».

 ■ Здорова пряма гичка темно-
зеленого кольору.

 ■ Вегетаційний період – 120 днів.

 ■ Добре підходить для мийки 
та довготривалого зберігання. 

 ■ Гладенькі коренеплоди 
без зелених «плечиків».

 ■ Зберігає яскравий колір 
і гладкість після миття 
та шліфування. 

 ■ Стандарт для механізованого 
збирання. 

 ■ Високий рівень стійкості 
до ламання та розтріскування.  

 ■ Вегетаційний період – 125 днів.

РОМАНС F1

однорідна якість  

БРИЛІЯНС F1

сила привабливості

 ■ Висока нетто врожайність.  

 ■ Висока однорідність 
та вирівняність коренеплодів.

 ■ Відмінні результати при 
високій густоті рослин. 

 ■ Здорове пряме темно-зелене 
листя.  

 ■ Добре підходить для мийки 
та зберігання. 

 ■ Придатна для механізованого 
збирання. 

 ■ Вегетаційний період – 120 днів.

 ■ Унікальне поєдання 
привабливості коренеплодів 
та стійкості до хвороб.

 ■ Для миття та шліфування.

 ■ Відсутність зелених «плечиків».

 ■ Дуже гладенькі коренеплоди.

 ■ Відмінні результати 
при вирощуванні на легких 
грунтах.

 ■ Висока стійкість до 
альтернаріозу, церкоспорозу 
та борошнистої роси.

 ■ Вегетаційний період – 135 днів.

МОРКВА МОРКВА
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МОРКВА МОРКВА

Назва Дозрівання, 
днів 

Тип Довжина 
коренеплоду 

Зберігання Використання Посів Норма висіву 

ЛАГУНА F1 100 нантський 18-24 см короткої 
тривалості миття і пакування лютий-квітень/

травень-липень 0,7 – 1,4 млн 

РОМАНС F1 120 нантський 18-21 см середньої 
тривалості миття і пакування лютий-квітень/

травень-липень 1,0 – 1,6 млн

СІРКАНА F1 120 нантський 18-25 см середньої 
тривалості 

миття, переробка 
і зберігання 

березень-
червень 1,0 – 1,4 млн

ЕЛЕГАНЗА F1 125 нантський 18-23 см середнє 
і тривале миття і зберігання березень-

червень 1,0 – 1,6 млн

БРИЛІЯНС F1 135 нантський 18-23 см середнє 
і тривале миття і пакування березень-

травень 1,0 – 1,4 млн

КАДАНС F1 135 нантський 18-23 см середнє 
і тривале миття і пакування березень-

травень 1,0 – 1,4 млн

ТОПКАТ F1 110 імператор 25-30 см короткої 
тривалості 

виробництво 
снеків

березень-
травень 2,5 – 3,5 млн

ШУГАСНЕКС 54 F1 110 імператор 25-30 см короткої 
тривалості 

виробництво 
снеків

березень-
травень 2,5 – 3,5 млн

ХАНІСНЕКС F1 115 імператор 25-30 см короткої 
тривалості 

виробництво 
снеків

березень-
травень 2,5 – 3,5 млн

АППЕРКАТ F1 110 імператор 25-30 см короткої 
тривалості 

виробництво 
снеків

березень-
травень 2,5 – 3,5 млн
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САБРОСО F1 

час збирати каміння 
комбайном

 ■ Видовжено-округлі за формою 
цибулини, дуже однорідні 
та тверді. 

 ■ Високий вміст сухих 
речовин для довготривалого 
зберігання. 

 ■ Високий рівень стійкості 
до фузаріозу та рожевої гнилі 
коріння. 

УТРЕРО F1

висока якість для 
довготривалого 
зберігання 

 ■ Глибоко насиченого мідного 
забарвлення, блискучий 
та привабливий. 

 ■ Це ідеальний гібрид для ринку 
довготривалого зберігання. 

 ■ Середньопізній гібрид, 
що дозволяє краще планувати 
строки для механізованого 
збирання. 

ПАНДЕРО F1

колір має значення 

КОМЕТА F1

дуже продуктивний 
гібрид білої цибулі

 ■ Основний гібрид для 
середньотривалого 
зберігання. 

 ■ Темно-коричневого 
забарвлення з міцним 
утримуванням луски. 

 ■ Врожайний, потужний 
та адаптований гібрид. 

 ■ Однорідні, круглі, яскраво-білі 
цибулини.

 ■ Гарна придатність та гнучкість 
для свіжого ринку 
та переробки.

 ■ Гарна стійкість до грибкових 
кореневих захворювань.

 ■ Середньопізній гібрид (115-120 
днів).

КАМПЕРО F1

відмінна якість, 
прекрасний урожай   

ОЛОРОСО F1

висока однорідність 
цибулин 

 ■ Ранньостиглість, висока 
якість та урожайність. Дуже 
однорідні за коліром і формою 
цибулини.

 ■ Унікальний темний колір 
на ринку ранньої цибулі.

 ■ Вертикальна архітектура 
рослини призводить 
до хорошого провітрювання 
в полі.

 ■ Висока стійкість до рожевої 
гнилі і фузаріозу. Зберігання 
5-6 місяців, ідеально 
пластичний гибрид. 

 ■ Круглі цибулини однорідні 
за формою та розміром.

 ■ Цибулини з привабливим 
темним кольором луски. 

 ■ Високий вміст сухих 
речовин для довготривалого 
зберігання. 

 ■ Потужна, сильна  коренева 
система.

ЦИБУЛЯ ЦИБУЛЯ 



2120

ЦИБУЛЯ ЦИБУЛЯ 

Назва Колір цибулини Тип Цикл Потенціал 
зберігання

Стійкість до рожевої 
гнилі коріння (Pt)

Стійкість до 
фузаріозу (Foc) 

ПАНДЕРО F1 темно-коричневий довгого дня середньопізній 6 – 7 місяців HR IR

САБРОСО F1 коричневий довгого дня пізній 7 – 9 місяців HR HR

УТРЕРО F1 темно-коричневий довгого дня середньопізній 7 – 8 місяців HR HR

ОЛОРОСО  F1 коричневий довгого дня середньопізній 7 – 9 місяців HR HR

КАМПЕРО F1 темно-коричневий довгого дня ранній 3 – 5 місяця HR IR

УНІВЕРСО F1 коричневий довгого дня середньопізній 6 – 7 місяців HR HR

КАУНТАЧ F1 насичено червоний довгого дня середній 6 – 7 місяців IR IR

КОМЕТА F1 білий довгого дня середньопізній 5 – 6 місяців HR HR

HR: висока стійкість IR: средня стійкість
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ВІКТОРІЯ F1  

створена бути першою 

 ■ Компактна рослина, добре 
протистоїть стресовим умовам 
ранньої весни.

 ■ Швидко приживлюється 
та відновлює ріст після 
пересадки в поле.

 ■ Є лідером у надранньому 
сегменті завдяки 
ранньостиглості та 
концентрованому дозріванню.

 ■ Округлі, однорідні, привабливі 
плоди з глянцевим відтінком.

 ■ Червоний м’якуш із високими 
смаковими якостями.

ТАЛІСМАН F1 

вагомі аргументи

 ■ Раннє, одночасне дозрівання 
62-65 днів.

 ■ Сильна продуктивна рослина 
з потужним розвитком 
від самого початку вегетації, 
формує гарний листовий 
покрив.

 ■ Привабливі округлої форми 
плоди з широкими темними 
смугами, дуже однорідні, 
вагою 9-12 кг.

 ■ Щільний яскраво-червоний 
м’якуш із гарною внутрішньою 
структурою. 

 ■ Адаптований до різних умов 
та способів вирощування.

 ■ Має великий розмір насіння 
для посіву.

ТАМЕРЛАН F1

підкорювач полів

РЕД СТАР F1

ранній «Вогник»

 ■ Високоврожайний, 
середньоранній гібрид для 
отримання масової продукції 
кавуна в основний сезон.

 ■ Крупні, привабливі плоди 10-
13 кг, із широкими темними 
смугами.

 ■ Плоди мають підвищену 
здатність протистояння 
сонячним опікам та добре 
транспортуються.

 ■ М’якуш червоного кольору, 
соковитий, із високими 
смаковими якостями. 

 ■ Сильна, продуктивна рослина, 
формує потужні пагони 
та здоровий листовий покрив.

 ■ Ранній гібрид 62-65 днів 
із рясним зав’язуванням плодів 
та подовженим періодом 
збирання.

 ■ Сильна, продуктивна рослина 
зі здоровим, гарним листовим 
покривом.

 ■ Плоди округлі, темно-зелені, 
вагою 6-9 кг.

 ■ Яскраво-червоний м’якуш 
ніжної структури без волокон 
та з високим вмістом цукрів. 

 ■ Не вибагливий до умов 
вирощування.

ЛЕДІ F1

синонім якості серед 
видовженого кавуна

 ■ Найранніший гібрид на ринку 
серед видовженних кавунів.

 ■ Компактна рослина з середнім 
габітусом та швидким 
розвитком.

 ■ Овальні однорідні плоди 
масою 9-12 кг (до 15 кг), добре 
переносять транспортування. 

 ■ М’якуш червоний, дуже 
солодкий, ніжної структури. 

 ■ При перестоюванні в полі 
плоди зберігають товарність 
не втрачаючи якості. 

КАВУНИ КАВУНИ

ПРЕМІУМ F1 

персональний кавун 
екстра якості 

 ■ Високопродуктивний гібрид 
із рясним тривалим цвітінням 
та стабільною, високою якістю 
продукції.

 ■ Формує на рослині 3-4 
стандартних, привабливих, 
округло-видовжених плодів 
вагою 2,5-3,5 кг. 

 ■ М’якуш насичено-червоний, 
хрумкий, із високим вмістом 
цукру та дуже маленьким 
їстівним насінням.

 ■ Використовується як окрема 
культура, а також як чудовий 
та прибутковий запилювач 
при вирощуванні безнасінного 
кавуна. 

 ■ Для внутрішнього ринку 
та експорту.
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 ■ Безнасінний гібрид із ранніми 
строками дозрівання.

 ■ Високопродуктивний, 
стабільний, має гарну 
адаптацію до умов 
вирощування. 

 ■ Сильна рослина з гарним 
листовим покривом, рясним 
зав’язуванням плодів та 
тривалим періодом збирання.

 ■ Дуже привабливі круглі 
темно-зелені плоди з глянцем, 
вагою 5-7 кг, мають підвищену 
стійкість до сонячних опіків.

 ■ М’якуш відмінної якості, 
темно-червоного кольору, 
з неперевершеним насиченим 
смаком та високим вмістом 
цукрів.

ПЕКІН F1

жовтий безнасінний 
кавун 

 ■ Ранні строки дозрівання.

 ■ Привабливі круглі плоди 3-5 кг 
тигрового забарвлення.

 ■ М’якуш жовтого кольору, 
солодкий, із насиченим 
смаком.

 ■ Потужна рослина з гарним 
листовим покривом та рясним 
зав’язуванням.

КАВУНИ КАВУНИ

Назва Дозрівання Потужність 
рослини

Плоди Тип вирощування
Стійкість

Форма Вага, кг Під плівкою 
«термос»

Відкритий 
ґрунт

Насіннєві кавуни

ВІКТОРІЯ F1 ультраранній 1 круглий 5-8 3 1 Fon: 0,1 (IR)

КРІСБІ F1 ультраранній 2 круглий 7-10 3 2

ТРОФІ F1 ранній 2 круглий 7-10 3 2 Fon: 0,1 (IR)

ТАЛІСМАН F1 ранній 3 круглий 9-12 3 3 Fon: 0,1 (IR)

ТАМЕРЛАН F1 середньоранній 3 блоки 10-13 2 3 Fon: 0,1 (IR)

РЕД СТАР F1 ранній 2 круглий 6-9 3 3 Fon: 0,1 (IR)

ЛЕДІ F1 ранній 2 видовжений 9-12 3 3 Fon: 0,1 (IR)

ДУМАРА F1 середньопізній 3 видовжений 12-16 1 3 Fon: 0,1 (IR)

Безнасінні кавуни

БОСТОН F1 ранній 2 круглий 5-8 3 3 Fon: 0,1 (IR)

СТАЙЛ F1 ранній 2 круглий 5-7 2 3 Fon: 0,1 (IR)

ПЕКІН F1 середньоранній 3 круглий 3-5 3 3

Персональний кавун із мікронасінням

ПРЕМІУМ F1 ранній 2 блоки 2,5-3,5 3 3 Fon: 0,1 (IR)

СТАЙЛ F1  

неперевершена якість 
та зовнішній вигляд

БОСТОН F1 

безнасінний кавун 
з унікальним смаком 
та якістю

 ■ Ранньостиглий, стабільний 
гібрид, добре адаптований 
до різних умов вирощування. 

 ■ Плоди круглі, привабливі, 
однорідні за формою 
та  розміром, 5-8 кг. 

 ■ М’якуш хрумкий, насиченого 
червоного кольору з відмінною 
структурою, смаком 
та високим вмістом цукру.

 ■ Гарна транспортабельність 
та подовжене збереження 
товарних якостей.  

 ■ Інноваційний продукт, 
який дає нові можливості 
на внутрішньому ринку 
та експорту.
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ДЕЛАНО F1

відкритий і закритий 
ґрунт, раннє дозрівання 

 ■ Потужна рослина, висока 
стійкість до борошнистої роси 
1 & 2 і фузаріозу 0, 1 & 2. 

 ■ Плоди овально-видовжені, 
жовтого ананасного кольору, 
маса від 2 до 3,5 кг. 

 ■ М’якуш білого кольору 
з високим вмістом сухих 
речовин (брікс), маленька 
насіннєва камера. 

 ■ Добре зберігається. 

КАР’ЄРА F1

товарність, 
транспортабельність, 
лежкість

 ■ Врожайний, середньоранній 
гібрид для основного сезону 
з високим виходом товарної 
продукції.  

 ■ Адаптований до різних умов 
та легкий у вирощуванні.

 ■ Сильна рослина з гарним 
листовим покривом. 

 ■ Привабливі жовто-
помаранчеві плоди з щільною 
сіткою, вагою 3-4 кг, мають 
гарну транспортабельність 
та лежкість.

 ■ М’якуш щільний, соковитий, 
привабливого помаранчевого 
кольору, з гарними смаковими 
якостями.

ДИНІ ДИНІ

Назва Тип Колір плодів Колір м'якуша Строк дозрівання Маса плоду 

ДЕЛАНО F1 ананасна жовто-помаранчевий білий ранній 2 – 3,5 кг

КАР'ЄРА F1  ананасна жовто-помаранчевий помаранчевий середньоранній 3 – 4 кг
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САМАНДЕР F1

ранній високоврожайний 
гібрид 

 ■ Потужна рослина з гарним 
листовим покриттям, 
у відкритому ґрунті 
не потребує підв’язки. 

 ■ Ранній гібрид 
з концентрованим 
зав’язуванням, дуже 
врожайний. 

 ■ Плоди мають пряму конічну 
форму. 

 ■ Плоди дозрівають із зелених 
у червоні. 

 ■ Для відкритого ґрунту 
і плівкових теплиць. 

 ■ Висока стійкість до Tm0 (TMV, 
ToMV).

КЛАУДІО F1

висока товарність, 
прекрасний урожай

 ■ Дуже гарне листове покриття. 

 ■ Середньоранній гібрид 
із концентрованим 
зав’язуванням. 

 ■ Плоди кубовидно-видовжені, 
гладкі та щільні. 

 ■ Плоди дозрівають із темно-
зеленого у темно-червоні. 

 ■ Для відкритого ґрунту 
і плівкових теплиць.

 ■ Висока стійкість до Tm0 (TMV, 
ToMV).

ДЖЕМІНІ F1

ультраранній гібрид 
з відмінним кольором 
плоду

 ■ Компактна рослина 
зі здоровими листям. 

 ■ Ультраранній гібрид 
із концентрованим 
зав’язуванням. 

 ■ Плоди кубовидно-видовжені, 
дуже однорідні та гладкі. 

 ■ Плоди дозрівають із темно-
зелених у яскраво-жовті. 

 ■ Для відкритого ґрунту 
і плівкових теплиць. 

 ■ Висока стійкість до Tm0 (TMV, 
ToMV); PVY 0,1.

ПЕРЕЦЬ ПЕРЕЦЬ

Назва Тип плоду Колір плоду Розмір плоду Маса 
плоду

Дозрівання Вирощування Стійкість

САМАНДЕР F1
прямий 

конічний, 
2-3х камерний 

 дозрівання 
із зеленого 
у червоний 

дв: 16-19 см; 
діам: 5-6 см; 
гладкі товсті 

стінки 

70-
90 г

ранньостиглий, 
концентроване 
зав'язування 

відкритий 
ґрунт і плівкові

теплиці
HR: Tm0

КЛАУДІО F1
кубовидно-

видовжений, 
3-4х камерний 

дозрівання 
із темно-зеленого 
у темно-червоний 

дв: 11-13 см; 
діам: 8-9 см; 
гладкі товсті 

стінки

200-
260 г

середньостиглий, 
концентроване 
зав'язування 

відкритий 
ґрунт і плівкові

теплиці
HR: Tm0

ДЖЕМІНІ F1
кубовидно-

видовжений, 
3-4х камерний 

дозрівання 
із темно-зеленого 
у яскраво-жовтий 

дв: 13-16 см; 
діам: 8-9 см; 
гладкі стінки 

середньої 
товщини 

200-
250 г

ультраранній, дуже 
концентроване 
зав'язування  

відкритий 
ґрунт і плівкові 

теплиці 

HR: Tm0; 
PVY 0,1

HR: висока стійкість IR: средня стійкість 

Умовні позначення:  
TMV – вірус табачної мозаїки, 
ToMV – вірус тютюнової мозаїки, 
PVY 0,1 – вірус Y картоплі. 
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АЙМАРАН F1

найвища якість протягом 
усього літа 

 ■ Потужна відкрита рослина, 
напівпрямостояча. 

 ■ Плоди прямої циліндричної 
форми, однорідні, біло-
зеленуватого кольору. 

 ■ Високоврожайний гібрид для 
тривалого періоду збирання. 

 ■ Дуже добре переносить спеку 
і стресові умови. 

 ■ Для відкритого ґрунту. 

КАВІЛІ F1

ультраранній 
високоврожайний гібрид

 ■ Потужна компактна рослина 
з короткими міжвузлями. 

 ■ Плоди циліндричні, прямі, 
дуже щільні, біло-зеленуватого 
кольору. 

 ■ Ультраранньостиглий гібрид 
з дуже концентрованим 
зав’язуванням плодів. 

 ■ У стресових умовах формує 
плоди за допомогою 
партенокарпії. 

 ■ Для плівкових теплиць 
і відкритого ґрунту.

КАБАЧОК КАБАЧОК

Назва Ранньостиглість Колір Розмір Тип рослини Характеристики Метод 
вирощування 

АЙМАРАН F1 основний сезон біло-
зеленуватий

дв: 18-21 см; 
діам: 4-5 см

потужна, 
з великим 

листям 

жаростійкість, тривалий 
період плодоношення, 

маленький квітковий рубець, 
легкий в збиранні 

відкритий 
ґрунт

КАВІЛІ F1 ультраранній біло-
зеленуватий

дв: 14-15 см; 
діам: 4-4,5 см

компактна, 
з короткими 
міжвузлями, 

горизонтальний 
ріст 

у стресових умовах 
формує плоди за 

допомогою партенокарпії, 
концентроване зав'язування 

плодів 

відкритий 
ґрунт і плівкові 

теплиці
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БАРВІНА F1

огірок, який завжди 
зверху

 ■ Для вирощування в першому 
обороті. 

 ■ Темно-зелені, сяючі плоди 
з високою однорідністю, 
мають привабливий 
вигляд на ринку та добру 
транспортабельність. 

 ■ Висока урожайність. 

 ■ HR: Cca; IR: PM, CVYV, CMV.

БЕТТІНА F1

спринтер серед огірків

 ■ Для самих ранніх строків 
вирощування в першому 
обороті.

 ■ Швидка висока віддача 
ранньої продукції.

 ■ Стійкість до низьких 
температур та нестачі 
освітлення ранньою 
весною.

 ■ HR: Cca; IR: PM, CVYV, CMV.

ДИРЕКТОР F1

надійний, стійкий,
урожайний

 ■ Невибаглива рослина 
з високою польовою стійкістю. 

 ■ Для весняного та осіннього 
вирощування. 

 ■ Ранньостиглий гібрид 
із високою урожайністю.

 ■ Інтенсивне та рівномірне 
забарвлення плодів без 
білого кінчика.

 ■ HR: Cca; IR: PM, CVYV, CMV

АНТІСІПАТОР F1

відмінний ранній урожай

 ■ Невибаглива рослина 
з високою стійкістю.

 ■ Ранньостиглий гібрид 
з високою урожайністю.

 ■ Сильна рослина, яка легко 
переносить стреси.

 ■ Гібрид для весняного 
та осіннього вирощування.

 ■ HR: Cca; IR: PM, CVYV, CMV

ОГІРКИ ДЛЯ ЗАКРИТОГО ҐРУНТУ ОГІРКИ ДЛЯ ЗАКРИТОГО ҐРУНТУ 
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ОГІРКИ ДЛЯ ЗАКРИТОГО ҐРУНТУ ОГІРКИ ДЛЯ ЗАКРИТОГО ҐРУНТУ 

HR: висока стійкість IR: средня стійкість

Умовні позначення: 
Cca – мішенеподібна плямистість листя, 
Ccu – кладоспоріоз, 
PM – борошниста роса, 
CVYV – вірус пожовтіння судин огірка, 
CMV – вірус огіркової мозаїки.

Ранньостиглість:  • – пізній; ••• – середньостиглий; ••••• – ранньостиглий, •••••• – ультраранньостиглий
Сила росту:   • – слабка рослина; ••• – середньої сили росту; ••••• – потужна рослина 

Назва Колір 
плоду

Ранньостиглість Оборот Сила 
росту

Густота 
рослин

Стійкість

БАРВІНА F1 тем.-зел. •••••• весняний •• 2-3 росл/м² HR: Cca; IR: PM, CVYV, CMV

БЕТТІНА F1 зел. •••••• весняний •• 2-3 росл/м² HR: Cca; IR: PM, CVYV, CMV

ДИРЕКТОР F1 тем.-зел. •••• весняний, осінній •••• 2,5-3,0 росл/м² HR: Cca; IR: PM, CVYV, CMV

АФІНА F1 зел. •••• зимовий, весняний •• 2-3 росл/м² HR: Cca; IR: PM, Cсu, CMV

АНТІСІПАТОР F1 тем.-зел. •••• весняний, осінній •••• 2,5-3,0 росл/м² HR: Cca; IR: PM, CVYV, CMV
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ГРИФОН F1 

рожевий, крупний, 
твердий

 ■ Індетермінантний 
рожевоплідний томат для 
вирощування в обох оборотах. 

 ■ Маса плоду: 220 – 250 г.

 ■ Для вирощування навесні і/або 
восени в захищеному ґрунті. 

 ■ Дуже щільні плоди.

 ■ Тривала лежкість і висока 
транспортабельність плодів. 

 ■ Стійкість до розтріскування. 

 ■ HR: Va,Vd; Fol: 0,1; ToMV.

ДІАГРАММА F1

крупний, твердий, 
транспортабельний

 ■ Індетермінантний томат для 
вирощування в обох оборотах. 

 ■ Маса плоду: 220 – 250 г. 

 ■ Для вирощування навесні і/
або восени в захищеному 
ґрунті. 

 ■ Насичений червоний колір, 
висока щільність плодів.

 ■ Транспортабельність на далекі 
відстані.

 ■ Ранньостиглість.

 ■ HR: Va,Vd; Fol:0,1; ToMV; Ff-5.

 ■ IR: Ma Mi,Mj, TYLCV.

АКСІОМА F1

чудовий смак справжніх 
томатів

 ■ Ранньостиглий томат для 
вирощування в обох оборотах. 

 ■ Маса плоду: 220 – 250 г. 

 ■ Для вирощування навесні і/або 
восени в захищеному ґрунті. 

 ■ Крупні плоди однорідної 
форми та розміру.

 ■ Інтенсивне забарвлення 
плодів.

 ■ Висока урожайність.

 ■ HR: Va,Vd; Fol:0,1; ToMV; Ff-5.

 ■ IR: Ma Mi,Mj, TYLCV.

ІНДЕТЕРМІНАНТНІ ТОМАТИ  ІНДЕТЕРМІНАНТНІ ТОМАТИ 

HR: висока стійкість 
IR: средня стійкість 

Умовні позначення: 
Ma – нематода, 
Mi – нематода, 
Mj – нематода, 
TYLCV – вірус жовтого в’янення листя,
TSWV – вірус плямистого в’янення, 
Va – вертицилльоз, 
Vd – вертицилльоз, 
Fol – фузаріоз, 
ToMV – вірус тютюнової мозаїки, 
Ff – кладоспоріоз.

Назва Тип рослини Колір Маса 
плоду (г)

Дозрівання Густота 
рослин

Стійкість

АКСІОМА F1 індетермінантний томат для 
вирощування в обох оборотах 

насичений 
червоний 220 - 250 ранній 2,4 росл/м²

HR: Va,Vd; Fol:0,1; 
ToMV; Ff-5; 
IR: Ma Mi,Mj

ДІАГРАММА F1 індетермінантний томат для 
вирощування в обох оборотах 

насичений 
червоний 220 - 250 ранній 2,4 росл/м²

HR: Va,Vd; Fol:0,1; 
ToMV; Ff-5; 

IR: Ma Mi,Mj, TYLCV

ГРИФОН F1
індетермінантний 

рожевоплідний томат для 
вирощування в обох оборотах 

рожевий 220 - 250 ранній 2,4 росл/м² HR: Va,Vd; Fol: 0,1; ToMV 
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ГОНДАР

чудовий розмір і форма 

 ■ Салат типу Айсберг 
з швидкими темпами 
росту, головки довго 
не переростають. 

 ■ Менш компактна головка 
з гарною вагою, підходить для 
свіжого ринку та переробки. 

 ■ Компактність головки при 
основі робить цей салат 
легким у збиранні. 

 ■ Високий рівень стійкості 
до крайових опіків 
і стрілкування, а також Nr: 0 
і Bl: 1-28. 

ОНІКС 

дуже стабільний продукт 

 ■ Салат типу Лолло Біонда для 
вирощування у відкритому 
ґрунті цілий рік. Можливо 
вирощування у закритому 
ґрунті на NFT лініях. 

 ■ Дуже гарна форма головки 
при будь-яких умовах. 

 ■ Швидкий темп росту і гарна 
вага при збиранні. 

 ■ Високий рівень стійкості 
до крайових опіків і 
стрілкування, а також Nr: 0 
і Bl: 1-16,19,21,23. 

РЕВОЛЮЦІЯ 

найкращий червоний 
колір 

 ■ Забарвлення листя варіюється 
від темно-червоного до темно-
бордового (“потрійний колір”), 
тип Лолло Росса для NFT 
з гарним балансом між 
кольором і швидкістю росту. 
Підходить для відкритого 
ґрунту.   

 ■ Сильні сторони: швидкість, 
прямостояча рослина, 
стабільність і колір. 

 ■ Високий рівень стійкості 
до крайових опіків 
і стрілкування, а також Bl: 
1-16,19,21,23. 

ДАНСТАР 

компактний хрусткий 
листовий салат

 ■ Світло-зелений хрусткий 
листовий салат.

 ■ Приваблива велика об’ємна 
розетка складається 
з компактних розсічених 
листків.

 ■ Для цілорічного виробництва 
на гідропоніці, також підходить 
для вирощування на полі 
в літній період.

 ■ Високий рівень стійкості 
до крайових опіків 
і стрілкування, а також Nr: 0.

САЛАТИ САЛАТИ

ФІНСТАР

ранній хрусткий листовий 
салат

 ■ Ранній хрусткий листовий 
салат яскраво-зеленого 
кольору.

 ■ Швидкий ріст у прохолодних 
умовах для більш короткого 
циклу.

 ■ Прямостояча рослина, легка 
у пакуванні.

 ■ Для цілорічного виробництва 
на гідропоніці, також підходить 
для вирощування на полі.

 ■ Високий рівень стійкості 
до крайових опіків 
і стрілкування, а також Bl: 
17,19. 
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САЛАТИ САЛАТИ

Назва Тип Розмір Колір Період 
збору 

Відкритий/закритий ґрунт Стійкість

РЕВОЛЮЦІЯ Лолло 
Росса 6 темно-

бордовий цілий рік відкритий/закритий ґрунт (NFT) HR Bl: 1-16,19,21,23

КУАЛА Айсберг 5 зелений раннє 
і пізнє літо відкритий ґрунт HR Nr:0, HR Bl: 1-28

ГОНДАР Айсберг 8 зелений літо відкритий ґрунт HR Nr:0, HR Bl: 1-28

ОНІКС Лолло 
Біонда 6 світло-

зелений цілий рік відкритий/закритий ґрунт (NFT) HR Nr:0, HR Bl: 1-16,19,21,23

ДАНСТАР Фрілліс 7 світло-
зелений цілий рік відкритий/закритий ґрунт (NFT) HR Nr:0

ФІНСТАР Фрілліс 8 зелений цілий рік відкритий/закритий ґрунт (NFT) Bl: 17,19
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КРИПТОН

найкращий початок 
сезону

 ■ Ранньостиглий гібрид для 
літнього обороту.

 ■ Строки дозрівання 95-100 днів 
з моменту висадки розсади.

 ■ Можливе вирощування 
у закритому ґрунті. 

 ■ Гарна вирівняність по діаметру 
і висоті.

 ■ Адаптований для різних умов 
вирощування.

ПЛУСТОН

рішення для завершення 
сезону

 ■ Гібрид для осінньо-зимового 
обороту.

 ■ Строки дозрівання 110-120 
днів з моменту висадки 
розсади.

 ■ Гарна вирівняність по діаметру 
і висоті.

 ■ Якнайкраще підходить 
для кулінарії, добре 
зберігається зимою до 12-16 
тижнів.

 ■ Високий рівень стійкості 
до захворювань.

ЦИБУЛЯ ПОРЕЙ ЦИБУЛЯ ПОРЕЙ
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ПАЛОМА

високопродуктивність 
та універсальність

 ■ Для дуже ранніх та пізніх 
строків висіву.

 ■ Пік плодоношення 
приходиться на помірні 
температури (нижче 32 °C).

 ■ Стручки темно-зеленого 
кольору, довжиною 11-12 см.

 ■ Використовують для 
отримання будь-якої продукції 
(нарізка, ціла, заморожена, 
консервована та суха 
квасоля).

НАГАНО

жаростійкість 
та продуктивність

 ■ Кущова спаржева квасоля 
для ранніх та середніх строків 
висіву.

 ■ Добре розвивається при 
високих температурах. 

 ■ Стручки довжиною 12-13 см, 
темно-зеленого кольору.

 ■ Ідеальний  для отримання 
замороженої та консервованої 
продукції.

СПАРЖЕВА КВАСОЛЯ СПАРЖЕВА КВАСОЛЯ

Назва Тип Скоростиглість 
у днях

Висота 
рослини

Довжина 
стручка

Діаметр стручка Застосування

ПАЛОМА середньо-тонка 0 50 см 11-12 см 55% 8-9 мм, 45% 9-10,5 мм заморозка,  
консервування

НАГАНО середньо-тонка +1 60 см 12-13 см 90% 8-9 мм, 10% 9-10,5 мм заморозка,  
консервування
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КАРІНА

стандарт для ранніх 
строків посіву

 ■ Ранньостиглий сорт овочевого 
горошку.

 ■ Упругість горошин 
підвищується повільно.

 ■ Сорт добре в’ється.

 ■ Висока врожайність.

ЖЕНЕВА 

дрібнонасінний 
сорт з високою 
продуктивністю 

 ■ Сорт середніх  строків 
дозрівання.

 ■ Міцна темно-зелена рослина. 

 ■ Формує по два стручки 
в одному вузлі.

 ■ Досить довгі стручки по 9-11 
насінин.

ДОНАНА 

високоврожайний сорт 
безлисткового типу

 ■ Висока врожайність. 

 ■ Довгі стручки, які легко 
відділяються.

 ■ Гарне забарвлення після 
переробки.

ВАДА

урожайний сорт для 
жарких умов

 ■ Висока продуктивність.

 ■ Стійкість до високих 
температур.

 ■ Висока однорідність горошин.

ГОРОХИ ГОРОХИ

БАСТІОН

вдалий вибір для 
пізнього посіву

 ■ Високий та стабільний урожай.

 ■ Дрібнонасінний сорт з темно-
зеленими горошинами.

 ■ Горошини легко відділяються 
від стручка.
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ГОРОХИ ГОРОХИ

Сорт Тип насіння Сума активних 
температур °С

Дозрівання 
(в днях)

Вихід насіння по діаметру мм, (%)

˂7,5 7,5-8,2 ˃8,2 ˂8,75 8,75-9,2 9,2-10,3 ˃10,3

КАРІНА звичайний 
овочевий 780 +3 15 25 40 20

ЖЕНЕВА дрібнонасіннєвий 
овочевий 875 +8 30 30 35 5

ДОНАНА звичайний 
овочевий 905 +11 10 15 50 25

ВАДА звичайний 
овочевий 904 +11 10 15 50 25

БАСТІОН дрібнонасіннєвий 
темно-зелений 910 +13 15 35 50

Наведені цифри відносно строку дозрівання та розміру є приблизними й можуть змінюватися залежно від місцевих умов.




