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Культура, сорт/гібрид

Коротка характеристика

Ціна, грн. з
ПДВ

Упаковка

Капуста цвітна
Феррара F1

65-70 днів, 0,7-1,5 кг. Для отримання ранньої продукції в весняний та осінній обороти.

2.500 шт.

1 450

Сеул F1

80-85 днів, 1,0-2,0 кг. Для весняно-літнього та літньо-осіннього оборотів.

2.500 шт.

1 400

Барселона F1

75-80 днів, суцвіття великі, щільні, добре вкриті листям, 1,5-3,0 кг. Для збору врожаю у
весняно-літній період та восени.

2.500 шт.

1 400

Локріс F1

До 85 днів, суцвіття округлі, добре вкриті листям, масою 1,5-2,0 кг.

1.000 шт.

620

Боріс F1

80-85 днів, дуже вирівняні суцвіття, для літньо-осіннього обороту.

1.000 шт.

620

Рауль F1

85-95 днів, щільні однорідні суцвіття для літньо-осіннього обороту, відмінний для
заморожування.

2.500 шт.

1 450

Боділіс F1

95-110 днів, сильний та швидкий ріст, для осіннього обороту.

1.000 шт.

620

10 кг

8 360

1 кг

880

Буряк столовий
Бонел

110-115 днів, універсальний, високоврожайний, коренеплоди без радіальних кілець, стійкий до
стрілкування.

Шот Топ

115-120 днів, коренеплоди округлі, однорідні за розміром.

1 кг

880
3 200

Камаро F1

105-110 днів, коренеплоди ідеально круглі, однорідні за розміром, без радіальних кілець, із
високим виходом товарної продукції .

100.000 шт.
5.000 шт.

180

Джолі F1

105-110 днів, коренеплоди ідеально круглої форми, мають неперевершений смак .

50. 000 шт.

1 600

Вірджіліо F1

80 днів, надранній, високоврожайний гібрид іспанського типу, призначений для свіжого ринку
та зберігання (до грудня), стійкий до стрілкування.

250.000 шт.

8 000

Cтартер F1

100-105 днів, ранньостиглість, тривале зберігання та мех. збір.

250.000 шт.

7 000

Скапіно F1

105-110 днів, високоврожайний, стійкій до хвороб, для мех. збору.

250.000 шт.

7 000

Франциско

110 днів, високоврожайний, цибулина щільна, середнє зберігання.

250.000 шт.

3 500

Меранто F1

110-115 днів, для тривалого зберігання, придатний для мех. збору.

250.000 шт.

7 730

Фронтіно F1

110-115 днів, іспанського типу, зберігання 5-6 місяців, для мех. збору.

250.000 шт.

7 730

Валентіно F1

110-115 днів, для середньо-тривалого зберігання, маса цибулин 180-250 г.

250.000 шт.

7 730

Ріно F1

НОВИНКА !!! 115-120 днів, високоврожайний гібрид іспанського типу, придатний для
механічного збору та довготривалого зберігання (7-8 місяців).

250.000 шт.

7 700

Ретано F1

НОВИНКА !!! 115-120 днів, червоний, типу райзбургер, для довготривалого зберігання та
механічного збору, до кінця вегитації швидко забарвлюється всередині.

250.000 шт.

7 200

Ред Мех F1

НОВИНКА!!! 115-120 днів, червоний, іспанського типу, для тривалого зберігання (до 8
місяців), для мех. збору.

1 кг

7 425

Венус F1

НОВИНКА!!! 115-120 днів, високоврожайний середньопізній гібрид білої салатної цибулі з
відмінними смаковими якостями.

1 кг

13 650

Дерек F1

НОВИНКА!!! 115-120 днів, високоврожайний гібрид іспанського типу темно-бронзового
кольору, придатний для мех. збору та довготривалого зберігання (8-9 місяців).

1 кг

10 150

Дормо F1

115 днів, для довготривалого зберігання, придатний для мех. збору.

250.000 шт.

7 000

Тареско F1

120 днів, для тривалого зберігання, придатний для мех. збору.

250.000 шт.

7 750

250.000 шт.

6 200

5.000 шт.

185

Цибуля ріпчаста

Цибуля озима

Вольф F1

Високоврожайний ранньостиглий гібрид, висока морозостійкість. Лідер на ринку України!

Ібіс F1

Середньоранній озимий гібрид цибулі із добре розвиненим листовим апаратом, формує
цибулини за 3-4 тижні.

250.000 шт.

4 500

Імаго F1

Гібрид озимої цибулі середніх строків дозрівання, відмінні адаптивні якості, високоврожайний.

250.000 шт.

4 000

Пантер F1

Cередньо-ранній гібрид озимої цибулі, підвищена морозостійкість, високий урожай.

250.000 шт.

7 300

Фабула F1

НОВИНКА!!! Ранній урожайний гібрид червоної озимої цибулі, стійкий до стрілкування та
вимерзання.

1 кг

13 897

Цибуля на перо
Савел

Перо відмінної якості, стійкий до стресових погодних умов.

50.000 шт.

700

Карел

Високоврожайний, дуже легко очищається, перо високої якості.

50.000 шт.

750

Порбелла

95-100 днів, середньо-пізній, однорідний, швидкоростучий сорт.

10.000 шт.

750

Порілюкс

НОВИНКА !!! Високоврожайний, для осіннього збору, 130-140 днів, темно-зелений з
висотою вибіленої частини більше 25 см. Добре перезимовує без укриття.

25 г

250

1.000 шт.

1 900

500 г

2 310

Цибуля-порей

Кабачок
Невіра F1

35-40 днів, партенокарпічний, ранньостиглий, циліндричні плоди, світло-зелені, для
вирощування під накриттям.

Езра F1

45 днів, циліндричні плоди, світло-зеленого кольору.

Аніса F1

40 днів, темно-зелені, циліндричні, однорідні плоди, цукіні

500 шт.

1 500

Байя F1 (СВ 11-46)

40-42 дні, партенокарпічний, ранньостиглий, циліндричні плоди, світло-зелені, для
вирощування під накриттям та відкритому грунті.

500 шт.

800

Салат і шпінат
Канкан

Універсальний, тип фрізе, світло-зелений, висока товарність.

5 г.

500

Фрістіна

Тип фрізе, висока якість, світло-зелений, тривале зберігання.

5 г.

450

Роналі

Дуболистий салат, 800-1300 г, відмінно зберігається.

1.000 шт.

230

5 г.

650

5.000 шт. дражований

2 300

Робінсон

Солейсон

Тип айсберг, 700-900 г, висока якість, толерантний до спеки, лежкий.

5 г.

760

5.000 шт. дражований

2 600

1.000 шт.

160

НОВИНКА !!! Тип айсберг, 700-900 г, висока якість, толерантний до спеки, лежкий.

Авірам

НОВИНКА !!! Тип айсберг, 600 г, висока стійкість до стрілкування, толерантний до спеки.
5.000 шт. дражований

2 000

Бахус

НОВИНКА !!! Тип Лолло Росса, насиченого червоного кольору, 400-600 г, повна стійкість до
несправжньої борошнистої роси та салатної листкової і кореневої попелиці.

1.000 шт. дражований

600

Драгон

НОВИНКА !!! Тип батавія, ранньостиглий, до 1,4 кг, висока стійкість до несправжньої
борошнистої роси та салатної листкової попелиці, толерантний до спеки.

1.000 шт. дражований

520

Вісмар

НОВИНКА !!! Тип айсберг, ранньостиглий, 1000-1200 г, повна стійкість до несправжньої
борошнистої роси, толерантний до вірусу салатної мозаїки та салатної листкової попелиці.

1.000 шт. дражований

600

Грін Мун (ICE 18140)

НОВИНКА !!! Тип айсберг, ранньостиглий, до 1,0 кг, висока стійкість до несправжньої
борошнистої роси та стрілкування, крайового опіку листка. Смак дуже солодкий, без гіркоти.

1.000 шт. дражований

620

Матадор

НОВИНКА!!! Середньоранній салат тип Лолло Росса, насичено вишневого кольору, 400-600
г, стійкий до несправжньої борошнистої роси, салатної листкової та кореневої попелиці.

5.000 шт. дражований

2 100

5 г.

530

Кріска

НОВИНКА!!! Середньоранній салат типу Лолло Біонда, всесезонний, до 1,1 кг, висока
стійкість до несправжньої борошнистої роси та салатної листкової попелиці.

5.000 шт. дражований

2 200

5 г.

550

ISI 45304

НОВИНКА!!! Салат типу Лоло Біонда, середньостиглий, всесезонний, 600-800 г, насиченого
кольору.

5 г.

525

Хадсон F1

НОВИНКА!!! Ранній гібрид шпинату зі швидким темпом росту, привабливого зеленого
кольору, 37-40 днів, стійкий до цвітіння, несправжньої борошнистої роси, стрілкування та
низьких температур. Призначений для споживання у свіжому вигляді та заморожування.

50.000 шт.

525

Тромбон F1

НОВИНКА!!! Високоврожайний ранній гібрид шпинату, 38-42 дні, має сповільнений темп
росту, формує компактну розетку з листками темно-зеленого кольору, стійкий до цвітіння,
несправжньої борошнистої роси.

50.000 шт.

525

2.500 шт.

760

2.500 каліб.

880

2.500 шт.

760

2.500 каліб.

880

2.500 шт.

760

2.500 каліб.

880

Капуста білоголова

Каррера F1 (17-1517) F1

Магнус F1

Емілі F1

Балбро F1

Кастелло F1

НОВИНКА!!! 45-48 днів, круглі щільні головки, 1,2-1,8 кг, надранній гібрид з одночасним
дозріванням, стійкість до стрілкування та розтріскування.

53-58 днів, круглі щільні головки, 1,8-2,0 кг, високі смакові якості, стійкість до розтріскування,
фузаріозного в’янення.
60-65 днів, головки щільні 2,0-2,5 кг, гібрид с чудовим смаком, з одночасним дозріванням та
тривалим зберіганням в полі.
65-70 днів, головки щільні, 2,0-3,0 кг, відмінна внутрішня структура, висока стійкість до
розтріскування та стрілкування.
80 днів, круглі щільні головки, 1,0-3,5 кг, довго зберігається в полі.

2.500 шт.

780

2.500 каліб.

900

2.500 шт.

760

2.500 каліб.

880

2.500 шт.
Каббіс F1

НОВИНКА !!! 85-95 днів, маса головки 2,0-3,0 кг, рекомендований для квашення та свіжого
ринку, висока стійкість до розтріскування, витривалий до спеки.

760

2.500 каліб.

880

10.000 каліб.

3 415

Ландіні F1

85днів ,головки 2,5-5,0 кг, ідеальний для квашення та свіжого ринку.

2.500 шт.

760

Бартон F1

120 днів, чудова внутрішня структура головки, 3,0-6,0 кг, стійкість до фузаріозного в’янення.

2.500 шт.

760

Бузоні F1

120 днів, головки круглі, 2,0-4,0 кг, для довготривалого зберігання, стійкість до фузаріозного
в’янення.

2.500 шт.

800

2.500 каліб.

930

2 500 шт.

600

Саті F1

Золтан F1 (NiZ 17-1265)

Раменос F1

110-115 днів, головки круглі, вирівняні, маса 2,5-3,0 кг, тривалий період зберігання, стійкість
до фузаріозного в’янення.

120-125 днів, головки круглі, 2,0-4 кг, пластичний гібрид в вирощуванні, для тривалого
зберігання, стійкий до фузаріозу.
120-125 днів, головки круглі, 2,0-2,5 кг, придатний для загущених посівів, для тривалого
зберігання, стійкий до трипсів та до фузаріозу.

Гілсон F1

125-130 днів, щільні головки, 2,0-3,5 кг, витривалий до спеки, для дуже тривалого зберігання
(до червня), висока однорідність.

Ліон F1

130-140 днів, головки 2,5-4,0 кг, відмінна лежкість та висока товарність продукції, стійкість до
фузаріозного в’янення.

Структон F1

130-140 днів, для переробки та зберігання, 3,0-6,0 кг, відмінні смакові якості. Стійкість до
фузаріозного в’янення.

2.500 каліб

700

10.000 каліб

2 716

2.500 шт.

850

2.500 каліб

950

10.000 каліб

3 680

2.500 шт.

875

2.500 каліб

1 020

2.500 шт.

800

2.500 каліб

930

2.500 шт.

800

2.500 каліб

930

2.500 шт.

800

2.500 каліб

930

Капуста конічна
Редженсі F1

60-65 днів, відмінні смакові якості, 1,0-2,0 кг

2.500 шт.

1 275

Тінті F1

75-90 днів, для свіжого ринку, червоноголова 0,5-2,5 кг

2.500 шт.

1 420

Романов F1

90 днів, головки круглі, забарвлення інтенсивне, 2,0-2,5 кг

2.500 шт.

890

Розера F1

НОВИНКА!!! 120-125 днів, головки кругло-овальні, 2,0-3,0 кг, для довготривалого
зберігання, стійкий до спекотних умов вирощування. Висока стійкість до судинного
бактеріозу.

2.500 шт.

980

50-65 днів, головки вирівняні, компактні, циліндричні, 0,6-2,0 кг

2.500 шт.

495

Серпантін F1

80-85 днів, маса головок 1,0-1,5 кг

2.500 шт.

920

Турмалін F1

145 днів, головки округлі 2,0-2,3 кг, витримує понижені температури

2.500 шт.

950

130 днів, головки круглі, високоврожайний, легко збирати.

2.500 шт.

1 800

Стромболі F1

65-70 днів, головки дрібнозернисті, не схильні до проростання листям.

2.500 шт.

875

Верді F1 (NIZ 18-181)

75-80 днів, головки дрібнозернисті, придатний для заморожування.

2.500 шт.

800

Капуста червоноголова

Капуста пекінська
Вітімо F1
Капуста савойська

Капуста брюссельська
Брілліант F1
Капуста броколі

Редис

Дієго F1

22-23 днів, коренеплоди 4-5 см, насичено червоні, вирівняні.

Меліто F1

22-25 днів, коренеплоди 4-5 см та більше, насичено яскраві, щильний м'якуш

Шахрі

30 днів, коренеплоди 5-6 см, яскраво-червоні, вирівняні.

Експо F1

НОВИНКА !!! 18-22 дні, тип Французький сніданок, коренеплоди 3-4 см, стресостійкий.

25.000 шт.

910

25.000 каліб 3,00-3,25 мм

1 100

25.000 каліб 3,20-3,40 мм

1 160

25.000 каліб 3,40-3,60 мм

1 293

250 г.

805

25.000 шт.

960

25.000 каліб

1 200

250 г.

820

250 г.

380

25.000 шт.

950

1.000 шт.

5 420

500 шт.

2 750

500 шт.

2 750

Кавун безнасіннєвий
Екстазі F1

Безнасіннєвий кавун, плоди круглі, 3,5-5,0 кг, 75-80 днів.

Ортал F1

Середньостиглий безнасіннєвий кавун, світло-зеленого кольору, плоди середньої маси 4-7 кг,
округлої форми, 70-75 днів.

Кавун безнасіннєвий персональний
Леопард F1

НОВИНКА !!! Ранній, зовні світло-зелений із темними смужками. Надзвичайно солодкий
м’якуш. Плоди вагою 2,5 – 3,5 кг, легко транспортуються на великі відстані.

500 шт.

2 600

Тігріс F1

НОВИНКА !!! Ранній, забарвлення типу Тигр, вага плоду 1,5-2,5 кг. М’якуш насиченого
кольору, дуже солодкий та хрусткий. Плоди ідеально круглі, тверді.

500 шт.

2 600

Оцелот F1

НОВИНКА !!! Забарвлення типу темний Тигр. Потужна рослина, вага плоду 1,0-2,0 кг.
Неперевершений смак, вміст цукрів >13,5%. М’якуш темно-червоного кольору, щільний.

500 шт.

2 600

Лінкс F1

НОВИНКА !!! Забарвлення типу темний Кримсон Світ, вага плоду 1,5-2,5 кг. Тривалий час
зберігає товарні якості на полиці супермаркета.

500 шт.

2 600

Кавун
Міракл F1

НОВИНКА !!! Тип Крімсон Світ, 58-60 днів, 8-10 кг, висока якість плодів.

500 шт.

760

Васко F1

Тип Крімсон Світ, 62-65 днів, 8-12 кг, висока якість плодів.

1.000 шт.

1 450

Атаман F1

Тип Крімсон Світ, ранній гібрид 65-67 днів, 10-12 кг

1.000 шт.

1 510

Варда F1

Тип Крімсон Світ, 70-75 днів, 10-15 кг, високий вміст цукру.

1.000 шт.

1 450

Лахат F1

Тип Шуга Бебі мякуш насичено червоний, 70-75 днів, 10-12 кг.

500 шт.

770

Мініпул F1

75 днів, опилювач для вирощування безнасіннєвих кавунів.

500 шт.

720

1.000 шт.

2 020

5.000 шт.

9 400

Мейрон F1

Новий гібрид Ананасний тип, 60-65 днів, плоді овальні 1,7-2,5 кг смак та аромат,
транспортабельність.

1.000 шт.

1 900

Янів F1 (HA 64 07)

НОВИНКА !!! Тип Ананас, 65-70 днів, плоди видовжено-овальні, 2,5-4,0 кг, вирівняні, з
м’якоттю ніжного помаранчового кольору, щільна, висока урожайність, якість та
транспортабельність.

1.000 шт.

1 960

Ребекка F1

НОВИНКА !!! Покращений Раймонд! 67-71 днів, плоди видовжені, 3,5-6,0 кг, вирівняні, з
високим вмістом цукру. Зовні привабливо «вкрита сіткою», дуже тверда, добре
транспортується на великі відстані.

1.000 шт.

2 100

Ананасний тип, 70-75 днів, плоди видовжені, 3,5-7,0 кг, м’якуш без прозелені, чітко виражена
сітка, надзвичайно високі смакові якості, транспортабельність та неперевершений смак.

1.000 шт.

1 900

Раймонд F1

5.000 шт.

8 800

Диня
Нево F1

Новий дуже ранній гібрид Ананасного тип, 50-55 днів, м’якуш без прозелені, чудовий смак
висока товарність 1,5-2,5 кг.

Томат детермінантний круглий для
низьких плівкових теплиць та
відкритого ґрунту
Топкапі F1

Дуже ранній, 180-200 г, рослина по типу напівдетермінантного томату

1.000 шт.

565

Ольга F1

Ранній томат, плоди округлі, вирівняні, 200-220 г, яскраво-червоні.

1.000 шт.

640

Волна F1

Ранній томат, плоди округлі, вирівняні, 180-200 г, яскраво-червоні.

1.000 шт.

565

Трібека F1

Середньостиглий томат „біф”, плоди 250-350 г, округлі.

1.000 шт.

640

Джокер F1

Пізній томат типу „біф”, плоди 200-300 г, округлі.

1.000 шт.

640

Ранньостиглий, плоди сливоподібні, 100-120 г.

1.000 шт.

425

Томат детермінантний сливоподібний
Сурія F1

Галілея F1

Середньоранній гібрид, плоди сливоподібні 160-180 г.

1.000 шт.

560

5. 000 шт.

2 700

25.000 шт.

13 100

1.000 шт.

210

Томат на переработку
Діадема F1

Середньоранній, плоди сливоподібні, 100-120 г.

Томат детермінантний для
механізованого збирання
Гонг F1

НОВИНКА!!! Надранній та продуктивний гібрид для переробки та свіжого ринку, 70-80 г,
брікс 5,4 , механічне збирання.

5.000 шт. дражований

1 700

Едімар F1

НОВИНКА!!! Ранньостиглий високоврожайний гібрид для свіжого ринку та виробництва
томатної пасти, 80-90 г, брікс 5,4-5,6, дружнє дозрівання, механічне збирання.

5.000 шт. дражований

1 900

Фабер F1

НОВИНКА!!! Середньоранній гібрид для переробки та свіжого ринку, 80 г, брікс 6,5-6,7 ,
високоврожайний, стійкий до розтріскування, механічне збирання.

5.000 шт. дражований

2 900

5.000 шт. дражований

1 400

Імпакт F1

Середньоранній сливоподібний гібрид, для переробки та споживання у свіжому вигляді, 80-90
г, брікс 6,1 , механічне збирання.

Томат індетермінантний червоний для
плівкових теплиць
Джадело F1

Ранньостиглий, плоди округлі, 160-190 г, висока якість та вирівняність плодів. Для веснянолітнього та літньо-осіннього оборотів.

500 шт.

1 400

Максін F1 (27614)

НОВИНКА !!! Надранній, плоди округлі, 200-220 г, насиченного червоного кольору та
вирівняність плодів в китиці. Потужна коренева система, висока стресо-стійкість.

500 шт.

1 200

НОВИНКА !!! Ранньостиглий, генеративний гібрид, плоди сливоподібні 140-160 г.

250 шт.

690

Томат індетермінантний сливовидний
Рева F1

Томат індетермінантний перцевидний
Корнабел F1

НОВИНКА !!! Середньоранній, високоврожайний гібрид з особливою формою плоду у формі
подовженого перцю, 180-250 г.

1.000 шт.

3 750

3 480

Томат індетермінантний рожевий
VP-1 F1

Надранній, компактна рослина з короткими міжвузлями. Плоди круглі, щільні, вирівняні 250280 г.

1.000 шт.
250 шт.

870

1.000 шт.

3 480

VP-2 F1

Для другої сівозміни, потужна рослина, зав’язує плоди при високих температурах, плоди
щільні, масою 240-270 г.

250 шт.

870

Пінк Клер F1 (HTP-11)

Ранній, компактна рослина з короткими міжвузлями. Плоди круглі, щільні, вирівняні 250-300
г.

500 шт.

1 740

Пінк Джаз F1

Ранній,легкий в вирощуванні гібрид, плоди однорідні від першої до останньої китиці 200-230
г. Придатний для весняно-літнього та літньо-осіннього оборотів.

500 шт.

1 740

НОВИНКА !!! Ранній , потужна рослина, відкрита. Плоди ідеально круглі, щільні, 15-25 г,
дуже солодкі! Для збору китицями та окремими плодами.

250 шт.

1 740

НОВИНКА !!! Ранній, компактна рослина, стресостійка. Плоди сливоподібні 20-25 г,
насиченого червоного кольору, вирівняні. Для збору та реалізації китицями.

250 шт.

830

Ранньостиглий гібрид перцю, плоди конусної форми, масою 130-150 г, колір від кремовожовтого до насиченого червоного

1.000 шт.

1 300

Вівальді F1

Ранньостиглий гібрид перцю, плоди кубовидної форми, червоного кольору 14х10 см, для
вирощування в відкритому та закритому ґрунті

1.000 шт.

2 000

Герардо F1

Ранньостиглий гібрид перцю солодкого, плоди товстостінні, кубовидної форми, яскраво
жовтого кольору, масою 200-220 г, призначений для вирощування у закритому ґрунті.

500 шт.

1 000

Телестар F1

Ранньостиглий гібрид солодкого перцю, плоди кубовидної форми, середньою масою 220-270
г, колір – червоний, призначений для вирощування у відкритому ґрунті.

500 шт.

1 000

Крімсон Кінг F1

НОВИНКА !!! Ранньостиглий гібрид солодкого перцю, плоди товстостінні 10*12 см,
кубовидної форми, середнью масою 250-300 г, колір від темно-зеленого до насиченого
червоного, з привабливим блиском, призначений для вирощування у відкритому та
закритому ґрунті.

Томат чері жовтий для плівкових
теплиць
Саммер Сан F1
Томат чері червоний для плівкових
теплиць
Люсі Плюс F1
Перець солодкий угорського типу
Аккорд F1
Перець солодкий кубовидний

Гуалда F1

Ранньостиглий гібрид солодкого перцю, плоди кубовидної форми, середньою масою 220-260
г, колір – жовтий, призначений для вирощування у закритому та відкритому ґрунті.

250 шт.

425

1.000 шт.

1 700

250 шт.

438

500 шт.

875

Баклажан
Вернал F1

Ранньостиглий гібрид з плодами високої якості, плоди довжиною18-20 см та в діаметрі 8-12
см, масою 300-350 г

1.000 шт.

900

Мадалена F1

Середньоранній гібрид с плодами довжиною 24-26 см та діаметром 8-10 см, масою 300-350 г,
плоди насичено фіолетового кольору з тривалим періодом зберігання, для вирощування в
відкритому та закритому ґрунті

1.000 шт.

900

25.000 каліб 16/18

620

25.000 каліб 18/20

650

Морква тип Нантський

Престо F1

Болеро F1

Аттіліо F1

Олімпо F1

Маестро F1

Октаво F1

70-75 днів, 18-20 см, ідеально поєднує ранньостиглість, високу урожайність та вихід товарної
продукції.

110-120 днів, 18-22 см, для зберігання та свіжого ринку; лідер зі стійкості до захворювань
листового апарату; насіння легко проростає в умовах високих температур (літні посіви).

115-125 днів, 18-22 см, для зберігання та свіжого ринку, висока урожайність та якість
коренеплодів. Стійкий до розтріскування та мех. пошкоджень. Рекомендований для
механізованого збирання.
115-125 днів, пластичний гібрид, коренеплоди однорідні, насиченого оранжевого кольору,
висока урожайність. Гібрид придатний для зберігання. Рекомендований для механізованого
збирання.
120-130 днів, 18-22 см, для зберігання та свіжого ринку, висока урожайність та надзвичайно
висока якість коренеплодів (продукт для супермаркетів). Придатний для механізованого
збирання.

НОВИНКА !!! 120-130 днів, 20-22 см, для зберігання та свіжого ринку, коренеплоди
гладенькі, вирівнені з привабливим забарвленням. Стійкий до розтріскування. Придатний для
механізованого збирання.

25.000 каліб > 20

680

100.000 каліб 16/18

2 430

100.000 каліб 18/20

2 550

100.000 каліб > 20 мм

2 670

25.000 шт.

620

100.000 шт.

2 430

100.000 VD

2 810

100.000 шт.

2 430

100.000 VD

2 810

100.000 шт. VD каліб 16/18

2 700

100.000 шт. VD каліб 18/20

2 830

100.000 шт. VD каліб > 20

2 920

100.000 шт.

2 577

100.000 VD

2 943

100 000 шт.

2 210

100.000 шт. VD каліб 16/18

2 400

100.000 шт. VD каліб 18/20

2 550

100.000 шт. VD каліб > 20

2 670

130-145 днів, 18-22 см, для зберігання та свіжого ринку; висока урожайність та якість
коренеплодів; холодостійкий та стійкий до розтріскування; Рекомендований для
механізованого збирання.

Волкано F1

100.000 шт.

2 616

100.000 VD

3 019

100 000 шт.

1 900

100.000 шт.

2 400

100.000 VD

2 749

Морква тип Шантане
Емперор F1

НОВИНКА !!! 100-110 днів, Шантане тип, гібрид з добре розвиненим листовим аппаратом,
для механізованого збору та тривалого зберігання, стресостійкий.

Діаменто F1 (VAC-75)

105-110 днів, потужний гібрид, добре розвинутий листовий апарат робить його придатним
для механізованого збору, відмінно зберігається.

Шантане 2-Комет

100-110 днів, коренеплоди конічної форми, 16-18 урожайний.

0,5 кг.

1 100

Шантане Ред Коред

100-110 днів, коренеплоди конічні, 16-18 см, вирівняні.

0,5 кг.

1 215

Суперсолодка кукурудза
Ноа F1 (SH2)

Харді F1 (SH2)

72-72 дні, рослина компактна зі стабільним урожаєм та гарною адаптивністю, висотою 195
см, качани циліндричної форми, довжиною 21-22 см, мають 16-18 рядів.

5.000 шт.

1 920

100.000 шт.

34 650

75-78 днів, потужний гібрид, висотою 225 см, невибагливий, стійкий до посухи, качани
циліндричної форми, довжиною 22-23 см, мають 16-18 рядів.

5.000 шт.

1 920

100.000 шт.

34 650

* Прайс діє із вказаної дати, у випадку зміни ціни буде опубліковано оновлений прайс.

Каліброване насіння (НAZ)

Це насіння, яке піддається додатковій обробці, має однаковий розмір та високу схожість (90% та вище).
Vilseed=VD (VILMORIN)

Це насіння, яке піддається додатковій обробці, має однаковий розмір та високу схожість (90% та вище).
Праймоване насіння (VILMORIN/HAZ)

Це каліброване насіння, яке стимульоване до проростання, у цілях отримання більш швидких та одночасних
сходів після висіву насіння в ґрунт (схожість 90% та вище).
Для наших клієнтів існує постійно чинна знижка на весь асортимент продукції 5%, процент знижки на
продукт може бути збільшений, залежить від об'єму замовлення, форми оплати, надається індивідуально
відносно кожної обраної позиції.
Сайт компанії: http://www.agrovio.com.ua
м. Київ, пров. Лобачевського, 7
Тел.: +380 97 900 00 65
Тел.: +380 95 568 23 65
Email: info@agrovio.com.ua
Бажаємо гарних врожаїв
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вул. Островського, буд. 13, кв. 42, м. Київ, 03035, Україна
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