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ПЕРЕДМОВА

Замовити  саджанці  за  каталогом  можна  за  електронною  поштою  frantsishko@ukr.net,  або  в 
телефонному  режимі  у  будні  дні  з  10  00  до  17  00. В  замовленні  вказуйте  прізвище,  ім'я  й  по  батькові, 
найближче  відділення  Нової  пошти,  або  Делівері,  та  контактний мобільний  телефон.  Під  час  копання  та 
розсилки саджанців (березень-квітень та вересень-жовтень) зв’язуватись лише телефоном — 0673810785.

При замовленні обов’язковий завдаток на картку Приват-банку у сумі 300 гривень. Оплата замовлення 
100% перед відправленям саджанців.

Зміна у роботі Нової пошти — лише на вантажні відділення у великих населених пунктах можна  
відправляти  саджанці  висотою  не  більше  170  см.  На  відділення  до  30  кг,  та  відділення  невеликих  
населених пунктів не вище 120 см. З  цього приводу для тих замовників хто не бажає отримувати  
саджанці  обрізаними  та  має  можливість  отримувати  замовлення  у  відділеннях  експрес  доставки  
Делівері — вказуйте саме цю доставку.

Відповіді що до посадки та агротехніки вирощування можете знайти на цьому сайті прочитавши блог. Також 
особисті консультації надаю за телефоном 0673810785 в робочі дні з 10 до 17 години.

Колекційний асортимент саджанців з осені 2022 року буде зменшено більше ніж у 10 разів. У продажу 
залишаться лише мало-поширені екзотичні рослини та деякі новинки садових культур. З каталогу зникнуть 
більшість сортів яблунь, груш, слив, абрикос, вишень, черешень, кизилу, шовковиці... 

Станом  на  теперішній  час  кількість  саджанців  з  більшості  культур  обмежена.  Відслідковувати  та 
переписувати  каталог  не  вистачає  часу.  Тож  замовлення  приймаються  по  опублікованому  каталогу. 

Каталог саджанців 2021 Подільська Розкіш rozkish.com.ua

mailto:frantsishko@ukr.net


4

Коригуватися будуть перед висилкою в телефонному режимі. Відправляю замовлення в повному асортименті 
в порядку черги надходження заявок.

До вартості саджанців додайте 50 гривень на вартість пакувальних матеріалів, ціна не за дерево, а за посилку. 
Відправляю рослини через Нову пошту та Делівері. Доставка по Україні протягом трьох-чотирьох днів. Вартість 
доставки оплачує замовник. 

Чистоту сорту і якість гарантую.

P.S.  Не  садіть  молоді  саджанці  у  бур’янах.  Це  негативно  впливає  на  ріст  саджанця  та  його  імунітет. 
Мінімальний чистий від бур’янів простір — 1 метр в діаметрі, незалежно, чи то дерево, чи кущ. Краще купіть  
менше, але догляньте як годиться. 

З досвіду, за останні чотири роки з аномально теплою весною у березні та значною сонячною активністю у 
лютому, щоб запобігти загибелі молодих саджанців після посадки їх потрібно побілити.

З повагою, В'ячеслав Франшішко.

Також хочу доповнити каталог колекцією пряних та цікавих рослин мого товариша 

Матлай Іван Йосипович

Декенея фаргеза (Decaisnea fargesii), дворічні саджанці 300

«Koreana» Гортензія пильчаста (Hydrangea Serrata) 100
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Актинідія коломікта (жіноча) 100

Актинідія коломікта (чоловіча) 100

Материнка звичайна карликова (Origanum vulgare Compactum) 40

Поліамінта (Poliaminta longifora) (мексиканське орегано) 40

«Italicum» Сухоцвіт італійський (Італійське Каррі) (Helichrysum italicum) var. 40

«Parlington» Сухоцвіт італійський (Італійське Каррі) (Helichrysum italicum) var. 40

Чебер гірський (Satureja montana) 40

Чебрець звичайний (Thymus vulgaris) 40

Рододендрон сіхотинський (однорічні сіянці) 70

сакура
Червонолиста   

Рояль  
 Бургунді

300

Замовити рослини та отримати консультацію можна за телефоном 067 774 2091 Матлай Іван Йосипович
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Коротка характеристика Ціна
ОЖИНА

Апачі
Новий без колючковий сорт ожини з прямо-стоячими пагонами і дуже великою смачною ягодою. Кущ має велику силу росту. Середнього строку дозрівання. Ягода до  
15г, трохи видовженої форми, чорна, блискуча, солодка.

100

Арапахо
Сорт прямо-стоячий, не колючий. Висота до 3 метрів. Середнього строку дозрівання. Розтягнуте плодоношення: 50–60 днів. Ягода до 15 г. Чорна, блискуча, високих 
смакових якостей, нагадує смак черешні. Висока транспортабельність, ягоди можуть бути зірвані до 7 днів і не текти. В одній китиці може бути від 20 до 300 ягід. З  
дорослого куща можна зняти біля 30 кілограмів ягід.

100

Блек Бат Блекберрі
Сорт ожини раннього терміну дозрівання, пагони стеляться, сильні,  до 2,5 м, з  невеликими колючками. Ягоди добре сформовані,  витягнуті,  надзвичайно великі,  
(бувають до 8 см. та 25 грамів) соковиті, з прекрасним ароматом. Хіт ягідних продаж. На зиму укривається.

100

Бронко Делікато
Німецький сорт. Прямо-стоячий з великими колючками. Середнього строку дозрівання. Вирощую його понад 5 років, це один із найкращих сортів ожини. Ягоди чорні,  
блискучі, великі, була ягода 28 грамів. Смак солодко кислий, багатий, сильний ожиновий аромат. Красивий товарний вигляд, високий попит на ринку. Морозостійкість  
на рівні -22 градусів — перевірено.

100

Логанберрі чорний
Сорт пізнього строку дозрівання. Дуже врожайний, до 50 кілограм ягід з куща. Сильно-рослий, на пів стоячий, не колючий. Ягода кисло-солодка, з багатим ожиновим 
смаком. Морозостійкість на рівні -26°C.

100

Натчез
На пів стоячий не колючий сорт рано-середнього строку дозрівання. Цей сорт визнали найкращим. Він поєднав у собі: великий розмір ягоди, що є одномірними,  
переважно 4 см довжиною (буває і 5 см), вагою в середньому 10 грамів; чорне блискуче забарвлення; сильний ожиновий аромат і смак; високу транспортабельність; 
стійкість до хвороб. Сорт повністю віддає урожай за 15–20 днів

100

Потрійна Корона Можна назвати шедевром селекції ожини. Високоросла, не колюча, з відмінним смаком. Ягоди великі, урожайність до 80 кг. з куща. Пізно спілий сорт. 100

Чачакська Безтерна
Сорт ожини рано-середнього терміну дозрівання, пагони на пів стоячі, сильні, до 3,5 м, не колючі. Ягоди добре сформовані, витягнуті, великі, (до 15 грамів) соковиті,  
солодкі з прекрасним ароматом. Користуються попитом на ринку. На зиму укривається.

100

МАЛИНА

Альпен Голд
Ремонтантний. Кращий сорт з жовто-помаранчевими ягодами. Ягода золотисто-жовтого кольору, конічної форми, велика, транспортабельність висока. Не колюча,  
розмір і форма ягід не змінюється. Ягоди великі з дуже сильним і солодким ароматом.

50

Версаль
Дуже потужний ремонтантний сорт. Перший врожай на торішніх пагонах дозріває з першими ранніми сортами. Сила росту кущів велика, до 2 м. і більше. Пагони  
червоного кольору без шипів. Ягода майже кругла, велика, щільна, солодка, ароматна. Сорт стійкий до хвороб.

50

Злата Есена
Ремонтантний,  високоврожайний  сорт  чеської  селекції.  Середньої  сили  росту.  Пагони  прямо-стоячі,  з  невеличкими  шипами.  Ягоди  незвичайного  бурштинового 
кольору, приємного ніжно-освіжаючого смаку. Дозрівають на кінець липня. Сорт для особистого споживання, для душі.

50
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Коротка характеристика Ціна

Золота роса
Ремонтантна, урожай на дворічних пагонах дуже ранній, на однорічних дозріває в кінці серпня і плодоносить до заморозків. Ягоди великі, круглі, щільні, бурштинового  
кольору, солодкі, відмінного смаку. Врожайність висока. Кущі висотою 1,6–1,8 м. Пагони потужні, прямо-стоячі. Шипи короткі. Сорт стійкий до грибкових захворювань. 50

Марастар
Новий ремонтантний сорт, з великими плодами, темно-червоні блискучі, солодкі і дуже ароматні. Енергійний, витривалий, надзвичайно врожайний сорт. Кущі високі,  
потужні потребують опори.

50

Мяо Мяо
Розолиста малина. Іде як окремий вид. В Україні дехто називає її гібридом суниці з малиною, тому, що її ягоди за формою та розміром схожі на суницю (клубнику),  
зриваються як малина, залишаючи плодоніжку на кущі. Кущі заввишки 50-60 см. діаметром 40-50 см. Цвітуть і плодоносять на протязі усього періоду вегетації. Ягоди 
червоні, блискучі до 4 см. в діаметрі, круглі. Смак незвичний, цікавий, приємний – пріснуватий.

100

Полісся
Ремонтантний сорт з великими ягодами, масою від 6 до 9 гр.  Ягоди темно-червоні,  кисло-солодкі,  округло-конічної  форми, з  гарною транспортабельністю. Кущі  
середньо-рослі, близько 1 –1,2 м.

40

Поранна роса
Ремонтантний сорт. Дозріває на початку червня і плодоносить до листопада. Ягоди масою до 8 г, круглі, щільні, бурштинового кольору, кисло-солодкі, відмінного смаку.  
Урожайність до 3 кг з куща. Кущ заввишки 1,6–1,8 м. Пагони потужні, прямо-стоячі. Стійкий до грибних захворювань

30

Ред Даймонд
Ожино-подібний сорт малини. Кущі висотою до 3 м. На пагонах рідкі маленькі колючки. Ягоди зібрані в китиці від 5 до 8 шт. Високі смакові якості: ягоди солодко-кислі,  
з відтінками вишні. Але найбільше вражає колір ягід — блискучі, червоні, переливаються на сонці, немов рубіни. Висока транспортабельність. Росте великим кущем, не  
повзе. Потребує опори.

250

Роялті
Фіолетова малина, середньо-стигла, рекордна врожайність, посухостійка. Великі смачні ягоди з високим вмістом вітамінів, мікроелементів і антиоксидантів. Відмінні  
продукти переробки.

150

Сонце Токіо
Дуже врожайний,  невибагливий сорт.  На другий рік  після  посадки кущ може дати до  10 кг  ягід.  Ягоди блискучі,  до 3 г,  зібрані  в  китиці  до  150 штук.  Цікавий,  
неповторний смак. ніколи не бувають червиві. Кущі високі, до 3 м, колючі. Морозостійкість: -26°C. Кореневої порослі немає.

200

Тадмор
Середньо-пізній порівняно з іншими сорт літньої малини з великою ягодою конічної форми. Смак у цього сорту кисло-солодкий. Сорт транспортабельний і має дуже  
великий потенціал в садівництві.

40

Тула Меджик

Середньо-стиглий сорт малини. Ягоди великого розміру. Щільні і  транспортабельні з подовженим періодом зберігання. Колір ягід яскраво-червоний. Ягоди легко 
знімаються. Урожай починає дозрівати в другій половині червня (в залежності від регіону). Щорічно збираю ще осінній врожай на однорічних пагонах. Ягода ще  
потужніша, ніж на першому врожаєві. Сорт утворює велику кількість плодових бруньок і характеризується підвищеною продуктивністю в порівнянні з іншими літніми  
сортами.

50

Чорна перлина
Чорна малина. Сорт нового покоління, з покращеним біохімічним складом. Середнього строку дозрівання. Відрізняється від Кумберленда більшим розміром ягід. Колір 
ягоди чорний, блискучий.

100

ВИШНЯ

А.Козловського
Старий,  дуже врожайний сорт.  Один з  найкращих запилювачів  для інших сортів  вишні та черешні.  Плоди середнього розміру,  кисло-солодкі,  середнього строку 
дозрівання. Сік світлого кольору.

150
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Встречя
Термін дозрівання - 22-25 червня. Стійка до хвороб. Посухостійка і зимостійка. Плоди великі. Шкірочка червона, тонка, щільна. М'якоть червона, соковита, ніжна,  
десертного смаку (5,0 балів). Дерево слаборосле, висотою до 2м, крона куляста, поникла, густа.

150

Дебрецені 
Шедевр селекції. Одна із самих великоплідних сортів вишні. Завжди гарно запилюється, низькоросла. Щорічно вражає високим врожаєм великих, красивих, смачних 
ягід.

200

Донецький 
велетень

Великого  розміру.  8-15  грам,  темно-червоного  забарвлення,  мають  десертний смак.  Шкірочка  темно-червона,  щільна.  М'якоть  соковита,  темно-червона,  кисло-
солодкого смаку. Сік червоний. Плоди дозрівають в третій декаді червня.

150

Ігрушка
Середнього строку дозрівання. Середня маса плоду 8,5 м Плодоніжка середньої довжини, товста, добре відділяється від гілки, прикріплення до кісточці нетривке.  
Забарвлення плоду темно-червона. Шкірочка тонка, легко відділяється від м'якоті. М'якоть темно-червона, ніжна, соковита. Сік червоний.

100

Іскушеніє 10-12 гр. Перспективний, стійкий до хвороб сорт. Дозріває у другій половині червня. 150

Клепарська Середньо-пізнього строку дозрівання. Один із самих великоплідних та стійких до гнилі та розтріскування ягід сорт. 500

Ксенія
Дозрівають плоди на початку III декади червня. Стійкий до хвороб. Зимостійкість висока. Дерева середньо-рослі, з округлою пониклою кроною середньої густоти.  
Плоди великі, темно-червоні, з соковитою щодо щільною м'якоттю, відмінного кисло-солодкого смаку, без зайвої кислоти (4,7 бала)

150

Лілія Єдиний у світі сорт вишні з біло-жовтими плодами. Названий на честь автора Тараненко Лілії Іванівни. Ягода велика, смачна, не викликає алергії. 300

Рандеву Новий у моїй колекції великоплідний сорт вишні. Рано-середнього строку дозрівання. Високі смакові якості. 100

Селищна
Назва умовна. Великоплідний сорт вишні середнього строку дозрівання. Щорічне гарне запилення ягід. Великі темно-червоні ягоди з дуже приємним гармонійним 
смаком.

100

СС Придністров’я 1 Надраний середньо рослий високоврожайний сорт. Плоди дозрівають в кінці травня. Темно-червоного кольору, середнього розміру, кисло-солодкі, дуже соковиті. 150

Чудо вишня
Рослина дуже стійка  до великого  комплексу грибкових інфекцій,  включаючи такі  небезпечні  для вишні  захворювання,  як  монілліоз  і  коккомикоз.  «Чудо-вишня»  
практично не уражається таким шкідником, як вишнева муха.

100

Шалунья
Один із самих основних промислових, високоврожайних сортів вишні в Україні. В плодоношення вступає на 3 рік. Плоди великі, середньою масою 7-8 гр, округлої  
форми, темно-червоні, майже чорні. М'якоть темно-червона, ніжна, соковита, десертного смаку. Дерево середньо-росле висотою до 3 м.

100

Шпанка велика
Відмінні ознаки сорту: потужне дерево з рідкісною пірамідальною кроною, листя великі. Плоди на короткій плодоніжки, великі, кисло-солодкі, середнього терміну  
дозрівання.

200

ЧЕРЕШНЯ

Амазонка
Пізній сорт. Дерево середньо росле, крона округла, середньої густини. Плоди округлі, злегка сплющені, масою 8–9 г, світло-червоні, з сухим відривом. Кісточка округла,  
середня, добре відстає від м'якоті. М'якоть рожева, дуже щільна, хрящувата.

100

Десертна
Плоди середнього розміру овальної форми, вирівняні. Жовта. М'якоть ніжна, соковита. Смак солодкий, дуже хороший. Сорт не скоро-плідний, універсальний, частково 
само-плідний. Раннього терміну дозрівання. Урожайність висока.

100
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Дрогана жовта
Плоди масою 6-8 г, округло-серцеподібні. Шкірочка блискуча, тонка, щільна, світло-жовта. М'якоть щільна, кремова, з безбарвним соком, солодка, приємного смаку. 
Кісточка маленька. Термін дозрівання плодів - кінець червня - початок липня.

100

Етика
Плоди округлі, злегка сплющені, масою 7–8 г, темно-червоні, з сухим відривом. Кісточка середня, добре відстає від м'якоті. М'якоть рожево-червона, дуже щільна,  
хрящувата. Пізнього строку дозрівання. Стійкість до хвороб висока.

100

Ерліза Новий великоплідний сорт раннього строку дозрівання (перші числа червня). Висока врожайність, та смакові якості. Стійка до морозів та хвороб. 250

Кристаліна
Cristalina - ранньостигла черешня. Плоди у формі серця і з темно-червоною, чорної шкіркою, темна м'якоть. Солодкі. Дерево дуже продуктивне з широкими розлогими 
гілками. Дозрівання 18 травня  - 3 червня. Сорт само-плідний.

200

Нью Стар
Канада,  новий  сорт,  початок  дозрівання  15 червня.  Плоди великі  10-12г,  оригінальні,  щільні,  солодкі.  Відрив  черешка  не  травмує  деревину.  Плоди не  тріщать. 
Запилення високе, щорічне.

250

Пенні
Англійський сорт рано-середнього строку дозрівання. Ягоди червоного кольору, при повному дозріванні майже чорні, але до того рідко доходить. З усіх наявних сортів  
черешень у моїй колекції, вони самі смачніші. 

500

Самба
Ягоди великі 30 мм в діаметрі темно-червоні, з сухим відривом, рано-середнього терміну дозрівання (14.06-25.06) не розтріскуються в дощ.

100

Самміт
Характеризується високою зимостійкістю і стійкістю до грибкових хвороб. Плоди масою близько 10 г. Шкірочка яскраво-червона, після повного дозрівання — темно-
червона. М'якоть червона, хрящувата, соковита, винно-солодка, дуже смачна. Кісточка маленька. Транспортабельність, морозостійкість високі.

100

Сільвія
Дерево слаборосле, з компактною кроною. Плоди темно-червоні, вагою 9–12 грамів, стійкі до розтріскування. М’якоть щільна, гарного десертного смаку. Дозріває в  
кінці червня. Плоди можуть зберігатися в холодильнику тривалий час без втрати смакових якостей. Зимостійкість вище середньої.

200

Скіна
Великі круглі плоди з темно-червоним, майже чорним забарвленням. Дуже тверда, солодка м'якоть. Хороша стійкість до розтріскування. Дуже продуктивний, само-
плідний сорт.

200

Стокато Ягоди великі глянцеві, темно-бордові. Вага 10-11 г. М'якоть щільна, солодка і соковита. Смак десертний. Ягода не розтріскується. Само-плідний сорт. 150

Тарасова Самий ранній сорт з ягодою жовто-червоного кольору. Високі смакові якості. Стійкість до хвороб та вишневої мухи. 200

АБРИКОС

Вондер кот Сорт дуже раннього терміну дозрівання. Дерева сильно-рослі, врожайні. Плоди середні і великі масою 50-70 грам, видовженої форми оранжевого кольору з красивим 
червоним рум'янцем,  який займає  половину  поверхні  плоду.  М'якоть  оранжевого  кольору,  смачна,  солодка,  ароматна  з  виразним абрикосовим смаком.  Плоди 
транспортабельні, товарні. Термін дозрівання - 1 декада червня. Висока зимостійкість.

200

Карментоп
Плоди великі вагою 70-90 грам, круглої форми, жовті та оранжеві з червоним рум'янцем. Смак дуже шикарний збалансований, солодкий з легкою кислинкою. Кісточка 
маленька, гірка. Термін дозрівання-10 червня.

200

Київський
красень

Пізньостиглий. Відрізняється високою врожайністю, товарністю і смаком великих, ошатних плодів. Дерево сильно росле, формує округлу, рідку крону. Плоди великі,  
середньою масою 55 г, широко-овальні, інтенсивно жовті, з густим розмитим рум'янцем. М'якоть щільна, насичено жовта, відмінного кислувато–солодкого смаку.  

120
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Плоди добре транспортуються.

Королівський Назва народна. Раннього строку дозрівання — початок червня. Серед усіх ранніх самий великоплідний — біля 100 гр. і більше. Стійкий до парші. Високі смакові якості. 300

Меджик кот
Плоди великі, масою 80-90 г,  подовжено-овальної форми, оранжеві,  покриті однорідним червоним рум'янцем. М'якоть плодів дуже соковита, щільна, солодка, з 
низьким вмістом кислоти. Смак ароматний, збалансований. Термін дозрівання-2 декада червня. Висока зимостійкість сорту.

120

Перла
Само-плідний сорт середнього терміну дозрівання. Характеризується підвищеною стійкістю до монілі, великоплідністю, високою врожайністю, транспортабельністю і  
відмінним товарним виглядом.

120

Пін кот
Рано - середній сорт абрикоса. Дозрівання врожаю в кінці червня. Плоди - помаранчеві. Форма округла. Рум'янець червоного кольору на 60% поверхні плоду. М'якоть  
помаранчева, соковита, щільна, смачна. Середній промисловий вага плодів - 85

200

Прімая
Рано - середній сорт абрикоса. Дозрівання врожаю в кінці червня. Плоди - помаранчеві. Форма округла. Рум'янець червоного кольору на 60% поверхні плоду. М'якоть  
помаранчева, соковита, щільна, смачна. Середній промисловий вага плодів - 85 г, окремі понад 100 г, товарні і транспортабельні.

200

Пріміус Новинка. Сорт середнього строку дозрівання.  Само плідний. Плоди червоні, смачні, транспортабельні. Стійкість до хвороб та морозостійкість високі. 200

Пріція
Новий сорт  абрикоса дуже раннього терміну дозрівання.  Дерева сильно-рослі,  врожайні.  Плоди округлої  форми середніх  і  великих розмірів  масою 60-80 грам, 
оранжевого кольору з красивим малиновим рум'янцем, який займає майже всю поверхню плоду. М'якоть насиченого оранжевого кольору, дуже солодка, соковита і  
ароматна. Термін дозрівання перші числа червня. Сорт стійкий до захворювань, транспортабельний.

300

Рубіста
Новий  сорт  раннього  терміну  дозрівання.  Сорт  само плідний,  високоврожайний і  скоро  плідний.  Плоди витягнуті  овальної  форми,  середньою  масою  50-60  гр,  
привабливої зовнішності яскраво-червоного кольору, який займає всю поверхню плоду. Плоди  дуже ароматні і солодкі. М'якоть червона.

300

Сирена
Пізньостиглий сорт. Плоди великі — середня маса 50–75г, найбільші можуть досягати 90г. Мають дуже красивий вигляд, жовтий з густим карміновим рум'янцем, що 
займає до 50% плода. М'якоть соковита, відмінного смаку. У дощ не гниють, не обсипаються при дозріванні, довго зберігаючи чудові смакові й товарні якості. Сорт 
само-плідний, стійкий до парші, зимостійкий.

200

Фаралія
Новий сорт середньо-пізнього строку дозрівання. Дерева середньо-рослі, врожайні. Плоди дуже великі 70-80 г, мають незвичайну овально-подовжену з прорізом по  
центру форму і  помаранчеве зі світло-червоним рум'янцем забарвлення. М'якоть соковита, світло-помаранчева, унікальний солодкий смак. Транспортабельність і  
товарність у плодів досить висока. Само плідний сорт. Плоди не обсипаються з дерева. Термін дозрівання - 3 дек. 07 - 1 дек. 08.

250

Фарбелі
Новий пізній сорт. Дерева середньо-рослі. Плоди мають насичено-помаранчевий колір з невеликим червоним рум'янцем на поверхні плода. Дуже великі, важать  
близько 85-110 грам. Кісточка середнього розміру. Смакові якості відмінні. Особливість сорту - плоди не осипаються з дерева, добре тримаються на гілках. Термін  
дозрівання - 2-3 декада серпня. Сорт само плідний. Врожайність досить хороша, досить висока зимостійкість.

250

Фардао
Новий пізній сорт. Плоди середнього розміру, округло-овальні масою близько 50-60 гр, помаранчеві з легким червоним рум'янцем, дуже солодкі, щільні, соковиті.  
Дерево  сильно-росле,  швидко-плідне.  Сорт  само-плідний.  Термін  дозрівання  1-2  декада  вересня.  Сорт  урожайний,  транспортабельний.  Стійкість  до  хвороб  і  
морозостійкість достатні.

250

Фарліс Новий сорт пізнього строку дозрівання. Дерево сильно-росле, врожайна. Плоди середнього розміру 50-60г., округло-овальної форми, оранжеві з червоним блискучим 
бочком, який займає близько 40-50% плода. М'якоть помаранчева, дуже солодка і ароматна. Плоди добре триматися після дозрівання. Сорт само плідний. Термін 

250
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дозрівання-перша декада вересня.

Харгранд
Сорт пізнього строку дозрівання. Достигає в кінці липня–початку серпня. Плід овальної форми, трохи сплюснутий, має оранжевий колір з невеликим рум'янцем і  
червоною цяткою. Важить від 70 до 150 грамів. М'якоть світло-оранжевого кольору досить тверда і має специфічний смак, а саме гармонійне поєднання кислички і  
цукру. Кісточка дуже маленька, легко відокремлюється від м'якоті. Транспортабельність дуже хороша. Морозостійкість вища за середню. 

120

Цунамі
Ідеальний  французький  сорт  абрикоса.  Ранній  строк  достигання  —  середина  червня.  Плід  видовжено-циліндричної  форми  має  яскраве  оранжеве  з  червоним 
рум'янцем забарвлення. М'якуш оранжевий, соковитий, чудового смаку. Товарність у плодів висока, транспортабельність теж. Вага 50–90 грамів. Урожайність дуже 
висока. Стійкий до парші.

250

ПЕРСИК

Авалон прайд Середньо-пізнього строку дозрівання. Плоди смачні та товарні вагою до 250 гр. Головна перевага сорту — стійкість до курчавості. 200

Алітоп
Нектарин. Середньо-пізній. Плоди великі. М’якоть жовта, з червоними прожилками, щільна, соковита, високих смакових якостей. Дерево середньої сили росту.  Один  
із самих смачних.

200

Вулкан
Дозріває в середині липня. Плоди округлої форми, масою до 200 г і більше, жовтого кольору з темно-червоним рум'янцем. М'якоть щільна, соковита, жовтого кольору,  
дуже смачна. Кісточка не відділяється. Товарність плодів висока, транспортабельні. Сорт толерантний до кучерявості листків персика. Дерева середньо-рослі, дуже 
врожайні і скоро-плідні. Зимостійкість дерев дуже висока.

120

Вайн голд
Канада.  Плоди  помаранчеві  з  рум'янцем,  160–200  м,  при  проріджуванні  до  300  г,  м'якоть  оранжева,  ароматна,  тверда,  дуже  смачна,  дозріває  І–ІІ  д.  серпня, 
зимостійкий.

120

Катріна
Новинка. Гібрид персика з абрикосом. Дерево за структурою персик, плоди — великі оранжеві схожі на абрикос (до 300 гр.) Цікавий смак, що нагадує дві культури.  
Морозостійкість та стійкість до хвороб вище середнього.

500

Кащенко Старий сорт. Стійкий до усіх хвороб з високою морозостійкістю. Само плідний. Добре витримує щорічні перевантаження врожаєм. 300

Мантор
Новий сорт пізнього строку дозрівання — кінець вересня, початок жовтня. Плоди великі, середній розмір 300 гр. Високі смакові якості. Плоди гарно зберігаються —  
більше місяця.

500

Самер леді
Пізній сорт. Плоди великі, середньою вагою 200 г, кулястої форми, на 70-90% покриті червоним однотонним рум'янцем. М'якоть жовта, з червоними прожилками  
ближче до середини. Відмінного смаку, дуже соковиті. Поверхня плодів практично без опушення. Урожайність висока.

300

Сатурн
Середньо-пізній сорт інжирного персика. Дерева сильно-рослі, врожайні, скоро-плідні. Плоди досить великі, біля 100 г, а іноді і більше, діаметр близько 12 см, колір  
насичено жовтий, з переважанням легкого червоного рум'янцю майже по всьому плоду. М'якоть соковита, кремова, біла, ароматна, легко відходить від кісточки.  
Термін дозрівання - середина серпня. Транспортабельність гарна. Врожайність, як і зимостійкість дерев висока.

120

Покахонтас Надраний сорт нектарину. Плоди від 100 до 150 гр. темно-червоного кольору, злегка видовжені. М’якоть біла, кісточка легко відділяється. Десертного смаку. 500
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ОБЛІПИХА

Ботанічна 
ароматна

Плоди  великі,  середня  маса  ягід  0.7  гр.  довгасто-округлі,  оранжево-червоного  кольору,  блискучі,  з  червоною  плямою  на  вершині.  Шкірочка  щільна.  Довжина  
плодоніжки 4.5-5.4 мм. М'якоть соковита, слабо-кислого смаку, з ароматом. Відрив ягід сухий.

осінь

Либідь
Ранній сорт, дозріває з кінця липня - початок серпня. Дерево слаборосле, висотою 2,5 м., Без шипів. Ягода кисло - солодкого смаку, оранжевого кольору, овальної  
форми, масою 0,8 г. Дегустаційна оцінка 4,5 бала. Відрив ягід сухий.

осінь

Гном Карликове чоловіче дерево без колючок. осінь

Обрій Чоловіче сильно-росле дерево з розтягнутим періодом запилення. Ягоди на жіночих сортах при запиленні Обрієм додають у вазі та розмірові. осінь

Запилювач Високоросле чоловіче дерево  для запилення вище перерахованих сортів. осінь

ЛОХ ЗОНТИЧНИЙ (ДИКА МАСЛИНА)  ПРОЧИТАТИ БІЛЬШ ДЕТАЛЬНО ТУТ  - HTTP://ROZKISH.COM.UA/DYKA-OSINNYA-MASLYNA/

Аморро
Дерево або кущ до 3 м. висотою. Рясно родить щороку. Ягода червоного кольору до 6 мм. в діаметрі. За смаком схожі на плоди гранату. Лікувальна дія прирівнюється  
до обліпихи, але ягода набагато смачніша. 2-річні саджанці. У плодоношення вступають через 2 роки.

200

Світанок
Дерево або кущ до 3 м. висотою. Раннього строку дозрівання. Ягода червоного кольору до 6 мм. в діаметрі.  За смаком схожі на плоди гранату.  Лікувальна дія  
прирівнюється до обліпихи, але ягода набагато смачніша. 2-річні саджанці. У плодоношення вступають через 2 роки.

200

Світ енд Соур
Дерево або кущ до 3 м. висотою. Рясно родить щороку. Ягода червоного кольору до 6 мм. в діаметрі. За смаком схожі на плоди гранату. Лікувальна дія прирівнюється  
до обліпихи, але ягода набагато смачніша. 2-річні саджанці. У плодоношення вступають через 2 роки.

200

Фортунелла
Дерево або кущ до 3 м. висотою. Рясно родить щороку. Ягода жовтого кольору до 6 мм. в діаметрі. За смаком схожі на плоди гранату. Лікувальна дія прирівнюється до  
обліпихи, але ягода набагато смачніша. 2-річні саджанці. У плодоношення вступають через 2 роки.

200

ГУМІ

Гуцулка
Само-плідний сорт пізнього строку дозрівання. Ягода велика, видовжена на довгих плодоніжках, які міцно тримаються деревини. Відрив сухий. Свіжими зберігаються 
до 30 днів. Смак солодко-кислий, злегка в’яжучий.  Вкорінений саджанець — 3 роки.

Осінь 

Лонгинка
Середньо спілий сорт. Врожайність дуже висока. З самими більшими видовженими плодами. Дозрівають з середини до кінця червня, свіжими можна зберігати до двох  
тижнів. Смакові якості високі. Відрив легкий та сухий. Ягоди можна рвати жменями. Вкорінений саджанець — 3 роки.

Осінь 

Львівяночка
Сорт пізнього строку дозрівання. Ягоди майже круглі, середнього розміру. Самий врожайний з усіх сортів. Дозріває на початку липня.  Ягоди міцно тримаються 
дерева, але відрив сухий. Смак солодкий, злегка в’яжучий. Вкорінений саджанець — 3 роки.

Осінь 

МУШМУЛА ГЕРМАНСЬКА
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Словацька Самий великоплідний сорт. Високоврожайний. Характерна ознака сорту – цвіте невеликими суцвіттями, по 2- 3 шт. Плоди сплюснуті, диско видні. 500

ГОРОБИНА 

Гранатова
Результат  селекції  горобини звичайної  і  криваво-червоного глоду.  Доросле дерево з густою і  розлогою кроною досягає  висоти до 4  м.  Плоди горобини кулясті,  
грановані, бордово-червоного кольору з сизим нальотом. М'якоть жовта, соковита. Смак кисло-солодкий з легкою терпкістю. Маса одного плоду - 1,2-1,6 м. В складі  
ягід міститься до 30% аскорбінової кислоти, 12% каротину, пектини, вітаміни В2, В9, Е, Р, К, а також мікро- і макроелементи. Вміст цукрів - 6-8%. Гіркота відсутня.

300

Фастіджіата
Колоноподібна. Дерево середньої висоти, утворює компактну, вузьку крону, листя мають дуже гарну форму, срібний відтінок, хорошу стійкість до холоду і хвороб. Ягоди  
червоні, мають приємний смак.

400

Лікерна
Результат  селекції  горобини звичайної  та  аронії  чорно-плідної.  Плоди округлі,  пурпурні.  М'якоть  соковита,  злегка  терпкувата,  солодка.  Плоди в  свіжому вигляді  
зберігаються до місяця. Підходять для приготування вина лікерного типу. Варення з них за зовнішнім виглядом і смаком нагадує варення з вишні. Плоди дозрівають в 
середині вересня.

осінь

Сорбінка
Універсального призначення. Дерево середньо-росле, висота дерева-4-6м. В плодоношення вступає на 4-й рік. Плоди округлі, червоні, масою 2,7 г. М'якоть жовтувата,  
соковита, кисло-солодкого смаку без терпкості і гіркоти. Дегустаційна оцінка 4,4 бала. У плодах міститься: сухих речовин 23%, цукру 8%, кислоти 2,8%, вітаміну С 114  
мг /%.

осінь

Тітан
Сорт походить від запилення горобини звичайної сумішшю пилку груші та яблуні. Плоди масою до 2 г, інтенсивної темно-вишневого забарвлення, кисло-солодкі з 
легкою терпкістю. Дегустаційна оцінка - 3,7 бала. Вони містять 31 мг% вітаміну С, 930 мг% Р-активних речовин, 10 мг% каротину. Дозрівають в середині вересня. Сорт  
виділяється незвично тривалим зберіганням плодів - до 8-9 місяців.

300

Шипова
Це складний гібрид горобини та груші. Наприкінці літа "Шипова" радує круглими, жовто-оранжевими плодами без насіння, розміром до 5-6 см. у діаметрі. Смак дуже  
приємний, нагадує грушу. Дерево не потребує запилення.

осінь

БЕРЕКА ЛІКАРСЬКА     ПРОЧИТАТИ БІЛЬШ ДЕТАЛЬНО ТУТ  - HTTP://ROZKISH.COM.UA/BEREKA-LIKARSKA/

Єва Усі форми осіннього дозрівання. Відрізняються формою крони та кількістю ягід у гронах. Високих смакових якостей. Споживати можна на протязі зими. 300

Подоляночка 300

ГІБРИД ПІЗНЬОЇ ЧЕРЕМХИ ТА ВИШНІ

Цирападус
Єдиний зразок, який відрізняється від інших, само-плідністю, великою ягодою — до 14 мм, який немає зовсім терпкості, дуже маленька кісточка, високі смакові якості,  
які нагадують черешню. Дозріває кінець липня - середина серпня.

400

ЦУКРОВИЙ КАНАДСЬКИЙ КЛЕН
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Листопадне дерево 25–37 (40) м заввишки і 76–91 см в діаметрі з густою, розкидистою кроною. Дуже декоративне дерево, здатне прикрасити будь-яку садибу. Сік дерева — найкращий 
замінник цукру. З нього готують знаменитий канадський кленовий сироп, який зміцнює імунну систему людини. Саджанці двох – чотирьох річні.

250

КАРКАС

Це дерево ще називають “Кам’яне дерево”, або “Щербата сокира”. Має надміцну деревину, високу декоративність, не великі, але смачні плоди, що за смаком нагадують фінік. Дозрівають 
восени, гарно зберігаються та споживаються зимою. Висота дорослого дерева біля 6 м.  Дворічка.

200

СЛИВА

Амерс
Пізній сорт сливи американської селекції. Дозріває на початку вересня. Плоди дуже великі, середньою вагою близько 50-60 г, овальної форми, трохи сплюснуті з боків,  
фіолетово-бордового кольору, покриті восковим нальотом. М'якоть жовто-оранжева, щільна, соковита. Високих смакових якостей. Кісточка добре відділяється. Дерева 
середньо-рослі, з круглою кроною. Вступають в плодоношення на 2-3-й рік. Сорт частково само-плідний.

150

Блюфрі
Сорт  пізнього строку дозрівання,  середина вересня.  Плодоносить  регулярно,  урожайність  висока.  Плоди округлі,  великі  50–80 г,  десертного смаку.  Дерева рано  
вступають в плодоношення.

100

Зоя Надзвичайно високий вміст цукру у плодах. Можна їсти навіть зеленими. Сорт для самогонки. 100

К. Превосходна 100

Чачакська рання
Ранній сорт сливи. Плоди крупні,  вагою біля 80 г та більше, овальної форми, рожево-фіолетового кольору. М’якоть жовтого кольору, соковита, приємного кисло-
солодкого смаку, середньої щільності. Кісточка добре відділяється. Дерева середньо рослі. Сорт частково само-плідний. Рано вступає в плодоношення. Середньо-
зимостійкий, посухостійкий сорт. Один з найбільш ранніх промислових і велико-плідних сортів сливи.

100

АЛИЧА

Глобус
Пізній сорт. Плоди великі (50-60г), округлі, темно-червоні. М'якуш жовтий (біля шкірочки - червоний), щільний, соковитий, з кислинкою. Оцінка смаку - 4,2  
бала. Плоди можуть зберігатися тривалий час. Споживча стиглість настає в кінці серпня. 

100

Ангеліно
Сорт  віднесений  до  так  званих  комерційним  сортів,  так  як  є  великоплідним,  має  досить  пізні  терміни  дозрівання  і  знімання,  високу  транспортабельність.  У  
холодильнику зберігається до квітня місяця, не втрачаючи зовнішнього вигляду і смакових якостей.

150

Гек
Дерево середньо росле, морозостійке. Плоди яйце-видної форми, жовті, вагою до 35 г. М’якоть жовта, щільна, соковита, кисло-солодкого смаку. Плоди дозрівають в 
третій декаді липня.

100

Колоновидна 
Єрьоміна

Дерево з колоно-подібною формою крони. Цвіте в пізні терміни. Плоди вагою до 50 г, темно-червоні. М’якоть рожева, щільна, кисло-солодкого приємного смаку.   
Дозріває в середині серпня, плоди можуть  довго залишатись на дереві. Дуже урожайний сорт. Дерево и квіткові бруньки зимостійкий, стійкість до хвороб висока.

200

Тетяна
Дозріває в кінці  липня. Плоди середнього розміру,  вагою 30 гр.  і  більше, круглої  форми, жовто-рожевого кольору. Зовні  дуже красиві.  М'якоть жовтого кольору,  
середньої щільності, соковита, відмінного кисло-солодкого смаку. Кісточка маленька, відділяється.

100
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Чорнушка
Ранній сорт. Плоди менші середніх розмірів (20-25г), округлі, червоні (при повному достиганні - темно-червоні). М'якуш жовто-зелений, щільний, соковитий,  
кислуватий. Оцінка смаку 4 бали. Споживча стиглість настає в другій декаді липня 

100

ТЕРН 

№1 Має високі лікувальні характеристики. На відміну від диких форм, плоди у декілька разів більші та смачніші. 300

№2 Має високі лікувальні характеристики. На відміну від диких форм, плоди у декілька разів більші та смачніші. осінь

Білоплідний 500

ЯБЛУНЯ

Амулет
Рано-зимовий сорт. Плоди великі (160–180 г), шкірка блискуча, без слідів іржі. Покривне забарвлення — густий, розмитий кармінно-червоний рум'янець практично на  
весь плід. М'якоть кремова, соковита, ароматна, відмінного десертного кисло-солодкого смаку (4,5–5,0 балів). 

100

Апорт 
Алмаатинський

Яблуко видатних властивостей — величезного розміру до 500г і  більше, супер урожайне, м'якоть кремова, солодка, середньої щільності, дуже соковита, багатого 
пряного смаку з прекрасним ароматом. Неосвітлені яблука кармінно-червоного кольору, а дозрілі на сонці — темно-бордового кольору. Термін дозрівання осінній.  
Невибагливий, стійкий до усіх хвороб і шкідників сорт.

100

Аріан
Новий імунний до парші сорт французької селекції. Плоди середньої величини, кулясті, яскраво-червоні з маленькими світлими цяточками. М'якоть кремово-жовта, 
хрустка,  соковита,  ароматна,  насиченого  смаку.  Прекрасно  зберігаються,  залишаючись  чудово  свіжими  протягом  всього  сезону  -  з  жовтня  по  травень.  
Високоврожайний, вимагає проріджування зав'язі. Не схильний до періодичності плодоношення.

150

Білий налив
Літній сорт. Сорт скоро-плідний на 5–6 рік дає відчутний урожай. Плодоносить регулярно, рясно. Дерева середньо-рослі. Плоди середньої величини, білувато-жовті,  
при дозріванні можуть наливатися соком. М'якоть біла, пухка. Смак приємний винно-кислувато-солодкий.

100

Богатир 
Зимовий сорт яблунь і яблук велетнів. 90-річне дерево має стовбур в обхваті 1,8 м. Щорічно радує величезними плодами від 400 до 1000 г. жовтими, іноді з легким 
рожевим рум’янцем кисло-солодкими ребристими плодами.

200

Бені Шогун
Японський сорт яблуні зимового строку дозрівання. Маса плодів - до 350 г - це відмінний показник. Колір плодів рожево-червоний, блідий, штриховатость рум'янець  
займає 50-70% поверхні плоду. М'якоть щільна, соковита з надзвичайним ананасовим присмаком. Смакові якості дуже високі. Урожайність сорту висока. Придатний 
для вирощування в промислових садах.

100

Глостер
Зимовий сорт німецької селекції, зимостійкий, стійкий до хвороб. Дерево сильно-росле, вступає в плодоношення на 3–4 рік. Плоди вагою 180–250 г, конічно-ребристі,  
темно-малинового кольору. М’якоть світло-кремова, щільна, соковита, кисло-солодкого смаку. Зберігається до червня.

100

Голд Богемія
Зимовий сорт чеської селекції.  Дерево середньо-росле. Вступає в плодоношення на 1–2 рік після посадки. Плоди жовто-зелені, з легким рум'янцем, дуже великі,  
округлої  форми,  злегка  сплюснуті.  Маса  плодів  250–300  г.  М'якоть  соковита.  Транспортабельність  висока.  Плоди однорідні.  Дуже врожайний сорт,  зимостійкий,  
імунний до парші.

100
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Голден Делішес
Один з найвідоміших сортів яблук. Це велике яблуко зеленувато-жовтого кольору. Щільне, з хрумкою м'якоттю, яка в роті стає дуже солодкою. Відмінне десертне 
яблуко. Це — універсальний і заслужено популярний сорт яблук.

100

Грін стар
 Зимовий сорт стійкий до хвороб. Плоди масою 150–200 г, зелені, з сонячної сторони мають розмитий рум’янець. М’якоть кремова, щільна, гармонійного кисло-
солодкого смаку. Добре зберігаються до кінця травня, в плодах немає алергенів. 

100

Декоста
Зимовий сорт. Плоди великі, одномірні, середньою масою близько 200 г, жовтого відтінку, з малиново-червоним штрихуватим рум'янцем майже по всій поверхні  
плоду. М'якоть плоду дуже соковита, середньої щільності, кисло-солодкого смаку, прекрасних смакових якостей.

100

Делічія
Плоди (150—190 г), зеленувато-жовті з темно-червоним розмито-смугастим рум'янком. Шкірочка тонка, середньої міцності, гладенька, блискуча. М'якуш білий, 
окремими роками рожевувато-білий дрібнозернистий, середньої щільності, соковитий, відмінного смаку.  150

Джумбо Помм
Сорт французької селекції. Об'єднує в собі велетенський розмір плоду (до одного кілограма), високі смакові якості та невибагливість вирощування. Сорт осіннього 
строку дозрівання з червоними соковитими плодами.

100

Донешта
Літній сорт. Плоди середніх і вище середніх розмірів (200 – 700 грамів), сплющено-округлі, з п'ятьма згладженими, часто асиметричними, ребрами, жовтувато білі.  
М'якоть жовтувато кремова, середньої щільності, соковита, приємного кисло-солодкого смаку (4,0 – 4,2 бали). Яблука дуже добре підходять для виготовлення соків,  
вино-матеріалів та споживання в свіжому вигляді. Також підходять для сушіння.

150

Дубівка Старий зимовий сорт. Великі зелені яблука – середня вага 300 гр. Чисто солодкий смак. Споживча стиглість після Нового року. 100

Ерлі Женева
Американський надраній сорт яблук. На території України дозріває першим. Плоди червоні майже повністю, вагою до 200 г. Дуже соковиті, високих смакових якостей.  
На наших ринках поза конкуренцією. Сорт стійкий до морозу, середньо-стійкий до борошнистої роси.

100

Есмеральда

Врожайність висока, щорічна, сорт не схильний до періодичності плодоношення. Стійкий до парші. Дозрівання за місяць до сорту Гренні Сміт. Плоди середні або великі  
(більше сорту Гала),  гладкі,  злегка сплюснуті,  з міцною шкіркою. Основне забарвлення - однорідно-зелена. Шкірочка гладенька, з  ледве помітними чечевичками.  
М'якоть жовтувата, дрібнозерниста, хрустка, соковита, приємного освіжаючого смаку завдяки високому вмісту цукрів і кислот. За смаком нагадує Гренні Сміт, але з 
більш високим вмістом цукру і більш вираженим ароматом.

200

Етоіле Зимовий сорт з оригінальною формою плодів — у вигляді 5-кутої зірки. 300

Зоря Старий сорт з плодами до кілограму. Яблука кисло-солодкі. 200

Карнавал
Імунний зимовий сорт. Плоди масою 160-180 г. М'якоть щільна, соковита. Шкірочка щільна. Дуже хороший, десертний смак. Плоди соковиті і солодкі. Забарвлення  
шкірки  нерівномірна  -  в  різні  терміни дозрівання  вона  може  змінюватися  із  зеленою  на  жовту,  а  потім  весь  плід  покривається  апетитним рожевим смугастим  
рум'янцем.

300

Книш Старий сорт з плодами до кілограму. Яблука солодко-кислі. 200

Леголіна
Зимовий сорт, плоди 170-220г., Циліндричні з розмитим рум'янцем. М'якоть щільна, хрустка з легким ароматом, десертна. Перспективний сорт з плодами високої  
якості і тривалим зберіганням (до квітня).

100

Луна
Сорт стійкий до парші та  борошнистої роси, осінньо-зимовий,  зберігається до квітня,  дозріває  середина жовтня, плоди жовті з слабким рум’янцем, в процесі  
зберігання плоди жовтіють, м’якоть щільна, соковита, хрустка, співвідношення вмісту цукру і кислоти врівноважене

150
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Малинівка
Літній сорт. Плоди середньої або вище-середньої величини. Зимостійкий. М'якоть біла, часто рожева під шкіркою. Невимогливий до умов вирощування. Дерева рано  
вступають в пору плодоношення. Їх головні переваги - соковитість і чудовий аромат плодів.

100

Матрешка
Партенокарпічний сорт. Плоди зав’язуються без цвітіння, жовтого кольору з незначним рожевим рум’янцем біля плодоніжки. Смак вишуканий, солодкий, ароматний.  
Плоди без насіння. Дозрівають на початку вересня, зберігаються протягом місяця.

300

Медова спасівка Дозріває в серпні , вагою 140-180г, невибагливий сорт , висока щорічна врожайність, незамінний у присадибному саду. Смакові якості відповідають своїй назві. 100

Меркурій
Плоди 220 г, вирівняні, плоско-округлої, правильної форми, гладкі. Шкірочка ніжна, гладенька, масляниста, блискуча, зелена. Покривна забарвлення відсутнє, яке може  
посилюватися у вигляді легкої  засмаги. М'якоть біла, щільна, дрібнозерниста, з  приємним ароматом. Смак хороший, кисло-солодкий. Урожайність висока. Пізно-
зимового терміну споживання.

300

Мелроуз
Зимовий сорт яблуні. Селекція США. Плоди середніх та великих розмірів - масою 170-220 г і більше, подовжено-конічної форми, жовті, з червоним рум'янцем на  
більшій поверхні плоду. М'якоть кремова, щільна, соковита, відмінних смакових якостей. Плоди високотоварні. Транспортабельність висока.

100

Моді
Дерева середньо-рослі, у плодоношення вступають рано. Сорт характеризується стійкістю до парші та борошнистої роси. Відзначається певна стійкість до попелиці.  
Плоди великі: 180-200 г, подовженої форми, з яскравою червоним забарвленням. М’якоть жовта, ніжна, дуже соковита і дуже солодка, десертного смаку. 

100

Мутсу
Японський зимовий сорт. Плоди дуже великі вагою 180-230 г, за формою округло-конічні, жовто-зеленого кольору, а в період дозрівання  — лимонного. М'якоть яблук 
жовто-біла, соковита, кисло-солодкого смаку. Плоди зберігаються добре.

100

Петрівка Старий літній сорт з плодами середніх розмірів. Яблука дуже соковиті, високих смакових якостей. 100

Опал
Чеський сорт жовтого забарвлення, стійкий до різних типів яблуневої парші. Дозрівання починається на 10 днів пізніше Голден. Сорт має дуже хороші смакові якості,  
жовто-золотисте забарвлення. Хороші агрономічні характеристики і дуже хороша лежкість.

150

Оріон
Плоди округло конічної форми, великі 180- 260 гр, зелено-жовті з легким рум’янцем. М'якоть жовта, щільна, соковита, хрумка, ароматна з гармонічним балансом 
кислоти та цукру. Зберігаються до квітня, в процесі зберігання плоди жовтіють. Сорт швидко плідний, високоврожайний, імунний до парші.

200

Пінова  Сорт само-плідний і тому схильний до перевантаження врожаєм, вимагає проріджування зав'язі. Сорт високо-стійкий до хвороб. Плоди привабливі: розмір вищий за 
середній, округло-конічні або конічні, жовті, з смугастим червоним рум'янцем. М'якоть кремова, хрустка, середньо-соковита, має гармонійний кисло-солодкий смак.

100

Пітмастон
«Якщо Ви ніколи не пробували яблуко Pitmaston, Ви багато втратили.» — подейкують у Великобританії. Дерево з пірамідальною кроною. Висока стійкість до парші.  
Яблука невеликі, до 100 г, конічної форми, золотисто-жовті. М’якоть кремова, текстура хрустка. Але смак є сенсаційним. Мала кислотність з великою кількістю цукру і  
квітковим ароматом. Єдиний у світі сорт яблук з сильним мускатним присмаком ананаса.

300

Райка
Один з найкращих чеських імунних зимових сортів. Має красиву округлу крону при компактній силі росту. Плоди, вагою 150 г, одномірні, плоско округлі, світло жовті з  
червоним рум'янцем на більшій частині поверхні плоду. М'якоть жовта, соковита, ароматна, приємного кисло-солодкого смаку. Яблука дуже смачні.

100

Рамбура
Зимовий сорт яблуні, стійкий до хвороб, дерева сильно-рослі, морозостійкі. Плоди великі, а в окремі роки дуже великі, вагою від 500 до 700  г, плоскі, ребристі, зелено-
жовтого кольору. М’якоть біла, щільна, винно-солодкого смаку.

100

Ред Богемія
Чеський зимовий сорт, відомий дуже смачними плодами. Один з клонів сорту Рубін. Плоди великі, одномірні, округлі, з яскраво червоним покривним рум'янцем по  
всій поверхні плоду. Шкурочка тонка, щільна, гладка. М'якоть кремова, середньої щільності, дрібнозерниста, відмінного кислувато-солодкого смаку.

100
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Ред Девіл Рано-зимовий англійський сорт. Яблука середнього розміру. При зберіганні набувають добре відчутного суничного смаку. Сорт морозостійкий та імунний. 300

Ред Принц
РЕД ПРИНЦ ВИДІЛЯЄТЬСЯ НА ТЛІ ІНШИХ СОРТІВ ЯБЛУК - це солодкуватий і соковитий сорт яблук. Під його яскраво-червоною шкіркою ховається хрустка і соковита 
м'якоть. 

500

Ред Чіф
Сорт скоро-плідний. Плоди дуже великі, масою 380 г, довгасто-конічні, яскраво-червоні. М’якоть щільна, кремова, солодка з ароматом. Зрілість настає в кінці вересня,  
споживча — у грудні.

100

Ренет Симиренко Відрізняється високою врожайністю, високими смаковими і товарними якостями, унікальною лежкістю плодів. 100

Резіста
Зимовий сорт. Яблука жовто-зелені, на сонячній стороні невеликий рум'янець. М'якоть щільна, жовта, смак відчувається відразу при зйомці з дерева, кисло-солодкий, 
приємний, збалансований. 

100

Ріхард
Німецький зимовий сорт. Стійкий до парші та борошнистої роси. Дерево середньо-росле, з компактною кроною. Плоди великі, темно-червоні. Шкірочка товста, дуже  
щільна. М'якоть кремова, хрустка, дуже соковита та ароматна, солодка з легкою кисличкою. Знімна зрілість настає на початку жовтня. Сорт скоро-плідний і врожайний,  
не схильний до періодичності плодоношення. Плоди зберігаються до квітня.

100

Рубін
Головною  перевагою  сорту  є  чудовий  смак.  Плоди  великі,  з  смугастим  розмитим  рум'янцем.  Шкірочка  щільна,  гладка.  М'якоть  кремова,  середньої  щільності,  
дрібнозерниста, відмінного смаку. Знімальна стиглість яблук настає наприкінці вересня, плоди зберігаються протягом 5–6 місяців.

100

Розелла
Сорт стійкий до парші, зимовий - зберігається до березня, плоди середні або великі, яскраво - червоні, м'якоть щільна, соковита, солодка, з низьким вмістом кислоти,  
ароматна, швидко плідна, дає систематичні високі урожаї.

200

Старкримсон
Яблуко має насичене червоне забарвлення з фіолетовим відливом, шкірка щільна з дрібними рожевими цятками. Також плоди мають восковий наліт, що 
сприяє більш тривалому терміну їх зберігання. Даний сорт відрізняється своїми смаковими якостями, які поліпшуються при тривалому зберіганні.  100

Сиріус
Чехія. Плоди великі, масою 150-200 грам, округлої форми, жовтого кольору з акуратним ніжним рум'янцем. М'якоть жовта, щільна, соковита і хрустка, дуже ароматна,  
солодка. Дерево формує округлу розлогу крону. Сорт високо врожайний, схильний до перевантажень. Рослина стійка до парші та взагалі проявляє достатній імунітет до  
більшості відомих захворювань. Урожай дозріває в середині жовтня, плоди до вживання стають придатні з грудня. Дуже довго зберігається, близько 6-7 місяців.

150

Слава 
Переможцям

Популярний старий осінній сорт. Характеризується врожайністю, стабільним плодоношенням, високою зимостійкістю, середньою стійкістю проти парші та борошнистої  
роси. Плоди масою 125–180г, з темно-червоним розмитим рум'янцем і бордовими штрихами. М'якоть жовтувато-біла, ніжна, соковита, відмінного кисло-солодкого 
смаку. Знімна зрілість настає в кінці серпня — початку вересня. Зберігаються до Нового року.

100

Сніжний кальвіль
Сорт народної селекції. Дерева середньо-рослі. Плоди середнього розміру, зеленувато-білі, високих смакових якостей (4,5–4,7 балів), кислувато-солодкі, ароматні.  
Знімальна зрілість настає в другій декаді вересня, споживча — в грудні. Середнього строку плодоношення. Урожайність висока.

100

Спенсер сідліс Англійський партенокарпічний (яблучка ростуть разом з листям – не цвітуть) зимовий сорт. Яблука великі зелені, сплюснуті з полюсів. Відмінні смакові якості. 300

Стар Катс

Новий німецький колоно-подібний сорт. У плодоношення вступає рано, на другий рік після посадки з яблуні можна зібрати 2-3 кг яблук. У 4-5 років - 14-16 кг з одного  
дерева. Щорічно дає стабільний і високий урожай. Плоди середнього розміру, до 180 г, округлі, злегка сплюснуті з боків, яскраво-червоного кольору зі смужками. Зовні  
плоди схожі на яблука сорту Elstar. Шкірочка щільна, блискуча. М'якоть соковита, хрустка, щільна, приємного кисло-солодкого смаку. Зріє на початку вересня, і довго  
зберігаються на дереві. Транспортабельність плодів висока. У холодильнику зберігаються кілька місяців.

250
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Флоріна
Сорт з Франції. Пізнього строку дозрівання. Плоди гарні, смачні, великі (середня вага одного — понад 170 г), округлої або плоско-округлої форми, зеленувато-жовті з  
червоно-карміновим рум'янцем на більшій частині поверхні. М'якоть зеленувато-кремова, кислувато-солодка, досить смачна. Зберігаються до березня. Сорт стійкий  
проти грибкових хвороб.

100

Цитринка Старовинний український пізно-зимовий сорт. Високі смакові якості. Рідкісний цитриновий аромат. Зберігаються до травня. 100

Чемпіон
Плоди великого розміру (160 - 200 г), практично всі одномірні, правильної форми - округло-овальної. На смак яблука кисло-солодкі, соковиті, ароматні. Споживчий 
період починається через 2 тижні після знімання - в жовтні. При зберіганні в холодильнику яблука зберігаються 5 місяців (до середини весни), в умовах сховища плоди  
зберігаються не більше 1,5 - 2 місяців.

100

Чемпіон Рено
Клон чеського сорту Чемпіон, має інтенсивніший колір. Сорт відрізняється швидко-плідністю, стабільною врожайністю, високою стійкістю проти парші, середньою 
стійкістю проти борошнистої роси, середньою зимостійкістю. Плоди за інтенсивністю забарвлення значно перевершують вихідний сорт, а крім цього, більш солодкі і в  
цілому характеризуються багатшим смаком.

100

Шалімар Новий імунний сорт чеської селекції. 300

ЧЕРВОНОМ'ЯСІ ЯБЛУНІ, ГРУШІ

Бладі Плагмен Шотландія. Дерево низькоросле, морозостійкість висока, стійкість до хвороб висока. Плоди рано-зимові, округлої форми. Маса плоду 150–400 г. Достигає у вересні. 200

Вейроге 200

Ера Рано-зимовий сорт яблуні. За зовнішніми ознаками схожий на Сирену. Дозріває з кінця вересня — зберігається до Різдва. 150/200

Казка Новий  осінній червоно-м’ясий сорт з покращеними смаковими якостями. Яблука до 250 гр. Імунник. осінь

Каліпсо
Самий ароматний сорт з червоно-м'ясистих яблук. Яблука дуже тверді і соковиті. Їх можна збирати близько 20 вересня і зберігати до Різдва. Текстура дуже тверда,  
дрібноклітинна, соковита, залишається твердою при зберіганні. Імунний сорт.

300

Одіссо
Плоди масою близько 200 г, окремі більші, довгасто-циліндричної форми, яскраво-червоного кольору. Зовні плоди дуже помітні, дерева ошатні. М'якоть червоного 
кольору, дуже соковита, хрустка, високих смакових якостей. Смак дуже збалансований, приємний, кисло-солодкий.

300

Ред Вільямс (клон) Літній сорт груші. Плоди з насиченою криваво-червоною м’якоттю, приємного тонізуючого смаку. Вагою до 100 грамів. 300

Розетта
США.  Надраний  червоно-м’ясий  сорт.  Ягідний  солодко-кислий  смак  та  приємний  аромат.  Переможець  2017  р.  у  Великобританії  –  найкращий  смак  серед 
червоном’ясих.

300

Пінк Перл
Pink Pearl має яскраво-рожеву м'якоть, зеленувато-жовту шкіру, а також багатий аромат та смак, який відрізняє цей класичний сорт від подібних інших. Яскраво-рожеві 
квіти, плоди дозріває наприкінці серпня і можуть зберігатися до січня.

300

Сирена
Літній сорт яблуні, дозрівають в серпні та зберігаються до вересня. Сорт імунний до хвороб. Смак яблук кисло-солодкий з ягідними тонами. Вага плодів до 250 г. Мають 
підвищений вміст антиоксидантів. Розрізане яблуко не окислюється (не коричневіє). Плоди рубінового кольору, при розрізі в середині насичено червоні. 

150/200

Скарлет сюрприз
Новинка зі штату Орегон. Квітки рожеві, і листя має червонуватий відтінок. Плоди видовженої форми, темно-червоного кольору, яскраво-червоні в середині. Яблука  
цього сорту є одними з найбільш ароматних та смачних серед інших червоно-м’ясих сортів яблук. 

300
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Таклед Пінк
Німеччина.  Дерево  середньо-росле,  морозостійкість  висока.  Період  цвітіння:  квітень,  травень.  Плоди  рано-зимові,  червоні  з  деякими  привабливими  білими  
черевичками. Дуже популярні в Англії . М’якуш незвичайний — з яскраво-червоним кольором, соковитий, смак добрий. Маса плоду 170–190 г. Достигає у вересні,  
добре зберігається.

300

Хідден Роуз
Hidden Rose має солодкий аромат та тонкий смак, який подібний до полуничного лимонаду. Шкіра яблук приглушена жовтою до темно-зеленого кольору, часто закрита 
слабким червоним рум'янцем і покрита білими цятками. Ніжна, соковита м’якоть, з яскравим рожево-червоним кольором. доступна пізно восени до початку зими.

300

Цирцея Сорт із серії “Червоне кохання” осіннього строку дозрівання. Яблука з насиченою червоною м’якоттю до 200 гр. Імунник. 200

РАЙСЬКІ ЯБЛУЧКА

Апістар
Колоноподібна. З надзвичайно красивими плодами у формі п’ятикутної зірки. Яблучка до 4 см. в діаметрі, сплюснуті, жовті з насиченим червоним рум’янцем -ніби 
покриті лаком, їстівні.

300

Баттербелл
Дерево до 3 м в висоту. Сорт не вибагливий у вирощуванні. Крона куляста. Бутони рожеві, квітує білим цвітом. Яблучка жовті з сильним червоно-помаранчевим  
загаром. Розмір від 3 до 5 см в діаметрі. Дозрівають на початку вересня, десертного смаку. Їсти можна прямо з дерева. 

200

Біла чарівниця Новий яскравий Український сорт, що доповнює лінійку плакучих форм райських яблунь. 500

Ван Еселтіне
Сорт декоративної яблуні європейської селекції на пів-колоноподібного типу. Цвітіння навесні рясне, приблизно в ті ж терміни, що і у звичайної яблуні. Квітки рожеві,  
на пів-махрові (10 пелюсток), дуже красиві. Рясне цвітіння протягом двох тижнів. Яблучка 1,5 см. в діаметрі, жовті з червоним рум’янцем.

300

Веселка
Колоноподібна.  Вирощується  без  формування,  займає  дуже мало  місця.  Бутони  рожеві,  великі  білі  квіти.  Красиве  величезне зелене листя,  з-під  якого   восени 
виглядають 3 см. яблучка, зібрані у грона. Колір жовтий з червоним рум’янцем по усьому плоду. Ідеальні для цукатів та варення.

200

Ґолден Хорнет
Декоративне дерево до 4–7 м заввишки, з ажурною кроною. Ніжні рожеві бутони зацвітають білим, дуже пишним цвітінням. Чудове, рясне плодоношення жовто 
золотистими яблучками, які довго утримуються на гілках. Дуже ефектна протягом року. Використовується у кулінарії.

200

Джон Дауні
Мале вертикальне дерево з рожево-білими квітами в травні. Дає урожай великих конічних оранжево-червоних осінніх плодів, які відмінно підходять для кулінарного  
використання. 200

Еверест
Щорічне пишне цвітіння білим цвітом. Бутони рожеві. Яблучка завбільшки 2,5 см. одномірні, жовтого забарвлення, з рівномірним насиченим рожевим рум'янцем по 
всій поверхні, зібрані в великі китиці. В перші роки плодоношення часто поодинокі. Хороший запилювач для яблуневого саду (розтягнутий період цвітіння). Один з  
найкращих декоративних сортів, який можна застосовувати в кулінарії.

100

Китайка золота
Приємний смак, жовто-бурштиновий забарвлення і невеликий розмір. Дерево заввишки 3-4 метри починає плодоносити на 3-4 рік після посадки. Яблука дозрівають в  
липні, досягають ваги близько 30 г кожне. Вони дуже ароматні, на смак кисло-солодкі. Урожайність з одного дерева - до 30 кг.

300

Кінг Б’юті Червоно-листа, плакуча, надзвичайно декоративна райська яблуня. 300

Маковецькі
Листя в період розпускання пурпурові, при повному розпуску інтенсивно забарвленими залишаються тільки черешки, платівка темно-зелена зверху, знизу пурпурова,  
опушена.  Це  робить  забарвлення  крони  дуже  своєрідною.  Квітки  в  бутонах  темно-пурпурові,  при  розпусканні  -  інтенсивно-рожеві  або  пурпурові,  на  тонких,  
квітконіжках, що виділяє її із загальної маси. Плоди до 2 см, з восковим нальотом, фіолетово-пурпурові, з рожево-пурпурової м'якоттю, їстівні.

100
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Ола
Невелике дерево з ажурною кроною. Висотою до 5 м. Листя зелене, блискуче, молоде багряно-зелене. Квіти великі, рожеві, цвітіння рясне. Плоди діаметром до 3 см,  
багряно-червоні з червоною м’якоттю, можуть залишатися на дереві до заморозків.

200

Ред Крекер “Червоний пряник” Червоно-м’ясиста райська яблуня селекції США, з смачними плодами у свіжому вигляді. 500

Рум’яні щічки Надзвичайно красиві яблучка – за формою та кольором. Пишне цвітіння білими, великими квітами. 200

Смужка Декоративний, їстівний сорт. Яблучка до 3,5 см. жовті у нарядну червону смужку. 300

Уральське наливне
Один із самих врожайних, красивих та невибагливих сортів райських яблук. Самий смачний. Яблучка біло-жовті 5 см. в діаметрі. В окремі роки наливаються соком, від  
того і назва сорту.

300

Щедрик З усіх райських яблунь — сама урожайна. На фоні зеленого листя темно-вишневі плоди до 2,5 см. в діаметрі. Плоди ідуть на сушку, варення та компоти. Осінь 

Ялинка
На пів плакуче, на пів кулясте. Має красиву незвичну форму та хороший смак у свіжому вигляді. Яблучка до 3 см. в діаметрі, жовті з червоним смугастим рум’янком.  
Висока щорічна врожайність.

300

РАЙСЬКІ ГРУШІ

Бембі Елла

Бембі Eллa може насправді посперечатися з справжнім врожаєм груші — лише в міні-форматі. Привабливі на вигляд, невеликі та вишукані. Але закохатися у них можна  
не лише через вигляд, але й через смак. М’якоть м’яка, соковита, солодка, без великого насіння, просто свято смаку. Дерево компактне і не дуже велике. Тому цей сорт 
також підходить для посадки на балконі або патіо в горщиках. Під час збору врожаю з середини / кінця серпня дерево завішане фруктами і запрошує всю сім’ю, щоб 
поласувати.

300

Мушкателька Старий український сорт з невеликими жовтими плодами з легким червоним рум’янцем. Дозріває у кінці літа. Чудовий смак з високим вмістом цукру. 300

ГРУШІ

Амфора
Ранній зимовий сорт. Плоди великі витягнутої - пляшко подібної форми. Поверхня плодів гладка, блискуча. Основний колір зелено - жовтий, при дозріванні солом'яно - 
жовтий. М'якоть жовтувата, хрусткої консистенції, приємного солодкого смаку. Ріст дерев середній або слабкий. Плодоносить скоро, добре, і регулярно.

150

Бера Лєзвінівська 200

Бергамот 
полосатий

Старий сорт з розтягненим періодом дозрівання. Ласувати можна влітку, осінню та у першій половині зими. З рідкісним смугастим забарвленням плодів середнього 
розміру. Хороші смакові якості.

200

Весільна 100-150 гр. М’якоть рожева. Літній сорт. 100

Диканька мускатна Плоди середня маса 170-250 г, грушоподібні, одномірні, міцно тримаються на дереві до настання біологічної стиглості. Шкірочка гладенька, міцна, зеленувато-жовта.  
Більшість  плодів  покрито  суцільним рум'янцем  на  сонячній  стороні.  М'якоть  біла,  ніжна,  масляниста,  соковита,  кисло-солодка,  зі  стійким  гармонійним смаком. 

200
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Дегустаційна оцінка 4,7-4,9 бала. Знімна стиглість плодів настає в кінці вересня, споживча - не одночасно, в жовтні-листопаді.

Еріка
Плоди дозрівають для знімання в першій половині жовтня, вживаються з останньої декади жовтня. Відмінно зберігаються в погребу до березня, в холодильнику до  
кінця квітня. Ринковий десертний сорт відрізняється високою транспортабельністю, прекрасним зовнішнім виглядом і смаковими якостями плодів.

150

Земфіра
Плоди великі, середня вага 250-280 г, яйцеподібно-грушевидної форми. Шкірочка щільна, шорстка, в період знімною зрілості (друга половина вересня) сіро-зелена, в  
споживаний період (листопад-грудень) -  золотисто-сірого кольору. М'якоть біла, ніжна, що тане, без грануляцій, кисло-солодка, доброго смаку (4,6 -  4,7 бала при  
дегустації в другій половині листопада). Переваги: хороша зимостійкість, стійкість до парші, зрілі плоди високих смакових якостей.

150

Кілограмова Осінній сорт з дуже великими плодами, бувають до 1,5 кг. 100

Кіффер Ранньо зимовий сорт. Плоди від середніх до великих. Ароматні, маслянисті, соковиті, дуже смачні. Дерева дуже добре витримують жаркий клімат. 200

Італійка Назва умовна. Завезена з Італії. Можна віднести до найсмачніших груш літнього дозрівання. Плоди понад 200 гр. Маслянисті, солодкі та духмяні. 150

Левен
Зимового терміну дозрівання. Дерево слаборосле, формує округлу крону, середньої густини. Плоди великі, середня маса (220г.), На молодих деревах дуже великі  
(масою 400г.), Широко-грушоподібної форми. Шкірочка щільна, масляниста, блискуча. М'якоть біла, соковита, дрібнозерниста, приємного десертного кисло-солодкого  
смаку. Плоди незважаючи на велику величину, досить міцно тримаються на дереві. Транспортабельність плодів хороша.

200

Лимонка Один із самих старих сортів груші. З характерним запахом та смаком. Високоврожайний, стійкий до хвороб та погодних умов. 200

Марія 

Зимовий сорт. Плоди довгасто – грушоподібної форми, одномірні, дуже красиві, з гладкою, жовтувато – зеленою поверхнею, середньою масою 240 – 400 гр. М’якоть  
кремова, соковита, тане, масляниста, відмінного кисло – солодкого смаку. У період споживання золотисто – жовті з яскраво червоно – карміновим рум’янцем. Знімна  
зрілість настає в середині жовтня. Добре зберігаються до березня, в холодильнику до травня. Сорт груші Марія відрізняється високою врожайністю, зимостійкістю,  
стійкістю проти парші та бактеріального опіку листя.

150

Медова
Груша повністю виправдовує свою назву. Смак її плодів відрізняється винятковою солодкістю. Крім того, культура має ряд істотних переваг, таких як висока врожайність 
і відмінна лежкість. 

250

Мліївська
Плоди  знімають  на  початку  жовтня,  придатні  для  споживання  не  раніше  кінця  грудня.  Зберігаються  до  квітня  —  травня.  Плоди  достатньо  великі  (180-200  г),  
грушоподібні, трішки горбкуваті. Шкірочка рівна, на дотик трохи "жирна", жовтувато-зелена, з легеньким рум'янцем. М'якуш жовтувато-білий, соковитий, солодкий, з  
приємною кислинкою, доброго смаку, дрібнозернистий.

100

Ноябрська
Зимовий сорт. Плоди дуже великі 200-300 г. Шкірочка щільна, під час збору плодів зелена з червоним рум'янцем, при дозріванні блідо-жовта, зі слабким розмитим 
рум'янцем на сонячній стороні. М'якоть ніжна, соковита, злегка масляниста, ароматна, кисло-солодка, високі смакові показники!

100

Осінь Буковини Плоди великі, жовто-золотисті, іноді з легким рум'янцем з сонячної сторони. М'якоть кремова, ніжна, що тане, соковита, солодка, з легким ароматом. 100

Талгарська красуня
Дерева середньо-рослі. Плоди дозрівають в кінці вересня, на дереві тримаються міцно, не осипаються. Груші великі, середньою вагою 170  г, хоча зрідка можна зустріти 
й екземпляри вищі за великих,  до 800 г.  Плоди подовжено-грушоподібної  пляшкової  форми, блідо-жовті  з  яскравим рум'янцем. М'якоть щільна,  дуже соковита,  
хрустка, солодка, зі слабким ароматом.

100

Стрийська
Плоди великі 280, видовжено-грушоподібні.  М'якуш має кремове забарвлення, соковитий, маслянистий, солодкий. Знімальна стиглість настає в першій — другій  
декадах жовтня. Період споживання — з січня до березня —квітня, потребує дозарювання в теплі, за якого структура м’якуша й смак майже не змінюються.

100



23

Коротка характеристика Ціна

Чародійна
Високоврожайний зимовий сорт груші. Стійкий до захворювань, зимостійкий і транспортабельний. Плоди великі від 190 до 270г. На стадії споживчої стиглості плоди -  
зеленувато-жовті. Знімальна стиглість — початок жовтня. При звичайних умовах зберігаються до середини лютого. 

200

Червона сенсація Пізно-літній імунний сорт, середня маса плодів 250 г, бордового кольору, з таючою в роті запашною м'якоттю. 200

ГРУША АЗІЙСЬКА (НАШІ)

Яй Гюрен
Зимова,  зелена,  оржавлена,  в  зберіганні  жовтіє,  смак  дуже високий,  плоди дуже великі  до  700-800-1000г.  Дуже гарного смаку,  м'якоть  однорідна,  масляниста.  
Зберігається до лютого. Особливість сорту - пагони спіралеподібні з незвичайним для груші синюватим відтінком.

500

Атаго
Урожай збирають в середині-кінці сезону і після 10-12 днів з періоду дозрівання сорту Косуї. Плоди досить великі, жовтувато-зеленого кольору на шкірці є точки.  
Мають жорстку структуру, хрусткі, солодкі з характерним ароматом. Зберігається до 4-5 місяці.

500

Влад Лі Зимовий сорт, плоди зберігаються до весни у погребу. Вага плодів 150-300 гр. 200

Косуї
Плоди овальної форми, середнього розміру, щільні, соковиті, солодкі і мають хрустку текстуру. Шкірка зелена, але іноді від великої кількості коричневих крапок вона  
виглядає коричневою. Дозрівають осінню, зберігаються до місяця.

300

Міленіум Самий великоплідний сорт азійських груш. Вага плодів може досягати 2 кг. Строки зберігання до Різдвяних свят. осінь

Неджу 500

Ніітака Великоплідний сорт осіннього строку дозрівання. Плоди стандартні для виду, бронзового окрасу, соковиті з мускатним присмаком. Середня вага 500 гр. осінь

Секуї
Японський сорт зимового терміну дозрівання. . Сила росту дерева вища за середню; дерево зимостійке, стійке до хвороб. Плоди округлі, бронзові, по всій поверхні  
покриті білими крапками, масою 300 г. і більше, одномірні, не обсипаються. М'якоть соковита, десертного смаку, ароматна. Достигає у жовтні, зберігається до Різдва.

300

Сеурі
Великий плід зеленувато-коричневий. М’якоть дрібнозерниста, хрустка, солодка і соковита з характерним ароматним ароматом. Цей китайський сорт також відомий як 
груша Candy і високо оцінений у смакових тестах. Сильне, енергійне і важке несуще дерево дозріває плодами з середини вересня по жовтень.

осінь

Чоюро

Японія.  Літньо-осінній.  Стійкий до  парші.  Дуже врожайний,  схильний до  перезавантаження.  Плоди середньої  величини,  масою 130–180 г,  округлої  або округло-
сплющеної форми. Шкірочка тонка, міцна, бронзова, з сіро-білими крапочками. М'якоть білого кольору, солодка, щільна, соковита, ароматна.

осінь

Хаятама
Солодкий, тропічний аромат. Дозріває у середині серпня. Груші добре тримаються на дереві протягом багатьох тижнів після того, як вони дозріли. Може зберігатися в  
природному сховищі до жовтня.

осінь

Turnbull
Великі фрукти з чітким, соковитим яблуко-подібним ароматом. Довгий період цвітіння, який пропускає пізні  весняні  приморозки, це гібридний між азійською та  
європейською грушами. Плід відмінний для свіжої їжі, витривалих, стійких до хвороб, і гідний уваги.

осінь

Шен Лі Плоди від середніх до великих. Жовтого кольору та не звичної, конусоподібної форми. Хрусткі, дуже солодкі з квітковим ароматом. Добре зберігаються зимою. осінь

Шінко Виносить великі врожаї золотисто-бронзових, середньо крупних круглих плодів із солодкою, ситно ароматизованою м’якоттю та хрусткою текстурою. Його плоди 500



24

Коротка характеристика Ціна
дозрівають з середини серпня по вересень і добре зберігаються протягом 2-3 місяців. Продуктивне дерево демонструє чудову стійкість до хвороб.

Шінсейкі
Надійний виробник чудово солодких, соковитих, жовтих плодів, які мають тверду хрустку м’якоть. Дозріваючи в середині серпня, рівномірні фрукти відмінно підходять  
для їжі, десертів та салатів. Енергійні важкі врожайні дерева демонструють чудову стійкість до хвороб.

500

САМШИТ

Шестирічні, гарно сформовані пишні кущі. Висота 60-70 см, ширина 30-40 см. 100

СМОРОДИНА

Аріадна
Сорт стійкий до борошнистої роси, зимостійкий, в тому числі стійкий до весняних заморозків, а також до посухи. Ягоди великі, мають солодко-кислий смак з високою 
дегустаційною оцінкою. Термін дозрівання середньо-ранній. Ягоди з товстою шкіркою, висока транспортабельність.

50

Баяна
Один з найкращих сортів за якістю плодів, врожайністю, стійкістю до хвороб. Кущ прямо-рослий, високий, потужний, не вимагає спеціальної обрізки. Кість довга,  
щільна й красива. Ягоди білі з кремовим відтінком, солодкі з кисличкою, довго зберігаються на кущі. З них отримують висококласне вино, гарної консистенції желе,  
смачні соки. Гарні в заморожуванні і особливо в свіжому вигляді.

50

Біляна
Середнього терміну дозрівання. Відрізняється високою врожайністю, стійкістю до грибкових захворювань. Кущі середньо-рослі, слабо-розлогі. Пагони середні, прямі.  
Кисті довгі, густі. Ягоди великі, середньою масою 0,7–0,9 м, великі — 1,0–1,1 м., округлі, білі, прозорі. Шкірочка тонка. М'якоть ніжна, кисло-солодкого смаку. Ягоди  
дозрівають одночасно, не обсипаються.

50

Вождь 
краснокожих

Унікальний сорт червоної смородини середньо-пізнього строку дозрівання. Кущ компактний, прямо-стоячий, з товстими пагонами. Сорт скоро-плідний зі стабільною 
врожайністю. Ягоди великі, одномірні, вагою близько 1 г, щільні, хрусткі, транспортабельні, приємного смаку, здатні довше інших сортів залишатися на кущах.

осінь

Глоріоза (Еталон)
Чорна смородина з найкращими смаковими якостями. Солодка ягода, стійкість до хвороб, невибаглива у вирощуванні. Ці якості роблять сорт дійсно еталоном чорної  
смородини.

осінь

Жовто плідна Незвичний сорт чорної смородини. Ягоди великі, солодко-кислі. Висока врожайність. 50

Казкова
Середній термін дозрівання. Рослини сильно-рослі, потужні. Ягоди переважно великі, їх маса до 4 г. Форма округла, поверхня блискуча. Смак ягід дуже насичений,  
кисло-солодкий. Має високу й стабільну врожайність.

 50

Калинка
Порічка. Термін дозрівання - середній. Ягоди середньої величини, масою 0,6 - 0,8 г, округлі, ніжно рожево-червоного кольору. М'якоть ніжного кисло-солодкого смаку.  
Урожайність до 5 кг з куща. Кущ середньо-рослий, прямо-рослий.

50

Краса Львова
Кущі  прямо-стоячої  форми.  Сорт  високо-стійкий  до  грибкових  захворювань.  Середньо-пізнього  строку  дозрівання.  Відрізняється,  неймовірно  великим розміром 
окремих ягід. Кисло-солодкого смаку.

50

Нойрома
Ранній сорт.  Плодоношення починається з середини червня. Ягоди дуже великі,  відрізняються високим вмістом цукру. Сильно-рослий кущ висотою 160–180 см і  
шириною 80–100 см. Сорт стійкий до захворювань.

осінь
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Чорний Бумер Прямо-стоячі кущі. Ягода чорна, велика, солодка, з сухим відривом. Високоврожайний сорт. 50

Cвятомихайлівська Порічка, ягоди великі, одномірні 1–1,2 грама, до 1,5 грам, округлої форми. світло-червоного кольору, соковиті і щільні. Смак відмінний, кисло-солодкий 4,5–5 балів,  
відмінно підходить для желе. Застосування універсальне, але перш за все для споживання в свіжому вигляді.

50

АҐРУС

Конфетний

Не дарма отримав свою назву. Головними перевагами даного сорту є його висока стійкість до різних захворювань, в тому числі антракнозу і борошнистої роси, 
зимостійкість, само-плідність, висока врожайність (більше 6 кг з куща), а також чудові смакові якості ягід. Ягоди цього сорту відрізняються десертним кисло-
солодким смаком, мають приємний аромат і  привабливий зовнішній вигляд.

осінь

ШОВКОВИЦЯ

Біле перо
Китайський великоплідний сорт шовковиці з білими плодами. Ягода 4–5 см в довжину на 2 см шириною, високі смакові якості. Транспортабельність ягід середня,  
користується хорошим попитом на ринку. Урожайність висока.

осінь

Білий мед Ягода при дозріванні чисто біла, велика до 4 см, яйцеподібної форми. Фаворит продаж на ринку. 500

Вікторія Сорт з біло-рожевими солодкими плодами. Середній розмір ягоди 4 см довжиною, на 1,5 в ширину. осінь

Хезе
Китайський великоплідний сорт шовковиці з чорними плодами. Ягода 4–5 см в довжину на 2,5 см шириною, високі смакові якості. Транспортабельність ягід хороша,  
користується хорошим попитом на ринку. Урожайність висока, але проявляється на третій рік після посадки.

300

Шеллі Великоплідний, ранньостиглий сорт шовковиці з чорними плодами. Високі смакові якості. 300

Шеллі біла Най-великоплідніший сорт у моїй колекції з білою ягодою. Форма та розміри ягоди аналогічні чорно-плідній Шеллі. 600

Чорна королева За розміром подібна до Шеллі, ягода також чорна. За строками дозрівання пізніша на 7-10 днів. осінь

ГОРІХИ 

Астахівський
Високоросле дерево з десертними плодами. Горіхи 5 х 6 см. Шкірка середньої товщини. Гарно виповнені, добре зберігаються. Плодоношення щорічне. 
Латеральність 40 %.

осінь

Барс Високоросле дерево. Плоди тонко-шкурі середнього розміру (20 г.) Ядро надзвичайно біле — вихід до 65%. Латеральність 60%. осінь

Іванківський Високоросле дерево з десертними плодами. Горіхи 6 х 8 см. Шкірка тоненька. Гарно виповнені. Плодоношення щорічне. Латеральність 40 %. осінь

Кочерженко 
сіянець

Грецький. Карликові дерева. У плодоношення вступають з другого року після посіву насіння. Горіхи круглої форми середнього розміру, тонкошкірі з високим виходом 
ядра. Масове щорічне закладання квіткової бруньки, хороше запилення та зав’язь горіхів. Однорічний сіянець. Різниця – опт.осінь

 150\120\
100
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Кочерженко 
щеплений

Для щеплення відібрані самі врожайні та стійкі до хвороб форми. Від 15 до 12 у.є. еквівалент у гривні на момент покупки. Різниця – опт.
500-400

Круківський 1
Батьківська форма Круківського раннього. Дерево високоросле. Горіхи з тонкою шкаралупою, білим ядром. Вихід ядра 60-70%. Латеральність 80%. Самоплідність, 
висока врожайність.

600

Круківський ранній
Саме раннє дозрівання — початок серпня. Дерево низькоросле, не з серії Ідеалу, повторного цвітіння немає. Горіх вагою 10-15 гр. Ядро біле, вихід до 70 %. Дуже 
тонка шкарлупа. 100 % латеральність.  Щеплений.

осінь

Круківський ранній Однорічний сіянець. Різниця – опт. 200-100

13 -16
Тонкокорий великоплідний сорт, з щільним білим ядром, яке легко відділяються від шкаралупи. Крона і висота дерева 6 - 8 м. Сорт придатний для механічного 
лущення горіхів. Урожайність – висока

450

ФУНДУК

Барселонський Дворічний відсадок. осінь

Галле Дворічний відсадок. осінь

Каталонський Дворічний відсадок. осінь

Косфорд Дворічний відсадок. осінь

Трапезунд Дворічний відсадок. осінь

Лозівський 
кулястий

Дворічний відсадок.
200

ГЛІД (БОЯРЫШНИК)

Білий махровий
Надзвичайно красивий сорт під час цвітіння. Великі білі суцвіття з легким рожевим напилом. Плюс, на відміну від Паул Скарлет, осінню все деревце вкрите гарними,  
червоними великими плодами, оригінальної видовженої форми.

500

Канадський чорний
Дерево висотою до 4 метрів. Крона розлога. Середнього строку дозрівання, кінець серпня – початок вересня. Плоди темно фіолетового кольору, 1,5 см. в діаметрі.  
Дуже соковиті, смачні, можна використовувати для приготування соку. Гарно зберігаються на дереві. Радує гарним, щорічним врожаєм. Не вибагливий у догляді.Осінь

Осінь

Понтійський
Дерево заввишки 6–10 м. Плоди кулясті, великі, діаметром до З см, жовто помаранчеві з світлими точками, гладкі. Кісточок 2–3 шт. М’якоть жовто-оранжева, не дуже 
щільна, соковита, ароматна, кислувато-солодка. Дозріває у вересні. Одне дерево дає 20–30 кг плодів.

осінь

Північно-
американський

Один із самих ранніх та самих смачних. Ягоди до 2,5 см, червоного кольору. Врожайність дуже висока.
Осінь
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КАЛИНА

Аня Найбільш великоплідний сорт, при нормуванні, ягода може бути до 2 см. в діаметрі. Характерна ознака – при наливанні ягід, кожне гроно надламує плодову ніжку на 
якій тримається. Смак звичайний калиновий з гірчинкою. Ранній сорт. 300

Ярославна Найдекоративніший сорт. Продовгуваті жовті ягоди з легким червоним рум’янцем. Найгіркіша. Але найціннішим в ягоді калини є глікозид вибурнін. Саме він володіє 
найбільш цілющими властивостями і надає гіркуватий смак. Ягоди висять на кущеві до весни без втрати ваги, не пліснявіють і тоді мають приємний смак. 200

Уляна Ягода не менша за Аню, теж вражає розміром. Надзвичайно стійка до загнивання ягід. Тому може висіти на дереві до весни, не втрачаючи товарної якості. Сорт 
пізнього строку дозрівання. осінь

КИЗИЛ (ДЕРЕН)

Болгарія Сорт пізній, плоди великі, темно-циліндричні, чорно-червоні, в середньому важать 9-10 г.  Гарна врожайність щороку. Зимостійкість висока. 300

Кизил суничний
Надзвичайно гарне цвітіння великими білими квітами (до 10 см. у діаметрі) Плоди круглі, великі (до 4 см.) висять на довгих плодоніжках (понад 10 см.) червоного  
кольору, схожі на суницю. Від цього і назва. м’якоть оранжева, масляниста солодка, але оболонка міцна, тонка та гірка. Тому плоди потрібно обережно  обирати на 
подобі яйця.

300

Корнус Оффіціналіс
Невелике дерево до 2,5 м. висотою. Ягоди до 2 см. зібрані  у  великі  грона. Щорічне рясне плодоношення. Високі  лікувальні властивості.  Споживча стиглість ягід  
наступає після морозів. Плоди можуть висіти на дереві усю зиму. Тож завжди можна себе порадувати свіжою цілющою ягодою. 

300

Лук’янівський клон Один із найвеликоплідніших сортів середньо-пізнього строку дозрівання. 200

Слав Надраннього строку дозрівання. Ягода темно-вишневого кольору, дуже велика, як для ранніх сортів до 12 гр. 500

Стоян Пізний великоплідний сорт. Плоди десертного смаку, темно-червоні. Можуть висіти на дереві біля двох місяців не осипаючись. 500

Шуменскі
Дерево заввишки всього 250см. Плоди цього сорту відрізняються червоного кольору і циліндричної форми. Один плід має масу близько 7-8 грам при довжині близько 
25мм і шириною близько 17 мм. Після того як ягода повністю дозріє, вона стає темною червоною, з рожевою м'якоттю, кисло солодка на смак. Дуже врожайний сорт.

300

Дует На одному дереві прищеплені два сорти – з жовтими та червоними ягодами. 350

ГІБІСКУС

Болотний Трав’янистий. Величезні квіти діаметром до 20-30 см. Білого, світло-рожевого, рожевого, темно-рожевого та червоного кольорів. Відкритий ґрунт. 150

ІНЖИР

Беянс осінь 

Голіаф
Великоплідний сорт. Найбільша ягода була вагою 180 г. В прикопному варіанті подвійне плодоношення. У кімнатному вирощуванні три хвилі росту, відповідно і 
плодоношення до трьох разів.

осінь
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Кадота осінь 

Фініковий осінь 

АЗИМИНА 3-РІЧНІ ЩЕПЛЕНІ САДЖАНЦІ У 2-ЛІТРОВИХ ГОРЩИКАХ. ВИСОТА ПРИЩЕПИ 25-30 СМ.

Девіс
Вага плодів до 300 гр, з винятковим смаком та ароматом, золото жовтою м'якоттю. Стійкий до хвороб і шкідників, раннє вступання в плодоношення, вимагає 
запилення іншим сортом. Дозрівання плодів з середини вересня. Морозостійкість до -32. осінь

Джорджія Один з нових сортів. Розмір плодів до 500 гр, з невеликою кількістю насіння. Жовта масляниста м’якоть з сильним ароматом та смаком суміші тропічних фруктів. осінь

Ітака
Дозріває на початку вересня. Плоди світло-зелені, круглої або овальної форми, подовжені, вагою 50-400 г. М'якоть плодів має кремо-подібну консистенцію. Смак  
нагадує суміш банана, ананаса, кокоса і манго. 

осінь

Манго
Сорт раннього строку дозрівання — друга половина серпня. Плоди середнього розміру до 250 гр. М'якоть оранжевого кольору, за що сорт і завдячує своїй назві. Але 
смаковим якостям та ароматові позаздрить і саме смачне манго. Один із самих врожайних сортів з невеликою кількістю насіння.

3000

Пенсильванія Голд
Дозрівання плодів на протязі вересня. Плоди від середніх до великих. Перевага сорту — раннє цвітіння  - найкращий запилювач для інших сортів. Ранній вступ у 
плодоношення — через два роки після садіння. Винятковий смак та аромат - суміш банана, манго, лимона.

2000

Пріма 1216
Плоди дуже великі і мають чудовий смак. Перевага цього сорту - висока морозостійкість та само-плідність. Постійна врожайність з року в рік порівняно з іншими 
сортами. М'якоть золотиста, кремо-подібна. Сорт надзвичайно стійкий до хвороб і шкідників. Рано вступає в плодоношення. Дозрівання плодів на початку жовтня.

Осінь 

АКЕБІЯ — БАГАТОРІЧНА, ВІЧНО ЗЕЛЕНА ШОКОЛАДНА ЛІАНА. ПЛОДИ НАГАДУЮТЬ АЗИМИНУ ПО ФОРМІ — ЕКЗОТИЧНИЙ СМАК.

Альба Білі квіти та білі плоди. Однорічний вкорінений живець 500

Бігер Фрут Темно-рожеві квіти та рожево-фіолетові плоди. Однорічний вкорінений живець 500

Бордо Квіти майже бордові. Плоди насичено фіолетові. Однорічний вкорінений живець 300

Пальміра Рожево-фіолетові квіти та фіолетові плоди. Однорічний вкорінений живець 300

ПАСИФЛОРА

Possum Purple
Пасифлора Едуліс. Вирощується у контейнері. Фіолетові плоди середньої ваги 60 г. Плід - дуже смачний і вважається однією з найкращих дегустацій пристрасних 
фруктів. Саджанці у контейнерах 0,8 та 2 літра. 150-300

Snow Queen Пасифлора Карулея. Великі чисто-білі квіти. Вирощується у контейнері.  Саджанці у контейнерах 0,8 та 2 літра. 150-300

Constance Elliot Пасифлора Карулея. Великі біло-синіі квіти. Плоди при дозріванні жовті. Вирощується у контейнері.  Саджанці у контейнерах 0,8 та 2 літра. 150-300
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ПШЕНИЦЯ

Хорасанська

Відноситься до стародавніх зерновим культур, які не зазнали впливу сучасних селекційних програм і тому не змінилися протягом століть свого існування. Хорасанська  
пшениця має велику поживну цінність і легше засвоюється, ніж сучасні сорти пшениці. Вона в два рази більше звичайної пшениці, має солодкуватий горіховий смак і  
тверду текстуру. Зерно містить більшу кількість мінералів, клітковини і протеїну, ніж сучасна пшениця; у нього вище рівень антиоксидантів (поліфеноли, каротиноїди,  
флавоноїди).  Вказана ціна за 25 насінин.

50

КАРТОПЛЯ

Джаззі
Новинка. Великобританія. Новий сорт преміум класу, що розвиває смак! Ніжна, мілко-зерниста структура в середині та ідеально гладенька з зовні. Біла, видовженої 
форми,  надзвичайно родюча картопля, яка підходить для салатів, пропарювання, варіння, сушіння і смаження. Нагороджена Гардеровою відзнакою. 

250

Касабланка
Новинка. Великобританія. Всебічне поєднання вишуканого смаку та ніжної текстури з високими врожаями. Біла, майже круглої форми. Підходить для приготування на  
пару, пюре, чіпси, пасерувати, запікати або смажити. Кращий сорт із ранніх.

250

Сапфір
Бренд в Австралії, або Тасманійська картопля для гурманів. Ефектна фіолетова картопля з насиченою фіолетовою м’якоттю, яка зберігає свій колір при варінні. Робить 
найяскравіше пюре. Підходить для любих блюд. Дещо солодша за звичайну. Перевага цієї картоплі — надзвичайно високий вміст антиоксидантів.

250

М’ЯТА

Завдяки  освіжаючому аромату  і  лікувальним властивостям,  м'ята  є  дуже  популярною  рослиною,  яка  використовується  у  косметології,  парфумерії  та  кондитерській  промисловості,  
традиційній і народній медицині, а також у кулінарії. На сьогоднішній день відкриті найрізноманітніші різновиди цієї культури. Пропоную відсадки м’яти з різними запахами:  

100
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