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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  у  сумі  300  гривень.  Оплата  замовлення  100%  перед 
відправленням саджанців. Оплачувати на рахунок у Приватбанку:

ФОП

Францішко Галина Степанівна

ЄДРПОУ/ДРФО 2316619522, Хмельницька філія, МФО 315405,

рахунок №UA453154050000026005052341476

При оплаті вказувати № свого замовлення та перелік рослин, або просто писати “за саджанці”. Цим самим 
Ви захищаєте свою покупку.

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. На усі грузові відділення саджанці відправляються в моєму пакуванні.  
На інші відділення Нової пошти саджанці поміщаються ще у їхні коробки та тубуси.  З цього приводу  
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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. 
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. 
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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.

З цієї осені у продажу насіння різних плодових та декоративних культур:

Хурма - Первістка, Дар Софіївки, Божий Дар, Соснівська, Пейпер, Мідер, Золотиста, Нікітська бордова — 5 гр. 
за штуку. 

Червоном’ясі яблуні — Ера, Сирена, Казка, Піксі роза, Пінк Перл, Хідден роуз, Бладі плагмен, Вейроге, Байя 
Маріса — 5 гр.

Райські яблуні — понад 30 сортів (колоноподібні, плакучі, шаровидні, горизонтальні) — 5 гр.

Райські груші — Бембі Елла, Мічурінка — 5 гр.

Азійські груші — Ман сан гіл, Чоюро, Секуї, Косуї, Ніітака, Міленіум, Влад лі - по 5 гр. насінина,

Гумі — Лонгинка, Львівяночка, Галичанка, Обухівська, Гуцулка, Боринка, Боринка 2 — по 3 гр. насінина.

Хеномелес японський — більше 20 зразків з різним кольором квітування строками дозрівання та формою 
плоду — 2 гр. насінина.

Хеномелес китайський — 10 гр. насінина.

Барбарис плодовий синій, Велетень — по 3 гр. насінина.
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Барбарис плодовий — по 2 гр.

Обліпиха — Оляна, Мукшанська, Либідь, Сонечко, Алтайська, Нарцис, Ботанічна ароматна, Московська 
красуня, Подарок саду, Перчик, Солодка жінка, Чуйська, Нарядная, Воробьйовская — 2 гр.

Лох зонтичний — Світанок, Аморро, Світ енд Соур, Амбер, Атлант — 2 гр.

Мушмула германська — Голландська великоплідна, Домашня, Сочинська, Словацька, Міспл, Грузинська — 3 
гр.

Глід — Північно-Американський, Східний помаранчевий, Пояркової, Людмил, Канадський чорний, 
Далекосхідний чорний зеленом’ясий, Китайський червоноплідний великоплідний (2сорти), Понтійський, 
Махровий білий, Махровий червоний — 3 гр.

Берека лікарська — Подоляночка, Єва, Славка, №4 — 10 гр. за насінину.

Чорна шипшина — 5 гр.

Калина великоплідна — Аня, Уляна, Ярославна — 5 гр.

Черемха з білими квітами та рожевими — 5 гр.

Циропадус — 10 гр.

Азиміна — Ітака, Девіс, Тейту, Дарунок батькам, Мелодія, Проліфік, Радість Марії — 30 гр. за насінину.

Також можна замовити плоди мушмули германської — 100 гр за кілограм. Один кілограм одного сорту.
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Кого цікавлять саджанці хурми звертайтесь до Дерев’янко Василя Миколайовича

т. 0994005713
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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

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

Селищна Середнього строку дозрівання. Стійка до гнилі та різних грибкових захворювань. 200

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

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

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

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

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

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.  
Плоди добре транспортуються.

150
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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

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

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 
дозрівання-перша декада вересня.

250

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. 

150

Степовий 150

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
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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

Катрін
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

Рибка Інжирний, великоплідний. 200

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

Симфонія 200

Спіч Єлов Новинка! Червоні плоди до 300 гр. з жовтою мякотьтю. 500

Спіч Ред Новинка! Червоні плоди до 300 гр. з червоною мякотьтю. 500

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

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.

300

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.

300

Гном Карликове чоловіче дерево без колючок. 300

Обрій Чоловіче сильно-росле дерево з розтягнутим періодом запилення. Ягоди на жіночих сортах при запиленні Обрієм додають у вазі та розмірові. 500

Запилювач Високоросле чоловіче дерево  для запилення вище перерахованих сортів. 150

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
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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

Боринка 300

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.

300

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.

300

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.

300

Обухівська 300

МУШМУЛА ГЕРМАНСЬКА

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

Домашня 300

Голландська 
крупноплідна

400

Безнасінна 1000

Грузинська 400

Міспл 400

Сочинська 300
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ГОРОБИНА 

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.

500

ШИПШИНА

Чорна шипшина Низькоросла шипшина з чорними, як смола, ягодами. Одна із самих корисних для здоров’я. 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.

ЦУКРОВИЙ КАНАДСЬКИЙ КЛЕН

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

ВИШНЯ КАРЛИКОВА

Вишня повстиста (войлочна) з білими плодами. Потрібно обробляти від монілі. 300

Jan    Джан                  складний низькорослий гібрид (від 1 до 1,5 м.) з смачними великими плодами, які дозрівають з кінця серпня до середини вересня. Потрібно обробляти від моніліоза. 500

Joel  Джоел                 складний низькорослий гібрид (від 1 до 1,5 м.) з смачними великими плодами, які дозрівають з кінця серпня до середини вересня. Потрібно обробляти від моніліоза. 500

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

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

К. Превосходна 100

Угорка 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- 100
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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.

Штудгарт 100

Ювілейна 200

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

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

ІРГА

Гранатовий 
браслет

Висока врожайність та смакові якості. 300

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

Біоголден
Пізньозимовий сорт яблук чешської селекції,яблуня стійка до найпоширеніших хвороб-парші та борошнистої роси.Формою та розмірами крони дуже схожа на Голден 
делішес рейндерс,смак плодів  також нагадує плоди цього сорту.Плоди добре зберігаються ,до квітня місяця включно 

200

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
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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

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

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

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

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

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
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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

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

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

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

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
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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

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

Меркурій Сорт пізньо-зимового споживання. Плоди до 200 гр.  200

ЧЕРВОНОМ'ЯСІ ЯБЛУНІ

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. 300

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



19

Коротка характеристика Ціна

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

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

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.

200

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

Аполло Колоноподібна, червонолиста. 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
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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

Кленолиста 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

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

Ред Роялті 150

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

Тина 500

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

ГРУШІ

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

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

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

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

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

ГРУША АЗІЙСЬКА (НАШІ)

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

Ерлі Шу 500

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. 500

Неджу 500

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

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
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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.

500

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.

300

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.

500

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.

300

Шен Лі Плоди від середніх до великих. Жовтого кольору та не звичної, конусоподібної форми. Хрусткі, дуже солодкі з квітковим ароматом. Добре зберігаються зимою. 500

Шінко
Виносить великі врожаї золотисто-бронзових, середньо крупних круглих плодів із солодкою, ситно ароматизованою м’якоттю та хрусткою текстурою. Його плоди 
дозрівають з середини серпня по вересень і добре зберігаються протягом 2-3 місяців. Продуктивне дерево демонструє чудову стійкість до хвороб.

500

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

ПІОНИ - УСІ САДЖАНЦІ УЖЕ ЦВІЛИ ТА ІДУТЬ УЖЕ З КВІТКОВОЮ БРУНЬКОЮ. КОРЕНЕВЛАСНІ, ДОРОЩЕНІ.

Плена Дрібнолистий повний трав’янистий піон темно-червоного кольору. Висота до 50 см. Завжди зацвітає на травневі свята. 300

Без назви Деревовидний. Квіти чисто білі, великі, запашні. На кущі одночасно є махрові, на пів махрові та прості квіти. 400

Kinkaku - Jin Ge 
Названий на честь буддистського храму «Золотий Павільйон», розташованого в Кіото (Японія).  Володіє пікантним лимонним ароматом. Густо махровий жовтий з  
червоним краєм пелюсток. Квітка (18-20 см). Пелюстки розташовуються дуже щільно один до одного. Кущ середньої висоти (150 см), але добре розростається до  
півтора метрів, тому вважає за краще простір навколо себе. Цвітіння Kinkaku проходить в кінці весни - на початку літа. Добре підходить для зрізу. 

1000

Luoyang Red - 
Luoyang Hong 

Яскраві пурпурно-червоні махрові квіти (15 - 17 см) звернені вгору. Контрастні жовті центральні тичинки відмінно доповнюють всю композицію. Півонія має легкий,  
солодким ароматом. Цвіте досить великою кількістю великих чудових квітів. Зріле рослина може похвалитися більш ніж сотнею екзотичних і великих квітів на своєму  
кущі. Витривалий і стійкий до хвороб і буде продовжувати цвісти все життя. Дуже добре підходить для зрізу, його квіти дуже вишукано виглядають в вазах. Пелюстки  
можна додавати в салати, трохи підсолодивши для смаку.

900

Tamamidori Всі схожі, але кожен унікальний по-своєму. Незвичайний японський деревовидний піон володіє густими махровими бутонами теплого червонувато-рожевого відтінку. 
Пелюстки легкими хвилями складаються у велику чашу. Дивлячись на квітку, мимоволі починаєш шкодувати про те, що не можна всипати квітами всю планету. Саме в 

900
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таких масштабах можна оцінити красу цього сорту. Квітки яскравими великими плямами будуть виднітися з-за темно-зеленого листя і стануть головним скарбом саду.

Sir F.C. Stern 
Квітки діаметром 23-25 см, напівмахрові, дуже темного фіолетового кольору в середині квітки, все більше і більше світлого по краях пелюсток. Кущ сильний, з темно-
зеленим листям. Стійкий до хвороб.

600

Yellow Gem 
Рідкісний і незвичайний гібрид трав'янистих і деревовидних півоній. Його назва звучить в перекладі як «Жовтий дорогоцінний камінь». І він дійсно виправдовує своє 
ім'я. Жовті з темним центром напівмахрові квіти не залишить вас байдужими. Квітки близько 18 см в діаметрі. Цвітіння спостерігається в середині-кінці сезону. Висота  
рослини становить близько 80 см.

600

ШОВКОВИЦЯ

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

ГОРІХИ 

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

600

Іванківський Високоросле дерево з десертними плодами. Горіхи 6 х 8 см. Шкірка тоненька. Гарно виповнені. Плодоношення щорічне. 600

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-дворічний сіянець. Різниця – опт.осінь

 150\120\
100

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. Дворічні.
500-400

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

Лозівський 
кулястий

3-річні відсадки
200

Трапезунд 2-річні відсадки 200
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Каталонський 2-річні відсадки 200

Барселонський 2-річні відсадки 200

Галле 2-річні відсадки 200

Косфорд 2-річні відсадки 200

АЙВА

Грушовидна 
шумського

200

Грушовидна 
Шайдарової

200

Кащенко-8 200

Марія 200

КИЗИЛ (ДЕРЕН)

Альоша Ранній, жовто плідний, найбільша ягода. 300

Екзотичний 200

Йоліко 200

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

Козеріг 300

Мрія Шайдарової 200

Костя 200

Етюд 300

Євгенія 200
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Ніжний 200

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

Старокиївськи 200

Оригінальний 200

Світлячок 200

Ювілейний 
Кліменко

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 200

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.

300

Кадота 200

Фініковий 200

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. 2000

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. 3000

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

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

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

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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