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ПЕРЕЦЬ / PEPPER

•  Ранній кубовидний гібрид індетермінантного типу для вирощування у теплицях або 
відкритому грунті.

•  Рослина характеризується добре розвиненою кореневою системою Має дуже потуж-
ний  і добре облиствений кущ з міцними гілками. 

•  Плоди великі, глянцеві, 10–11 см заввишки, при поперечному зрізі 7–8 см. Товстостін-
ні, з 3–4 камерами, масою від 140 до 180 г. Мають соковиту м’якоть і насичений смак. 
Дозрівають від жовто-зеленого до насичено-червоного кольору. Мають непереверше-
ний товарний вигляд.

•  Безсумнівними  перевагами  цього  гібрида є швидке дружне дозрівання плодів. Рос-
лина добре переносить відсутність кальцію і добре витримує високу температуру, 
проявляє стресостійкість і стійкість до вірусу мозаїки, фузаріозної гнилі.  Гібрид неви-
багливий у вирощуванні, має прекрасну і стабільну врожайність у всіх грунтово-кліма-
тичних зонах України і цінуються за свої смакові якості. Придатний як для переробки, 
так і для свіжого ринку.

Daciana F1



З ПИТАНЬ СПІВПРАЦІ ЗВЕРТАЙТЕСЬ ЗА АДРЕСОЮ: 
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ПЕРЕЦЬ / PEPPER

• Ранній індетермінантний гібрид типу Капія.

•  Рекомендується для вирощування у теплицях та відкритому грунті. Рослина має міц-
ну кореневу систему та сильний листовий покрив насиченого зеленого кольору. Пло-
ди трохи сплюснуті, великі, мають подовжену форму, довжиною 18–23 см та широки-
ми плечима 5–6 см. Середня маса плоду 150–180 г, дозрівають від темно-зеленого до 
блискучого темно-червоного кольору.

•  Гібрид характеризується стабільною врожайністю та високою продуктивністю,  то-
лерантний до більшості хвороб перцю, а також має гарну стійкість до мікротріщин, 
що сприяє тривалій лежкості і покращує його транспортабельність. Має високі техно-
логічні якості, прекрасні кулінарні властивості, а м’ясиста соковита структура плоду, 
а також яскраво виражений солодкий смак і сильний насичений аромат — візитна 
картка даного гібриду. Придатний для вирощування у всіх ґрунтово-кліматичних зо-
нах України.

• Відмінний вибір для харчової промисловості та  оптово-роздрібної торгівлі.

Napoca F1



• Ранній кубовидний гібрид  індетермінантного типу.

• Рекомендується для вирощування у теплицях різного типу  та відкритому грунті.

•  Рослина з  потужною вегетативною частиною,  має  сильний листовий покрив,   ха-
рактеризується стабільною врожайністю та високою продуктивністю. Стійка до HR: 
ToM V: 0-2.

•  Плоди  великі з 3–4 камерами,  слабо ребристі, однорідні,  масою від 190 до210 г.  Ма-
ють дуже привабливу  гладку і глянцеву поверхню  Дозрівають від золотисто-жовтого 
до світло-червоний кольору. 

•  Добре тримають  форму, тому найкраще підходять для заморожування і фаршируван-
ня. Мають  високі  поживні та гастрономічні властивості, котрі відповідають найви-
щим вимогам споживачів. 

•  Придатні для всіх видів переробки, а також для свіжого ринку.

AS7-299 F1

ПЕРЕЦЬ / PEPPER
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•  Ранній кубовидний гібрид індетермінантного типу.

•   Рекомендується для вирощування в теплицях і відкритому грунті.

•  Рослина, характеризується високою врожайністю і хорошою енергією росту. Утворює 
велику кількість зав’язей. Стійкий до температурних коливань та  вірусних хвороб.

•  Плоди великі, надзвичайно привабливого вигляду, із гладкою та глянсовою поверх-
нею, з 3–4 камерами і масою від 180 до 200 г. Дозрівають від жовто-зеленого до 
червоного. Мають легку поздовжню ребристість. 

•  Дуже  гармонійні  пропорції  плода у поєднанні з його  забарвленням  надають йому 
особливу привабливість.  

•  Мають  хорошу лежкість, транспортабельність. Придатні для всіх видів переробки, а 
також для свіжого ринку. Демонструють  високу комерційну  цінність.

AS5-332 F1 (VALAHIA F1)

ПЕРЕЦЬ / PEPPER
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•  Для вирощування у відкритому грунті.

•  Період вегетації– ранній, 80–85 днів.

•  Форма качана округла , компактна, роз-
міром 21х19 см і вагою від 2,5 до 3 кг.

•  Колір: сизий / синювато-зелений. 

•  Формує гарний качан із широким листям 
і з дуже коротким внутрішнім стеблом.

•  Зовнішнє листя качана тонке, без грубо-
го жилкування, ніжне.

•  Внутрішнє  листя без пігментації і точко-
вого некрозу, соковите, солодке, з харак-
терним хрускотом.

•  Має високі смакові і товарні характери-
стики.

•  Характеризується дружним зав’язуван-
ням качанів, а також своєю вирівняні-
стю і товарністю.

•  Проявляє стійкість до розтріскування.

•  Відрізняється хорошою адаптацією до 
умов вирощування. 

•  Проявляє стійкість: Fusarium oxysporum 
f. sp. conglutinans , Race 1 – HR: Foc 
High field tolerance against: Xanthomonas 
Campestris pv. Campestris – HR: Xcc.

•  Придатний для транспортування. 

•  Термін зберігання - хороший. Відмінний 
вибір, у першу чергу для свіжого ринку і 
для переробки.

New York F1

КАПУСТА / CABBAGE
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•  Для вирощування у відкритому грунті. 

•  Дуже ранній гібрид  з  періодом вегетації. 
70–75 днів та з дружним зав’язуванням.

•  Формує дуже гарний  качан зеленого ко-
льору  з потужною широкою листовою 
масою і коротким внутрішнім стеблом.

•  Качан має згладжену, злегка плескату 
компактну форму розміром 20х14 см і 
вагою від 2,5–3,5 кг

•  Верхнє листя качана тонке, без грубого 
жилкування, ніжне.

•  Внутрішнє листя без пігментації, сокови-
те, солодке і дуже смачне.

•  Має високі смакові і товарні характери-
стики.

•  Проявляє стійкість до розтріскування та 
добре зберігається в полі.

•  Дає високі врожаї при стандартній агро-
техніці.

•  Проявляє стійкість до Fusarium 
oxysporum f. sp. conglutinans, Race 1.

•  Придатний для транспортування.  
Призначений не для тривалого збері-
гання.

•  Відмінний вибір для свіжого ринку і для 
харчової переробки. 

Beverly Hills F1 

КАПУСТА / CABBAGE
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•  Для успішного вирощування на полі і в те-
плиці.

•  Раннього терміну дозрівання: 50–60 днів.

•  Рослина  компактна, з хорошим листовим 
апаратом та  з раннім і довгим плодоно-
шенням, стійка до вилягання. Легко  ви-
рощується.  Вага плоду від 500 до 700 г, 
котрий  має  грушоподібну форму. Росли-
на відмінно протистоїть різним вірусам, у 
тому числі вірусу тютюнової мозаїки.

•  Колір плодів від  темно-фіолетового до  
чорного забарвлення  з характерним глян-
цевим блиском, який у поєднанні з дуже 
гарною  формою вигідно відрізняє даний 
гібрид   на овочевих розкладках і полицях 
супермаркетів. Плоди не втрачають  товар-
ного вигляду при тривалому зберіганні.

•  М’якоть щільна, із солодким  і дуже делі-
катним смаком. Майже  відсутнє насіння. 
Має колір від зелено-білого до кремового. 
Гібрид  характеризується високими кулі-
нарними властивостями, а також чудови-
ми технологічними якостями при перероб-
ці в ікру. Має високий дегустаційний бал у 
квашеному, маринованому,  засоленому, а 
також замороженому вигляді. Гарантова-
но  викликає  інтерес у всіх, хто вже давно 
вподобав і вирощує цю культуру.

•  Займає великі  площі   вирощування у  
Центральній,  Східній  та  Південно -Східній  
Європі.  Дає  стабільну врожайність у всіх 
ґрунтово-кліматичних зонах України.    

•  Унікальний гібрид, в якому поєднуються всі 
найкращі якості.

AS 227 F1 (MINERVA F1)

БАКЛАЖАН  / EGGPLANT
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