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АТ ЧЕРВОНОПЛІДНИЙ БІФ ТОМАТ

Джеронімо
Перевірений часом 
гібрид з дуже високою 
продуктивністю 
в стресових умовах

Старбак
Сильний представник 
в сегменті Біф томата. 
Однорідні, великі плоди 
насиченого червоного 
кольору з високою 
щільністью. Продукція 
максимально відповідає 
запитам ринку

Тореро
Найпопулярніший Біф 
томат з асортименту 
De Ruiter. Відмінне 
поєднання однорідності 
і щільності плодів 
з привабливим зовнішнім 
виглядом

Сегмент Біф томат
Скоростиглість Середньостиглий
Рослина Потужна, збалансована, генеративного типу, відкрита, легка у догляді
Плоди Округлі, гладкі, без зеленої плями біля плодоніжки
Колір Червоний, з привабливим блиском
Маса 220-230 г
Стійкість 
до розтріскування Висока

Щільність Висока
Тривалість 
зберігання До 14 днів

Смак Нормальний
Спосіб збирання Окремими плодами
Стійкість 
до хвороб* HR   ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/Va:0/Vd:0

Переваги 

Дуже висока врожайність, як в ранні, так і в основні строки. Виробники особливо 
відзначають відмінну якість, правильну форму і щільність плодів протягом всього 
періоду плодоношення. Дуже щільні і блискучі плоди. Відмінна вирівняність плодів 
в китиці. Міцне стебло. Висока толерантність до розтріскування і вершинної гнилі. 
Не формує здвоєних китиць

Додаткова вигода Прибуток за реалізацію високого врожаю відмінної якості. Відносно низький рівень 
витрат по догляду на формування рослин

Рекомендації 
з вирощування

Призначений для вирощування в подовженому обороті в скляних теплицях. 
Рекомендовано для вирощування в малооб'ємній культурі. Кращий результат 
дає щеплення на потужну підщепу (рекомендується використовувати 
Максіфорт). Для отримання рівних плодів протягом всього періоду вирощування 
рекомендується нормування китиці на 4 плоди. Скорочення кількості плодів 
на перших китицях прискорює їх дозрівання і, таким чином, підвищує ранній 
врожай. Завдяки нормуванню рослина стає більш сильною та збалансованою

Сегмент Біф томат
Скоростиглість Середньостиглий

Рослина Середньої потужності, високоросла, помірно генеративного типу, відкрита, легка 
у догляді

Плоди Плоско-округлі, дуже гладкі, без зеленої плями біля плодоніжки
Колір Червоний, з блиском
Маса 240-260 г
Стійкість 
до розтріскування Висока

Щільність Висока
Тривалість 
зберігання До 14 днів

Смак Відмінний
Спосіб збирання Окремими плодами
Стійкість 
до хвороб* HR   ToMV:0-2/ToTV/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0

Переваги 
Високоврожайний ранній гібрид, що дає дуже великі, гладкі, однорідні плоди. 
Висока толерантність до розтріскування і вершинної гнилі. Не формує здвоєних 
китиць. Добре переносить недостатню освітленість в зимово-весняний період. 
Стійкість до вірусу Торадо

Додаткова вигода
Великий прибуток за реалізацію високого раннього врожаю плодів з гарними 
смаковими якостями, що особливо цінується споживачами. Плоди ТОРЕРО 
дуже однорідні протягом всього періоду плодоношення, придатні для тривалого 
зберігання. Відносно низький рівень витрат по догляду на формування рослин

Рекомендації 
з вирощування

Призначений для вирощування як в подовженому обороті, так і в світлокультурі 
в скляних теплицях. Рекомендується для вирощування в малооб'ємній культурі. 
Кращий результат дає щеплення на підщепи (рекомендується використовувати 
Максіфорт) з фіксацією стебла до шпалери кліпсами. Для формування в два 
стебла рекомендовано прищеплювати над 2-м справжнім листом

Сегмент Біф томат
Скоростиглість Середньостиглий

Рослина Потужна, збалансована, переважно генеративного типу, високоросла, відкрита, 
легка у догляді

Плоди Плоско-округлі, злегка ребристі, без зеленої плями біля плодоніжки, 3-х і 4-х 
камерні

Колір Червоний
Маса 200-220 г
Стійкість 
до розтріскування Висока
Щільність Висока
Тривалість 
зберігання До 14 днів
Смак Нормальний
Спосіб збирання Окремими плодами
Стійкість 
до хвороб* 

HR   ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0
IR     On

Переваги 
Дуже пластичний, високопродуктивний гібрид, дає великі плоди. Мають гарну 
толерантність до розтріскування та вершинної гнилі. Не формує здвоєних китиць. 
Дуже хороша зав’язуваність в стресових умовах, в тому числі при недостатній 
освітленості. Проміжна стійкість до борошнистої роси

Додаткова вигода
Прибуток за реалізацію дуже високого врожаю товарної продукції. Відносно 
низький рівень витрат по догляду на формування рослин, економія коштів 
на обробках ЗЗР завдяки стійкості до борошнистої роси (Oidium neolycopersici)

Рекомендації 
з вирощування

Призначений для вирощування в скляних або плівкових теплицях як в продовженій 
культурі, так й в другому обороті, а також в світокультурі. Відмінні результати 
отримують також за умови вирощування в неопалюваних теплицях, як 
в зимово-весняному, так та в літньо-осінньому оборотах. Кращий результат дає 
щеплення на підщепи (рекомендується використовувати Максіфорт, особливо 
при вирощуванні в ґрунтах, заражених нематодою). Для формування в два стебла 
рекомендовано прищеплювати над 2-м справжнім листом

НОВИНКА!
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Форонті
Один з найпродуктивніших 
гібридів з проміжною 
стійкістю до борошнистої 
роси. Ідеальний вибір 
для високотехнологічних 
тепличних комбінатів

Сегмент Біф томат
Скоростиглість Середньопізній
Рослина Потужна, високоросла, помірно вегетативна, відкрита, добре зав'язує плоди навіть 

в умовах недостатньої освітленості
Плоди Високоокруглі, щільні, надзвичайної однорідності як за формою, так й за розміром, 

дуже привабливі, багатокамерні
Колір Насичено-червоний
Маса 250-300 г
Стійкість 
до розтріскування Висока
Щільність Висока
Тривалість 
зберігання До 14 днів
Смак Відмінний
Спосіб збирання Окремими плодами
Стійкість 
до хвороб* 

HR   ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0
IR     On

Переваги 

Високоврожайний гібрид, який демонструє стабільно високу врожайність 
у випробуваннях і виробництві в різних країнах світу. Плоди ФОРОНТІ особливо 
високо цінуються виробниками за дуже великий розмір, високу врожайність і 
здатність до тривалого зберігання завдяки високій щільності. Габітус рослини, 
зав'язуваність і якість плодів ФОРОНТІ роблять його більш придатним 
для вирощування в умовах жаркого літа

Додаткова вигода
Великий прибуток за реалізацію високого врожаю дуже великих і однорідних 
плодів з гарними смаковими якостями протягом усього циклу вирощування. 
Економія коштів на обробках ЗЗР завдяки стійкості до борошнистої роси (Oidium 
neolycopersici)

Рекомендації 
з вирощування

Призначений для вирощування в скляних та плiвкових теплицях в подовженому 
обороті як на штучних субстратах, так і на грунтах. Гарні результати гібрид 
ФОРОНТІ демонструє також в світлокультурі. Від початкових етапів росту рослини 
рекомендується забезпечувати зрушення на користь генеративного розвитку. 
Оскільки рослина потужна, рекомендується видаляти по 1 листу в верхівці аж 
до кінця березня (в залежності від місцевих умов)

КИТИЦЕВИЙ ТОМАТ

Комітт
Надзвичайно продуктивний 
гібрид томата для збору 
китицями. Чудова 
однорідність і якість 
томатів

Мерліс
Найбільш продуктивний 
гібрид томата для збору 
китицями з проміжною 
стійкістю до борошнистої 
роси

Сегмент Крупноплідний томат для збору китицями
Скоростиглість Ранньостиглий

Рослина Досить потужна, переважно генеративного типу, середньоросла, відкрита, легка 
у догляді

Плоди Високоокруглі, гладкі, без зеленої плями біля плодоніжки, 2-х і 3-х камерні
Колір Червоний, з блиском
Маса 150-180 г
Стійкість 
до розтріскування Середня
Щільність Висока
Тривалість 
зберігання 14 днів, китиця зберігає свіжість до 5 днів
Смак Нормальний
Спосіб збирання Китицями або окремими плодами
Стійкість 
до хвороб* 

HR   ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0
IR     On

Переваги 

Ранній, надзвичайно продуктивний гібрид. Відкрита рослина. Дуже красиві, 
однорідні китиці протягом усього періоду плодоношення, з плодами чудового 
кольору. Плоди дуже щільні, транспортабельні, здатні довго зберігатися. Дуже 
добре виглядають на підкладці. Дуже пластичний гібрид. Проміжна стійкість 
до борошнистої роси. Чудовий вибір для світлокультури. Абсолютний лідер 
в сегменті

Додаткова вигода

Високий прибуток за реалізацію надзвичайно товарної продукції відмінної якості 
за високою ціною. Більший дохід завдяки високій продуктивності. Відносно 
низький рівень витрат по догляду на формування рослин. Економія коштів 
на обробках ЗЗР завдяки стійкості до борошнистої роси (Oidium neolycopersici)

Рекомендації 
з вирощування

Призначений для вирощування в скляних теплицях в подовженому обороті 
на штучних субстратах. Китиці бажано нормувати на 5 плодів. Відмінні результати 
Мерліс демонструє в світлокультурі. Рекомендується щеплення на підщепи 
(переважно використовувати Максіфорт)

НОВИНКА!

Сегмент Крупноплідний томат для збору китицями
Скоростиглість Ранньостиглий

Рослина Досить потужна, переважно генеративного типу, середньоросла, відкрита, легка 
у догляді

Плоди Високоокруглі, гладкі, без зеленої плями біля плодоніжки, 2-х і 3-х камерні
Колір Червоний, з блиском
Маса 150-180 г
Стійкість 
до розтріскування Середня
Щільність Висока
Тривалість 
зберігання 14 днів, китиця зберігає свіжість до 5 днів
Смак Нормальний
Спосіб збирання Китицями з 5-ма плодами або окремими плодами
Стійкість 
до хвороб* HR   ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0

Переваги 

Ранній, надзвичайно продуктивний гібрид. Компактна, відкрита рослина. Дуже 
красиві, однорідні китиці протягом усього циклу вирощування. Дуже пластичний 
гібрид. Чудовий вибір для світлокультури. Надзвичайно популярний у багатьох 
країнах світу

Додаткова вигода Прибуток за реалізацію надзвичайно ранньої товарної продукції відмінної якості 
за низькою ціною. Відносно низький рівень витрат по догляду на формування рослин

Рекомендації 
з вирощування

Призначений для вирощування в скляних та плівкових теплицях, як в продовженій 
культурі, так й в коротких оборотах, як на штучних субстратах, так і на ґрунтах. 
Особливо рекомендується для світлокультури. Для продовженого обороту 
рекомендується щеплення на підщепи (переважно Максіфорт). Для формування 
в два стебла рекомендовано прищеплювати над 2-м справжнім листом 
(над сім'ядолями можливе прищеплення тільки в регіонах з високим рівнем 
освітлення). Для осіннього обороту можливо вирощування без підщепи. Китиці 
рекомендується нормувати на 5 плодів
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Томімару 
Мучоо
Найпопулярніший 
рожевоплідний Біф 
томат для справжніх 
поціновувачів смаку!

Сегмент Рожевоплідний томат
Скоростиглість Середньоранній

Рослина Переважно генеративного типу, з довгим та вузьким листям. Стебло міцне. 
Середня сила росту

Плоди Округлі, дещо ребристі. Красива плодоніжка зберігає свіжість тривалий час
Колір Яскраво-рожевий, з блиском
Маса 160-180 г
Стійкість 
до розтріскування Висока

Щільність Висока
Тривалість 
зберігання До 14 днів

Смак Відмінний 
Спосіб збирання Окремими плодами
Стійкість 
до хвороб* 

HR   ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For
IR     Ma/Mi/Mj

Переваги 
Найщільніший серед рожевопліднихтоматів, має відмінний смак, досить висока 
толерантність до розтріскування та вершинної гнилі. Толерантність до понижених 
температур. Не формує здвоєних китиць

Додаткова вигода
Великий прибуток за реалізацію високого врожаю преміум якості за високою 
ціною. Великий попит на продукцію при високій ціні. Відносно низький рівень 
витрат по догляду на формування рослин

Рекомендації 
з вирощування

Призначений для вирощування в подовженому обороті в скляних теплицях 
і для зимово-весняного обороту в плівкових теплицях з вирощуванням як 
на штучних субстратах, так і на ґрунтах. Кращий результат дає щеплення 
на підщепи (рекомендується використовувати Максіфорт). Для формування в два 
стебла рекомендовано прищеплювати над сім'ядолями або над 2-м справжнім 
листом

СПЕЦІАЛЬНИЙ ТОМАТ

Біоранж
Унікальний жовтогарячий 
плодовий Біф томат. 
Відмінний представник 
преміального сегмента

Сегмент Жовтоплідний томат

Скоростиглість Середньоранній

Рослина Потужна, середньоросла, помірно вегетативна

Плоди Плоско-округлі, дещо ребристі, 3-4 х камерні

Колір Жовтий, жовтогарячий 

Маса 160-180 г
Стійкість 
до розтріскування Середня

Щільність Висока
Тривалість 
зберігання До 14 днів

Смак Відмінний

Спосіб збирання Окремими плодами
Стійкість 
до хвороб* HR   ToMV/Ff:1-5/Fol:0,1/For/Va/Vd/Si

Переваги Відмінна якість плодів - поєднання зовнішнього вигляду, щільності та відмінного 
солодкого смаку. Толерантність до вершинної гнилі. Не формує здвоєних китиць

Додаткова вигода Великий прибуток за реалізацію високого врожаю преміум якості за високою 
ціною. Великий попит на продукцію при високій ціні

Рекомендації 
з вирощування

Призначений для вирощування в подовженому обороті в скляних теплицях 
і для зимово-весняного обороту в плівкових теплицях з вирощуванням 
як на штучних субстратах, так і на ґрунтах. Гарні результати демонструє 
в світлокультурі

НОВИНКА!

Прунус
Надзвичайно продуктивний 
сливовидний томат 
з плодами середнього 
розміру, призначений 
для збору китицями 
або окремими плодами. 
Відмінний гібрид 
для цілорічного вирощування 
в скляних теплицях

Сегмент Сливовидний томат
Скоростиглість Середньостиглий
Рослина Потужна, високоросла, відкрита, генеративна, збалансована, легка у догляді
Плоди Овально-круглі, гладкі, без зеленої плями біля плодоніжки, 2-х камерні
Колір Червоний, з блиском
Маса 90–105 г
Стійкість 
до розтріскування Висока

Щільність Дуже висока
Тривалість 
зберігання До 20 днів

Смак Відмінний
Спосіб збирання Китицями або окремими плодами
Стійкість 
до хвороб* 

HR   ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0
IR     On

Переваги 

Дуже високий потенціал врожайності. Відмінна якість плодів красивого червоного 
кольору та привабливої форми. Плоди відмінного смаку, довго зберігаються, 
в меншій мірі сприйнятливі до вершинної гнилі. Красиві, рівні китиці. Надзвичайна 
пластичність, відмінна зав'язуваність плодів в стресових умовах. Проміжна 
стійкість до борошнистої роси

Додаткова вигода

Прибуток за реалізацію продукції відмінної якості. Висока продуктивність - 
більший дохід. Дуже високий і постійно зростаючий попит. Дуже добре виглядає 
в будь-яких видах упаковки. Відносно низький рівень витрат по догляду 
на формування рослин, економія коштів на обробках ЗЗР завдяки стійкості 
до борошнистої роси (Oidium neolycopersici)

Рекомендації 
з вирощування

Призначений для вирощування в малооб'ємним культурі в подовженому обороті 
в скляних теплицях. Відмінні результати прунус демонструє в світлокультурі. 
Гарний результат дає щеплення на підщепи (рекомендується використовувати 
Максіфорт). Для формування в два стебла рекомендована прищеплення 
над другим справжнім листом

НОВИНКА!
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Стійкість

Примітка

HR IR

ЧЕРВОНОПЛІДНИЙ БІФ ТОМАТ

ДЖЕРОНІМО 200-220 X ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0 On Перевірений часом гібрид з дуже високою 
продуктивністю в стресових умовах

СТАРБАК 220-230 ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/Va:0/Vd:0 Дуже щільні та блискучі плоди

ТОРЕРО 240-260 X ToMV:0-2/ToTV/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0 Поєднання однорідності та щільності плодів 
з привабливим зовнішнім виглядом

ФОРОНТІ 250-300 X ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0 On Великий розмiр, висока врожайність 
та здатність до тривалого зберігання

КИТИЦЕВИЙ ТОМАТ

КОМІТТ 150-180 X ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0 Дуже пластичний та продуктивний

МЕРЛІС 140-160 X ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0 On Надзвичайно продуктивний гібрид. Однорідні 
китиці протягом усього періоду плодоношення

СПЕЦІАЛЬНИЙ ТОМАТ

ТОМІМАРУ 
МУЧОО 160-180 X ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For Ma/Mi/Mj Найщільніший серед рожевоплідних томатів

БІОРАНЖ 160-180 X ToMV/Ff:1-5/Fol:0,1/For/Va/Vd/Si Унікальний жовтоплідний томат

ПРУНУС 90-105 X ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0 On Надзвичайно продуктивний сливовидний 
томат

ПІДЩЕПА

МАКСІФОРТ X ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pl/Va:0/Vd:0 Потужний вегетативний імпульс 
для генеративних гібридів

НОВИНКА!

НОВИНКА!

НОВИНКА!

НОВИНКА!

Максіфорт 
Потужний кореневий 
«насос» для рослин томата 
та баклажана 

Сегмент Підщепа

Стійкість 
до хвороб* 

HR   ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pl/Va:0/Vd:0

IR     Ma/Mi/Mj

Переваги

Міць, яку підщепа забезпечує гібриду, дозволяє використовувати його з менш 

витривалими гібридами, особливо в літній період. Підвищення стабільності 

та крупності плодів навіть в літній період. Вирощування на Максіфорті 

є найкращим способом боротьби з вершинної гниллю. Висока стійкість 

до коркування коренів

Рекомендації 
з вирощування

Рекомендується в усіх випадках, коли, для продовження періоду надходження 

врожаю, а також підвищення врожаю та якості продукції, необхідні більш 

потужні рослини. Рекомендується для гібридів генеративного типу розвитку 

в подовженому обороті для вирощування на штучному субстраті та в ґрунті

ПІДЩЕПА

Пакто 
Потужний гібрид 
середньоплідного огірка 
з проміжною стійкістью 
до справжньої борошнистої 
роси. Ідеально підходить 
для надранніх посадок

ДР 8986 ЦБ
Надзвичайно продуктивний 
середньоплідний огірок. 
Відмінна якість плодів. 
Рекомендований для весняно-
літнього обороту

Сегмент Огірок середньоплідний, гладкий, партенокарпічний

Скоростиглість Ранній

Рослина
Потужна, вегетативна, збалансована, середньоросла, відкрита, з відмінною 
стійкістью до некрозу, з потужною кореневою системою

Плоди Гладкі, дуже однорідні, довжиною 19-21 см, темно-зелені, 1-2 у вузлі

Маса 200–220 г

Стійкість 
до хвороб* IR   Px

Переваги 

Висока рання та загальна продуктивність. Відмінна пластичність завдяки 
потужній кореневій системі. Чудова тіньовитривалість, відсутність некрозів, 
придатний як для дуже ранніх посадок, так і для продовженого обороту. Дуже 
тривале плодоношення. Плоди чудового зовнішнього вигляду. Проміжна стійкість 
до борошнистої роси. Лідер в даному сегменті на польському ринку

Додаткова вигода
Максимальна продуктивність та прибуток від реалізації високого врожаю. Висока 
ціна на продукцію відмінної якості. Економія коштів на обробках ЗЗР

Рекомендації 
з вирощування

Призначений для вирощування в скляних високих та низьких теплицях в зимово-
весняному, а також подовженому оборотах

Сегмент Огірок середньоплідний, гладкий, партенокарпічний

Скоростиглість Ранній

Рослина Потужна, вегетативна, збалансована, середньоросла, відкрита, з потужною 
кореневою системою

Плоди Гладкі, дуже однорідні, довжиною 18-24 см, темно-зелені, 1-2 у одному вузлі

Маса 200–220 г

Стійкість 
до хвороб* 

HR   Ccu
IR     CMV/Cca/Px

Переваги 

Висока продуктивність. Відмінна пластичність завдяки потужній кореневій системі. 
Тіньовитривалість, стійкість до низьких температур. Низький % скидання зав'язі. 
Дуже тривале плодоношення. Плоди чудового зовнішнього вигляду, довгий час 
не переростають (в товщину). Висока товарність. Тривала лежкість. Широкий набір 
стійкостей

Додаткова вигода
Максимальна продуктивність і прибуток від реалізації високого врожаю. Висока 
ціна на продукцію першого сорту відмінної якості. Відносно низький рівень витрат 
по догляду за рослинами. Економія коштів на обробках ЗЗР

Рекомендації 
з вирощування

Призначений для вирощування в скляних високих та низьких теплицях 
в зимово-весняному, літньому, а також подовженому оборотах. Рекомендується 
для вирощування на високій шпалері

НОВИНКА!

НОВИНКА!
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СВ 3506 ЦВ
Дуже ранній врожай плодів 
виняткової якості. Кращий 
вибір для отримання ранньої 
продукції завдяки дуже високій 
пластичності та толерантності 
до низької освітленості

Сегмент Огірок корнішон партенокарпічний

Скоростиглість Дуже ранній

Рослина Дуже збалансована, генеративна, відкрита, з короткими  міжвузлами, формує 
1-2 плоди у вузлі, з потужною кореневою системою

Плоди
Високої якості, з чітко вираженими шипами, дуже однорідні, надзвичайно 
привабливого темно-зеленого забарвлення, з середньою довжиною 10,5 см 
та діаметром 3,1 см

Маса 70–90 г
Стійкість 
до хвороб* HR   Ccu/CMV/Px

Переваги 

Високий ранній та загальний врожай. Більш висока тіньовитривалість дозволяє 
вирощувати рослини в найранішні строки. Зберігає високу товарність і насичений 
зелений колір плодів протягом усього періоду плодоношення, в тому числі 
в жаркий період. Зеленці тривалий час не переростають. Відмінна щільність 
та лежкість. Компактна, відкрите рослина. Дуже пластичний гібрид, придатний 
для вирощування в різних ґрунтово-кліматичних умовах, стійкість до перепаду 
температур і низької освітленості. Стійкість до цілої низки хвороб

Додаткова вигода

Великий прибуток за рахунок отримання надранньої продукції високої якості. 
Швидка реалізація продукції відмінної якості за вищою ціною. Надходження 
продукції однаково високої якості протягом усього сезону. Зменшення витрат 
по догляду за рослинами на зелені операції та засобів захисту

Рекомендації 
з вирощування

Особливо рекомендовано для вирощування в скляних та плівкових теплицях 
в зимово-весняному, а також в літньо-осінньому оборотах

ОГІРОК КОРНІШОН

24 C / 57 Y 50 C / 100 Y 59 C / 100 Y / 7K 68C / 100Y / 24K 95C / 100Y / 27K 100C / 61Y / 61K

НОВИНКА!

Сегмент Огірок корнішон партенокарпічний

Скоростиглість Ранній

Рослина
Збалансована, генеративна, відкрита, формує менше бічних пагонів, з потужною 
кореневою системою

Плоди
Високої якості, з чітко вираженими шипами, дуже однорідні, красивого темно-
зеленого забарвлення, Співвідношення довжина / товщина 3,3: 1

Маса 90–100 г

Стійкість 
до хвороб* 

HR   CMV/Ccu
IR     Px

Переваги 

Високий ранній і загальний врожай. Зберігає високу товарність плодів протягом 
усього періоду плодоношення. Компактна, відкрита рослина. Дуже пластичний 
гібрид, придатний для вирощування в різних ґрунтово-кліматичних умовах, 
стійкість до перепаду температур. Стійкість до цілої низки хвороб

Додаткова вигода
Швидка реалізація продукції відмінної якості за низькою ціною. Додатковий 
прибуток від реалізації високого раннього врожаю. Економія коштів на обробках 
ЗЗР. Надійний гібрид - стабільний прибуток

Рекомендації 
з вирощування

Рекомендовано для вирощування в скляних та плівкових теплицях в зимово 
весняному і літньо-осінньому оборотах

СВ 4097 ЦВ   
Високоврожайний гібрид 
огірка для скляних 
та плівкових теплиць. 
Формують зеленці високої 
якості протягом усього 
періоду плодоношення

24 C / 57 Y 50 C / 100 Y 59 C / 100 Y / 7K 68C / 100Y / 24K 95C / 100Y / 27K 100C / 61Y / 61K

НОВИНКА!

Гібрид Маса 
плода, г

Довжина 
плода, 

см

Стійкість
Примітка

HR IR

СЕРЕДНЬОПЛІДНИЙ ОГІРОК

ПАКТО 200-220 19-21 Px Відмінна тіньовитривалість. Ідеально підходить 
для надранніх посадок

ДР 8986 ЦБ 200-220 18-24 Ccu CMV/Cca /Px Висока продуктивність. Низький % скидання зав’язі

ОГІРОК КОРНІШОН

СВ 3506 ЦВ 70-90 9-10 Ccu/CMV/ Px Дуже ранній врожай плодів виняткової якості

СВ 4097 ЦВ 90-100 10-11 CMV/Ccu Px Відмінна якість плодівНОВИНКА!

НОВИНКА!

НОВИНКА!

НОВИНКА!

Оранж Глорі
Один з найбільш 
популярних гібридів 
жовтогарячого плодового 
перцю для скляних теплиць

Сегмент Жовтогарячий кубовидний перець

Скоростиглість Ранній

Рослина Середньоросла, збалансована, відкрита

Плоди Однорідні, високої якості

Колір Жовтогарячий, з глянцем

Вес 180-200 г

Размер Довжина - 8,5 см, діаметр - 8,5 см

Щільність Відмінна

Збереженість Гарна

Смак Відмінний
Стійкість 
до хвороб* HR   Tm:0-3

Переваги 

Збалансована рослина відкритого типу, формує сильнорослі пасинки, на яких 
зав’язуються плоди. Відмінні смакові якості, висока однорідність плодів. Висока 
рання врожайність товарних плодів. Дуже пластичний гібрид - придатний 
для вирощування в різних ґрунтово-кліматичних умовах

Додаткова вигода

Висока ціна за ранній врожай.
Прибуток за реалізацію врожаю в зимово-весняний період.
Швидкі продажі першокласної продукції за високою ціною.
Гарантований прибуток навіть за несприятливих умов вирощування

Рекомендації 
з вирощування

Рекомендовано для вирощування в подовженому обороті у високих і низьких 
скляних теплицях

ПЕРЕЦЬ

П
ЕР

ЕЦ
Ь

НОВИНКА!
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*Стійкість до хвороб

Томат
Ff:A-E – Бура плямистість листя томатів (кладоспоріоз), Раса A-E (Fulvia fulva)
Fol:0,1 – Фузаріозне в‘янення, Раса 0,1 (Fusarium oxysporum f. sp. Lycopersici)
For – Фузаріозна гниль кореневої шийки та коренів (Fusarium oxysporum f. sp. 
radicis-lycopersici)
Ma/Mi/Mj – Південна галова нематода (галгельмінтоз, фіто гельмінтоз або 
кореневий гал) Meoidogyne incognita/Meloidogyne arenaria/Meloidogyne javanica)
PI – Коркування коренів томата (Pyrenochaeta lycopersici)
ToMV:0-2 – Вірус томатної мозаїки, Раса 0-2 (Tomato mosaic virus)
Va:0/Vd:0 – Вертицильозне в‘янення, Раса 0 (Verticillium albo-atrum/Verticillium 
dahliae)
On – Справжня борошнева роса (Oidium neolycopersicum)
ToTV – Вірус мозаїки томата (Tomato torrado virus)   

Огірок
Cca – Бура плямистість листя (Corynespora cassiicola)
Ccu – Парша огірків (кладоспоріоз плодів огірка) (Cladosporium cucumerinum)
CMV – Мозаїка огірка (Cucumber mosaic virus)
Px – Борошниста роса (Podosphaera xanthii)

Перець
Tm – Тобамовіруси (Tobamoviruses)               

Cалат
Bl – Несправжня борошниста роса салату (Bremia lactucae)                     
LMV – Вірус мозаїки салату (Lettuce mosaic virus)       

ВУ (HR) - Висока стійкість

Здатність сортів рослин сильно обмежувати діяльність 
специфічних патогенів або комах-шкідників і / або обмежувати 
симптоми й ознаки захворювання, в порівнянні з чутливими 
сортами. Сорти з високою стійкістью можуть демонструвати 
деякі симптоми, коли вплив зазначених патогенів або шкідників 
сильно виражено. Нові та / або атипові штами специфічних 
патогенів або шкідників можуть подолати стійкість, іноді 
повністю.

ПУ (IR) - Проміжна стійкість

Здатність сортів рослин обмежувати ріст і розвиток певного 
шкідника або патогена, але рослина може демонструвати 
ширший спектр симптомів у порівнянні з високостійкими 
сортами. Сорт рослини з проміжною стійкістю буде як і раніше 
демонструвати менш серйозні симптоми або збиток, ніж 
чутливі сорти рослин при вирощуванні в однакових умовах 
навколишнього середовища і / або під впливом шкідника або 
патогена.

Гібрид
Стійкість

Примітка
HR IR

ГРАНД РАПІД

ХАГІН Bl:16-23,25,31 LMV
Дуже короткий період дозрівання, хороша толерантність 

до крайового опіку, дуже потужна коренева система навіть 
в літній період

ФРІЛЛІС

ФРІЛЛІС Bl:1-2,4-6,12-17 LMV Ексклюзивний зовнішній вигляд. Висока товарність

Хагін     
Надзвичайно ранній 
салат типу Гранд 
Рапід для цілорічного 
вирощування. Більший 
вихід продукції за сезон. 
Відмінна якість листя 
та потужна коренева 
система

Сегмент Гранд Рапід

Срок созревания Дуже ранній

Рослина
Прямостояча, досить відкрита. Листя оберненояйцеподібної форми, пухирчасті, 
хвилясті по краю, привабливого зеленого забарвлення, гарного смаку

Стійкість 
до хвороб* 

HR   Bl:16-23,25,31
IR     LMV

Особенности
Толерантний до стрілкування, дуже короткий період дозрівання, хороша 
толерантність до крайового опіку, дуже потужна коренева система навіть в літній 
період

Переваги 
Коротший цикл розвитку, особливо в літній період. Велика маса. Висока 
товарність. Легко запаковувати з стаканчиком. Дуже привабливий зовнішній 
вигляд. Широке вікно збирання

Вигода
Більше оборотів за рік, вищий вихід продукції в розрахунку на 1м2. Нижче витрати 
на одиницю продукції. Легкий процес збирання та пакування, менше відходів

Рекомендації Рекомендовано для цілорічного вирощування у гідропонній культурі

24 C / 57 Y 50 C / 100 Y 59 C / 100 Y / 7K 68C / 100Y / 24K 95C / 100Y / 27K 100C / 61Y / 61K

САЛАТ

Фрілліс     
Еталонний продукт 
в сегменті, чудовий, 
ексклюзивний зовнішній 
вигляд в поєднанні 
з відмінним смаком 
та хрусткою текстурою

Сегмент Фрілліс

Срок созревания Серредньостиглий

Рослина
Відкрита. Листя середнього розміру, гофровані, яскраво-зелені, сильно хвилясті 
по краю, зазубрені, соковиті, хрусткі, чудового смаку, з високим вмістом вітаміну С

Стійкість 
до хвороб* 

HR   Bl:1-2,4-6,12-17        
IR     LMV

Особенности
Толерантний до стрілкування, досить прямостоячий габітус, відмінна збереженість 
на корені та у післязбиральний період

Переваги 
Ексклюзивний зовнішній вигляд. Висока товарність. Відмінно виглядає як 
в зрізаному вигляді, так і зі стаканчиком. Широке вікно збору. Придатний 
для переробки

Вигода
Зростаючий попит на ексклюзивний салат. Велика ціна. Відмінне доповнення 
до асортименту традиційних салатів. Легкий процес збирання та паковування, 
менше відходів

Рекомендації
Рекомендовано для цілорічного вирощування у гідропонній культурі, а також 
у відкритому ґрунті

24 C / 57 Y 50 C / 100 Y 59 C / 100 Y / 7K 68C / 100Y / 24K 95C / 100Y / 27K 100C / 61Y / 61K
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Менеджер по роботі з ключовими клієнтами в закритому грунті
Тел. +7 (985) 921 91 77  |  e-mail: vladimir.certan@monsanto.com

Сергій Самойленко
Торгівельний представник в Україні
Тел. +380503560127  |  e-mail: sergii.samoilenko@monsanto.com

Анатолій Янчук
Спеціаліст із розвитку в Україні
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www.deruiterseeds.com

Monsanto Holland B.V.
P.O. Box 1050
2660 BB Bergschenhoek
The Netherlands
Tel. +31 10 529 22 22

ТОВ Монсанто Україна
вул. Володимирська,
101 А, корпус 2, 6-поверх
01033 Київ, Україна
Тел. 490 7575

Вся інформація стосовно сортів й їх продуктивності, представлена в 
усній чи письмовій формі компанією Монсанто або її співробітниками, 
чи її агентами, надається з кращих міркувань, але не повинна 
розглядатися як представлення даних компанією Монсанто щодо 
продуктивності та придатності проданих сортів. Продуктивність може 
залежати від місцевих кліматичних та інших причин. Монсанто не несе 
жодної відповідальності за надану інформацію.
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