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Інститут овочівництва і баштанництва
Національної академії аграрних наук – 

головна наукова галузева установа (рік заснування – 1947).

Сорти селекції інституту мають високі смакові якості, придатні як для механізова-
ного, так і звичайного вирощування, транспортабельні, лежкі, для свіжого споживан-
ня і консервування, соління, виготовлення соків та джемів, пристосовані для вирощу-
вання в усіх ґрунтово-кліматичних зонах України.

Інститут реалізує широкий асортимент добазового, базового та сертифіковано-
го насіння овочевих, баштанних, зеленних, пряно-смакових видів рослин; овочеву 
продукцію власного виробництва (в тому числі сертифіковану органічну продукцію).
Інститут пропонує вирощування насіння овочевих і баштанних рослин на замовлен-
ня; агрономічний авторський супровід енергоефективних та біологізованих техно-
логій вирощування овочевої продукції; надання рекомендацій щодо впровадження 
ґрунтозахисних сівозмін, систем обробки грунту та догляду за рослинами; комплекс-
ну діагностику основних функціональних та інфекційних захворювань овочевих і 
баштанних культур; консультації з питань захисту овочевих рослин від шкодочинних 
організмів; розробку систем удобрення овочевих культур за результатами агрохіміч-
ного обстеження полів та діагностики живлення рослин; розроблення технологічних 
карт, бізнес-планів, бізнес-проектів, виробничих програм, інноваційно-інвестиційних 
проектів виробництва овочевої продукції в різних ґрунтово-кліматичних зонах; про-
ведення лекцій та консультацій з технологічних та селекційних питань.
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Компанія-оригінатор:
Інститут овочівництва і баштанництва НААН
Термін дозрівання, діб: 110-115, середньостиглий. 
Форма (тип) плоду: округлий.
Тип рослини (сила росту): детермінантна, середньоросла.
Маса плоду, г: 110-140. Забарвлення плоду: червоне.
Використання: універсальне.
Врожайність, т/га: 60-80.
Стійкість до хвороб: стійкий до основних хвороб.
Особливості: м’ясисті плоди високої якості, 
високоврожайний.

Компанія-оригінатор:
Інститут овочівництва і баштанництва НААН
Термін дозрівання, діб: 90-100, ранній.
Форма (тип) плоду: овальна.
Тип рослини (сила росту): детермінантна, компактна.
Маса плоду, г: 80. Забарвлення плоду: яскраво-червоне.
Використання: консервування і переробка.
Врожайність, т/га: 55-60.
Стійкість до хвороб: стійкий до основних хвороб, 
холодостійкий.
Особливості: ранньостиглість, транспортабельність, 
одномірність і інтенсивність забарвлення плодів, високий 
вміст розчинних сухих речовин (до 5,2 %).

Компанія-оригінатор:
Інститут овочівництва і баштанництва НААН
Термін дозрівання, діб: 107-112, середньоранній. 
Форма (тип) плоду: плескато-округлий.
Тип рослини (сила росту): детермінантна, компактна, 
облисненість – середня.
Маса плоду, г: 160-200, перші до 350. Забарвлення плоду:
червоне.
Використання: засолювання, переробка на томатопродукти.
Врожайність, т/га: 50-55.
Стійкість до хвороб: стійкий до основних хвороб. 
Особливості: висока транспортабельність плодів, 
крупноплідність.  

Компанія-оригінатор:
Інститут овочівництва і баштанництва НААН
Термін дозрівання, діб: 90-98, ранній.
Форма (тип) плоду: циліндричний.
Тип рослини (сила росту): детермінантна, компактна.
Маса плоду, г: 65-70. Забарвлення плоду: червоне.
Використання: цілоплідне консервування та переробка на 
томатопродукти.
Врожайність, т/га: 70-76.
Стійкість до хвороб: польова стійкість до фітофторозу.
Особливості: ранньостиглий сорт з високою щільністю, 
транспортабельністю та лежкістю плодів.

АЛТЕЙ

ГЕЙЗЕР

АСТЕРОЇД

ГОСПОДАР

ТОМАТ (відкритий ґрунт)
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Компанія-оригінатор:
Інститут овочівництва і баштанництва НААН
Термін дозрівання, діб: 105-115, середньостиглий. 
Форма (тип) плоду: округлий.
Тип рослини (сила росту): детермінантна. 
Маса плоду, г: 80. Забарвлення плоду: червоне.
Використання: для споживання у свіжому вигляді та 
консервування.
Врожайність, т/га: 52-62.
Стійкість до хвороб: стійкий до основних хвороб, 
холодостійкий.
Особливості: довго зберігає товарні якості на рослині, 
висока транспортабельність. 

Компанія-оригінатор:
Інститут овочівництва і баштанництва НААН
Термін дозрівання, діб: 85-92, ранній.
Форма (тип) плоду: еліпсоподібні з носиком.
Тип рослини (сила росту): детермінантна, компактна.
Маса плоду, г: 65-70. Забарвлення плоду: оранжеве.
Використання: цілоплідне консервування та переробка на 
томатопродукти.
Врожайність, т/га: 65-70.
Стійкість до хвороб: стійкий до основних хвороб. 
Особливості: оранжевоплідний ранньостиглий сорт з ви-
сокими смаковими якостями і високим вмістом β-каротину 
(до 1,2 мг/100 г), стійкий до перепаду температур.

Компанія-оригінатор:
Інститут овочівництва і баштанництва НААН
Термін дозрівання, діб: 102-110, середньоранній. 
Форма (тип) плоду: округлий.
Тип рослини (сила росту): детермінантна, компактна.
Маса плоду, г: 80-90. Забарвлення плоду: червоне.
Використання: цілоплідне консервування.
Врожайність, т/га: 75-80.
Стійкість до хвороб: стійкий до основних хвороб. 
Особливості: висока щільність плодів, придатність до 
інтенсивних технологій вирощування. 

Компанія-оригінатор:
Інститут овочівництва і баштанництва НААН
Термін дозрівання, діб: 112-118, пізньостиглий.
Форма (тип) плоду: циліндрична.
Тип рослини (сила росту): детермінантна, компактна, 
штамбова.
Маса плоду, г: 70-85. Забарвлення плоду: червоне.
Використання: цілоплідне консервування та переробка на 
томатопродукти.
Врожайність, т/га: 70-75.
Стійкість до хвороб: стійкий до основних хвороб. 
Особливості: щільні, м’ясисті плоди, мають високу 
транспортабельність та лежкість.

ДАМА

ЗОЛОТИЙ ПОТОК

ЕЛЕОНОРА

ЗОРЕСЛАВ

ТОМАТ (відкритий ґрунт)
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Компанія-оригінатор:
Інститут овочівництва і баштанництва НААН
Термін дозрівання, діб: 97-105, ранній.
Форма (тип) плоду: плескато-округлий.
Тип рослини (сила росту): детермінантна, компактна 
Маса плоду, г: 200-350. Забарвлення плоду: оранжеве.
Використання: свіже споживання.
Врожайність, т/га: 50-55.
Стійкість до хвороб: стійкий до основних хвороб. 
Особливості: оранжевоплідний томат з високими 
смаковими і дієтичними якостями та підвищеним вмістом 
β-каротину (до 1,5 мг/100 г). 

Компанія-оригінатор:
Інститут овочівництва і баштанництва НААН
Термін дозрівання, діб: 105-110, середньоранній.
Форма (тип) плоду: овальна та округло-овальна.
Тип рослини (сила росту): детермінантна, компактна.
Маса плоду, г: 100-140. Забарвлення плоду: червоне.
Використання: засолювання, переробка на 
томатопродукти.
Врожайність, т/га: 50-60.
Стійкість до хвороб: стійкий до основних хвороб.
Особливості: транспортабельність, універсального 
призначення.  

Компанія-оригінатор: 
Інститут овочівництва і баштанництва НААН
Термін дозрівання, діб: 87-92, ультраранній.
Форма (тип) плоду: овальна.
Тип рослини (сила росту): детермінантна, компактна.
Маса плоду, г: 20-25. Забарвлення плоду: яскраво-
червоне.
Використання: свіже споживання, консервування.
Врожайність, т/га: 50-55.
Стійкість до хвороб: польова стійкість до фітофторозу.
Особливості: дрібноплідний, ультраранній, 
дружнодостигаючий сорт з високою якістю плодів.

ІРИШКА

КЛОНДАЙК

КАРАСЬ

Компанія-оригінатор:
Інститут овочівництва і баштанництва НААН
Термін дозрівання, діб: 107-112, середньостиглий.  
Форма (тип) плоду: плескато-округлий.
Тип рослини (сила росту): індетермінантна.
Маса плоду, г: 150-250. Забарвлення плоду: червоне.
Використання: свіже споживання, переробка на сік, 
соління.
Врожайність, т/га: 50-60.
Стійкість до хвороб: стійкий до основних хвороб.
Особливості: стійкий до перепаду температур, відмінні 
смакові якості.

ЛЮБИМИЙ

ТОМАТ (відкритий ґрунт)
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Компанія-оригінатор:
Інститут овочівництва і баштанництва НААН
Термін дозрівання, діб: 100-108, середньоранній. 
Форма (тип) плоду: плескато-округлий.
Тип рослини (сила росту): індетермінантна.
Маса плоду, г: 200-350. Забарвлення плоду: рожеве.
Використання: свіже споживання.
Врожайність, кг/м2:  15-20.
Стійкість до хвороб: стійкий до основних хвороб. 
Особливості: крупноплідний сорт зі щільними плодами 
високих смакових якостей, придатний до вирощування у 
плівкових теплицях і у відкритому ґрунті у коловій культурі.

Компанія-оригінатор:
Інститут овочівництва і баштанництва НААН
Термін дозрівання, діб: 106-111, середньоранній. 
Форма (тип) плоду: плескато-округлий.
Тип рослини (сила росту): детермінантна, компактна.
Маса плоду, г: 200-350. Забарвлення плоду: рожеве.
Використання: свіже споживання.
Врожайність, т/га: 60-70.
Стійкість до хвороб: стійкий до основних хвороб. 
Особливості: поєднує високу товарність з високими 
смаковими якостями плодів, малинове забарвлення.

Компанія-оригінатор:
Інститут овочівництва і баштанництва НААН
Термін дозрівання, діб: 105-108, середньоранній.
Форма (тип) плоду: округлий.
Тип рослини (сила росту): детермінантна, компактна.
Маса плоду, г: 75-80. Забарвлення плоду: рожеве.
Використання: цілоплідне консервування та переробка 
на томатопродукти.
Врожайність, т/га: 45-50.
Стійкість до хвороб: стійкий до основних хвороб. 
Особливості: рожевоплідний сорт з високими смаковими 
якостями.

МАЛИНОВЕ ВІКАНТЕМАЛИНОВИЙ ДЗВІН

РОЖЕВИЙ ВЕЛЕТЕНЬ

ТОМАТ (відкритий ґрунт)

Компанія-оригінатор:
Інститут овочівництва і баштанництва НААН
Термін дозрівання, діб: 112-121, середньостиглий.
Форма (тип) плоду: серцеподібні.
Тип рослини (сила росту): індетермінантна.
Маса плоду, г: 200-350. Забарвлення плоду: рожеве.
Використання: свіже споживання.
Врожайність, кг/м2:  14-17.
Стійкість до хвороб: стійкий до основних хвороб. 
Особливості: крупноплідний сорт зі щільними плодами 
високих смакових якостей, придатний до вирощування у 
плівкових теплицях і у відкритому ґрунті у коловій культурі.

РОЖЕВЕ СЕРЦЕ
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Компанія-оригінатор:
Інститут овочівництва і баштанництва НААН
Термін дозрівання, діб: 98-105, ранній.
Форма (тип) плоду: округлий.
Тип рослини (сила росту): детермінантна, штамбова.
Маса плоду, г: 70-90. Забарвлення плоду: червоне.
Використання: цілоплідне консервування та переробка 
на томатопродукти.
Врожайність, т/га: 65.
Стійкість до хвороб: стійкий до фузаріозу. 
Особливості: привабливий зовнішній вигляд, формує 
якісну розсаду, толерантну до загущення, яка легко 
приживається.

Компанія-оригінатор:
Інститут овочівництва і баштанництва НААН
Термін дозрівання, діб: 97-100, ранній.
Форма (тип) плоду: округло-овальна.
Тип рослини (сила росту): детермінантна, компактна.
Маса плоду, г: 70-90. Забарвлення плоду: червоне.
Використання: цілоплідне консервування та переробка на 
томатопродукти.
Врожайність, т/га: 80-100.
Стійкість до хвороб: стійкий до основних хвороб. 
Особливості: ранньостиглий високоврожайний гібрид з ви-
сокою щільністю і транспортабельністю плодів з високим 
вмістом сухих розчинних речовин (5,2 %).

ЧАЙКА

САНДРА F1

ТОМАТ (відкритий ґрунт)
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Компанія-оригінатор:
Інститут овочівництва і баштанництва НААН
Термін дозрівання, діб: 110-115, середньостиглий. 
Тип рослини (сила росту): індетермінантний.
Форма (тип) плоду: округла.
Маса плоду, г: 250-300. Забарвлення плоду: червоне.
Використання: для споживання у свіжому вигляді.
Врожайність, кг/м2:  17-20.
Стійкість до хвороб і шкідників: стійкий до ураження 
бурою плямистістю, толерантний до ранньої сухої 
плямистості.
Особливості: крупноплідний дружнодостигаючий гібрид 
для плівкових теплиць.

РОСА

ТОМАТ (закритий ґрунт)

Компанія-оригінатор:
Інститут овочівництва і баштанництва НААН
Термін дозрівання, діб: 101-105, ранньостиглий.  
Тип рослини (сила росту): індетермінантний.
Форма (тип) плоду: округла.
Маса плоду, г: 120-140. Забарвлення плоду: червоне.
Використання: для споживання у свіжому вигляді.
Врожайність, кг/м2:  18-22.
Стійкість до хвороб і шкідників: стійкий до ураження 
бурою плямистістю, толерантний до ранньої сухої 
плямистості.
Особливості: ранньостиглий дружнодостигаючий гібрид 
для плівкових теплиць.

УДАВЧИК

Компанія-оригінатор:
Інститут овочівництва і баштанництва НААН
Термін дозрівання, діб: 110-115, середньостиглий.
Форма (тип) плоду: плескато-округла.
Тип рослини (сила росту): індетермінантна.
Маса плоду, г: 150-250. Забарвлення плоду: червоне.
Використання: свіже споживання.
Врожайність, кг/м2:  15-20.
Стійкість до хвороб: відносно стійкий до ранньої сухої 
плямистості та хвороб в’янення.
Особливості: крупноплідний транспортабельний сорт зі 
смачними інтенсивно забарвленими м’ясистими плодами.

ЯРИНА F1
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Компанія-оригінатор:
Інститут овочівництва і баштанництва НААН
Автори: В.М. Кулинич, Н.П. Куракса, М.М. Манько, 
Т. Л. Сердюк, В.В. Скляревська
Термін дозрівання, діб: 114-117, ранньостиглий.
Форма (тип) плоду: конусоподібна.
Тип рослини (сила росту): середньої висоти.
Забарвлення плоду: кремове, при достиганні червоне.
Довжина плоду, см: 10-11. Товщина стінки плоду, мм: 4-5.
Врожайність, т/га: 25-26. Маса плоду, г: 70-80.
Використання: для споживання у свіжому вигляді та 
консервування.
Стійкість до хвороб: стійкий до фузаріозного в’янення та 
бактеріальної плямистості.
Особливості:  холодостійкий сорт з гладенькими плодами.

Компанія-оригінатор:
Інститут овочівництва і баштанництва НААН
Автори: В.М. Кулинич, Н.П. Куракса, М.М. Манько, 
Т. Л. Сердюк, В.В. Скляревська
Термін дозрівання, діб: 114-117, ранньостиглий.
Форма (тип) плоду: конусоподібна.
Тип рослини (сила росту): середньої висоти.
Забарвлення плоду: кремове, при достиганні червоне.
Довжина плоду, см: 10-11. Товщина стінки плоду, мм: 4-5.
Врожайність, т/га: 25-26. Маса плоду, г: 70-80.
Використання: для споживання у свіжому вигляді та 
консервування.
Стійкість до хвороб: стійкий до фузаріозного в’янення та 
бактеріальної плямистості.
Особливості:  холодостійкий сорт з гладенькими плодами.

Компанія-оригінатор:
Інститут овочівництва і баштанництва НААН
Термін дозрівання, діб: 94-105, ранньостиглий.
Форма (тип) плоду: конусоподібна.
Тип рослини (сила росту): компактна, середньоросла.
Забарвлення плоду: зелене, при достиганні червоне.
Довжина плоду, см: 11-13. Товщина стінки плоду, мм: 6-7.
Врожайність, т/га: 32-40. Маса плоду, г: 90-95.
Використання: для споживання у свіжому вигляді та 
консервування.
Стійкість до хвороб: стійкий до фузаріозного в’янення та 
бактеріальної плямистості.
Особливості: високоврожайний гібрид з високою 
транспортабельністю.

Компанія-оригінатор:
Інститут овочівництва і баштанництва НААН
Автори: Н.П. Куракса, В.В. Скляревська, Л.В. Пилипенко, 
А.В. Ковалевська
Термін дозрівання, діб: 120-130, середньопізній.
Форма (тип) плоду: кубоподібна.
Тип рослини (сила росту): середньоросла.
Забарвлення плоду: темно-зелене, при достиганні червоне.
Довжина плоду, см: 10-11. Товщина стінки плоду, мм: 6-8.
Врожайність, т/га: 30-32. Маса плоду, г: 120-130.
Використання: для споживання у свіжому вигляді та 
консервування.
Стійкість до хвороб: стійкий до ВТМ.
Особливості: неперевершений смак та якість плодів, 
довго зберігає товарні якості у свіжому вигляді.

Компанія-оригінатор:
Інститут овочівництва і баштанництва НААН
Автори: Н.П. Куракса, В.В. Скляревська, Л.В. Пилипенко, 
А.В. Ковалевська
Термін дозрівання, діб: 120-130, середньопізній.
Форма (тип) плоду: кубоподібна.
Тип рослини (сила росту): середньоросла.
Забарвлення плоду: темно-зелене, при достиганні червоне.
Довжина плоду, см: 10-11. Товщина стінки плоду, мм: 6-8.
Врожайність, т/га: 30-32. Маса плоду, г: 120-130.
Використання: для споживання у свіжому вигляді та 
консервування.
Стійкість до хвороб: стійкий до ВТМ.
Особливості: неперевершений смак та якість плодів, 
довго зберігає товарні якості у свіжому вигляді.

Компанія-оригінатор:
Інститут овочівництва і баштанництва НААН
Термін дозрівання, діб: 100-115, середньостиглий.
Форма (тип) плоду: ширококонусоподібна з гострою верхівкою.
Тип рослини (сила росту): компактна.
Забарвлення плоду: зелене, при достиганні червоне.
Довжина плоду, см: 8-10. Товщина стінки плоду, мм: 6-7.
Врожайність, т/га: 45-50. Маса плоду, г: 100-110.
Використання: для споживання у свіжому вигляді та 
консервування.
Стійкість до хвороб: стійкий до фузаріозного в’янення та 
бактеріальної плямистості.
Особливості: холодостійкий товстостінний сорт для плівкових 
теплиць і відкритого ґрунту.

Компанія-оригінатор:
Інститут овочівництва і баштанництва НААН
Термін дозрівання, діб: 100-104, середньоранній.
Форма (тип) плоду: ширококонусоподібна.
Тип рослини (сила росту): компактна, середньоросла.
Забарвлення плоду: жовто-біле, при достиганні яскра-
во-червоне.
Довжина плоду, см: 12-14. Товщина стінки плоду, мм: 6-7.
Врожайність, т/га: 28-35. Маса плоду, г: 110-120.
Використання: для споживання у свіжому вигляді та 
консервування.
Стійкість до хвороб: середньо стійкий до фузаріозного 
в’янення та вірусних хвороб.
Особливості: сорт з великими привабливими плодами.

ВАЛЮША ДРУЖОК

ПЕРЕЦЬ СОЛОДКИЙ

ЗЛАГОДА F1

Компанія-оригінатор:
Інститут овочівництва і баштанництва НААН
Термін дозрівання, діб: 82-90, ультраранній.
Форма (тип) плоду: усіченоконусоподібна.
Тип рослини (сила росту): компактна, напівштамбова.
Забарвлення плоду: жовто-зелене, яскраво-червоне.
Довжина плоду, см: 8-9. Товщина стінки плоду, мм: 6-8.
Врожайність, т/га: 28-30. Маса плоду, г: 90-95.
Використання: для споживання у свіжому вигляді та 
консервування.
Стійкість до хвороб: стійкий до ВТМ та фузаріозного 
в’янення.
Особливості: гармонійний смак, товстостінні яскраві 
високотоварні плоди.

ЛАДА
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ПЕРЕЦЬ СОЛОДКИЙ

Компанія-оригінатор:
Інститут овочівництва і баштанництва НААН
Термін дозрівання, діб: 100-115, середньостиглий.
Форма (тип) плоду: видовженоконусоподібна.
Тип рослини (сила росту): розлога.
Забарвлення плоду: салатове, яскраво-червоне.
Довжина плоду, см: 10-12. Товщина стінки плоду, мм: 4-6.
Врожайність, т/га: 22-33. Маса плоду, г: 85-95.
Використання: для споживання у свіжому вигляді та 
консервування.
Стійкість до хвороб: стійкий до фузаріозного в’янення та 
бактеріальної плямистості.
Особливості: холодостійкий урожайний невибагливий 
низькорослий сорт. 

НАДІЯ
Компанія-оригінатор:
Інститут овочівництва і баштанництва НААН
Термін дозрівання, діб: 113-117, середньостиглий.
Форма (тип) плоду: конусоподібна.
Тип рослини (сила росту): середньої висоти.
Забарвлення плоду: зелене, при достиганні червоне.
Довжина плоду, см: 10-11. Товщина стінки плоду, мм: 4-7.
Врожайність, т/га: 32-35. Маса плоду, г: 70-80.
Використання: для споживання у свіжому вигляді та 
консервування.
Стійкість до хвороб: середньо стійкий до фузаріозного 
в’янення та бактеріальної плямистості.
Особливості: яскраво-червоні вирівняні плоди високих 
смакових якостей.

ПОЛТАВСЬКИЙ

Компанія-оригінатор:
Інститут овочівництва і баштанництва НААН
Термін дозрівання, діб: 88-103, ранньостиглий.
Форма (тип) плоду: ширококонусоподібна.
Тип рослини (сила росту): компактна, середньоросла.
Забарвлення плоду: зелене, при достиганні червоне.
Довжина плоду, см: 10-12. Товщина стінки плоду, мм: 5-7.
Врожайність, т/га: 25-30. Маса плоду, г: 85-90.
Використання: для споживання у свіжому вигляді та 
консервування.
Стійкість до хвороб: середньо стійкий до фузаріозного 
в’янення, надзвичайно стійкий до бактеріальної плямистості.
Особливості: високоврожайний холодостійкий товстостінний 
сорт з високою транспортабельністю.

СНІГУР ФЕЯ

Компанія-оригінатор:
Інститут овочівництва і баштанництва НААН
Термін дозрівання, діб: 92-112, ранньостиглий.
Форма (тип) плоду: ширококонусоподібна.
Тип рослини (сила росту): середньоросла.
Забарвлення плоду: світло-жовте, яскраво-червоне.
Довжина плоду, см: 8-10. Товщина стінки плоду, мм: 5-6.
Врожайність, т/га: 30-36. Маса плоду, г: 80-90.
Використання: для споживання у свіжому вигляді та 
консервування.
Стійкість до хвороб: стійкий до фузаріозного в’янення.
Особливості: стійкий до стресових умов середовища, 
зовнішній вигляд плодів привабливий.
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ПЕРЕЦЬ СОЛОДКИЙ
СВІТОЗАР

Компанія-оригінатор:
Інститут овочівництва і баштанництва НААН
Термін дозрівання, діб: 117-125, середньопізній.
Форма (тип) плоду: кубоподібна.
Тип рослини (сила росту): низька, компактна, штамбова.
Забарвлення плоду: жовто-зелене, яскраво-червоне.
Довжина плоду, см: 9-10. Товщина стінки плоду, мм: 6-9.
Врожайність, т/га: 36,5-42,0. Маса плоду, г: 120-130.
Використання: для споживання у свіжому вигляді та 
консервування.
Стійкість до хвороб: стійкий до ВТМ.
Особливості: компактний кущ, товстостінні плоди 
привабливої форми високих смакових якостей.

Компанія-оригінатор:
Інститут овочівництва і баштанництва НААН
Термін дозрівання, діб: 92-94, ранньостиглий.
Форма (тип) плоду: видовженоконічна.
Тип рослини: напівштамбовий, висотою 65-75 см. 
Забарвлення плоду: у технічній стиглості – темно-зелене, 
при достиганні яскраво-червоне.
Довжина плоду, см: 20-28. Товщина стінки плоду, мм:
1,2-2,5.
Маса плоду, г: 30-45.
Використання: як спецію у кулінарії.
Врожайність, т/га: 35. 
Особливості: стійкий проти фузаріозного в’янення. 

ХАРКІВСЬКИЙ ХАРУЗ

ПЕРЕЦЬ ГІРКИЙ

Компанія-оригінатор:
Інститут овочівництва і баштанництва НААН
Термін дозрівання, діб: до технічної стиглості 104-134 дні, 
біологічної –  140-155, середньостиглий. 
Форма (тип) плоду: видовженоконусоподібна.
Тип рослини: напіврозлогий, висотою 45-63 см. 
Забарвлення плоду: у технічній стиглості темно-зелений, у 
біологічній – яскраво-червоний. 
Довжина плоду, см: 10-13. Товщина стінки плоду, мм: 2-3.
Маса плоду, г: 16-20.
Використання: як спецію у кулінарії.
Врожайність, т/га: 85-120, при зрошенні – 24-32. 
Особливості: стійкий проти фузаріозного в’янення. 
Достигання дружне, за перші два збори віддає 80-85 % урожаю. 

новинка
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Компанія-оригінатор:
Інститут овочівництва і баштанництва НААН
Термін дозрівання, діб: 90-95, ранньостиглий.
Забарвлення плоду: темно-фіолетовий.
М’якуш: білий з зеленуватим відтінком, щільний, без 
гіркоти.
Кущ: висота – 60-70 см. Кількість плодів на рослині, шт.: 6-8.
Маса плоду, г: 180-190.
Урожайність: у відкритому ґрунті – 36 т/га, у плівкових 
теплицях – 11,9 кг/м2. 
Використання: для споживання у переробленому вигляді 
та консервування.
Особливості: добре формує врожай в несприятливих 
умовах навколишнього середовища.

Компанія-оригінатор:
Інститут овочівництва і баштанництва НААН
Термін дозрівання, діб: 105-112, ранньостиглий.
М’якуш: яскраво-білий, щільний, без гіркоти.
Забарвлення плоду: темно-фіолетове.
Кущ: висота – 60-70 см. Кількість плодів на рослині, шт.: 6-8.
Маса плоду, г: 250-300 (у відкритому ґрунті).
Урожайність, т/га: у відкритому ґрунті 35-40, у захищеному – 
50-70.
Використання: для споживання у переробленому вигляді та 
консервування.
Особливості: висока лежкість і транспортабельність, 
придатний для вирощування у відкритому та захищеному ґрунті, 
відрізняється високими технологічними і смаковими якостями. 

Компанія-оригінатор:
Інститут овочівництва і баштанництва НААН
Термін дозрівання, діб: 105-110, ранньостиглий. 
Забарвлення плоду: яскраво-бузкове. 
М’якуш: яскраво-білий, щільний без гіркоти.
Кущ: 60-70 см.
Кількість плодів на рослині, шт.: 6-15.
Маса плоду, г: 200-250. 
Урожайність, т/га: 35-40.
Використання: для споживання у переробленому вигляді 
та консервування.
Особливості: висока лежкість і транспортабельність, 
придатний до вирощування в захищеному та у відкритому 
ґрунті, жаростійкий, стійкий до фузаріозного в’янення.

БАКЛАЖАН

Компанія-оригінатор:
Інститут овочівництва і баштанництва НААН
Термін дозрівання, діб: 110-115, середньоранній.
Забарвлення плоду: біле.
М’якуш: яскраво-білий, щільний, без гіркоти.
Кущ: висота – 60-70 см. Кількість плодів на рослині, шт.: 6-8.
Маса плоду, г: 200-250 (у відкритому ґрунті).
Урожайність, т/га: у відкритому ґрунті 30-35, у 
захищеному – 50-60.
Використання: для споживання у переробленому вигляді 
та консервування.
Особливості: хороша транспортабельність, високі смакові 
якості, придатний до вирощування у відкритому та 
захищеному ґрунті, для короткострокового зберігання.

БІЛА ЛІЛІЯ

ПРЕМ’ЄР

ЛІДЕР

САПФІР F1

новинка

новинка
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Компанія-оригінатор:
Інститут овочівництва і баштанництва НААН
Термін дозрівання, діб: 44-45, середньоранній.
Форма (тип) плоду: циліндрична.
Тип рослини (сила росту): індетермінантна.
Забарвлення плоду: зелене.
Довжина плоду, см: 10-12.
Використання: для споживання у свіжому вигляді, соління 
та консервування.
Врожайність, т/га: 35-40.
Стійкість до хвороб: стійкий до пероноспорозу та бактеріозу.
Особливості: висока якість солоних та консервованих 
плодів, висока адаптивна здатність.

Компанія-оригінатор:
Інститут овочівництва і баштанництва НААН
Термін дозрівання, діб: 40-44, ранньостиглий.
Форма (тип) плоду: веретеподібна.
Тип рослини (сила росту): індетермінантна.
Забарвлення плоду: зелене.
Довжина плоду, см: 11-12.
Використання: для споживання у свіжому вигляді, соління 
та консервування.
Врожайність, т/га: 30-35.
Стійкість до хвороб: стійкий до пероноспорозу та 
бактеріозу.
Особливості: жаростійкий, інтенсивного типу, високі 
засолювальні якості.

Компанія-оригінатор:
Інститут овочівництва і баштанництва НААН
Термін дозрівання, діб: 45-47, середньоранній.
Форма (тип) плоду: видовжено-овальна.
Тип рослини (сила росту): індетермінантна.
Забарвлення плоду: інтенсивно зелене.
Довжина плоду, см: 10-11.
Використання: для споживання у свіжому вигляді, соління 
та консервування.
Врожайність, т/га: 28-30.
Стійкість до хвороб: стійкий до пероноспорозу та 
бактеріозу.
Особливості: високі смакові якості свіжих та солоних 
плодів.

ОГІРОК

АНЕТ F1

ДЖЕРЕЛО

ГЕЙМ

ЕВРИКА F1

Компанія-оригінатор:
Інститут овочівництва і баштанництва НААН
Термін дозрівання, діб: 51-57, середньостиглий. 
Форма (тип) плоду: циліндрична.
Тип рослини (сила росту): індетермінантна, сильноросла.
Забарвлення плоду: зелене. Довжина плоду, см: 10-12.
Використання: для споживання у свіжому вигляді та 
консервування.
Врожайність, кг/м2: у весняних теплицях - 15-18, у 
відкритому ґрунті до 42,8 т/га. Товарність, %: 90-93. 
Стійкість до хвороб: стійкий до ураження кореневими 
гнилями і пероноспорозом.
Особливості: холодостійкий, жіночого типу цвітіння, для 
вирощування у відкритому та захищеному ґрунті. 
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Компанія-оригінатор:
Інститут овочівництва і баштанництва НААН
Термін дозрівання, діб: 40-44, ранньостиглий. 
Форма (тип) плоду: циліндрична.
Тип рослини (сила росту): індетермінантна, сильноросла.
Забарвлення плоду: зелене. Довжина плоду, см: 11-13.
Використання:  для споживання у свіжому вигляді, 
консервування та соління. 
Врожайність, кг/м2: у весняних теплицях – 23, у 
відкритому ґрунті до 30-35 т/га. Товарність, %: 93.
Стійкість до хвороб: стійкий до пероноспорозу і 
кореневої гнилі.
Особливості: холодостійкий, жіночого типу цвітіння, для 
вирощування у плівкових теплицях.

Компанія-оригінатор:
Інститут овочівництва і баштанництва НААН
Термін дозрівання, діб: 41-42, ранньостиглий.
Форма (тип) плоду: циліндрична.
Тип рослини (сила росту): індетермінантна.
Забарвлення плоду: зелене.
Довжина плоду, см: 11-12.
Використання: для споживання у свіжому вигляді, соління 
та консервування.
Врожайність, т/га: 35-40.
Стійкість до хвороб: Стійкий до пероноспорозу та 
бактеріозу.
Особливості: віддача урожаю за першу декаду 72 %, 
високі засолювальні якості.

КАСАТІК F1 КСАНА F1

ОГІРОК

новинка

Компанія-оригінатор:
Інститут овочівництва і баштанництва НААН
Термін дозрівання, діб: 42-44, ранньостиглий.
Форма (тип) плоду: циліндрична.
Тип рослини (сила росту): індетермінантна, сильноросла.
Забарвлення плоду: світло-зелене. Довжина плоду, см: 10-12.
Використання: для споживання у свіжому вигляді, соління та 
консервування.
Врожайність: у захищеному ґрунті – 25 кг/м2, у відкритому – 
51,4 т/га.
Стійкість до хвороб: стійкий до борошнистої роси і 
пероноспорозу.
Особливості: переважно жіночого типу цвітіння, товарність 
плодів 96 %, для вирощування у плівкових теплицях та 
відкритому ґрунті.

Компанія-оригінатор:
Інститут овочівництва і баштанництва НААН
Термін дозрівання, діб: 42-44, ранньостиглий.
Форма (тип) плоду: циліндрична.
Тип рослини (сила росту): індетермінантна, сильноросла.
Забарвлення плоду: світло-зелене. Довжина плоду, см:
10-14.
Використання: для споживання у свіжому вигляді, соління 
та консервування.
Врожайність, т/га: 35.
Стійкість до хвороб: стійкий до пероноспорозу і бактеріозу.
Особливості: переважно жіночого типу цвітіння, 
товарність плодів 94 %, висока транспортабельність, 
протягом 5-7 діб зберігають товарність.

СЛОБОЖАНСЬКИЙ F1САМОРОДОК F1
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Компанія-оригінатор: Інститут овочівництва і 
баштанництва НААН
Термін дозрівання, діб: 38-40, ранньостиглий
Форма (тип) плоду: циліндрична.
Тип рослини (сила росту): індетермінантна, сильноросла.
Забарвлення плоду: зелене.
Довжина плоду, см: 8-10.
Використання: для споживання у свіжому вигляді, 
консервування та соління.
Врожайність,кг/м2: у весняних теплицях – 14,6-16,9. 
Товарність, %: 88-96.
Стійкість до хвороб: відносно стійкий до кореневої гнилі.
Особливості: партенокарпічний скоростиглий гібрид, 
жіночого типу цвітіння, для вирощування у плівкових 
теплицях.

ЛІРИК F1

Компанія-оригінатор:
Інститут овочівництва і баштанництва НААН
Термін дозрівання, діб: 45-48, середньоранній.
Форма (тип) плоду: циліндрична.
Тип рослини (сила росту): індетермінантна.
Забарвлення плоду: темно-зелене. Довжина плоду, см: 12-16.
Використання: для споживання у свіжому вигляді та 
консервування.
Врожайність: у відкритому ґрунті 35-40 т/га, у весняних 
теплицях 10 кг/м2;
Стійкість до хвороб: стійкий до пероноспорозу, 
борошнистої роси та бактеріозу.
Особливості: товарність плодів 91 %, довго не жовтіють, 
тривалість зберігання зеленця – до 10 діб, плоди 
транспортабельні. 

СМАК F1

ОГІРОК

КАБАЧОК

Компанія-оригінатор: Інститут овочівництва і баштанництва НААН
Термін дозрівання, діб: 42-45, плодоношення – 63, ранньостиглий. 
Маса плоду, г: 350. Урожайність, т/га: 50-60.
Форма плоду: циліндричний.
Забарвлення плоду: біле, в біологічній стиглості – кремове.
Довжина плоду, см: 15-20. Діаметр плоду, см: 5-7.
Стійкість до хвороб: відносно стійкий до ураження борошнистою росою.
Використання: у кулінарії і для переробки.
Особливості: за перший період плодоношення віддача урожаю 15-20 т/га, транспор-
табельний, лежкість – 90 % через 10 діб, характеризується високим навантаженням 
рослин зав’яззю, дружною віддачею врожаю і кущовою формою рослини. 

ЧАКЛУН
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Компанія-оригінатор: Інститут овочівництва і баштанництва НААН
Термін дозрівання, діб: 42-45, плодоношення – 63, ранньостиглий. 
Маса плоду, г: 350. Урожайність, т/га: 50-60.
Форма плоду: циліндричний.
Забарвлення плоду: біле, в біологічній стиглості – кремове.
Довжина плоду, см: 15-20. Діаметр плоду, см: 5-7.
Стійкість до хвороб: відносно стійкий до ураження борошнистою росою.
Використання: у кулінарії і для переробки.
Особливості: за перший період плодоношення віддача урожаю 15-20 т/га, транспор-
табельний, лежкість – 90 % через 10 діб, характеризується високим навантаженням 
рослин зав’яззю, дружною віддачею врожаю і кущовою формою рослини. 

ПАТИСОН

ПЕРЛИНКА

1

Компанія-оригінатор:
Інститут овочівництва і баштанництва НААН
Термін дозрівання, діб: 164-170. 
Форма головки: плескато-округла, дуже щільна.
Маса головки, кг: 3,5-4,0.
Урожайність, т/га: 60-94,4. 
Використання: універсального призначення.
Стійкість до хвороб: стійкий. 
Особливості: високі технологічні та біохімічні показники, 
лежкий, транспортабельний, відмінна якість квашеної 
продукції.

КАПУСТА БІЛОГОЛОВА

Компанія-оригінатор:
Інститут овочівництва і баштанництва НААН
Термін дозрівання, діб: 155-175.
Форма головки: округло-плеската або округла, щільна.
Маса головки, кг: 2,3-4,9.
Урожайність, т/га: 60-80.
Використання: для зимового зберігання і квашення. 
Стійкість до хвороб: відносно стійкий до слизового і 
судинного бактеріозів, фузаріозного в’янення.
Особливості: висока товарність, транспортабельний, 
стійкий до розтріскування, дружно достигає, висока якість 
квашеної продукції.

БІЛОСНІЖКА ЛАЗУРНА
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Компанія-оригінатор:
Інститут овочівництва і баштанництва НААН
Термін дозрівання, діб: до технічної стиглості – 155-165. 
Форма головки: плескато-округла, щільна.
Маса головки, кг: 3,5-4,0.
Урожайність, т/га: 75-90. 
Використання: для тривалого зберігання та квашення. 
Стійкість до хвороб: стійкий до хвороб.
Особливості: висока товарність, транспортабельність, 
лежкість, стійкий до розтріскування. 

ЛЕСЯ

КАПУСТА БІЛОГОЛОВА

Компанія-оригінатор:
Інститут овочівництва і баштанництва НААН
Термін дозрівання, діб: 160-175.
Форма головки: округло-плеската, щільна. 
Маса головки, кг: 1,9-4,2.
Урожайність, т/га: потенційна – до 112. 
Використання: для споживання у свіжому та 
переробленому вигляді, тривалого зберігання.
Стійкість до хвороб: відносно стійкий до фузаріозного 
в’янення та судинного бактеріозу. 
Особливості: транспортабельний, дружне достигання 
та висока морфологічна вирівняність товарних головок, 
лежкий.  

УКРАЇНСЬКА ОСІНЬ

Компанія-оригінатор:
Інститут овочівництва і баштанництва НААН
Термін дозрівання, діб: 160-180.
Форма головки: округло-плеската, щільна. 
Маса головки, кг: 1,9-3,5.
Урожайність, т/га: 70-86. 
Використання: для тривалого зберігання і квашення.
Стійкість до хвороб: стійкий до ураження крапчастим 
некрозом, розтріскування, відносно жаро- і 
морозостійкий. 
Особливості: висока лежкість головок і добра 
транспортабельність. 

ХАРКІВСЬКА ЗИМОВА
Компанія-оригінатор:
Інститут овочівництва і баштанництва НААН
Термін дозрівання, діб: 160-175. 
Форма головки: округло-плеската або округла, дуже 
щільна.
Маса головки, кг: 1,9-3,5.
Урожайність, т/га: 50-56. 
Використання: для зберігання і квашення.
Стійкість до хвороб: відносно жаро- і посухостійкий.
Особливості: відмічається підвищеним вмістом сухої 
речовини – 8-11 %, стійкий до розтріскування, бренд 
лежкості.

ХАРКІВСЬКА СУПЕР
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КАПУСТА БІЛОГОЛОВА

Компанія-оригінатор:
Інститут овочівництва і баштанництва НААН
Термін дозрівання, діб: 160-170. 
Форма головки: округло-плеската, округла, дуже щільна.
Маса головки, кг: 2,5-3,0.
Урожайність, т/га: 75-80. 
Використання: для споживання у свіжому вигляді та 
квашення.
Стійкість до хвороб: відносно стійкий до фузаріозного 
в’янення і судинного бактеріозу.
Особливості: лежкий, високі показники якості свіжої та 
квашеної  продукції, висока однорідність та дружність 
достигання.

ЯНА

Компанія-оригінатор:
Інститут овочівництва і баштанництва НААН
Термін дозрівання, діб: 160-175. 
Форма головки: округло-плеската, дуже щільна.
Маса головки, кг: 3,4-4,2.
Урожайність, т/га: 70-86, потенційна – до 106. 
Використання: для свіжого споживання і квашення. 
Стійкість до хвороб: відносно стійкий до фузаріозного 
в’янення та судинного бактеріозу.
Особливості: висока лежкість, товарність.

ЯРОСЛАВНА

Компанія-оригінатор:
Інститут овочівництва і баштанництва НААН
Термін дозрівання, діб: 140-150. 
Форма головки: округла.
Маса головки, кг: 1,5-1,8.
Урожайність, т/га: 35-47.
Використання: для тривалого зберігання і споживання у 
свіжому та переробленому вигляді.
Стійкість до хвороб: відносно стійкий до фузаріозного 
в’янення. 
Особливості: високі показники якості лікувально-
дієтичної продукції.

ПАЛЕТА

КАПУСТА ЧЕРВОНОГОЛОВА
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Компанія-оригінатор:
Інститут овочівництва і баштанництва НААН
Термін дозрівання, діб: 130-150. 
Форма головки: плескато-округла.
Маса головки, кг: 2,0-2,5.
Урожайність, т/га: 36-42.
Використання: для свіжого споживання.
Стійкість до хвороб: стійкий.
Особливості: морозостійкий, лежкий, високі біохімічні 
показники, якісна дієтична продукція в зимово-весняний 
період, відмічається високим вмістом вітаміну С – 39,1 мг/ 
100 г.

РОЗАЛІ

КАПУСТА САВОЙСЬКА

Компанія-оригінатор:
Інститут овочівництва і баштанництва НААН
Напрям використання: універсальний, напівгострий.
Вегетаційний період, діб: 100-115.
Урожайність, т/га: 35-40. Лежкість: 6-7 місяців.
Форма цибулин: оберненояйцеподібна.
Колір покривних лусок: темно-малиновий.
Колір соковитих лусок: білий зі світло-фіолетовим 
епідермісом.
Маса цибулин, г: 100-130. Вміст сухої речовини, %: 12-13. 
Стійкість до хвороб: толерантність.
Особливості: високі смакові якості.

Компанія-оригінатор:
Інститут овочівництва і баштанництва НААН
Напрям використання: універсальний, гострий.
Вегетаційний період, діб: 102-104.
Урожайність, т/га: 30-40. Лежкість: 7-8 місяців.
Форма цибулин: округла та округло-плеската.
Колір покривних лусок: жовті з коричневим відтінком.
Колір соковитих лусок: зеленуватий.
Маса цибулин, г: 80-100.
Вміст сухої речовини, %: 14,8. 
Стійкість до хвороб: толерантність.
Особливості: тривалий термін зберігання.

ЦИБУЛЯ РІПЧАСТА

АМФОРА БЕЛЛА

новинка
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ЦИБУЛЯ РІПЧАСТА

Компанія-оригінатор:
Інститут овочівництва і баштанництва НААН
Напрям використання: салатний, напівгострий.
Вегетаційний період, діб: 92-115.
Урожайність, т/га: 30-40. Лежкість: 6-7 місяців.
Форма цибулин: округла та округло-плеската.
Колір покривних лусок: фіолетово-червоний.
Колір соковитих лусок: білі з фіолетовим епідермісом.
Маса цибулин, г: 100-160. Вміст сухої речовини, %: 12-13.
Стійкість до хвороб: толерантність.
Особливості: дружне дозрівання і висока збереженість 
цибулин.

Компанія-оригінатор:
Інститут овочівництва і баштанництва НААН
Напрям використання: універсальний, гострий.
Вегетаційний період, діб: 106-110.
Урожайність, т/га: 30-35. Лежкість: 7-8 місяців.
Форма цибулин: округла та округло-плеската.
Колір покривних лусок: світло-коричневий. 
Колір соковитих лусок: білий з жовтуватим відтінком.
Маса цибулин, г: 80-130. Вміст сухої речовини, %: 12,5-
13. 
Стійкість до хвороб: толерантність.
Особливості: висока щільність цибулин і лежкість.

ВАРЯГ ВЕСЕЛКА

Компанія-оригінатор:
Інститут овочівництва і баштанництва НААН
Напрям використання: універсальний, гострий.
Вегетаційний період, діб: 106-110.
Урожайність, т/га: 40-50. Лежкість: 7-8 місяців.
Форма цибулин: еліптична (сигароподібна).
Колір покривних лусок: золотисто-жовтий.
Колір соковитих лусок: білий з прозеленню у верхній 
частині.
Маса цибулин, г: 85-190. Вміст сухої речовини, %: 13-15. 
Стійкість до хвороб: толерантність.
Особливості: ½ цибулини знаходиться над поверхнею 
грунту, цибулина щільна, тонкі соковиті луски, зручна в 
кулінарній обробці, висока збереженість.

Компанія-оригінатор:
Інститут овочівництва і баштанництва НААН
Напрям використання: універсальний, напівгострий.
Вегетаційний період, діб: 100-115.
Урожайність, т/га: 40-60. Лежкість: 6-7 місяців.
Форма цибулин: округла та округло-овальна.
Колір покривних лусок: світло-коричневий.
Колір соковитих лусок: білий з салатним відтінком.
Маса цибулин, г: 150-200. Вміст сухої речовини, %: 10-11. 
Стійкість до хвороб: толерантність.
Особливості: великі соковиті цибулини, висока 
потенційна урожайність.

ГЛОБУС ЛЮБЧИК
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Компанія-оригінатор:
Інститут овочівництва і баштанництва НААН
Напрям використання: універсальний, гострий.
Вегетаційний період, діб: 96-108.
Урожайність, т/га: 35-54. Лежкість: 7-8 місяців.
Форма цибулин: округла та округло-овальна.
Колір покривних лусок: жовто-коричневий.
Колір соковитих лусок: білий з прозеленню у верхній 
частині.
Маса цибулин, г: 110-150. Вміст сухої речовини, %: 12,5-
13,5. 
Стійкість до хвороб: толерантність.
Особливості: висока врожайність та збереженість 
цибулин.

Компанія-оригінатор:
Інститут овочівництва і баштанництва НААН
Напрям використання: салатний, напівгострий.
Вегетаційний період, діб: 102-114, середньостиглий.
Урожайність, т/га: 30-37. Лежкість: 6-7 місяців.
Форма цибулин: плеската та округло-плеската.
Колір покривних лусок: фіолетово-червоний.
Колір соковитих лусок: білі з фіолетовим епідермісом.
Маса цибулин, г: 100-150. Вміст сухої речовини, %: 12-13.
Стійкість до хвороб: толерантність.
Особливості: висока збереженість цибулин.

МАВКА ТКАЧЕНКІВСЬКА

ЦИБУЛЯ РІПЧАСТА

Компанія-оригінатор:
Інститут овочівництва і баштанництва НААН
Термін дозрівання, діб: від повних сходів до технічної стиглості 
102-142, 
від початку відростання пера до збирання 35-45.
Маса рослини, г: 200-300. 
Загальний урожай з лисками, кг/м2: 1,0-1,8. 
Форма цибулини: видовжена, редукована, масивна.
Смак: напівгострий.
Листки: ніжні, соковиті, довго не грубіють.
Забарвлення зовнішніх лусок: світло-жовте, соковитих – біле. 
Стійкість до хвороб: відносно стійкий до пероноспорозу.
Використання: салатного призначення.
Особливості: ранньостиглий, багаторічний.

П’ЄРО

ЦИБУЛЯ БАТУН 
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Компанія-оригінатор:
Інститут овочівництва і баштанництва НААН
Термін дозрівання, діб: 72-74. 
Маса цибулини, г: 30-50.
Урожайність цибулин, т/га: 15-16. Лежкість, %: 92.
Урожайність зеленого пера, т/га: 28.
Форма цибулини: еліптична.
Смак: гострий.
Використання: універсального призначення.
Особливості: відзначається дружністю відростання 
зелених листків.

ЛІРА

ЦИБУЛЯ ШАЛОТ

Компанія-оригінатор:
Інститут овочівництва і баштанництва НААН
Забарвлення покривних лусок: біле.
Кількість зубків у цибулині: 4-5.
Маса цибулини, г: 60-70.
Маса повітряних цибулин, г: 100 шт. – 45,6.
Урожайність цибулин, т/га: 9. 
Розмноження: зубки, повітряні цибулини, однозубки. 
Використання: універсального призначення.
Особливості: цінують за багатий вміст поживних 
речовин, особливо інсуліну. За вмістом цукрів перевищує 
продукцію всіх видів овочевих рослин, озимий, 
стрілкуючий, з доброю зимостійкістю.

Компанія-оригінатор:
Інститут овочівництва і баштанництва НААН
Забарвлення покривних лусок: біле з рожевим 
відтінком.
Кількість зубків у цибулині: 5-6.
Маса цибулини, г: 40-60.
Маса повітряних цибулин, г: 100 шт. – 80-180.
Урожайність цибулин, т/га: 9,2. 
Розмноження: зубки, повітряні цибулини, однозубки. 
Використання: універсального призначення.
Особливості: крупні повітряні цибулинки, які при сівбі 
під зиму утворюють однозубки масою 5-8 г і близько 5% 
цибулин поділені на зубки, стрілкуючий.

ДЮШЕС МЕРЕФ’ЯНСЬКИЙ БІЛИЙ

ЧАСНИК ОЗИМИЙ
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Компанія-оригінатор:
Інститут овочівництва і баштанництва НААН
Достигання, діб: до технічної стиглості – 100-110, 
середньостиглий. Використання: універсальне.
Коренеплід: діаметр, см: 5-7. Маса, г: 310-350.
Форма коренеплоду: циліндричний.
М’якуш: соковитий, темно-червоний, зі слабкою кільцюватістю.
Урожайність, т/га: 60-80.
Стійкість до хвороб: стійкий до гнилей.
Особливості: з підвищеним вмістом бетаніну 
(460-570 мг/100 г).

Компанія-оригінатор:
Інститут овочівництва і баштанництва НААН
Достигання, діб: до технічної стиглості – 115-133, 
середньостиглий. Використання: універсальне.
Коренеплід: діаметр, см: 12-15. Маса, г: 230-300.
Форма коренеплоду: кулястий.
М’якуш: темно-червоний, з бордовим відтінком, 
серцевина кругла, без кілець.
Урожайність, т/га: 38-43.
Стійкість до хвороб: стійкий до гнилей. 
Особливості: добре зберігається (90-95 %).

БОРДО ХАРКІВСЬКИЙ

ВІТАЛ

БУРЯК СТОЛОВИЙ

Компанія-оригінатор:
Інститут овочівництва і баштанництва НААН
Достигання, діб: до технічної стиглості – 133-136, 
пізньостиглий. Використання: універсальне.
Коренеплід: діаметр, см: 10. Маса, г: 290-450.
Форма коренеплоду: видовженоконічний з сильним 
збігом донизу.
М’якуш: яскраво-темно-бордовий, серцевина без кілець.
Урожайність, т/га: 35-47.
Стійкість до хвороб: стійкий при тривалому зберіганні. 
Особливості: високі смакові якості.

БАГРЯНИЙ
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Компанія-оригінатор:
Інститут овочівництва і баштанництва НААН
Достигання, діб: до технічної стиглості – 95-100, 
середньостиглий.
Використання: універсальне.
Коренеплід: діаметр, см: 8-10. Маса, г: 220-230.
Форма коренеплоду: округлий.
М’якуш: червоний з бордовим відтінком з ледь помітними 
кільцями, ніжний, соковитий.
Урожайність, т/га: 57-59.
Стійкість до хвороб: стійкий до гнилей.
Особливості: перевищує вихідну форму за вмістом бетаніну на 
154,5 мг/100 г, стійкий до стрілкування.

Компанія-оригінатор:
Інститут овочівництва і баштанництва НААН
Достигання, діб: до пучкової стиглості 50-60 діб, до технічної – 
92-110, середньоранній. Використання: універсальне.
Коренеплід: діаметр, см: 8-10. Маса, г: 380-440.
Форма коренеплоду: овальноокруглий зі збігом донизу.
М’якуш: темно-червоний з фіолетовим відтінком і більш 
світлими рожево-червоними кільцями, ніжний.
Урожайність, т/га: 53-56.
Стійкість до хвороб: стійкий до гнилей.
Особливості: придатний для механізованого збирання, здатний 
формувати урожай у фазі технічної стиглості двічі на рік.

ДІЙ

ЮЛІС

БУРЯК СТОЛОВИЙ

новинка
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Компанія-оригінатор:
Інститут овочівництва і баштанництва НААН
Достигання, діб:  технічна стиглість – 90, середньостигла. 
Призначення: раннє споживання, зберігання та 
переробка.
Коренеплід: довжина, см: 14; діаметр, см: 3,5.
Форма коренеплоду: циліндричний.
Рекомендована густота посіву, млн. насінин/га: 0,8-1,0.
Урожайність, т/га: 65-75.
Стійкість до хвороб: практична групова стійкість до 
хвороб. 
Особливості: підвищений вміст каротину (до 24 мг/100 г), 
високі смакові якості, висока лежкість.

Компанія-оригінатор:
Інститут овочівництва і баштанництва НААН
Достигання, діб: до пучкової стиглості – 50,
технічної – 70, ранньостигла. 
Призначення: для раннього споживання.
Коренеплід: довжина, см: 9; діаметр, см: 5.
Форма коренеплоду: зрізаноконічний.
Рекомендована густота посіву, млн. насінин/га: 0,6-0,8.
Урожайність, т/га: 55-75.
Стійкість до хвороб: практична групова стійкість до хвороб. 
Особливості: дружно віддає врожай у період пучкової 
стиглості; легко висмикується з ґрунту; стабільна врожай-
ність при різних погодних умовах; висока лежкість; високі 
смакові якості.

Компанія-оригінатор:
Інститут овочівництва і баштанництва НААН
Достигання, діб: технічна стиглість – 110, середньостигла. 
Призначення: тривале зберігання та переробка.
Коренеплід: довжина, см: 14; діаметр, см: 3.
Форма коренеплоду: циліндричний.
Рекомендована густота посіву, млн. насінин/га: 0,8-1,0.
Урожайність, т/га: 55-65.
Стійкість до хвороб: середня стійкість до хвороб. 
Особливості: висока лежкість, високі смакові якості.  

ОЛЕНКА

ЯСКРАВА

НАНТСЬКА ХАРКІВСЬКА

МОРКВА
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Компанія-оригінатор:
Інститут овочівництва і баштанництва НААН
Висів насіння (місяць): не залежно від сезону.
Збір врожаю (місяць): залежно від дати висівання.
Достигання, діб: 27-30, середньостигла.
Стійкість до відтермінування збору врожаю: підтримує 
тургор, не стає м’яким.
Форма  коренеплоду: видовжено-овальний.
Колір коренеплоду: яскраво-червоний.
Маса коренеплоду, г: 18-24.
Норма висівання насіння, шт./м2: 300-400.

Компанія-оригінатор:
Інститут овочівництва і баштанництва НААН
Висівання насіння (місяць): не залежно від сезону.
Збір врожаю (місяць): залежно від дати висівання.
Достигання, діб: 16-18, ранньостигла.
Стійкість до відтермінування збору врожаю: хороша.
Форма  коренеплоду: циліндричний.
Колір коренеплоду: рожево-червоний.
Маса коренеплоду, г: 20-30.
Норма висівання насіння, шт./м2: 350-450.  

Компанія-оригінатор:
Інститут овочівництва і баштанництва НААН
Висівання насіння (місяць): не залежно від сезону.
Збір урожаю (місяць): залежно від дати висівання.
Достигання, діб: 22-27, середньостигла.
Стійкість до відтермінування збору врожаю: висока.
Форма коренеплоду: овально-округлий.
Колір коренеплоду: рожево-червоний з білим кінчиком.
Маса коренеплоду, г: 25-30.
Норма висівання насіння, шт./м2: 250-300.

БАЗИС

КСЕНІЯ

БОГИНЯ

РЕДИСКА

Компанія-оригінатор:
Інститут овочівництва і баштанництва НААН
Висів насіння (місяць): не залежно від сезону.
Збір врожаю (місяць): залежно від дати висівання.
Достигання, діб: 22-25, ранньостигла.
Стійкість до відтермінування збору врожаю: висока.
Форма  коренеплоду: овальний.
Колір коренеплоду: червоний.
Маса коренеплоду, г: 30-34.
Норма висівання насіння, шт./м2: 350-400.

МЕРЕФ’ЯНОЧКА
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Компанія-оригінатор:
Інститут овочівництва і баштанництва НААН
Висів насіння (місяць): не залежно від сезону.
Збір врожаю (місяць): залежно від дати висівання.
Достигання, діб: 22-24, ранньостигла.
Стійкість до відтермінування збору врожаю: висока.
Форма  коренеплоду: овально-округлий.
Колір коренеплоду: рожево-червоний.
Маса коренеплоду, г: 11-28.
Норма висівання насіння, шт./м2: 350-450.

РУБІН

РЕДИСКА РЕДЬКА ЛОБО

Компанія-оригінатор:
Інститут овочівництва і баштанництва НААН
Висів насіння (місяць): липень.
Збір врожаю (місяць): жовтень – початок листопада.
Достигання, діб: 80-82, середньостигла.
Стійкість до відтермінування збору врожаю: висока.
Форма коренеплоду: округла.
Колір коренеплоду: рожево-червоний.
Маса коренеплоду, г: 350-690.
Норма висівання насіння, шт./м2: 250-350.

ТРОЯНДОВА

Компанія-оригінатор:
Інститут овочівництва і баштанництва НААН
Висів насіння (місяць): липень.
Збір врожаю (місяць): жовтень – початок листопада.
Достигання, діб: 75, ранньостигла.
Стійкість до відтермінування збору врожаю: висока.
Форма коренеплоду: округла.
Колір коренеплоду: білий.
Маса коренеплоду, г: 275-400.
Норма висівання насіння, шт./м2: 250-350.  

Компанія-оригінатор:
Інститут овочівництва і баштанництва НААН
Висів насіння (місяць): липень.
Збір врожаю (місяць): жовтень – початок листопада.
Достигання, діб: 86-91, середньостигла.
Стійкість до відтермінування збору врожаю: висока.
Форма коренеплоду: овальна.
Колір коренеплоду: білий.
Маса коренеплоду, г: 380-600.
Норма висівання насіння, шт./м2: 200-300.

ЛЕБІДКА МАРУШКА

РЕДЬКА ЛОБО
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Компанія-оригінатор:
Інститут овочівництва і баштанництва НААН
Достигання, діб: від посіву до технічної  стиглості – 130. 
Призначення: як спеція у свіжому і переробленому вигляді.
Коренеплід: довжина, см: 25-30 см; діаметр, см: 5-6 см.
Форма коренеплоду: конічний з поступовим збігом.
Рекомендована густота посіву, млн. насінин/га: 0,6-0,8.
Урожайність коренеплодів, т/га: 55-70.
Стійкість до хвороб:  практична групова стійкість до 
хвороб. 
Лежкість коренеплодів, %: 89.
Особливості: стійкий проти осипання насіння, стабільна 
врожайність при різних погодних умовах; високий вміст 
пектину.

Компанія-оригінатор:
Інститут овочівництва і баштанництва НААН
Достигання, діб: від масових сходів до технічної стиглості 
– 90-110. 
Призначення: як спеція у свіжому і переробленому вигляді.
Коренеплід: довжина, см: 18-20 см.
Форма коренеплоду: округло-сплюснутий.
Рекомендована густота посіву, млн. насінин/га: 0,6-0,8.
Урожайність коренеплодів, т/га: 60-70.
Стійкість до хвороб: практична групова стійкість до 
хвороб. 
Лежкість коренеплодів, %: 94.
Особливості: легко висмикується з ґрунту, придатний для 
важких ґрунтів.

ПЕТРИК ЖИВЧИК

ПАСТЕРНАК

Компанія-оригінатор:
Інститут овочівництва і баштанництва НААН
Достигання, діб: від посіву до збирання зеленої маси – 75, 
технічної – 120. 
Призначення: салатного, консервного, парфумерного, 
лікувального, як спеція.
Коренеплід: довжина, см: 22-30 см; діаметр, см: 3-4.
Форма коренеплоду: конічний з сильним збігом.
Рекомендована густота посіву, млн. насінин/га: 0,6-0,8.
Урожайність коренеплодів, т/га: 31-35.
Стійкість до хвороб: практична групова стійкість до хвороб. 
Особливості: дружно віддає врожай у період пучкової 
стиглості зеленої маси, стійкий проти осипання насіння, 
стабільна врожайність при різних погодних умовах, високий 
вміст вітаміну С.

Компанія-оригінатор:
Інститут овочівництва і баштанництва НААН
Достигання, діб: від посіву до збирання зеленої маси – 
52-62, технічної – 115. 
Призначення: для конвеєрного вирощування, салатного, 
консервного, лікувального, як спеція.
Коренеплід: довжина, см: 21-26 см; діаметр, см: 4-5.
Форма коренеплоду: конічний зі збігом, має випуклу 
голівку.
Рекомендована густота посіву, млн. насінин/га: 0,6-0,8.
Урожайність коренеплодів, т/га: 35-37.
Стійкість до хвороб: практична групова стійкість до хвороб. 
Лежкість коренеплодів, %: 92. 
Особливості: високий вміст вітаміну С, коренеплоди 
витримують зимування у грунті.

БІЛЯВКА ХАРКІВ’ЯНКА

ПЕТРУШКА
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Компанія-оригінатор:
Інститут овочівництва і баштанництва НААН
Достигання, діб: від масових сходів до товарної стиглості – 25.
Призначення: для свіжого споживання.
Загальна врожайність зелені, т/га: 18-19.
Маса, г: 145-165.
Рекомендована густота посіву, млн. насінин/га: 2,5.
Вміст: сухої речовини, %: 8; загального цукру, %: 2,1;  
вітаміну С, мг/100 г: 34,1.
Особливості: дружнодостигаючий, врожайний, 
холодостійкий, високовітамінний. 

Компанія-оригінатор:
Інститут овочівництва і баштанництва НААН
Достигання, діб: від масових сходів до товарної стиглості – 
17-20.
Призначення: для свіжого споживання.
Загальна врожайність зелені, т/га: 9,8.
Маса, г: 150-174.
Рекомендована густота посіву, млн. насінин/га: 2,5.
Вміст: сухої речовини, %: 5,3; загального цукру, %: 0,8; 
вітаміну С, мг/100 г: 26,1.
Особливості: стійкість проти стеблування, здатність 
формувати товарні рослини в умовах посухи і високих 
температур у відкритому ґрунті. 

Компанія-оригінатор:
Інститут овочівництва і баштанництва НААН
Достигання, діб: від масових сходів до товарної стиглості – 
18-20.
Призначення: для свіжого споживання.
Загальна врожайність зелені, т/га: 9,8-14,5.
Маса, г: 100-110.
Рекомендована густота посіву, млн. насінин/га: 2,5.
Вміст: сухої речовини, %: 9; загального цукру, %: 1; 
вітаміну С, мг/100 г: 44,3.
Особливості: дружнодостигаючий, врожайний, 
посухостійкий. 

Компанія-оригінатор:
Інститут овочівництва і баштанництва НААН
Достигання, діб: від масових сходів до товарної стиглості – 
17-19.
Призначення: для свіжого споживання.
Загальна врожайність зелені, т/га: 9,3.
Маса, г: 153-185.
Рекомендована густота посіву, млн. насінин/га: 2,5.
Вміст: сухої речовини, %: 6,4; загального цукру, %: 0,8; 
вітаміну С, мг/100 г: 35,9.
Особливості: стійкість проти стеблування, здатність 
формувати товарні рослини в умовах посухи і високих 
температур у відкритому ґрунті. 

ВЕЛЬМОЖА

МЕРЕФ’ЯНСЬКИЙ

ГУСАР

СЛОБОЖАНСЬКИЙ

САЛАТ ЛИСТКОВИЙ

новинка

новинка новинка
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Компанія-оригінатор:
Інститут овочівництва і баштанництва НААН
Достигання, діб: від масових сходів до стеблування – 30-44, 
цвітіння –  51-71, утворення насіння – 89-105.
Призначення: універсальне.
Розетка: розлога, 6-10 крупних листків; висота, см: 29-33. 
Черешок: довжина, см: 5-6.
Насіннєвий кущ: висота, см: 108-132.
Урожайність, т/га: розетки листків – 10,5-36,2; в технічній 
стиглості –  21,6-53,2; насіння – 0,1-1,4.
Стійкість до хвороб: відносно стійкий.
Особливості: високоароматичний, зберігається у закритому 
ґрунті.

ХАРКІВСЬКИЙ 85

КРIП ЗАПАШНИЙ 

Компанія-оригінатор:
Інститут овочівництва і баштанництва НААН
Достигання, діб: від масових сходів до товарної стиглості 
21-22.
Призначення: для свіжого споживання.
Загальна врожайність зелені, т/га: 21,2.
Маса, г: 139,6.
Рекомендована густота посіву, млн. насінин/га: 0,6-1,0.
Вміст: сухої речовини, %: 15,3; загального цукру, %: 1,92; 
вітаміну С, мг/100 г: 84,02; нітратів, мг/кг: 290.
Особливості: стійкий до стеблування, придатний до 
загущених посівів, для вирощування в усіх зонах України у 
відкритому і захищеному ґрунті.

ПЕРЕМОЖЕЦЬ

ШПИНАТ ГОРОДНІЙ

КВАСОЛЯ ЗВИЧАЙНА

Компанія-оригінатор:
Інститут овочівництва і баштанництва НААН
Достигання, діб: від масових сходів до біологічної стиглості 
зерна – 75-80. Призначення: у кулінарії.
Висота рослини: 28-35 см.
Зерно: довжина – 1,2-1,3 см, ширина – 0,5-0,6 см.
Зерно колір: світло коричневий.
Боби: напівцукрові, довжина – 11-12 см, ширина – 0,7-0,8 см. 
Урожайність зерна, т/га: 1,2-1,3. Кількість в бобі, шт.: 5-6.
Маса зерна (1000 шт.), г: 230-300.
Вміст у технічно стиглих зелених бобах: сухої речовини – 
9,0 %, загального цукру – 2,21 %, аскорбінової кислоти – 
22,3 мг/100 г.
Особливості: скоростиглий, жовте забарвлення технічно 
стиглого бобу, овочевого напряму споживання.

Компанія-оригінатор:
Інститут овочівництва і баштанництва НААН
Достигання, діб: від масових сходів до біологічної 
стиглості зерна – 90-95. Призначення: у кулінарії.
Висота рослини: 45-50 см.
Зерно: довжина – 1,1-1,3 см, ширина – 0,8-0,9 см.
Зерно колір: світло зелений
Урожайність зерна, т/га: 1,9-2,3. Кількість в бобі, шт.: 5-6.
Маса зерна (1000 шт.), г: 350-470.
Вміст у насінні: загального цукру – 5,90 %, крохмалю – 
44 %, білка – 21 %.
Особливості: середньостиглий,зернового напряму 
споживання.

ГОТИКА ДАР
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Компанія-оригінатор:
Інститут овочівництва і баштанництва НААН
Достигання, діб: від масових сходів до біологічної стиглості 
зерна – 75-80. Призначення: у кулінарії.
Висота рослини: 44-50 см.
Зерно: довжина – 1,0-1,2 см, ширина – 0,2-0,3 см.
Зерно колір: білий. Боби: довжина – 12-14 см, ширина – 0,9-1,3 см. 
Урожайність зерна, т/га: 2,2. Кількість в бобі, шт.: 5-6.
Маса зерна (1000 шт.), г: 280-350.
Вміст у технічно стиглих зелених бобах: сухої речовини – 
8,5 %, загального цукру – 2,24 %, аскорбінової кислоти – 20,12 
мг/100 г.
Особливості: скоростиглий, універсального напряму 
споживання (овочевого і зернового).

ШАХИНЯ

КВАСОЛЯ ЗВИЧАЙНА

Компанія-оригінатор:
Інститут овочівництва і баштанництва НААН
Термін дозрівання, діб: 70, середньостигла. 
Маса плоду, кг: 2,0-2,4.
Урожайність, т/га: 37,0-40,0.
Форма плоду: овальний.
Забарвлення плоду: жовто-оранжеве, без візерунка, 
поверхня гладенька, іноді злегка сегментована.
М’якуш: середній, білий або блідо-кремовий, із зеленкуватим 
відтінком біля кори, ніжнозернистий, солодкий. 
Стійкість до хвороб: досить стійкий.
Використання: універсальне.
Особливості: дружно віддає врожай, для вирощування у 
Степовій і Лісостеповій зонах.

Компанія-оригінатор:
Інститут овочівництва і баштанництва НААН
Термін дозрівання, діб: 118-120, ранньостиглий. 
Маса плоду, кг: 4-8.
Урожайність, т/га: 20,0-40,0.
Форма плоду: овальний.
Забарвлення плоду: нестиглих плодів – темно-зелене, 
стиглих – жовте.
Візерунок кори: широкі поздовжні розірвані у вигляді плям 
смуги, у нестиглих плодів – темно-зелені, у стиглих – оранжеві.
Забарвлення м’якуша: апельсиновий.
Стійкість до хвороб: порівняно стійкий до хвороб.
Використання: універсальне.
Особливості: смакові якості високі, вміст сухої речовини 
8-12 %, загального цукру 7-8 %, каротину 2,7-3,4 мг%, 
транспортабельність і лежкість середні.

КРИНИЧАНКАМОЗОЛІЇВСЬКИЙ 15

ГАРБУЗ ДИНЯ
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Компанія-оригінатор:
Інститут овочівництва і баштанництва НААН
Термін дозрівання, діб: 70-79, ранньостиглий. 
Маса плоду, кг: 1,6-6. Форма плоду: куляста.
Забарвлення плоду: темно-зелене. Візерунок: відсутній.
Забарвлення м’якуша: карміново-червоний.
Стійкість до хвороб: відносно стійкий до фузаріозного 
в’янення.
Особливості: холодостійкий, стійкий проти дефіциту 
освітлення, придатний для одноразового збирання, для 
вирощування у відкритому і захищеному ґрунті.

Компанія-оригінатор:
Інститут овочівництва і баштанництва НААН
Термін дозрівання, діб: 80-85, середньоранній.
Маса плоду, кг: 3,1-4,0. Форма плоду: округло овальна.
Забарвлення плоду: темно зелене з сизим нальотом.
Візерунок: відсутній.
Забарвлення м’якуша: рожевий.
Стійкість до хвороб: відносно стійкий до антракнозу, 
фузаріозного в’янення, борошнистої роси.
Особливості: холодостійкий, смакові якості відмінні, 
придатний до транспортування і довготривалого (понад 60 
діб) зберігання, чуйний до високої технології. 

МАКС ПЛЮС ОГОНЬОК

КАВУН

Компанія-оригінатор:
Інститут овочівництва і баштанництва НААН
Термін дозрівання, діб: 70-75, ранньостиглий.
Маса плоду, кг: 2,8-3,1. Форма плоду: куляста.
Забарвлення плоду: біле.
Візерунок: ледь помітні сегменти світлого відтінку та 
мармуровість.
Забарвлення м’якуша: золотистий.
Стійкість до хвороб: відносно стійкий до антракнозу, 
фузаріозного в’янення, борошнистої роси.
Особливості: м’якуш жовтого кольору, не містить пігменту 
лікопіну, для вирощування у відкритому та захищеному 
ґрунті.

Компанія-оригінатор:
Інститут овочівництва і баштанництва НААН
Термін дозрівання, діб: 65-69, ранньостиглий.
Маса плоду, кг: 2,8-3,5. Форма плоду: куляста.
Забарвлення плоду: світло зелене.
Візерунок: зелені широкі розмиті смуги.
Забарвлення м’якуша: рожево-червоний.
Стійкість до хвороб: відносно стійкий до антракнозу, 
фузаріозного в’янення, борошнистої роси.
Особливості: товарність висока 90-97 %, смакові 
якості відмінні, придатний до транспортування і 
середньострокового (понад 30 діб) зберігання.

КАЗКА F1 СОНЯЧНЕ СЯЙВО
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Компанія-оригінатор:
Інститут овочівництва і баштанництва НААН
Термін дозрівання, діб: 65-79, ранньостиглий.
Маса плоду, кг: 2,8-3,5. Форма плоду: куляста.
Забарвлення плоду: світло зелене. Візерунок: зелені 
широкі розмиті смуги.
Забарвлення м’якуша: шарлаховий.
Стійкість до хвороб: відносно стійкий до антракнозу, 
фузаріозного в’янення, борошнистої роси.
Особливості: холодостійкий, смакові якості відмінні, 
придатний до транспортування і середньострокового 
(понад 20 діб) зберігання.

Компанія-оригінатор:
Інститут овочівництва і баштанництва НААН
Термін дозрівання, діб: 80, ранньостиглий.
Маса плоду, кг: 2,5-3,0. Форма плоду: куляста.
Забарвлення плоду: чорно-зелене.
Візерунок: злегка помітні чорно-зелені смуги з синім 
нальотом.
Забарвлення м’якуша: злегка помітні чорно-зелені смуги 
з синім нальотом.
Стійкість до хвороб: відносно стійкий до антракнозу, 
фузаріозного в’янення, борошнистої роси.
Особливості: засолювальний, стійкий проти посухи, 
тривалого похолодання та різких добових коливань 
температури.

ЧОРНОГОРЕЦЬ ШАРМ

КАВУН

Компанія-оригінатор:
Інститут овочівництва і баштанництва НААН
Термін дозрівання, діб: 80-84,середньоранній.
Маса плоду, кг: 2,5-3,0. Форма плоду: куляста.
Забарвлення плоду: біле зі світло-салатним відтінком.
Візерунок: середнього розміру салатні смуги зі слабким 
восковим нальотом.
Забарвлення м’якуша: рожево-малиновий.
Стійкість до хвороб: відносно стійкий до антракнозу.
Особливості: засолювальний, транспортабельний, 
лежкий, придатний для механізованого збирання, 
відносно стійкий проти посухи. 

ШИРОНІНСЬКИЙ
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Компанія оригінатор: 
Дніпропетровська дослідна станція ІОБ НААН
Автори: Галка О.Т.
Термін дозрівання, діб: 95–100, середньопізній.
Маса плоду, кг: 5,0–6,0 (окремі до 10,0–14,0). Форма 
плоду: округло-видовжена.
Урожайність, т/га: 40,0–50,0.
Забарвлення плоду: світло-зелене. Візерунок: темно-
зелені широкі шипуваті смуги. 
Забарвлення м’якуша: рожевий. Хімічний склад 
м’якуша: вміст сухої розчинної речовини – 10,4%, 
загального цукру – 7,5%, вітаміну С – 8,4 мг%.
Стійкість до хвороб: відносно стійкий. 
Особливості: відмінні смакові якості (4,9–5,0 бали), висока 
транспортабельність і лежкість (до трьох місяців).

Компанія оригінатор: 
Дніпропетровська дослідна станція ІОБ НААН
Автори: Сич З.Д., Сич І.М.
Термін дозрівання, діб: 80–85, середньоранній.
Маса плоду, кг: 3,0–4,0. Форма плоду: округла.
Урожайність, т/га: 35,0–40,0.
Забарвлення плоду: світло-зелене. Візерунок: темно-
зелені вузькі шипуваті смуги. 
Забарвлення м’якуша: малиновий. Хімічний склад 
м’якуша: вміст сухої розчинної речовини – 10,2%, 
загального цукру – 6,7%, вітаміну С – 6,1 мг%.
Стійкість до хвороб: відносно стійкий. 
Особливості: урожайний; високоякісний (смакові якості – 
4,5–4,7 бали); придатний для переробки насіння на олію.

Компанія оригінатор:
Дніпропетровська дослідна станція ІОБ НААН
Автори: Сидорка І.В., Сидорка В.О., Заверталюк В.Ф., 
Полівода Л.І., Звєрєва А.П.
Термін дозрівання, діб: 68–70, ранньостиглий.
Маса плоду, кг: 3,0–3,2. Форма плоду: округла.
Урожайність, т/га: 28–32. 
Забарвлення плоду: темно-зелене. Візерунок: чорні 
вузькі смуги. 
Забарвлення м’якуша: рожевий. Хімічний склад 
м’якуша: вміст сухої розчинної речовини – 9,0%, 
загального цукру – 7,9%, вітаміну С – 9,0 мг%.
Стійкість до хвороб: відносно стійкий. 
Особливості: скоростиглий; дружна віддача урожаю 
(період від першого до останнього збирання 6 діб); високі 
смакові якості плодів (4,6–4,7 бали). 

Компанія оригінатор:
Дніпропетровська дослідна станція ІОБ НААН
Автори: Сич З.Д., Сидорка І.В., Полівода Л.І., Колесник І.І.
Термін дозрівання, діб: 95–100, середньопізній.
Маса плоду, кг: 2,5–3,7. Форма плоду: округла.
Урожайність, т/га: 32,0–37,0.
Забарвлення плоду: зелене. Візерунок: темно-зелені 
середні шипуваті смуги. 
Забарвлення м’якуша: рожевий. Хімічний склад 
м’якуша: вміст сухої розчинної речовини – 9,0%, 
загального цукру – 6,5%, вітаміну С – 6,3 мг%.
Стійкість до хвороб: відносно стійкий. 
Особливості: висока транспортабельність (плоди не 
розтріскуються); стійкий проти посухи; високопридатний 
для засолювання; високі смакові якості (4,6–4,8 бали).

КАВУН

АРСЕНАЛ

ЗОРЯНИЙ

ВЕЛЕС

МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ 60
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Компанія оригінатор: 
Дніпропетровська дослідна станція ІОБ НААН
Автори: Сич З.Д., Сич І.М., Лєбєдєва А.Т., Кузьміна І.М.
Термін дозрівання, діб: 62–64, ультраскоростиглий.
Маса плоду, кг: 1,4–2,0. Форма плоду: округла.
Урожайність, т/га: 20,0–25,0.
Забарвлення плоду: зелене без чітко вираженого 
візерунку.
Забарвлення м’якуша: карміново-червоний. Хімічний 
склад м’якуша: вміст сухої розчинної речовини – 9,7%, 
загального цукру – 7,3%, вітаміну С – 7,1 мг%.
Стійкість до хвороб: відносно стійкий. 
Особливості:  ультраскоростиглий, придатний для 
вирощування в Лісостепу і Поліссі України; порційні плоди; 
дружна віддача врожаю; добрі смакові якості (4,4–4,6 бали).

Компанія оригінатор: 
Дніпропетровська дослідна станція ІОБ НААН
Автори: Сич З.Д., Сидорка І.В., Заверталюк В.Ф.
Термін дозрівання, діб: 86–95, середньостиглий.
Маса плоду, кг: 3,0–4,0. Форма плоду: округла.
Урожайність, т/га: 27,0–31,0. 
Забарвлення плоду: світло-зелене. Візерунок: зелені 
вузькі шипуваті смуги.
Забарвлення м’якуша: яскраво рожевий. Хімічний 
склад м’якуша: вміст сухої розчинної речовини – 9,5%, 
загального цукру – 6,6%, вітаміну С – 6,0 мг%.
Стійкість до хвороб: відносно стійкий. 
Особливості: пластичність (здатність формувати сталу 
урожайність у різні роки); стійкість до посухи і антракнозу; 
високі смакові якості (4,6–4,8 бали).

Компанія оригінатор: 
Дніпропетровська дослідна станція ІОБ НААН
Автори: Сич З.Д., Сич І.М., Лєбєдєва А.Т., Полівода Л.І.
Термін дозрівання, діб: 73–75, ультраскоростиглий гібрид.
Маса плоду, кг: 2,5–3,0. Форма плоду: округла.
Урожайність, т/га: 20,0–25,0.
Забарвлення плоду: темно-зелене без чітко вираженого 
візерунку. 
Забарвлення м’якуша: червоний. Хімічний склад 
м’якуша: вміст сухої розчинної речовини – 9,0%, 
загального цукру – 8,1%, вітаміну С – 7,9 мг%.
Стійкість до хвороб: відносно стійкий. 
Особливості: висока однорідність; холодостійкість; дружність 
достигання; ультраскоростиглість; підвищена стійкість проти 
фузаріозного в’янення; високі смакові якості (4,6–4,8 бали).

Компанія оригінатор: 
Дніпропетровська дослідна станція ІОБ НААН
Автори: Сич З.Д., Книш Г.І.
Термін дозрівання, діб: 85–90, середньостиглий.
Маса плоду, кг: 3,7–6,0. Форма плоду: округла.
Урожайність, т/га: 32–35. 
Забарвлення плоду: зелене. Візерунок: темно-зелені 
широкі шипуваті смуги. 
Забарвлення м’якуша: рожевий. Хімічний склад 
м’якуша: вміст сухої розчинної речовини – 10,6%, 
загального цукру – 8,5%, вітаміну С – 8,0 мг%.
Стійкість до хвороб: відносно стійкий. 
Особливості: високоврожайний, стійкий проти посухи і 
розтріскування, конкурентоспроможний, високі смакові 
якості. 

НІКОПОЛЬСЬКИЙ

ПІВНІЧНЕ СЯЙВО

ОБРІЙ F1

СЕРПЕНЬ

КАВУН
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Компанія оригінатор: 
Дніпропетровська дослідна станція ІОБ НААН
Автори: Сич З.Д., Сич І.М., Сидорка І.В.
Термін дозрівання, діб: 78–85, середньоранній.
Маса плоду, кг: 3,7–6,0. Форма плоду: циліндрична.
Урожайність, т/га: 35–40. Дуже відзивається на зрошування, 
при поливі урожайність підвищується у 1,5–2 рази.
Забарвлення плоду: світло-зелене. Візерунок: темно-
зелена крупна мозаїка.
Забарвлення м’якуша: рожевий. Хімічний склад 
м’якуша: вміст сухої розчинної речовини – 11,7%, 
загального цукру – 9,2%, вітаміну С – 10,0 мг%.
Стійкість до хвороб: відносно стійкий. 
Особливості: стійкий проти перезрівання і мацерації 
плодів (зберігання до двох місяців); висока товарність 
плодів; висока транспортабельність; відмінні смакові якості 
(4,9–5,0 бали).

Компанія оригінатор: 
Дніпропетровська дослідна станція ІОБ НААН
Автори: Сич З.Д., Сидорка І.В., Полівода Л.І., Заверталюк В.Ф.
Термін дозрівання, діб: 85–95, середньостиглий.
Маса плоду, кг: 2,8–4,0 (окремі до 5,0–6,0). Форма плоду:
округла. Урожайність, т/га: 36,0–40,0.
Забарвлення плоду: біле. Візерунок: світло-салатові 
широкі шипуваті смуги.
Забарвлення м’якуша: рожевий. Хімічний склад 
м’якуша: вміст сухої розчинної речовини – 10,4%, 
загального цукру – 7,5%, вітаміну С – 8,4 мг%.
Стійкість до хвороб: відносно стійкий. 
Особливості: високостійкий до сонячних опіків, 
перезрівання та мацерації м’якуша; висока 
транспортабельність і лежкість (до двох місяців); високі 
смакові якості (4,8–5,0 бали).

Компанія оригінатор: 
Дніпропетровська дослідна станція ІОБ НААН
Автори: Сич З.Д., Сич І.М.
Термін дозрівання, діб: 96–100, середньопізній.
Маса плоду, кг: 3,0–5,0. Форма плоду: округло-видовжена.
Урожайність, т/га: 40,0–47,0.
Забарвлення плоду: світло-зелене. Візерунок: темно-
зелені широкі шипуваті смуги.
Забарвлення м’якуша: рожевий. Хімічний склад 
м’якуша: вміст сухої розчинної речовини – 10,9%, 
загального цукру – 8%, вітаміну С – 9,1 мг%.
Стійкість до хвороб: відносно стійкий. 
Особливості: листок нерозсічений; висока врожайність; 
високоякісна продукція в осінній період; зберігання до 
двох місяців; висока стійкість проти фузаріозного в’янення і 
антракнозу; високі смакові якості (4,7–4,8 бали).

Компанія оригінатор: 
Дніпропетровська дослідна станція ІОБ НААН
Автори: Книш Г.І., Сич З.Д., Сич І.М., Лапіна З.В., Приходько В.М.
Термін дозрівання, діб: 85–90, середньостиглий.
Маса плоду, кг: 3,0–4,0. Форма плоду: округла.
Урожайність, т/га: 30,0–35,0.
Забарвлення плоду: світло-зелене. Візерунок: темно-
зелені широкі фестончаті смуги. 
Забарвлення м’якуша: рожевий. Хімічний склад 
м’якуша: вміст сухої розчинної речовини – 10,5%, 
загального цукру – 8,5%, вітаміну С – 9,3 мг%.
Стійкість до хвороб: відносно стійкий. 
Особливості: висока стійкість проти посухи і баштанної 
попелиці; відноситься до сортотипу Кримсон; високі 
смакові якості (4,6–4,8 бали).

СІЧЕСЛАВ

ФАВОРИТ

СКАРБ

ЧУМАК

КАВУН
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Компанія оригінатор: 
Дніпропетровська дослідна станція ІОБ НААН
Автори: Томасон Р.Ю., Палінчак О.В., Сич З.Д., Полівода Л.І.
Термін дозрівання, діб: 80–84, середньостиглий.
Маса плоду, кг: 1,0–1,6. Урожайність, т/га: 18,0–25,0.
Форма плоду: округла.
Забарвлення плоду: жовто-оранжеве, без візерунка, 
поверхня гладенька, сітка відсутня або слабка, незв’язана.
М’якуш: білий, середній, ніжний, щільний, соковитий, 
солодкий. Хімічний склад м’якуша: вміст сухої розчинної 
речовини – 11,0%, загального цукру – 7,9%, вітаміну С – 
20,3 мг%. Смакові якості високі – 4,6–4,8 бали.
Стійкість до хвороб: середньостійкий. 
Особливості: високоврожайний, стабільно висока якість 
свіжої продукції. Транспортабельність і лежкість середня. 
Посухостійкий.

Компанія оригінатор: 
Дніпропетровська дослідна станція ІОБ НААН
Автори: Томасон Р.Ю., Палінчак О.В., Сич З.Д., Полівода Л.І., 
Дроздік О.О., Цьок Л.В.
Термін дозрівання, діб: 58–62, ранньостиглий.
Маса плоду, кг: 0,7–0,9.  Урожайність, т/га: 9,0–10,3.
Форма плоду: короткоовальна. Забарвлення плоду:
жовто-оранжеве, без візерунка, поверхня гладенька, сітка 
слабка, нещільна, слабкозв’язана, мілкочарункова.
М’якуш: білий, середній, ніжний, картоплянистий, сокови-
тий, солодкий. Хімічний склад м’якуша: вміст сухої роз-
чинної речовини – 9,6%, загального цукру – 6,7%, вітаміну 
С – 19,8 мг%. Смакові якості середні – 4,0–4,4 бали.
Стійкість до хвороб: відносно стійкий. 
Особливості: рослина короткоплетиста, ультраранньо-
стиглий, порційні плоди. Транспортабельність і лежкість 
середня. Посухостійкий.

Компанія оригінатор: 
Дніпропетровська дослідна станція ІОБ НААН
Автори: Томасон М.І., Палінчак О.В., Заверталюк В.Ф., 
Дроздік О.О., Бойко В.А.
Термін дозрівання, діб: 81–83, середньостиглий.
Маса плоду, кг: 1,3–1,9 (окремі до 6,0). Урожайність, т/га:
24,2–26,7. Форма плоду: широкоовальна.
Забарвлення плоду: брунатно-оранжеве, без візерунка, по-
верхня гладенька, плід злегка зморшкуватий біля плодоніж-
ки, сітка слабка, нещільна, незв’язана, крупночарункова. 
М’якуш: білий, середній, ніжний, маслянистий, соковитий, 
солодкий. Хімічний склад м’якуша: вміст сухої розчинної 
речовини – 9,9%, загального цукру – 6,7%, вітаміну С – 
16,1 мг%. Смакові якості високі – 4,7–4,8 бали.
Стійкість до хвороб: середньостійкий. 
Особливості: високоврожайний, високоякісний, подовжує 
період споживання свіжої продукції дині до вересня–жовтня. 
Транспортабельність і лежкість середня. Посухостійкий.

Компанія оригінатор: 
Дніпропетровська дослідна станція ІОБ НААН
Автори: Томасон Р.Ю., Томасон М.І., Сич З.Д.
Термін дозрівання, діб: 85–92, середньостиглий.
Маса плоду, кг: 1,2–3,0 (окремі до 5,0).
Урожайність, т/га: 18,0–28,0. Форма плоду: овальна.
Забарвлення плоду: жовто-оранжеве, без візерунка, 
поверхня гладенька, сітка середня, щільна, незв’язана, 
середньочарункова. М’якуш: білий, середній, ніжний, дуже 
щільний, соковитий, солодкий.
Хімічний склад м’якуша: вміст сухої розчинної речовини – 
11,1%, загального цукру – 8,1%, вітаміну С – 18,4 мг%. Смакові 
якості високі – 4,4–4,9 балів.
Стійкість до хвороб: середньостійкий. 
Особливості: високоврожайний, високоякісний, придатний 
до транспортування на далекі відстані і тривалого зберігання 
(15–30 діб). Посухостійкий. 

ДИНЯ

БЕРЕГИНЯ 

ДУМКА

ДАЯНА

ЗАБАВКА
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Компанія оригінатор: 
Дніпропетровська дослідна станція ІОБ НААН
Автори: Томасон Р.Ю., Палінчак О.В.
Термін дозрівання, діб: 80–82, середньостиглий.
Маса плоду, кг: 1,3–1,7 (окремі до 4,0). 
Урожайність, т/га: 18,0–22,0.
Форма плоду: коротко-овальна або округла.
Забарвлення плоду: жовто-оранжеве та оранжеве, без 
візерунка, поверхня гладенька, сітка на початку достигання 
часткова (біля основи чи вершини плода), зв’язана (серед-
ньочарункова), середня, ніжна. М’якуш: білий, середній, 
ніжний, щільний, соковитий, солодкий.
Хімічний склад м’якуша: вміст сухої розчинної речови-
ни – 11,3%, загального цукру – 8,1%, вітаміну С – 16,0 мг%. 
Смакові якості високі – 4,4–4,8 бали.
Стійкість до хвороб: середньостійкий. 
Особливості: високоврожайний, високоякісний, при-
вабливе забарвлення та інтенсивний аромат плодів. 
Транспортабельність і лежкість середня. Посухостійкий.

Компанія оригінатор: 
Дніпропетровська дослідна станція ІОБ НААН
Автори: Томасон Р.Ю., Томасон М.І., Сич З.Д., Сич І.М.
Термін дозрівання, діб: 84–94, середньостиглий.
Маса плоду, кг: 1,0–1,5 (окремі до 2,4).
Урожайність, т/га: 17,0–25,0.
Форма плоду: короткоовальна.
Забарвлення плоду: оранжеве, без візерунка, 
поверхня гладенька, сітка середня, нещільна, незв’язана, 
середньочарункова. М’якуш: білий, середній, ніжний, 
щільний, соковитий, дуже солодкий.
Хімічний склад м’якуша: вміст сухої розчинної речовини – 
12,0%, загального цукру – 8,7%, вітаміну С – 18,0 мг%. Смакові 
якості високі – 4,9–5,0 балів.
Стійкість до хвороб: середньостійкий. 
Особливості: стабільно висока якість продукції, добре 
зберігається (15–20 діб), транспортабельність середня. 
Посухостійкий.

Компанія оригінатор: 
Дніпропетровська дослідна станція ІОБ НААН
Автори: Томасон Р.Ю., Галка О.Т., Томасон М.І., Кононенко А.І.
Термін дозрівання, діб: 83–85, середньостиглий.
Маса плоду, кг: 1,3–1,7 (окремі до 3,5).
Урожайність, т/га: 18,0–26,0. Форма плоду: овальна.
Забарвлення плоду: жовте, без візерунка, поверхня сег-
ментована, сітка часткова (біля основи чи вершини плода), 
зв’язана (крупночарункова), середня, ніжна.
М’якуш: білий або блідо-зелений, товстий, ніжний, масля-
нистий, солодкий, з динним ароматом. 
Хімічний склад м’якуша: вміст сухої розчинної речови-
ни – 10,0%, загального цукру – 8,5%, вітаміну С – 15,0 мг%. 
Смакові якості середні – 4,0–4,4 балів.
Стійкість до хвороб: відносно стійкий. 
Особливості: сильний динний аромат, танучий м’якуш; 
посухостійкий та холодостійкий.

Компанія оригінатор: 
Дніпропетровська дослідна станція ІОБ НААН
Автори: Томасон Р.Ю., Томасон М.І., Сущенко К.О., Сич З.Д.
Термін дозрівання, діб: 69–70, ранньостиглий.
Маса плоду, кг: 1,1–1,5. Урожайність, т/га: 14,0–18,0.
Форма плоду: округла.
Забарвлення плоду: лимонно-жовте, без візерунка, по-
верхня сегментована, сітка часткова (біля основи чи вер-
шини плода), зв’язана (крупночарункова), середня, ніжна.
М’якуш: білий з кремовим відтінком, середній, ніжний, 
танучий солодкий, з сильним динним ароматом.
Хімічний склад м’якуша: вміст сухої розчинної речови-
ни – 10,7%, загального цукру – 7,3%, вітаміну С – 19,0 мг%. 
Смакові якості середні – 4,2–4,5 балів.
Стійкість до хвороб: відносно стійкий. 
Особливості: ранньостиглий, сильний динний аромат, 
ніжний соковитий м’якуш; призначений для місцевого 
споживання. Посухостійкий.

ДИНЯ

ЗЛАТА

ЛИПНЕВА

ІНЕЯ

САМАРСЬКА
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Компанія оригінатор: 
Дніпропетровська дослідна станція ІОБ НААН
Термін дозрівання, діб: 78–80, середньоранній.
Маса плоду, кг: 1,0–1,5 (окремі до 2,5).
Урожайність, т/га: 12,0–14,0. Форма плоду: овальна.
Забарвлення плоду: жовто-оранжеве, без візерунка, 
поверхня гладенька, сітка середня, нещільна, зв’язана 
(середньочарункова), ніжна.
М’якуш: білий, середній, ніжний, волокнистий, соковитий, 
солодкий. 
Хімічний склад м’якуша: вміст сухої розчинної речовини 
– 9,0%, загального цукру – 6,9%, вітаміну С – 20,0 мг%. 
Смакові якості високі – 4,7–4,8 бали.
Стійкість до хвороб: середньостійкий до бактеріозу, 
альтернаріозу, пероноспорозу, борошнистої роси та 
баштанної попелиці.
Особливості: високоврожайний, високоякісний, 
відповідає вимогам українського споживача щодо 
зовнішнього вигляду плоду. Транспортабельність і лежкість 
середня. Посухостійкий.

ДИНЯ

ТІНА

ЧАЙКА

ТІТОВКА
Компанія оригінатор: 
Дніпропетровська дослідна станція ІОБ НААН
Автори: Томасон Р.Ю., Томасон М.І., Томасон Я.Р., Сич З.Д., 
Полівода Л.І., Бєлєвцова Л.О.
Термін дозрівання, діб: 57–65, ранньостиглий.
Маса плоду, кг: 1,1–2,0 (окремі до 3,5). 
Урожайність, т/га: 14,0–18,0. Форма плоду: коротко-овальна. 
Забарвлення плоду: жовто-оранжеве, без візерунка, 
поверхня гладенька, сітка на початку достигання 
часткова (біля основи чи вершини плода), зв’язана 
(середньочарункова), густа або середня, ніжна.
М’якуш: білий, товстий, ніжний, слабоволокнистий, 
соковитий, солодкий, з характерним ароматом дині.
Хімічний склад м’якуша: вміст сухої розчинної речовини – 
10,4%, загального цукру – 7,1%, вітаміну С – 26,8 мг%. 
Смакові якості високі – 4,2–4,8 бали.
Стійкість до хвороб: відносно стійкий. 
Особливості: ультраскоростиглий, висока віддача врожаю 
в першу декаду плодоношення (44–100%), високоякісний. 
Транспортабельність середня (транспортується на недалекі 
відстані). Лежкість середня. Посухостійкий.

Компанія оригінатор: 
Дніпропетровська дослідна станція ІОБ НААН
Автори: Палінчак О.В., Заверталюк В.Ф., Полівода Л.І., 
Дроздік О.О.
Термін дозрівання, діб: 70–72, середньоранній.
Маса плоду, кг: 0,9–1,4 (окремі до 2,5).
Урожайність, т/га: 15,0–16,9. Форма плоду: овальна.
Забарвлення плоду: жовто-оранжеве, без візерунка, 
поверхня гладенька, сітка середня, щільна, зв’язана, 
мілкочарункова. 
М’якуш: білий, середній, ніжний, щільний, соковитий, 
солодкий.
Хімічний склад м’якуша: вміст сухої розчинної 
речовини – 9,6%, загального цукру – 5,8%, вітаміну С – 20,5 
мг%. Смакові якості високі – 4,6–4,7 бали.
Стійкість до хвороб: середньостійкий. 
Особливості: врожайний, високоякісний, високотранспор-
табельний, лежкість середня. Посухостійкий.



41Інститут овочівництва і баштанництва   |   Каталог сортів і гібридів овочевих та баштанних рослин

Компанія оригінатор: 
Дніпропетровська дослідна станція ІОБ НААН
Автори: Колесник І.І.
Ботанічний вид: гарбуз звичайний (Cucurbita pepo L.).
Рослина: напівкущова, головне стебло довжиною 1,5-3,0 м. 
Термін дозрівання, діб: 85–95, ранньостиглий.
Маса плоду, кг: 2,6–3,2. Форма плоду: сплюснута і округла. 
Урожайність, т/га: плодів – 26,0-40,0, насіння – 0,31-0,56. 
Забарвлення плоду: оранжеве. Візерунок: темно-оран-
жеві плямисті широкі смуги. М’якуш: жовто-кремовий, 
товщиною 3,0–5,0 см, хрумкий, середньої щільності, мало 
солодкий. Хімічний склад м’якуша: вміст сухої розчинної 
речовини – 6,0–7,0%, загального цукру – 4,2-4,9%, каротину 
– 2,2-2,8 мг%, вітаміну С – 6,5-7,6 мг%, пектину – 0,4-0,5%. 
Насіння: середнє (1,6–2,2 см), голе, світло-зелене, маса 1000 
ядер – 170-200 г. Стійкість до хвороб: порівняно стійкий. 
Використання: насіння – в кондитерській і олійній промис-
ловості. Особливості: голонасінний, насіння користується 
високим попитом на внутрішньому і світовому ринках.

Компанія оригінатор: 
Дніпропетровська дослідна станція ІОБ НААН
Автори: Колесник І.І., Заверталюк В.Ф., Полівода Л.І., Білай О.В.
Ботанічний вид: гарбуз мускатний (Cucurbita moschata 
Duch. ех Poir.). Рослина: довгостеблова, дуже потужня, го-
ловне стебло довге (3-4 м). Термін дозрівання, діб: 118-
126, середньостиглий. Маса плоду, кг: 2,4-3,4. Форма 
плоду: пряма вкорочена і видовжена перехватка. Урожай-
ність, т/га: плодів – 25,0-30,0, насіння – 0,20-0,27. 
Забарвлення плоду: коричневе, без візерунку. М’якуш: 
інтенсивно-оранжевий, хрумкий, середньої щільності, со-
ковитий, солодкий. Хімічний склад м’якуша: вміст сухої 
розчинної речовини – 6,9-10,6%, загального цукру – 4,8-
6,5%, каротину – 14,6-19,6 мг%, вітаміну С – 11,0-12,6 мг%, 
пектину – 1,3-1,8%. Насіння: мілке і середнє (1,4-1,8 см), 
сірувате, маса 1000 шт. – 130-150 г. 
Стійкість до хвороб: практично стійкий. Використання: 
столове. Особливості: скоростиглий, урожайний, посу-
хостійкий дружно достигає, високі смакові якості, плоди 
придатні для переробки на сік і пюре.

ГАРБУЗ

БАЛЬЗАМ

ГАМЛЕТ

ВАЛОК

ДОЛЯ

Компанія оригінатор: 
Дніпропетровська дослідна станція ІОБ НААН
Автори: Колесник І.І., Галка О.Т., Білей Л.П.
Ботанічний вид: гарбуз великоплідний (Cucurbita maxima 
Duch.). Рослина: кущова, потужна, діаметр куща 0,6-0,7 м. 
Термін дозрівання, діб: 110-120, середньостиглий. 
Маса плоду, кг: 3,0-4,0. Форма плоду: середньосплюснута. 
Урожайність, т/га: плодів –30,0-40,0, насіння – 0,51-0,72. 
Забарвлення плоду: сіре. Візерунок: світло-сірі плями. 
М’якуш: світло-оранжевий, крихкий, соковитий, мало 
солодкий. Хімічний склад м’якуша: вміст сухої розчинної 
речовини – 6,0-8,0%, загального цукру – 4,0-6,0%, каротину – 
3-4 мг%, вітаміну С – 9,0-10,0 мг%, пектину – 1,0-1,2%.
Насіння: середнє і крупне (1,6-2,3 см), біле, маса 1000 шт. – 
250-300 г. Стійкість до хвороб: практично стійкий. 
Використання: столове.
Особливості: придатний для механізованого 
вирощування і збирання за рахунок кущової форми 
рослин і формування природного валка, висока насіннєва 
продуктивність у порівнянні з іншими сортами.

Компанія оригінатор: 
Дніпропетровська дослідна станція ІОБ НААН
Автори: Колесник І.І., Заверталюк В.Ф., Полівода Л.І., Білай О.В.
Ботанічний вид: гарбуз мускатний (Cucurbita moschata 
Duch. ех Poir.). Рослина: ддовгостеблова, дуже потужна, 
головне стебло – 3-4 м. Термін дозрівання, діб: 125-130, 
пізньостиглий. Маса плоду, кг: 4,6–6,2. Форма плоду:
слабосплюснута.  Урожайність, т/га: плодів –36,0-42,0, 
насіння – 0,18-0,25. 
Забарвлення плоду: коричневе, без візерунку. М’якуш: 
темно-оранжевий, хрумкий, середньої щільності, 
соковитий, солодкий. Хімічний склад м’якуша: вміст 
сухої розчинної речовини – 9,6-10,2%, загального цукру – 
6,7-7,5%, каротину – 15,6-18,0 мг%, вітаміну С – 12,0-
13,5 мг%, пектину – 1,5-1,9%.
Насіння: мілке і середнє (1,3-1,7 см), сірувате, маса 
1000 шт. – 130-150 г. Стійкість до хвороб: практично 
стійкий. Використання: столове.
Особливості: високоврожайний, посухостійкий, високі 
смакові якості, найкращий сорт для переробки на сік і пюре.
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ЖДАНА

МАСЛЯНКА

ЛЕЛЬ

НАРОДНИЙ

ГАРБУЗ

Компанія оригінатор: 
Дніпропетровська дослідна станція ІОБ НААН
Автори: Колесник І.І., Сич З.Д., Щербина Т.І., Селегей А.В.
Ботанічний вид: гарбуз звичайний (Cucurbita pepo L.).
Рослина: кущова, середньої потужності, діаметр куща 
60–70 см. Термін дозрівання, діб: 85–95, ранньостиглий.
Маса плоду, кг: 2,7–4,0. Форма плоду: сплюснута (індекс 
плоду – 0,6-0,8). Урожайність, т/га: плодів – 27,0-40,0, на-
сіння – 0,40-0,64. Забарвлення плоду: оранжеве. Візеру-
нок: темно-оранжеві плямисті широкі смуги. М’якуш: жо-
втий, товщиною 3,5-5,0 см, хрумкий, середньої щільності, 
соковитий, мало солодкий. Хімічний склад м’якуша:
вміст сухої розчинної речовини – 6,0-8,0%, загального цу-
кру – 4,2-5,0%, каротину – 2,0-4,0 мг%, вітаміну С – 7,0-8,0 
мг%, пектину – 0,5-0,6%. Насіння: середнє і крупне (1,7-2,0 
см), кремове, маса 1000 шт. – 170-230 г. Стійкість до хво-
роб: порівняно стійкий до хвороб і баштанної попелиці. 
Використання: столове, насіннєве, кормове. 
Особливості: кущовий, придатний до механізованого 
збирання комбайнами, насіння користується високим 
попитом на внутрішньому і світовому ринках.

Компанія оригінатор: 
Дніпропетровська дослідна станція ІОБ НААН
Автори: Колесник І.І., Сич З.Д.,  Селегей А.В.
Ботанічний вид: гарбуз великоплідний (Cucurbita maxima 
Duch.). Рослина: довгостеблова, потужна, головне стебло – 
2,5-3,0 м. 
Термін дозрівання, діб: 125-130, пізньостиглий.
Маса плоду, кг: 3,2-5,0 (окремі до 10,0 кг). Форма плоду: 
сильно- або середньосплюснута. 
Урожайність, т/га: плодів –25,0-35,0, насіння – 0,18-0,28. 
Забарвлення плоду: сіре. Візерунок: ледь помітна 
світло-сіра плямистість. М’якуш: червоно-оранжевий, 
хрумкий, щільний, середньосоковитий, дуже солодкий. 
Хімічний склад м’якуша: вміст сухої розчинної речовини 
– 12,0-14,0% (до 15,0-16,0%), загального цукру – 7,5-9,0%, 
каротину – 12-15 мг%, вітаміну С – 13,0-14,0 мг%, пектину – 
1,7-2,0%. Насіння: середнє і крупне (1,6-2,5 см), світло-ко-
ричневе, маса 1000 шт. – 250-350 г. Стійкість до хвороб:
практично стійкий. Використання: столове.
Особливості: високі смакові якості, придатний для дов-
готривалого зберігання, для використання в кулінарії і 
переробки на гарбузові консерви.

Компанія оригінатор: 
Дніпропетровська дослідна станція ІОБ НААН
Автори: Колесник І.І., Заверталюк В.Ф.
Ботанічний вид: гарбуз великоплідний (Cucurbita maxima 
Duch.). Рослина: довгостеблова, потужна, головне стебло – 2,5-
3,0 м.  Термін дозрівання, діб: 108-125, середньостиглий.
Маса плоду, кг: 7,5-10,0 (окремі до 15,0-20,0). Форма плоду: 
середньосплюснута і округла. Урожайність, т/га: плодів –40,0-
60,0, насіння – 0,32-0,54. 
Забарвлення плоду: рожеве з оранжевим відтінком. Візеру-
нок: кремові міжсегментні смуги. М’якуш: світло-оранжевий, 
крихкий, соковитий, мало солодкий. Хімічний склад м’якуша: 
вміст сухої розчинної речовини – 4,0-6,0%, загального цукру 
– 3,0-4,0%, каротину – 3-4 мг%, вітаміну С – 9,0-11,4 мг%, пекти-
ну – 0,9-1,2%. Насіння: середнє і крупне (2,0-2,5 см), біле, маса 
1000 шт. – 300-400 г. Стійкість до хвороб: практично стійкий.
Використання: універсальне (кормового, насіннєвого при-
значення). Особливості: високоврожайний, висока насіннєва 
продуктивність, насіння користується високим попитом на вну-
трішньому і світовому ринках.

Компанія оригінатор: 
Дніпропетровська дослідна станція ІОБ НААН
Автори: Колесник І.І., Білай О.В.
Ботанічний вид: гарбуз звичайний (Cucurbita pepo L.).
Рослина: довго стеблова, головне стебло довжиною 1,5-3,0 м. 
Термін дозрівання, діб: 85-95, ранньостиглий.
Маса плоду, кг: 2,5-4,0. Форма плоду: сплюснута і корот-
ко-овальна. Урожайність, т/га: плодів – 20,0-30,0, насіння 
– 0,28-0,48. Забарвлення плоду: оранжеве. Візерунок: тем-
но-оранжеві плямисті широкі смуги. М’якуш: кремовий, тов-
щиною 3,5-5,0 см, хрумкий, середньої щільності, мало солод-
кий. Хімічний склад м’якуша: вміст сухої розчинної речовини 
– 5,4-6,0%, загального цукру – 3,2-4,3%, каротину – 2,0-3,0 мг%, 
вітаміну С – 8,0-9,0 мг%, пектину – 0,5-0,6%. Насіння: голе, се-
реднє (1,6-1,9 см), зелене, маса 1000 ядер – 200-210 г. Стійкість 
до хвороб: порівняно стійкий.  Використання: насіння – в 
кондитерській і олійній промисловості. Особливості: ультра-
ранній, посухостійкий, голонасінний, насіння користується ви-
соким попитом на внутрішньому і світовому ринках.
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Компанія оригінатор: 
Дніпропетровська дослідна станція ІОБ НААН
Автори: Колесник І.І., Полівода Л.І.
Ботанічний вид: гарбуз мускатний (Cucurbita moschata 
Duch. ех Poir.). Рослина: довгостеблова, потужна, головне 
стебло – 3-4 м.  Термін дозрівання, діб: 121–141, 
пізньостиглий. Маса плоду, кг: 4,2-7,2. Форма плоду: 
видовжено-перцевидна. 
Урожайність, т/га: плодів –30,0-53,0, насіння – 0,15-0,26. 
Забарвлення плоду: світло-коричневе, без візерунку. 
М’якуш: темно-оранжевий, хрумкий, середньої щільності, 
соковитий, солодкий. Хімічний склад м’якуша: вміст 
сухої розчинної речовини – 7,7-9,3%, загального цукру – 
5,0-6,5%, каротину – 10,0-14,0 мг%, вітаміну С – 11,0-12,0 
мг%, пектину – 1,3-1,8%. Насіння: мілке і середнє (1,3-1,6 
см), сірувате, маса 1000 шт. – 130-150 г.  Стійкість до 
хвороб: практично стійкий. Використання: столове.
Особливості: високоврожайний, посухостійкий, високі 
смакові якості, придатність для переробки на сік і пюре.

Компанія оригінатор: 
Дніпропетровська дослідна станція ІОБ НААН
Автори: Колесник І.І.
Ботанічний вид: гарбуз великоплідний (Cucurbita maxima 
Duch.). Рослина: кущова, потужна, діаметр куща 0,6-0,8 м. 
Термін дозрівання, діб: 108-25, середньостиглий. 
Маса плоду, кг: 3,5-4,6.  Форма плоду: середньосплюснута. 
Урожайність, т/га: плодів –35,0-46,0, насіння – 0,60-0,83. 
Забарвлення плоду: світло-сіре без чітко вираженого 
візерунку. М’якуш: оранжевий, хрумкий, соковитий, мало 
солодкий. Хімічний склад м’якуша: вміст сухої розчинної 
речовини – 7,0-8,0%, загального цукру – 5,0-6,0%, каротину 
– 4-8 мг%, вітаміну С – 10,0-12,2 мг%, пектину – 1,1-1,3%.
Насіння: середнє і крупне (1,8-2,3 см), біле, маса 1000 шт. – 
280-350 г. Стійкість до хвороб: практично стійкий.
Використання: столове.
Особливості: повністю придатний для механізованого 
вирощування і збирання, висока насіннєва продуктивність 
у порівнянні з іншими сортами, універсального 
використання.

Компанія оригінатор: 
Дніпропетровська дослідна станція ІОБ НААН
Автори: Галка О.Т.
Ботанічний вид: гарбуз великоплідний (Cucurbita maxima 
Duch.). Рослина: довгостеблова, потужна, головне стебло – 
1,6-2,0 м. Термін дозрівання, діб: 130-150, пізньостиглий. 
Маса плоду, кг: 5,0-6,0. Форма плоду: сильно- або серед-
ньосплюснута. 
Урожайність, т/га: плодів –20,0-30,0, насіння – 0,14-0,24. 
Забарвлення плоду: темно-сіре. Візерунок: світло-сіра пля-
мистість (мармуровий рисунок) та сірувато-кремові смуги. 
М’якуш: червоно-оранжевий, хрумкий, щільний, середньо-
соковитий, дуже солодкий. Хімічний склад м’якуша: вміст 
сухої розчинної речовини – 12,0-15,0% (до 17,0%), загального 
цукру – 8,0-10,0%, каротину – 10-12 мг%, вітаміну С – 13,0-
14,0 мг%, пектину – 1,8-2,0%.
Насіння: середнє і крупне (1,6-2,5 см), світло-коричневе, 
маса 1000 шт. – 250-350 г. Стійкість до хвороб: практично 
стійкий. Використання: столове. Особливості: відмінні сма-
кові якості, для довготривалого зберігання та для переробки 
на гарбузові консерви.

Компанія оригінатор: 
Дніпропетровська дослідна станція ІОБ НААН
Автори: Колесник І.І., Заверталюк В.Ф., Полівода Л.І., Білай О.В.
Ботанічний вид: гарбуз великоплідний (Cucurbita maxima 
Duch.). Рослина: довгостеблова, потужна, головне стебло – 
2,5-3,0 м. Термін дозрівання, діб: 125-128, пізньостиглий. 
Маса плоду, кг: 3,9-,8 (окремі до 8,0). Форма плоду: серед-
ньосплюснута. Урожайність, т/га: плодів –26,0-32,0, насіння – 
0,16-0,22. 
Забарвлення плоду: світло-сіре без чітко вираженого візе-
рунку. М’якуш: червоно-оранжевий, хрумкий, щільний, се-
редньосоковитий, дуже солодкий. Хімічний склад м’якуша:
вміст сухої розчинної речовини – 11,0-13,0% (до 14%), загаль-
ного цукру – 7,0-9,0%, каротину – 12-14 мг%, вітаміну С – 12,0-
14,0 мг%, пектину – 1,5-1,8%. Насіння: середнє і крупне (1,6-2,5 
см), світло-коричневе, маса 1000 шт. – 260-320 г.
Стійкість до хвороб: практично стійкий. Використання: сто-
лове. Особливості: високі смакові якості, високо транспор-
табельний, придатний для довготривалого зберігання та для 
переробки на гарбузові консерви.

ПОЛЯНИН

СЛАВА F1

СВІТЕНЬ

СЛАВУТА

ГАРБУЗ
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Компанія оригінатор: 
Дніпропетровська дослідна станція ІОБ НААН
Автори: Сич І.М., Заверталюк В.Ф., Василак І.М., Полівода Л.І., 
Палінчак О.В.
Достигання, діб: до технічної стиглості –115–130, серед-
ньостиглий. Використання: універсальне.
Коренеплід: діаметр – 10–15 см. Маса, г: 250–300.
Форма коренеплоду: овально-округлий (сортотип Бордо).
Забарвлення: коренеплоду – червоне з відтінком бордо, 
м’якуша – червоне з сильним фіолетовим відтінком.
Урожайність, т/га: 35,0–80,0. Вміст сухої речови-
ни:15,4–18,0%. Стійкість до хвороб: практично стійкий до 
хвороб коренеплодів.
Особливості: високоврожайний в різних ґрунтово-кліма-
тичних умовах, посухостійкий, висока якість коренеплодів 
(4,6–4,8 бали), подовжена тривалість зберігання (90–97%).

Компанія оригінатор: 
Дніпропетровська дослідна станція ІОБ НААН
Автори: Галка О.Т., Новицька О.І.
Ботанічний вид: гарбуз звичайний (Cucurbita pepo L.).
Рослина: довгостеблова, головне стебло довжиною 1,5–
3,0 м.  Термін дозрівання, діб: 90-100, ранньостиглий.
Маса плоду, кг: 4-6 кг. Форма плоду: коротко-овальна і 
обернено-яйцевидна. Урожайність, т/га: плодів – 25,0-
40,0, насіння – 0,24-0,39. 
Забарвлення плоду: світло-оранжеве. Візерунок: 
темно-оранжеві плямисті широкі смуги. М’якуш: світло-
оранжевий, товщиною 4-6 см, хрумкий, соковитий, мало 
солодкий. Хімічний склад м’якуша: вміст сухої розчинної 
речовини – 7,8-10,4%, загального цукру – 6,2-7,5%, вітаміну 
С – 8,4 мг%, пектину – 0,6%. Насіння: середнє і крупне 
(1,8-2,1 см), кремове, маса 1000 шт. – 180-250 г.  Стійкість 
до хвороб: порівняно стійкий. Використання: столове, 
насіннєве, кормове.
Особливості: найбільш скоростиглий столовий сорт гарбу-
за, посухостійкий, транспортабельний, насіння користується 
високим попитом на внутрішньому і світовому ринках.

Компанія оригінатор: 
Дніпропетровська дослідна станція ІОБ НААН
Автори: Колесник І.І., Заверталюк В.Ф., Полівода Л.І., Білай О.В.
Ботанічний вид: гарбуз великоплідний (Cucurbita maxima 
Duch.). Рослина: довгостеблова, потужна, головне стебло – 
2,5-3,0 м. Термін дозрівання, діб: 125-128, пізньостиглий. 
Маса плоду, кг: 3,9-4,8 (окремі до 8,0 кг). Форма плоду:
середньосплюснута. 
Урожайність, т/га: плодів –26,0-32,0, насіння – 0,16-0,22. 
Забарвлення плоду: світло-сіре без чіткого візерунку. М’я-
куш: червоно-оранжевий, хрумкий, щільний, середньосо-
ковитий, дуже солодкий. Хімічний склад м’якуша: вміст 
сухої розчинної речовини – 11,0-13,0% (до 14,0%), загально-
го цукру – 7,0-9,0%, каротину – 12-14 мг%, вітаміну С – 12,3-
13,6 мг%, пектину – 1,6-2,0%.
Насіння: середнє і крупне (1,6-2,5 см), світло-коричневе, 
маса 1000 шт. – 260-320 г. Стійкість до хвороб: практично 
стійкий. Використання: столове.
Особливості: високі смакові якості, високо транспорта-
бельний, придатний для довготривалого зберігання та для 
переробки на гарбузові консерви.

гарбуз Український багатоплідний ЮВІЛЕЙ

ГАРБУЗ

БУРЯК СТОЛОВИЙ
ГОПАК
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Компанія оригінатор: 
Дніпропетровська дослідна станція ІОБ НААН
Автори: Сич І.М., Заверталюк В.Ф., Василак І.М., 
Полівода Л.І., Палінчак О.В.
Термін дозрівання, діб: 110–115, середньостиглий.
Форма (тип) плоду: овальний, гладенький.
Тип рослини (сила росту): детермінантна, нештамбова, 
прямостояча, середньо-розгалужена, середньоросла, 
висота головного стебла – 45–50 см.
Маса плоду, г: 90–110. Забарвлення плоду: зрілого – 
червоне, незрілого – світло-зелене, із слабо вираженою 
плямою біля плодоніжки.
Використання: у свіжому вигляді і в консервній 
промисловості. Врожайність, т/га: 50–70. Вміст сухої 
речовини, %: 5,8–6,8.
Стійкість до хвороб: стійкий до основних хвороб.
Особливості: універсального використання, 
високотранспортабельний, придатний для вирощування 
за інтенсивною технологією, відмінні смакові якості, один з 
кращих сортів для переробки на томатопродукти.

Компанія оригінатор: 
Дніпропетровська дослідна станція ІОБ НААН
Автори: Томасон М.І., Заверталюк В.Ф., Полівода Л.І., 
Палінчак О.В., Бойко В.А.
Термін дозрівання, діб: 98–105, ранньостиглий.
Форма (тип) плоду: сплюснуто-округлий, гладенький і 
слабо ребристий.
Тип рослини (сила росту): детермінантна, нештамбова, 
прямостояча, середньо-розгалужена, середньоросла, 
висота головного стебла – 40–50 см.
Маса плоду, г: 81–96. Забарвлення плоду: зрілого – 
червоне, незрілого – світло-зелене, без темної плями біля 
плодоніжки.
Використання: у свіжому вигляді і в консервній 
промисловості. Врожайність, т/га: 40–50. Вміст сухої 
речовини, %: 5,8–6,2.
Стійкість до хвороб: стійкий до основних хвороб.
Особливості: ранньостиглий, дружна віддача врожаю, 
високі смакові якості свіжих і консервованих плодів, 
невибагливий до умов вирощування.

Компанія оригінатор: 
Дніпропетровська дослідна станція ІОБ НААН
Автори: Заверталюк В.Ф., Колесник І. І., Коваленко Є.М., 
Олексієнко В.Г.
Термін дозрівання, діб: 95–100, ранньостиглий.
Форма (тип) плоду: слабо-сплюснутий і округлий, 
гладенький. 
Тип рослини (сила росту): детермінантний, нештамбовий, 
прямостоячий, середньорослий, висота головного стебла 
– 35–45 см.
Маса плоду, г: 80–90. Забарвлення плоду: зрілого – 
червоне, незрілого – зеленувато-білясте, без темної плями 
біля плодоніжки. Використання: у свіжому вигляді і в 
консервній промисловості. Врожайність, т/га: 40–50. Вміст 
сухої речовини, %: 4,8–5,1.
Стійкість до хвороб: стійкий до основних хвороб.
Особливості: ультраранньостиглий, дружна віддача 
врожаю, добрий сахаро-кислотний коефіцієнт, 
невибагливий до умов вирощування.

ТОМАТ

БЕНЕФІС

БОЯРИН

ТАЛАН
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Компанія оригінатор: 
Дніпропетровська дослідна станція ІОБ НААН
Автори: Коваленко Є.М., Сич З.Д., Полівода Л.І., Заверталюк В.Ф.
Маса цибулинки, г: 19-24. Маса цибулини, г: 120-129 (5,1-
6,8 цибулинок).  Термін дозрівання, діб: 73-75.
Урожайність цибулин, т/га: 20-25 (з міжряддями 70 см). 
Лежкість, %: 90,0. Урожайність зеленого пера, т/га: 25,0-
30,0. Форма цибулин: видовжена і сигароподібна.
Колір покривних лусок: жовто-коричневі. 
Колір соковитих лусок: білі з фіолетовим відтінком.
Смак: гострий. Вміст сухої речовини, %: в цибулинах – 
13,0-14,3; в листках – 8,0-8,3. 
Використання: універсального призначення.
Особливості: висока врожайність і лежкість після тривало-
го зберігання, висока дружність відростання, високі смакові 
якості цибулин і зеленого пера.

Компанія оригінатор: 
Дніпропетровська дослідна станція ІОБ НААН
Автори: Сич З.Д., Колесник І. І., Коваленко Є.М.
Напрям використання: салатний, напівгострий.
Вегетаційний період, діб: 115-130, середньопізній.
Урожайність, т/га: 30-40 (з міжряддями 70 см). Лежкість: 
5-6 місяців.
Форма цибулин: округло-плеската зі збігом донизу 
(форма чугунка).
Колір покривних лусок: фіолетово-червоний.
Колір соковитих лусок: білі з фіолетовим епідермісом.
Маса цибулин, г: 100-150. Вміст сухої речовини, %: 10,5-
12,0. Стійкість до хвороб: толерантність.
Особливості: великі соковиті цибулини привабливого 
виду, високі смакові якості, висока потенційна врожайність.

Компанія оригінатор: 
Дніпропетровська дослідна станція ІОБ НААН
Автори: Заверталюк В.Ф., Колесник І. І., Коваленко Є.М., 
Олексієнко В.Г.
Напрям використання: салатний, напівгострий.
Вегетаційний період, діб: 110-130, середньопізній.
Урожайність, т/га: 30-45 (з міжряддями 70 см). Лежкість: 
6-7 місяців. Форма цибулин: округло-плеската зі збігом 
донизу (форма чугунка). Колір покривних лусок: від 
світло-жовтого до темно-жовтого. Колір соковитих 
лусок: білі. Маса цибулин, г: 50–180. Вміст сухої 
речовини, %: 10,0–12,0.
Стійкість до хвороб: толерантність.
Особливості: висока врожайність,високі смакові якості, 
привабливий товарний вигляд, добре визріває на момент 
збирання.

ЦИБУЛЯ РІПЧАСТА

ЦИБУЛЯ ШАЛОТ

БАТИР

АНТОНІНА

ОБЕРІГ

ДЖИГІТ

Компанія оригінатор: 
Дніпропетровська дослідна станція ІОБ НААН
Автори: Заверталюк В.Ф., Колесник І. І., Коваленко Є.М., 
Олексієнко В.Г.
Напрям використання: універсальний, гострий.
Вегетаційний період, діб: 100-115, середньостиглий.
Урожайність, т/га: 30-40 (з міжряддями 70 см). Лежкість: 
8–9 місяців. Форма цибулин: округло-плескатої і округлої 
форми зі збігом вверх і донизу. Колір покривних лусок:
світло-коричневий і темно-жовтий. 
Колір соковитих лусок: білі.
Маса цибулин, г: 60-100. Вміст сухої речовини, %: 
13,0–15,0.
Стійкість до хвороб: толерантність.
Особливості: добрі смакові якості, добре визріває на 
момент збирання, висока лежкість (зберігається до 9-10-ти 
місяців), високопластичний сорт.
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Компанія-оригінатор: Дослідна станція «Маяк» ІОБ НААН.
Автори: Кривець Д.О., Позняк О.В.
Достигання, діб: 58-68, середньостиглий.
Загальна урожайність, т/га: 2,5-3,0.
Маса, г: 9. 
Період плодоношення, діб: 28-34, кількість зборів – 7-9.
Призначення: для дієтичного харчування у 
переробленому вигляді.
Особливості: придатний для вирощування безрозсадним 
способом. Сорт низькорослий: висота стебла 65-80 см.

Компанія-оригінатор: Дослідна станція «Маяк» ІОБ НААН.
Автори: Кривець Д.О., Позняк О.В.
Достигання, діб: 58-68, середньостиглий.
Загальна урожайність, т/га: 2,5.
Маса, г: 7,8-8. 
Період плодоношення, діб: 28-34, кількість зборів – 7-9.
Призначення: для дієтичного харчування у 
переробленому вигляді.
Особливості: придатний для вирощування безрозсадним 
способом. Сорт середньорослий – висота стебла 115-
120 см.

СОПІЛКА ДІБРОВА

БАМІЯ (ГІБІСК ЇСТІВНИЙ)

ГІРЧИЦЯ САЛАТНА 

Компанія-оригінатор: Дослідна станція «Маяк» ІОБ НААН.
Автори: Кривець Д.О., Чабан Л.В., Позняк О.В., Шабетя О.М. 
Термін достигання, діб: від масових сходів до товарної 
стиглості – 15, ранньостиглий.
Загальна врожайність зеленої маси, т/га: 8,5-9,5.
Вміст: сухої речовини – 10,5%, загального цукру – 1,8%.
Призначення: для свіжого споживання.
Особливості: холодостійкий, високовітамінний, стійкий до 
стеблування, придатний до загущених посівів.

Компанія-оригінатор: Дослідна станція «Маяк» ІОБ НААН.
Автори: Кривець Д.О., Чабан Л.В., Позняк О.В., Дзюба Л.Б. 
Термін достигання, діб: від масових сходів до товарної 
стиглості – 22, ранньостиглий.
Загальна врожайність зеленої маси, т/га: 9,8.
Вміст: сухої речовини – 10,0%, загального цукру – 1,9%.
Призначення: для свіжого споживання.
Особливості: холодостійкий, високовітамінний, стійкий до 
стеблування, придатний до загущених посівів.

ЗОРЯНКА ПОПЕЛЮШКА

Дослідна станція «Маяк»
Інституту овочівництва і баштанництва НААН
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Компанія-оригінатор: Дослідна станція «Маяк» ІОБ НААН.
Автори: Кривець Д.О., Позняк О.В., Хареба В.В.
Достигання, діб: 154-161.
Загальна врожайність зеленої маси, т/га: 27-30.
Вміст: сухої речовини – 12,07%, загального цукру – 1,02%, 
аскорбінової кислоти – 29,67 мг/100 г.
Призначення: у свіжому і висушеному вигляді як приправа 
у харчовій промисловості.
Особливості: декоративний, високі смакові і ароматичні 
якості.

СЯЙВО

ВАСИЛЬКИ СПРАВЖНІ (БАЗИЛІК) 

Компанія-оригінатор: Дослідна станція «Маяк» ІОБ НААН.
Автори: Кривець Д.О., Позняк О.В., Горова Т.К.
Достигання, діб: 155-161.
Загальна врожайність зеленої маси, т/га: 25-26.
Вміст: сухої речовини – 15,31%, загального цукру – 0,99%, 
аскорбінової кислоти – 10,40  мг/100 г.
Призначення: у свіжому і висушеному вигляді як приправа 
у харчовій промисловості.
Особливості: декоративний, високі смакові і ароматичні 
якості.

Компанія-оригінатор: Дослідна станція «Маяк» ІОБ НААН.
Автори: Кривець Д.О., Позняк О.В., Хареба В.В.
Достигання, діб: 152-155.
Загальна врожайність зеленої маси, т/га: 31-40.
Вміст: сухої речовини – 19,62%, загального цукру – 1,5%, 
аскорбінової кислоти – 17,30 мг/100 г.
Призначення: у свіжому і висушеному вигляді як приправа 
у харчовій промисловості.
Особливості: високі смакові і ароматичні якості, придатний 
для безрозсадного вирощування.

РУТАН ПЕРЕКОТИПОЛЕ
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Компанія-оригінатор: Дослідна станція «Маяк» ІОБ НААН.
Автори: Кривець Д.О., Чабан Л.В., Позняк О.В.
Термін достигання, діб: від масових сходів до товарної 
стиглості – 22, ранньостиглий.
Призначення: для свіжого споживання.
Загальна врожайність зеленої маси, т/га: 7,1.
Особливості: холодостійкий, високовітамінний, декора-
тивний, стійкий до стеблування, придатний до загущених 
посівів. Вміст у рослині великої кількості йоду дозволяє ви-
користовувати рослину при радіоактивному опроміненні і 
ставить у один ряд з морепродуктами і хріном.

Компанія-оригінатор: Дослідна станція «Маяк» ІОБ НААН.
Автори: Кривець Д.О., Верба Г.С., Позняк О.В., 
Маленко А.М., Хареба В.В., Щербатюк Р.В., Голубов Є.О.
Вегетаційний період, діб: 115, середньостиглий.
Висота рослини, см: 135-140. Біб: довжина 13 см, ширина – 
2,8 см, кількість насінин у бобі – 8-9. 
Врожайність, т/га: 28,2.  Використання: для споживання у 
свіжому вигляді і переробки. 
Стійкість до хвороб: відносно стійкий.
Особливості: різновидність - цукровий. Високорослий, 
придатний для колової культури.

Компанія-оригінатор: Дослідна станція «Маяк» ІОБ НААН.
Автори: Кривець Д.О.,  Верба Г.С., Позняк О.В., 
Харицький М.В., Фесенко І.В., Щербатюк Р.В., Голубов Є.О. 
Вегетаційний період, діб: 115, середньостиглий.
Висота рослини, см: 82-90. Біб: довжина 10 см, ширина – 
1,6 см, кількість насінин у бобі -10-12.
Врожайність, т/га: 23,4. Вихід зеленого горошку: 47%.
Використання: для споживання у свіжому вигляді і 
переробки. Стійкість до хвороб: відносно стійкий.
Особливості: придатний для колової культури, 
пергаментність бобу наявна. Високі смакові якості зеленого 
горошку.

ЛАНКОВИЙ СПАДОК

ХОЛОДОК

ГОРОХ ОВОЧЕВИЙ

КРЕС-САЛАТ
(ХРІННИЦЯ ПОСІВНА) 

Компанія-оригінатор: Дослідна станція «Маяк» ІОБ НААН.
Автори: Чабан Л.В., Позняк О.В., Шабетя О.М. 
Термін достигання, діб: від масових сходів до товарної 
стиглості – 20, ранньостиглий.
Призначення: для свіжого споживання.
Загальна врожайність зеленої маси, т/га: 8,9.
Особливості: холодостійкий, високовітамінний, декора-
тивний, стійкий до стеблування, придатний до загущених 
посівів. Вміст у рослині великої кількості йоду дозволяє ви-
користовувати рослину при радіоактивному опроміненні і 
ставить у один ряд з морепродуктами і хріном.

МЕРЕЖИВО
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Компанія-оригінатор: Дослідна станція «Маяк» ІОБ НААН.
Автор: Позняк О.В. 
Термін достигання, діб: від масових сходів до товарної 
стиглості - 50.
Призначення: для свіжого споживання і кулінарної 
обробки.
Загальна врожайність зеленої маси, т/га: 50.
Маса рослини, г: 750.
Вміст: сухої речовини – 11,31%, загального цукру – 1,01%, 
аскорбінової кислоти – 6,94 мг/100 г.  
Особливості: стійкий до стеблування, придатний до 
загущених посівів.

Компанія-оригінатор: Дослідна станція «Маяк» ІОБ НААН.
Автори: Позняк О.В., Чабан Л.В., Ткалич Ю.В. 
Достигання, діб: 135.
Призначення: у свіжому і висушеному вигляді як приправа 
у харчовій промисловості.
Загальна врожайність зеленої маси, т/га: 48,6.
Вміст: в салатній стадії: сухої речовини – 15,47%, загального 
цукру – 2,05%, аскорбінової кислоти – 356 мг/100 г; 
загального цукру в період цвітіння – 3,33%. 
Особливості: вирізняється білим забарвленням квіток, 
має злегка в’яжучий, терпкий, гірко-пряний смак. Гарний 
медонос.

Компанія-оригінатор: Дослідна станція «Маяк» ІОБ НААН.
Автори: Чабан Л.В., Позняк О.В., Ткалич Ю.В., Горова Т.К. 
Достигання, діб: 120.
Призначення: у свіжому і висушеному вигляді як приправа 
у харчовій промисловості.
Загальна врожайність зеленої маси, т/га: 28.
Вміст: сухої речовини – 14,68%, загального цукру – 3,06%, 
аскорбінової кислоти – 106,34 мг/100 г. 
Особливості: високі смакові і ароматичні якості, 
високовітамінний, має подовжений період господарської 
придатності, універсального використання.

КОБЗАР

САНАТ

ОРАНТА

МАНГОЛЬД
(буряк листковий)

КРІП ПАХУЧИЙ 

МАТЕРИНКА
ЗВИЧАЙНА

Компанія-оригінатор: Дослідна станція «Маяк» ІОБ НААН.
Автори: Кривець Д.О., Позняк О.В., Чабан Л.В., Харицький 
М.В., Маленко А.М., Лещук Н.В.
Термін достигання, діб: від масових сходів до товарної 
стиглості – 27.
Призначення: для свіжого споживання.
Загальна врожайність зеленої маси, т/га: 26.
Вміст: сухої речовини в зеленій масі – 8,40 %, загального 
цукру – 1,59 %, вітаміну С – 93,64 мг%.
Особливості: холодостійкий, високовітамінний, стійкий до 
стеблування, придатний до загущених посівів.

ЗНАХАР

ІНДАУ
(РУКОЛА ШИРОКОЛИСТА) 
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Компанія-оригінатор: Дослідна станція «Маяк» ІОБ НААН.
Автори: Петренко М.П., Бакуменко Н.В., Лісіцин В.М., 
Плужнікова Л.Є., Кривець Д.О., Позняк О.В. 
Термін дозрівання, діб: 38-43, середньоранній.
Форма (тип) плоду: циліндрична. Тип рослини (сила 
росту): індетермінантний, сильноросла.
Забарвлення плоду: зелене зі світлими смугами до 1/3 
плоду. Довжина плоду, см: 8-11. Використання: для 
споживання у свіжому вигляді, консервування та соління.
Врожайність у відкритому ґрунті, т/га: 32,6.
Стійкість до хвороб: відносно стійкий до пероноспорозу.
Особливості: Переважно жіночий тип цвітіння, товарність 
плоду 78%. Дегустаційна оцінка свіжих плодів 4,7 балів, 
солоних – 4,8 балів.

Компанія-оригінатор: Дослідна станція «Маяк» ІОБ НААН.
Автори: Петренко М.П., Позняк О.В., Плужнікова Л.Є., 
Кривець Д.О., Бакуменко Н.В.
Термін дозрівання, діб: 40, середньоранній.
Форма (тип) плоду: циліндрична. Тип рослини (сила 
росту): індетермінантний, сильноросла. Забарвлення 
плоду: темно-зелене. Довжина плоду, см: 10-14.
Використання: для споживання у свіжому вигляді.
Врожайність у відкритому ґрунті, т/га: 27,1.
Стійкість до хвороб: відносно стійкий до пероноспорозу.
Особливості: холодостійкий, плодоносить до перших 
приморозків, високі смакові якості плодів, плоди тривалий 
період не жовтіють.

Компанія-оригінатор: Дослідна станція «Маяк» ІОБ НААН.
Місцевий сорт народної селекції; підтримувач сорту – 
ДС «Маяк» ІОБ НААН. 
Термін дозрівання, діб: 48, середньопізній.
Форма (тип) плоду: видовжено-яйцевидна.
Тип рослини (сила росту): індетермінантний, сильноросла.
Забарвлення плоду: зелене. Довжина плоду, см: 10-12.
Використання: для споживання у свіжому вигляді, 
консервування та соління.
Врожайність у відкритому ґрунті, т/га: 25,0.
Стійкість до хвороб: помірно стійкий до пероноспорозу.
Особливості: стародавній місцевий сорт народної селекції.  
Відмінні смакові якості свіжих і солоних плодів.

Компанія-оригінатор: Дослідна станція «Маяк» ІОБ НААН.
Автори: Петренко М.П., Кривець Д.О., Позняк О.В., Птуха Н.І.
Термін дозрівання, діб: 46, середньопізній.
Форма (тип) плоду: циліндрична.
Тип рослини (сила росту): індетермінантний, сильноросла.
Забарвлення плоду: зелене. Довжина плоду, см: 10-12.
Використання: для споживання у свіжому вигляді, 
консервування та соління.
Врожайність у відкритому ґрунті, т/га: 32,6.
Стійкість до хвороб: стійкий до пероноспорозу.
Особливості: дегустаційна оцінка солоних плодів на рівні 
класичного Ніжинського місцевого огірка.

ДЖЕКОН F1

НІЖИНСЬКИЙ ДАР

ДАРУНОК ОСЕНІ

НІЖИНСЬКИЙ МІСЦЕВИЙ

ОГІРОК
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Компанія-оригінатор: Дослідна станція «Маяк» ІОБ НААН.
Автори сорту: Позняк О.В., Чабан Л.В., Ткалич Ю.В. 
Достигання, діб: 150. Призначення: як спеція у свіжому 
і переробленому вигляді. Коренеплід: довжина, см – 23; 
ширина, см – 9,2. Маса, г: 450-500. 
Форма коренеплоду: широкообернено-трикутна. 
Врожайність у відкритому ґрунті, т/га: 64.
Стійкість до хвороб: стійкий.
Особливості: Коренеплід з гладенькою поверхнею. Сорт 
високотехнологічний: придатний до механізованого 
збирання, на легких ґрунтах за достатнього зволоження 
коренеплоди висмикуються з ґрунту без підкопування. 
Стійкий до стеблування в перший рік вегетації, 
коренеплоди можна залишати на зиму в ґрунті.

Компанія-оригінатор: Дослідна станція «Маяк» ІОБ НААН.
Автори сорту: Позняк О.В., Кривець Д.О., Арутюнова В.М., 
Маленко А.М., Харицький М.В., Горова Т.К., Хареба В.В.
Достигання, діб: 155.
Призначення: як спеція у свіжому і переробленому 
вигляді. Вміст: сухої речовини – 24,27%, загального цукру – 
6,90%, аскорбінової кислоти – 10,38 мг%; Коренеплід:
довжина, см – 25; ширина, см – 8. Маса, г: 470. 
Форма коренеплоду: обернено-трикутна. 
Врожайність у відкритому ґрунті, т/га: 66.
Стійкість до хвороб: стійкий.
Особливості: стійкий до стеблування, придатний для 
механізованого збирання коренеплодів. Сорт вирізняється 
низьким рівнем накопичення нітратів.

Компанія-оригінатор: Дослідна станція «Маяк» ІОБ НААН.
Автори: Птуха Н.І., Ткалич Ю.В., Несин В.М., Позняк О.В., 
Кондратенко С.І.. 
Термін дозрівання, діб: 46, середньопізній.
Форма (тип) плоду: циліндрична. Тип рослини (сила 
росту): індетермінантний, сильноросла.
Забарвлення плоду: зелене. Довжина плоду, см: 11.
Використання: для споживання у свіжому вигляді, 
консервування та соління. 
Врожайність у відкритому ґрунті, т/га: 42,2.
Стійкість до хвороб: стійкий до пероноспорозу.
Особливості: для отримання корнішонів, товарність плоду 
86%, ніжинського сортотипу: високі смакові якості плодів у 
засолці.

Компанія-оригінатор: Дослідна станція «Маяк» ІОБ НААН.
Автори: Корнієнко С.І., Несин В.М., Позняк О.В., Ткалич Ю.В.
Термін дозрівання, діб: 45, середньопізній.
Форма (тип) плоду: видовжено-яйцевидна. Тип рослини 
(сила росту): індетермінантний, сильноросла.
Забарвлення плоду: зелене. Довжина плоду, см: 8-10.
Використання: для споживання у свіжому вигляді, 
консервування та соління.
Врожайність у відкритому ґрунті, т/га: 33,6.
Стійкість до хвороб: відносно стійкий до пероноспорозу.
Особливості: сорт з високим виходом дрібних фракцій – 
пікулів і корнішонів; товарність плоду 80%, високі смакові 
якості солоних плодів.

НІЖИНСЬКИЙ 23

СТИМУЛ

САРМАТ F1

ПУЛЬС

ОГІРОК

ПАСТЕРНАК
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Компанія-оригінатор: Дослідна станція «Маяк» ІОБ НААН.
Автор: Позняк О.В. 
Термін достигання, діб: від відростання до товарної 
стиглості - 60.
Призначення: як спеція у свіжому і висушеному вигляді.
Загальна врожайність зеленої маси, т/га: 44.
Маса рослин з погонного метра, г: 1530.
Вміст: сухої речовини – 31,51%, загального цукру – 0,76%, 
аскорбінової кислоти – 21,0 мг/100 г.  
Особливості: зимостійкий. Швидко розростається. Високі 
смакові і ароматичні якості свіжої продукції, придатний для 
використання у якості салатної культури.

Компанія-оригінатор: Дослідна станція «Маяк» ІОБ НААН.
Автор: Позняк О.В.
Різновидність: коренеплідна. Достигання, діб: 150.
Призначення: як спеція у свіжому і переробленому 
вигляді. Коренеплід: довжина, см – 14,5; ширина, см – 5,3.
Маса, г: 145.  
Форма коренеплоду: широко-конічна. 
Врожайність у відкритому ґрунті, т/га: 45.
Стійкість до хвороб: стійкий.
Особливості: стійкий до стеблування. Товарність 94,5%. 
Коренеплід гладенький, без бічних коренів. Сорт придатний 
до механізованих технологій вирощування.

Компанія-оригінатор: Дослідна станція «Маяк» ІОБ НААН.
Автори: Кривець Д.О., Позняк О.В., Верба Г.С., Арутюнова В.М.
Різновидність: кучеряволиста.  Достигання, діб: 60, 
ранньостиглий. Призначення: як спеція у свіжому і 
переробленому вигляді.
Розетка: висота, см – 20-25; діаметр, см – 28-32. Маса, г: 130. 
Листкова пластинка: згрупована, частки листка дещо 
загнуті догори, глибина розрізу часток – велика. 
Врожайність у відкритому ґрунті, т/га: 35.
Стійкість до хвороб: стійкий.
Особливості: високоврожайний, високовітамінний. 
Рекомендується використовувати у свіжому вигляді, а також 
для переробки і консервної промисловості. 

Компанія-оригінатор: Дослідна станція «Маяк» ІОБ НААН.
Автори: Позняк О.В., Кривець Д.О., Чабан Л.В., Хареба В.В., 
Хареба О.В. 
Термін достигання, діб: від відростання до товарної 
стиглості - 60. 
Призначення: як спеція у свіжому і висушеному вигляді.
Загальна врожайність зеленої маси, т/га: 36.
Маса рослин з погонного метра, г: 1260.
Вміст: сухої речовини – 38,42%, загального цукру – 1,24%, 
аскорбінової кислоти – 19,95 мг/100 г.  
Особливості: зимостійкий. Рослина сильно залистяна. 
Насіння в умовах Північного Лісостепу і Полісся України не 
утворюється, розмножується тільки вегетативно. 

СТИХІЯ

УНЕНЕЖ

НАЙДА

ЯНИЧАР

ПЕТРУШКА 

ПОЛИН ЕСТРАГОН (тархун)



54 Інститут овочівництва і башштанництва   |   Каталог сортів і гібридів овочевих та баштанних рослин

Компанія-оригінатор: Дослідна станція «Маяк» ІОБ НААН.
Автори: Кривець Д.О., Позняк О.В., Горова Т.К., Хареба В.В. 
Достигання, діб: 40-46.
Призначення: для свіжого споживання. Вміст: загального 
цукру – 1,1-1,3%, вітаміну С – 16,8-17,6 мг %. 
Загальна урожайність, т/га: 25-32.
Маса, г: 250. 
Особливості: дружнодостигаючий, врожайний, 
холодостійкий, високовітамінний.

Компанія-оригінатор: Дослідна станція «Маяк» ІОБ НААН.
Автори: Горова Т.К., Кривець Д.О., Позняк О.В.
Достигання, діб: 30-40.
Призначення: для свіжого споживання. Вміст: сухої 
речовини – 6,5%, загального цукру - 1,9%, вітаміну С - 16 мг%. 
Загальна урожайність, т/га: 19-23.
Маса, г: 70-100. 
Особливості: дружнодостигаючий, врожайний, 
холодостійкий, високовітамінний.

Компанія-оригінатор: Дослідна станція «Маяк» ІОБ НААН.
Автори: Кривець Д.О., Позняк О.В., Горова Т.К. 
Достигання, діб: 48-54.
Призначення: для свіжого споживання. Вміст: загального 
цукру – 1,6%, вітаміну С - 19,4 мг%. 
Загальна урожайність, т/га: 32-59.
Маса, г: 150-250. 
Особливості: дружнодостигаючий, врожайний, 
холодостійкий, високовітамінний.

ОЛЬЖИЧДИВОГРАЙ

ГОДАР

САЛАТ ГОЛОВЧАСТИЙ
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Компанія-оригінатор: Дослідна станція «Маяк» ІОБ НААН.
Автори: Горова Т.К., Кривець Д.О., Дяченко І.І., Позняк О.В., 
Барабаш О.Ю. 
Достигання, діб: 20-25.
Призначення: для свіжого споживання.
Вміст: загального цукру 1,8-2,0%, вітаміну С - 18,6-18,8 мг%. 
Загальна урожайність, т/га: 20.
Маса, г: 120-160. 
Особливості: декоративний, дружнодостигаючий, 
врожайний, холодостійкий, високовітамінний.

Компанія-оригінатор: Дослідна станція «Маяк» ІОБ НААН.
Автори: Кривець Д.О., Позняк О.В. 
Достигання, діб: 20.
Призначення: для свіжого споживання. 
Вміст: загального цукру 1,5%, вітаміну С – 19,1 мг%. 
Загальна урожайність, т/га: 30.
Маса, г: 250-350. 
Особливості: декоративний, дружнодостигаючий, 
врожайний, холодостійкий, високовітамінний.

Компанія-оригінатор: Дослідна станція «Маяк» ІОБ НААН.
Автори: Кривець Д.О., Позняк О.В., Горова Т.К.
Достигання, діб: 25-30.
Призначення: для свіжого споживання. 
Вміст: загального цукру 0,9-1,2%, вітаміну С - 17-18 мг%. 
Загальна урожайність, т/га: 25.
Маса, г: 120-160. 
Особливості: декоративний, дружнодостигаючий, 
врожайний, холодостійкий, високовітамінний.

Компанія-оригінатор: Дослідна станція «Маяк» ІОБ НААН.
Автори: Кривець Д.О., Позняк О.В. 
Достигання, діб: 25-30.
Призначення: для свіжого споживання. 
Вміст: загального цукру 0,9-1,1%, вітаміну С - 17-18 мг%. 
Загальна урожайність, т/га: 25.
Маса, г: 120-150. 
Особливості: декоративний, дружнодостигаючий, 
врожайний, холодостійкий, високовітамінний.

ЗОЛОТИЙ ШАР

СНІЖИНКА

ШАР МАЛИНОВИЙ

СПАЛАХ

САЛАТ ЛИСТКОВИЙ
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Компанія-оригінатор: Дослідна станція «Маяк» ІОБ НААН.
Автори: Позняк О.В., Чабан Л.В., Ткалич Ю.В. 
Термін дозрівання, діб: 100, середньостиглий.
Тип рослини (сила росту): детермінантний. Форма (тип) 
плоду: округла. Маса плоду, г: 2,5. Забарвлення плоду:
жовте.  Врожайність у відкритому ґрунті, т/га: 12,0.
Використання: для споживання у свіжому вигляді і 
переробки. Стійкість до хвороб: стійкий до фітофторозу.
Особливості: містить у плодах: розчинної сухої речовини – 
11,33%, загального цукру – 10,13%, аскорбінової кислоти – 
43,99 мг/100 г; титрована кислотність 0,48%. Придатний 
для безрозсадного вирощування, споживання у свіжому 
вигляді і для переробки. Універсального використання.

Компанія-оригінатор: Дослідна станція «Маяк» ІОБ НААН.
Автори: Позняк О.В., Кривець Д.О., Харицький М.В., 
Лещук Н.В.
Достигання, діб: 48.
Призначення: для свіжого споживання. Вміст: загального 
цукру – 1,50%, аскорбінової кислоти – 20 мг/100 г. 
Загальна урожайність, т/га: 32. Маса, г: 560. 
Особливості: посухостійкий, дружнодостигаючий, 
врожайний, холодостійкий, високовітамінний.

Компанія-оригінатор: Дослідна станція «Маяк» ІОБ НААН.
Автори: Ткалич Ю.В., Корнієнко С.І., Несин В.М., 
Кондратенко С.І., Позняк О.В., Хареба О.В., Горова Т.К.
Достигання, діб: 39.
Призначення: для свіжого споживання. Вміст: сухої 
речовини – 9,54%, загального цукру – 1,23%, аскорбінової 
кислоти – 27,9 мг/100 г. 
Загальна урожайність, т/га: 9,5. Маса, г: 100. 
Особливості: декоративний, дружнодостигаючий, 
врожайний, холодостійкий, високовітамінний.

КРУТЯНСЬКИЙ СКАРБ

НЕКТАР

САЛАТ ЛИСТКОВИЙ САЛАТ РОМЕН

ФІЗАЛІС ОПУШЕНИЙ  
(суничний)

Компанія-оригінатор: Дослідна станція «Маяк» ІОБ НААН.
Автори: Чабан Л.В., Позняк О.В., Кривець Д.О., Дзюба Л.Б. 
Термін достигання, діб: від масових сходів до товарної 
стиглості - 21. 
Призначення: для свіжого споживання і кулінарної 
обробки. Вміст: сухої речовини – 7,01%, загального цукру – 
0,56%, аскорбінової кислоти – 34,65 мг/100 г.  
Загальна врожайність зеленої маси, т/га: 40.
Маса рослини, г: 550.
Особливості: високовітамінний, придатний до загущених 
посівів.

СВІТАНОК

ПОРТУЛАК ГОРОДНІЙ
(овочевий)
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Компанія-оригінатор: Дослідна станція «Маяк» ІОБ НААН.
Автори: Позняк О.В., Чабан Л.В., Фесенко Л.П.
Термін дозрівання, діб: від відростання листків до 
технічної стиглості пера - 18.
Маса рослини, г: 580.
Загальна врожайність зеленої маси, т/га: 41,1.
Листя: довжина – 48 см, ширина – 0,8 см.
Стійкість до хвороб: стійкий до пероноспорозу.
Використання: для свіжого споживання.
Особливості: зимостійкий; придатний для вигонки пера 
у несезонний період, перо ніжне, з високими смаковими 
якостями.

Компанія-оригінатор: Дослідна станція «Маяк» ІОБ НААН.
Автори: Фесенко Л.П., Позняк О.В., Фесенко І.В.
Напрям використання: універсальний, гострий.
Вегетаційний період, діб: 110-122.
Урожайність, т/га: 26-38.
Форма цибулин: округла.
Колір покривних лусок: білий.
Колір соковитих лусок: білий.
Маса цибулин, г: 107-128. Вміст сухої речовини, %: 10,09.
Стійкість до хвороб: відносно стійкий до пероноспорозу.
Особливості: високі смакові якості, придатний для 
вирощування в однорічній культурі.

Компанія-оригінатор: Дослідна станція «Маяк» ІОБ НААН.
Автори: Фесенко Л.П., Фесенко І.В., Позняк О.В.
Напрям використання: універсальний, гострий.
Вегетаційний період, діб: 118-125. Урожайність, т/га: 
26-35. Форма цибулин: округла. Колір покривних лусок:
червоний. Колір соковитих лусок: червонуватий.
Маса цибулин, г: 160. Вміст сухої речовини, %: 15.
Стійкість до хвороб: відносно стійкий до пероноспорозу.
Особливості: для вирощування в однорічній культурі, 
висока лежкість – 97-98%, привабливий зовнішній вигляд.

Компанія-оригінатор: Дослідна станція «Маяк» ІОБ НААН.
Автори: Фесенко Л.П., Фесенко І.В., Барабаш О.Ю., 
Тимчук В.М., Дяченко І.І., Хареба В.В.
Напрям використання: універсальний, гострий.
Вегетаційний період, діб: 110-120. 
Урожайність, т/га: 26.
Форма цибулин: округлоплеската. 
Колір покривних лусок: світло-фіолетові, з рожевим 
епідермісом.
Колір соковитих лусок: білі, з рожевим епідермісом.
Маса цибулин, г: 80-150. Вміст сухої речовини, %: 15-18.
Стійкість до хвороб: відносно стійкий до пероноспорозу.
Особливості: придатний для одно- і дворічної культури, 
вирізняється високою лежкістю – 95-99%.

МАЯК

ПЕРЛИНА

ЗАГРАВА

ЛАСТІВКА

ЦИБУЛЯ РІПЧАСТА

ЦИБУЛЯ СКОРОДА
(шніт)
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Компанія-оригінатор: Дослідна станція «Маяк» ІОБ НААН.
Автори: Кривець Д.О., Хареба В.В., Горова Т.К., Позняк О.В. 
Достигання, діб: 120. Призначення: насіння як приправа у 
харчовій промисловості.
Загальна врожайність насіння, т/га: 0,8 -1,2.
Використання: в хлібопекарській промисловості, при солін-
ні капусти, огірків, помідорів, приготуванні компотів, желе 
і ін.; в салатах ранньою весною; для прикрашення газонів, 
клумб, при складанні свіжих і сухих букетів.
Особливості: холодостійкий, стійкий до хвороб, шкідників, 
вилягання. Рослина лікарська, містить ефірну (0,8-1,4%) та 
жирну (28-35%) олії, глюкозиди, сапоніни, алкалоїди (ні-
гелін), гіркі та біологічно активні речовини, мінеральні солі, 
вітаміни. Використовують як сечогінний, жовчогінний, суди-
норозширювальний та молокогінний засіб. 

Компанія-оригінатор: Дослідна станція «Маяк» ІОБ НААН.
Автори: Кривець Д.О., Дяченко І.І., Хареба В.В., Горова Т.К., 
Позняк О.В. 
Достигання, діб: 14, ранньостиглий.
Призначення: у свіжому і висушеному вигляді як приправа 
у харчовій промисловості.
Загальна врожайність зеленої маси, т/га: 30.
Рослина: висота - 37-39 см, діаметр – 29-32 см. 
Особливості: холодостійкий, стійкий до хвороб, шкідників, ви-
лягання, з високими ароматичними якостями. У кулінарії чабер 
використовується як самостійно, так і у суміші з іншими пряно-
щами. Має лікарські властивості. Сік рослини має заспокійли-
ву дію і зменшує набряк при укусах бджіл. Заварений як чай 
зменшує біль і знімає спазми у шлунку і кишківнику.

Компанія-оригінатор: Дослідна станція «Маяк» ІОБ НААН.
Автори: Чабан Л.В., Позняк О.В., Кривець Д.О., Дзюба Л.Б., 
Горова Т.К. 
Різновидність: коренеплідна. Достигання, діб: 160.
Призначення: для вигонки головочок у несезонний 
період. Коренеплід: довжина, см – 26; ширина, см – 93.
Маса, г: 430.  Форма коренеплоду: вузько-конічна. 
Врожайність у відкритому ґрунті, т/га: 60,5.
Стійкість до хвороб: стійкий.
Особливості: У якості салатної продукції споживають 
молоді прикореневі листки. Коренеплоди можна 
використовувати для виготовлення сурогату кави.

Компанія-оригінатор: Дослідна станція «Маяк» ІОБ НААН.
Автори: Фесенко Л.П., Ткалич Ю.В., Позняк О.В., Фесенко Я.І.
Термін дозрівання, діб: від відростання листків до 
технічної стиглості пера - 30.
Маса рослини, г: 610. Загальна врожайність зеленої 
маси, т/га: 46,8. Листя: довжина – 52 см, ширина – 2,4 см.
Стійкість до хвороб: відносно стійкий до пероноспорозу.
Використання: для свіжого споживання.
Особливості: зимостійкий, стійкий до стеблування у 
перший рік вегетації, придатний для вигонки пера у 
несезонний період.

ВЕСНЯНИЙ ОСТЕР

ЦЕЗАР ІВОЛГА

ЦИБУЛЯ БАТУН ЧАБЕР САДОВИЙ 

ЦИКОРІЙ
КОРЕНЕПЛІДНИЙ 

ЧОРНУШКА ПОСІВНА 
(нігела) 
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Компанія-оригінатор: Дослідна станція «Маяк» ІОБ НААН.
Автори: Чабан Л.В., Позняк О.В., Кривець Д.О., Дзюба Л.Б., 
Горова Т.К. 
Термін достигання, діб: від масових сходів до товарної 
стиглості – 21. Призначення: для свіжого споживання і 
кулінарної обробки. Загальна врожайність зеленої маси, 
т/га: 22. Маса рослини, г: 156.
Вміст: сухої речовини – 7,2%, загального цукру – 0,4%.
Особливості: стійкий до стеблування, придатний до 
загущених посівів.

Компанія-оригінатор: Дослідна станція «Маяк» ІОБ НААН.
Автори: Кривець Д.О., Чабан Л.В., Позняк О.В., Горова Т.К., 
Хареба В.В.
Термін достигання, діб: від масових сходів до товарної 
стиглості – 21. Призначення: для свіжого споживання і 
кулінарної обробки. Загальна врожайність зеленої маси, 
т/га: 18-25. Маса рослини, г: 140.
Вміст: сухої речовини – 6,9%, загального цукру – 0,3%.
Особливості: стійкий до стеблування, придатний до 
загущених посівів.

КРАСЕНЬ ПОЛІССЯ ФАНТАЗІЯ

ШПИНАТ ГОРОДНІЙ 
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