
Цінник на насіння квіткових культур

Цінник діє з 01 травня 2021 року

станд држ / обр

1т 17,5 19,5
5 т 80 90
1т 16,1 17,9
5 т 73 82

1т 11,8

5 т 52
1т 19,9
5 т 91

Basil (Ocinum) / Базилік Purple Ball (25-30 см / 25-35 см) 1т 32
Прянощі, дуже 

декоративний

1т 55

500 28,5

1т 60

500 31

1т 12,5

5 т 55

Celosia argentea    /  Целозія 

периста
Arrabona ( red greenleaved ) (35-40 см / 25-35 см) 1т 16,5 озеленення

1т 7,5
10т 10 58

100т 82

1т 9,5

10т 16 78

100т 145

Cosmos bippinatus   /   Космос 

двічіперистий

Casanova  (15-20 см, в саду 20-25 см / 15-20 см):  pink, red, violet, white, full 

mixture
1т 34

нейтральна до 

довжини дня

Diana (15-20 см, в саду 20-25 см / 15-20 см):  blueberry, crimson, crimson 

picotee, lavender picotee, loving white, pink, purple centred white, red centred 

white, rose, salmon improved, scarlet, scarlet picotee, white, select mixture, 

picotee mixture, lavandina mixture, full mixture

1т 41,9 43,9
рання, велика 

квітка, клумба

Grace (double) (15-20 см, в саду 20-25 см/ 15-20 см): deep rose,salmon, 

white,full mixture
1т 40,5 42,5

Dianthus chinensis x barbatus / 

Гвоздика

Chiba (20-25 см, в саду 30-35 см / 20-25 см): cherry picotee, crimson, crimson 

picotee, lilac picotee, pink, purple, purple picotee, red, rose, scarlet, strawberry, 

violet, white, full mixture, auricula mix (mixture of picotee shades)

1т 35,1 37,1
надрання, 

стійка до різних 

погодних умов

Gazania rigens  /               Газанія 

жорсткувата   

Enorma (20-25 см, в саду 25-30 см / 20-25 см, квітка 10-12 см): orange, orange 

w. ring, red w. ring, vanilla, yellow, yellow w. ring, full mixture
1т 33,9 зелений лист

1т 22,8

5 т 106

1т 130

500 67
1т 142
500 72

1т 15,9 17,9

5 т 72 82

1т 9,7 11,7

Apache (15-20 см, в саду 30-35 см / 25-30 см): appleblossom, deep rose, glow, 

pink, pink bicolor, red, rose, rose bicolor, salmon, scarlet, star, violet, white, full 

mixture

Відмінний у 

всіх ситуаціях 

посадки

Nano (10-15см, в саду 20-25 см/ 20-25 см): appleblossom, deep rose, pink, red, 

salmon, scarlet, scarlet bicolor, violet, white, full mixture

Чудово 

виглядає в 

контейнерах

Petunia grandiflora/ Петунія 

великоквіткова

Limbo (10-15 см, в саду 20-25см/ 25-30 см):  blue, blue picotee, blue veined, 

burgundy, burgundy picotee, deep purple, mid‐blue, orchid veined, peach 

improved (light salmon) , pink morn, plum, red, red picotee, red veined, rose, rose 

morn, rose picotee, rose veined improved, salmon, salmon morn, silver blue, sky 

blue, sweet pink, violet, violet picotee, white, picotee mixture, Grower mixture, full 

mixture, Heather's mixture (mix of rose en violet)

Швидке 

відновлення від 

погоди / 

пошкодження 

дощем

Tango (15-20 см, в саду 25-35 см/ 25-30 см ) : blue, blue star, burgundy, 

burgundy star, pink, plum, red, red morn, red star, red veined, rose, rose morn, 

rose star, rose veined, salmon, salmon veined, violet, white, All Star mixture, full 

mixture

Silverado (25-30 см / 25- 30 см) озеленення

Quicksilver™ (25-30 см / 25- 30 см)
клумба, 

бордюрна 

рослина

Dianthus chinensis   /     Гвоздика 

китайська

Impatiens walleriana           

Бальзамін Валлера  

Balance (10-15 см, в саду 20-25 см / 25-30 см): blush pink, bright eye, 

burgundy, cardinal, coral, lavender blush, lilac, orange star, pink, red, red star, 

rose, rose picotee, rose star,violet, violet star, white, Full Balance, Star Balance, 

Perfect Balance (uniform formula mixture of limited color range),  Patriot Balance  ( red, white 

and lavender blush),  Cool Balance (violet, burgundy, cranberry and white)

чудова для 

саду, великі 

квіти

Solar (15-20 св, в саду 25-30 см / 25-30 см): appleblossom, apricot, blueberry, 

blush pink, burgundy, fresh red, lilac, orange with eye, orchid with eye, pink, polka 

dot, raspberry with eye, red with eye, white, full mixture 

великоквітковий

; більш стійка 

до стресових 

погодних умов

Solar Avalanche (25-30 / 45-55) : apricot, blueberry, burgundy, cherry brilliant 

eye, pink, red ‐ (formerly rose),  rose ‐ (formerly red ), violet, white, full mixture 

 

великоквітковий

, ідеально 

підходить для 

Heatwave(15-20 св, в саду 25-30 см / 25-30 см): apricot, blue with eye, 

burgundy, cherry, deep rose, orchid, peach, peppermint, pink, raspberry, red, 

Santa Fe, white, midnight mix, Southwest mix, full mixture

для 

вирощування в 

прохолодних 

теплицях та 

гарно виглядає 

при сонячних, 

зрізка, 

озеленення

Antirrhinum majus /   Ротики

Snappy (20 см/ 15-20 см) bronze, cherry, lavender blush, lavender, mauve, 

orange, orange & yellow, orchid, orchid flame, peach, peach flame, pink, red & 

yellow, red flame, red improved, rose, rose & white, rose flame, scarlet, violet, 

white, yellow, Tricolor mixture, full mixture 

озеленення

Twinny (повні квіти ) (25-30 см/ 25-30 см) : appleblossom, bronze shades, 

peach, rose, violet, white, yellow shades, full mixture 
озеленення

П
р

и
м

іт
к
а

Ageratum houstonianum /     

Агератум Хоустона

Aloha ( 7-10см, в саду 15-20 см / 15-20 см): white, blue
чудова для 

саду

Латинська та українська назва 

культури
Назва гібриду чи сорту

П
а
к
е
т

Ціна за пакет, євро

Blue Planet (75см)

Catharanthus roseus / Барвінок

Cineraria maritima  /   Крестовник

Pelargonium hortorum                   

/ Пеларгонія (герань) садова



5 т 41 51

1т 15,9 17,9

5 т 72 82

1т 8,5 10,5

5 т 34 43

500 65,5
1т 129
1т 16,5

5 т 73

10т 145

1т 16,5

5 т 73

10т 145

1т 17,5

5 т 79

10т 157

Sweet Valentines (30-40 см) 1т 110

Funnyplums (20см): creamy yellow, orange, red, rosy pink, full mixture 1т 122

Funnyplums (20см): full mixture 250 32

Plumbrella™(35см): creamy yellow, orange, red, rosy pink, full mixture 1т 122

Plumbrella™(35см): full mixture 250 32

Tagetes fillefolia / Чорнобривці Dropshot (15-25 см, в саду 30-35 см/ 30-35 см) (licorice‐anise flavor) 1т 25,9 31,9

з весни до 

осені і 

привабливо в 

ландшафті. 

Придатний для 

мікрозеленого 

виробництва

1т 10,5 13,5
5 т 45 60

Pioneer (10-15 см, в саду 15-20 см/ 15-20 см): appleblossom, blue, bronze, 

burgundy flame, lemon, mid blue, orange, pink, purple ‐ (formerly violet), red 

flame, rose, rose flame, scarlet, velvet red, violet ‐ (formerly carmine), violet flame 

‐ (formerly carmine flame), white, yellow with eye, bicolor mixture, flame mixture, 

full mixture

1т 55,9

рання, 

середньо-

рання; великі 

квіти

1т 19,9

2 т 37,9

1т 25,9 29,4

5 т 122 140

1т 32,9 36,4

5 т 157 175

1т 32,9 36,4

5 т 157 175

1т 10,9

5 т 47

Viola x wittrockiana (Pansy)                                                              

Фіалка Віттрока

Cello (10-15 см, в саду 20-25 см): antique shades, beaconsfield, blue blotched, 

cherry rose, deep marina, deep orange blotched, lemon yellow, marina, neon 

purple, ocean, pink shades blotched, primrose, primrose shades blotched, pure 

deep orange, pure light blue, pure mid blue, pure white, pure yellow, raspberry 

surprise, red blotched, rose blotched, scarlet, violet face, white blotched, white 

rose wing, yellow blotched, yellow purple wing, yellow red wing, full mixture

primed, 

великоквіткова

Xtrada (10-15см, в саду 20-25 см/ 25-30 см): blue blotched, lemon shades, 

mid‐blue blotched, peach shades blotched, pink shades blotched, pure white, 

pure yellow, red blotched, violet face, white blotched, yellow blotched, full mixture

primed, 

компактність, 

тепло- і 

холодостійкість 

з величезними 

розмірами 

квітів

Trumpet (10-15 см, в саду 20-25 см / 25-30 см): blue blotched, light blue, mid 

blue, orange, orange blotched, pink blotched, pure white, pure yellow, red 

blotched, red wing, rose blotched, white blotched, yellow blotched, full mixture

ідеальне 

поєднання 

гібрида та 

вартості 

звичайного 

сорту; квіти від 

середньо-

великих до 

великих

Primula acaulis                                                        

Примула безстебельна

Accord (10-15 см, в саду 15-20см / 15-20 см): blue shades, carmine shades, 

lemon shades, light blue, orange, pink shades, rose shades, scarlet, white, yellow 

with eye, full mixture

середня, 

середньо-пізня; 

квіти 

середнього 

розміру

Viola cornuta                     Фіалка 

рогата

Corina (10-15 см, в саду 15-20 см /25-30 см): black eye, deep blue & white, 

deep blue blotch, deep marina, full black, lilac purple wing, marina, mid‐blue, 

pink‐yellow shades, primrose blotch, purple ice, purple yellow face, ruby & gold, 

terracotta improved, twilight, violet eye, violet flare, violet yellow face, violet, white, 

white blotch, white purple wing improved, white rose wing, white violet wing, 

yellow, yellow blotch, yellow purple wing, yellow red wing, black and white 

mixture, full mixture 

primed, 

довготривале 

цвітіння

Solanum Lycopersicum / Томат 

декоративний
патіо-тип 

Tagetes patula   Чорнобривці
Chica (15-20 , в саду 25-30см/ 15-20 см): flame, gold,  orange improved, yellow, 

full mixture

великі квіти, 

озеленення

дворічні культури

Salvia splenders / Шавлія 

блискуча

Amore (15-20см, в саду 30-35см / 20-30 см):  lavender, plum, purple, rose, rose 

bicolor, salmon, scarlet, scarlet bicolor, white, full mixture

нейтральна до 

довжини дня; 

зелені листя

Red Alert (15-20см, в саду 30-35см / 20-30 см)

нейтральна до 

довжини дня; 

темно-зелені 

листя; 

озелененняє

Reddy (10-15см, в саду 20-25см / 20-25 см)bright red, lavender, pink impr., 

purple, salmon, scarlet bicolor, white, white surprise, full mixture, Nero mixture 

(white, lavender and purple ), Cleopatra mixture (bright red, white, salmon, scarlet bicolor and 

white surprise)

Генетично-

компактна; 

темно-зелене 

листя

Petunia multiflora /                        

Петунія багатоквіткова

Mambo (10-15 см, в саду 20-25см/ 25-30 см): blue, blue veined, burgundy, deep 

purple improved, mid‐blue improved, orchid veined, peach (light salmon) , pink, pink 

morn, plum, purple, red, red morn, red veined, rose, rose morn, rose veined, 

salmon, sky blue, sweet pink, violet, white, Grower mixture, full mixture

Швидке 

відновлення від 

погоди / 

пошкодження 

дощем

Lambada (15-20 см, в саду 25-30 см /25-30 см): blue, blue star, burgundy, deep 

violet, pink, purple, red, red star, red veined, rose, rose morn, rose star, rose 

veined, salmon, salmon morn, scarlet, scarlet morn, white, All Star mixture, full 

mixture

Винятково 

хороша 

стійкість до 

погоди; 

озеленення

Rhodochiton atrosanguineus   

Родохітон
Rhodos (50-60 см, в саду 300-400 см/40-60 см)

чудова терасна 

ампельна 

культура

Petunia grandiflora/ Петунія 

великоквіткова

Tango (15-20 см, в саду 25-35 см/ 25-30 см ) : blue, blue star, burgundy, 

burgundy star, pink, plum, red, red morn, red star, red veined, rose, rose morn, 

rose star, rose veined, salmon, salmon veined, violet, white, All Star mixture, full 

mixture



Elegance (в саду 45-60 см/ 35-45 см) : lavender, pink, red, white, full mixture 1т 54 56

Вуличні 

контейнери, 

придатна для 

бордюрів та 

клумб

Supra(15-20 см, в саду 25-30 см/ 20-25 см, квітка до 4 см): crimson, pink, 

purple, salmon, scarlet, white, full mixture 
1т 40,5 42

перший рік 

цвітіння; Стійка 

до жари, дощу 

та морозу

Lavandula angustifolia / Лаванда 

вузколиста
Promise (20-25см, в саду 30-40 см/25-30 см) 1т 32

Hidcote-тип; 

фіолетовосині 

дуже ароматні 

квіти, для 

кращього 

цвітіння 

потребує 

яровизації

Lavandula multifida / Лаванда Torch (40-60 см, в саду 60-70 см / 50-60 см, суцвіття 6 см): blue, minty ice 1т 25,5 27,5
перший рік 

цвітіння

Lupinus polyphyllus   / Люпин
Lupini (30см/20см): blue shades, pink shades, red shades, white shades, yellow 

shades, full mixture
1т 48

не потрбує 

яровизації

Mandarina (15-20 см, в саду 30-35 см / 35-45 см) (orange scented) 1т 26

Limoncello (15-20 см, в саду 30-35 см / 35-45 см) (lemon scented) 1т 26

1т 71,5

500 37

1т 26

2 т 50

1т 65

500 34

1т 65

500 34

1т 19 21

2 т 36 40

1т 19

2 т 35

Наполегливо рекомендуємо порівнювати описи забарвлень квіток з ілюстраціями в каталозі.

Verbena bonariensis    Вербена 

бонарская
Purple Haze (40-60 см, в саду 70-100 см /28-38 см)

перший рік 

цвітіння, 

довготривале 

цвітіння

Verbena rigida        Вербена 

жорстка
Dazzling Nights (20-30 см, в саду 35-45 см/ 30-45 см)

перший рік 

цвітіння, 

довготривале 

цвітіння

Thymus fragrantissimus     

Чебрець французькій
Orangelo (15-20 см, в саду 25-30 см  /  30-35 см) (citrusy‐orange scented) 

ґрунтопокривна 

культура, яка 

витримує 

невеликий рух; 

для покриття 

схилів, іноді як 

замінник моху 

між бруківкою

Silene hybrida        Смілка

Rosalyn (30 см, в саду 30-35 см / 30-35 см) (rose)
нейтральна до 

довжини дня

Desert Glow (35 см, в саду 35-40 см / 25-30 см)  (orange) 

найкраще росте 

у сухих з добре 

дреннажними 

якостями 

місцях

багаторічні культури

Dianthus interspecific       

Гвоздика

Melissa officinalis     Меліса 

лікарська

Ідеально 

підходить для 

використання в 

змішаних 

контейнера з 

травами, 

квітами та 

помідорами в 

патіо

Mertensia maritima     Мертензія 

приморська
Silver Ocean

хрусткі листя 

мають 

пікантний смак 

свіжих устриц 

ідеально 

підходить для 

альпінаріїв, 

змішаних 

контейнерів та 

підвісних 

вазонів


