НОВИНКИ СЕЗОНУ

ОГІРОК БДЖОЛОЗАПИЛЬНИЙ

ПАРИЗЬКИЙ БІЛИЙ

БОДІНА F1

КОННІ F1

КОРІННА F1

РІТА F1

НАЗВА

ОПИС

ПАРИЗЬКИЙ БІЛИЙ

Сорт білого огірка корнішонного типу. Вегетаційний період 54 дні від сходів до плодоношення. Плід крупно-бугорчатий, довжиною 10-12 см, хрусткий та соковитий без вмісту гіркоти. Має покращені смакові якості, стійкий
до комплексу хвороб відкритого грунту. Рекомендується для споживання в свіжому вигляді та консервації.

БОДІНА F1

Чудова новинка раннього (43-45 днів) партенокарпічного огірка корнішонного типу.
Гібрид має відмінну консистенцію плодів, високу толерантність до стресових умов, призначений для
вирощування у відкритому грунті та плівкових теплицях.
Зеленець завдовжки 10-12 см, крупно-бугорчатий, хрумкий, смачний, не містить гіркоти.
Характеризується довготривалим плодоношенням, високою стійкістю до хвороб та стресових умов. Придатний
для споживання у свіжому вигляді, соління та консервування.

КОННІ F1

Ранньостиглий партенокарпічний гібрид універсального призначення. У плодоношення вступає на 45-47 день
після сходів. Рослина сильноросла, середньоплетиста, самозапильна.
Зеленець дрібно бугорчатий, довжиною біля 10 см, не містить гіркоти, дуже хрумкий та ніжний. Можна вирощувати у відкритому та закритому грунті. Рослина вибаглива до тепла, вологості та родючості грунту, добре реагує
на органічні добрива. Придатний для споживання у свіжому вигляді та консервування.

КОРІННА F1

Ранньостиглий партенокарпічний гібрид. Після сходів плодоносить через 45 днів.
Зеленець має чудовий смак та товарний вигляд. Співвідношення довжини плоду до товщини- 3,2:1.
Плоди темно-зеленого кольору, дрібно бугорчаті, хрумкі та смачні, з тонкою шкіркою.
Гібрид стійкий до хвороб та характеризується високою урожайністю.
Призначений для вирощування у відкритому грунті та плівкових теплицях.

РІТА F1

Ультра-ранній корнішон для відкритого грунту з жіночим типом цвітіння. Вегетаційний період 40-43 дні. Зеленці
дрібно-бугорчаті, зеленого кольору, хрумкі та смачні, не містять гіркоти, мають покращений товарний вигляд.
Гібрид характеризується високою урожайністю, чудовими смаковими якостями та підвищеною стійкістю до
хвороб. Призначений для вирощування у відкритому грунті.

РЕДИСКА
ПРЕСТО
НАЗВА

ОПИС

ПРЕСТО

Надрання тетраплоїдна редиска для зимового культивування.
Коренеплід округлої форми, червоного кольору. Сорт відрізняється вирівненістю
плодів по формі та за розміром. Діаметр 5-6 см.
Вегетаційний період 15-17 днів від сходів. Використовується для вирощування в
плівкових теплицях в період січень-лютий, або в тунелях чи відкритому грунті
в період березень-квітень.
Сорт характеризується щільною та соковитою м’якоттю, яка не втрачає свої
властивості по досяганню технічної стиглості, дозріває на 5-6 днів раніше інших сортів
та має підвищену стійкість до цвітушності.
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НОВИНКИ СЕЗОНУ

ТОМАТ

ХОМСТЕД

ДЕВІС 82

НАЗВА

ОПИС

ХОМСТЕД

Індетермінантний сорт крупноплідного томату. Має середньо-ранній вегетаційний період
(85-95 днів від висадки розсади), та потужний міцний кущ. Плід злегка ребристий, круглої форми, масою в середньому 1000 грамів.
Незважаючи на великі розміри плоду, рослина дуже продуктивна. Томат має чудові смакові якості, високий вміст сухих речовин та цукрів.
За бажанням збір урожаю можна починати, коли плоди набувають рожевого кольору.
В технічній стиглості томат яскраво червоний. Призначений для вирощування у відкритому грунті та під накриттям.

ДЕВІС 82

Ранній детермінантний сорт томату. Вегетаційний період 100-110 днів від сходів. Рослина потужна з овальними плодами
червоного кольору, вагою 70-80 грамів. М’якоть томату м’ясиста, без пустоти та серцевини.
Смакові якості відмінні, підвищений вміст цукрів.
Сорт характеризується високою врожайністю та стійкістю до хвороб. Призначений для вирощування у відкритому грунті.
Використовується для свіжого ринку та консервування.

ПЕРЕЦЬ

ТОПЕПО РОССО

КУНЕО ЄЛЛОУ

ШОРОК-ШАРИ

НАЗВА

ОПИС

ТОПЕПО РОССО

Ранній італійський сорт червоного перцю. Рослина середньо-потужна з гарним габітусом.
Вирощувати можна в закритому та відкритому грунті. Плоди шаровидні, товстостінні, сплющені з полюсів, розміром 4,5х7 см.
Товщина стінки плоду 9-10 мм. В біологічній стиглості колір перцю темно-зелений, а в технічній- блискучо-червоний.
Вага плоду 100-110 грамів. Ідеальний для свіжого ринку.

КУНЕО ЄЛЛОУ

Ранній італійський сорт жовтого перцю. Період вегетації 95-100 днів.
Рослини потужні середньої висоти з гарним листяним покривом. Сорт прекрасно адаптується
до вирощування як в закритому так і у відкритому грунті. Плід має 3-4 долі, розмір перцю 8х9 см. Товщина стінки плоду 9-10 см. В біологічній стиглості колір плоду темно-зелений, а в технічній блискучо-жовтий. Вага плоду 280-330 грамів.
Сорт ідеально підходить для свіжого ринку.

ШОРОК-ШАРИ

Ранньостиглий сорт. Вегетаційний період від сходів до біологічної стиглості 100-110 днів. Кущ штамбовий, висотою 50-65см. Плоди
блочно-кубовидної форми, мають 3-4 долі, світло-оранжево кольору, масою 100-150г, відмінних смакових якостей.
М’якуш соковитий та ніжний, товщиною 6-8мм. Сорт ціниться за високу врожайність та стійкість до вершинної.
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НОВИНКИ СЕЗОНУ

КАПУСТА БІЛОГОЛОВА

ЕКСПРЕСС

КАМІННА ГОЛОВА

НАЗВА

ОПИС

КАМІННА
ГОЛОВА

Сорт пізньостиглий. Вегетаційний період — 140-160 днів. Головки округлі, дуже щільні, стійкі до розтріскування, вагою до 3,0-4,0 кг.
Зовнішні листки великі, сіро-зелені з восковим нальотом. Забарвлення качана в розрізі біле. Сорт придатний для тривалого зберігання
(до 7 місяців). Високоврожайний (4,6-6,0 кг/м2).Найкращий вибір для районів з посушливим, жарким літом. Світло- і вологолюбива
культура. Стійка до заморозків. Потребує родючих грунтів, позитивно реагує на внесення добрив. Розсаду висаджують в грунт через 30-40
днів після посіву. Оптимальна температура для росту — +15-18°С. Норма висіву: на розсаду — 0,15 г на 1 м2,
безрозсадним способом 0,03-0,05г/м2. Глибина загортання насіння: 1,5-2,0 см.

ЕКСПРЕСС

Дуже ранній сорт білоголової капусти. Вегетаційний період 75-80 днів. Рослина компактна, качани конічної форми,
вагою 1-1,2 кг, світло-зеленого кольору. Листки тоненькі та ніжні з білими прожилками.
Сорт чудово підходить для раннього посіву в кінці лютого - початок березня для забезпечення ринку ранньою продукцією.

КАПУСТА ЦВІТНА
СИЦІЛІЙСЬКА ПУРПУРОВА

НАЗВА

ОПИС

СИЦІЛІЙСЬКА
ПУРПУРОВА

Сотр цвітної капусти з середнім вегетаційним періодом 110-120 днів та
незвичним кольором головки- чорнильно-фіолетовим. Маса головки 1,3 кг.
Має відмінні смакові властивості, гарне та дружнє формування врожаю. Голівка
щільна, компактна. Рекомендована щільність- 4 рослини на метр квадратний.

КАПУСТА САВОЙСЬКА
ВЕРОНА ПУРПУРОВА

НАЗВА

ВЕРОНА
ПУРПУРОВА

КАЛЕ

ОПИС
Пізній сорт савойської капусти з пурпуровим листям. Вегетаційний період 130
днів від висадки розсади. Головка компактна, приплюснутої форми, соковита
з гофрованим листям, вкритим восковим нальотом. Маса качана 2,0-2,2 кг.
Сорт прекрасно зберігається та гарно переносить холодні температури.
Має підвищений вміст білків та вітамінів.

КАПУСТА ЛИСТОВА
НАЗВА

ОПИС

КАЛЕ

Кале - листова капуста без качана. Листя велике, кучеряве, схоже на ажурні мережки зеленого
кольору з сизим відтінком. Після холодів листя стає фіолетового кольору. Сорт має вегетаційний
період 70-80 днів, можна сіяти прямим висівом у грунт у квітні, коли температура +6°С, потім
розсадити на постійні місця за схемою 40х40см. Рослини досягають 1м висоти та більше при
гарному догляді. Культура морозостійка, витримує -15°С, після розмерзання смакові якості
покращуються. Якщо лишити декілька кущів зимувати- весною можна отримати ранню листову
масу. Ця капуста містить велику кількість білку, амінокислот, Омега-3 жирну кислоту, вітаміни
та мінерали. Це дуже корисна рослина при лікуванні раку, хвороб очей, різноманітних хімічних
отруєннях. Підвищує імунітет та зменшує рівень холестерину в крові.
Вживають її в свіжому вигляді та в різноманітних стравах. Чудова для заморозки.
Вирощувати цю капусту просто необхідно на кожній присадибній ділянці.
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НОВИНКИ СЕЗОНУ

МОРКВА

ЧЕРВОНА БОЯРИНЯ

БОЛТЕКС
НАЗВА

ОПИС

ЧЕРВОНА БОЯРИНЯ

Середньо-пізній сорт типу Берлікум. Вегетаційний період 125-130 днів після сходів.
Плоди циліндричної форми з тупим кінчиком, довжиною 20-22 см. Мають насичене оранжеве забарвлення, соковиту
структуру. Плоди призначені для споживання у свіжому вигляді, переробки та зберігання.
Сорт характеризується насиченим кольором, високими смаковими якостями та майже відсутньою серцевиною.

БОЛТЕКС

Середньо-пізній сорт моркви (110-120 днів). Коренеплоди конічної форми, довжиною 15 см та діаметром 35-50 мм,
однорідні, з гладенькою шкірочкою та тупим кінчиком. Мають насичений оранжевий колір та тонку серцевину.
Універсальний сорт з чудовими смаковими властивостями.
Стійкий до розтріскування. Використовується для свіжого ринку, переробки, консервування та тривалого зберігання.

ГАРБУЗ

БІГ МАКС

АТЛАНТИЧНИЙ ГІГАНТ

МАРІНА ДІ КЬОЖА

НАЗВА

ОПИС

БІГ МАКС

Гарбуз Маріна ді кьожа- це старий італійський сорт мускатного гарбуза, який прекрасно підходить для української кліматичної зони.
Шкірка плоду має горбкувату поверхню, матово-зелений колір із сіро-блакитним відтінком. Вага плоду 5-6 кг максимум 10 кг.
М’якоть щільна, жовто-оранжевого кольору, з високим вмістом сухих речовин та цукрів. Насіннєве гніздо маленьке.
Сорт зберігається до 6 місяців без втрати смакових якостей.

АТЛАНТИЧНИЙ
ГІГАНТ

Гігантський великоплідний гарбуз, досягає ваги 150-250 кг при підвищеному живленні та догляді. В середньому маса може бути 50-70 кг.
Сорт середньо-стиглий - 125 днів, дуже урожайний. Стебло сланке, рослина потребує великої площі живлення, не витримує загущені
посіви. Плід довгастої форми, сегментований, забарвлений в зелено-оранжевий колір. М’якоть товста, солодка, ніжна, підходить як для
кормових цілей так і для вживання в їжу. Насіннєва камера достатньо велика з великим вмістом насіння.
Сорт стійкий до захворювань, добре зберігається.

МАРІНА ДІ
КЬОЖА

Середньо-стиглий, високоврожайний сорт крупноплідного гарбуза. Вегетаційний період 120днів. Плоди великі, округлої форми, масою
50 кг. Шкірка майже гладенька, яскраво-оранжевого кольору. М’якоть дрібнозерниста, жовто-оранжевого кольору, товщиною до 10 см.
Сорт універсального призначення. Плоди солодкі, смачні. Насіннєва камера велика.
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НОВИНКИ СЕЗОНУ

ПАТИСОН
БІЛИЙ
НАЗВА

ОПИС

БІЛИЙ

Італійський середньо-ранній сорт кущового типу. Вегетаційний період 50 днів. Плід дископодібний
кремово-білого кольору, розміром 6-7 см, відмінних смакових якостей. Сорт високоврожайний,
стійкий до хвороб. Використовують для приготування овочевих страв та консервування.

КАБАЧОК КРУГЛИЙ
НАЙС
НАЗВА

ОПИС

НАЙС

Кущовий ранній сорт кабачка. Вегетаційний період 40-45 днів. Плоди ідеально круглої форми, світлозеленого кольору, діаметром 5-6 см. Мають чудові смакові якості, ніжну консистенцію.
Відрізняється підвищеною здатністю до формування зав’язі.
Ідеально підходять для фарширування, запікання та консервування.

ДИНЯ
ПЬЄЛА ДЕ САПО
НАЗВА

ОПИС

ПЬЄЛА ДЕ
САПО

Чудовий рідкісний сорт іспанської дині. Має видовжені плоди темного зеленувато-жовтого
забарвлення, вагою 2,2-2,5 кг. М’якоть білого кольору, солодка, соковита та ніжна. Вегетаційний період
95-100 днів від сходів. Плоди гарно транспортуються та зберігаються, мають чудові смакові якості.
Також містять багато вітаміну С, клітковини, не містять холестерину та мають низьку калорійність.

КАВУН
МРІЯ
НАЗВА

ОПИС

МРІЯ

Середньо-ранній сорт (70-73 дні). Плоди великі, округлої форми. Шкірка темно-зелена, смугаста,
середньої товщини(15,0-17,0 мм). М’якоть червоного кольору, ніжна, соковита, довго не перезріває.
Маса плоду 10-15 кг. Урожайність на суходолі до 40 т/га. Транспортабельність гарна. Плоди містять
10,0-13,0% сухої речовини, 8,5-10,0% цукрів та 9,0-10,0мг% вітаміну С. Маса 1000 насінин 60,0-70,0
грамів. Сорт відносно стійкий до фузаріозного в’янення та антракнозу.

САЛАТ

СУМІШ МІНІ
SALAD SEED MIX BABY LEAF

СУМІШ ПРІМАВЕРА
SALAD SEED MIX PRIMAVERA

НАЗВА

ОПИС

СУМІШ
МІНІ

Асортимент різних видів і сортів салату, спеціально
поєднані для отримання різних смаків і кольорів.
Через 20 днів після посіву можна споживати вітамінну
зелень.За сезон можна робити 3-4 висіви для
безперервного отримання врожаю.В склад суміші входить:
-Spinacio Sharan F1 -15%е
-Valeriana verte de Cambrai 15%
-Bieta Bull’s blood -15%
-Rucola selvatica a foglia frastagliata-20%
-Tatsoi- 20%
-Red mustard-15%

СУМІШ
ПРІМАВЕРА

Асортимент різних видів і сортів салату, спеціально
поєднані для отримання різних смаків і кольорів.
Через 30 днів після посіву можна споживати вітамінну
зелень. За сезон можна робити 3-4 висіви для
безперервного отримання врожаю.В склад суміші входить:
-Cicoria Pan di Zucchero-20%
-Cicoria Palla Rossa 3 -10%
-Lattuga red bowl -10%
-Indivia Romanesca -20%
-Lattuga lenta a montare 4 -20%
-Lattuga bionda a foglia riccia -10%
-Minutina-erba stella-Coronopo -10%
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НОВИНКИ СЕЗОНУ

БУРЯК
ГРАНАТ
НАЗВА

ОПИС

ГРАНАТ

Новий покращений одноростковий ранній сорт німецької селекції. Коренеплід овально-округлої
форми, має темно-червоне забарвлення та ідеально солодкий смак. Сорт чудово підходить для
раннього ринку продажу, має вирівняні коренеплоди за розміром, дуже низьку схильність до
цвітушності. При пізнішому посіві коренеплоди чудово зберігаються, також сорт відрізняється
підвищеною стійкістю до стресових умов вирощування (різкому перепаду температур).

МАНГОЛЬД
ЧЕРВОНИЙ
НАЗВА

ОПИС

ЧЕРВОНИЙ

Середньо-ранній сорт листового буряку. Вегетаційний період 60 днів від сходів. Стебло прямостояче,
червоного кольору, соковите. Довжина черешка 30-40 см. Листя кучеряве червоно-зеленого кольору.
Сорт високоврожайний та невибагливий до умов вирощування. Рослина містить велику кількість
вітамінів. В їжу вживають листя та соковиті черешки. Мангольд корисний при гіпертонії.

ГОРОШОК СОЛОДКИЙ
СПАРЖЕВИЙ

КАРУБІ
НАЗВА

ОПИС

КАРУБІ

Середньостиглий сорт цукрового горошку. Вегетаційний період 70-80 днів. Рослина має висоту 140150 см,стручки довжиною 10-11 см без пергаментного шару та волокон ,ніжні та солодкі на смак.
Спаржевий горошок призначений для споживання у свіжому вигляді та заморозки.

НУТ
НАЗВА

ОПИС

турецький
горох

Нут - (турецький горох)-рослина середньо-раннього строку дозрівання. Вегетаційний період 95-100
днів від сходів. Висота рослини 50-60 см, кріплення нижніх бобів- 22-24 см. Має штамбовий кущ,
стійкий до полягання. Рослина теплолюбива. Насіння жовтого кольору, містить велику кількість білку (до
30%) та багато вітамінів, маючи при цьому низьку калорійність. Завдяки високому вмісту клітковини, нут
позитивно впливає на роботу серця, покращує травлення та стабілізує вміст цукру в крові.

ЦИБУЛЯ ПОРЕЙ
АМЕРИКАНСЬКИЙ ПРАПОР
НАЗВА

ОПИС

АМЕРИКАНСЬКИЙ
ПРАПОР

Високоврожайний середньоранній сорт цибулі порей. Вегетаційний період 170 -180 днів.
Рослина висока з темно-зеленим листям, відбілена частина стебла має довжину 2225 см. Сорт характеризується відмінними смаковими якостями, гарним зберіганням та
транспортабельністю. Насіння висівають в березені –отримують продукцію в вересні.

НОВОЗЕЛАНДСЬКИЙ

ШПИНАТ

НАЗВА

ОПИС

НОВОЗЕЛАНДСЬКИЙ

Тетрагонія-дуже цікавий різновид шпинату. Він гарно росте у відкритому грунті і вже через 25-30
днів від висадки розсади можна споживати зелену масу (55 днів від сходів). Порівняно зі звичайним
шпинатом листя відрізняється покращеними смаковими властивостями та підвищеним вмістом білків
та мінеральних речовин. Цей вид шпинату не втрачає товарних якостей при цвітінні, відрізняється
виключно швидким наростанням зеленої маси. Вирощується протягом всього сезону аж до пізньої
осені. Зелена маса соковита та м’ясиста. Рослина вимоглива до тепла та вологи, світлолюбива. Схема
посадки- 35-40см в рядку між рослинами та 50-60см міжряддя. Для повного забезпечення зеленою
масою сім’ю із 4 осіб достатньо мати 10 рослин новозеландського шпинату.
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НОВИНКИ СЕЗОНУ

КУКУРУДЗА

ВІЗАНТІЯ F1

МАРМУРОВА F1

ВЕГЕ-1 F1

МАЛІБУ F1

ЮРМАЛА F1
НАЗВА

ОПИС

МАРМУРОВА F1

Новий гібрид Sh2 типу, середньостиглий (75-80 днів). Має надзвичайно привабливий та товарний вигляд. Перша суперсолодка
кукурудза, качани якої містять 75 % зерен насиченого жовтого кольору та 25 % зерен білого кольору.
Довжина качанів понад 22 см, вміст цукрі 24%.

ВІЗАНТІЯ F1

Чудовий суперсолодкий середньостиглий (76-79 днів) гібрид Sh2 типу зі стабільним врожаєм.
Зерно яскраво-жовтого кольору, вміст цукрі більше 22 %.
Має великі качани напівциліндричної форми, довжиною понад 24 см.

ВЕГЕ-1 F1

Ранньостиглий гібрид (69-73 дні) суперсолодкої кукурудзи, ФАО 180. Призначений для раннього посіву,
стійкий до весняних холодів. Качани довжиною 17-19 см з яскраво-жовтим зерном.
Гібрид має підвищену посухо- та жаростійкість, високу стійкість до вилягання, в сприятливі умови формує два качана. Має чудові
смакові властивості. Тип Sh 2, вміст цукрів 23%.

ЮРМАЛА F1

Суперсолодкий ранній ( 73-75 днів) гібрид Sh2-типу для основного ринку, ФАО 220-250.
Качани довжиною понад 22 см, напівциліндричної форми, зерно привабливого яскраво-жовтого кольору, вміст цукрі- більше 23%.
Гібрид характеризується гарним поєднанням великого розміру качанів та раннього строку дозрівання,
має високу врожайність та чудову товарність. Стійкий до сажкових хвороб.

МАЛІБУ F1

Суперсолодкий середньостиглий (78-80 днів) гібрид Sh2-типу, ФАО 240-260.
Качани довжиною понад 23 см, потужні, циліндричної форми.
Зерно яскраво-жовтого кольору, вміст цукрі більше 24%, великий вихід зерна-понад 53%.
Цей гібрид- відмінний вибір для фермерів та переробників, призначений для основного та пізнього
збирання, має чудові смакові якості та високий потенціал врожайності.
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НОВИНКИ СЕЗОНУ

КУКУРУДЗА

БАРСЕЛОНА F1

АНДРІЇВСЬКИЙ F1

БАГРАТІОН F1

НАЗВА

ОПИС

БАРСЕЛОНА F1

Ультраранній (65-68 днів) суперсолодкий гібрид Sh2-типу для найраннішого терміну збирання, ФАО 170-180. Качани довжиною
понад 20 см, добре і рівно заповнені. Зерно яскраво-жовтого кольору, вміст цукрі більше 22%.
Рослина стійка до вилягання, добре адаптована до органічного землеробства.

АНДРІЇВСЬКИЙ F1

Унікальна біла кукурудза з Мексики. Дуже соковиті та ніжні зерна. Гібрид середньоранній (76-81 днів), ФАО 290.
Качани довжиною 18-21 см, зерно молочно-білого кольору. Тип Se, вміст цукрі більше 12%.
Гібрид має високий потенціал врожайності, стійкий до стресових умов вирощування та відмінні смакові якості.
Зерно дуже ніжне-найкращий вібір для маленьких дітей та літніх людей.

БАГРАТІОН F1

Універсальний столовий гібрид середньораннього строку дозрівання (74-78 днів), ФАО 240-260.
Довжина качана понад 20 см, зерно насиченого яскраво-жовтого кольору, тип Sh2, вміст цукрі більше 23%.
Гібрид підходить для свіжого ринку та консервування, ідеальний для заморозки, зерно зберігає привабливий жовтий колір.
Рослина має високу посухо- та жаростійкість, відмінний потенціал урожайності, чудові смакові якості.

КРІП КУЩОВИЙ
НАЗВА

ОПИС

ТЕТРА

Пізньо-стиглий високоврожайний сорт кущового кропу.
Від сходів до цвітіння 70-100 днів. Рослина високоросла, гарно облистяна.
Зелень темно-зеленого кольору, крупна, соковита.
Сорт довго не стрілкується, має тривалий період збору зелені, велику вегетативну массу та стійкість до
хвороб. Призначений для вирощування на зелень.

ТЕТРА

МАТІОЛА
НАЗВА

ОПИС

СЕНСАЦІЯ
ЗІРКОВОГО
СВІТУ
(MATTHILA
INCANA)

Рос лина з вечірнім ароматом і квітами пастельних відтінків, відмінно підходить для країв бордюрів, садових
кашпо, а також для будь-якого місця біля дому. Висота рослин 45 см, діаметр куща 25 см. Холодостійкий
однорічник. Любить рости на відкритих сонячних ділянках з добре дренованим грунтом.
В відкритий грунт

СЕНСАЦІЯ ЗІРКОВОГО
СВІТУ
(MATTHILA INCANA)

коли

Травень-червень

куди

На підготовлене, постійне місце

як

Сійте рідко з міжряддям в 25 см. Присипте насіння грунтом (0,5 см), і злегка прижміть.
Регулярно поливайте. Сходи зявляться на 14-28 день.

догляд

Коли сходи підростуть, розсадіть їх з інтервалом в 20-25 см між рослинами.

цвітіння

Липень-вересень

Порада: Кожні 3-4 тижня проводьте повторні посіви для того щоб забезпечити тривале цвітіння.
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