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Дні відкритих дверей компанії “Бейо Заден”
Кожного року, в останню неділю вересня, з вівторка по суботу
за адресою: Нідерланди, Варменхаузен, Трамбаан 1.
Ми запрошуємо відвідати їх саме Вас!
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До уваги клієнтів
Шановні колеги!
Компанія Бейо Заден – це відома європейська компанія, яка
була створена в Голландії у 70-ті роки Кором Бемстербоєром
та Джакобом Йонгом і яка до сьогоднішнього дня залишається
сімейним підприємством. Основним напрямком діяльності
компанії – є селекція, виробництво, обробка та реалізація
високоякісного насіння овочевих культур.
За час перебування на ринку, компанією «Бейо» було
створено десятки дочірніх компаній із сотнями співробітників
у всьому світі. Сьогодні в асортименті «Бейо» нараховується
більше ніж 800 сортів та гібридів для 45 культур, що дає змогу
пропонувати комплексну програму вирощування овочів, яка
підходить для різних ринків та кліматичних зон.
Дослідний центр і відділ розвитку компанії «Бейо Заден»
разом з регіональними спеціалістами, вкладають багато сил в
створення широкого асортименту якісно нових, якнайкраще
адаптованих до кліматичних умов гібридів, які дають хороші
результати саме в кліматичних умовах України та мають
високу стійкість до збудників поширених на нашій території
хвороб. Завдяки глобальній мережі дилерів (понад 1000
фахівців) продукція «Бейо» користується великим попитом,
та розповсюджена в більш ніж 100 країнах світу.
Представництво «Бейо Україна» було створено в 2007 році.

З того часу компанія веде активну та успішну діяльність
на Українському ринку овочівництва та насінництва. Наш
колектив складається з висококваліфікованих спеціалістів,
які завжди вчасно готові надати професійні консультації з
питань придбання насіння, вирощування, захисту, переробки,
зберігання та транспортування овочевої продукції.
Професійний підхід до вибору гібридів дає можливість
отримати більш вирівняну і якісну продукцію, яка в повній
мірі може задовольнити будь-якого українського фермера.
До вашої уваги пропонується новий каталог насіння Бейо, де
представлені останні селекційні досягнення для українського
ринку. Ми з гордістю ділимося своїм досвідом, рекомендуємо
лише краще з нашого асортименту та сподіваємося на плідну
співпрацю.
З повагою,
Колектив ТОВ «Бейо Україна».

TOB

Бейо Заден Б.В.
Трамбаан 1, П.О.Бокс 50
1749 ЗН, Варменхаузен,
Нідерланди
Тел. +31-226-396162
Факс + 31-226-396346

ТОВ «Бейо Україна»
Тел./факс +38 044 501-09-99
Вул. Марини Раскової, 21,
офіс 906, Київ, 02002 Україна
e-mail: info@bejo.ua
Сайт: www.bejo.ua
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Класифікація насіння Бейо Заден
Описи та ілюстрації, наведені в цьому каталозі,
представляють продукцію, яка вирощувалась на дослідних
станціях. Вигляд та поведінка сортів можуть змінюватися
в залежності від географії та умов вирощування. Терміни
визрівання культур залежать від методу висіву, густоти,
пори року та місцевих умов вирощування. Покупець
сам зобов’язаний вирішувати, чи придатне насіння для
вирощування в його місцевих умовах.
Данні
специфікації
на
схожість
прецизійного
та
дражованого насіння, на сортову чистоту та якість насіння
базуються на рекомендованих стандартах ESA.
Ці характеристики не є абсолютним мінімальним
стандартом для поставки. Якщо тести Бейо Заден Б.В.
(далі Бейо) на якість вказують якісний рівень нижче,
ніж зазначено в даних специфікаціях, Бейо обов’язково
проінформує
своїх
замовників.
Таке
спілкування
направлено на прозору комунікацію між Бейо та
професійними користувачами стосовно якості насіння,
на яку можна очікувати, щоб замовник міг зробити свою
власну оцінку і вирішити, чи відповідає якість цього насіння
його вимогам.
ВСТУП
Овочівництво все більше стає вузькоспеціалізованою та
інтенсивно зростаючою галуззю. В результаті постійно
зростаючого попиту на більш високу якість продукції
виробники овочевого сектору потребують посівний матеріал
найвищої якості. Зростає попит на специфічні форми
насіннєвого матеріалу та на інформацію стосовно якості
насіння з метою покращення схожості та життєстійкості
рослин.
Насіння
це
натуральний
продукт.
Зміна
умов
навколишнього середовища впливає на кінцевий результат.
Тому часто досить важко вказати точну інформацію про
схожість та інші фізичні показники насіння. Щоб якнайкраще
задовольнити
побажання
клієнтів,
компанія
Бейо
розробила стандарти якості для різних категорій насіння.
Тому у наведеній нижче таблиці-довіднику відображені
специфікації по культурам того, що зазвичай можна
очікувати в стандартних умовах.
Представлений відсоток схожості є мінімальним показником
для насіння Бейо, а розроблена схема відповідає вимогам
Міжнародної Асоціації Контролю Якості Насіння (ISTA).

Прецизійне насіння
Прецизійне насіння проходить додаткові процеси обробки.
Вища ступінь по схожості та точності калібрування.
Реалізується поштучно.

Пророщене насіння
Пророщування насіння - це активація процесу схожості для
отримання більш швидкого та одночасного проростання
насіння після його висіву в ґрунт. Пророщене насіння
реалізується поштучно.

Дражування
Дражування насіння - це процес зміни форми насіння через
покриття дражувальним матеріалом. Однорідність форми та
розміру насіння значно полегшують посівний процес. Також
можливе додавання додаткових інгредієнтів. Дражоване
насіння реалізується поштучно.

Інкрустація
Насіння
повністю
покривається
тонким,
зазвичай
забарвленим, плівковим шаром. Оригінальна форма насіння
залишається незмінною. Можливе додавання додаткових
інгредієнтів. При додаванні пестицидів використовується
кольорове кодування. Інкрустоване насіння реалізується
поштучно.

Основне покриття
Основне покриття закріплює засоби хімічного захисту рослин
в безпиловій формі на насінні. Додається зелений пігмент.

Схожість
Показники проростання зазначені згідно з вимогами ISTA та є
дійсними на момент відправки насіння.

Сортова чистота
Процентне співвідношення кількості рослин, яка відповідає
опису сорту, до однієї партії насіння.
Сортова чистота для прецизійного насіння
Культура
Капуста
Огірки для відкритого ґрунту

Мінімальний відсоток сортової
чистоти для прецизійного насіння

93
(партенокарпічні)
98

Баклажан

98

Перець

97

Гарбуз

97

Томати для свіжого ринку
Томати для переробки

98
95

ЗАГАЛЬНІ ВИЗНАЧЕННЯ

Стандартне насіння
Бейо поставляє насіння високої якості. Насіння відповідає
європейським стандартам та реалізується в оригінальній
упаковці.
Воно продається на вагу та/або поштучно,
в залежності від продукту.
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Класифікація насіння Бейо Заден
СПЕЦИФІКАЦІЯ НАСІННЯ ПО КУЛЬТУРАМ ДЛЯ
ПРЕЦИЗІЙНОГО ТА ДРАЖОВАНОГО НАСІННЯ
Прецизійне
насіння

Культура

Дражован
е насіння

85%

Спаржа

схожість

Капуста

схожість
калібрування

90%
0.25 мм

Стол.буряк одноростковий
багаторостковий

схожість
схожість
калібрування

80%
90%
0.50 мм

Цибуля на перо

схожість
калібрування

90%
0.25 мм

Морква

схожість
калібрування

85%
0.20 мм

Селера

схожість

Цикорій Вітлуф

Вимоги якості насіннєвого матеріалу
З метою поставки на ринок здорового насіннєвого матеріалу
відповідно до Директиви 2002/55/ЕС Ради Європи, компанія Бейо
користується різними стратегіями з управління ризиками, які
стосуються запобігання і контролю перенесення хвороб насіннєвим
матеріалом. Процес включає в себе, але не обмежується, програмою
з тестування насіннєвого матеріалу на присутність збудників
хвороб рослин, захищений спосіб виробництва насіння, інспекцію
насіннєвого матеріалу, різні обробки насіння та інші ефективні
методи дезінфекції насіннєвого матеріалу.
ISHI-VEG розробило посібник по методам тестування насіннєвого
матеріалу на присутність збудника хвороб, який включає
в себе протоколи, що відповідають сучасним вимогам по
тестуванню насіннєвого матеріалу на присутність хвороботворних
мікроорганізмів. Бейо слідує рекомендаціям ISHI-VEG по
критеріям відбору розміру насіння для тестування на присутність
хвороботворних організмів.
З протоколами ISHI-VEG і рекомендованими мінімальними
розмірами
зразків
можна
ознайомитися
тут:
http://www.worldseed.org/isf/ishi_vegetable.html

90%

90%

схожість
Калібрування

85%
0.25 мм

85%

Корн салат

схожість
Калібрування

85%
0.25 мм

Кабачок

схожість

92%

Огірок для відкритого
ґрунту

схожість

92%

Баклажан

схожість

90%

Г. М. О. декларація

90%

92%

(Г. М. О. – Генетично Модифіковані Організми) Всі сорти та гібриди,
зазначені у цьому каталозі були вирощені традиційним селекційним
методом. Ми не маємо жодних генетично модифікованих сортів чи
гібридів для комерційного використання.

90%
0.20/0.50 мм

85%

Визначення

Ендивій

схожість

Фенхель

схожість
калібрування

Корнішони для відкритого
ґрунту

схожість

Цибуля порей ОР
Цибуля порей F1

схожість
схожість
калібрування

90%
85%
0.20/0.25 мм

Цибуля

схожість
калібрування

90%
0.75 мм

Петрушка

схожість
калібрування

87%
0.20/0.25 мм

Радічіо Россо/Зелений
цикорій

схожість

Редиска

схожість
калібрування

92%
0.25 мм

Шалот

схожість
калібрування

90%
0.75 мм

Шпинат

схожість
калібрування

85%
0.75 мм

Солодкий/Гострий перець

схожість

90%

Томати

схожість

92%

«Бейо Заден» проводить аналіз всіх партій насіння капусти
на наявність інфекції Xanthomonas campestris pv. сampestris,
збудника судинного бактеріозу. Аналіз виконується за методиками,
схваленими Naktuinbouw (Інспекційна Служба Нідерландів
з Садівництва). Лабораторію Бейо Заден було акредитовано
Naktuinbouw для проведення тестів згідно з системою NAL
(Naktuinbouw
Accredited
Laboratories).
Тільки
вільне
від
Xanthomonas campestris pv. campestris (судинного бактеріозу) насіння
поставляється замовникам.

Імунітет: здатність не піддаватися атаці або
зараженню з боку певного шкідника або патогена.

88%

88%

Судинний бактеріоз

90%
85%

88%

інфекційному

Стійкість: це здатність сорту рослини обмежувати ріст і розвиток
певного шкідника або патогена чи пошкодження, яке вони
спричиняють, порівняно з чутливими сортами рослин за аналогічних
умов оточуючого середовища і інтенсивності впливу паразита
або хвороботворного мікроорганізму. Стійкі сорти можуть
проявляти деякі симптоми хвороби або пошкодження при високій
інтенсивності впливу шкідника або патогена.
Визначено два рівні стійкості:
• Висока стійкість (HR): сорти рослин, які дуже сильно обмежують ріст
і розвиток певного паразита або хвороботворного мікроорганізму
за нормальної інтенсивності впливу цього паразита або
хвороботворного мікроорганізму порівняно з чутливими сортами.
Однак ці сорти можуть проявляти деякі симптоми хвороби або
пошкодження при високій інтенсивності впливу паразита або
хвороботворного мікроорганізму.
• Середня стійкість (IR): сорти рослин, які обмежують ріст і розвиток
певного шкідника або патогена, однак можуть проявляти більший
діапазон симптомів або пошкодження порівняно зі середньо або
високо стійкими сортами. Сорти рослин з середньою стійкістю
будуть характеризуватися менш серйозними симптомами або
пошкодженням, ніж чутливі сорти при вирощуванні за аналогічних
умов оточуючого середовища або при тій же інтенсивності впливу
паразита чи хвороботворного мікроорганізму.
Чутливість: це нездатність сорту рослин обмежувати ріст і розвиток
певного шкідника або патогена.
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Класифікація насіння Бейо Заден
Органічний сектор
Бейо має широкий вибір сортів, що випускаються згідно Голландського стандарту якості ЕКО. Насіння вирощується за
стандартним методом без хімічної обробки.
Багато сортів з нашого асортименту можливо замовити у варіанті без хімічної обробки насіння. Насіння обробляється один раз
після збирання лише фізичним або біологічним
методом (наприклад, дезінфекція теплою водою або парою) без будь-яких пестицидів.
Рослин на гектар
Відстань в ряду

Відстань між
рядками

25

30

35

40

45

50

40

100.000

83.300

71.400

62.500

55.600

50.000

45

88.900

74.000

63.270

55.600

49.200

44.400

50

80.000

66.600

57.100

50.000

44.400

40.000

55

72.700

60.600

51.500

45.400

40.100

36.300

60

66.600

55.500

47.600

41.600

37.000

33.300

65

61.500

51.300

63.600

38.500

33.900

30.800

70

57.100

47.600

40.800

35.700

31.700

28.500

75

54.800

44.400

37.900

33.300

29.500

26.700

Кількість рослин на 1 га
Для культур, де використовують гектар як одиницю: 1га = 10.000м2
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Білокачанна капуста
Brassica oleracea L. convar. capitata (L). Alef. var. alba DC.

Тіара F1 НОВИНКА
Високопродуктивний гібрид ранньої капусти з вегетаційним
періодом 53-56 днів. Витримує загущенні посіви. Товарна
стиглість настає на 50-й день. Качани компактні, масою до 2кг,
добре сформовані та мають гарну внутрішню структуру, не
розтріскуються, світло-зеленого кольору з чудовим смаком.
Придатний для вирощування під агроволокном та спорудах
закритого ґрунту, витримує недостатність освітлення без
втрати товарних та смакових властивостей. Толерантний
до Fusarium oxysporum. Рекомендована густота посадки
60.000 росл./га Чудові результати при вирощуванні в усіх
регіонах, як при ранньовесняному вирощуванні так і в
осінній період як повторну культуру.

Тіара F 1

Церокс F1 НОВИНКА
Перспективний гібрид білокачанної капусти. Формує округлі
качани з щільною внутрішньою структурою, середньою масою
2,5 - 3 кг, чудові на смак. Основне призначення - вживання в
свіжому вигляді. Завдяки добре розвиненій кореневій системі,
гібрид прекрасно витримує ґрунтову і повітряну засухи,
стійкий до Fusarium oxysporum, толерантний до Xanthomonas,
а також має високу толерантність до багатьох рас судинного
бактеріозу. Після дозрівання добре зберігається в полі до
1,5 місяців, не розтріскується. При вирощуванні в другій
сівозміні може зберігатися до 4-5 місяців. Рекомендована
густота посадки 40.000 – 45.000 росл./га. Дозріває через 79 днів
після пересадки.

Церокс F1

Томас F1
Гібрид середньостиглої капусти типу Бронко з вегетаційним
періодом 83 дні від висадки розсади. Переваги гібрида
- короткий вегетаційний період і відмінне зберігання
дозволяють вирощувати даний гібрид як повторну культуру
і реалізовувати товарну продукцію в зимовий період.
Рослина потужна, стійка до Fusarium oxysporum, формує
качани вагою 2,5-4,0 кг, які добре зберігаються в полі.
У використанні універсальний: можна вживати в свіжому
вигляді, використовувати для переробки, зберігати довгий
час (4-6 місяців) без втрати якості. Капуста дуже урожайна, дає
чудові результати в різних кліматичних умовах України.

Том ас F 1
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Білокачанна капуста
Brassica oleracea L. convar. capitata (L). Alef. var. alba DC.

Леопольд F1
Перспективний гібрид білокачанної капусти. Головні
особливості гібрида – тривале зберігання при середньому
(87 днів) терміні дозрівання, прекрасне збереження в полі без
втрати смакових і товарних якостей. Качани округлі, щільні,
середньою масою 2,5-4,0 кг, чудові на смак. Гібрид придатний
для вирощування в основний період, а також ідеально
підходить для вирощування в другому обороті. Чудово
зарекомендував себе при вирощуванні в жарких умовах,
завдяки добре розвиненій кореневій системі, прекрасно
витримує ґрунтову і повітряну засухи. Відрізняється високою
стійкістю до фузаріозу. Рекомендований для вирощування в
усіх регіонах України.

Л ео польд F 1

Циклон F1 НОВИНКА
Середньоранній гібрид з високою якістю качанів для свіжого
ринку, придатний для зберігання (до 5 місяців). Рослина
потужна, качани округло-плескатої форми, з щільною
внутрішньою структурою, від середніх до великих, з гарними
смаковими якостями та товарністю. Стійкий до Fusarium
oxysporum, толерантний до трипсів. Підходить для створення
конвеєра реалізації капусти відмінної якості. Рекомендована
густота посадки 35.000 – 40.000 росл./га. Дозріває через 100
днів після висадки розсади.

Ц иклон F1

Ріекшн F1
Високоврожайний гібрид білокачанної капусти з вегетаційним
періодом 115-118 днів. Період вегетації цього гібрида
робить можливим висаджувати розсаду на півдні України до
20 червня. Качани круглі, компактні, з короткою кочережкою
масою 2,0-2,5кг. Гібрид стійкий до Fusarium oxysporum,
судинного бактеріозу та ксантамони, толерантний до трипсів.
Термін зберігання до 8 місяців, протягом яких качани
зберігають світло-зелений колір. Рекомендована густота
посадки – 37.000 - 55.000 рослин/га.

Ріекшн F 1
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Білокачанна капуста
Brassica oleracea L. convar. capitata (L). Alef. var. alba DC.

Сателіт F1
Середній гібрид білокачанної капусти з вегетаційним
періодом 110 днів після висадки розсади. Особливості цього
гібридy: стійкість до розтріскування і фузаріозного в’янення,
здатність тривалий час зберігатися в полі, висока врожайність,
дружнє дозрівання качанів і відмінна транспортабельність.
Качани цього гібрида - щільні, соковиті, масою 3,0-6,0 кг. Їх
можна використовувати і в свіжому вигляді, і для переробки.
Рекомендована густота посадки 25.000 – 30.000 рослин/га.

Сат еліт F 1

Парадокс F1
Високопродуктивний пізній гібрид білокачанної капусти з
вегетаційним періодом 141 день. Головна особливість цього
гібрида – прекрасно зберігається впродовж тривалого періоду
(до травня місяця включно) без втрати товарних і смакових
якостей. Качани округлої форми, щільні, масою 3-5 кг, солодкі
на смак, мають чудовий товарний вигляд. Гібрид стійкий
до Fusarium oxysporum, толерантний до трипсів та різних
грибкових хвороб ґрунту, адаптований до екстремальних
кліматичних умов вирощування.

Па р адокс F1

Експект F1 НОВИНКА
Пізній (140 днів) гібрид білокачанної капусти, що
прекрасно зарекомендував себе при вирощуванні в різних
агрокліматичних умовах. Качани масою 3-4 кг, округлої
форми, компактні, дуже щільні, з відмінною внутрішньою
структурою, прекрасно зберігаються впродовж тривалого
періоду (до червня місяця включно) без втрати товарних
якостей. Гібрид витримує дефіцит вологи, стійкий до Fusarium
oxysporum, завдяки потужній кореневій системі, підходить для
вирощування в регіонах України з дефіцитом вологи.

Екс пект F 1
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Білокачанна капуста
Brassica oleracea L. convar. capitata (L). Alef. var. alba DC.

Менді F1
Пізній гібрид білокачанної капусти з вегетаційним періодом
148 днів після висадки розсади. Особливості цього нового
гібрида - стійкість до розтріскування і фузаріозного в’янення,
здатність тривалий час зберігатися в полі, висока врожайність,
дружнє дозрівання качанів і відмінна транспортабельність.
Додамо до цього і те, що качани цього гібрида - щільні,
соковиті, масою 3,0-4,0 кг, з прекрасним періодом
зберігання без втрати смакових і товарних якостей. Їх можна
використовувати і в свіжому вигляді, і для переробки:
особливо хороші вони для квашення. Завдяки підвищеному
вмісту цукру, мають прекрасні смакові якості. Цей гібрид
витримує загущені посіви і може успішно змагатися з будьякими конкурентами.

М енді F 1

Сіркон F1 НОВИНКА
Перспективний гібрид білокачанної капусти з великим
листям насиченого темно-зеленого кольору. Період вегетації
145 днів після висадки розсади. Формує щільні качани з
гарною внутрішньою структурою, середньою масою 3-4кг.
Гібрид має високу стійкість до Fusarium oxysporum, придатний
для тривалого зберігання, використовується для приготування
салатів та переробки. Рекомендована густота посадки
25.000 – 35.000 росин./га.

Сіркон F1

Джубілі F1 НОВИНКА
Високоврожайний дворучний гібрид для свіжого ринку та
переробки з вегетаційним періодом 149 днів після висадки
розсади. Формує качани округлої форми масою 3-6 кг,
з гарною внутрішньою структурою та поверхневим листям
насиченого зеленого кольору. Тривалий час зберігає товарний
вигляд в полі, жаростійкий, не розтріскується, стійкий до
Fusarium oxysporum, придатний для зберігання до 7 місяців.
Рекомендована густота посадки 25.000 – 35.000 росин./га.

Д жу білі F 1
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Білокачанна капуста
Brassica oleracea L. convar. capitata (L). Alef. var. alba DC.

АСОРТИМЕНТ ГІБРИДІВ КАПУСТИ
Вегетаційний
період, днів

Гібрид

Термін висадки розсади, збору та зберігання
Примітки
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

I

Капуста білокачанна рання
Сюрприз F1

48

Ультраранній гібрид, одночасно формує врожай, ідеальний для
вирощування під накриттям (агроволокно, плівка, теплиці)

Парел F1

50

Надійний гібрид, невибагливий та адаптований до
різних умов вирощування

Тіара F1

58

Дивись опис

Фарао F1

65

Для вирощування під накриттям (плівка) та у відкритому
грунті, жаростійкий, висока транспортабельність

Камбрія F1

68

Стійкість до фузаріозу, щільна білосніжна структура качана,
високі смакові якості

Капуста білокачанна середня
Церокс F1

79

Дивись опис

Бронко F1

80

Перевірений, найбільш популярний середньостиглий гібрид,
придатний для квашення та свіжого ринку (Foc (HR)).

Томас F1

83

Дивись опис

Леопольд F1

87

Дивись опис

Харікейн F1

97

Стійкий до фузаріозу, придатний для повторного висіву (Foc (HR)).

Краутман F1

100

Високоврожайний, відмінні смакові якості, стійкий до фузаріозу

Циклон F1

100

Дивись опис

Мегатон F1

102

Підвищенний вміст цукру, стійкий до фузаріозу, №1 для
квашення (FoC(HR)).

Сателіт F1

110

Дивись опис

Капуста білокачанна пізня для зберігання
Ріекшн F1

118

Дивись опис

Лєннокс F1

140

Довготривале зберігання (до 8 місяців), чудовий товарний вигляд
та смакові якості, придатний для переробки та свіжого ринку

Трансам F1

140

Універсальний, пластичний гібрид, стійкий до фузаріозу,
судинного бактеріозу та трипсів

Парадокс F1

141

Дивись опис

Експект F1

141

Дивись опис

Амтрак F1

142

Надійний, стабільний гібрид, придатний для вирощування
у всіх регіонах України (FoC HR)).

Саратога F1

144

Стандартна якість, високий вихід товарної продукції,
для всіх регіонів України (FoC HR)).

Каунтер F1

145

Стабільний та високий урожай, зберігає товарність
при самих несприятливих умовах (FoC (HR)).

Сіркон F1

145

Дивись опис

Менді F1

148

Дивись опис

Джубілі F1

149

Дивись опис

= Висадка розсади

= Збір

= Зберігання

Foc = фузаріозне в’янення (Fusarium Oxysporum)
HR = висока стійкість
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Білокачанна капуста
Brassica oleracea L. convar. capitata (L). Alef. var. rubra DC.

Бускаро F1
Високоврожайний гібрид червонокачанної капусти
з вегетаційним періодом 100-110 днів після висадки розсади.
Гібрид формує компактні качани злегка витягнутої форми,
з чудовою внутрішньою структурою і кольором. Рослина
потужна, добре розвивається в умовах жари і різких перепадів
температур. Призначений для вживання в свіжому вигляді,
нетривалого зберігання (2-3- місяця). Рекомендована густота
посадки - 30.000 - 35.000 рослин/га.

Бу с каро F 1

Вегетаційний
період, днів

Гібрид

Термін висадки розсади, збору та зберігання
Примітки
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

I

Характеристика гібридів червонокачанної капусти
Прім'єро F1

78

Надійний, перевірений гібрид при різних строках вирощування,
для свіжого ринку

Бускаро F1

105

Дивись опис

Ауторо F1

116

Пластичний при вирощуванні, стійкий до комплексу хвороб,
висока товарна якість качанів, добре зберігається

Лектро F1

122

Качани насиченого темно-червоного кольору, дозволяє
отримувати максимальні прибутки при закладанні на
довготривале зберігання

= Висадка розсади

= Збір

= Зберігання

Прім’єро F1

Л ект ро F 1
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Савойська капуста
Меліса F1

Віроса F1

Прекрасний гібрид савойської капусти з середнім терміном
дозрівання (80 днів після висадки розсади). Качани щільні,
масою 1,5-2,5 кг, мають відмінні смакові якості. Гібрид стійкий
до розтріскування і пластичний при вирощуванні. Його можна
висаджувати впродовж всього сезону, а також як повторну
культуру. При пізньому висіві гібрид має непоганий період
зберігання (до кінця грудня). Основне використання - це
свіжий ринок і переробка на салати. Рекомендована густота
посадки 40.000 – 50.000 рослин/га

Пізньостиглий гібрид савойської капусти з вегетаційним
періодом 137 днів після висадки розсади. Головна особливість
цього гібрида - здатність витримувати низькі температури
довкілля без втрати товарного вигляду. Качани округлої
форми, щільні, середньою масою 2,0-3,0 кг, можуть довго
зберігатися (близько 6-7 місяців). Рекомендована густота
посадки 30.000 - 40.000 рослин/га

Меліса F1

Вегетаційний
період, днів

Гібрид

Вірос а F 1

Термін висадки розсади, збору та зберігання
Примітки
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

I

Характеристика гібридів савойської капусти

Компарса F1

65

Чудовий гібрид ранньої капусти, придатний для вирощування
під агроволокном та в плівкових тунелях, округлі головки
світлого кольору

Меліса F1

80

Дивись опис

Віроса F1

137

Дивись опис

= Висадка розсади

= Збір

= Зберігання
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Цвітна капуста
Brassica oleracea L. convar.botrytis (L.) Atis L.

Альтаміра F1
Гібрид цвітної капусти для отримання товарної продукції.
Вегетаційний період 86 днів, вага головки 1,5-2,5 кг,
30.000 - 35.000 рослин/га. Пластичний гібрид для вирощування
в літній та осінній періоди. Один з найкращих гібридів
для заморозки. Дуже потужна рослина з вертикально
направленими листками, однорідними, компактними,
повністю закритими покривними листками головками
білосніжного кольору, з відмінним товарним виглядом та
смаковими якостями.
Вегетаційний
період, днів

Гібрид

А ль т ам іра F 1

Термін висадки розсади, збору та зберігання
Примітки
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

I

Характеристики цвітної капусти

Гудмен

75

Стандартний всесезонний сорт, пластичний до умов
вирощування, для всіх регіонів України

Альтаміра F1

86

Дивись опис

Фарго F1

90-92

Надійний пластичний гібрид, має гарно розвинений листовий
апарат та чудове покриття суцвіть, жаростійкий

Скайвокер F1

90-96

Перевірений гібрид, суцвіття щільні, компактні, відмінно вкриті
листовим аппаратом, універсального призначення

Вероніка F1

90

Прекрасний гібрид цвітної капусти типу Романеско, чудового
кольору, придатний для заморозки

= Висадка розсади

= Збір

= Зберігання

Броколі
Brassica oleracea L. convar. capitata (L). Alef. var. cymosa. Duch.

Бомонт F1
Універсальний гібрид капусти броколі. Головна особливість
гібриду – достатньо раннє (близько 75 днів) та дружнє
дозрівання качанів, які можуть досягати маси до 2,5кг, не
втрачаючи при цьому товарного вигляду та смакових якостей.
Качани дрібнозернистої структури, округлі, вирівнянні, темнозеленого кольору, мають дуже привабливий товарний вигляд
та неповторний смак. Гібрид придатний для переробки,
відрізняється високою стійкістю до фузаріозу.
Б ом онт F 1

Вегетаційний
період, днів

Гібрид

Термін висадки розсади, збору та зберігання
Примітки
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

I

Капуста брокколі
Батавія F1

65

Ранній гібрид, з суцвіттями високої якості, привабливого кольору.
Гібрид вирізняється стійкістю до стресових умов та витримує жару

Бельстар F1

73

Потужний гібрид, який швидко формує суцвіття, толерантний
до борошнистої роси та високих температур навколишнього
середовища

Бомонт F1

87

Дивись опис

= Висадка розсади

= Збір

= Зберігання
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Пекінська капуста
Brassica pekinensis (Lour). Rupr.

Маноко F1

Бі лко F 1

Маноко F1

Білко F1

Надранній (45-48 днів) всесезонний гібрид пекінської капусти.
Формує короткі, компактні, соковиті качани, циліндричної
форми, приємного ніжно-салатового кольору, вагою
0,8-1,0 кг . Гібрид стійкий до цвітіння, побуріння листків качана
та фузаріозу. Призначений для вирощування у відкритому та
закритому ґрунті. Рекомендована густота посадки
65.000 - 75.000 рослин/га.

Найкращий пізній (67 днів) гібрид пекінської капусти для
зберігання та вирощування в осінній період. Формує щільні
качани бочкоподібної форми з прямостоячим, темно-зеленим
гофрованим листям, насиченого кольору масою
1,2-1,8 кг. Капуста з відмінними смаковими якостями,
зберігається протягом 4-6 місяців. Гібрид стійкий до багатьох
рас кили. Середня врожайність - 50-60 т/га.

Вегетаційний
період, днів

Гібрид

Термін висадки розсади, збору та зберігання
Примітки
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

I

Пекінська капуста
Маноко F1

45-48

Дивись опис

Еміко F1

65

Новий гібрид по лінії Білко F1, призначений для літньоосіннього збору. Зберігання до 4 місяців. Головки циліндричні,
привабливого яскраво-зеленого кольору

Білко F1

67

Дивись опис

= Висадка розсади

= Збір

= Зберігання
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Брюссельська капуста
Brassica oleracea L. convar. oleracea var. gemmifera DC.

Франклін F1
Ранньостиглий (128 днів) серед існуючих видів брюссельської
капусти. Рослина середньої висоти з качанчиками округлої
форми, які легко збираються як вручну, так і механічно,
генетично не мають гіркоти. Схема посадки 70х40 см.
Рекомендована густота посадки 25.000–30.000 рослин/га.

Фр анклін F 1

Діабло F1
Відмінний гібрид брюссельської капусти з вегетаційним
періодом 160 днів. Рослина середньої висоти з прямим
і стійким стеблом. Качанчики округлі, гладенькі, легко
збираються. Гібрид морозостійкий, збирання можна
проводити з вересня до жовтня. Схема посадки 70х40 см.
Рекомендована густота посадки 25.000 – 30.000 рослин/га.

Д іабло F 1

Вегетаційний
період, днів

Гібрид

Рекомендована
густота тис.
шт/га

Термін висадки розсади, збору та зберігання
Примітки
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

I

Брюсельська капуста
Франклін F1

128

25-30

Дивись опис

Діабло F1

160

25-30

Дивись опис

= Висадка розсади

= Збір

= Зберігання
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Морква
Daucus carota L.

Нантський сортотип

На р бонне F1

Н е рак F 1

Нарбонне F1

Нерак F1

Пізній (135 днів) гібрид моркви Нантського сортотипу
для тривалого зберігання. Потужний листовий апарат.
Коренеплоди однорідні за формою та величиною, масою
200-250 г. Забарвлення м’якоті і серцевини – інтенсивнооранжеве. Відмінні смакові якості. Високий вміст каротину.
Основна перевага коренеплодів - висока стійкість до ламкості,
що дозволяє проводити механічне прибирання без втрати
якості урожаю. Стійкий до хвороби листя.
Норма висіву -1.200.000 – 1.400.000 насінин/га.

Новий пізній (130 днів) високоврожайний гібрид моркви
Нантського сортотипу. Найкращий гібрид для довготривалого
зберігання. Формує розвинений, стійкий до хвороб листовий
апарат, ідеально підходить для механізованого збирання.
Високий вихід товарних коренеплодів насиченого кольору
з відмінними смаковими якостями. Рекомендований
для вирощування в різних агрокліматичних зонах на
структурованих ґрунтах.
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Морква
Daucus carota L.

Берлікум сортотип

Балтімор F1
Високоврожайний гібрид ранньостиглої (103 дні) моркви
з відмінними смаковими якостями і високою товарністю.
Потужний листовий апарат. Коренеплоди великі, вирівняні,
формуються раніше, ніж в інших гібридів моркви. Високий
вміст каротину. Використовується для отримання ранньої
пучкової продукції. Рекомендується для вирощування в
північних і центральних регіонах України.

Бал т ім ор F 1

Белградо F1
Новий гібрид Берлікум сортотипу з вегетаційним періодом
111 днів. Коренеплоди однорідні, гладенькі, з високим
вмістом каротину, яскраво-оранжеві, відмінно зберігаються.
Потужний листовий апарат, стійкий до хвороб.
Один з найкращих гібридів для переробки на сік, дитяче
пюре, а також для миття та пакування. Підходить для
механізованого збирання.
Рекомендована густота посіву - 600.000 – 1.200.000 насінин/га.

Б елградо F1

Бангор F1
Чудовий середній (110 днів) гібрид моркви типу Берлікум
для тривалого зберігання і переробки. Потужний здоровий
листовий апарат. Високий товарний урожай. Коренеплоди
великі, довгі, циліндричної форми, з тупим кінчиком,
інтенсивно-оранжеві. Високий вміст каротину. Підходить для
механічного збирання.
Норма висіву - 900.000 - 1.000.000 насінин/га.

Банг ор F 1
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Морква
Daucus carota L.

Шантане сортотип

Кордоба F1

Ко рдоба F1

Новий ранній (90-115 днів) пластичний гібрид моркви.
Коренеплоди однорідні, циліндричної форми, гладенькі,
з інтенсивним однорідним зовнішнім і внутрішнім
забарвленням. Гібрид має потужний здоровий листовий
апарат, як і всі гібриди сортотипу Шантане селекції Бейо,
стійкий до цвітіння, рослини швидко розвиваються навіть
за важких умов. Співвідношення довжини до діаметру
складають 17,5 : 6,5см. Форма моркви клиноподібна.
Кінчик коренеплоду заокруглений. Забарвлення інтенсивне
оранжеве. Морква має сильну верхівку (плече) та дуже
гладеньку поверхню. Також вирізняється стійкістю до
найпростіших грибків, Alternaria та Cercospora . Прекрасно
підходить для зберігання, переробки та свіжого ринку.
Рекомендована для вирощування по всій території України.
Норма висіву в межах 800.000 – 1.000.000 насінин/га.

Кардіф F1
Ранній гібрид моркви з вегетаційним періодом 105-130
днів. Співвідношення довжини до діаметру коренеплоду
складають 21:7см. Коренеплоди мають відносно загострений
кінчик. Форма коренеплоду завжди пряма конічна (низький
відсоток нестандарту в межах 1.5%). Колір забарвлення
інтенсивно оранжевий. Придатний для механізованого
збирання. Гібрид дуже продуктивний з довгим періодом
зберігання. Норма висіву 800.000 – 1.000.000 насінин/га.
Рекомендується для вирощування по всій території України.

К ардіф F 1

Каріні
Ранній сорт моркви (100 днів) типу Шантане. Вирощується
як для основного, так і повторно висіву, на другий
врожай. Має досить сильно розвинений листовий апарат.
Стійкий до цвітіння та розтріскування. Адаптований для
механізованого збирання. Має оранжеве забарвлення
середньої інтенсивності. Рекомендується для вирощування в
усіх грунтово- кліматичних умовах України. Рекомендована
норма висіву 800.000 - 1.000.000 насінин/га.

Каріні

18

Binnenwerk_Oekraïne_2011.indd 18

14-06-12 11:15

Морква
Daucus carota L.

Характеристика гібридів і сортів моркви
Відносна
скоростиглість

Гібрид

Термін висіву, збору та зберігання
Примітки
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

I

Нантський сортотип
Наполі F1

90

Ранній гібрид моркви. Підходить для висіву під агроволокн,
лідер серед моркви на пучок

Ньюс F1

95

Ранній гібрид моркви. Підходить для висіву під агроволокно
та плівку, можна використовувати для підзимніх посівів.
Добре зберігається

Напа F1

115

Однорідні коренепплоди насиченого забарвлення,
для свіжого ринку та тривалого зберігання

Невіс F1

118

Вирівняні коренепплоди, високий вихід товарної продукції,
ідеальний для ґрунтів легкого механічного складу

НеракF1

130

Високий вихід товарної продукції, для механізованого збирання
(не пошкоджується), для всіх типів ґрунтів

Нарбоне F1

135

Гібрид для тривалого зберігання, високий вихід товарної продукції,
призначений для механізованого збирання (не ламається)

Найджел F1

110

Гібрид типу Нерак, призначений для механізованого
збирання та для тривалого зберігання. Має високий вміст цукру
8.4 % та сухих речовин 11.2%

Ніагара F1

100

Коренеплоди інтенсивно-оранжового кольору, виповнені,
цей гібрид підходить для всіх типів ґрунтів. Не ламається під час
механізованго збирання

Балтімор F1

103

Коренеплоди масою 120 - 250 г. Добре зберігається.
Підходить для механізованого збирання. Найбільш адаптований
з сортотипу Берлікум для мийки

БангорF1

110

Високопродуктивний, вирівняні коренеплоди, призначений
для свіжого ринку, переробки (сік), заморозки та зберігання

Белградо F1

111

Гібрид найкраще підходить для механізованого збирання з лінійки
Берлікум. Формує сильний зелений листовий апарат стійкий до
бактеріальних та грибкових захворювань

Камаран F1

135

Універсальний гібрид, насиченого оранжевого забарвлення
коренеплоду, для всіх типів ґрунтів та для всіх регіонів України

Кордоба F1

90-115

Однорідне забарвлення коренеплоду без позеленіння,
призначений як для отримання надранньої продукції,
так і для переробки

Каскад F1

95-120

Однорідні коренеплоди, насичене забарвлення,
високий вміст цукрів та сухих речовин, призначений для
довготривалого зберігання

Кардіф F1

105-130

Коренеплоди рівні, конічної форми з тупим кінчиком.
Листовий апарат має резистентність до альтернаріозу

КупарF1

105-130

Гібрид насиченого забарвлення, без яскраво вираженої
серцевини, призначений для зберігання, переробки та
заморозки

Кантерб'юрі F1

120-135

Стабільно врожайний гібрид. Гладенькі коренеплоди
з інтенсивним забарвленням як в середині плоду, так і зовні.
Позеленіння плеча відсутнє

Канада F1

120-135

Найбільш популярний середньопізній гібрид моркви.
Стійкий до розтріскування та цвітіння. Високоврожайний.
Призначений для зберігання та переробки. Чудовий результат
навіть в самих важких ґрунтово-кліматичних умовах

Каріні

100

Особливістю даного сорту є ранній та швидкий приріст маси
коренеплоду, може бути рекомендований на ранню продукцію
та пучок. Також використовується в другому посіві

Віта Лонга

150

Важкий коренеплід типу Флакке, маса коренеплоду 150-450
грамів. Для тривалого зберігання. Найкращий з сортів для
механізованого збирання

Берлікум сортотип

Шантане сортотип

Сортова морква

= Посів

= Збір

= Зберігання
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Цибуля
Allium cepa L.

Катінка F1
високоврожайний гібрид Іспанського типу з вегетаційним
періодом 112 днів з моменту повних сходів. Цибулини великі
з сухими лусками коричневого кольору. Напівгострого смаку.
Призначений для свіжої реалізації та тривалого зберігання.
Добре витримує механізоване збирання. Вміст сухої речовини
11%. Стійкий до рожевої гнилі. Рекомендований для
вирощування у всіх регіонах України.

Кат інка F 1

Сафран F1
Високоврожайний гібрид цибулі американського типу для
тривалого зберігання з вегетаційним періодом 111 днів,
має потужний листовий апарат і добре розвинену кореневу
систему; формує округлі щільні цибулини середнього розміру
з тонкою шийкою і чудовими смаковим якостями, які добре
розсовуються в рядку. Луска щільна, жовто-бронзового
кольору. Високий вміст сухих речовин.

С а ф ран F1

Алонсо F1
Новий привабливий середньопізній гібрид для центру
України і північних регіонів з вегетаційним періодом 111 днів.
Рослина потужна з хорошою силою зростання і розгалуженою
кореневою системою з високою стійкістю до хвороб. Цибулина
злегка плоско-округла, красива щільна луска. Хороше
поєднання врожайності і лежкості. Призначений гібрид для
механічного прибирання. Вміст сухих речовин 11,8 %.

А л онс о F 1
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Цибуля
Allium cepa L.

Седона F1
Новий високоврожайний гібрид ріпчастої цибулі (типу
Дайтона) напівдовгого дня для тривалого зберігання.
Вегетаційний період 110 - 114 днів. Цибулини округлої форми,
щільні, вирівняні, з міцними жовто-коричневими покривними
лусками. Придатний для механізованого збирання. Добре
розвинена коренева система дає змогу вирощувати даний
гібрид у посушливих регіонах. Формує великі однорідні
цибулини навіть в умовах високої загущеності. Толерантний
до фузаріозу.

Седона F1

Ред Бул F1
Високопродуктивний гібрид червоної цибулі з вегетаційним
періодом 110 днів. Формує округлі, однорідні цибулини
з міцними покривними лусками насиченого червоного
кольору, який вже настає при технічній стиглості. Завдяки
високому вмісту сухих речовин, стійкості до розтріскування
та довготривалому зберіганню, даний гібрид вважається
лідером на ринку червоної цибулі.

Ред Бу л F 1

Песо F1
Новий, дуже врожайний гібрид для півдня з великими
цибулинами. Bегетаційний період 110 днів. Потужна
вегетативна маса і сильна коренева система, бронзовокоричневі покривні луски. Проявляє стійкість до фузаріозу і
рожевої гнилі. Вміст сухих речовин 9,1 %. Призначений для
тривалого зберігання.

П есо F1
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Цибуля
Allium cepa L.

Дербі F1
Новий ранній продуктивний гібрид. Невибагливий в
порівнянні з іншими ранніми цибулями. Листя темно-зелене,
покрите восковим нальотом, що дозволяє рослинам успішно
протистояти хворобам. Цибулини округлі, щільні, вирівняні
за розміром, привабливого насиченого золотистого темнокоричневого забарвлення і високою якістю зовнішніх лусoк.
Внутрішні луски товсті, дуже соковиті і хрусткі. Стійкий до
переноспорозу, фузаріозу і кореневої гнилі. Вміст сухих
речовин 10,5 %.

Д ербі F 1

Мелорі F1
Новий високоврожайний гібрид з вегетаційним періодом
110 днів. Потужний темно-зелений листовий апарат з
сильним восковим нальотом. Висока стійкість до стрілкування
та захворювань. Цибулини округлі, дуже привабливого
темно-бронзового кольору з красивою щільною лускою.
Призначений для тривалого зберігання.

Ме лорі F1
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Цибуля
Allium cepa L.

Характеристика гібридів і сортів цибулі
Відносна
скоростиглість

Гібрид

Термін висіву, збору та зберігання
Примітки
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

I

Цибулі жовті ріпчасті
Дербі F1

90

Дивись опис

Taлон F1

105

Середньоранній універсальний високоврожайний гібрид.
Формує дуже красиві цибулини з міцною лускою і тонкою
шийкою. Для тривалого зберігання

Tамара F1

108

Надійний гібрид з однорідними та вирівняними за формою
та розміром цибулинами з міцними жовто-коричневими
покривними лусками. Добре зарекомендував себе в регіонах з
різким континентальним кліматом. Для тривалого зберігання

Дайтона F1

108

Стандартний надійний гібрид для південних регіонів. Чудово
переносить жаркі і посушливі умови завдяки сильній кореневій
системі. Висока врожайність і добре зберігання

Meдео F1

109

Новий високопродуктивний гібрид, поліпшений за показниками
врожайності та зберігання. Стійкий проти несприятливих умов
вирощування. Цибулини щільні з темно-коричневими лусками

Maнас F1

110

Перевірений гібрид для південних регіонів, тип Дайтона F1, з
високою врожайністю і ще більш тривалим періодом зберігання.
Дуже сильна коренева система і чудова якість луски

Песо F1

110

Дивись опис

Сафран F1

111

Дивись опис

Алонсо F1

111

Дивись опис

Kaтінка F1

112

Дивись опис

Mелорі F1

112

Дивись опис

Седона F1

114

Дивись опис

Леон

120

Дуже потужний сорт для південних регіонів з добре розвиненою
вегетаційною масою і великими бронзовими цибулинами. Потужна
коренева система, відмінно переносить посуху

Солодка салатна цибуля
150

Унікальний сорт, при вирощуванні через розсаду формує
цибулини близько 800 г. Справжня салатна цибуля з білими
соковитими лусками. При правильній сушці може зберігатися
кілька місяців

Вайт Вінг F1

93

Новий надранній гібрид білої цибулі. Хороша якість луски.
Придатний для тривалого зберігання при дотриманні
оптимальних умов зберігання

Айсперл F1

96

Новий ранній гібрид. Цибулина округла, з білосніжною лускою
і тонкою шийкою. Незважаючи на ранній термін дозрівання,
придатний для тривалого зберігання

Гледстоун

105

Продуктивний сорт для південних та центральних регіонів. Округла
біла цибулина, сильний листовий апарат

Ексібішн
Цибулі білі ріпчасті.

Цибуля червона ріпчаста
Новий середньо-ранній гібрид придатний для вирощування в
усіх регіонах України. Урожайний гібрид для довготривалого
зберігання. Відрізняється високою товарністю цибулин. Має одне із
самих насичених забарвлень серед усіх червоних цибуль
Саме насичене забарвлення з усіх сортів червоних луків. Дуже
продуктивний сорт, потужна коренева система, цибулина округла
з формою амфори. Добре переносить посушливі умови. Для
вирощування в південному регіоні

Ред Рум F1

112

Робін

115

Ред Бул F1

118

Дивись опис

Ред Барон

125

Універсальний сорт цибулі для північних і центральних регіонів.
Темно-фіолетове забарвлення цибулини як зовні, так і всередині.
Міцна луска, підходить для тривалого зберігання

Цибуля підзимня ріпчаста
Сибір

245

Дуже ранній сорт підзимньої цибулі. Високий вихід округлих
вирівняних товарних цибулин. Стійкий до стрілкування

Свіфт

252

Новий урожайний сорт для підзимнього посіву. Цибулини
округлі, з міцною лускою. Висока стійкість до стрілкування

Радар

256

Перевірений часом найкращий озимий сорт, потенціал
врожайності 70 - 80 т/га

= Посів

= Збір

= Зберігання

= Висадка розсади

23

Binnenwerk_Oekraïne_2011.indd 23

14-06-12 11:49

Цибуля на перо
Allium fistulosum L.

Вирощування цибулі на зелень безпосередньо з насіння як
в закритому, так і в відкритому ґрунті, є альтернативою для
отримання продукції на зелене перо.

Параде
Відмінний високоврожайний сорт цибулі на перо для
вирощування в ранньовесняний (у відкритому ґрунті) і осінньозимовий (у теплицях) періоди. Вегетаційний період 70 днів.
Листя потужне, темно-зеленого кольору, перо середньої
довжини, м’ясисте, цибулини не формуються. Швидко відростає
після зрізання, що дозволяє збирати урожай кілька разів за
один сезон. Довго зберігає товарний вигляд. При м’яких зимах
може зимувати. Дуже висока стійкість до переноспорозу.

Відносна
скоростиглість

Гібрид

П а раде

Термін висіву, збору та зберігання
Примітки
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

I

Цибуля на перо
Параде

Високоврожайний, стійкий до стрілкування. Високий вихід
якісного пера середньої товщини, не формує цибулину

65-80

Цибуля порей
Allium porrum L.

Колумбус

Бандіт

Середньоранній сорт цибулі порею для весняного, літнього і
осіннього вирощування. Рослина потужна з добре розвиненою
листовою розеткою, ніжка довга, біла, досконалої циліндричної
форми, листя темно-зелене, зберігає свіжість після збирання.
Головна особливість цього сорту - формує прекрасну вибілену
частину без підгортання. Має попит на ринку свіжих овочів,
оскільки має привабливий товарний вигляд.

Прекрасний пізньостиглий (140 днів) сорт цибулі порею
для зимового вирощування. Рослина невисока, ніжка біла,
досконалої циліндричної форми, листя темно-зелене,
добре зберігає свіжість після прибирання. Збирання
можна проводити впродовж всього зимового періоду.
Морозостійкий.

Ко лумбус

Відносна
скоростиглість

Гібрид

Ба ндіт

Термін висіву, збору та зберігання
Примітки
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

I

Цибуля порей
Колумбус

85

Швидко зростаючий, для ранньої продукції. Зелене листя
з довгою відбіленою частиною. Високопродуктивний,
конкурує з гібридами за врожайністю та вирівняністю рослин.
Використовується для швидкої реалізації та переробки

Ланселот

92

Надійний сорт з сірувато-зеленим листям. Гарне, середньої
довжини відбілене стебло, вертикальне розташування листків.
Стійкий до несприятливих умов вирощування. Рекомендується
для свіжого споживання, переробки та зберігання до 2 місяців

Бандіт

140

Темне синювато-зелене листя з коротким білим стеблом. Хороша
толерантність до холодів, перезимовує в регіонах з м'яким
кліматом. Може використовуватися для осіннього вирощування

= Посів

= Збір

= Зберігання

= Висадка розсади
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Буряк столовий
Beta vulgaris L. var. Conditiva Alef.

термін висіву, збору та зберігання

Форма
плоду

Рекомендована
густота млн.
шт./га

Призначення

85-90

округла

0.3-0.6

СР.З

Самий ранній гібрид, придатний
для виготовдення пучкової продукції,
рекомендований для вирощування в
усіх регіонах України

112-115

округла

0.4-0.6

СР.З

Високоврожайний гібрид,
стійкий до хвороб листового
апарату, прекрасно зберігається

115

округла

0.4-0.7

СР.З

Призначений для тривалого
зберігання, переробки та свіжого
ринку, коренеплоди округлі,
однорідні за формою та розміром, з
гладенькою шкіркою

РондаF1

118-120

округла

0.4-0.6

СЗ,П,З.

Гладенькі вирівнянні коренеплоди,
найбільш потужний листовий апарат

Таунус F1

118-120

циліндрична

0.4-0.6

СЗ,П,З.

Бетолло F1

117-120

округла

0.4-0.6

СЗ,П,З.

125

округла

0,4-0,6

СР.З

Гібрид

Вегетаційний
період, днів

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

I

Характеристики столового буряка

Водан F1

Боро F1

Пабло F1

Бікорес

= Посів
CP – Свіжий Ринок
П – Переробка
З – Зберігання

= Збір

Пізній гібрид столового буряку
циліндричної форми, вихід товарної
продукції до 98%, має високий вміст
сухих речовин
Пізній гібрид столового буряку.
Має найбільш потужний, стійкий
до захворювань листовий апарат,
найбільший вміст сухих речовин
(13.5) та цукрів (10.5)
Пізній сорт столового буряку,
призначений для тривалого
зберігання, переробки та свіжого
ринку, листовий апарат та внутрішнє
забарвлення схожі з гібридом Водан F1

= збирання

В одан F1

Б оро F 1

Р онда F1

Та у ну с F 1
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Томат
Lycopersicon lycopersicum (L.) karsten ex Farw.

Томати детермінантні (низькорослі)

Полфаст F1
Ранній (56 днів) високопродуктивний гібрид томату для
переробки на томат-пасту і свіжого ринку. Рослина потужна,
відмінно зав’язує плоди, навіть при зниженні температури.
Плоди порівняно великі по 100-150 г, округло-плескатої
форми, яскраво-червоного кольору, мають високий вміст
сухих речовин. При транспортуванні не втрачають своїх
товарних і смакових якостей.

Полфаст F1

Полонез F1

Полонез F1

Крупноплідний детермінантний гібрид томату, з вегетаційним
періодом 62-65 днів від висадження розсади. Рослина
придатна для вирощування без підв’язки, добре облиствлена,
що дозволяє закривати плоди від сонячних опіків. Плоди
округлої форми, яскраво червоного кольору, м’ясисті
без зеленої плями, з відмінною внутрішньою структурою,
середньою вагою 170-200 гр. з високими смаковими
якостями. На китиці формується 5-8 плодів. Придатний для
транспортування та вирощування у всіх регіонах України.
Стійкий до фузаріозу та вертициліозу. Рекомендована густота
посадки – 28 000 – 33 000 рослин/га.

Річі F1
Ранній (65 днів) високопродуктивний кущовий гібрид
для відкритого ґрунту. Плоди яскраво-червоні, красивої
округлої форми, дуже щільні, в той же час м’ясисті, чудові
на смак. Середня маса плоду 110-120гр. Надзвичайно
висока товарність і однорідність плодів (понад 95%).
Відмінно транспортуються на далекі відстані, завдяки
особливій внутрішній будові насіннєвих камер. Плоди стійкі
до сонячних опіків, довго зберігають товарний вигляд в
полі. Використовуються для переробки на томат-пасту,
цільноплідної консервації, свіжого вжитку.
Р ічі F 1

Топспорт F1

Топспорт F1

Середньоранній детермінантний томат з щільними плодами
округлої форми, має добрий смак та чудову консистенцію.
Вегетаційний період від появи сходів 105 днів, середня вага
плоду 60-80гр. Плоди мають відмінний товарний вигляд.
Рослини компактні, на одному суцвітті формується 8-10плодів.
Прекрасно транспортується і зберігає товарний вигляд
тривалий час після збирання. Висота куща 50-60 см. Стійкий
до фузаріозу та вертицильозного в’янення. Призначений
для цільноплідного консервування, засолки та виробництва
томатної пасти, завдяки високому вмісту сухих речовин
(більше ніж 5,5%).
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Томат
Lycopersicon lycopersicum (L.) karsten ex Farw.

Томати індетермінантного типу

Тойото F1
Новий високопродуктивний, напівдетермінантний гібрид
томату, з вегетаційним періодом 68-70 днів. Компактна потужна
рослина, стійка до температурних стресів, фузаріозу рас (0,1),
вертицильозу, вірусу табачної мозаїки та нематоди. Гібрид
формує чудові плоди сливовидної форми вагою 140-160 гр.,
щільні (добре транспортуються), вирівняні по формі та кольору,
не розтріскуються. Гібрид рекомендується вирощувати для
отримання ранньої продукції, як в плівкових так і скляних
теплицях на ґрунті, та в відкритому ґрунті на підв’язці.

Т ойот о F 1

Тесті F1

Тесті F1

Ранній гібрид (65-70 днів) томату індетермінантного типу для
вирощування в закритому і відкритому грунті. Плоди 100-120 г,
округлої форми, однорідні, без зеленої плями біля плодоніжки,
з чудовими смаковими якостями, транспортабельні, зберігаються
близько двох тижнів, не втрачаючи свого товарного вигляду.
Міжвузля короткі. Використовуються для переробки і свіжого
вжитку. Гібрид високоврожайний, стійкий до фітофторозу,
фузаріозу, кладоспоріозу, вірусу листової мозаїки і вертицильозу.

Толстой F1
Ранній гібрид томату (70-72 дні) індетермінантного типу для
вирощування в закритому і відкритому грунті. На одному
суцвітті формує по дві китиці, на яких зав’язується по 8-10
плодів масою 100-120 р. Міжвузля короткі. Плоди яскравочервоні, однорідні, округлі, без зеленої плями біля плодоніжки,
дуже високих смакових якостей, привабливого товарного
вигляду, транспортабельні, зберігаються впродовж місяця.
Використовуються для переробки і вживання в свіжому вигляді.
Можливе збирання китицями. Стійкий до фітофторозу, фузаріозу,
кладоспоріозу, вірусу листової мозаїки і вертицильозу.

То лс т ой F 1

Рекомендована
густота млн.
тисяч шт./га

Стійкість до
хвороб

округла

25-28

Fol(0.1),V

100-150

округла

25-30

Fol(0.1),V

150-190

округла

28-33

Fol(0.1),V

62-65

110-120

округла

28-33

Fol(1.2),V

62-65

150-170

округла

28-33

Fol(1),V

округла

23-25

Cf(a,b,c),Fol(0)

сливоподібна

28-33

Fol(1.2),V

Вегетаційний
період, днів

Середня маса
плоду, грами

Форма плоду

Полфаст F1

54-58

100-150

Полсет F1

55-60

Полонез F1

62-65

Річі F1
Полбіг F1
Тесті F1

65-68

80-100

Беніто F1

65-68

110-140

Тойото F1

68-75

110-120

округла

28-33

Fol(0.1),V

Толстой F1

68-75

80-100

округла

20-23

Cf(a,b,c),Fol(0)

Торбей F1

70-75

180-200

округла

25-28

Fol(1.2),V

Топспорт F1

75-80

60-80

округла

28-35

Fol(1.2),V

Гібрид

= Посів

Термін висіву, збору та зберігання
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

I

= Збір

Fol (0.1) = фузаріоз рас (0.1)
V = вертицильозне в’янення (Verticilium albo-atrum)
Cf = кладоспоріоз (Cladosporium fulvum) / бура плямистість листя, раси A,B,C,D,E
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Огірок
Cucumis sativus L.

Артіст F1
Новий ранній (40 - 42 дні) партенокарпічний гібрид огірка.
Рослина потужна з прекрасно розвиненою кореневою
системою, формує по 6-10 корнішонів в одному вузлі. При
вирощуванні на шпалері не утворює бічні пасинки. Рослина
швидко регенерує після екстремальних стресових умов
(дефіциту вологи, високої температури довкілля). Гібрид
забезпечує стабільний урожай впродовж всього сезону
вирощування. Плоди однорідні, вирівняні, крупно-бугорчаті,
темно-зеленого забарвлення, не жовтіють, з маленькою
насіннєвою камерою, без гіркоти, мають оптимальне
співвідношення довжини до діаметру (3,3:1). Гібрид добре
переносить умови недостатнього освітлення, що робить його
ідеальним для вирощування в зимово-весняний період.
Стійкий до оливкової плямистості, борошнистої роси і ВОМ.
Придатний для маринування. Врожайність понад 20-25 кг/м2
корнішонів.

А рт іс т F 1

Ардія F1
Новий ранньостиглий партенокарпічний гібрид огірка для
вирощування у відкритому ґрунті, а також в плівкових і
скляних теплицях. Рослина потужна, відкрита, формує по
6-8 і більше плодів в одному вузлі. Плоди крупно-бугорчаті,
циліндричної форми, однорідні, зеленого кольору, не
переростають і не жовтіють, співвідношення 3,2:1. М’якоть
щільна, без гіркоти, шкірка ніжна, транспортабельність
відмінна. Відрізняються високою товарністю плодів,
відмінними смаковими і засолювальними якостями. Гібрид
прекрасно підходить для вирощування на пікулі. Стійкий
до повітряної засухи, високих температур, вірусу огіркової
мозаїки, борошнистої роси, толерантний до переноспорозу.
Добре переносить умови недостатнього освітлення, що
робить його ідеальним для вирощування в літньо-осінній
період в другому звороті.

А рдія F 1
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Огірок
Cucumis sativus L.

Стійкість до хвороб

Вегетаційний
період днів

Співвідношення
довжини та
діаметру

Забарвлення

Артіст F1

40-42

3- 3.3:1

темно-зелений

ультраранній

Ардія F1

40-45

3-3.2:1

темно-зелений

Амур F1

40-45

3- 3.3:1

Алекс F1

40-45

Амант F1

Гібрид

Ранньостиглість

Призначення

Типи цвітіння
CMV

Ccu

Sf

СР,М.К.

++

++

++

Партенокарпічний (великогорбкуватий)

ультраранній

СР,М.К.

++

++

++

Партенокарпічний (великогорбкуватий)

темно-зелений

ультраранній

СР,М.К.

++

++

++

Партенокарпічний (великогорбкуватий)

3.0:1

темно-зелений

ультраранній

СР,М.

++

++

++

Партенокарпічний (дрібногорбкуватий)

40-45

3.0:1

зелений

ультраранній

СР,М.К.

++

++

++

Партенокарпічний (великогорбкуватий)

Акорд F1

40-45

2.8-2.9:1

світло-зелений

середньоранній

СР, М, К, З.

++

++

++

Комахозапильний (переважно жіночого типу
цвітіння)

Альянс F1

40-45

3- 3.3:1

темно-зелений

ранній

СР, М, К, З.

++

++

++

Комахозапильний (переважно жіночого типу
цвітіння)

Атлантіс F1

42-45

2.8-3.1:1

темно-зелений

ранній

СР, М, К, З.

++

++

++

Комахозапильний (переважно жіночого типу
цвітіння)

Астерікс F1

45-48

2.8-3.1:1

зелений

середньоранній

СР, М, К, З.

++

++

++

Комахозапильний (переважно жіночого типу
цвітіння)

CMV = вірус огіркової мозаїки

CCu = оливкова плямистість

Sf = борошниста роса
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Редиска
Raphanus sativus L.

Ровер F1
Новий ранній гібрид редиски, придатний для вирощування
як у відкритому ґрунті, так і в спорудах закритого ґрунту
(плівкових теплицях, тунелях тощо), вегетаційний період в
залежності від умов вирощування коливається від
18 до 25 днів. Гібрид придатний для вирощування в
ранньовесняний період, оскільки добре переносить

недостатність освітлення. Головні переваги Роверу F1 – це
при переростанні не дрябліти та не втрачати колір при
мийці. Коренеплоди округлої форми яскраво-червоного
кольору в діаметрі 4-5 см (хоча може бути набагато більшим
без втрати товарних та смакових якостей). М’якуш білий,
хрусткий без гіркоти.

Р овер F1

Шпинат
Spinacia oleracea L.

Спірос F1
Прекрасний гібрид шпинату для всесезонного вирощування.
Вегетаційний період 44 дні. Листя округле, темно-зеленого
кольору, на коротких черешках. При тривалому зберіганні не
втрачають товарного вигляду. Використовується для свіжого
вжитку і упаковки у вакуумну тару (особливо привабливо для
супермаркетів). Середня врожайність - 3-3,5 кг/м2.

Сп ірос F 1
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Петрушка
Petroselinum (Mill.) A.W. Hill crispum

Ріалто
Дуже вирівняний, сорт з гладкими листками темно-зеленого
кольору. Рясна листкова частина чудово співвідноситься
зі стеблом. Прекрасно підходить для пучкової продукції.
Вегетаційний період 96 днів.

Ріалт о

Петра
Високоврожайний сорт кучерявої петрушки. Рослина потужна з
добре розвиненою листовою розеткою, листя кучеряве, добре
сформоване, темно-зеленого кольору. Ідеальне співвідношення
листка і черешка. Має дивовижний насичений аромат. Швидко
відростає після зрізування. При перестоюванні на корені
не втрачає смакових якостей і зберігає товарний вигляд.
Використовується для здобуття ранньої пучкової продукції і як
прикраса для блюд. Стійкий до захворювань листя.
П ет ра

Петрушка коренева
Petroselinum crispum (Mill.) A.W. Hill convar. radicosum (Alef.) Danert

Арат
Продуктивний сорт петрушки призначений для
довготривалого зберігання. Коренеплоди добре виповнені,
мають сніжно-білий колір і дуже гладку поверхню. Має
неперевершений вигляд після миття. Вегетаційний період
складає 150 днів від висіву насіння.

А рат

Ігл
Середньорослий сорт петрушки з добре виповненими,
гладкими коренеплодами білосніжного кольору.
Рекомендується для переробки, свіжого вживання та
зберігання. Вегетаційний період 155 днів від висіву.

Іг л
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Селера коренева
Apium graveolens L. var. rapaceum

Ілона
Ранній високоврожайний сорт кореневої селери.
Призначений для вжитку в свіжому вигляді, переробки
і зберігання. Рослина потужна, формує коренеплоди
округлої форми, масою до 2,0 кг, з щільною шкіркою. При
транспортуванні на далекі відстані довго зберігають товарний
вигляд. М'якоть біла, щільна, м'ясиста. Коренеплоди
характеризуються високим вмістом сухих речовин і в процесі
переробки зберігають насичене біле внутрішнє забарвлення.
Стійкий до стрілкування та хвороб листя.

І лона

Діамант
Добре відомий сорт із високою стійкістю до цвітушності.
Формує гладкі коренеплоди округлої форми без
антоціанового забарвлення і порожнин у коренеплоді.
Діамант зберігає білизну навіть після готування або сушіння.
Рекомендується для свіжого вживання, переробки і тривалого
зберігання. Вегетаційний період 150 днів після висадження
розсади.

Діамант

Коріандр
Coriandrum savitum L.

Карібе
Bисоковрожайний сорт з прекрасною вирівняністю. Стійкий
до стрілкування навіть при ранньому посіві. Вирізняється
приємним ароматом.

Карібе
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УГОДА
ЩОДО ЗАГАЛЬНИХ УМОВ ТА ПОЛОЖЕНЬ ПРОДАЖУ ТА ПОСТАВКИ ПРОДУКЦІЇ ТОВ «БЕЙО УКРАЇНА»

Загальні умови та положення продажу та поставки продукції
встановлюються з метою визначення спільних прав та обов’язків як
Покупця, так і Постачальника (ТОВ «Бейо Україна»). Загальні умови та
положення продажу та поставки продукції базуються на стандартних
правилах, затверджених фірмою «Бейо Заден Б.В.», Нідерланди.
ОПИС
Загальні умови та положення продажу та поставки продукції ТОВ
«Бейо Україна», що зареєстроване за адресою: вул. Ялтинська, буд.
5Б, м . Київ, 02099, Україна і діє згідно з Цивільним кодексом України,
Господарським кодексом України, Законами України «Про господарські
товариства», «Про власність», іншими законодавчими актами України та
Статутом.

1. Застосування загальних умов та положень
• Ці загальні умови та положення продажу та поставки продукції мають
відношення до всіх угод та договорів, укладених між ТОВ «Бейо Україна»
(далі – «Постачальник») та Покупцем.
• Покупцю суворо забороняється вносити будь-які зміни та доповнення у
загальні умови та положення продажу та поставки продукції.

2. Пояснення загальних термінів
• Продукція: насіння та/або посівний матеріал та/або узгоджені послуги.
• Обробка: обробка продукції, а також винятково покращення посівних
властивостей, схожості та стійкості до хвороб та шкідників.

3. Замовлення та ціни
• Замовлення приймаються тільки у письмовій формі, але Постачальник
зберігає за собою право дотримуватися усних домовленостей.
• Всі замовлення, зроблені Покупцем в усній формі, можуть бути
анульовані у будь-який час. Ціни встановлюються у прайс-листі з
урахуванням ПДВ.
• Навіть якщо Покупець підтвердив замовлення, Постачальник зберігає
за собою право скасувати замовлення, усне чи письмове, на протязі 3
(трьох) робочих днів, якщо між сторонами не укладений відповідний
договір.
• Якщо Покупець не підтвердить усне замовлення письмово на протязі
3 (трьох) робочих днів, Постачальник має право автоматично його
скасувати.
• Постачальник має право скасувати письмове замовлення, якщо
Покупець не підтвердить його на протязі 3 (трьох) робочих днів.
• Постачальник зберігає за собою право змінювати ціни на продукцію.
Новий прайс-лист автоматично скасовує попередній.
•

4. Резервація та замовлення продукції
• Всі поставки здійснюються на основі резервації та замовленні продукції.
Якщо Покупець не зробив резервацію і вчасно не замовив продукцію,
Постачальник не зобов’язаний постачати товар, але може поставити
частину замовленої кількості або запропонувати альтернативний варіант.
• Покупець не має права скаржитися на невиконання замовлення, якщо
він не зробив резервацію та/або вчасно не замовив продукцію.

5. Замовлення та поставка
• Постачальник поставляє товар на умовах EXW Works (EXW) відповідно до
“ІНКОТЕРМС-2000” або за домовленістю сторін.
• Постачальнику дозволяється робити часткові поставки. При часткових
поставках Постачальник має право виставляти окремі рахунки на кожну
частину.
• Постачальник здійснює поставку товару згідно термінів, зазначених у
договорі купівлі-продажу.
• У випадках затримання поставки, Покупець повинен надати письмово
Постачальнику повідомлення про невиконання зобов’язань та узгодити
терміни, на протязі яких Постачальник може виконати свої зобов’язання
згідно договору купівлі-продажу.
• При замовленні товару Покупець повинен письмово надати перелік
необхідних йому товаросупроводжувальних документів: комерційний
рахунок, відповідні накладні, фітосанітарний сертифікат тощо та
надати Постачальнику копії реєстраційних документів (Свідоцтво
про реєстрацію, Свідоцтво про реєстрацію платника єдиного податку,
Свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ).
• Постачальник повинен вжити всіх необхідних заходів, щоб виконати свої
зобов’язання щодо поставки товару.

6. Тимчасове призупинення виконання обов’язків
• Якщо Покупець своєчасно або належним чином не виконує будь-яке зі
своїх зобов’язань згідно договору купівлі-продажу, то:
• Постачальник автоматично має право призупинити виконання своїх
зобов’язань, доки Покупець не сплатить суму вартості товару згідно
рахунку на розрахунковий рахунок Постачальника;
• Постачальник має право вимагати у Покупця сплати пені у розмірі
подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла в період нарахування
пені, від суми заборгованості за кожен день прострочки, у разі
прострочення строків оплати товару згідно договору купівліпродажу.

7. Порядок розрахунків
• Оплата за товар здійснюється Покупцем у безготівковій формі, за ціною
зазначеною у рахунку, шляхом перерахування грошових коштів на
поточний банківський рахунок Постачальника, згідно умов договору
купівлі-продажу. У разі прострочення строків оплати товару, Покупець
сплачує Постачальнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ,
яка діяла в період нарахування пені, від суми заборгованості за кожен
день прострочки.
• Зобов’язання зі здійснення платежів передбачені договором купівліпродажу, будуть вважатися виконаними належним чином в момент
коли ці платежі у повному розмірі будуть зараховані на рахунок
Постачальника.
• Якщо Покупець збанкрутував або призупинив здійснення розрахунків,
Постачальник має право вимагати від Покупця погашення
заборгованості та тимчасово припинити виконання своїх зобов’язань
згідно договору купівлі-продажу або розірвати його, а також вимагати
відшкодування моральних збитків.
• Якщо товар поставляється з відстроченням платежу згідно договору
купівлі-продажу, у разі прострочення строків оплати Покупець повинен
негайно сплатити всю сума заборгованості, не чекаючи повідомлення
про застосування штрафних санкцій.

8. Судові витрати
• Якщо покупець не виконує будь-яке з своїх зобов’язань стосовно
розрахунків згідно договору купівлі-продажу, всі збитки та судові
витрати компенсуються Покупцем у повному обсязі.

9. Обставини непереборної сили (форс-мажор)
• Форс-мажор – це обставини, які не можливо ні передбачити, ні
запобігти розумними силами, а також внаслідок яких не можливо
виконати частково або в повному обсязі свої зобов’язання згідно
договору купівлі-продажу, а саме: пожежі, повені, землетруси, страйки,
масові безпорядки, заколоти, війна або дії органів державної влади і
управління тощо.
• Після настання обставини форс-мажору Постачальник повинен негайно
повідомити Покупцю, що не може вчасно виконати поставку або взагалі
поставляти товар.
• Коли обставини форс-мажору тривають понад 30 (тридцять)
календарних днів підряд, або коли при настанні таких обставин стає
очевидним, що такі обставини та їх наслідки будуть діяти довше такого
строку, обидві сторони у найкоротший строк проведуть переговори
з метою виявлення прийнятних для них альтернативних шляхів
виконання договору купівлі-продажу та досягнення відповідної
домовленості.
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УГОДА
ЩОДО ЗАГАЛЬНИХ УМОВ ТА ПОЛОЖЕНЬ ПРОДАЖУ ТА ПОСТАВКИ ПРОДУКЦІЇ ТОВ «БЕЙО УКРАЇНА»

10. Відповідальність сторін

14. Подальше використання та вирощування

• Постачальник не бере на себе відповідальність за збитки внаслідок
ушкодження продукції при транспортуванні від складу Постачальника
до Покупця, окрім випадків, що сталися внаслідок помилок під час
підготовки продукції до відправки.
• Покупець звільняється від сплати штрафних санкцій внаслідок форсмажорних обставин.
• Постачальник не бере на себе відповідальність за збитки внаслідок
затримки поставки товару, якщо Покупець замовив товар невчасно або
не належним чином.
• Покупець повинен сповістити письмово Постачальника про
пошкодження поставленого товару не пізніше 3 (трьох) днів з моменту
отримання товару.
• Постачальник не несе відповідальності за якість насіння або посівного
матеріалу, що репродуковане або перефасоване Покупцем.
• Сторони несуть відповідальність за повне та своєчасне виконання
прийнятих зобов’язань відповідно до чинного законодавства України та
умов договору купівлі-продажу.

• Покупцю не дозволяється використовувати продукцію задля
подальшого її поширення і/або відтворення посівного матеріалу. Якщо
поставлена продукція продається третій стороні, Покупець повинен мати
попередній письмовий дозвіл від Постачальника. Поставлене насіння
може використовуватися лише для культивування кінцевого продукту,
який повинен реалізовуватися лише під назвою сорту, яка зареєстрована
Постачальником.

11. Використання та гарантії
• Постачальник гарантує, що товар поставляється згідно відповідних
технічних характеристик. Однак, ці технічні характеристики не є
гарантією. Покупець буде проінформований, якщо поставлений товар
не відповідає технічним характеристикам.
• Постачальник гарантує відповідність товару сортовій чистоті і посівним
якостям, зазначеним у відповідних документах, виданих Українською
державною квітково-декоративною насіннєвою інспекцію (протоколі
випробувань проб насіння тощо). Дані про схожість базуються на основі
лабораторних аналізів. Виключається прямий зв’язок між даними
про схожість, що надані Постачальником, та результатом, отриманим
Покупцем. Дані про схожість – це результат тесту, проведеного у
відповідних умовах. Однакові результати не гарантується для всіх
агрокліматичних зон і залежать від умов та особливостей вирощування.
• Постачальник не несе відповідальності за якість поставленого товару,
якщо його зберігання та використання не відповідало інструкціям
Постачальника.

12. Приймання-передача товару
• Після отримання продукції Покупець повинен перевірити відповідність
товару наступним вимогам:
• Відповідність асортименту отриманого товару згідно накладної;
• За якістю – після надання Постачальник належним чином
засвідченої копії документа, що підтверджує якість Товару;
• За кількістю - відповідно до кількості місць, зазначених у
транспортному документі та/або накладній на товар.
• Покупець повинен сповістити письмово Постачальника про нестачу або
надлишок поставленого товару не пізніше 3 (трьох) днів з моменту його
отримання.
• Покупець повинен сповістити письмово Постачальника про наявність
прихованого браку (з зазначенням назви та номера партії) не пізніше 3
(трьох) днів з моменту його отримання.
• У разі виникнення розбіжностей відносно схожості, сортової чистоти,
ідентичності сорту, генетичної або технічної чистоти, які не можуть бути
вирішені шляхом переговорів, на прохання однієї з сторін Нідерландська
експертна служба по контролю за якістю овочей, яка знаходиться у
м. Рулофарендсвейні, Нідерланди, зробить додаткову експертизу. Всі
витрати, пов’язані з цією експертизою, сплачує сторона, що визнана
винною даною експертною установою. Матеріалом для експертизи
є насіння, яке надає Постачальник. Рішення експертної служби буде
кінцевим і обов’язковим для обох сторін.

15. Використання торгових марок, логотипів та інших знаків
• Покупцю не дозволяється використовувати торгові марки, логотипи та
інші знаки, що використовуються Постачальником, щоб відрізнити свою
продукцію від продукції інших підприємств. Крім того, не дозволяється
використовувати схожі з Постачальником торгові марки, логотипи
та інші знаки. Ця умова не поширюється на торгівлю продукцією в
оригінальній упаковці, на яку Постачальник наносить чи наніс торгові
марки, логотипи та інші знаки.

16. Заміна недійсних положень
• Якщо будь-яке положення даних загальних умов продажу та поставки
продукції стає недійсним, воно автоматично замінюється дійсним
положенням, найближчим за змістом до того положення, яке стало
недійсним.
• У такому випадку всі інші положення загальних умов продажу та
поставки продукції залишаються в силі, наскільки це можливо.

17. Врегулювання суперечок
• Будь-які суперечки, що виникають із цього договору чи у зв’язку з
ним, вирішуються сторонами шляхом переговорів. Якщо сторони
неспроможні дійти згоди, суперечка передається на розгляд до суду
відповідно до норм чинного законодавства України.

18. Законодавство, що застосовується
• Угода продажу та поставки продукції між Постачальником і Покупцем
регулюються законодавством країни місцезнаходження Постачальника.
• Усі операції між Постачальником і Покупцем регулюються Правилами і
положеннями Міжнародної федерації про торгівлю насінням відносно
торгівлі продукцією для посіву за умови, що ніякі умови Правил і
положень Міжнародної федерації про торгівлі насінням не суперечать
положенням даних загальних умов продажу та поставки продукції.
• Конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів
застосовується, якщо Постачальник і Покупець перебувають у різних
країнах, крім випадків, коли положення цієї Конвенції суперечать
даним загальним умовам продажу та поставки продукції або якщо
законодавство країни Постачальника має переважну силу.

19. Строк дії угоди.
• Дана угода набуває чинності з моменту її підписання уповноваженими
представниками сторін та діє до повного виконання своїх зобов’язань
обома сторонами.

13. Поради із практики вирощування, описання сортів,
рекомендації
• Поради Постачальника із практики вирощування не передбачають
ніяких зобов’язань з його сторони. Описи і рекомендації у будь-якій
формі, настільки точно, наскільки це можливо, базуються на досвіді
випробувань і практиці. Але Постачальник, у будь-якому разі, не бере на
себе ніякої відповідальності на основі такої інформації за результати, які
відхиляються від показників росту продукції. Вважається, що Покупець
самостійно визначає, чи підходить продукція для вирощування у
місцевих умовах.
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