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Bonta F1 1000 насінин 60.00 Дуже ранній, відмінний товарний вигляд та чудовий смак.

Bond F1 1000 насінин 55.00 Тип Кримсон Світ, надранній, плоди округлої форми, середньою масою 8 кг. Рекомендується для отримання 
надранньої продукції

Furia F1 1000 насінин 53.00 Дуже ранній, тип Кримсон Світ, вага 8-10 кг. Смачний солодкий м'якуш. Добре транспортується.

Romina F1 1000 насінин 57.00 Середньостиглий, плоди видовженої форми з темно-зеленими полосамі.Средняя маса плодів 12-14 кг. Відмінне 
покриття плодів листям. Неперевершені смакові якості.

Sun Sweet F1 1000 насінин 57.00 Відмінний гібрид середньопізнього строку дозрівання, має потужну кореневу систему, плоди дуже добре захищені 
листками від сонячних опіків, середня маса 13-15 кг.

Bibo F1 1000 насінин 18.20 Дуже ранній, плоди білого кольору, без гіркоти
Epic F1 1000 насінин 14.55 Ранній, високоврожайний та пластичний гібрид

Valentina F1 1000 насінин 17.50 16.00 Чудові плоди подовженої форми, зберігає стабільний діаметр плодів

Sara F1 (CRX 50129) 500 насінин 12.40
НОВИНКА! Дуже ранній гібрид «італійського» типу. Перші плоди готові вже через 58-62 дні після висадки розсади. 
Рослина середньоросла, з короткими міжвузлями. Формує дуже гарні плоди округло-овальної форми, масою до 1,2 

кг.

Joker F1 (CRX 50125) 500 насінин 12.40
НОВИНКА! Надранній та дуже високоврожайний гібрид, термін дозрівання 50-55 днів після висадки розсади.  

Рослина міцна, добре збалансована, має короткі міжвузля та потужну кореневу систему. Плоди майже чорного 
кольору, з красивою блискучою шкіркою.

500 насінин 22.50
1000 насінин 44.00

Scilly F1   500 насінин 33.00 Високопродуктивний, стійкий до вірусів, рекомендується в т.ч. для літньо-осінньої культури

1000 насінин 17.50
2500 насінин 42.00

Samoa F1 500 насінин 7.30

НОВИНКА! Новий та дуже ранній гібрид броколі. Дозріває через 55-60 днів після висадки, що дозволяє отримувати 
надранню продукцію  як з плівкових укрить так і з відкритого ґрунту. Рослина сильноросла, прямостояча, має 

листковий апарат темно-зеленого кольору. Формує компактні головки куполовидної форми з середньо тонкими 
бусинками, що разом робить якість цього гібриду неперевершеним. Головки дуже щільні, мають масу 500-700 

грамів.  Гібрид вирізняється концентрованим однорідним дозріванням. Рекомендується для весняного та осіннього 
оборотів.

Roxy F1 2500 насінин 29.85 Відмінний товарний вигляд та довготривале зберігання
Red Dynasty F1 2500 насінин 30.90 Відмінний вибір для отримання продукції в весняно-літній період

Champ F1 2500 насінин 26.45 Відмінна збереженість на корені, стійкий до фузаріозу, дуже гарний качан
Pandion F1 2500 насінин 26.50 26.00 Лідер по ранньостиглості, висока стійкість до розтріскування. Відмінна толерантність до низьких температур
Rapidion F1 2500 насінин 28.00 27.30 Новинка! Ранньостиглий, надзвичайно однорідний, концентрований , відмінна збереженість на корені.
Globus F1 2,500 насінин 24.00 Суперрання, дуже вирівняні головки

Bagration F1(CRX 16093) 500 насінин 4.80 НОВИНКА! Новий надранній гібрид білоголової капусти. Дозріває через 47-52 днів після висадки. Формує дуже гарні 
головки світло-зеленого кольору, які мають відмінну округлу форму та вагу до 1,5 кг.

Arrivist F1 2500 насінин 27.00 Універсальний гібрид, ідеально підходить для супермаркетів, придатний для повторної культури
Atria F1 2500 насінин 26.45 Висока пластичність, завжди високий урожай, відмінний для переробки

Kolia F1
2500 насінин

27.00 Висока врожайність, добра однорідність, висока стійкість до фузаріозу

Rinda F1 2500
насінин

23.50 23.00 Висока врожайність, придатний для вирощування в різних кліматичних умовах, надранній в сегменті капуст для 
переробки

Menzania F1 2500
насінин

27.70 Максимальна продуктивність, ідеальний гібрид для свіжих салатів, голубців та квашення. Відмінні смакові якості.

Tobia F1 2500 насінин 27.50 20.00 Високоврожайний гібрид капусти для переробки та споживання в свіжому вигляді.
Vestri F1 2500 насінин 26.70 Абсолютний еталон капусти для квашення, неперевершені смакові якості

Larsia F1 2500 насінин 29.26 Новинка! Потужна, з високою силою росту, з гарною толерантністю до підвищених температур.
Ammon F1 2500 насінин 26.50 Висока пластичність в різних умовах, стійкий до фузаріозного в'янення
Fundaxy F1 2500 насінин 29.75 Гібрид для тривалого зберігання, дуже потужна коренева система, стійкий до тріпс
Galaxy F1 2500 насінин 26.75 Для тривалого зберігання, добре транспортується

Kerdous F1 1000 насінин 14.18 Покращена самопокривна здатність, стабільно високий урожай
1000 насінин 24.00
2500 насінин 57.00 55.00

Fortaleza F1 2500 насінин 60.00 59.50  Високоврожайний гібрид для вирощування в різних кліматичних умовах. Неперевершена самопокривна здатність.

Пакування

Цвітна капуста

Кавун

Капуста брокколі

Капуста рання

Капуста середня / зберігання 3-6 місяців

Ironman F1 Чудовий гібрид для переробки та споживання у свіжому вигляді.

Капуста червоноголова

Капуста пізня / зберігання до 12 місяців

Надранній, світло-зеленого кольору, дуже врожайний, кущовий, найкращий для тунелівEskenderany F1

Кабачок

Баклажан

https://agrobestone.wixsite.com/mysite

м.Прилуки Чернігівська обл. вул Лесі Українки 2
 моб.тел: (066) 462-51-19, (068)095-01-63 Віталій

E-mail: agrobestone@ukr.net

Freedom F1 Чудовий гібрид середнього сроку, придатний для всіх видів переробки
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КавунFiero F1 1000 насінин 16.00 Акція!!!   Строк  достигання- 85 днів після пересадки, виняткова самопокривна здатність та відмінна якість головки. 
Рекомендується для отримання продукції в осінній період.

CRX 13949 F1 500 насінин 10.40
НОВИНКА! Один з найкращих гібридів для отримання продукції в ранньовесняний період. Надранній, вже за 58-62 

дні після пересадки дозволяє отримати високоякісну головку цвітної капусти. Формує білосніжну головку 
високоокруглої форми з гарною структурою та  масою 1-1,5 кг. 

Signet F1 5000 насінин 62.00 Суперранній гібрид, супер солодкий тип (SHY).
Trophy F1 5000 насінин 75.00 Ранній гібрид для ринку свіжої продукції та переробки, еталон смаку серед цукрової кукурудзи, тип (SHY)
Mirus F1 5,000 насінин 52.00 Надзвичайний смак та заповнена верхівка

Candy F1 250,000 насінин 300.00 120.00 Дуже ранній та високоврожайний гібрид, унікальний солодкий смак.

Marquette F1 250,000 насінин 280.00 115 днів, дуже пластичний, продуктивний, для механізованого збирання, відмінне утримання лусок, темно-
бронзовий колір, чудово зберігається

Zambezi F1 250,000
насінин

300.00 Рекас тип. Цибулини з щільною лускою. Чудово зберігається, добре реагує на високий рівень живлення

Ranko F1 250,000 насінин 149.00 Ранній 100 днів. Високоврожайний. Може вирощуватися розсадним способом. Цибулини з щільною лускою.

Musa F1 250,000 насінин 200.00 Ранній 105-105 днів, відмінно "розкачується", тонка шийка, придатний для механізованого збирання. Стійкий до 
фузаріозу.

Sandra (Ambrador) F1 250,000 насінин 200.00 115-120 днів. Темно-бронзовий колір, відмінна щільність цибулин та  утримання покривних лусок. Рекомендується 
для механізованого збирання та тривалого зберігання.

Fundador F1 250,000 насінин 260.00 110-115 днів. Іспанський тип.  Висока однорідність цибулин та висока врожайність. Висока стійкість до фузаріозу та 
рожевої гнилі.

Sonia (Khalifer) F1 250,000 насінин 187.00 115-120 днів, продуктивний, придатний для механізованого  збирання, висока утримуваність лусок, чудово 
зберігається

Lamyca F1 250,000 насінин 200.00 125 днів, висока щільність цибулин, та відмінна утримуваність лусок. Для довготривалого зберігання.

Elenka F1 250,000 насінин 242.00 120-125 днів, для довготривалого зберігання, насичений темно-коричневий колір цибулин. Цибулини мають 4 
товстих покривних лусок. Дуже потужна коренева система та дуже висока стійкість до стресів.

CRX 2312 F1 250,000 насінин 200.00 150 Середньопізній, висока щільність, механізоване збирання, доготривале зберігання

CRX 2314 F1 (New Sonia) 250,000 насінин 200.00  Середньопізній, висока щільність, механізоване збирання, доготривале зберігання

Sierra Blanca F1 250,000 насінин 330.00 310.00 для надранньої культури, в т.ч. розсадним способом. Цибулини красивого білого кольору 
White Opera F1 250,000 насінин 264.00 112-118 днів, яскравий білосніжний колір, для тривалого зберігання, дуже високопродуктивний

SV 4593 F1 250,000
насінин

320.00 Дуже насичене темно-бордове забарвлення, гібрид довгого дня, дуже щільні цибулини, чудово зберігається до кінця 
квітня

Fiamma F1 250,000 насінин 286.00 118-122 днів. Цибулини мають дуже насичений темно-червоний колір. Придатний для механізованого збирання та 
довготривалого зберігання. Гібрид  дуже відомий, займає близько 50% європейського ринку червоних цибуль.

0.5 кг 125.00
1 кг 250.00

Fokker F1 250,000 насінин 215.00 210 НОВИНКА! Підходить для багатьох областей вирощування, поєднує високий врожай, ранньостиглість та гарну 
якість цибулин.

Hidras F1 250,000 насінин 255.00 НОВИНКА! Рекомендований сорт для раннього врожаю навесні. Має хорошу толерантність до низьких температур.

Divina F1 250,000 насінин 300.00 НОВИНКА! Унікальний з кольоровими кільцями всередині, низьким рівнем гостроти та дуже високими врожаями.

Reflex F1 250,000 насінин 213.00 НОВИНКА! Гарний колір та якість покривних лусок. Гарний вибір для отримання якісного врожаю.

Green Banner F1 100,000 насінин 80.00 Надзвичайно однорідна продукція екстра класу
Baja Verde F1 100,000 насінин 80.00 Суперранній, дає продукцію зеленого соковитого пера

Kimi F1 10,000 насінин 5.00 Ранній, листя смарагдово-зеленого кольору, ніжка довжиною до 10 см

200,000 насінин 150.00
1 млн насінин 710.00

200,000 насінин 163.00
1 млн насінин 785.00

200,000 насінин 197.00
1 млн насінин 950.00

200,000 насінин 205.00
1 млн насінин 999.00

Victoria F1 0.5 кг 110.00 Суперранній гібрид типу Шантане, пучкова продукція готова через 70 - 75 днів, чудовий помаранчевий колір, 
відмінний смак та аромат

250 насінин 9.50
1000 насінин 38.00

Marinda F1 1000 насінин 22.20 Стандартний і стабільно продуктивний гібрид для виробництва корнішонів.
250 насінин 9.40

1000 насінин 37.00
250 насінин 10.60

1000 насінин 42.00
250 насінин 10.00

1000 насінин 39.00
Monisia F1 1000 насінин 29.50 Ранній гібрид з високою врожайністю, для відкритого грунту. Висока стійкість до хвороб.

250 насінин 12.70
1000 насінин 49.50

250 насінин 11.30

1000 насінин 45.00 45.00

Дуже ранній гібрид з високою врожайністю, хороша транспортабельність плодів

Надранній, лідер по врожайності, придатний для маринування та квашення.

Біла цибуля

Червона цибуля

 АКЦІЯ! Унікальне поєднання ранньостиглості, врожайності та високої якості зеленця. Стресостійкий (недолік 
світла). Особливо рекомендується для 1-го обороту. Висока товарність плодів до кінця плодоношення.

Еталонний коренеплід типу Шантане, дуже популярний серед споживачів завдяки привабливому зовнішньому 
вигляду та відмінним смаковим якости. Насичений внутрішній та зовнішній колір. Рекомендується  для отримання 
ранньої продукції та для зберігання

Abaco F1 (ǿ 1,4-1,6)

Madita F1

Masha F1 

SV 4097 CV F1 

Mirabelle F1

Abaco F1 (ǿ 1,6-1,8)

Abaco F1 (ǿ 1,8-2,0)

Ранній високоврожайний гібрид. Висока товарність плодів до кінця плодоношення. Стійкий до перепаду температур.

Суперранній та високоврожайний гібрид з високим виходом товарної продукціїMerengue F1

Abaco F1 ( > ǿ 2,0)

Balstar F1 Озимий, для отримання суперранньої продукції, стійкий до стрілкування та низьких температур, придатний для 
розсадної культури

Кукурудза цукрова

Цибуля ріпчаста
Жовті / Бронзові цибулі

SV 3506 CV F1 

Ранній, високопродуктивний партенокарпічний гібрид для ринку свіжої продукції та переробки

Цибуля озима

Цибуля на перо

Морква

Огірок-корнішон партенокарпічний
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КавунMadrilene F1 1000 насінин 55.00 Новинка для ультрараннього обороту. Збалансоване, відкрите, з короткими міжвузлями і потужною кореневою 
системою.

Levina F1 1000 насінин 8.70 Стабільно висока врожайність, стійкість до стресових умов.
Nadeshda F1 1000 насінин 16.65 Суперранній гібрид з переважно жіночим типом цвітіння, відмінний для переробки
Natasha F1 1000 насінин 11.50 Ранній, невибагливий, чудовий для переробки

Aristotel X3R F1 500 насінин 31.70 Надзвичайно продуктивний гібрид. Дозріває через 70-75 днів після пересадки, плоди кубовидної форми, розміром 
13х11 см, дуже товстостінні

Kaptur F1 500 насінин 24.80 Капія тип. Плоди до 200 гр, дуже насичене забарвлення та чудовий смак
Red Knight X3R F1 500 насінин 31.70 30.00 Надранній, форма кубовидна, яскраво-червоний, товстостінний, дуже врожайний

Debut F1 1000 насінин 20.90 Суперранній високопродуктивний гібрид. Відмінна щільність плодів в сегменті ранніх томатів
Florida 47 F1 1000 насінин 17.00 Виняткова щільність та якість плодів. Відмінна транспортабельність та чудові смакові якості.
Rosaliesa F1 1000 насінин 26.55 Рожевоплідний томат. Плоди однорідні, щільні, добре транспортується.

Tanya F1 1000 насінин 13.50 Неперевершена щільність плодів, ідеально підходить для засолювання
Mirsini F1 1000 насінин 16.00 Має ген лежкості, придатний для тривалого зберігання. Широкий спектр стійкостей до хвороб

Fuzzer F1 1000 насінин 10.00 Середньостиглий. Розмір плодів 80-85 грамів. Придатний для механізованого збирання.
1000 насінин 9.50

25000 насінин 232.00
1000 насінин 11.30

25000 насінин 257.50
1000 насінин 12.60

25000 насінин 315.00
JAG 8810 F1 1000 насінин 13.52 Ранній (90-95 днів), висока врожайність, високий показник сухих речовин (5.2-5.5), маса плодів 75-80 грам

Veloz F1 1000 насінин 13.80 Високопродуктивний, велика сливка, насичений червоний колір, відмінно транспортується, подвійного призначення.
Hypeel 108 F1 1000 насінин 10.00 Ранній високопродуктивний гібрид, плоди грушоподібної форми.

Yaqui F1 Високоврожайний гібрид, висока якість плодів (велика сливка), широкий спектр стійкостей до хвороб.

Перець солодкий

Детермінантний томат для споживання в свіжому вигляді

Томат для переробки

Perfectpeel F1

Rapit F1

Середнього сроку, маса плодів 65-70 грамів. Дуже довго зберігається в полі, ідеально підходить для механізованого 
прибирання

Дуже ранній томат з плодами массою 80-85 граммів. Дуже висока врожайність і відмінна зав'язуваність в жарких 
умовах.

Огірок-корнішон бджолозапильний
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