
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - Опис нових та деяких оновлених «старих» сортів виділено іншим кольором. 
 - Як правильно оформити замовлення та інша пояснювальна інформація розташовані в кінці каталогу. 
 - Стандартне фасування 15-17 насінин, обмежене 10 насінин. 
 - Для оптових покупців. Ми пропонуємо на будь-які сорти, індивідуальні фасування від 1гр. до 400гр. 

(1грам це 250-300 великого насіння. Або 350-370 середнього насіння.) Цієї кількості насіння достатньо на 
21-31 звичайну упаковку. Гуртові ціни за домовленістю. З питаннями звертайтесь до нашої електронної 
пошти.  

 
 Descriptions of new and some updated "old" varieties are highlighted in a second color. 
 How to place an order correctly and other explanatory information are located at the end of the catalog. 
 Standard packaging of 15-17 seeds, limited to 10 seeds. 
 For wholesale buyers. We offer any variety, individual packages from 1 gr. to 500 gr. (1 gram is 250-300 large 

seeds. Or 350-370 medium seeds.) This amount of seeds is enough for 21-31 ordinary packages. Wholesale 
prices by agreement. For questions, contact our e-mail koleksij657@gmail.com 

 
 - Описания новых и некоторых обновлённых «старых» сортов выделены другим цветом. 
 - Как правильно оформить заказ и другая пояснительная информация расположены в конце каталога.  
 - Стандартная фасовка 15-17 семян, ограниченная 10 семян. 
 - Для оптовых покупателей. Мы предлагаем на любые сорта, индивидуальные фасовки от 1гр.- до 500гр. 

(1грамм это 250-300 крупных семян. Или 350-370 средних семян.) Этого количества семян достаточно на 
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21-31 обычную упаковку. Оптовые цены по договорённости. С вопросами обращайтесь на нашу 
электронную почту. 
 

                                                                                   Переконливе прохання!!! 
 Оформляючи замовлення на насіння, копіюйте назви та переклад назв (якщо є) з нашого каталогу. Не 

вигадуйте своїх назв та своїх перекладів! Пишіть точно так, як написано у нас у каталозі. Це прискорить 
пошук потрібного насіння та виконання замовлень. 

 - Замовлення на насіння виконуємо не лише у зимово-весняний період, а цілий рік. 
 - Ваші результати не обов'язково будуть такими самими, як у нас. Вони можуть бути і кращими і 

гіршими. 
 - Опис нових та деяких оновлених «старих» сортів виділено іншим кольором  

                       Бажаю Вам вдалого пошуку Ваших нових улюбленців та багатих урожаїв! 
  Длязамовників по Україні. 

Ціна будь-якого пакетика насіння 20 грн. В кожній упаковці від 15-20 насінин, (Якщо в описі сорту не 
вказано інше фасування), часто фасовки значно більші. На кожне замовлення 3 сорти (3 упаковки) 

безкоштовно, на Ваш вибір, додайте їх до замовлення. Мінімальне замовлення на суму 200 грн. 
 

For customers from other countries. The price of any bag of seeds is 2 euros. Each package contains 15-
20 seeds. For every order you get 3 packages of seeds of your choice for free. Add them to your order. 

 
 
    

№ 
сорту 

 
Фотографія 

Назва сорту 
(термін дозрівання/висота/вага/форма/колір/смак/врожайність) 

Опис 
 

1. 

 

42 дні (42 дні) 
(над-ран/1,0/20-40/кругл/червоний) 
Детермінантний, надранній, коктейльний сорт. З цим сортом Ви будете першими 
серед своїх сусідів, хто почне збирати стиглі плоди. Один із найраніших томатів у 
світі. У той час як ранні томати походять з країн з прохолодним кліматом, сорт «42 
дні», як вважають, походить з Мексики. Що досить цікаво, оскільки сорт добре 
почувається і в холодному, і в теплому кліматі. Сорт підходить для контейнерного 
вирощування. Плоди маленькі, яскраво-червоні, вагою до 40 гр., малонасіннєві, з 
чудовим ароматом та гарним смаком 
 
 

2. 

 

55-62 (Гурін В.М). 
(серед/1,5/200-350/окр-плоск/зел) 
Сорт Гуріна М.В. Високорослий (1,5м.), середньостиглий урожайний. Дуже 
красивий зелений сорт. На зеленому тлі яскраві золоті рум'янець. Вага плодів 200-
350гр. Чудовий солодкий смак. 
 
 

3. 

 

622-08 (Гурін В.М.) 
(серед/0,80-1,0/200-400/окр-плоск/зелен) 
Сорт Гуріна М.В. Середньостиглий, детермінантний сорт. Усі кущики були 
заввишки 80-100см. Плоди плоскоокруглі, масою 200-400 гр, зелені із жовтим 
рум'янцем, помірно сочні, м'ясисті, з хорошим фруктовим смаком на 5 балів. Серед 
низькорослих зеленоплідний сорт поки що велика рідкість. Стійкий до вірусів. 

4. 

 

74 (Гурін В.М). 
(серед/0,7-1,2100-140/окр-плоск/ помаранч. строкат) 
Сорт Гуріна М.В. Листя картопляного типу. Плоди зовні незвичайного 
помаранчевого кольору із густими зеленими штрихами. Всередині помаранчево -
зелені. Кущі дуже врожайні, гори плодів. Насиченого кисло-солодкого смаку. 
Рідкісна і незвичайна краса. 
 



5. 

 

154 (Гурін В.М). 
(серед/1,5/100/кругл/червоний- помаранч) 
Сорт Гурина В.М.  Незвичайний та дивовижний сорт. Плоди пофарбовані в червоно-
жовтогарячий колір, нам здається ближче до червоного. Неймовірна стіна 
надзвичайно красивих, щільних, товарних плодів. Смак хороший, але можливо від 
перевантаження врожаєм був нестача цукру в плодах.  
 

6. 

 

646, США 
(серед/1,0+/300-550+/окр-плоск/рожев/см=4+ 5/ур=5) 
Середньорослий, середньостиглий, великоплідний, урожайний сорт. Плоди 
вирівняні, світло-рожевого кольору, плоскоокруглі, м'якуш на зламі цукристий, 
ніжний, соковитий. Смак від відмінного до чудового. Вага окремих плодів сягає 600 
гр. Плоди відмінно підійдуть для салатів, соків та паст. Малонасіннєвий 
 
 

7. 

 

1884. США 
(серед/1,5/300-500/окр-плоск/рож/см-5/вр-5) 
Сорт веде свою історію з 1884 року. Високорослий (кущ висотою 1,6 м), 
середньостиглий, високоврожайний, великоплідний сорт. Гарні, темно-рожеві 
плоди, округло-плоскі, з невеликими реберцями, вагою 300-500 гр., перший плід був 
780гр., дуже смачні на 5 балів та приємно-ароматні. Хороший баланс цукру і кислот. 
Нижче опис історії сорту, оскільки у нас вага плодів поки була значно меншою: 
«Плоди вагою 1кг, перші виростають до 2 кг, вишуканий смак. Плоди соковиті, 
ароматні. Значна різниця у вазі, ймовірно, викликана тим, що ми свої томати не 
пасинкуємо, ніяк не регулюємо врожайність і не поливаємо. А якщо не вести 
поштучний облік тільки плодів-гігантів, це чудовий супер-сорт, з високою 
щорічною врожайністю. 

8. 

 

1884 Purple (1884 Пурпурний), США  
(серед/1,5+/200-400/округ/пурпур/вк=5+/ур=5) 
Високорослий, середньостиглий, урожайний сорт. Плоди дуже красиві, особливо в 
розрізі, пурпурові, плоскоокруглої форми, іноді з невеликими зеленими плічками. 
Вага до 500 гр., з м'ясистою, при цьому соковитою, дуже смачною м'якоттю і 
прекрасним ароматом. Підвищена стійкість до хвороб. Цей сорт походить від сорту 
«1884».  
 
 

9. 

 

1884 Yellow Pink Heart (1884 Жовто-рожеве серце), США 
 (серед/1,5+/400-600+/окр-плоск/жовт/см=5/ур=5) 
Високорослий, середньостиглий, урожайний сорт. Плоди - гіганти дуже 
привабливого вигляду. Світло-жовтого кольору, злегка плескаті, іноді з рожевим 
рум'янцем на верхівці. Вага плодів 400 - 600 гр., Доходить до 800 гр. Дуже гарний 
аромат із нотками цитрусових, яскравий, по-справжньому солодкий смак, соковита 
та м'ясиста м'якоть. Сорт з'явився внаслідок схрещування невідомого жовтого сорту 
та сорту «1884». 

10. 

 

3242 AL 
(ср-ран/1,0/60-120/окр-плоск/зел-син-строкат/смак=4+/ур=5)  
Краса та врожайність на 5 балів, дуже гарний смак, на 4+. У посушливий 
сезон 2018 року кущі вийшли невисокими, до 1 метра, але перевантажені 
врожаєм. Гарний освіжаючий, насичений смак, із кислинкою. Зелена м'якоть 
з великою кількістю гелю та насіння. Строката зелена шкірка з бурштиновим 
блиском при повній зрілості. Сині майже чорні плічка. Нещодавній сорт, 
виведений Хосе Антуаном (Ambiorix) із Бельгії, схрещуванням «P-20» та 
«Зеленої зебри». 



11. 

 

Abe Hall (Эйб Холл), США 
(СР-ран/1,8/300-630/окр-плоск/рожев/смак=5/ур=5)  
Середньоранній, високорослий, урожайний сорт. Плоди рожеві, великі, м'ясисті 
біфштекси, плоскоокруглі, з невеликими реберцями навколо плодоніжки, масою у 
нас 300 - 630 гр., Відмінного товарного вигляду та якості. Помірно щільні, солодкі, 
ароматні, дуже гарний смак. Перезрілі плоди стають дуже соковитими. Плоди цього 
сорту були знайдені Ейбом Холлом (Abe Hall), що плавають річкою Огайо під час 
повені 
 
 

12. 

 

Abbattista paste (Паста Аббатиста), США. 
 (ср-пізн/1,5/130-320/подовж/червоний/ смак=5+/ур=5) 
Подовжені плоди можуть бути з гострим носиком, червоного кольору, рожева 
м'якоть з підвищеним вмістом сухої речовини, Чудовий солодкий смак без 
кислинки, плоди м'ясисті соку і насіння мало, придатний для в'ялення та консервації. 
Середня вага від 180 до 320 грам. 
 
 

13. 

 

Abracazebra (Абраказебра), США 
(Серед/1,0/200-400/окр-плоск/чорн) 
Сорт Тома Вагнера. Високоврожайний, середньостиглий, чорноплідний 
сорт, з красивими, великими чорними (бордовими) плодами. 
Розмальованими зеленими та фіолетовими променями, масою до 400 г. 
Мають незвичайний, приємний, ніжний смак із фруктовим присмаком. 
Гарний у свіжому вигляді. 

14. 

 

Abracazebra Green (Абраказебра зелена), США 
(Серед/1,5/35-55/округ/строкат/смак=5/ур=5) 
Сорт, створений відомим селекціонером США Томом Вагнером. Біло-зелені плоди 
із темно-зеленими негустими штрихами. Смак незвичайний і приємний, насичено-
фруктовий, з гарною насолодою і дуже сильним ароматом. Соковиті плоди з 
ефектом прозорості, можуть «стріляти» при розкушуванні. Насіння цього сорту 
придбано нами у Франції. 
 
 

15. 

 

Absinthe (Абсент) 
(серед/1,8/300-900/окр-плоск/зелений/см=5+/ур=5+)  
Хіт сезону 2018! Високорослий, середньостиглий, супер врожайний зелений сорт. 
Високі, пишні, добре облистяні рослини. Дрібних плодів немає, від 300 до 900 г. За 
зарубіжними джерелами може бути до 1400 г. Плоди світло-зеленого кольору з 
янтарним рум'янцем при дозріванні. М'якуш світло-зелений, прозорий, з рожевими 
смужками, гель смарагдовий. Відмінний помідор для любителів зелених сортів, із 
солодким та злегка пряним смаком, та насиченим ароматом старовинних сортів 
томатів. За смак та врожайність ми поставили сорту 5+ балів. Цей сорт зачарував нас 
усім, і особливо чудовим смаком.     
 

16. 

 

ACE 55 VF 
(ран/0,5/60-130/округ/червоний/см=4/ур=5+) 
Низькорослий, ранній, дуже врожайний сорт. Кущі досить великі і розлогі, безліч 
стебел лежать віялом по колу, і всі добре посипані плодами. Яскравими, красивими, 
пружними, без плям та тріщин. Універсальний, на свій смак і розміри відмінно 
підходить і для їжі свіжими, і для салатів, і для консервації. Відмінно переносять 
перевезення на далекі відстані по поганій дорозі на міський ринок. Відмінний сорт, 
який ми постійно оновлюємо понад 10 років. 
 
Від редактора: "ACE 55 VF" означає, що це французька варіація американського 
сорту "ACE". Насіння отримане з Франції з необхідними поясненнями та назвою 
саме ACE 55 VF. 



17. 

 

Adventure (Пригода), США. 
(серед/1,8/200-400/окр-плоск/червоний/см=5/ур=5) 
Сорт від Stevie McLaren. Середньостиглий, високорослий, високо 
врожайний. Високі міцні кущі з регулярним листям. Плоди дуже щільної 
консистенції ідеальні для соління або перевезень на далекі відстані. Солодкі, 
відмінний смак. За врожайність, смак та красу плодів по 5 балів. 
 

18. 

 

Adelaide Festival Dwarf (Карлик Фестиваль Аделаїда) 
(Серед-ран/0,5-1,0/200-350/окр-плоск/рожев/см=5/ур=5) 
Сорт названий на честь фестивалю у Аделаїді (Австралія). Типовий 
штамбовий карлик. Унікальний для такого низькорослого. За врожайність 
сорт одержав від нас 5+ балів. Гора красивих плодів насиченого 
пурпурового кольору із зеленими "металевими" смужками. Плоди гладкі, 
одномірні (дрібних немає), округло-плоскі, вагою 180 - 350 гр., Не жорсткі, 
але пружні. У розрізі м'ясисті, соковиті, ніжні. Мають приємний аромат та 
чудовий, добре збалансований, багатий і не надто солодкий смак. За смак 
сорт отримав від нас 5 балів. Чим більше тепла і сонця отримає, тим 
багатшим буде смак і насиченіше забарвлення. Кущі компактні, енергійні. 
Листя регулярне, зморшкувате. Сорт вважається середньостиглим, але в нас 
перший збір плодів був нарівні з ранніми. Сорт отриманий схрещуванням 
двох відмінних сортів Rosella Purple та Pink Berkeley Tie Dye. 

19. 

 

African Brown (Африканський коричневий) 
(серед-пізнь/1,5/100-250/окр-плоск/червоно-коричн/см=4+- 5/ур=5) 
Високорослий, середньопізній, урожайний сорт. Потужні, густі кущі. Плоди 
дуже щільні, блищать немов лаковані, насиченого коричневого кольору, з 
товстою шкіркою. Дуже насичений вибуховий смак із кислинкою. Гель дуже 
гарний, темно-червоний і сік, що отримується з цих томатів, виглядає як 
червоне вино. М'якуш дуже солодкий, а гель дуже терпкий, і це дуже 
приємна комбінація смаків. Пишуть, що сорт походить із Західної Африки, 
але це може бути й не так. Або, можливо, він стався із Західної Африки під 
іншою назвою, а потім був перейменований з метою продажу. 

20. 

 

African Queen (Африканська Королева) 
(серед/1,5+/190-560/окр-плоск/рожев/см=5/ур=5) (152 гр.) 
Індетермінантний, середньостиглий, урожайний сорт. Картопляне листя, 
врожайність на 5 балів. Плоди великі, з невеликими реберцями, рожево-
пурпурні, краса та смак 5 балів, пружні та яскраві, ринкової якості. М'ясисті 
та соковиті, біфштексного типу, з невеликими насіннєвими камерами, що 
містять мало насіння, смачні, солодкі, з дуже приємним ароматом. За поганої 
погоди, на початку дозрівання, на деяких плодах були тріщини біля 
плодоніжки, потім зникли. «Африканська королева» – сімейна реліквія зі 
США. За інформацією зі США, частина рослин може мати регулярне листя, 
що іноді зустрічається і в інших сортів. 
 

21. 

 

African Vining (Африканська ліана), США 
(серед/1,8+/250-600/серц/рожев/ур=5+/см=5+) 
Середньостиглий, високорослий, високоврожайний сорт тривалого плодоношення. 
Кущі загущені, з досить тонким листям і не товстими стеблами. Рожеві, 
серцеподібні плоди, м'ясисті (суцільна м'якоть), ніжні, соковиті, дуже смачні, з дуже 
маленькою кількістю насіння, вагою до 400 гр. Чудовий, вишуканий солодкий смак 
та дуже приємний аромат. Плоди апетитні та красиві на зрізі. Не давайте плодам 
сильно переспівувати, інакше вони втратять частину смаку. 
За всіма параметрами (смак, врожайність, тривалість плодоношення, стійкість до 
хвороб, стійкість до посухи, стійкість до розтріскування плодів) я ставлю цьому 
сорту 5 балів.  
 



22. 

 

Afternoon Delight (Денна насолода), США 
(серед-пізнь/1,5/200-450/окр-плоск/син-помаранч/см-5/ур-5) 
Сорт Бреда Гейтса. Високорослий, середньопізній, урожайний сорт. Плоди великі, 
красиві, дуже смачні, м'ясисті, щільні, двокольорові біфштекс. Помаранчеві з 
фіолетовими плечима на освітлених сонцем плодах. На зрізі ще гарніші – 
помаранчеві з рожевою серцевиною. Цей сорт отриманий схрещуванням сорту 
«Велика веселка» та невідомої антоціанової лінії. Дозрілі плоди довго висять на 
кущах, добре зберігаючи смак і щільну текстуру. 
 

23. 

 

Aftershock (Наступний шок) 
(Серед/0,7-1,0/30-130/округ/строкат/см=5/ур=5) 
Кущ типовий для «Dwarf», товстий з великим зморшкуватим листям. У плодах 
можна знайти всі кольори веселки, зелені, червоні чи рожеві, оранжеві чи жовті 
візерунки. Приємний та сильний фруктовий смак із невеликою кислинкою, яка смак 
не псує, а посилює. Плоди лежкі, щільні, ідеальні для консервації. Сорт F8 у 2017 
році створений Блейном Хортоном. 
 
 

24. 

 

Agi (Агі, Еджі), Болгарія 
(серед /1,0/150-300/округл/червоний/см-5/ур-5) 
Супер-врожайний, середньостиглий, середньорослий сорт тривалого плодоношення. 
Плоди червоні, круглі, рівні, товарні, без плям та тріщин, вагою до 300 гр. Соковиті, 
солодкі та дуже смачні. Стінки товсті, м'ясистий, щільний, товарний. Всі види 
переробки. І в 2017 і в 2018 році кущі стояли із зеленим здоровим листям до 
заморозків. 

25. 

 

Airy Leaf (Повітряний лист). 
(серед/1,5/160-300/удл-серц/рожев/см=4+/ур=5) 
Сорт спочатку з Німеччини, США відомий з початку 90-х. Середньостиглий, 
високорослий, високо врожайний. Звичайне листя і тонкі стебла. Плоди темно-
червоні різної форми. Іноді серце, іноді подовжені з конусом. М'ясисті, з насиченим 
смаком і довгим присмаком, де є і насолода і кислинка, чого більше вирішувати 
Вам. В історії сорту описують насичений солодкий смак. Перші 4 плоди були з 
невеликою тріщиною, надалі таких проблем не спостерігали. Сподіваємося, що в 
більш «томатний» рік, параметри сорту стануть кращими.  
 

26. 

 

Aker's West Virginia (Західна Вірджинія Акера) 
(СР-пізнь/1,5+/250-560/окр-плоск/червоний/см=4+/ур=5) 
Сімейна реліквія Карла Акера, уродженця Західної Вірджинії. Великий, трохи 
ребристий, красивий помідор, насиченого червоного кольору. Дуже м'ясистий та 
малосоковий. Тверда та соковита м'якоть, добре збалансований смак. Інтенсивний 
аромат старовинного томату. Один із 100 сортів томатів, описаних у книзі Керолін 
Мейл "100 сортів томатів для американського саду". У сезоні 2019 погода в нашому 
регіоні була невідповідною для цього сорту, що вплинуло на його смак та 
врожайність. Насіння цього сорту придбано нами у Франції. 

27. 

 

Albenga Oxheart - 2 (Бичаче серце Альбенга – 2) ПЕРЕСОРТ 
(серед/1,8+/300-550/серц/червоний/см=5++/ур=5) 
Цей сорт-пересорт потрапив до нас із Росії. Справжній Albenga oxheart має форму 
плодів як у ребристої груші. Цей томат має серцеподібну форму плодів, але так нам 
сподобався, що не внести його в каталог і не поділитися з Вами, просто не маємо 
права. До цього сорту приставку «Супер» можна виставляти за будь-яким 
параметром. Супер солодкі, супер щільні, супер м'ясисті. Реально все СУПЕР! 
Найдосконаліші серцеподібні плоди. Без порожнеч, практично без камер, без гелю, 
але соковиті, ніжні, одна м'якоть красивого темно-червоного кольору, з невеликою 
кількістю насіння. Не м'якоть, а м'ясо, чудового солодкого смаку з гармонійною 
кислинкою. Відмінного ринкового вигляду. Вага до 550 грн. За всіма параметрами 5 
балів та 10 плюсиків. У сезоні 2021 висота кущів на 15 липня становила 198 - 204 см. 
Перші плоди почали встигати 17 - 21 липня. Насіння в плодах мало. Незважаючи на 
екстремальну погоду, зав'язуваність плодів була дуже гарною.  

28. 

 

Alice (Аліса), США 
(серед-пізнь/1,8/300-800/окр-плоск/рожев) 
Високорослий, середньопізній високоврожайний сорт. Плоди красиві, 
рожеві, плоскоокруглі, причому практично всі великі. Смак плодів чудовий, 
солодкий із кислинкою, консистенція м'ясиста, соковита. 
Час зберігання насіння прострочено, буде обновлено для каталога, в 
наступному році. 



29. 

 

Alki Blue Blood, США 
(серед/1,2-1,5/50-70/округл/син) 
Темне листя добре виділяється на загальному тлі. Потужні кущі з короткими 
міжвузлями, густо обвішані чорними, однаковими за розміром, симпатичними 
плодами, зібраними у досить великі кисті. Чарівне видовище. М'якуш рожево-
червоний, смак м'який, солодкий, хороший. Сорт Тома Вагнера. Час зберігання 
насіння прострочено, буде обновлено для каталога, в наступному році. 

30. 

 

Alice's Dream (Мрія Аліси) 
(серед/1,7/100-350/окр-плоск/син-помаранч/см-5/ур-5) 
Високорослий, середньостиглий, високоврожайний сорт, продуктивний 
навіть за низьких температур. Може вирощуватися і в ВГ, і в ЗГ. Плоди 
ДУЖЕ красиві, помаранчеві в червону смужку, з великими, кольору індиго, 
плечима у плодоніжки, вагою до 350 гр. М'якуш ніжний, соковитий, 
солодкого смаку і складного приємного аромату. Сподіваємося, що цей сорт 
стане Вашим улюбленцем! Сорт не любить надмірного зволоження від 
поливу чи дощів, плоди можуть полопатися-потріскатися. Підвищено 
стійкий до деяких хвороб. Як і деякі інші синьоплідні сорти, може виявляти 
деяку нестабільність у фарбуванні плодів.  
 
 

31. 

 

 
Allegheny Sunset (Алегені Захід сонця) 
(серед-пізнь/1,5/200-600/окр-плоск-ребр/біколор/см=5+/ур=5) 
Високий, середньопізній, урожайний сорт. Кущі потужні, дуже врожайні, стійкі до 
хвороб. У цьому сорті краса, смак та врожайність все на 5+ балів. Плоди великі, 
ребристі, з товстою шкіркою, рожево-оранжеві та зовні та всередині. Дуже м'ясисті, 
смачні, солодкі, медові. 
Allegheny - округ США. 
 

32. 

 

Almansa (Альманса), Іспанія 
(серед/1,5/250-600/окр-пл/рожев/ см=4+ 5/ур=5) 
Іспанська сорт. Про нього мало інформації. З міста Альманса провінції Альбасете. 
Одновимірні плоди 350-600гр. красиві, без плями, Смак від відмінного до чудового, 
соковиті, малокислотні, в нижній частині плода від хвостика красиві реберця, 
насичений рожевий колір, чарівний сорт. Рослина з дуже гарним розвитком, 
тривалим та регулярним урожаєм до кінця сезону. 
 

33. 

 

Alter Kommunist (Старий комуніст) 
(серед/1,5/80-100/подовж/рожевий) 
Відмінний високорослий, високоврожайний сорт. Має відмінну 
зав'язуваність плодів. Гірлянди гарних, пружних, блискучих плодів масою до 
100 гр. Солодкі, м'ясисті, чудовий смак. Стійкі до механічних пошкоджень. 
Підходить для консервації та всіх видів переробки. Час зберігання насіння 
прострочено, буде обновлено для каталога, в наступному році. Час 
зберігання насіння прострочено, буде обновлено для каталога, в 
наступному році. 

34. 

 

Amana Orange (Амана Помаранчевий) 
(серед/1,8/до 1,5кг/окр-плоск/помаранч/см=5/ур=5) 
Високорослий, урожайний, середньостиглий супер сорт. Величезні помаранчеві 
плоди, з насичено-жовтогарячою м'якоттю. М'ясисті, ніжні (консистенція стиглої 
дині), в міру соковиті, медово-солодкі, чудового смаку та аромату. У 2016 році, на 
томатному фестивалі в США, цей сорт увійшов до «Топ-10» за смаком, із понад 600 
представлених учасниками сортів. Помаранчеве (як і жовте) забарвлення плодів 
говорить про підвищений вміст β-каротину.  
 



35. 

 

Amana Pink (Амана Рожевий) 
(Серед/1,5/150-500/серц/рожев) 
Сімейна реліквія із Німеччини, середньорослий, середньостиглий, 
урожайний сорт. Плоди красиві, щільні соковиті та м'ясисті, багатокамерні, 
дуже гарного, солодкого з кислинкою смаку, насиченого рожевого кольору, 
максимальною вагою до 500 гр. Але на зарубіжних сайтах вага описують 1 
кг і більше. Можливо, сорту потрібна акліматизація.  
Час зберігання насіння прострочено, буде обновлено для каталога, в 
наступному році. 

36. 

 

Amazing Grace (Дивовижний, витончений), США 
(СР-пізнь/1,8/300-450/ребр/біколор/ см=5/ур=5) 
Листя картопляне. Середньопізній, високорослий, великоплідний біколор, дуже 
врожайний, з великими кистями важких, красиво забарвлених плодів. Плоди 300-
450гр., без тріщин, дуже смачні, дуже соковиті, солодкі, що тануть у роті. 
 

37. 

 

Ambrosia Orange UBX (Ultra High Brix) 
(ран/1,8/8-10/кругл/помаранч/см=5/ур=5)  
Краса, смак, урожайність сорту отримали оцінку 5 балів. Одномірні плодики, 
на око все здаються більшими вагою, але ваги показують 8 – 10 гр. Далі опис 
з першоджерела: Не тріскаються за сирої погоди. Наш перший випуск нової 
лінії помідорів чері UBX – це маленький томатний помідор із надзвичайно 
високим вмістом цукру. Плоди, вирощені у польових умовах, показують у 
середньому 11,5 % цукрів. Для порівняння, еталонний Sungold F1 десь між 8 
і 10%. Рівень цей залежить від низки факторів, у тому числі від температури, 
родючості ґрунту та вологи. 

38. 

 

Americke Pyramidni, Угорщина 
(серед/1,8/250-500/окр-плоск/рожев/см-5/ур-5) 
Високорослий, середньостиглий, урожайний. Картопляне листя, потужні 
кущі. Великі рожеві біфштекси, не зовсім правильної форми, з реберцями. 
Чудового красивого товарного вигляду. Яскраві глянсові, без плям, вагою 
500 гр. Видатний, багатий, насичений та солодкий смак та приємний аромат. 
 
 

39. 

 

Amethyst Cream Cherry    (Кремовий Аметист Черрі), США 
(ран/1,8/10/кругл/двокол/см-5+/вр-5) 
Автор сорту Бред Гейтс. Високорослий кущ виглядає дуже ефектно! Плоди 
дивовижного забарвлення – кремові з фіолетовими (коричневими) мазками у 
плодоніжки. Гарного, дуже солодкого смаку. Для отримання більшого врожаю 
можна вирощувати в 3 – 4 стебла, а якщо дозволяють посадкові площі, краще взагалі 
не пасинкувати. 

40. 

 

Amethyst Jewel (Аметистова коштовність), США 
(серед/1,2/120-600/окр-плоск/рожев-син/см=5/ур=5) 
Вражаючий томат від Бреда Гейтса, порадує великою кількістю плодів та їх гарним 
смаком. Сорт середньостиглий, індетермінантний. Висота куща 1,8м. Цьому сорту за 
всіма параметрами, красою, врожайністю та смаком, ми проставили вищий бал. 
Плоди дуже смачні, соковиті, солодкі з фруктовим ароматом. М’якоть м’ясиста і 
масляниста. Вони чудового рожевого кольору від вершини, а від плічок фіолетові. 
Хороші для їжі та консервації. Плодоношення до заморозків. Окремі плоди у сезоні 
2017 перевищили вагу у 600 гр 
 

41. 

 

Amish Paste 
(серед/1,8/180-300/ сливка /червоний/см=5/ур=5)  
Середньостиглий урожайний сорт, потужні високі кущі. Плоди яскраво-червоні, 
м'ясисті, соковиті, відмінний збалансований смак. Не дуже солодкий, але й кислий, 
багатий, томатний. сливки дуже пружні, не тріскаються і течуть, але з жорсткі. 
Багато хто вважає, що це ідеальний сорт для переробки на сік, пасту, консервацію. 
Сорт походить від громади Амішів у Вісконсіні. Усі закордонні продавці насіння 
відзначають його смак як «смак світового класу». 
 



42. 

 

Amish Gold Slicer 
(серед/1,5/160-380/округ/оранж/см=5/ур=5+)  
Високорослий, середньостиглий (80 днів), високоврожайний сорт із регулярним 
листом. Плоди невеликі, вагою 100 – 180 гр., круглі, акуратні, оранжево-сонячні, 
чудово смачні, солодкі, без будь-якого дивного залишкового смаку, з сильним 
кисло-солодким, але все ж таки збалансованим ароматом. Просто вибух смаку у 
роті! Щільні, з товстими стінками та перегородками, та невеликою кількістю 
насіння. Плоди відмінні для салатів, нарізок, сендвіч, а дрібні для консервацій. 
Відмінний вибір для ваших городів. Плоди відмінного товарного вигляду, 
транспортабельні. За описом продавця насіння сорт добре акліматизувався в 
складних умовах вологих субтропіків (Флорида, США). Можна припустити, що 
йому буде добре й у теплицях.  
 

43. 

 

Amish Potato Leaf 
(серед/1,8/300-900/окр-плоск/рожев/см=5+/ур=5+)  
Середньостиглий (85 днів), високорослий, високоврожайний. Листя 
картопляне. Плоди великі, трохи сплющені, гладкі, без плям і тріщин, 
насиченого рожевого кольору, дуже красиві. Дуже м'ясисті, біфштексного 
типу, з рожевою, дуже солодкою м'якоттю чудового смаку та гарного 
аромату. 
 

44. 

 

Amos Coli (Еймос Колі)  
(Середн/1,5/150-300/ сливка /червоний/см=5/ур=5)  
Високий, середньостиглий, урожайний сорт. Густі та потужні кущі. Величезна гарна 
сливка, дуже щільна і м'ясиста, смак чудовий збалансований. Відмінно підходить 
для їжі свіжими, а ті, що дрібніші, для консервації. За всіма параметрами цього 
сорту ми виставили по 5 балів. Насіння цього сорту куплено нами в США. 
 

45. 

 

Ananas Blue (Синій Ананас) (135 гр.) 
(серед/1,2-1,5/100-200/окр-плоск/син-помаранч./см=5+/ур=5) 
Середньостиглий, урожайний сорт, висотою 1,2 – 1,5 м. Плоди вагою 100 – 200 гр. 
Зовні помаранчеві з темно-фіолетовими плямами, усередині помаранчеві з рожевим. 
Але найдивовижніше в цих плодах, їхній приголомшливий смак. Надзвичайно 
солодкі, фруктово-ароматні, соковиті. М'якуш - багатобарвний, мармуровий, жовто-
рожево-червоний. М'ясисті, дуже соковиті, ніжні, дуже солодкі, відмінний 
фруктовий смак з дуже приємним ароматом. Хороші для їжі свіжими та для смачних 
дитячих соків. Насіння сорту куплено в США. 

46. 

 

Anawine 
(серед/1,5/200-350/окр-плоск/біколор/см=5+/ур=5) 
Середньостиглий, високий, високоврожайний сорт. Плоди дуже щільні, красиві, 
трохи ребристі, оранжеві з червоними рум'янами. М'ясисті, багатокамерні, соковиті, 
дуже смачні та приємно-ароматні. Дуже врожайний. За всіма параметрами 5 балів. 
Кількість насіння дуже обмежена, т.к. з надісланого нам насіння зійшов лише 1 
кущик. Насіння цього сорту придбано нами у Франції. Сорт отриманий 
схрещуванням сортів Ananas (Pineapple) та Brandywine. 
  

47. 

 

Andine Cornue (Андський рогатий) 
(пізнь/1,8/150-200/подовж/червоний/см=5+/ур=5+) 
Це старовинний сорт із Південної Америки. Пізньостиглий, високорослий, 
високоврожайний. Потужні хворобостійкі кущі з листям напівкартопляного типу. 
Плоди довжиною до 18 см. щільні, одна м'якуш майже без соку, насіння дуже мало. 
Солодкуватий без кислоти м'який смак. У розломі динна м'якоть, можна ламати і 
їсти як огірок. «Andine Cornue» - один із наших найкращих сортів, як за смаком, так 
і за врожайністю. Також сорт відомий як Cornato des Andes, або Томатний перець. 
Насіння отримане з Франції. 
 

48. 

 

Angelina's Italian (Італійська Анжеліни) 
(серед/1,8/80-140/груш/червоний/см=5/ур=5+)  
Високорослий, середньостиглий, високоврожайний сорт. Найпотужніші 
кущі та величезний урожай, першими в сезоні звалили шпалеру. Плоди 
середнього розміру, вагою 80 – 140 г, грушоподібно-ребристі глянсові, 
насичено червоного кольору. Дуже м'ясисті, малосоковиті, з відмінним 
м'яким смаком. Ідеальний сорт для консервації. 
 



49. 

 

Anna Meyer (Анна Меєр), США 
(серед/1,5/250-700/окр-плос/двоцв/см-5/вр-5) 
Сорт сімейна реліквія із США. 
Високорослий, висотою 1,5м. Середньостиглий. Рослина потужна. Плоди 
великі до 700 гр., червоно-жовті мармурові біколори, різної плоскоокруглої 
форми, так і форми пухкого. Плоди ароматні, м'ясисті, з кавуновою м'якістю, 
солодкі. Зав'язує повні китиці навіть за несприятливих погодних умов. Сорт 
високоюврожайний за будь-якої погоди. 

50. 

 

Anna Maria's Heart 
(ран/0,7/350-460/серд/червоний-рожевий/см=4-5 /ур=5) 
Низькорослий, ранній, урожайний сорт. Нагадує відомий сорт «Батяня», але 
плоди більші, з добре вираженою серцеподібністю. Перші плоди збирали за 
3 тижні до середньостиглих, і вони були на кожному кущі. Дуже врожайний. 
Окремі плоди важили до 800 грн. Колір рожево-червоний, дуже м'ясисті, 
соковиті, смачні. 

51. 

 

Anna's Kentucky, США 
(серед/1,8/260-600/окр-плоск/рожев/смак=5+/ур=5+)  
Сімейна реліквія з Кентуккі. Середньостиглий, високий, урожайний сорт. Потужні 
кущі з картопляним листям і дуже великим урожаєм. Станом на 15 липня 2019р. 
зав'язав 28 плодів у 8 гронах. Плоди великі, одномірні, дуже щільні, темно-рожевого 
кольору, м'ясисті, помірно соковиті. Смак солодкий, із дуже приємним присмаком, 
без екзотики. 

52. 

 

Antho Striped Dwarf (Карлик Анто Смугастий) 
(ран/0,5/50-100/окр-плоск/червоний-син/смак=4+ - 5/ур=5)  
Низькорослий, ранній високоврожайний сорт. У 2018 році ми посадили 
понад 200 кущів цього ґатунку. Плоди ми солили у ємності, робили кетчуп, 
аджику, консервували, а 90% урожаю роздали друзям. Усередині плоду 
темна, насичена м'якоть із яскравим та сильним смаком. Не можна сказати, 
що він дуже солодкий, але й кислий. Не найсолодший з томатів, але смак 
дуже добрий, насичений. Колір і смак м'якоті, її структура виявилися 
ідеальними для кетчупів. Він виявився смачним і у малосольному вигляді. 
Ми боялися, що при перевезенні плоди подавляться, але вони (на 5 балів) 
витримали це випробування. І головне, сорт не потребує підв'язки та 
багаторазових обробок від хвороб. З мінімумом трудовитрат Ви отримаєте 
максимум плодів універсального призначення. Можливий продаж насіння 
оптом до 1 кг. 

53. 

 

Arbogast (Арбогест), США 
(серед/1,5+/200-350/окр-плоск/рожев) 
За кордоном цей сорт дуже хвалять, але у нас, у сезоні 2018, цей сорт вийшов не 
дуже вдалим. Сподіваємося, що він повністю розкриється у наступні роки. Дуже 
часто перенесені з інших кліматичних зон сорти не відразу звикають до наших умов. 
Їм потрібен час для адаптації, щоб розкрити усі свої найкращі якості. З цієї причини 
виносити вирок лише по одному сезону плодоношення категорично неправильно. 
Часто найхваленіші сорти з інших країн, спочатку виходять у нас дуже посередніми. 
А в наступні роки адаптуються до наших умов і повністю відповідають тим 
відмінним характеристикам, які їм дають закордонні колеги. Американська сімейна 
реліквія від Джона С. Бейлора, дуже літнього садівника із Сонбері, штат 
Пенсільванія, чия бабуся колись вивела цей сорт. Середньостиглий (85 днів), 
високорослий, високоврожайний, стійкий сорт. Урожайний у всіх кліматичних зонах 
США щороку. Лист регулярний. Плоди великі, рожеві, тонкошкірі, з ніжною 
текстурою, дуже смачні, солодкі. Старомодний тип томатів із чудовим багатим 
ароматом. 
 
 
 

54. 

 

Arkansas Traveler (Мандрівник Арканзасу), США 
(серед/1,5+/100-300/окр-плоск/червоний) 
Високий, середньостиглий, високоврожайний сорт штату Арканзас. Має високу 
стійкість до розтріскування і картопляної гнилі. Сорт продуктивний у будь-яких 
погодних умовах, навіть у літню спеку. Круглі, що рівномірно дозрівають плоди, 
вагою до 300 г, з гарним, збалансованим смаком. Смак солодкуватий із кислинкою, 
звичайний помідорний. М'якуш солодкуватий, сік кислуватий. Є краще підсоленим, 
для салатів та консервації теж буде гарний. Легко переносять транспортування. 
Ідеальний вибір для товарного вирощування. 
 



55. 

 

Arkansas Marvel (Диво Арканзасу), США 
(серед/1,8/250-1400/окр-плоск/двоцв/см=5+/ур=5)  
Високоврожайний, середньостиглий сорт, з рекордно великими плодами. 
Сильні, енергійні рослини, які плодоносять, навіть коли сезон вирощування 
інших сортів закінчується. Якщо вирощувати його на родючій, добре 
удобреній землі, то його жовто-жовтогарячі, м'ясисті плоди можуть зрости 
до 1400 г і до 15 см у діаметрі. У нас цього сезону максимальна вага вийшла 
750 г. Як і всі біколори, має смачну, соковиту, солодку м'якоть і приємний 
багатий аромат. Сорт тривалого плодоношення, а вирощуючи його у 
теплиці, можна отримати максимально можливий урожай. У кисті 7 плодів 
однакового розміру, відмінна зав'язуваність. Плоди цього сорту особливо 
гарні у свіжому вигляді. 
 

56. 

 

Armenian (Вірменський) 
(серед/1,5/300-600+/окр-плоск/біколор/см=5/ур=5) 
Високорослий, середньостиглий, високоврожайний, стійкий до високих температур 
та недостатнього поливу сорт. Плоди великі, рожево-жовтогарячі, красиві, з досить 
товстою оболонкою. З кінця серпня, як і в багатьох інших двоколірних сортів, 
забарвлення плодів зовні та всередині поступово змінюється на червоніше. Дуже 
соковитий, м'ясистий, багатокамерний, ніжний, маслянистий, солодкий, дуже 
смачний. Незвичайний фрукт, та й годі! Такі сорти потрібно саджати обов'язково 
для задоволення. У сезонах 2018 та 2019 сорт дав не такі великі плоди, як у 2017-му, 
але врожайність була вищою. А смак, як завжди, був відмінним. Випробувавши цей 
сорт один раз, Ви назавжди залишите його у своїй колекції. Жовто-оранжеве 
забарвлення м'якоті плодів говорить про підвищений вміст β-каротину. Що, як 
кажуть лікарі, сприяє профілактиці онкологічних та інших захворювань. Так що, 
жовті та оранжевоплідні сорти це не тільки смачно, це ще й дуже корисно. 
 

57. 

 

Atomic Fusion (Атомний сплав) 
(серед/1,5/50-90+/ сливка /зел-син-строкат/см=5+/ур=5+)  
Високоврожайний, стійкий до хвороб сорт тривалого плодоношення. Густі кущі 
сильно завантажені красивими плодами. За врожайність сорт отримав від нас 6 балів 
(з 5-ти), а за гарне забарвлення плодів – 5 балів. Смак унікальний, дуже багатий та 
солодкий. За смак сорт отримав 5+. Плоди дуже смачні у баночній консервації. Сорт 
отриманий Бредом Гейтсом, вибіркою із розщеплень його легендарного Brad's 
Atomic Grape, але плоди більші. Цей сорт поєднує в собі всі найкращі якості – 
неймовірно солодкий смак, тривалий час плодоношення та надзвичайно щедру 
врожайність. 
   

58. 

 

Atomic Sunset (Атомний захід Сонця), США.  
(ран/0,70-1,00/20-60/сливк/сині-жовті/см-5/вр-5+) 
Сорт родом із Сполучених Штатів Америки. Він був виведений відомим 
селекціонером із Каліфорнії Бредом Гейтсом. Цей сорт одержаний шляхом 
схрещування двох сортів томатів (Brad”s Atomic Grape та  Orange Roma). 
Вирощується у відкритому ґрунті та в теплицях. Сорт середньостиглий, 
детермінантний, середньорослий (висота куща 50-100 см). Стебла рослини тонкі, 
ліаноподібні з великою кількістю квіткових китиць, на кожній з яких зав”язується 
по 5-7 довгастих сливок лимонного кольору з ледве помітними світлими смужками, 
в середньому масою 20-30 гр. (деякі до 60 гр.). Плоди щільні, стінки плодів тонкі, 
але не м’які. В розрізі плоди світло-жовтого кольору. М’якоть плоду досить 
соковита, солодка, з легким фруктовим ароматом. Дуже висока урожайність. Сорт 
придатний для приготування салатів, гарнірів та для консервування. 



59. 

 

Aunt Swarlo*s Polish Plum (Польська слива тітоньки Сварло), Канада. 
(сер-ран/0,80-1,00/300-700/сердц/черв/см-5+/вр-5) 
Високорослий, висотою 80см.- до 1 метра, середньоранній сорт. Плоди червоного 
кольору, дивують своїм різним розміром - то він акуратний подовжений, то раптом 
якийсь починає "розпухати", начебто зливаються відразу кілька, утворюючи плід, 
вагою 300-700 гр, до 1кг, і не порожній всередині! Суцільна смачна м'якоть, чудовий 
смак на 5 + балів. Для свіжого вживання та будь-яких заготовок на зиму! 
Плодоносить до заморозків. 

60. 

 

Aunt Gertie's Gold (Золото Тіті Джерті) 
(серед/1,8/300-650/окр-плоск/помаранч/см=5/ур=5) 
Відомий томатний сорт. Енергійні рослини, картопляний лист. Яскраві, великі, 
помаранчеві плоди, з насичено забарвленою м'якоттю. Дуже ніжні, маслянисті, 
смачні, з кислинкою, таючі та соковиті. Інтенсивний, дуже концентрований аромат 
фруктів. Ідеальний баланс кислот та цукрів. Часто займав призові місця на томатних 
фестивалях у США, серед сотень найкращих американських томатів. У сезоні 2018 
плоди були не такі великі як в інші роки. У 2014 році у наших друзів посів перше 
місце за смаком серед 250 сортів. 
 

61. 

 

Aunt Ginny's Purple (Пурпурний Тітки Джіні) 
(серед/1,7/300-650+/окр-плоск/рожев/см=5/ур=5+) 
Середньостиглий, високорослий, з картопляним листом, підвищена 
хворобостійкість. Плоди рожевого кольору, біфштексного типу, плоскоокруглої 
форми, вагою до 800 г. Яскравий, насичений смак із помітною кислинкою. 
Видатний, неповторний аромат, навіть у незрілих плодів. Смак винятковий. 
Американська сімейна реліквія, але насіння отримане нами з Німеччини. 
 

62. 

 

Aunt Ruby's German Green (Німецький Зелений Тьоті Рубі) 
(серед/1,8/200-350/окр-плоск/зелений/ур=5/см=5) 
Плоди середні та великі, жовтувато-зелені, з темно-зеленими плечима. Іноді з 
рожевим рум'янцем біля вершини і майже неоново-зеленим гелем навколо насіння. 
Приємний аромат, дуже солодкий, фруктовий смак. Дуже смачний! Цей томат не 
для салатів із цибулею, цей десертний томат замість фруктів, для задоволення. 
Настійно рекомендуємо Вам звернути увагу на зелені сорти. При всій їхній 
непривабливості або незвичності, багато хто має дивовижну насолоду і відмінні 
смакові якості. Які ще пошукати треба серед червоноплідних. Зберігаються недовго, 
але плоди зірвані в оптимальний час мають виключно хороший фруктовий смак. 

63. 

 

Aunt Sophie's (Тітки Софії) 
(Серед/1,2/270-430/сердц/оранж/см=5/ур=5)  
Середньостиглий, середньорослий, урожайний сорт з регулярним листям. Плоди 
різної форми (ближчі до серцеподібної), з товстою оболонкою, без тріщин. 
Щільність плодів дивовижна, можна носити мішками та перевозити на далекі 
відстані. М'ясисті, багатокамерні, дуже смачні, приємно-ароматні. 
 

64. 

 

Aurora Blue (Синя Аврора), США. 
(серед/1,3+/150-350/окр-плоск/рожев-син/см=5/ур=5+)  
Унікальний за своїми якостями сорт серед синьоплідних. Головне - дивовижна 
щільність плодів і чудовий, яскравий, гармонійний смак, з чутливою насолодою. 
Навіть недозрілі плоди чудового солодкого смаку. У цього сорту найщільніша 
м'якоть серед усіх синьоплідних. Дуже лежкі. Кущ високорослий, добре 
облистнений, з великими кистями плодів. Дуже врожайний. Плоди рожево-
червоного кольору з синіми плічками, дуже красиві. Великі масою до 350 гр. 
Плодоносить до заморозків. 
 
 



65. 

 

Aussie (Австралієць) 
(серед/1,5/350-1500/окр-плоск/червоний)  
Високорослий, середньостиглий, високоврожайний сорт. Гігантські плоди, не 
дивлячись на страшну посуху 2015, та посуху 2018 року. Червоний, шкірка не 
товста, м'ясиста, дуже соковита, ніжна, смак хороший, але не дуже виражений (не 
вибуховий), м'який, є краще з сіллю. А для соків та кулінарії буде ідеальний. У 
сезоні 2018 року триденні липневі дощі після півторамісячної посухи викликали 
розтріскування плодів. Тобто, якщо ви свої томати поливаєте, то для уникнення 
розтріскування потрібно більш-менш рівномірний полив (приблизно 1 раз на 
тиждень). Один із 20 персональних фаворитів всесвітньо відомого томатовода Гарі 
Ібсена. 
 

66. 

 

Autumn Queen Golden (Осіння Королева Золота) 
(серед/0,6/100-150/плоск-ребр/строкат/см=4 - 5/ур= 5++) 
Штамбовий кущ з великим, жатим, картопляним листям. Обвішаний плодами як 
качан кукурудзи. Маловєтвистий, 60см. висотою, плоди сплющені, строкаті, дуже 
красиві, на червоному тлі, золотисті та зелені візерунки. Смак від відмінного до 
чудового, насичений, є і насолода, і кислинка. Сорт нам прислали з Франції, але 
походження його нам поки що невідоме. 
  

67. 

 

Babylon's Glow (Світло Вавилону) 
(серед/1,0/200-350/окр-плоск-серд/оранж-зел-строкат/см=5+/ур=5) 
Середньорослий, середньостиглий, урожайний сорт тривалого плодоношення. 
Компактний карлик із зморшкуватим темно-зеленим листям. Цей незрівнянний сорт 
виведений Блейном Хортоном із США. Добре підходить для вирощування в 
обмеженому обсязі ґрунту, у невеликих садах, на балконах, горщиках, вазонах або 
контейнерах. А якщо вирощувати його у великому горщику в закритому приміщенні 
(наприклад, у теплиці або на балконі), то плодоношення може тривати 6 - 7 місяців. 
У нас у ОГ кущі виросли до 1 метра. Перші плоди важили 250 - 350 гр., Округлі з 
деякою серцеподібністю. Зовні оранжево-зелені, строкаті, усередині оранжеві. 
М'ясисті, «вершкові», соковиті, дуже смачні, солодкі, з м'яким фруктово-дінним 
ароматом (автор сорту пише: «тропічний фруктовий пунш») та приємним солодким 
післясмаком. Сорт повинен Вас здивувати та сподобатися. Наскільки я зрозумів з 
опису автора, сорт опрацьовано до F8 і автор тепер працює над виділенням стійкої 
серцеподібності плодів. Насіння цього сорту отримано нами з Польщі та Франції. 
 

68. 

 

Banana Legs (Бананові ноги), Швеція 
(ран/0,5/80-120/подовж/жовт/см=4/ур=5+) 
Ранньостиглий, низькорослий, гарний сорт, з численними гілками-стеблами. Плоди-
бурульки лимонного кольору зі смужками-штрихами, подовженої форми, вагою до 
120 гр. Плоди спочатку зелені, при повному дозріванні жовті з перламутровим 
блиском! Може вирощуватись і в ампельній формі. Дуже хороший для консервації 
та засолювання. Весь кущ-це як одна гірлянда плодів, око не відірвати. 
 

69. 

 

Banded Amazon (Пов'язана Амазонка), США 
(ран/1,8/30-60/округл/червоний-строкат) 
Ранній, високорослий, урожайний сорт. Гігантські розгалужені кущі. Плоди дуже 
красиві, у повній зрілості рожеві із золотистими смужками. В історії сорту смак 
описується як дуже солодкий. У нас у холодне та дощове літо 2016 р. смак був на 4 
бали, з кислинкою. Розмір плодів чудовий для консервації. Час зберігання 
насіння прострочено, буде обновлено для каталога, в наступному році. 
 



70. 

 

Bandol Blues (Блюз Бандоля) 
(серед/1,7/70-100/окр/роз-син/см=4+/ур=5) 
Високорослий, дуже врожайний сорт, з найкрасивішими кистями та ошатними, 
декоративними кущами. У кистях по 6-8 і більше томатів, гарні грона та плоди як 
яскраві новорічні іграшки, вагою 70-100 гр. Смак чудовий, солодкуватий, сильний 
приємний аромат. Час зберігання насіння прострочено, буде обновлено для 
каталога, в наступному році. 

71. 

 

Barlow Jap (Potato Leaf), США 
(серед-пізнь/1,8/300-700/окр-плоск/рожев/см=5/ур=5) 
Високорослий, середньо-пізній, високоврожайний сорт. Лист картопляний, 
широкий. Плоди великі, вагою до 700 гр., Ребристі, плоско-округлі, рожевого 
насиченого кольору, дуже смачні. Смак на 5 балів. Багатокамерні, дуже м'ясисті, 
ніжно-маслянисті, відмінного солодкого смаку, з кислинкою та прекрасним 
томатним ароматом. Насіння обмаль. Лише позитивні відгуки від інших любителів 
нашої томатної справи. 

72. 

 

Barnes Mountain Pink (Рожева гора Берні) 
(серед/1,5+/280-400+/окр-плоск/рожев/см=5/ур=5) 
Високорослий, середньостиглий, врожайний сорт. Дуже стара сімейна реліквія з 
США, штат Кентуккі. Висока врожайність, особливо з другої частини сезону до 
морозів. Відмінно розвинені кущі за добрих умов можуть виростати до 3-х метрів. 
Плоди великі, злегка плескаті, рожеві, від 250 гр. більш ніж кілограма. М'ясисті, 
дуже солодкого (на 5 балів) чудового смаку, з гармонійною кислинкою. Хорошого 
смаку та аромату. 
  

73. 

 

Barnes Mountain Yellow (Жовта Гора Берні) 
(серед/1,8/300-700/окр-плоск/оранж/см=5+/ур=5) 
Супер-сорт. Потужні кущі, чудова врожайність одновимірних гігантів на 5 балів. 
Плоди – гладкі біфштекси з чудовим смаком та ароматом, динно-маслянисті, 
помірно соковиті. Смак на 5 балів, солодкий, м'який, фруктовий. Але головна 
особливість, у плодах практично немає порожнин, одна м'якоть із найменшою 
кількістю насіння. 
  

74. 

 

Barossa Fest Dwarf (Карлик Фестиваль Баросса) 
(серед/0,8/90-140/округл/жовт/см=4/ур=5) 
Новий сорт 2017 року випуску. Типовий гном з картопляним зморшкуватим 
листком, плоди округлі, і щільні, красиві, гладкі, наче світяться, з приємним 
солодкувато-лимонним смаком і терпким післясмаком 
 

75. 

 

Barry's Crazy Cherry (Божевільна Вишня Баррі), США 
(Серед-ран/1,5/10-15/удл/жовт/см-5+/ур-5++)  
Гарний, стрункий, урожайний! Жовтий чері-томат, який дає дуже великі грона! 
Плоди мають овальну форму, з крихітним «дзьобом» на кінці, зібрані в складні 
грона з 40 - 60 і більше плодів. Дуже смачні, солодкі, дуже приємно ароматні при 
розрізі. Ще один цікавий «кабанчик» з кабаньої ферми Бреда Гейтса. 
 

76. 

 

Beautiful Dreamer (Прекрасний мрійник, Чудовий Фантазер) 
(серед/1,0/80-150/окр-плоск/червон.-синій) 
Середньостиглий, середньорослий, урожайний сорт. Яскраві з насиченим червоним 
кольором на верхівці плода та майже повністю покритим синім від хвостика. Краса 
та врожайність на 5 балів. 
 



77. 

 

Bear Claw Quisenberry Strain (Кіготь Ведмедя лінія Квісенберрі) 
(Середн/1,8+/300-700/окр-плоск/рожев/см=5/ур=5) 
Середньостиглий, високорослий, урожайний сорт. Новинка, яку ми купили у 
Польщі, точно з'ясувавши, що до Польщі сорт потрапив із США (український Кіготь 
ведмедя має зовсім інше походження, про що неодноразово згадувалося на заході). 
Сорт нас вразив з першого погляду перший врожай. Дуже потужні стебла, високо 
врожайні кущі, виростають в ОГ до 2,0 м. За першої дегустації показав багатий смак 
із солодощами, але й з кислинкою. У серпні повернулося літо і солодощі 
побільшало, а кислоти менше. М'ясисті рожеві плоди з видатним солодким смаком 
можуть досягати 700 гр. У нас цей сорт за всіма параметрами отримав по 5 балів. На 
заході цей сорт теж дуже хвалять за всіма параметрами, як один із найврожайніших і 
найсмачніших. 
  

78. 

 

Beauty Princess (Принцеса краси) 
(серед/1,5/100-150/окр-плоск/біколор) 
Округлі плоди з рожевими штрихами незвичайної краси. Походить від сорту 
«Королева краси». Листя картопляне. Плоди ростуть кистями, дуже смачні із 
насолодою. Дуже врожайний. 
 

79. 

 

Beefsteak (Томат Біфштекс)    
(серед/1,5/150-350/ок-пл/черв/вр-5/см-4+ 
Високорослий, висотою 1,5 м., середньостиглий, вага плодів 150-350гр. Пишуть що 
в теплиці томат досягає висоти 2,5 м.  У нас в відкритому ґрунті, і без пасинкування 
рослини нижчі. Листя просте, врожайність дуже висока. Плоди насиченого 
червоного кольору, гарного смаку на 4+ балів. 

80. 

 

Behemoth King (Король Бегемот)  
(серед/1,5/300-900+/окр-плоск-ребр/червоний/см=5/ур=5) 
Сорт – новинка. «Сорти» які поширюються під цією назвою в Україні та Росії, інші. 
Щоб нарешті з'ясувати правду, ми купили цю американську сімейну реліквію у 
Польщі. Попередньо точно з'ясувавши, що до Польщі сорт потрапив із США, від 
довірених джерел. Цей останній, і є єдиний справжній! Дуже врожайний, із 
потужними кущами. Плоди одномірно-великі, щільні, насиченого кольору. У 
плодоніжки глибока ямка та рівні реберця. Дуже м'ясисті, приємно-ароматні, 
насиченого, збалансованого солодкого смаку.     
   

81. 

 

Belarusian Early (Білоруський ранній) 
(ран/0,70/30-50/кругл/червоний/см=5/ур=5) 
 Невеликі плодики. Ідеально та яскраво пофарбовані без плями у плодоніжки, 
середньої щільності, чудовий томатний смак. 
Сорт отриманий із Франції. 
 

82. 

 

Bella Bimba (Красива дитина). 
(серед/1,5/50-100/груш/червон/см-5/вр-5+) 
Середньоросла, висота 1,50см. середньостигла, плодоношення тривале, до 
закінчення сезону. Кущ міцний, красиві плоди сливовидні- грушевидні, Вага 70-
100гр. насиченого рожевого кольору, щільні. Середня вага томатів 50-100 г, м'ясні, 
гарного м’якого, солодкого, томатного смаку. Може використовуватись для 
консервування. Дуже висока урожайність. 
 
 
 
 



83. 

 

Bella (Белла, Красива)  
(серед/1,3+/100-250/подовж/червоний строкатий/см=4+ - 5/ур=5+) 
Одна з найкрасивіших та найврожайніших новинок сезону 2017. За такими плодами 
на ринку вишикувалася черга. Один із улюбленців сезону 2017. Плоди строкато-
червоні зовні, насичено червоні всередині, досить пружні та без тріщин. Хороші і 
для їжі свіжими, і для будь-яких видів переробки. З плодів цього сорту виходить 
густий, насичено червоний, смачний сік. Плоди двох камерні, але м'ясисті, в міру 
соковиті, насіння дуже мало. Смачна, ніжна м'якоть, має відмінний смак, з 
насолодою та гармонійною кислинкою. Сорт консервно-столовий, ідеальний для 
консервації. Гідний щорічної посадки. Краще вирощувати не пасинкуючи чи кілька 
стебел. У помідорному сезоні 2018 року, кущі були перевантажені врожаєм. 

 
84.   
85. 

 

Belmonte (Бельмонте), Італія 
(СР-пізнь/1,5/400-800/округ-сердц/рожев) 
Високоврожайний сорт. Один із фаворитів кожного сезону. Великі грона важких 
плодів, вагою 400 – 800гр. За закордонним описом, розмір плодів має бути більшим. 
Плоди округло-серцеподібної форми, дрібні реберця покривають весь плід до 
верхівки, жовті плечі. При повному дозріванні, жовто-зелені плічка зникають. Одна 
м'якуш майже без сока. Смак солодкий і м'який, залежно від часу дегустації сезону, 
іноді з приємною кислинкою. Ці помідори особливо гарні, коли їх збирають 
наприкінці сезону частково зеленими для дозарювання всередині приміщення. 
Окремі плоди вагою до 1 кг. 
 
 

86. 

 

Belmonte Cuore (Серце Бельмонте), Італія 
(серед/1,8/300-600/сердц/червоний/см=5/ур=5) Фасовка 10 насінин. 
Сімейна реліквія із Італії. Високорослий, високоврожайний, середньостиглий, 
чудовий сорт. Листя тонке, плоди червоні, серцеподібні, вагою до 600 г. М'ясисті, 
малонасіннєві і дуже смачні. Сорту за всіма параметрами (краса, врожайність та 
смак плодів), ми виставили по 5 балів. За твердженнями людей, які вже вирощували 
цей сорт, він добре підходить для теплиць. 
 

87. 

 

Berkeley Tie Dye Pink 
(серед/1,5+/200-500/плоск-округл/рожев) 
Сорт Бреда Гейтса, варіація від сорту Berkeley Tie Dye. Високорослий, 
середньостиглий, урожайний. Плоди великі, вагою до 500 гр., Плоско-округлі, 
слаборебристі, рожевого кольору, в зелену смужку, дуже красиві. М'якуш 
триколірний, червоно-рожево-зелений, солодкий, багатого збалансованого смаку і 
гарного, насиченого аромату. У Jeffrey Casey цей сорт входить до його власного 
«ТОП-30» до смаку. Так як Кейсі живе в Калгарі (Канада), то смію припустити, що 
цей, та інші рекомендовані ним сорти добре переносять прохолодний клімат. За 
Вашими повідомленнями сорт добре зав'язує плоди і в спекотну літню погоду. 

88. 

 

Berkeley Tie Dye, Green, США  
(серед/1,5-1,8/190-460/окр-плоск/зел-строкат /см=5/ур=5) 
Високорослий, середньостиглий, високоврожайний сорт Бреда Гейтса, зеленоплідна 
варіація від сорту Berkeley Tie Dye. Добре пристосовується до різних кліматичних 
зон. Супер-красиві, жовто-червоно-зелені зовні та всередині плоди, чудового смаку. 
Приємний фруктовий смак, з помітною кислинкою, яка не псує смак, а швидше 
надає деяку екзотичність. За описом плоди мають вагу до 300 грн., у нас були до 460 
грн. Дуже м'ясисті і не тріскаються. Вершкове триколірне м'ясо. Кожен із цих 
кольорів має інший смак, в результаті він дуже пряний, але солодкий, а цукор та 
кислота збалансовані ідеально. 
 



89. 

 

Berkeley Tie Dye, Heart, США 
(серед/1,5/150-200/сердц/двоцв) 
Сорт Бреда Гейтса, варіація від сорту Berkeley Tie Dye. Високий, середньостиглий, 
високоврожайний. Плоди коричнево-червоні із зеленими смугами. М'якуш червоний 
з зеленими і жовтими прожилками. Форма плодів від серцеподібної до плоско-
округлої, вагою до 200 г. М'ясисті, дуже смачні, солодкі, красиві. За 
повідомленнями, сорт добре зав'язує плоди у спекотну літню погоду. 
  

90. 

 

Berkshire Polish (Beefsteak), (Беркширський польський (біфштекс)) 
(Серед/1,5/200-600/окр-плоск/рожев) 
Високорослий, середньостиглий, дуже врожайний сорт. Плоди рожеві, плоско-
округлої форми, масою до 600 г, м'ясисті, солодкі, смачні. За повідомленнями 
любителів нашої томатної справи, сорт підходить і для теплиць. Гарний, гідний 
сорт. 
 

91. 

 

Better Boy (Кращий хлопчик) 
(сер-ран/1,7/100-150/округ/червон/см-5/вр-5) 
Високорослий (висота куща 1,7 м), середньоранній, високоврожайний із 
розтягнутим терміном плодоношення. Потужні рослини, що дають великий урожай 
округлих, яскраво-червоних, гладких, дуже смачних, ароматних плодів, вагою 100-
150 гр. М'якуш м'ясистий, ідеально підходить для нарізки. Один із найкращих 
помідорів за смаком. Стійкий до коревої нематоди, вертициллезу та фузаріозу. Сорт 
отриманий після розгібридизації F1. 

92. 

 

Besser Heirloom 
(ран/1,5/25-30/округ/червоний/см=5+/ур=5) 
 Сімейна реліквія Дуже старі німецькі помідори черрі, що з'явилися на початку 1800-
х років. Плоди вагою до 30 г ростуть гронами по 8-12 штук. Великі розлогі кущі. 
Плоди щільні, дуже насиченого кольору з глянцевим блиском, чудового та дуже 
солодкого смаку, відмінний аромат. Дуже високий урожай. Підходить для салатів та 
всього. 
 

93. 

 

Best Bestos (Кращий з найкращих), Болгарія 
(пізнь/1,8/150-600/груш-ребр/червоний/см=5/ур=5+) 
Понадрожайний, високорослий, середньостиглий сорт. Плоди овально-грушоподібні 
з реберцями, в розрізі нагадують квітку. М'ясисті, солодкі, соковиті, смачні. Чудовий 
сорт. Шкірка дуже товста. Нормально переносить транспортування. 
 

94. 

 

Bi-Color Cherry (Двоколірна вишня), США 
(ран/1,8/15-20гр/кругл/двоцв/см=5+/ур=5) 
Ранній, високорослий, урожайний сорт. Густі кущі, в кистях по 7-10 пружних 
смачних плодів. Плоди прозоро-жовті, з ніжним рожевим рум'янцем, найсмачніші, 
солодкі. І смак, і аромат на 5 балів. Цукерка із фруктовим смаком. 
 

95. 

 

Bi-color Polish Pastel (Polish Pastel, Польська пастель біколор) 
(серед/1,8+/90-180/груш/двоцв/см=5/ур=5) 
Понад врожайний, середньорослий, середньостиглий сорт. В одній китиці може 
бути до 20 плодів. Красиві, оранжево-рожеві плоди. На золотому фоні рожевий 
рум'янець. Чудовий солодкий смак, кислота не відчувається, соковита, мармурова, 
ніжна м'якоть. Такі плоди краще їсти не підсолюючи. Непогано зберігаються. 
  



96. 

 

Big Ben (Великий Бен), Канада 
(серед/1,8/300-700/окр-плос/червон/см-5/вр-5) 
Високорослий 1,8м., середньостиглий. Плоди червоні великі округло-серцеподібні, 
дуже чарівні, злегка ребристі, вагою 300-700 гр., М'якуш зернистий, солодкий, 
виражено томатний, ароматний, на 5 балів, чудовий. Дуже смачний. 
 

97. 

 

Big Chief (Великий вождь) 
(серед/1,2/180-330/окр-плоск/см=5/ур=5)  
Середньостиглий, середньорослий, урожайний сорт. Листя велике картопляне, але 
кущі не загущені. Плоди дуже щільні, що спричинило те, що після першого дощу та 
спеки, на деяких плодах з'явилися тріщини. Але потім цього недолік зник, і до кінця 
сезону плоди стали лише красивішими. Чудова врожайність. Смак багатий, 
фруктовий, солодкий, добре збалансований, на 5 балів. Насіння цього сорту 
отримано з Франції.  

98. 

 

Big Chief Pink (Potato Leaf), 
(Великий рожевий вождь (картопляний лист)), США 
(серед/1,5+/200-400/окр-плоск/рожев/см=5+/ур=5) 
Середньорослий, середньостиглий, дуже врожайний сорт. Лист картопляний. 
Великі, гладенькі, пружні, насичено-рожеві, м'ясисті плоди. Не дуже соковиті, з 
малою кількістю насіння. За чудовий солодкий смак, 5+ балів. 

99. 

 

Big Chief Stripes (Великий смугастий Вождь) 
(серед/1,5/100-200/окр-плоск/червоний строкатий/см-4+/ур-5) 
Нещодавній сорт розроблений Біллом Джефферсом. Безперечно, це поділ лінії "Big 
Cheef" внаслідок схрещування "Brandywine Sudduth" та невідомого батька. 
Високорослий, середньостиглий, високоврожайний сорт. Лист картопляний. Плоди 
дуже красиві, строкато-смугасті, щільні, вагою до 200 гр., Плоско-округлі, досить 
м'ясисті, соковиті, солодкі, смачні. 
 

100. 

 

Big From Slovenia (Великий із Словенії) 
(серед/1,3/200-400/окр-плоск/червоний/см=5/ур=5) 
Сімейна реліквія, яка культивується у Словенії протягом кількох поколінь. 
Середньостиглий, середньорослий, урожайний сорт з картопляним листом. 
Продуктивні рослини, що ростуть у несприятливих кліматичних умовах. Великі 
темно-червоні плоди із насиченим солодким смаком. В історії сорту плоди 300-600 
гр., У нас в невдалий сезон 2019 вийшли менше. Насіння цього сорту отримано нами 
з Польщі. 
 

101. 

 

Big Orange Bicolor (Великий Помаранчевий Двоколірний) 
(серед/1,8/180-500/окр-плоск/біколор/см=5/ур=5) 
Високорослий, середньостиглий, урожайний сорт. На момент підрахунку плодів 
15.7.19, зав'язав 34 плоди в 10 гронах. Причому холодний липень, як на мене, у 
зав'язуванні плодів зіграв позитивну роль. На багатьох сортах прокинулися і почали 
рости сплячі зав'язі. Висота кущів на 15.7.19 була близько 170 см, а на 15.7.21 лише 
близько 140. На 20.6.21 на кущах сформувалося по 13 - 15 квіткових китиць, а в 
одній китиці близько 15 квіток. Плоди дуже симпатичні, великі, двоколірні 
біфштекс. Помаранчевий з рожевим рум'янцем. М'ясисті, досить соковиті, 
багатокамерні, чудового солодкого смаку.  

102. 

 

Big Rainbow (Велика Райдуга), США 
(серед/1,8+/300-800+/окр-плоск/біколор)  
Старий сорт, що вирощується релігійною сектою Амішів у США. Високорослий, 
середньостиглий, урожайний сорт. Висота кущів на 15.7.19 була близько 180 см, а на 
15.7.21 близько 195 см. На момент підрахунку плодів 15.7.19, зав'язав 24 плоди у 8 
гронах. У 2019р. перші плоди почали встигати 2 липня, а в екстремальному 2021р. 
тільки 24-го. Плоди величезні, насичено оранжево-червоні, з рожевим кольором і 
зовні та всередині плодів, шкірка не товста. М'ясисті, дуже соковиті, солодкі з 
гармонійною кислинкою, дуже смачні та ароматні. Смак та вигляд - супер! Цей 
чудовий сорт неодноразово використовувався селекціонерами для виведення нових 
сортів. 



103. 

 

Big White Pink Stripe (Великий біло-рожевий смугастий) 
(серед/1,8/250-900/окр-плоск/двоцв/см=5/ур=5) 
Високорослий, середньостиглий, високоврожайний сорт. Кущі дуже потужні з 
товстим стеблом. Плоди жовто-жовтогарячі, з червоними розлученнями, округло-
плоскі, від великих до гігантських, вагою 250 – 900 гр., щільні. Дуже м'ясисті, 
соковиті, чудового солодкого смаку із приємним ароматом. 
 

104. 

 

Big Zac Red (Великий Зак червоний), США 
(серед-пізнь/1,8/до 1,5кг/окр-плоск/червоний/см=5+/ур=5+) 
Хіт сезону 2017! Високорослий, середньо-пізній, врожайний супер сорт, один із 
найбільших у світі. У США запевняють, що якщо у вас є майстерність, ви зможете 
виростити цей томат до 4 кг вагою. У нас було багато плодів вагою 1 – 1,5 кг, але ми 
томати не пасинкуємо та не поливаємо. Сорт дуже сподобався, здивував своїм 
солодким смаком.   

 
105. 

 

Big Zebra (Велика Зебра) 
(СР-пізнь/1,2/200-400/окр-плоск/строчок/см=4/ур=5) 
Сорт родом із США, що виник у результаті спонтанної мутації, виявлений на 
плантації Copia (Копія), введений у комерційну експлуатацію у 2005 році. Плоди від 
200 до 450 г. Дуже гарний темно-червоний помідор у золотисто-зелену смужку, коли 
дозріє. М'ясисті плоди, з дуже барвистою, соковитою та м'ясистою м'якоттю. Смак 
дуже ароматний, трохи терпкий до зрілості. 
  

106. 

 

Bisignano Paste (Бісіньяно Пейст), Італія 
(серед/1,6/150-300/ сливка /червоний/см=5/ур=5) 
Італійська сімейна реліквія. Великі і м'ясисті, дуже щільні, але не жорсткі сливки. 
Зовні червоні, а м'якуш рожевого кольору. Смак 5 балів, врожайність 5 балів. Плоди 
ідеальні, універсальні для всього: консервації, салатів, ринку. Добре зберігаються і 
не тріскаються на кущах, якщо запізнитеся зібрати врожай у потрібний час. 
 

107. 

 

BKX (БеКаІкс), США (Покращена версія Black Krim) 
(Серед/1,5/200-400/окр-плоск/чорн/см=5/ур=5)  
Урожайний сорт із картопляним листом. Плоди щільні, лежкі, мають насичений 
солодкий фруктовий смак, часто властивий чорноплідним сортам. Цей томат було 
виявлено Гленном Чендлером у Техасі. На грядках з посадженим Black Krim, Гленн 
помітив одну рослину з чорними плодами, і картопляним листям. Тобто, у 
попередньому сезоні його Black Krim перезапилювався з якимсь «картопляником» із 
сусідньої грядки. Ця версія Black Krim виявилася кращою, ніж версія з регулярним 
листом. Більш стійкою до розтріскування плодів, врожайнішою, а вага до 650 гр. 

108. 

 

Black Balled (Чорний клубок) 
(СР-ран/1,5/100-200/округ/чорн/ см=4+ 5/ур=5+) 
Про сорт практично немає інформації, надісланий нам із Франції. 
Дуже потужні кущі з дуже високим урожаєм. На нижніх гронах вони дуже 
притиснуті один до одного, важко відривати від стебла. Смак насичений, фруктовий 
і солодкий і терпкий, з ароматом чорного помідора, від відмінного до чудового. 
Плоди красивого зовнішнього вигляду без плям, м'ясисті та щільні. 
 



109. 

 

Black Bear (Чорний ведмідь) 
(ран/0,5/180-320/окр-плоск/зел-пурп/см=5/ур=5) 
Ранній (70 - 75 днів), низькорослий, врожайний, стійкий до хвороб сорт. Великі, 
плоско-округлі, пурпурно-коричневі із зеленим плодом, вагою до 320 гр. Досить 
соковиті і мають відмінний, багатий, пряний аромат та чудовий солодкуватий смак. 
За смак та врожайність сорт отримав від нас по 5 балів. 
 
 

110. 

 
 

Black Beauty (Чорний красень), США 
(серед-пізнь/1,5+/100-230/окр-плоск/червоний-фіолет) 
Високорослий, середньостиглий, високоврожайний. Цей сорт Бреда Гейтса з'явився 
після вдалого схрещування його улюблених томатів Pink Berkeley Tie-Dye та Indigo 
Apple. Такий темний, що деякі плоди стають повністю чорними. М'якуш щільний, 
червоного кольору, чудового аромату, багатого, солодкого з кислинкою смаку. 
Дозрілі плоди довго висять на кущах, не псуючись і не втрачаючи смаку. Повна 
інсоляція в жаркому кліматі (спекотного літа) не рекомендується, потрібно затіняти. 
Або плоди мають бути затінені листям. Не любить надмірного зволоження від дощів 
або поливу, може потріскатися у плодоніжки. 

111. 

 

Black Emperor (Чорний імператор), США 
(серед/1,5+/90-120/подовж/пурпур) 
Високий, середньостиглий, урожайний сорт. Плоди красиві, рожево-коричневі, із 
зеленими плічками у плодоніжки, масою 80 – 120 г, гарного солодкого смаку. 
Час зберігання насіння прострочено, буде обновлено для каталога, в 
наступному році. 

112. 

 

Black From Tula (Чорний із Тули) 
(серед/1,5/200-350/окр-плоск/чорн/см=5/ур=5) 
Чудова врожайність на 5 балів. Сорт показав себе стійким до хвороб. Плоди 
красивого темно-червоного кольору, чудового, насиченого, пікантного, солодкого з 
гармонійною кислинкою смаку. Багатокамерні, м'ясисті, соковиті, ніжні, з приємним 
ароматом. Один із найсмачніших чорноплідних сортів. За смак 5+ балів. 
 

113. 

 

Black Krim (Чорний Кримський)  
(серед/1,5/170-450/окр-плоск/чорн/кр-5/см-5/ур-5+) 
 Середньорослий старовинний сорт. Плоди плоскоокруглі, великі, дуже темні, 
бордові. У діаметрі плоди можуть досягати 13 см. М'ясисті, соковиті, смак – 
видатний. Вибуховий, кисло-солодкий, з чудовим ароматом. У 2016 році, на 
томатному фестивалі в США, цей сорт увійшов до «Топ-10» за смаком, із понад 600 
представлених учасниками сортів. 
 
 
 

114. 

 

Black Oxheart (Чорне бичаче серце) 
(Серед/1,2/300-600/сердц/чорн) 
Середньорослий, середньостиглий, урожайний сорт. Один із найкращих 
серцеподібних, та ще рідкісний для сердець колір плодів. Плоди багатокамерні, 
м'ясисті, досить щільні, соковиті, смачні. 
 
 

115. 

 

Black Pineapple (Чорний ананас, Ananas Black, Ananas Noire), Бельгія 
(серед/1,8/200-700/окр-плоск/біколор/см-5+/вр-5) 
Бельгійський сорт, що вийшов у результаті вільного запилення сорту Pineapple 
(Ананас) з невідомим сортом сорту. Високорослий, середньостиглий, 
високоврожайний, із тривалим до морозів плодоношенням. Потребує надійної опори 
та ретельної підв'язки. Плоди коричневі із зеленими плямами, вагою 200-700 гр. 
Плоско-округлі, великі, м'ясисті, з дуже гарною жовто-зелено-рожевою м'якоттю. 
Маслянистої, ніжної, соковитої. Дивовижного смаку, із глибоким, багатим, 
фруктово-цитрусовим ароматом. Цей томат дуже гарний для їжі у свіжому вигляді 
та в кулінарії. Дозрілі плоди цього сорту мають дуже м'яку м'якоть,  
 



116. 

 

 Black Mamba (Чорна Мамба) 
(сред/1,5/260-400/плоск-округ/чёрн/см-5/вр-5) 
Високорослий (висота куща 1,5 м), врожайний, середньостиглий сорт. Плоди великі, 
плоскоокруглої форми, трохи ребристі, у вигляді човника. Темно-бордового 
кольору, з темно-зеленими плічками, масою 260-400 г. Дуже красивого і товарного 
виду, насиченого, темного кольору, міцні, ароматні, смак дуже приємний і солодкий. 
Такі плоди на базарі розбирають в одну мить. Чудовий сорт, один із найкращих. 
 

117. 

 

Black prince (Чорный принц), США 
(серед/1,5/180-350/округ-плос/чорн/см-5+/вр-5) 
Реліквія із середини 20 століття. У нас було багато «Чорних Принців», Нічого 
особливого в них не бачив, а цей сорт із США., нас дуже порадував.  
Високорослий і високоврожайний сорт. Висота рослин до 1,5 м. Плоди округло-
плоскі, 180-350 грам. Дуже м’ясисті, гелю мало, 
насиченого рожево-чорного кольору, чудового насиченого та дуже солодкого смаку. 
Це мабуть найсолодший сорт серед крупноплідних   цього дощового сезону. У 
нижній частині плода плічки мають незвичайну поверхню як луску риби на вид, ми 
думаємо що це робить плоди більш стійкими до розтріскування плодів за поганої та 
дощової погоди, і якщо бачити в цьому недолік, то він нам дуже сподобався. 

118. 

 

Black Sea Man (Чорномор)  
(серед/1,5/200-600/окр-плоск/зел-червоний/см=5+/ур=4-5) 
Високий, середньостиглий, урожайний сорт. Кущі, обвішані великими плодами 
чудового рожево-чорного кольору та неповторного смаку. Колір плодів та структура 
трохи нагадує сорт Black Pineapple. Смак дуже приємний, солодкуватий, фруктовий. 
 

119. 

 

Black shadow (Чорна тінь)  
(ран/1,8/80-200/окр/красн-син-строкат/см=5/ур=5) 
Ранній, високорослий, урожайний сорт. Плоди дуже красиві, яскраво червоні з 
антоціаном та золотистими смужками. Чи не тріскаються, не гниють, не хворіють, 
вагою 120 - 180 гр., дуже щільні, соковиті, відмінного, насиченого гармонійного 
смаку. Де є і насолода і кислинка. Дуже незвичайні товсті кисті повинні витримати 
будь-яку вагу плодів. Дуже декоративний сорт. 

120. 

 

Black Smile (Чорна посмішка) 
(СР-пізнь/1,2/300/округ/чорн)  
Плоди, майже круглі, але в центрі плоду є поглиблення, темні, червоно-коричневого 
кольору, дуже смачні, солодкі. Найсмачніший сік виходить із чорних томатів, та й у 
засолюванні вони гарні. Кущі виростають до 1,5 - 1,7 м. Плоди масою до 400 г, 
м'ясисті, малонасіннєві, зберігаються недовго. Після збирання їх бажано з'їсти або 
переробити протягом кількох днів. Час зберігання насіння прострочено, буде 
обновлено для каталога, в наступному році. 

121. 

 

Black Stripe (Чорна смуга) 
(серед/1,8/150-500/окр-плоск/зел-червоний-строкат/см=5/ур=5) 
Високий, середньостиглий, врожайний, з густими кущами. Плоди красиві, блискучі, 
насиченого зеленого з червоним кольором, дуже щільні та тверді. М'ясисті, соковиті, 
багатокамерні, з сильно вираженим фруктовим смаком та солодкістю. 
 

122. 

 

Black Yum Yum (Чорна цукерка-1), США (насіння з Канади) 
(ран/1,5/40-80/ сливка /чорн/вк-5/ур-5) 
Високорослий, ранній сорт. Дуже врожайний. Плоди округлі, глянсові, блискучі як 
новорічні кулі коричневі, з темно-зеленими плічками, відмінного смаку та аромату. 
Час зберігання насіння прострочено, буде обновлено для каталога, в 
наступному році. 
 
 

123. 

 

Blackberry (Ожина), США 
(Серед/1,2/170-350/окр-плоск/чорн/вк=5/ур=5)  
Дуже урожайний сорт. Старий сімейний реліквія з Кентуккі. Кущі густі, але 
невисокі. Плоди красиві, червоно-коричневі, різного розміру та форми, без тріщин. 
У розрізі рожево-темно-рожеві, дуже м'ясисті, не дуже соковиті, дуже смачні, 
солодкі з гармонійною кислинкою, але солодощі більші. За красу, смак та 
врожайність проставили по 5 балів.        



124. 

 

Blaue Kasachstan (Синій Казахстан) 
(Серед/1,5/150-200/окр/чорн) 
Високорослий, середньостиглий, урожайний сорт. Плоди великі, плоско-округлі, 
вагою до 200 гр., Темно-червоні із зеленими плечима, м'ясисті, соковиті, смачні. 
Листя картопляне. Насіння цього сорту куплено нами в Німеччині. 
 
 

125. 

 

Bleeding Heart (Знекровлене Серце), США 
(серед/1,5+/120-180/сердц/двоцв-оранж/ур=5/вк=5) 
Високорослий, середньостиглий, урожайний сорт. Плоди красиві, і зовні і в розрізі, 
помаранчеві з рожевим, двокольорові, у формі серця та округлі. Смачні, солодкі з 
кислинкою, соковиті, з гарним балансом соку та м'якоті та чудовим ароматом. Дуже 
приємний післясмак. Краса та смак – 5 балів. Насіння багато. Сорт Бреда Гейтса. 
 
 
 
 

126. 

 

Blood Gulch 
(серед/1,0/80-150/окр-серд/строкат) 
Дуже красивий, дивовижний розпис темно-зелених та рожевих фарб. Гарний 
«вибуховий» смак. У невдалий сезон 2017 року на 4 бали, з невеликою кислинкою. 
 

127. 

 

Blood Moon (Кривавий місяць), США 
(серед/1,5/120-250/окр-плоск/зел-червоний/ вк=4+/ур=4+) 
Сорт Бреда Гейтса. Сорт із тривалою врожайністю та відмінною стійкістю до 
похолодань та несприятливої погоди. Забарвлення плодів строкате, суміш зелених, 
червоних, коричневих квітів із золотими штрихами та синьою шапочкою. 
Насичений, малокислотний та солодкуватий смак, з додаванням прянощів. Плоди не 
довго лежкі, їх краще зривати частіше, трохи зелені вони смачні. 
 

128. 

 

Blue Ambrosia (Синя Амброзія) 
(ран/1,8/20/кругл/оранж-син) 
Високорослий, ранньостиглий, урожайний. Як батьківські форми 
використовувалися сорти «Bosque Blue» та «Ambrosia Gold». Плоди круглі, 
насичено-жовтогарячі, з фіолетовими мазками. Солодкі, чудового складного смаку, з 
гіркувато-пряним відтінком. Площа та інтенсивність індиго кольору на плодах може 
значно змінюватись. 
 

129. 

 

Blue Angel (Синій ангел) 
(серед/1,5/50-90/окр/син-червоний) 
Плоди з товстою оболонкою яскраві, блискучі, насиченого кольору. Краса та 
врожайність по 5 балів, смак на 4 – 5 балів. Пружні, ароматні, смачні. Має 
підвищену стійкість до хвороб. Сорт Тома Вагнера. 
 

130. 

 

Blue Boar berries (Сині ягоди борова), США 
(серед/1,8/8-15/кругл/червоний-син/вк=5/ур=4) 
Сорт Бреда Гейтса. Зовсім не густі кущі не вимагають великого догляду, не 
потребують пасинкування. Сорт виявився нестійким, розщепився на 2 форми, 
червоно-синього та жовто-синього кольору. Крім кольору, за рештою параметрів 
однакові. Плоди красиві, дуже блискучі, із дзеркальною поверхнею в якій бачиш 
себе. У гронах близько 10 дуже смачних та солодких плодів. Насіння цього сорту 
отримане нами із Франції. 
 



131. 

 

Blue inn (Синя Хатина) 
(серед/1,3/100-200/окр-пло/см-5/ур-5) 
  Нещодавно створений, 2012, отриманий Жозе Антуана (Ambiorix), Бельгія. Сорт, 
основною характеристикою якого є фарбування м'якоті у зрілому віці. Плоди 100-
250гр.тип біфштексу, в мініатюрі, сплощені, з пухкими плечима та значною мірою 
ребристі. Його колір змінюється у міру дорослішання від зеленого-синього, він 
проходить через жо-плос/втий, помаранчевий, щоб закінчити червоний-синій у 
зрілості. Триколірна плоть з блакитними прожилками. На фотографиї, перші нижні 
плоди. 

132. 

 
 

Blue Chocolate (Синій шоколад), США 
(Серед/1,8/50-80/окр/син) 
Сорт Бреда Гейтса. Врожайна, висота куща до 1,8 метра. Плоди круглі, у стадії 
зрілості оранжево-коричневого кольору з чорними плічками, вагою до 80 г, дуже 
щільні, м'ясисті, товстостінні, з невеликою кількістю насіння. Стиглі плоди дуже 
ароматні, дуже гарного, насиченого, яскравого смаку. Від дуже гарного до 
відмінного, якщо зривати у потрібний час стиглості. Смак цього томату мені 
настільки сподобався, що після його дегустації, я не міг змусити себе дегустувати 
інші томати, звичайні консервні сорти (типу Де-Барао). Довелося робити тривалу 
перерву. Цей сорт для насолоди. Час зберігання насіння прострочено, буде 
обновлено для каталога, в наступному році. 

133. 

 

Bleu Feu (Синя Фея), США 
(ран/1,5/15-40/круг/жовт-синій/кр-5/вк-5+/ур-5) 
Ще одне нове творіння Тома Вагнера. Круглі жовто-сині плоди. У гронах до 10 
плодів, вагою від 15 до 30-40 грам. Дуже солодкі, соковиті, красиві, досить щільні. 
 
Від редактора: Насіння отримане з Франції з такою назвою. Гугол перекладач 
перекладає з французької "Bleu Feu" як "Вогненно синій". Але Том Вагнер 
американець, і назва, мабуть, має бути американською англійською. Тобто, Синя 
Фея = Blue Fairy. В інтернеті є і Blue Feu і Blue Fairy. До назви сорту поки що 
залишаються питання. 
 

134. 

 

Blue Flame (Синє Полум'я) 
(Серед-ран/1,0/60-120/округл/син) 
Низькорослий, середньоранній, урожайний сорт з підвищеною стійкістю до 
фітофторозу. Плоди вагою до 120 г, дуже красиві, червоно-сині з помаранчевими 
смужками і цятками, але антоціанове забарвлення з'являється тільки на плодах, що 
встигають. М'якуш щільний, рожево-червоний, соковитий, солодкий, дуже смачний. 
 

135. 

 

Blue Fruit (Синій фрукт) 
(серед/1,0/150/окр-плоск/червоно-коричневий) 
Низькорослий, із листочками картопляного типу. Насичений темний колір зовні та 
всередині плодів. Дуже врожайний. Плоди м'ясисті, ароматні, у сезоні 2022 смак був 
хорошим, але 4+ бали. округлі, фіолетово-сірі помідори з унікальним, насиченим, 
міцним томатним смаком, вагою від 150 гр. Ідеально підходить для бутербродів, 
салатів і нарізки. В інтернеті сорт має тільки позитивні відгуки за смак. В 2022 рік 
урожаю, у нас усі рослини були висотою 60 см. В 2017 році, висота рослин була до 1 
м. У різних західних джерелах сорт описують таким, як у нас, але високорослим. 
Так, ми не пасинкуємо, але різниця значна. Він має цікаву історію: з'явившись в 
Естонії, пройшов через Францію та Америку, удосконалився у Нідерландах. 
Вирощують його в помірних та південних регіонах. Наше насіння було отримане із 
Канади. 
  

136. 

 

Blue Green Zebra (Синьо-зелена зебра) 
(серед-ран/1,2/50-100/окр/зел-строкат-син/вк-5/ур-5) 
Дуже гарний томат, смак на 5 балів, солодкий та насичений. Солодощі на 5 балів. І 
ось така  гра кольорів. 
 



137. 

 

Blue Keyes (Синій кейс) 
(Серед-ран/1,8/12-25/груш/строкат/вк=5+/ур=5+) (20 гр.) 
Високорослий, середньо-ранній, високоврожайний сорт. Рідкісна новинка від 
Блейна Хортона Сорт з плодами унікальної форми та забарвлення. Всі відтінки 
веселки зовні, і темно-бардові всередині. Супер краса! Плоди щільні, лежкі, 
хрумтять при розкушуванні, відмінного насиченого смаку, з помітною кислинкою, 
принадність, 5 балів. 
 

138. 

 

Blue Ridge Mountain (Блакитний Хребет Гори), США 
(серед/1,5/270-600/окр-плоск/рожев/см=5/ур=5)  
Середньостиглий, високий, урожайний сорт. Плоди дуже соковиті та солодкі, 
відмінного збалансованого смаку, із приємним ароматом. Плоди не лежкі, 
перезрівання краще не допускати, а зривати в оптимальній стиглості або трохи 
раніше. Американська сімейна реліквія. Цінується за врожайність та вишуканий 
смак.  

139. 

 

Blue Sky (Синє небо, Синє небо), США 
(серед/1,5/300+/окр-плоск/син-червоний/вк=5/ур=5+) 
Середньостиглий, високорослий, високоврожайний сорт. Незвичайний колір плодів 
описують як синьо-фіолетово-червоно-рожевий. Плоди вражають своїм чудовим 
кольором та солодким смаком. М'ясисті, соковиті, солодкі, смачні. Плоди можна 
зберігати протягом тривалого часу. В історії сорту вага до 600 грн. У нас цей сорт 
випадково ріс без підв'язки, у розстил, серед низькорослих сортів, але чудово 
впорався з усіма катаклізмами погоди, і дав чудовий урожай дивовижних плодів. 
Насіння цього сорту куплено нами у Франції.  

140. 

 

Blue Suede Shoes (Сині замшеві туфлі) 
(серед/1,5/45-65/слив/син/вк=5/ур=4) 
Середньостиглий, високий, у штучному обчисленні врожайний сорт, з картопляним 
листям. Плоди рожево-червоні з фіолетовим. І стиглі і недостиглі плоди дуже гарні. 
Відмінний смак, рідкісний для синього. Сорт виник у результаті випадкового 
схрещування між «OSU P20» та «Brandywine Sudduth Strain» у 2011 році. Насіння 
цього сорту придбано нами у Франції. 
 

141. 

 

Blue Tom (Синій Том) 
(серед/1,5-1,8+/170-400+/окр-плоск/червоний-син) 
Високорослий, середньостиглий, урожайний сорт, тривалого періоду плодоношення. 
Висота кущів у ОГ на 15.7.21 склала близько 180 см. Перші плоди у 2019 р. почали 
встигати 10 липня, а у 2021 р. 15 липня. Плоди красиві, великі, вагою до 500 г, без 
плям і тріщин, синьо-рожево-червоні, м'ясисті, ніжні, соковиті, дуже смачні. Без солі 
5+ балів, трохи присолені здаються ще смачнішими. У всі роки посадки, цей сорт за 
всіма параметрами – красою, врожайністю та смаком, отримував від нас вищі бали.  
 

142. 

 

Blush (Соромливий Рум'янець) 
(серед/1,8+/20-40/подовж/двоцв)  
Виведений Фредом Хемпелем з Artisan Seeds (Каліфорнія, США) у 2011 р. 
Подовжений черрі, витягнута сливка з маленьким дзьобиком, двокольоровий, 
смугастий. Плоди хрусткі, з гармонійним, солодким смаком та ароматом. За красу, 
врожайність та смакові якості, сорт отримав від нас найвищі бали. Один із 
найпрекрасніших сортів. Загальна кількість на одному кущі на початку сезону, 
близько 200 шт. Перші плоди почали встигати 18 липня. Після початку збирання 
плодів, кількість нововведених не вважав. У спекотну частину літа плодоношення не 
переривалося. Сорт дуже врожайний, смачний та красивий, тривалого до заморозків 
плодоношення. Відмінно підходить для консервації.  

143. 

 

Blushing Bride (Наречена, що заздріла) 
(серед/1,8/200-500/окр-плоск/двохцв/см-5/ур-5) 
Середньостиглий, високорослий, урожайний, двоколірний. Міцні рослини зі 
звичайним листям. Плоди великі, вагою 250-550 г, красиві, з невеликою 
ребристістю, жовто-рожевого кольору. Дуже щільна, смачна, двоколірна м'якоть. 
Дуже маленькі насіннєві камери, малонасінєві. Плоди будуть гарні із сіллю та в 
салатах. 
 



144. 

 

Boars Tooth (Зуб кабана) 
(ран/1,5/40-80/подовж/строкат) 
Сорт Бреда Гейтса. Плоди подовжені, шоколадно-червоного кольору із зеленими 
смужками. Смак від хорошого до чудового. Супер екзотика. Але цей сорт нестійкий. 
У 2018 р. розщепився на зелено-смугастий та червоно-смугастий. У 2019 р. знову 
проведено відбір лише з червоно-смугастих. Зелені зі смужками видалені. 
 

145. 

 

Bobbie (Боббі) 
(Серед/1,5/200-500/серд/рожев) 
Сімейна реліквія Сорт був дуже поширений на заході з 1990-х років. Дуже 
врожайний. Дуже красиві серця з дуже щільною, м'ясистою структурою та малою 
кількістю насіння. М'якуш малосоковий, смачний фруктовий аромат. Без плями у 
плодоніжки, не гниють, не течуть, не тріскаються, насичений красивий колір та 
форма плоду. Чудовий смак з дуже хорошим балансом цукру і кислот. 
  

146. 

 

Boondocks (Глуш, Захолустье) 
(серед/1,8/300-600/окр-плоск/рожев/см-5/вр-5) 
Boondocks (Глуш, Захолустье) 
Сімейна реліквія Джо Братки, США.  
Високорослий (висотою 1,8 м), середньостиглий, великоплідний, високоврожайний 
сорт із потужними кущами з картопляним листом. Плоди плоскоокруглі, 
малонасіннєві, вирівняні, масою 300-700 гр., рожевого кольору. Соковиті, солодкі, 
чудовий смак. Високий вміст цукру та кислот. Нагадує сорт "Brandywine". 
 

147. 

 

Bosque Blue (Боске синій) 
(серед/0,6-1,0/30-50/округ/синій)  
Невисокі кущі, повністю посипані синіми плодами. У гронах по 6-7 плодів. 
Болюкостійкий. Урожайність та зав'язуваність плодів висока, плодоношення 
розтягнуте. Плоди смачні, універсальні. 
 Кількість насіння обмежена. 

148. 

 

Bosque Blue Bumblebee (Синій джміль Боске) 
(Серед/1,8/20-30/окр/син-жовт)  
Високорослий, середньостиглий, врожайний та хворобостійкий. Плоди красиві, при 
дозріванні із зелено-фіолетових стають жовто-коричневими. Солодкі, соковиті, з 
присмаком цитрусових, вагою до 30 гр. 
 

149. 

 

Boy-Boy TM 
(Серед-ран/1,2/300-600/плоск/рожев) 
Середньорослий, з дуже великим картопляним листям. Плоди просто лізуть один на 
одного, чудове видовище. Деякі плоди можуть мати вагу 1 кг і більше. Великі 
рожеві біфштекси. Відмінні смакові якості, м'якоть тверда з невеликою кількістю 
насіння. Ці томати вирощуються на великих, стійких до хвороб рослинах, протягом 
тривалого сезону. 

 
150. 

 

Brad's Atomic Grape (Атомний Виноград Бреда) 
(серед-ран/1,5/13-20/сливка/строкат/вк=5+/ур=5+)  
Високий середньоранній, високоврожайний сорт Бреда Гейтса. Симпатичні кущі з 
тонким листям. Кущі посипані плодами, а плоди добре тримаються в кистях, не 
обсипаючись і не тріскаючись. Формою схожі на великий виноград, але коричнево-
червоно-зелено-фіолетові за кольором. Чудового смаку, дуже солодкі, подобаються 
не тільки дітлахам. 
 



151. 

 

Brad's Black Heart (Чорне серце Бреда), США 
(Серед/1,2/200-500/окр-серд/чорн) 
Середньоранній, середньорослий, урожайний сорт. Компактний кущ. Плоди чорно-
фіолетові, правильної серцеподібної форми, дуже смачні. Маса перших плодів до 
500 г, наступні дрібніші. Ще одне диво від Бреда Гейтса. 
 

152. 

 

BrandyFred (Бренді Фред), Австралія-США 
(серед/1,0/200-460/окр-плоск/чорн/вк=5/ур=5) 
Невисокий (близько 1 м), середньостиглий, високоврожайний сорт. Новинка 2017 р. 
Плоди середні та великі, вагою 200 – 500 гр., коричнево-червоні, округло-плоскі, 
м'ясисті, багатокамерні, соковиті, чудового смаку та дуже приємного аромату. 
Відмінний сорт, який сподобається Вам. Прошу врахувати, що сезон 2018 у нас був 
посушливий, а ми свої томати не поливаємо. Тому у Вас на поливних землях кущі 
будуть вищими, не менше 1,2 м, а врожай ще більшим. 
20грн. 

153. 

 

Brandywine Apricot (Абрикосовий Брендівайн) 
(серед/1,8/280-550/окр-плоск/оранж/вк=5+/ур=5+)  
Високорослий, середньостиглий, дуже врожайний сорт, з потужним картопляним 
листям. Кущі високі, не загущені, стебел мало, стебла середньої товщини. Висота 
кущів на 15.7.21 склала 180-190 см. У сезоні 2021 року перші плоди почали 
заспівати 13 липня. Всі плоди великі та красиві. На деяких плодах навколо хвостика 
можуть бути зелені смужки. Це особливість сорту, що на смак не впливають і при 
повному дозріванні зникають. Насичено-оранжева немов абрикосова м'якоть, одне 
м'ясо. Аромат дуже приємний, фруктовий, смак насичений, з насолодою, відмінний, 
дивовижний, з гармонійною кислинкою. Смак та врожайність по 5+ балів. Соковиті, 
м'ясисті плоди добре тримають форму, у зберіганні не «просідають» від своєї 
тяжкості. 

154. 

 

Brandywine Cherry (Potato Leaf) 
Брендівайн вишневий (картопляний лист) 
(серед/1,8/30-35/окр-плоск/рожев/см=4-5/ур=5) 
Новий клас томатів - чері з картопляним листом. Кистяне плодоношення (6 - 15 
плодів у китиці), при цьому хороша зав'язуваність і, відповідно, висока врожайність 
на 5 балів. Кущі дуже красиво виглядають - вони не густі, але всі обвішані плодами. 
Плоди дуже пружні (легше розрізати, ніж розкусити), транспортабельні, без тріщин 
універсального призначення. Підходять і для їжі свіжими, і для консервації. Колір 
плодів насичений, рожевий з жовтизною у плодоніжки. Дуже смачна, на 5 балів. 
Насіння цього сорту куплено нами у Франції.    

155. 

 

Brandywine Cowlick's 
(серед-пізнь/1,5+/180-600/окр-плоск/рожев/см=5/ур=5) 
Високорослий, середньо-пізній сорт. Картопляне листя. Великі, одномірні, щільні, 
середньою вагою близько 300 г, темно-рожеві, округло-плоскі, плоди. Дуже 
соковиті, м'ясисті, ніжні, приємно-ароматні, дуже смачні, солодкі, з помітною 
кислинкою, що зовсім не псує смаку. Дружне дозрівання плодів ближче до кінця 
сезону. Маленькі насіннєві камери, помірно соковиті. 
 

156. 

 

Brandywine From Croatia (Брендівайн із Хорватії). 
(серед/1,5+/230-620/окр-плоск/рожев/см=5/ур=5)  
Середньостиглий, високорослий, високоврожайний сорт. Кущі потужні з 
картопляним листям, все як близнюки. Перші плоди 150-200 гр., потім їхня вага 
збільшилася до 200 - 500 гр. Найбільший плід важив 6 Грона коротка, плоди на них 
ніби стиснуті. Плоди округлі, часто з гранями чи дрібними ребринками. Дуже 
солодкі, соковиті, найсмачніші. За кордоном вважається, що цей «Brandywine» 
врожайніший за інших. Максимальна вага плодів у зарубіжному описі до 1465 гр. У 
посушливий сезон 2019 у нас вийшов набагато менше. Насіння цього сорту 
отримано з Франції. 

157. 

 

Brandywine Gail's Strain (Брендівайн лінія Гейла) 
(серед/1,6+/150-320/окр-плоск/рожев)  
Середньостиглий, високорослий, високо врожайний сорт з картопляним листям. За 
врожайність 5 балів. Плоди округлі, плескаті, з реберцями, вагою 150-320 гр. 
М'ясисті, соковиті, багатокамерні. Багатий вибуховий смак із кислинкою. Потребує 
додаткового вивчення. Сорт був уперше представлений у 2006 р. на виставці 
асоціації "Сади помідорів", організованої Роланом Робіном у Жиронді. Насіння 
цього сорту куплено нами у Франції. 
 



158. 

 

Brandywine Glick's Strain (Брендівайн лінія Гліка). 
(серед/1,8/250-550/окр-плоск/червоний/см=5/ур=5) 
Середньостиглий, високорослий, дуже врожайний сорт. Потужні та дуже густі кущі 
стійкі до хвороб. Плоди з гранями або невеликими реберцями біля хвостика. 
М'ясисті, досить соковиті, чудового збалансованого смаку з дуже приємним 
ароматом та післясмаком. Насіння цього сорту куплено нами в Німеччині. 
 

159. 

 

Brandywine Joyce's Strain. (Брендівайн лінія Джойса). 
(серед/1,5+/230-750/окр-плоск/рожев/см=5+/ур=5) 
Переможець дегустації томатів 2016р. Штат Меріленд. Дуже рідкісна лінія 
Brandywine. Насіння надіслано нам із Франції, але в сорті було деяке розбігання. 2 
роки ми відбирали на посів насіння тільки з найбільших кущів. Т.к. деякі рослини 
давали і середні та великі плоди, інші лише великі. Смак плодів чудовий, на 5 балів. 
Кущі дуже потужні та врожайні.     
 

160. 

 

Brandywine OTV 
(серед/1,8+/200-400/окр-плоск/червоний/вк=5/ур=5+)  
Томат «Brandywine OTV» є однією з найкращих ліній Brandywine, походить від 
вільного запилення Жовтого Brandywine та невідомого червоного біфштексу. "OTV" 
означає "Of the Vine". Індетермінантний, висотою в ОГ від 180 до 240 см. (при 
хорошому догляді), середньостиглий (85 днів), листя картопляне, а врожай часто 
вищий, ніж у Brandywine з регулярним листком. Тим більше, що Brandywine OTV 
легко зав'язує плоди в спеку і має тривале плодоношення. Плоди вагою до 400 гр., 
червоного кольору, глянсові, дуже м'ясисті, багатокамерні, соковиті, дуже смачні, а 
їхній аромат чудовий! Ніжна, вершкова структура м'якоті, ідеальний баланс цукрів 
та кислот та гармонійний солодкий аромат. Виробляє великий відсоток привабливих 
товарних плодів без дефектів. Найврожайніший і терпиміший до тепла 
«Brandywine». Сорт-знахідка для кожного любителя томатів. Насіння отримане з 
Німеччини від Рейнхарда Крафта. 
 

161. 

 

Brandywine Pawer's Strain (Брендівайн лінія Повіра) 
(серед/1,3/320-700/окр-плоск/крас-рожев/см=5/ур=5+) 
Середньостиглий, середньорослий, високоврожайний, великоплідний сорт з 
картопляним листям. Плоди великі, щільні, вагою 300-700 гр., красиві, пофарбовані 
насичений червоно-рожевий колір. М'ясисті, багатокамерні з маленькими 
насіннєвими камерами, приємно-ароматні та дуже смачні, на 5 балів. Врожайність 5 
балів. Форму виділено в теплиці Маурін Латте в 2009 р. Насіння цього сорту 
отримано з Франції. 
 

162. 

 

Brandywine Pink (Potato Leaf) 
Брендівайн рожевий (Картопляний лист), США. 
(серед/1,8/230-400+/окр-плоск/рожев/см=5/ур=5+)  
Середньостиглий, високорослий, урожайний сорт, відомий з 1880 р. Напевно, його 
можна садити біля ганку будинку, для декоративних цілей, він такий гарний. Дуже 
велике картопляне листя, без жодної цятки хвороби. Гарні рожеві плоди, без плям та 
тріщин, а врожайність просто фантастична. Плоди дуже м'ясисті, пружні, приємно-
ароматні, чудових смакових якостей. Насіння цього сорту куплено нами у Франції. 
 

163. 

 

Brandywine Red Landis Valley Strain (Брендівайн червоний лінія Лендіс Веллі) 
(серед/1,5/200-350/окр/червоний/см=5/ур=5)  
Сімейна реліквія з Честер Каунті, Пенсільванія, США. Відома з 1885 р. 
Середньостиглий, високорослий, високоврожайний сорт. Великі товарні плоди, без 
плям та тріщин, м'ясисті, соковиті, з багатим, насиченим, добре збалансованим, 
солодким смаком. Смакові якості та врожайність по 5 балів. Насіння цього сорту 
отримано з Франції. 
 



164. 

 

Brandywine Sudduth's Strain (Брендівайн лінія Саддата)  
(серед/1,7/200-400/окр-плоск/рожев/см=5/ур=5) 
 Сорт з картопляним листям. Плоди рівні насиченого рожевого кольору. М'ясисті, 
соковиті, солодкі, насиченого, сильного смаку, що запам'ятовується, і прекрасного 
аромату, як у всіх старовинних сортів томатів. Відчувається і кислинка та насолода. 
Сімейна реліквія з лінії Brandywine, його різновид. Відомий із 1880 року. У 2016 
році на томатному фестивалі в США, не дивлячись на свій поважний вік, цей сорт 
увійшов до «Топ-10» за смаком із понад 600 представлених сортів. Залежно від 
погоди сезону, як і в інших сортів, його смак теж змінюється, але довгі роки він 
міцно тримається в найкращій світовій 20 сімейних реліквій. 
 

165. 

 

Brandywine True Black (Істинно чорний Брендівайн) 
(серед/1,5/200-300/окр-плоск/чорн/вк=5/ур=5)  
Середньостиглий, високорослий, урожайний сорт, з великим картопляним листям. 
Старовинний сорт Пенсільванії (США), відомий з 1920 року. Плоди з першого збору 
були з тріщинами. У розрізі темно-рожеві, м'ясисті, соковиті, із старомодним 
солодким та багатим смаком, виростають до 400 гр. За смакові якості та врожайність 
ми проставили 5 балів. Насіння цього сорту куплено нами в Польщі. Щодо цього 
сорту, то існує два різні томати під назвою «Чорний Брендівайн», але обидва вони 
сучасні. 
 

166. 

 

Brandywine Yellow (Брендівайн жовтий) 
(СР-поз/1,8/300-400/окр-плоск/жовт-оранж/вк-5+/ур-5+) 
Високорослий, високоврожайний, середньопізній сорт. Потужні незагущені 
рослини, з широким, супер картопляним листям. Плоди – красені, насиченого 
жовто-золотистого кольору, з товстою оболонкою, пружні, дуже м'ясисті, соковиті, 
чудового солодкого смаку. Ідеальне співвідношення цукрів і кислот роблять його 
одним із найулюбленіших сортів. Чудовий аромат. Один з тих рідкісних сортів, де за 
всіма параметрами ми ставимо 5+ балів.                                

  
167. 

 

Brandywine Yellow Platfut (Брендівайн Жовтий Плетфут) 
(серед/1,8/300-400/окр-плоск/оранж/вк=5/ур=5) 
Середньостиглий, високорослий, урожайний сорт з картопляним листям. 
Старовинна реліквія від Джеррі Плетфута зі штату Огайо (США), різновид 
Brandywine Yellow. Плоди насиченого оранжево-жовтого кольору, м'ясисті, 
соковиті, приємно-ароматні, з неймовірним, чудовим смаком. За смак та 
врожайність сорт отримав від нас по 5 балів. Описаний у книзі Керолін Мейл "100 
сортів томатів для американського саду". 
 

168. 

 

Brimmer Yellow (Жовтий Бріммер) 
(серед/1,8/150-340/окр-плоск-ребр/вк=5+/ур=5)  
Середньостиглий, високорослий, урожайний сорт. Лист регулярний. Супер красеня, 
на золотистому фоні повністю червоний муар і візерунки з реберцями. У розрізі 
мармуровий, соковитий із чудовим збалансованим солодким смаком на 5+. Бріммер 
це прізвище та назва кампанії. 
 

169. 

 

Bronza (Аmarillo rusty paste), Бронза 
(серед/1,8/80-120/сливка/бронз/см=5/ур=5+) 
Високорослий середньостиглий, високоврожайний сорт. Плоди рівні, гладкі, щільні, 
красиві, червоні з відтінками зеленого кольору, зібрані в складні кисті. М'якуш 
щільний, рожево-оранжевий, солодкий, пряний, незабутнього чудового смаку. За 
врожайність та смак сорт отримав від нас 5 балів. 
 



170. 

 

Bronze (Бронза, Бронзова куля) 
(серед/1,5/150-450/окр-плоск/строкат/вк=5+/ур=5) 
Високий, середньостиглий, дуже врожайний сорт. Супер краса та смак. Красивий 
колір, на насичено-рожевий фон зелені штрихи. М'ясисті, соковиті, з насиченим 
м'якоті. Смак сильний, солодкий, із тропічними тонами, на 5+ балів. Листя 
картопляне. 
 

171. 

 

Brown Berry (Коричнева ягода) 
(серед/1,8/10-15/округл/червоно-коричн/вк=5/ур=5)  
Високорослий, середньостиглий, високоврожайний сорт. Коричневі чері, дуже 
солодкі та ароматні, із фруктовим смаком. Соковиті, міцна оболонка без тріщин. 
Відмінно підходять для салатів, закуски та вишуканих страв. За красу, смак та 
врожайність отримав від нас по 5 балів. 
 

172. 

 

Brown Flesh Jumbo (Коричнева м'якоть Гігант) 
(серед/1,5/200-400/окр-плоск/строкат-чорний)  
Середньостиглий, високорослий. Плоди красиві, коричневі із темно-зеленими 
смугами, вагою до 400 гр. М'якуш рожево-бордовий, середньої щільності, 
соковитий, дуже смачний. Сорт із колекції Дана МакМюррея (Канада), який виявив 
його у посадці справжнього Brown Flesh (з плодами 60-90 гр.).  
 

173. 

 

Brutus (Брутус) 
(серед-пізнь/1,8/до 1,5кг/окр-плоск/червоний/см-5/вр-5) 
Супер сорт з плодами, вага яких може досягати гігантських розмірів. До 20 см у 
діаметрі та вагою до 2 кг! У нас без поливу були плоди по 1,5 кг. Рослина потужна, 
висотою до 2,0 м. Китиці з 3 – 4 плодами плоскоокруглої форми, ребристі, 
багатокамерні, м'ясисті, насиченого червоного кольору та дивовижних смакових 
якостей.  
 

174. 

 

Brutus Magnum, США 
(серед/1,5+/до 1кг+/окр-плоск-ребр/червоний) 
Сорт – одне замилування! Гори величезних, красивих, дуже смачних ефектних 
плодів. При нормуванні врожаю та належному догляді плоди цього сорту можна 
виростити набагато більше 1 кг. 
 

175. 

 

Buf (Буф) 
(ран-середов/1,8/120-350/подовж/оранж) 
Високорослий (висотою 1,8 м), раньостиглий сорт. Плоди овальні, витягнуті, 
жовтогарячого кольору, соковиті, м'ясисті, вагою 120-350 гр. Загальна врожайність 
сорту за сезон, значно вища за багато інших сортів, просто захоплює. Почерговий 
налив та дозрівання томатів протягом усього сезону. На верхніх гронах плоди 
смачніші. 
 
 

176. 

 

Buffalo Soldier (Солдат Буффало), США  
(серед/1,5+/250-660/окр-плоск/червоно-коричн/вк=5/ур=5) 
Міцні та сильні кущі та плоди цього томату вразять уяву будь-якого городника. На 
величних кущах висять багато великих плоско-округлих плодів, червоно-
коричневого кольору, відмінного, сильного фруктового смаку. Кислота практично 
не відчувається. Плоди дуже щільні, за щільністю нагадують тип «Кам'яна квітка». 
Після тижня зберігання м'якоть стає темно-рожевою, ніжною, маслянистою, 
соковитою та дуже смачною. Картопляне листя. Шкірка товста, в розрізі рожево-
рожевий, багатокамерний, м'ясистий, але стінки тонкі, м'якоть щільна, насіння 
велике і їх достатньо, соковитий, приємно-ароматний, смачний   з солодкістю. Смак 
до 5 балів. Невелика кількість солі зробила його ще смачнішим, на тверді 5 балів.  



177. 

 

Bulgarian Triumph (Тріумф Болгарії) 
(серед/1,5/180-220/окр-плоск-ребр/червоний/вк=5+/ур=5) 
Середньостиглий, високорослий, урожайний сорт, тривалого, до морозів 
плодоношення. Болгарська сімейна реліквія Регулярний лист, дуже густі кущі, 
ідеальна врожайність. Товстостінні плоди в гронах по 5-6 шт., глянсові, насиченого 
кольору, без плям, з реберцями. Напрочуд м'який, дуже багатий солодкий смак без 
кислоти, на 5+ балів. Відмінно підходить для салатів та консервування, або продажу 
на ринках. Насіння цього сорту куплено нами в Німеччині. 

178. 

 

Bundaberg Rumball Dwarf (Карлік Бандаберг Рамбол) 
(серед/0,8/70-120/окр-плоск/червоно-коричн/вк=5/ур=5+) 
Середньостиглий, низькорослий, високоврожайний сорт. Енергійні, деревоподібні, 
відносно компактні рослини з регулярним листям. Плоди невеликого розміру, 
щільні, з товстою шкіркою, округлі, шоколадного кольору. Досить м'ясисті, 
соковиті, із чудовим, добре збалансованим солодким смаком. Не всі сорти із проекту 
Dwarf відрізняються високою врожайністю, але цей дуже врожайний, кущі просто 
посипані плодами. 
 

179. 

 

Bunte Pflaume (Строката слива) 
(серед/1,2/100-200/окр-плоск/двоцв/вк=5/ур=4) 
Плоди округлі, трохи сплющені, навколо плодоніжки невеликі реберця. Фіолетово-
червоно-зелені зовні, рожево-жовто-зелені всередині. М'якуш соковитий, 
мармуровий, дуже гарний. Смачний екзотичний смак. Плоди довго не зберігаються, 
швидко перезрівають при дозріванні. М'ясисті, соковиті, відмінного солодкого 
смаку та приємного добре збалансованого аромату. Сорт відрізняється гарною 
врожайністю у другій частині сезону, тривалим до морозів плодоношенням. 
Очевидно, у світі є два різних за описом сорти з цією назвою. Одне від Тетяни 
Кушнарьової (Tatianatomatobase), а інше від Рейнхарда Крафта. 
 

180. 

 

Burpee 
(ран/1,8/15/кругл/червон/см-5+/ур-5) 
Ранній, високорослий (висота куща 1,8 м) сорт. Плоди вагою 15 г червоного 
кольору. Вирізняється яскравим, вибуховим, солодким смаком. Урожайність вища 
за всі похвали. Подвійні та потрійні довгі китиці з десятками плодів. Плоди 
блискучі, глянсові, дуже привабливі. Щільні, пыд час їжі хрумтять, як яблука. Сорт 
стійкий до хвороб, фітофтори. 
 

181. 

 

Burcham's New Generation (Нове покоління Бурчема) 
(СР-ран/1,8/400-1,0кг/окр-плоск/рожев) 
Сімейна реліквія із Північної Кароліни. Високорослий, середньостиглий, урожайний 
сорт. Вони мають сильний, але солодкий томатний смак. Відрізняється підвищеною 
стійкістю до грибкових та вірусних хвороб томатів. Плоди дуже великі, рожеві, 
м'ясисті, малонасіннєві, без тріщин. Дуже смачні, соковиті, мають чудовий аромат. 

 
182. 

 

Burgess (Colossal Red Improved) 
Бюргер (Колосальний Покращений Червоний) 
(Серед/1,2/1200/ребр-сердц/червоний). 
Дуже великі гігантські плоди серцеподібної та дуже ребристої форми. У США на 
томатному фестивалі в 2006 році цей сорт був представлений плодом з рекордною 
вагою 1675 гр. Має дуже гарний збалансований смак та аромат. У 2017 р., у дуже 
неврожайному для нас сезоні на плоди-гіганти, у нас виріс плід вагою 1,2 кг. 
 



183. 

 

Burracker's Favorite (Бурракерські улюбленці) 
(СР-пізнь/1,5/400-800/окр-плоск/двоцв/вк=5+/ур=5+) 
Високорослий, середньопізній, урожайний супер сорт. Потужні кущі з густим 
листям підкорять усіх красою своїх великих і особливо смачних плодів. Одномірні 
щільні плоди, м'ясисті, з мармуровою м'якоттю, чудового, фруктового, солодкого 
смаку, з гармонійною кислинкою та приємним фруктовим ароматом. До осені плоди 
не дрібнішають, а навпаки стають більшими. 

184. 

 

Butter and Bull Heart (Олійний та Бичаче серце), Латвія 
(сред-пізд/1,5/300-400/серд/рожев/см-5+/вр-5) 
Середньорослий (висота куща 1,5 м), середньостиглий, дуже високоврожайний сорт. 
Красиві, рожеві, загострені серця з вираженою ребристістю, вагою 300-450 гр. 
Чудовий, дуже солодкий смак на 5+ балів. Багато плодів. Сорт старий, дуже добрий, 
але оригінальна назва втрачена. Сорт придатний до споживання у свіжому вигляді, 
для салатів і соку. 

 
185. 

 

Butter Apple (Олійне яблуко) 
(СР-ран/1,8/50/округ/жовт-строкат) 
Високорослий, середньо-ранній, понад урожайний сорт. Плодоношення розтягнуте, 
до заморозків. Лист широкий, картопляний. На чисто жовтому тлі оранжеві смужки, 
у недозрілих плодів смужки зелені. Смак плодів залежить від погоди. У холодне 
дощове літо він хороший, у спекотне сонячне - чудовий. Час зберігання насіння 
прострочено, буде обновлено для каталога, в наступному році. 
 
 

186. 

 

Butterfly (Баттерфляй, Метелик) 
(ран/2,0/30-40/подовж/рожев) 
Дуже старий сорт, в нашій олекції йому років 20. Тоді він скрізь ходив під назвою 
Батерфляй. Але ми знайшли оригінальну назву Butterfly. (Метелик, Бабочка). 
Високорослий, до 2,0м., дуже врожайний сорт. Чарівні гірлянди з десятками 
рожевих сливок, вагою 30-40 гр. Відмінний сорт для консервації. 

187. 

 

Butterworth's Potato Leaf (Картопляний Лист Баттерворта) 
(серед/1,5/300-600/окр-плоск/рожев/см=5+/ур=5)  
Середньостиглий, високий, високоврожайний, стійкий до хвороб сорт. Потужні кущі 
з великим картопляним листям. Плоди одновимірні, 350-500 гр. (окремі більші), 
щільні, дуже м'ясисті, малосоковиті, дуже солодкі, напрочуд смачні та ароматні. 
Насіння цього сорту куплено нами у Франції. 
 

188. 

 

Buzau (Бузеу), Франція 
(серед/1,2/120-200/ок-плос/сині/см-5+/вр-5) 
Новинка із Франції. Кущ високорослий, 1,2м., міцний, не загущений. Ранній термін 
дозрівання. Яскраві, міцні, красиві плоди - на помаранчевому тлі темно-синє, потім 
червоне, переходить у жовте. М'якуш дуже ароматний, пряний, з медовим, 
цукерковим смаком. Врожайність відмінна. 
 

189. 

 

Camone 
(серед/1,8/80-100/кругл/чорн/кр-5/см-5/ур-5) 
Цей сорт створювався агрономами Швейцарії наприкінці 70-х років минулого 
століття з наміром створити високорослий сорт стійкий до шкідників. Сорт вражає 
незрівнянною щільністю плодів. Серед чорноплідних сортів ми такого не 
зустрічали, - консистенція сирої картоплі, майже. Але що найдивовижніше, він дуже 
солодкий. За смак даємо йому 5 балів із плюсом. Відмінний столово-консервний 
сорт. 
 



190. 

 

Canabec Rouge, Канада 
(СР-ран/0,5/80-140/округл/червоний) 
Низькорослий сорт стабільно дає великий урожай. Типовий ринковий сорт, із 
гарними товарними плодами. Товста оболонка без плям, приємний смак та аромат. 
Зовні забарвлення плодів світліше, червоного кольору, а всередині насичено-
червона м'якоть. М'ясистий, соковитий, насиченого кольору, смачний, приємно 
ароматний. З плодів виходить густий томатний сік насиченого кольору. Чудовий для 
торгівлі сорт. 

191. 

 

Canabec Super, Канада 
(СР-ран/0,5/70-130/окр/рожев) 
Середньоранній, низькорослий, дуже врожайний. Плоди відмінної товарної якості, 
відмінні для консервації, з хорошою щільністю, без плями біля плодоніжки, кисло-
солодкі, лежкі. 

 
192. 

 

Candy Stripe (Смугастий Льодяник) 
(серед/1,5/70-120/окр-плоск/біколор/смак=5+/ур=5)  
Високий, середньостиглий, високоврожайний сорт з картопляним листям. Невеликі 
чарівні плоди, помаранчово-жовті з червоними променями та червоним рум'янцем, 
щільні, без тріщин та плям. Дуже солодкі та смачні. Гарний помірний цитрусовий 
аромат. Кущі виглядають дуже декоративно, не загущені, а плоди як іграшки на 
новорічній ялинці. Супер! 
  
 

193. 

 

Candy Sweet Icicle 
(Льодяник (Цукерка) Солодка Сосулька), США 
(Серед-ран/0,6/20-40/продовж/червоний-строкат) 
Низькорослий, середньо-ранній, дуже врожайний сорт Бреда Гейтса. Плоди 
коктейльного типу у жовту смужку, вагою до 40 гр., Подовженою форми з носиком. 
Щільні, не тріскаються, не обсипаються, дуже солодкі, дуже смачні, з фруктовим 
ароматом, наче цукерки. За смаком – добрі для їжі; за смаком та розміром – для 
консервації. Сорт розщепився за кольором на два різновиди. Пропонуємо Вам з 
оранжево-червоним забарвленням плодів. Смакові якості та інші параметри 
приблизно однакові. 
  

194. 

 

Canestrino Di Lucca (Канестріно Ді Лучча), Італія 
(серед/1,8/60-80/груш/червоний/смак=5/ур=5) 
Середньостиглий, високий, дуже врожайний сорт. Дуже потужні густі кущі, що 
дають більш ніж чудовий урожай відмінних на смак, красивих, глянсових плодів 
грушоподібної форми. 
Плоди щільні, пружні, без тріщин, ідеальні в консервації чи переробці на томатну 
пасту, оскільки дуже м'ясисті. 
 

195. 

 

Cappuccino (Капучіно), США 
(ран/1,8/10-15/кругл/чорн/смак=5/ур=5)  
Високорослий, ранній (60 - 65 днів від висадки розсади), дуже врожайний у 
поштучному обчисленні сорт. Рослини великі, дають дуже великий урожай томатів 
чері. Плоди темно-коричнево-червоні та зовні та всередині, дуже гарного смаку. 
Дуже щільні та лежкі. Обсипавшись стиглими під кущ, вони довго лежать без втрати 
смаку, не псуючись. Насіння цього сорту отримано нами із США. 
15грн. 



196. 

 

Captain Lucky (Щасливий Капітан) 
(СР-пізнь/1,5/200-300/окр-плоск/біколор/смак=5+/ур=5) 
Високий, середньопізній, урожайний сорт. Плоди червоно-коричневі із зеленим, 
багатокамерні, стінки середньої товщини, перегородки товсті. Вищий бал за 
смаковими якостями. Солодкі, з сильним ароматом, м'ясисті, та з невеликою 
кількістю насіння. Сорт вивів Фред Хемпель із компанії Artisan Seeds. Зверніть 
увагу на інші сорти цього селекціонера. На смак вони одні з найкращих, серед тисяч 
інших сортів. 
 

197. 

 

Carbon (Вуглець) 
(серед/1,5/150-400/окр-плоск/чорн/см=5/ур=5) 
Кущ сильний, з великим потенціалом урожайності, добре в'яже плоди. Великі, 
бузково-рожеві плоди, але було розщеплення на бузково-червоний колір. Обидва з 
чудовим солодким смаком, м'ясисті та соковиті. У теплиці почувається добре, 
виростає до 1,8 – 2,0 м. та плодоносить до заморозків. 
 

198. 

 

Carmella's Yellow Stripes (Жовтий Смугастий Кармели), США 
(серед/1,8/200+/окр-плоск/біколор/см-5/вр-5u) 
Мало інформації про цей сорт, по одній версії-походить з Італії. Інша- Стара сімейна 
реліквія, нещодавно доступна, ймовірне походження з Кентуккі, США. 
Високорослий до 1,8 м в висоту), середньостиглий сорт. Плоди плоскоокруглі, 
жовтогарячі з червоними смужками масою 300-600 гр. Дуже смачні, дуже солодкі як 
мед. М'ясисті та досить соковиті. 
 
 

199. 

 

Carol Chyco's Big Paste (Велика паста Керол Чико), США 
(серед/1,5+/350-1200/окр-плоск/червоний/смак=5+/ур=5+) 
Високорослий, середньостиглий, врожайний сорт. На момент підрахунку плодів, що 
зав'язалися на одному кущі (15.7.19), зав'язав 25 плодів у 10 гронах. Плоди великі 
були до 1200 гр. вагою. Середня вага приблизно 500-600 грн. Супер красиві, з 
гранями, насичений яскравий колір, жодної цятки. Плоско-округлі, трохи 
серцеподібні, темно-червоні, дуже м'ясисті, чудового смаку та приємного аромату. 
Один із лідерів сезону 2018. Посадивши цей сорт, Ви запам'ятаєте його назавжди. 
Ідеальний сорт. 
 
 
 

200. 

 

Carol Chyco's Big Paste Black (Велика Чорна Паста Керол Чико) 
(серед/1,8/380-650/округ/червоно-коричн/см=5+/ур=5+) 
Середньостиглий, високорослий, дуже врожайний супер сорт. Висота кущів на 
15.7.21 склала 150 - 165 см. Потужні не дуже густі кущі з чудовим урожаєм. У сезоні 
2021 року перші плоди почали встигати з 19 по 24 липня. Плоди великі, трохи різної 
форми із гранями. За красу та смак плодів за 5-ти бальною системою ми, не 
замислюючись, ставимо 6. Дивовижно смачні, дуже солодкі, м'ясисті плоди темно-
червоного кольору Сорт зі США, відомий з 1988 року. У холодному сезоні 2020 
року повністю підтвердив свої найкращі якості, - високу врожайність і відмінний 
смак. В екстремальному сезоні 2021 року знову показав дуже високу врожайність. З 
крайнього в грядці куща, в останній перед заморозками збирання, було зірвано 48 
плодів вагою від 180 до 760 гр. Тобто. щонайменше 10 кг. плодів. З плодів цього 
сорту виходить гарний темно-червоний сік, густий та дуже смачний.   

201. 

 

Catapano 
(Серед-пізн/1,2/200-500/серц/червоний) 
Гарні та дуже пружні, м'ясисті плоди з невеликими рівними реберцями. Сорт 
вирізняється високою врожайністю, а плоди гарним м'яким томатним смаком. Є 
свідчення про вирощений плід цього сорту з вагою 975 грн. 
 



202. 

 

Caspian Pink (Каспийский розовый)     
(сред/1,4/150-500+/окр-плоск/розов/см-5+/ур-5) 
Caspian Pink (Каспійський рожевий) 
Сімейна реліквія починає свою історію в Казахстані як аматорський сорт, який 
називають «Королем усіх рожевих томатів». На Заході сорт отримав дуже позитивні 
відгуки як фахівців насінницьких компаній, так і звичайних томатолюбів. За 
інформацією із закордонних томатних форумів, за смаком цей сорт вважається 
одним із 20-ти найкращих у світі сортів.  
Середньорослий, середньостиглий, високоврожайний (на 5 балів), великоплідний 
сорт. Кущі заввишки 1,4 м дають чудовий урожай великих (плоди досягають 150-
500 гр.), дуже смачних плодів. Плоди плоскоокруглої форми,  
дуже м'ясисті і соковиті,  ніжно-вершкові, багатокамерні, дуже смачні (на 5 балів), 
солодкі, із чудовим, багатим ароматом. Сорт невибагливий, легко адаптується до 
різних умов вирощування. Один із найкращих сортів у сезоні, зачаровує дуже 
високою врожайністю і найкращою якістю плодів. 

203. 

 

Casady's Folly (Божевілля Кеседі), США 
(Серед-ран/0,8/50-120/подовж/червоний-строкатий)  
Низькорослий, середньоранній, врожайний, чудовий сорт селекції Тома Вагнера. 
Плоди щільні, подовжені, червоні у жовту та зелену смужку бурульки, вагою до 120 
гр. Якщо Ви не використовуєте засоби захисту, то поодинокі плоди можуть 
уражатися вершинною гниллю, яка, в принципі, не робить помітного впливу на 
високу врожайність сорту. Хоча краще якось захистити. Відмінний для консервації. 
 
 
 
 

204. 

 

Casey's Pure Yellow (Чисто жовтий Кейсі) 
(серед/1,8/400-500/окр-плоск/жовт/см=5/ур=5+) 
Високорослий, середньостиглий, врожайний сорт. Виведений Jeffrey Casey у 2007 р. 
із чудового сорту Green Giant (Зелений гігант). Плоди насичено чистого жовтого 
кольору з невеликою рожевиною на вершині та в серцевині плода. Смак чудовий, 
освіжаючий, з ідеальним балансом цукрів та кислот, соковиті. Урожайність у 2018 р. 
вища за всі похвали. Не схильні до розтріскування. 
 

205. 

 

Cero Blackburn (Серо Блекбурн) 
(серед/1,8/500-700/окр-плоск/помаранч/см-5/ур-5) 
Високорослий (висота куща 1,8 м), середньостиглий, великоплідний. Супер-сорт, 
дуже врожайний на 5 балів. Плоди плоскоокругі, помаранчевого забарвлення, 
напрочуд одномірні по 500 - 700 гр. Приголомшливий вид кущів та врожаю. 
Чудовий солодкий смак, дуже соковиті. Один із хітів кожного сезону. 
 
 

206. 

 

Chadd's Ford (Чаддс Форд, Форд Чедда), США 
(СР-пізнь/1,8/100-130/окр/чорн/см=5+/ур=5) 
Високорослий, середньопізній, дуже врожайний сорт Тома Вагнера. Ось опис від 
нього: «Плоди круглі, майже чорні з темно-зеленими плічками, чудового смаку, 
масою до 130 гр. Смак надзвичайний, один із найкращих для чорношкірих, які я 
спробував. Сорт ще нестабільний. З отриманого насіння у нас виросло кілька різних 
форм, з яких ми відібрали лише одну форму, що максимально відповідає 
авторському опису. Смак плодів дивовижний, вище всяких похвал 
 

207. 

 

Chadwick Cherry (Чедвік Черрі) 
(серед/1,5/10-20/окр/червоний/см=5/ур=5)  
Черрі, названий на честь майстра-садівника Алана Чедвіка, творця біоінтенсивного 
методу садівництва. Великі кущі дають багату кількість дуже смачних, солодких, 
червоних помідорів чері, які луснуть у роті з багатими ароматами. "Chadwick 
Cherry" - дуже популярний помідор черрі домашніми садівниками та фермерськими 
ринками. В акуратних кистях по 6 плодів. 
 



208. 

 

Charlie's (Чарлі) 
(Серед/1,8/250-700/окр-серц/жовт) 
Високорослий, середньостиглий, високоврожайний сорт. Блідо жовті плоди, з іноді 
рожевою верхівкою, підкорили нас дуже солодким медовим смаком, соковиті, 
м'ясисті. Ще сорт відрізняється чудовою врожайністю та потужними незагущеними 
кущами. Смакові якості на 5 балів. Можливо нестійкий та може давати розщеплення 
сорту. 
 

209. 

 

Chef Hubert (Шеф Юбер) 
(серед/1,0/40-100/окр-плоск/синій) 
Середньорослий, середньостиглий урожайний сорт. Відрізняється незвичайно 
красивим зовнішнім виглядом плодів, їх дуже товстою оболонкою і соковитою 
м'якоттю. Смакові якості хороші, на 4 бали. Ідеал краси та хіт для відвідувачів 
городу. 
 

210. 

 

Cherokee Chocolate (Чероки Шоколадний) 
(серед/1,5/200-700/окр-плоск/чорн/см=4 - 5/ур=5)  
Високий, середньостиглий, високоврожайний сорт. Насичений коричнево-червоний 
колір плодів, чудовий насичений смак. Від свого "предка" - "Чероки Пурпурного", 
успадкував найкращі якості: високу стійкість до хвороб, урожайність, відмінні смак 
та аромат. З перших махрових квіток виростають плоди до 700 гр. вагою, а середня 
вага плодів 300 – 400 грн. 
 

211. 

 

Cherokee Green Pear (Зелена груша Черокі) 
(серед/1,5+/50-100+/груш/зелений/см=5+/ур=5+) 
Середньостиглий, середньорослий, високоврожайний сорт. Рослини з товстими 
стеблами, розлогі, зі звичайним регулярним листям, дуже врожайні, тривалого 
плодоношення. Смак дуже приємний, солодкий, фруктовий. Нагадує солодкий ківі, 
але солодший. У Франції цей сорт вважають одним із найсолодших. Насіння цього 
сорту отримане нами із Франції. У холодному та посушливому сезоні 2020 року 
знову показав дуже високу врожайність. 
 

212. 

 

Cherokee Purple (Черокі Пурпурний), США 
(серед/1,2/200-350/окр-плоск/чорн/см=5/ур=4+)  
Висока стійкість до хвороб. Сорт середньорослий, урожайний, дає середні та великі 
плоди чудового аромату та смаку. Пружні, щільні, м'ясисті плоди. Сорт має дуже 
цікаву 100-річну історію. Понад сто років тому насіння цього томату було 
подароване індіанцями Америки одному з поселенців. Цей сорт є "предком" інших 
дуже хороших сортів - "Cherokee Chocolate", "Cherokee Green", ... Поселенці 
зберегли цей томат, а в 1990-х роках через Джона Гріна і Крейга ЛеХауллера він 
став доступним для інших любителів. Жодного хворого листочка у сезоні 2017, 
відмінний насичений смак. Незважаючи на те, що в цей період було мало тепла та 
багато холоду. Серед зарубіжних томатівників цей сорт, так само як і «Brandywine», 
вважається одним з найкращих, еталоном смаку та аромату.  

213. 

 

Cherokee Purple Heart (Чероки Пурпурне Серце), США 
(серед/1,2-1,5/200-400/сердц/пурпур/кр-5/см-5+/ур-5) 
Середньорослий, середньостиглий, високоврожайний сорт. Кущі добре розгалужені, 
але не густі, великі, з китицями складного типу. В одній китиці  може бути понад 
десять плодів. Плоди серцеподібні, чорно-рожеві, м'ясисті, із чудовим насиченим 
смаком, масою до 400 гр. Сорт відрізняється гарною стійкістю до хвороб. Плоди 
щільні, стійкі до розтріскування. 
 



214. 

 

Cherokee Rose (Чероки рожевий) 
(пізнь/1,5/130-200+/окр-плоск/рожев/см=5+/ур=5) 
Унікальна варіація уславленого Cherokee Purple. Пізній, високорослий, 
високоврожайний, стійкий до хвороби сорт. Сорт ще не стабільний, був 1 кущ 
відповідний Cherokee Purple. Всі кущі посипані опушеними плодами, незвичайного 
кольору та виду, трохи різної форми та ваги. Без єдиної тріщини, м'які, на дотик як 
персик. У розрізі багатокамерні, м'ясисті, соковиті, дуже приємно-ароматні, а смак 
дивовижний, чудовий, з гарною насолодою. Але солодкість набирається від сонця і 
тепла. Тому перші плоди, що дозрівали в холодному липні, виявилися не такими 
смачними. Після потепління смак дуже сильно покращав. Насіння цього сорту 
куплено нами в США. 

215. 

 

Cherokee Tiger Large (Чероки Великий Тигр), США 
(Серед/0,5/150-200/окр-плоск/строкат) 
Низькорослий, середньостиглий, урожайний. Гарне різьблене листя, дуже світлого, 
жовто-зеленого кольору. Плоди оранжево-червоні з рожевими смужками, або 
навпаки, гарної плоско-округлої форми, з невеликою ребристістю та без зеленої 
плями. Соковиті, кисло-солодкі, смачні. 
 

216. 

 

Cherriots of Fire (Чері від вогню), США 
над-ран/1,2/10-25/окр-плоск/червоний строкатий/смак=5/ур=5)  
Новинка 2017 р. від Тома Вагнера. Середньорослий, надранній, високоврожайний 
сорт. Плоди злегка плескаті, строкаті, червоні з жовтими смужками, які при повному 
дозріванні стають ледь помітними. Відмінного смаку масою до 30 гр. Дружне 
дозрівання всіх плодів до заморозків. Кущі не загущені, не потребують 
пасинкування та особливого догляду. Смак плодів залишився загадкою, т.к. 
дегустацію проводили наприкінці сезону, а на той час плоди дружно перезріли і 
втратили частину смаку.  

217. 

 

Cherven Gradinski (Червен Градінський, Червоний садовий) 
(СР-пізнь/1,8+/300-600+/окр-плоск/червоний/смак=5/ур=5)  
Сорт із Болгарії. Подарує Вам забутий смак, справжніх болгарських помідорів. 
Середньопізній, врожайний, високорослий сорт. Висота кущів на 15.7.21 становила 
180±3 см. У сезоні 2021 року перші плоди почали встигати 22-24 липня. Одномірні 
плоди досягають середньої ваги близько 300-500 гр. і до 1000-1200 грам. Чудовий 
смак, чудовий баланс цукрів та кислот, із сильним томатним ароматом, соковитий, 
ніжний, багатокамерний, дуже м'ясистий. Дуже насичений колір м'якоті. Це не 
цукерка, а саме те, що подають до солоних страв, варто спробувати один раз, і 
обов'язково захочеться ще.  
Найпопулярніші та найулюбленіші Болгарські сорти, які довели свої якості 
протягом багатьох років.  

218. 

 

Chestnut Chocolate (Каштановий Шоколад), США 
(ран/1,5+/80-160/округл/син) 
Чудовий сорт Бреда Гейтса. Високорослий, високоврожайний, середньостиглий. 
Має підвищену стійкість до фітофтори. Плоди округлі, при дозріванні коричнево-
сині з червоною м'якоттю, вагою до 160 гр. Солодкі, насиченого смаку та сильного, 
приємного, багатого аромату. Дуже красиві, не гниють, не хворіють, не тріскаються, 
добре зберігаються і зірвані, і на кущах, смак на 5 балів. Картопляне листя. Сорт 
може давати розщеплення за кольором плодів. Дещо схожі, але різні. Ми мали дві 
форми, ми відібрали найкращу, але немає гарантії, що на цьому розщеплення 
зупинилося. 

219. 

 

Chianti Rose 
(серед/1,5/250-300/окр-плоск/рожев)  
Дуже висока врожайність дуже симпатичних плодів. Насиченого кольору, дуже 
соковитих, відмінного солодкуватого смаку. Кущі не загущені, листя картопляне. 
Відмінний сорт для соку та соковитих салатів. На момент підрахунку плодів 15.7.19, 
на одному кущі зав'язалось 38 плодів у 15 гронах. Час зберігання насіння 
прострочено, буде обновлено для каталога, в наступному році. 

220. 

 

Chio Chio San (Чіо Чіо Сан) 
 (серед/1,0/35г/груш/рожев/см=5/ур=5+) 
Середньостиглий, низькорослий, урожайний, цікавий сорт. Дуже великі грона. Цілі 
гірлянди зі 100 і більше, дуже гарних щільних плодів. Не гниють, не тріскаються, 
можна зрізати кистями. Чудовий смак. 
 



221. 

 

Chilo Della Garfagnana (Кілограм з Гарфаньяни), Італія 
(серед/1,0/150-350/окр-плоск/рожев/вк=5/ур=5) 
Старий сімейний реліквія з Італії. Середньорослий, середньостиглий, урожайний 
сорт. Кущі потужні. Плоди великі, трохи ребристі, вагою до 400 гр., м'ясисті, 
червоного кольору, насиченого, солодкого, помідорного смаку на 5 балів. При 
нормуванні врожаю вага плодів може досягати 1 кг. Є свідчення, що вага плоду 
цього сорту сягала 1,4 кг. Тобто, сорт має гарний потенціал щодо врожайності та 
розміру плодів, але це залежить від Вас. Від Вашого бажання та вміння. У 2018 р. 
сорт виявив нестабільність та розщепився на червоноплідну та рожевоплодну 
форми. 
Від редактора Garfagnana (Гарфаньяна) – регіон у провінції Тоскана (центральна 
Італія). 

222. 

 

Chocmato, Японія 
(Серед/1,5/30-50/округ/чорн/см=5/ур=5) 
Маленький чорний помідор створений компанією Syngenta. 
Ми жартома перевели його назву як кошмар, він настільки щільний, що прокусити 
до серцевини не так просто. Здається найщільніший з аналогів. Відмінний смак, з 
добре відчутною насолодою, малокислотний, на 5 балів. Дуже мало насіння. 
 

223. 

 

Chocolate Champion (Шоколадний чемпіон) 
(ран/0,7/135-370/окр-плоск/чорн/см=5/ур=5)  
Ранньостиглий, низькорослий сорт, отриманий схрещуванням сортів Dwarf 
Champion і Cherokee Chocolate. Кущі схожі на карликові дерева, з крученим 
картопляним листям. 
Плоди пружні, насиченого темно-червоного кольору, м'ясисті, соковиті, з ніжною 
пурпуровою м'якоттю вершкової текстури. Відмінний багатий та сильний смак. 
Аромат дуже приємний і добре збалансований. На вигляд і ароматом, плоди цього 
сорту нагадують «Cherokee Chocolate». 
 

224. 

 

Chocolate Lightning (Шоколадна блискавка), Австралія-США 
(серед/1,2/100-250/окр-плоск/черв-зел-строкатий/см=5) 
Сорт із серії «Dwarf Tomato Project». Отриманий схрещуванням сортів Beauty King і 
Dwarf Wild Fred. Середньорослий, високоврожайний, з тривалим до заморозків 
плодоношенням. Зовні плоди червоно-коричневі, із зеленими та золотистими 
смужками. Вага до 250 грн. М'якуш темно-червоного кольору, соковитий, 
відмінного, насиченого, дуже добре збалансованого смаку. Смак 5 балів. 
  

225. 

 

Chocolate Pear (Шоколадна груша) 
(ран/1,5/10-20/груш/червоний/см=5/ур=5+) 
Високорослий, ранній, дуже врожайний сорт, з потужними кущами і втечами. Плоди 
намагаються ховатися в листі, але їх більше, ніж листя. Урожайність дивовижна. 
Кущі сильно перевантажені плодами, зібраними в густі грона, що обліпили кущ. 
Перевантаження позначається на смаку плодів, у нижній частині кущів вони можуть 
бути смачнішими. При складанні опису цього сорту ми перепробували десятки 
плодів і всі вони були різними до смаку. Від дуже гострого, але не кислого та дуже 
ароматного, до приємно солодкого. За смакові якості ми ставимо тверді сорту 5 
балів. У кистях по 7 плодів, червоно-шоколадного кольору. Щільні, дуже гарні, не 
тріскаються, висять на кущах до морозів без втрати якості. Чи не гниють, лежкі, 
дуже товарні, добре знімати гронами. Листя широке напівкартопляного типу, але не 
великі. 
 

226. 

 

Chocolate Sprinkles (Шоколадні бризки) 
(ран-середов/1,5/10-15/овал-сливка/строкат/см=5+/ур=5) 
Цей сорт чері ми приїхали з США. Високорослий, ранньо-середній, у поштучному 
обчисленні дуже врожайний. Високі рослини дають рясні, густі грона плодів. Плоди 
глянцеві, темно-червоні, з коричнево-зеленим візерунком. Дуже щільні, при їжі 
хрумтять як яблука, стійкі до розтріскування. Супер солодкі, як мед, із чудовим 
сильним ароматом. Смак невимовний, ми були в захваті. Справжні ласощі для дітей 
та дорослих. Автор сорту пише про стійкість сорту до фузаріозу, вірусу тютюнової 
мозаїки та нематод. 
 



227. 

 

Church (Церковный)        
сред/1,7/до 1кг/окр-плоск/красн) 
Сімейна реліквія із церковної родини Хот-Спрінгс, штат Вірджинія. Сорту понад 
100 років. Високорослий, середньопізній, дуже врожайний сорт. Має багатий 
старомодний томатний смак. Кущі досягають висоти до 1,7 м. Плоди червоні, 
плоскоокруглі, дуже м'ясисті, малокислотні, смачні, вагою від 400 гр. до 1кг. За 
описом, при посиленому підживленні та формуванні куща, деякі плоди можуть 
досягати ваги до 2 кг 

 
228. 

 

Clackamas Blueberry (Чорниця Клакамаса) 
(серед/1,2/20-40/округл/синій) 
Середньорослий, середньостиглий, дуже врожайний сорт. Кущі не загущені. Плоди 
красиві, особливо дозрівають. Блискучі, чорні, на червоному тлі, що світиться. Це 
сорт Тома Вагнера, отриманий від схрещування диких помідорів з Галапагоських 
островів, - помідор черрі з чудовим смаком. Може стати найкращою дегустацією 
серед нових високоантоціанових «синіх» помідорів. Час зберігання насіння 
прострочено, буде обновлено для каталога, в наступному році. 
 

229. 

 

Claude Brown's Yellow Giant (Жовтий Гігант Клода Брауна), США 
(серед/1,8/300-750 /окр-плоск/помаранч/см=5+/ур=5+) 
Клод Браун із Пайк-Каунті штату Кентуккі (США), працював над створенням цього 
сорту кілька десятиліть. Єдиний сорт у сезоні, якому ми за всіма категоріями – 
краса, смак та врожайність поставили 5++ балів. Високорослий, середньостиглий, 
дуже врожайний сорт. М'ясисті, соковиті плоди, з м'яким, фруктовим, дуже 
солодким, відмінним смаком і чудовим ароматом, масою до 1 кг. Найбільше сорт 
підкорює приголомшливою одномірністю плодів-гігантів. Хіт усіх сезонів. 
 

230. 

 

Clear Lake Heirloom, США 
(серед/1,2/150-300/окр-плоск/рожев-фіол/см=5+/ур=5+) 
Середньостиглий, середньорослий, високоврожайний сорт. Вважається, що ця 
сімейна реліквія була знайдена Центром збереження Санд-Хілл в Айові, США. 
Плоди рожево-фіолетові із зеленими плечима, м'ясисті, досить соковиті, чудового 
солодкого смаку. Сорт із дивовижною врожайністю, на 5+ балів, та чудовим смаком, 
на 5+ балів. Зовнішній вигляд трохи псують рідкісні білі крапочки на поверхні 
плода. 
  

231. 

 

Cleota Pink (Клеота Рожевий), США 
(серед/1,8/до 1кг/окр-плоск/рожев) 
Високорослий, висотою1,8м. Середньостиглий, урожайний сорт. Листя 
картопляного типу. Великі, цупкі плоди до 1 кг. вагою. Дуже м'ясисті, з невеликими 
реберцями біля плодоніжки, чудового смаку та аромату, це відмінний рожевий 
томат- біфштекс. Великі плоди схожі на помідор «Pink Brandywine», за винятком 
того, що раніше достигають, і набагато кращі в умовах екстремальної спеки, 
порівняно з Brandywine. При повному дозріванні зелені плічка зникають. 

232. 

 

Clémentine Bleue (Синя Клементина), Бельгія 
(серед/1,0/150-250/окр-плоск/жовт-синій) 
Середньорослий, середньостиглий, урожайний сорт. Дуже красиві плоди 
незвичайного блідо-жовтого та фіолетово-коричневого кольору. Мармурова м'ясиста 
м'якоть із рожевими прожилками, дуже смачна, на 5 балів. Урожайність також на 5 
балів. У 2018 р. замість одного чистого сорту Clémentine Bleue, нам надіслали суміш 
із насіння двох схожих сортів під однією назвою. У 2019 р. було здійснено 
остаточний відбір за формою та кольором як тут на фотографії. Пересорт повністю 
вилучений. А якщо це було нестабільністю сорту – вона може з'явитися і у Вас.   



233. 

 

Coeur de Boeuf Bicolor (Бичаче серце біколор), США. 
(серед/1,8/160-320/серд/біколор/см=5+/ур=5) 
 Середньостиглий, високорослий, урожайний сорт, родом із Вірджинії, США. Плід у 
формі серця вагою від 150 до 320 г. Двоколірна жовто-оранжево-рожева м'якоть, 
щільна та соковита з невеликою кількістю насіння. Чудовий ароматний та солодкий 
смак. Дуже добре і регулярне плодоношення до заморозків. 
 

234. 

 

Сoeur ge boeuf douh (Серце Бика Доух) 
(сер-пізн/1,2/300-600/серд/рожев/см-5) 
Високорослий, 1,2 м., середньо-пізній. Плід сердечко, 300-600 гр., дуже м'ясисте, 
смак без кислоти, солодкі, м’ясисті. Це чудовий помідор для тих, хто не хоче кислих 
помідорів, ароматизований помідор, який може досягати 1 кг. 

 
235. 

 

Coeur De Boeuf De Jerusalem (Єрусалимське Бичаче серце) 
(серед/1,8+/270-440/серд/рожев/см=5/ур=5+) 
Високорослий, середньостиглий, врожайний сорт. На момент підрахунку плодів 
15.7.19, зав'язав 23 плоди у 9-ти гронах. Дуже потужні, густо облистяні кущі. Плоди 
серцеподібні, трохи ребристі, надзвичайно щільні для серцеподібних сортів. Дуже 
м'ясисті, багатокамерні, чудового солодкого смаку. Урожайність дивовижна! Без 
надійних опор та підв'язки, рослини обірвуть усі шпалери. Його реальний потенціал 
залишився нам не відомим. Один із найбільш разючих сортів сезону. Дуже багато 
великих плодів так і не встигло визріти на кущах. Наприкінці вересня синоптики 
почали лякати заморозками. Зростання та розвиток плодів і рослин йшло безупинно 
до заморозків.  

236. 

 

Coeur de Boeuf de Nice Бичаче серце з Ніцци. 
(серед/1,5/180-300/серд\червон/см-5\вр-5) 
Сорт сімейної реліквії, який культивується кількома поколіннями в Ніцці. 
Високорослий і високоврожайний. Червоні плоди, 180-300 грамів, грушоподібної 
форми, на одному кущі можуть бути різні за формою, дуже щільне м’ясо, що 
містить невелику кількість гелю та насіння, червоного кольору. М'якуш щільний, 
м'ясистий, мармуровий, вага плодів іноді, пишуть, може досягає більше 1 кг.  У нас 
таких не було. Дуже добрий, приємний смак, з насолодою на 5+ балів. 

237. 

 

Coeur de Marie (Серце Марії). 
(серед/1,5/100-120/серд/червоний/см=5/ур=5) 
Середньостиглий, високий, урожайний сорт. Плоди невеликі серця 100-120 грам, 
дуже щільної консистенції, як у багатьох низькорослих і щільних сливок, товста 
оболонка насиченого червоного кольору зовні і всередині. Чудовий солодкуватий 
смак та дуже приємний аромат, дуже лежкі. 
Сорт отриманий із Франції, але його походження нам невідоме. 
 

238. 

 

Coeur de Surpriz (Серце Сюрпризу), Франція 
(серед/1,8/50-180/овально-сердц/зел-строкат/вк=5+/ур=5) 
Високорослий, середньостиглий сорт тривалого плодоношення. Потужні, з товсті 
стеблами кущі. Цей сорт мав найсолодші плоди в сезоні 2017. Він став для нас 
однією зі знахідок року, справжнім сюрпризом. У плодах відчувається чудова 
фруктова насолода з легкою кислинкою, з фруктово-полунично-ананасним смаком, 
чому ми були приємно зраділи. Були плоди, які досягали ваги в 180 гр., а з махрової 
квітки виріс акуратний широкоплечий плід - «човник» вагою 320 гр. Чудовий сорт, 
красивий та щороку супер смачний. На момент підрахунку плодів 15.7.19, кожному 
кущі зав'язалося по 30 – 34 плода. Останній збір плодів перед заморозком (26.9.19) 
приніс по 20-40 плодів із куща. Даремно сорту приписують середню врожайність. 
Навіть у ваговому вимірі вона цілком гідна. А якщо враховувати смак, то вага 
зібраних плодів, на мій погляд, має третє значення. У французькому джерелі 
написано: «Сорт розроблявся як посухостійкий, для важких ґрунтів, тому ніколи не 
буде повністю стабільним. І на різних типах ґрунтів, при різному режимі 



 

зволоження, результати трохи відрізнятимуться». При створенні сорту як батьківські 
сорти були використані сорти: "Green Zebra" + "Copia" + "Green Heart Beef Japanese". 
Схрещування зроблено Томом Вагнером, та був група французьких добровольців 
провела відбір кількох селекційних ліній та його стабілізацію. В результаті цієї 
роботи на світ з'явилося 5 нових сортів (Johanna, Mystery de Berthier, Mystery, Coeur 
de Surpriz і Surpriz). 

239. 

 

Coeur de Zebra Apricot (Абрикосове серце зебри) 
(серед/1,5+/170-350/серд/біколор/вк=5/ур=5) 
Середньорослий, середньостиглий, дуже врожайний сорт. Дуже красиві плоди у 
формі серця, красивого оранжево-рожевого забарвлення. Плоди м'ясисті, соковиті, 
ніжні, маслянисті, солодкі, смачні, з приємним томатним ароматом, на тверді 5 
балів. Краса! У 2019 році ми спеціально посадили цей сорт поряд із сортом 
«Помаранчевий російський 117». Ні у будові кущів, ні у формі листя, ні в 
урожайності, ні у формі чи смаку плодів, …, ні в чому, жодної помітної відмінності 
знайти не змогли. Але, якщо я правильно пам'ятаю, сорт Помаранчевий російський-
117 більш старий сорт. Або два сорти дуже схожі, як і ще кілька серцеподібних 
біколорів, або є питання про їх походження. 

240. 

 

Copia (Копія) 
серед/1,2/150+/окр-плоск/біколор) 
Середньорослий, середньостиглий, урожайний сорт. Візуально плоди дуже красиві, 
повністю розфарбовані золотими та червоними смужками. М'якуш жовтий, з 
прожилками червоного. Дуже соковиті, ароматні та солодкі. 
 

241. 

 

Copper River (Мідна Річка) 
(СР-ран/1,5/250-700/окр-плоск/чорн) 
Сорт середньоранній, середньорослий (кущ висотою 1,5 м) із смачними, 
плоскоокруглими, ароматними, багатобарвними плодами масою 250-700 гр., які при 
дозріванні набувають фантастичного забарвлення. Зовні томати мають химерну 
суміш рожевого, зеленого, бордового та жовтуватого тонів. А в розрізі, на зеленому 
фоні рожева серцевина з рожевими прожилками. Врожайний дуже смачний сорт. На 
форумах, за відгуками, цей сорт один із найсмачніших. Кожен колір дає свій смак та 
аромат. 

242. 

 

Corazon de buey (Бичаче Серце) 
 (СР-пізнь/1,8/180-470/груша/червоний/вк=5+/ур=5+) 
Супер-сорт. Дуже хворобостійкий, з дуже потужними кущами, фантастично 
врожайний, з великими плодами грушоподібної форми. Плоди не жорсткі, вагою до 
470 г, без тріщин. М'ясисті, товстостінні, малосоковиті, дуже солодкі, приємного 
смаку. За врожайність, смак та красу плодів ми поставили сорту по 5+ балів. Насіння 
цього сорту куплено нами у Франції, а його назва іспанська. Старожил колекції. 
 
 

243. 

 

Corrogo (Коррого) 
(серед/1,8/80-100/окр-плоск/червоний) 
Високорослий, понад урожайний, невибагливий сорт. Безліч лакованих, блискучих 
плодів середнього розміру. Дуже соковиті, не м'ясисті, стінки тонкі, насіння багато і 
вони великі, смак кислуватий. Для любителів кислих томатів та для банкової 
консервації. Час зберігання насіння прострочено, буде обновлено для 
каталога, в наступному році. 

244. 

 

Costoluto Fiorentino (Костолюто Флорентійський), Італія 
(Серед/1,8/150/ребрист/червоний) 
Високорослий, середньостиглий, чудовий сорт. Плоди плоско-округлі, ребристі, 
яскраві, насичено-червоні, глянсові, соковиті, з чудовим солодким смаком. У розрізі 
– томат-квітка. Сорт виділяється та відрізняється понад урожайністю. 
 



245. 

 

Costoluto Genovese sel Valente (Костолюто Генуезький досвідчений) 
(серед/1,5+/80-180/ребрист/червоний/ур=5) 
Середньостиглий, високорослий, дуже врожайний сорт із Італії. Старий італійський 
лідер, який відомий з початку 19-го століття. Плоди глянцеві, яскраво-червоні, 
плескаті, крупно-ребристі, щільні, пружні, без тріщин і плям, середньої величини. 
Цей сорт в Італії є стандартом, дуже популярним серед кухарів. Відомий своїм 
смаком, інтенсивним ароматом, насичено-червоною м'якоттю. Сорт італійський, але 
насіння куплене нами у Німеччині. 
 

246. 

 

Cotelee de Valence (Ребристий з Валенсії), Франція 
(сер/1,8/300-600/ребрчерв/черв/см-5+/вр-5) 
Рідкісний сорт з Франції. Високорослий, 1,8 м. Кущ потужний, з плодами вагою 300-
600 грам грушоподібної форми, сильно ребристі або навіть складчасті по всьому 
тілу. Колір плодів від рожевого до гранатово-червоного, зеленуваті сліди на плечах. 
Щільна і м'ясиста м'якоть з іноді порожнинами. Чудовий солодкий смак. 
Сильноросла рослина з великими потужними кущами, рясним простим листям. 
Щедра продукція з середини сезону. 

247. 

 

Cote De Saint Andre (Доля Святого Андре) 
(Серед-пізнь/1,8/270-800/окр-плоск/червоний/смак=5/ур=5)  
Середньопізній, високорослий, високоврожайний сорт. Сімейна реліквія із Франції. 
Дуже потужні кущі із регулярним листом. Зазначаємо високу стійкість до хвороб. 
Плоди - гіганти, в основному 400-600 гр., І це в невдалий сезон 2019. Насичений 
колір зовні і всередині, м'ясиста м'якоть, що тане в роті, чудового збалансованого 
смаку і чудового томатного аромату, малонасіннєві. Рідкісний сорт, один з кращих, 
від колег лише позитивні відгуки. За всіма параметрами найвищі бали і у нас. 
Насіння цього сорту отримано нами з Польщі. У холодному та посушливому сезоні 
2021 знову показав високі врожайність та стійкість  

248. 

 

Couilles de Taureau Jaune 
(СР-пізнь/1,0/80-180/окр-плоск/жовт/см=5+/ур=5+) 
Середньо-пізній, середньорослий, урожайний сорт надісланий із Франції. 
Урожайність дивовижна. Середньорослі в наших умовах кущі, висотою близько 1 
метра, обростають плодами як обліпиха. Плоди з м'яким, чудовим, дуже приємним 
смаком, без кислотності, яка часто зустрічається у жовтоплідних сортах. Солодкість 
на 5+ балів. Соковиті, красиві, без плям, зовні золотаво-жовтогарячі, а м'якоть 
жовта. Врожайність вища за слова та бали. 
 

249. 

 

Cream Orange Giant (Гігант помаранчевий кремовий). 
(серед/1,2/120-200/конус/помаранч/смак=5/ур=5+) 
Середньостиглий, середньорослий, високоврожайний сорт. Один із найврожайніших 
у сезоні та один із найкрасивіших серед помараневоплідних. Кущі потужні та густі. 
Плоди різної форми, від чистого конуса до сливки та серця, середньої щільності, 
м'ясисті, соковиті, чудового солодкого смаку та приємного аромату. Перший плід у 
першому гроні може бути дуже великим, у нас були до 460 грамів. Краса. 
 

250. 

 

CRIMSON SUNSET Dwarf (Гном Багряний захід сонця) 
(серед/0,70-0,80/150-300/округ/двоох) 
  Середньостиглий. Компактна рослина із зморшкуватим листям висотою 0,70-0,80 
см. Плоди серцеподібні (бувають також овальні та округло-серцеподібні), зелені з 
малиновим рум'янцем, м'ясисті, соковиті, масою 150-350 гр. Дуже смачні. М'якуш 
зелено-пурпурного кольору.Фруктовій смак. Отримано в результаті схрещування з 
Tomato Tasty Wine. Висока врожайність. 
 

251. 

 

Crnkovich Yugoslavian (Югославський Црнкович) 
(серед/1,5/250-500/окр-плоск-ребр/рожев/см5/ур=5)  
Середньостиглий, високорослий, високоврожайний сорт. Густі кущі із регулярним 
листом. Плоди високої товарності, гарної форми з реберцями, рожевого кольору, без 
плям, стійкі до розтріскування. Дуже м'ясисті, пружні, багатокамерні. Смак багатий, 
повний, добре збалансований, на 5 твердих балів. Аромат дуже приємний. В історії 
сорту вказана вага плодів до 1 кг. У нас, у «нетоматному» сезоні 2019 року таких не 
було. Максимальна вага була 500 гр. Насіння куплено в Німеччині. 
 



252. 

 

Crushed heart (Поранене серце) 
(серед/1,5+/100-200/серд/строкат) 
Високий середньостиглий сорт Бреда Гейтса. Дуже гарний та дуже врожайний. 
Висота кущів на 14 липня = від 150 до 162 см. При підрахунку плодів, що 
зав'язалися на одному кущі (15 липня 2019), зав'язав 34 плоди в 10 гронах, що я 
вважаю цілком задовільним. Після початку збору плодів, підрахунки, що 
зав'язалися, не проводилися. Плоди подовжено-серцеподібної форми, рожеві, з 
помаранчевою строкатістю та з антоціаном, середньої щільності, без тріщин. У 
розрізі червоні, досить м'ясисті, соковиті, м'які. Смак хороший, помідорний, із 
насолодою та кислинкою. Аромат звичайний томатно-приємний.   

253. 

 

Crushed heart-2 (Поранене серце-2), Версія практично без антоціану. 
(серед/1,5+/150-300/серд/строкат) 
Цей сорт томату виведений селекціонером Бредом Гейтсом (США). Але на хтось із 
огородників можливостабілізував мутацію практично без антоціану. Сорт 
середньостиглий, тривалого плодоношення, високорослий. Рослина висотою 180см. 
Стебло тонке, ліаноподібне. Томат добре росте у відкритому ґрунті, але дає добрі 
врожаї – у теплицях. В китиці зав’язується по 4-6 плодів. Маса плоду 150-300 гр.  
Плід серцеподібний, яскраво розфарбований – на малиновому фоні, помаранчеві 
штрихи, або навпаки. У розрізі м’якоть рожева.  
На смак томат помірно солодкий, з ніжними нотками. Аромат яскравий томатний з 
пряними нотками. М’якоть м’ясиста, масляниста, стінки товсті. Соку не дуже 
багато. Томат універсального використання – для приготування салатів, для 
консервування. 
 
 

254. 

 

Cuneo Giant Pear (Гігантська Груша Кунео), США 
(пізнь/1,8/200-300/груш/червоний) 
Високорослий, пізньостиглий, супер врожайний італійський сорт. Плоди гарної 
злегка грушоподібної форми, ребристої форми, міцні, червоні, масою до 400 гр. 
М'ясиста, м'якоть зерниста, і дуже щільна, насищена кольором. Чудовий яскравий 
смак на 5 балів.  
  

255. 

 

Cuore Antico di Acqui Terme (Стародавнє серце Аккві Терме) 
(серед-пізнь/1,8+/500-1000+/серц/червоний/см=5 /ур=5+) Фасовка 10 насінин. 
Високорослий, середньопізній, дуже врожайний сорт. Сімейна реліквія із Італії. 
Висота кущів у ОГ на 3.7.21 склала 210 -218 см., на 18.7.21 близько 250 см., після 
чого зростання сповільнилося, але його висоту надалі не вимірювали. Сорт 
вимогливий до вмісту кальцію у ґрунті. На 30.7.21 на одному крайньому в грядці 
кущі зав'язав 42 плоди. У сезоні 2021 року перші плоди почали встигати 21 липня. 
Один із найменш насіннєвих сортів, з усіх, що ми вирощували. Зібрати багато 
насіння із плодів цього сорту просто неможливо. Дуже цікава форма плодів. У 
плодах одна суцільна м'якоть, не тверда, малосоковита, гелю практично немає. 
Зібрати з плодів насіння, можливо, тільки ламаючи його на шматочки або 
розрізаючи на слайси. Чудовий малокислотний смак. Дивує форма плодів, від 
ребристого серця до абсолютно плоскої форми. Кущі дуже потужні, густооблистяні. 
Плодів дуже багато, всі величезні та надійно вкриті листям. Дивовижний сорт, 
томатне диво. Повна фантастика.  
 



256. 

 

Cuor Di Bue 
(серед/1,50/500/сердц/рож/см-5/вр-5) 
Середньостиглий сорт томатів, кущ заввишки 150 см, плоди малинового кольору, 
серцеподібні, довгасті, перші плоди до 1 кілограма, інші вагою до 500 грам, 
відзначається дуже приємний смак і висока врожайність. 

 
257. 

 

Cuore de Toro (Серце бика, Бичаче серце) 
(серед/1,8/170-300+/сердц/рожев/см=5/ур=4,5) 
Середньостиглий, високорослий, урожайний сорт. Італійська сімейна реліквія. Густі 
кущі з тонким листям, дають відмінний урожай великих рожевих сердець. Плоди 
м'ясисті, з м'якоттю кавунового типу, малонасіннєві, дуже соковиті, солодкі, без 
кислоти. Дуже приємний аромат. За смак 5 балів. 
Від редактора: У першій версії каталогу було помилкове переведення назви - Серце 
тореадора. Правильний переклад назви – Серце бика. 

258. 

 

Cuostralee (Куостралі), Франція 
(серед/1,8/300-600/окр-плоск/червоний/см=5/ур=5) 
Реліквія із Франції. Потужні, врожайні, високорослі кущі, що потребує серйозної 
підв'язки. Плоди великі, вагою 600 гр. Відповідно до історії сорту, за дотримання 
правильного догляду, можуть досягати 1,5 кг. Темно-червоного кольору, плоско-
округлої форми, гладкі, вирівняні. Хоча, іноді зустрічаються томати та неправильної 
форми. М'якуш соковитий, з яскраво вираженим солодким смаком. Маленькі 
насіннєві камери, яких хоч і дуже багато, але вони містять дуже мало насіння. 
Відмінний смак та врожайність. 
 

259. 

 

Da Costa’s Portuguese (Португальська Так Кости) 
(Португальська Так Кости) 
(серед/1,3/400-700/окр-плоск/рожев/см=5/ур=5) (43 гр.) 
Середньорослий, середньостиглий, високоврожайний сорт. Плоди іноді усічено-
серцеподібні, але мають схильність до серцеподібної форми. Часто з округлими 
плечима та безліччю дрібних ребер. Величезні, м'ясисті, дуже смачні та приємно-
ароматні плоди, гарного насиченого кольору. В інтернеті описують сильно ребристі 
плоди, у нас реберця вийшли невеликими. 
Від редактора: Da Costa це прізвище.  

260. 

 

Daetwyler (Деітвайлер) 
(серед/1,5/300-820/окр-плоск/червоний/см=4 - 5/ур=5+)  
Високий, середньостиглий, високоврожайний сорт. Одномірні плоди гіганти, 
дрібних немає. Щільні, з товстою шкіркою, ребристі, глянсові, насиченого 
червоного кольору зовні та всередині. Дуже м'ясисті, багатокамерні, досить 
соковиті, чудового смаку. У час дегустації смак плодів був трохи різним. Від дуже 
гарного до чудового. 
 

261. 

 

Damascus Steel (Дамаська сталь) 
(Серед-ран/1,4/50-100/слив/син-червоний) 
Середньорослий, середньоранній, урожайний, компактний томат. Плоди невеликі, 
але дуже гарні. При дозріванні їх колір змінюється із зелено-фіолетової, на червоно-
коричнево-фіолетову. Смак солодкий з кислинкою, збалансований та насичений. 
Гарний сорт. 
 
Раніше в каталозі цей сорт помилково називався "Dwarf Damascus Steel". Якщо Ви 
купували цей сорт, будь ласка, виправте назву на правильну 

262. 

 

Dana's Dusky Rose (Імлиста троянда Дена), США 
(ран/1,5/200-300/окр-плоск/чорн/см=5/ур=4) 
Високий, ранній, урожайний сорт, виведений Деном Гілмор. Плоди мають видатний 
аромат, унікальний для чорних помідорів, і невимовний смак. Намагайтеся не 
допускати перезрівання плодів. Переспілі плоди погано зберігаються. На зарубіжних 
томатних форумах цей сорт дуже хвалять зарубіжні любителі томатів (там він 
ходить під абревіатурою DDR). 
 



263. 

 

Dark Galaxy (Темна галактика), США 
(серед/1,0/70-120/округл/син-строкат) 
Екзотичний сорт фантастичного забарвлення від Бреда Гейтса. Низькорослий, 
середньостиглий, урожайний. Густе листя, ефектні, красиві плоди, округлі, вагою до 
120 гр. У міру дозрівання на червоному тлі з'являються синьо-фіолетові плями, 
поверх яких вимальовуються золотисті плями та смуги, що нагадують химерну 
картину галактики. Смачні, солодкі, запашні. 

264. 

 

Dark Orange Muscat (Темно-помаранч мускат) 
(над-ран/1,8+/10-25/кругл/помаранч/см=5+/ур=5+) 
Високорослий, надранній, високоврожайний. Кущі потужні, розлогі, загущені. 
Плоди оранжевого кольору, з ефектом прозорості як у агрусу. Яскравий, насичений 
смак. Дуже соковита та солодка м'якоть, з багатим фруктовим ароматом. Чи не 
тріскаються, щільна оболонка. У штучному вирахуванні супер врожайний. На 
початку сезону один раз вдалося підрахувати кількість китиць і плодів, що 
зав'язалися, на одному (крайньому) кущі. На 29.6.19, зав'язав 21 китицю, у яких було 
158 плодів. Зробити повторний підрахунок у пік сезону не вдалося. Враховуючи те, 
що кущі густі, а китиць та плодів зав'язалося надто багато. Плодоносив до морозів і 
виявився дуже стійким до хвороб. Отримано зі США. 

265. 

 

Dark Queen (Темна Королева), США 
(серед/1,5+/200-550/окр-плоск/біколор/см=5/ур=5) 
Сорт Бреда Гейтса. Високорослий, середньостиглий, урожайний. Плоди плоско-
округлі, масою до 500 гр., Червоно-коричневі, із зеленими смугами. Чудовий смак, 
чудовий аромат, м'ясисті, соковиті з солодощами. 
 

266. 

 

Dark Tiger (Темний Тигр), США 
(серед/1,7/50-80/округл/син) 
Урожайний, середньостиглий, «Indigo» томат, висотою до 170 см. Темно-фіолетові 
плоди, вагою до 90 гр., Трохи сплюснуті. Дивовижний, ніжний, пряний смак. 
Високий вміст антоціану. 
 

267. 

 

Datterini Yellow (Датерині жовтий) 
(св-ран/1,0/10-15/сливка/жовт/см=5+/ур=5++) 
Складні китиці у яких по 15-30 плодів, солодких та хрустких, смачних як цукерки. У 
деяких джерелах "Даттерині" перекладається як "Фінік", у нас багато років є сорт 
"Фінік жовтий". Ми не бачимо особливих відмінностей між ними. У різні роки, 
неоднакова погода та умови для зростання, ось і всі відмінності, безперечно 
унікальний сорт за якістю плодів, їх щільністю, і фантастичною врожайністю. Що 
цікаво, їх збереження так само унікальне. Всі плоди можна зірвати одного дня перед 
морозом, і весь цей час вони висять на кущах без будь-якої втрати якості. 
 
 
 
 
 
 

268. 

 

Datterini Green (Датерині зелений) 
(ран/1,8/10-15/овал/зел/см=5/ур=5) 
Сорт "Datterini Green". Смачні, дуже солодкі, врожайні. Високорослий, до 1,8м. 
Плоди зелені, з прозрачною шкіркою, солодкого , фруктового смаку, сочні. Не 
тріскаються від перепадів погоди. 
 
 



269. 

 

Debbie Blackburn (Дебі Блекбурн) 
(серед/1,5/250-350/окр-плос/рожев/см-5/вр-5) 
Середньорослий (висота куща 1,5 м), середньостиглий, дуже врожайний. Яскраво-
рожеві плоди вагою 250 – 350 гр, мають солодкий, дуже яскравий смак та соковиту 
м'якоть. Основна частина плодів рівна, плоскоокруглої форми, деякі мають невелику 
ребристість. Витривалий до розтріскування плодів, високої товарної якості за любої 
погоди, довго зберігається без зниження якості. Красиві, великі, картопляні листи. 
Як стверджують зарубіжні фахівці, томати з картопляним листям більш 
холодостійкі, ніж томати зі звичайним листям і, тому,  легше переносять холодний 
сезон або холодний клімат. 

270. 

 

Del Gato (Moruno de Anchuras) Дель Гато (Моруно-де-Анчо) 
(ран/1,8/15-20/округ/червоний/см=4+5/ур=5+) 
Ранній, високорослий, дуже врожайний сорт родом з Вільямартін, Кадіс, Іспанія. 
Округлі червоні плоди, вагою 15 – 20 грам. Дуже насиченого червоного кольору, не 
жорсткого, з тонкою шкіркою, може стріляти при розкушуванні плода. Приємний 
м'який смак із невеликою кислинкою. Рослини густі, сильно розвинені. Кисті прості 
та спарені до 15 плодів в одній. 
 

271. 

 

Del Tio Chan (Дель Тіо Чан, Дядьки Чана), Іспанія 
(серед/1,5/280-550/окр-плоск/червоний/см=5/ур=5+) 
Середньостиглий, високий, урожайний сорт. Потужні, добре облистяні кущі, з дуже 
великим урожаєм червоних плодів, вагою 250-550 грам. Плоди м'ясисті, соковиті, 
приємно ароматні, відмінного смаку. За смак ми поставили сорту 5 балів, за 
врожайність 5+. З огляду на іспанське походження сорту можна припустити, що він 
добре переносить жаркий клімат, спекотну погоду. 
 

272. 

 

Delicate (Ніжний) 
(серед/0,8-1,0/250-400/округл/червоний/см=5/ур=5+) 
Середньостиглий, дуже врожайний сорт. Плоди насиченого червоного кольору, 
глянсові, округлі з гранями, вагою 250-400 г, з дуже товстою шкіркою. Дуже 
м'ясисті, гелю та насіння мало. Смак малокислотний, дуже приємний, солодкий. 
Відмінний ринковий сорт. Кущі ґрунтовно завантажені одномірно великими 
плодами. Один із хітів сезону за красою плодоношення, за врожайністю, за красою 
плодів. Чарівність! 
 

273. 

 

Delicious Hunt Strain (Чудова лінія Ханта), США 
(серед/1,5/350-900/окр-плоск/рожев/см=5/ур=5) 
Середньостиглий, високорослий, високоврожайний супер сорт. Найпотужніші кущі 
обвішані великими плодами, середня вага яких 400 - 500 гр. У неврожайному на 
гіганти сезоні 2020 цей сорт був найбільш плідним. Плоди дуже м'ясисті, щільні, 
насиченого кольору, дуже соковиті, солодкі, з чудовим ароматом та чудовим 
солодким смаком. У сорті помічено невелику відмінність. На одному кущі були 
плоди червоні зовні, рожеві всередині, все інше однакове. Цей сорт є великоплідним 
варіантом сорту Delicious Red. Отриманий американцем Кертісом Джексоном, 
шляхом відбору насіння з найбільших плодів Delicious протягом кількох років. 
Насіння цього сорту отримано нами з Польщі. 

274. 

 

Delta Diver Green, США 
(серед/1,0/100-200/окр-плоск/строкат/см=4+/ур=5)  
Середньостиглий, середньорослий, високоврожайний сорт із зморшкуватим 
картопляним листям. Плоди округло-плоскі, середнього розміру, вага 100 - 200 гр., 
строкаті зелені з червоним та помаранчевим. М'ясисті, соковиті, прекрасного, 
багатого, фруктового смаку з легкою кислинкою. За смак щонайменше 4 бали. До 
осені стали солодші. 
 



275. 

 

Delta Diver, США  
(СР-пізнь/1,0/100-250/окр-ребр/жовт-строчок/см=4+/ур=5+) 
Низькорослий, середньо-пізній, суперурожайний сорт. Плоди плоско-округлі, жовті 
з оранжевими смужками, гарного смаку. Сорт ще не стійкий, ми мали кущі з 
плодами в зелену смужку. Насіння відібрано тільки з правильних кущів. 
 

276. 

 

Demit de Rosoy (Деміт де Росой) 
(серед-пізнь/1,5+/300-500/окр-плоск/червоний/см=5/ур=5) 
Сімейний сорт створений п'ятьма поколіннями садівників із сім'ї Деміт де Росой. 
Дуже великі плоди, у вересні 2018 року один із плодів цього сорту отримав 1-й приз 
за найбільший помідор на фестивалі овочів у Хаверскерку. Дуже щільна м'якоть із 
чудовим смаком. Дуже велика і сильна рослина. 
 

277. 

 

Depp's Pink Firefly (Розовый светлячок Деппа)     
(сред/1,5/до 800/окр-серд/розов/см-5/вр-5) 
Depp's Pink Firefly (Рожевий світлячок Деппа) 
Середньостиглий, середньорослий (висота куща 1,5 м), дуже врожайний сорт. Листя 
картопляного типу. Плоди красиві, рівні, округлі, злегка плескаті, деякі з легкою 
ребристістю, темно-рожевого кольору, вагою до 800 г. М'ясисті, чудового, 
яскравого, збалансованого і солодкого смаку на 5 балів, дуже відмінний баланс 
цукру та кислоти. 

 
278. 

 

Dester (Дестер), Німеччина 
(Серед/1,8/400-800/окр-плоск/рожев) 
Високорослий, високоврожайний сорт. Великі, одномірні, рожеві плоди-гіганти, 
злегка ребристі у плодоніжки, без плям. Усередині рожево-рожевий, відмінний 
солодкий смак та несильний, але дуже приємний аромат. Дуже м'ясистий, ніжно-
вершковий, соковитий, з маленькими насіннєвими камерами та малою кількістю 
насіння. Шкірка тонка. Супер сорт. На зарубіжних томатних сайтах цей сорт 
одержує лише найвищі оцінки. Час зберігання насіння прострочено, буде 
обновлено для каталога, в наступному році. 

279. 

 

Devil’s Garden 
(серед-пізн/0,5/50-120/окр-овал-груш/жовт-зел/см=5/ур=5+) 
Чудо сорт, низькі штамбові кущі, потужні, з темно-зеленим листям картопляного 
типу. Чим вище китиця, тим більше в ній квіток. У верхній частині куща немає 
листя, там на потужних квітконіжках суцільні гірлянди квіток, по 50 шт. в китиці. 
Плоди зав'язує не одночасно, але тримає до кінця. Якщо обривати стиглі плоди, то з 
одного міні кущика можна отримати масу плодів насиченого фруктового смаку, з 
солодкістю, без терпкості. 
 

280. 

 

Dinner Plate (Обідня тарілка) 
(серед/1,5/400-800/плоск-ребр/червоний) 
Сімейна реліквія Високий, середньостиглий, великоплідний сорт. Найврожайніший 
серед аналогічних гігантів сезону 2017. Відрізняється понад урожайністю та 
одномірністю плодів до самих заморозків. Середня вага його смачних плодів 400 – 
600 грн. Дуже смачний та ароматний, ідеально підходить для салатів та бутербродів. 
 



281. 

 

Dino Eggs, Green (Яйця Динозавра, зелені), США 
(серед/1,8/80-120/слив/строкато-зелений/см=4-5 /ур=5+) 
Високорослий, середньостиглий, високоврожайний сорт. Дуже потужні кущі з 
величезною кількістю плодів. Світло-зелені з помаранчевими плодами, з темно-
зеленими штрихами. Смак дуже хороший, фруктовий, відчувається і гарний 
солодкий смак і кислинка. У різний час сезону смак змінювався від 4 до 5 балів. 
 

282. 

 

Dirty Curty 
(серед/0,7/130-280/окр-плоск/червоний-син/см=5/ур=5+) 
Низькорослий, високоврожайний сорт. У центральній гроно близько 30 плодів на 
кожному кущі, в решті кистей по 7 плодів. Яскравий насичений колір, з чорно-
фіолетовими плямами навколо плодоніжки та на боках. Сорт унікальний 
незвичайною щільністю плодів, і вони дуже соковиті. Відчувається багатий аромат 
та кислинка. Нам дуже сподобався смак. 
 

283. 

 

Dirty Curty Брудні (Кури жовті) 
(серед/1,0/окр-плос/сині-жовт/см-5+/вр-5) 
(Середньостиглий, високорослий, висота куща близько 1,5 метри. Плоди плоско-
округлі з темно-синіми плічками і світлими і темними смужками, масою до 300 гр., 
чудові, солодкі та соковиті. Смакові якості на 5+ балів. Висока врожайність. 

284. 

 

Dix Doigts de Naples (Десять пальців з Неаполя), Італія 
(серед/1,5/50-70/подовж/червоний/см=4-5/ур=5+)  
Високий, середньостиглий, високоврожайний сорт. Плоди - глянсові, дуже 
насиченого червоного кольору, подовжені з носком. Малосочні, м'ясисті, м'які на 
дотик, але щільною оболонкою на розрив плода, без тріщин, солодкі, майже 
кислоти, масою до 70 гр. Дуже урожайний сорт. Весь кущ як одна величезна 
гірлянда. Плоди ідеальні для консервування. Вага плодів вимірювалася вагами, на 
око плоди даного сорту виглядають більше за реальні 70 гр. 
 

285. 

 

Dixie Golden Giant (Золотий Гігант Діксі) 
(серед/1,5+/300-600+/окр-плоск/помаранч/см=5/ур=5) 
Американська сімейна реліквія. Сорт високий, середньостиглий, урожайний. Дає 
високий урожай величезних смачних плодів. Солодкий, з фруктовим смаком. І не 
так пізно, як інші великоплідні сорти. У 2016 році, на томатному фестивалі в США, 
цей сорт увійшов до «Топ-10» за смаком, із понад 600 представлених учасниками 
сортів. 
 

286. 

 

Dixiewine 
(серед/1,8/290-720/окр-плоск/червоний/см=5/ур=5) 
Середньостиглий, високорослий, високоврожайний сорт, виведений Біллом 
Джефферсом у 2007 році, внаслідок схрещування "Brandywine" та "Neves Azorean 
red". Кущі потужні, з регулярним темно-зеленим листям. Плоди насиченого 
червоного кольору, глянсові, одновимірно-великі, вагою 300-500 г, без тріщин. 
М'ясисті, соковиті, дуже ароматні, дуже багатий смак, сильний. Просто вибух смаку 
в роті, з довгим присмаком. Багато хто вважає цей помідор ароматним. За кордоном 
лише позитивні відгуки. За всіма параметрами сорт одержав від нас «п'ятірки». 
Насіння цього сорту куплено нами в Німеччині. Від схрещування цієї чудової 
батьківської пари Білл Джефферс вивів ще один сорт, «Texwine». 
 



287. 

 

Donskoy (Донський)  
(серед/1,5/300-500/ребр/червон/см-5/вр-5) 
Високорослий (1,5м.), середньостиглий сорт. Висока врожайність великих плодів 
червоного кольору, вагою до 500 гр. Плоди пружні та м'ясисті, солодкі та дуже 
смачні, із чудовим ароматом. Плоди першого збору одномірні, вагою 350-500гр. На 
американському томатному форумі Tomatoville про цей сорт написані лише добрі 
відгуки. Значить, не тільки ми оцінили цей чудовий сорт. 
 

288. 

 

Dom Camillo et Peppone 
(ран/1,8/10-20/кругл/червоний/см=5/ур=5) 
Високорослий, ранній, урожайний сорт. Червоні вишневидні ідеально круглі плоди, 
яскраво-червоні, з відмінним сильним смаком, з гарним балансом цукрів та кислот, 
не цукерки, але й не кислі, приємно-ароматні. Можна зрізати китицею. У китицях по 
12-20 плодів відмінного товарного вигляду та якості. 
 

289. 

 

Domaine de Saint Jean de Beauregard 
(серед/1,5/200-500/окр-плоск/строкат/см=5/ур=5) 
Середньостиглий, високий, урожайний сорт. У важких кистях, плоди до 500 гр., 
Щільні, дуже яскравого забарвлення і зовні і всередині. Плоди м'ясисті, соковиті, 
смачні, солодкі, приємно ароматні. Солодкий сорт, що запам'ятовується! Насіння 
отримане з Франції. 
20грн. 

290. 

 

Domingo. Домінго – (США) 
(серед/1,5/700/окр-ребр/червон/см-5/вр-5) 
 Сімейна реліквія італійської родини. Високорослий, висота 1,5м. Середньостиглий 
сорт. Плоди червоні, одномірні, округлі, з ребрами, і дуже великі, широко округлі, 
до 700г, ребристі у плодоніжки, щільні. При нормуванні можуть сягати 1 кг і більше. 
Смак дуже приємний, солодкий, на 5+ балів. Чудові салати, соки та соуси. 
Врожайність дуже висока. Сорт красень, для виставок 
 
 

291. 

 

Dr. Carolyn (Доктор Керолайн) 
(ран-середов/1,8/15-18г/кругл/біл-помаранч/см=5+/ур=5+) 
Ранній, високорослий, напрочуд врожайний, дуже смачний сорт. Висота кущів на 
15.7.21 склала від 175 до 180 см. Кущі потужні, загущені, усипані невеликими 
гронами плодів, листя регулярне. Плоди зав'язує, незважаючи на будь-які аномалії 
погоди, без перепусток кистей і без перепусток плодів у китицях. Підраховувати 
кількість плодів або хоча б грон на одному кущі не ставив за мету, марно, їх занадто 
багато. Перші плоди у сезоні 2021 почали встигати 14 липня. Плоди щільні, без 
тріщин, одномірні, жовті з оранжевою засмагою, дуже гарні. Зібрані в компактні 
грона по 7 плодів. Плоди соковиті, феноменальний смак. Солодкі, як цукор, з дуже 
приємним незвичайним присмаком. Не томат, а нектар божий. За всіма параметрами 
ми поставили йому 5 балів. 
 

292. 

 

Dr. Carolyn, Pink (Доктор Керолайн, рожевий) 
(серед/1,5/30-50/округ/рожев/см=5+/ур=5) 
Високорослий середньостиглий сорт. Кущі мало облистнені, негусті, не потребує 
пасинкування. Плоди рожеві, вагою 30-50 гр., Пружні, щільні, м'ясисті, з чудовим 
приємним і дуже солодким смаком, просто цукерка. Насіння цього сорту куплено 
нами у Франції. 
 



293. 

 

Dr. Green (Доктор Грін) 
(серед/1,8/12-20г/кругл/зелений/см=5+/ур=5+) 
Середньостиглий, високорослий, дуже хворобостійкий сорт. Потужні кущі дуже 
високий на 5+ балів урожай. Довгі кисті, до 30 см, у яких по 25-50 плодів. 
Дивовижно солодкі, із фруктовим смаком, просто цукерка. За смак 5+ балів. 
 
 

294. 

 

Dr. Wyche's Yellow (Жовтий Доктора Віче), США 
(СР-піз/1,8/220-600/окр-плоск/помаранч/см=5+/ур=5)  
Високорослий, середньопізній, урожайний сорт. Помаранчеві плоди дуже 
насиченого кольору, дуже красиві, особливо в розрізі. Дуже щільні, дуже м'ясисті та 
дуже смачні. Чудовий освіжаючий смак, з відмінним балансом цукрів і кислоти. За 
красу, врожайність та смак, сорт отримав від нас по 5 балів. 
 

295. 

 

DSA 
(серед/0,7-1,0/130-260/окр-плоск/рожево-померанч/см=5/ур=5) 
Низькорослий, середньостиглий, урожайний сорт, випущений Бредом Гейтсом у 
2017 році, у нестабілізованому вигляді F4. Кущі компактні типу карликового дерева. 
Супер красиві фрукти. На помаранчевому фоні невизначені рожеві смуги. М'якуш 
жовто-жовтогарячий, мармуровий, з червоною серцевиною. Соковиті, смачні, 
солодкі, із чудовим солодким ароматом. Щедрий та регулярний збір урожаю в 
середині сезону. 
 

296. 

 

Duggin White 
(СР-ран/1,5+/100-200/окр-плоск/жовт-рожев/см=4/ур=5+)  
Середньоранній, високий, високоврожайний сорт-реліквія із США. Світло-жовті або 
зовсім білі, трохи прозорі плоди, іноді з рожевим рум'янцем та променями зовні та 
«мармуровою» трояндою в середині. М'ясиста та соковита м'якоть, м'який кислий 
фруктовий смак, ароматний, з солостинкою. Енергійно розвиваються з постійним 
зростанням. Особливо продуктивний із середини сезону до першого морозу. 
 

297. 

 

Dulcia, Чехія 
(зв-ран/0,3/60-100/округ/жовт-помаранч/см-5/ур-5) 
Сорт скоростиглого кущового томату для відкритого ґрунту. Низькорослий, 
штамбовий, дуже ранній. Плід золотий, круглий, масою 80-120 гр. Щільний, 
смачний, універсальне призначення. Повний аналог старого ґатунку «Північні» 
(«Північні»). 
 
 
 
  
 

298. 

 

Dwarf Antho Pink Panther (Карлик анто-рожева пантера). 
(серед/0,5/50-100/подовж/строкат/см=5/ур=5) 
Середньостиглий, дуже врожайний сорт, кущі заввишки до 50см. Красиві витягнуті 
плоди з носиком, що зачаровують своїм забарвленням: малиново-червоні з золотаво-
жовтогарячими штрихами і з густим насиченим фіолетово-чорним (антоціановим) 
засмагою з сонячного боку плоду, вагою до 100 гр. М'ясисті, малонасіннєві, солодкі, 
смачні, ароматні. Підвищена стійкість до хвороб. Дуже лежкі, зовсім не гниють, 
швидше висохнуть як родзинки. 
 



299. 

 

Dwarf Arctic Rose (Карлик Арктична троянда). 
(ран/0,4/90-150/окр-плоск/рожев-червоний/см=5/ур=5) 
Штамбовий карлик із листям картопляного типу. М'ясисті плоди з дуже добрим 
смаком. Найнижчий із карликів. Цей сорт входить у «ТОП-30» на смак у 
канадського селекціонера Джеффрі Кейсі (Jeffrey Casey). Жаль, що в його «Топ-30» 
сорти розташовані не за рівнем смачності, а за абеткою. Було б цікаво дізнатися, які 
сорти він вважає найсмачнішими. Хоча це також не показник. У нас інший ґрунт та 
інший клімат. 
 

300. 

 

Dwarf Awesome (Карлик Дивовижний) 
(серед/1,0/170-265/окр-плоск/біколор/см=5/ур=4) 
Середньостиглий, детермінантний, хворобостійкий сорт. Зморшкувате просте листя, 
врожайність вища за середню. Плоди красиві, двокольорові, оранжево-рожеві. У 
розрізі м'ясисті, багатокамерні, мармурові, соковиті, чудового, злегка терпкого, 
добре збалансованого смаку. Дуже ароматні. За смак сорт отримав від нас 5 балів, за 
врожайність 4. Насіння цього сорту куплено нами у Франції. 
 

301. 

 

Dwarf Beryl Beauty (Карлик Берилова Краса) 
(серед/1,0/120-200/кругл/зелений) 
Світлі зелено-жовті плоди, покриті червоним рум'янцем. Дуже дуже смачні, 
ароматні. Один з 9 карликів, що вийшли у світ у 2011 році. Час зберігання 
насіння прострочено, буде обновлено для каталога, в наступному році. 
 

302. 

 

Dwarf Caitydid (Карлик Кайтідід) 
(серед/1,0/200-500/окр-плоск/бікол/см=5+/ур=4) 
Новий сорт випущений у 2017 році. Як батьківські форми були використані "Pesty 
F1", "New Big Dwarf" і "Mortgage Lifter". Середньорослий, середньоврожайний, 
середньостиглий сорт. Плоди незвичайно щільні для двоколірних, дуже красиві, 
дуже смачні. З добре збалансованим смаком та приємним ароматом. Але 
врожайність у нас, на відміну від звичайних сортів, була середньою. Сорт добре 
підходить для контейнерного вирощування. 

303. 

 

Dwarf Crimson Sockeye (Карлик темно-червоний Сокай) 
(серед/0,5/150-250/окр-плоск/зел-рожев-строчок/см=5/ур=4+) 
Низькорослий, середньостиглий сорт. Потужний, але компактний деревоподібний 
кущ. Сорт випущений нещодавно в рамках проекту Dwarf Tomato. Як батьківські 
форми були використані Tidy F1, Pink Berkeley Tye Dye і Rosella Purple F4. Плоди 
середнього розміру, дуже красиві та декоративні. Насичений темно-рожевий колір із 
зеленими смужками. Соковита м'якоть із великою кількістю гелю. Смак – 
винятковий! 
 
 

304. 

 

Dwarf Egypt Yellow (Карлик єгипетський жовтий). 
(СР-пізн./1,0/200-400/окр-плоск/жовт/см=5/ур=4) 
Середньопізній, детермінантний сорт. Типовий карлик з зморшкуватим простим 
листям. Кущі густі, врожайність вища за середню. Яскраві та дуже красиві плоди, 
які можна легко зрізати гронами. Смак плодів збалансований, дуже приємний. За 
смак сорт отримав від нас 5 балів, за врожайність 4. Насіння цього сорту куплено 
нами у Франції. 
 

305. 

 

Dwarf Franklyn's County (Карлик округу Френкліна) 
(ран/0,6/25-35/окр-плоск-ребр/червоний/см=4-5/ур=4) 
Ранній, низькорослий сорт. Зморшкуваті картопляні міні листя. Плоди маленькі 
красиві міні біфштекси, плескаті з реберцями. Смак дуже яскравий, «вибуховий», із 
кислинкою. Його можна назвати дуже добрим або навіть відмінним. Дуже приємний 
аромат. Насіння цього сорту куплено нами у Франції. 
 



306. 

 

Dwarf Golden Heart (Карлик Золоте серце), Австралія-США 
(серед/1,0/120-150/серд/жовт/см=5/ур=5) 
Дуже врожайний сорт 2015 року із "Dwarf Tomato Project"! Середньорослий, з 
широким зморшкуватим листям. Плоди золотаво-жовті тупокінцеві серця, деякі у 
вигляді сплюснутих сердець, вагою 120 - 180 гр. Відмінний збалансований смак на 5 
балів. Дуже смачні. 
 

307. 

 

Dwarf Hannah's Prize (Карлик Приз Ханни) 
(серед/0,7/150-480/окр-плоск/червоний-строчок/см=5/ур=4) 
Середньостиглий, детермінантний сорт. Типові карликові «деревоподібні» рослини, 
з зморшкуватим регулярним листям. Врожайність вища за середню. Плоди красиві, 
строкаті, червоні з оранжевими смужками. М'ясисті, добре текстуровані, соковиті. 
Смак ідеально збалансований, багатий, насичений, терпкий, приємний несильний 
аромат. За закордонними даними деякі рослини можуть давати червоні плоди із 
зеленими смужками. Насіння цього сорту куплено нами у Франції. 
  

308. 

 

Dwarf Jade Beauty (Карлик Нефритова Краса) 
(серед/1,0/100/округ/зелений)  
Врожайний, середньостиглий сорт. Рослина висотою близько 1 м, з широким 
зморшкуватим листям, вимагає підв'язки і, можливо, помірного формування. Плоди 
округлі, рівні, помірно щільні, не розтріскуються, вагою 60 – 120 г, яскраво-зеленого 
кольору. М'якуш соковитий, дуже солодкий, відмінного смаку! Особливо смачні 
наприкінці сезону. При повному дозріванні змінюється щільність плодів, вони 
стають м'якими, а на зеленій шкірці з'являється легка рожева засмага. 
 

309. 

 

Dwarf Lemon Ice (Карлик Лимонний Лід) 
(ран/0,4/100-160/серц/жовт/см=4+/ур=5) 
Низькорослий, ранній, урожайний сорт. Дуже недавній сорт, випущений у рамках 
проекту Dwarf. Отримано з лінії «Nosy F1», схрещеною з «Роза Вітрів» та «Анна 
Банана російська». Кущі компактні. Плоди світло-жовті, з тенденцією до 
серцеподібності, вагою до 180 г, трохи прозорі, досить м'ясисті, смачні, з повним 
смаком і невеликою кількістю кислоти. Ідеальний смак якщо трохи підсолити. 
 

310. 

 

Dwarf Mr. Snow (Карлик Містер Сніг) 
(серед/1,0/200+/окр-плоск/жовт/см-5/вр-5) 
Сорт побачив світ у 2011 р. Середньорослий, середньостиглий, висотою до 1,2 м., 
врожайний сорт, з листям картопляного типу. Сильний, чудовий смак на 5 балів. 
Округлі плоди 150-350 гр, деже м’ясисті, щільні, в міру соковиті.  Дуже цікаве і 
хороше поєднання кислого із солодким. Плоди жовто-білі, часто з рожевою 
верхівкою та красивими рожевими променями. 

311. 

 

Dwarf Moliagul Moon (Карлик Моліагул місяць) 
(серед/0,6/50-120/окр-плоск/жовт/см=5+/ур=5) 
Сорт виведений з 2009 до 2017 року, в рамках "Dwarf Tomato Project". 
Представлений публіці у 2018 році. Плоди кольору слонової кістки, 
 від округлої до злегка плескатої форми, вагою 50-120 грам. Чудовий збалансований 
смак, в міру щільні та м'ясисті, сорт для насолоди. Компактна деревоподібна 
рослина, висотою 60 см, з зморшкуватим листям. 
 



312. 

 

Dwarf Orange Cream (Карлик Помаранчевий крем) 
(серед/1,2/120-240/окр-плоск/помаранч/см=5/ур=5) 
Середньорослий, середньостиглий, урожайний сорт. Нещодавній сорт, випущений у 
рамках проекту Dwarf Tomato. Отриманий схрещуванням сортів «Золотий карлик» 
та «Ельба». 
Плоди вагою 250 гр. зі світло-жовтогарячою шкіркою. Помаранчева м'якоть, 
соковита та м'ясиста, дуже солодкого смаку. Компактний деревоподібний тип куща. 
Листя картопляне. Хороша продуктивність. Може рости легко та красиво у 
великому горщику, але врожайність та розмір плодів будуть трохи меншими. 
 

313. Dwarf Parfait (Карлік Парфайт) 
(Середн/1,0/150-370/окр-плоск/жовт-зелений) 
Зовсім недавній сорт, створений у рамках проекту Dwarf Tomato Project. 
Велике, зморшкувате, картопляне листя. Екзотичний, багатий, солодкуватий, 
ананасний смак плодів. Для одних він буде чудовим, інші віддадуть перевагу 
традиційним кольорам і смаку червоних і рожевих помідорів. Це екзотика для 
гурманів. Екзотичний вигляд зовні та незвичайний колір усередині плода. 
 

314. 

 

Dwarf Pink Opal (Карлик Рожевий Опал) 
(серед/0,8/30-70/окр-плоск/рожев/см=5+/ур=5) 
Середньостиглий, детермінантний, високоврожайний сорт. Плоди рожеві, без плям, 
гнилі та тріщин, щільні, не гниють, транспортабельні. Вони дрібні, всього 30 – 70 
гр., але у них чудовий смак, дуже приємний, з гарною насолодою та приємним 
ароматом. Ці плоди для задоволення. Насіння цього сорту куплено нами у Франції. 
 

315. 

 

Dwarf Pink Passion (Карлик Рожева Пристрасть), Австралія - США 
(Серед/0,5/120-200/серц/рожев) 
Напівштамбовий, детермінантний, високоврожайний сорт із серії  Dwarf Tomato 
Project. Новинка 2015 р. Листя звичайне, зморшкувате. Плоди серцеподібні, рожеві, 
чудового солодкого смаку, м'ясисті, масою до 200 гр. Чудовий сорт! 
 

316. 

 

Dwarf Purple Heart (Карлик Пурпурне Серце), Австралія - США 
(Серед/0,7-1,2/150-300/серц/чорн) 
Сорт з 2015 року у Проекті «Dwarf Tomato Project». Енергійні детермінантні 
рослини, з зморшкуватим листям звичайного типу. Плоди мають форму серця, 
темно-пурпурового кольору. М'ясисті, з чудовим смаком, на 5+ балів та приємним 
ароматом. За смаком дуже схожий на стандартний «Serbian Oxheart», але м'якоть 
трохи щільніше. Дуже врожайний, дуже смачний, відмінний сорт! 
  

317. 

 

Dwarf Red Heart (Карлик Червоне серце) 
(серед/0,6/50-110/серц/червоний/см=4-5/ур=5+) 
Середньостиглий, низький, високоврожайний сорт. Листя просте зморшкувате. 
Плоди щільні, лежкі, без плям та тріщин. Форма плодів від серцеподібної до 
сливовидної навіть на одному кущі. Смак дуже насичений, вибуховий, солодкий із 
кислинкою, але якщо кущі перевантажені врожаєм, то високої насолоди в плодах 
можна не чекати. А кущі врожаєм прямо перевантажені. Насіння цього сорту 
куплено нами у Франції. 
 

318. 

 

Dwarf Rose Beauty (Карлик Чарівна Троянда) 
(серед/1,5/300-400+/окр-плоск/жовт) 
Високорослий, високоврожайний, чудовий сорт. Плоди дуже красиві, плоскоокруглі, 
жовті. Деякі плоди мають рожевий рум'янець або блідо-рожеву «шапочку». Дуже 
м'ясисті, чудового, м'якого, солодкого смаку. 

319. 

 

Dwarf Rumpelstiltskin 
(серед/0,6/80-120/окр-плоск/жовт-помаранч/см-5+ур-5) 
Високоврожайний сорт з низькими штамбовими кущами та з картопляним листям. У 
нас цей сорт отримав дуже добрі бали за всіма параметрами. Плоди дрібні, але 
своєрідно красиві, а смакові якості на 5+, дуже солодкі. Створено Блейном 
Хортоном. 
  



320. 

 

Dwarf Scarlet Heart (Карлик Червоне Серце) 
(ран/0,6-1,0/160-300/серц/червоний/см=5+/ур=5)  
Ранній, високоврожайний, напівштамбовий, з кущами висотою до 100 см. У нас 
були 2 кущі з висотою понад 1 метр, з аналогічними плодами, але ці 2 кущі ми 
відбракували. Листя регулярне, зморшкувате. Урожайність дивовижна, просто гора 
плодів. Плоди червоного кольору, серцеподібної форми, дуже смачні, 5+ балів, 
солодкі, м'ясисті та соковиті, приємно-ароматні. Насіння цього сорту куплено нами 
у Франції. 
 

321. 

 

Dwarf Sneaky Sauce (Карлик Підлий соус) 
(серед/0,7/100-170/слив-сердц/червоний/вк=5/ур=5) 
Середньостиглий, низькорослий, високоврожайний сорт з простим листям. Плоди 
пружні, червоні, м'ясисті, соковиті, відмінний, добре збалансований, м'який смак. 
Відрізняються гарною лежкістю. Прекрасно підійдуть для консервації та 
засолювання, соусів та томатної пасти, чудові для їжі у свіжому вигляді. Насіння 
цього сорту отримано з Франції. 

322. 

 

Dwarf Striped Balkan Tiger (Карлик Смугастий Балканський Тигр) 
(серед/1,6+/30-100/округл/червоний-син)  
Високорослий, середньостиглий, урожайний сорт. Підвищена стійкість до 
фітофторозу та тривалий, до заморозків, період плодоношення. У китицях по 6 - 9 
плодів, кущі обвішані плодами. Плоди дуже гарні, соковиті, солодкі, дуже смачні. 
Смак 5 балів, врожайність також 5 балів. Як і деякі інші синьоплідні сорти, може 
давати розщеплення та виявляти свою нестабільність. 
   

323. 

 

Dwarf Wild Spudleaf 
(серед/0,6/115-180/окр-плоск/рожево-фіол/см=4+/ур=5)  
Середньостиглий, низькорослий, високоврожайний сорт. Листя зморшкувате, 
картопляне. Плоди вагою до 180 гр., Гладкі, сплюснуті, пурпурні з зеленими 
плечима. Досить м'ясисті, дуже соковиті, смачні, з дуже приємним, багатим смаком. 
Можливо, сорт ще не стійкий, може дати плоди світлішого кольору. Насіння цього 
сорту куплено нами у Франції. 
 

324. 

 

E.T. 
(серед/1,2/150-300/окр-плоск/быколор) 
Середньорослий, середньостиглий, урожайний сорт. Плоди красиві, жовті з 
рожевими рум'янами, солодкі, смачні, масою 300 г, плоско-округлі. Дуже 
врожайний, декоративно-красивий, смачний, чудовий сорт, його походження нам 
невідоме. 
 

325. 

 

Earl's Faux (Фальшивый Эрла)       
(сред/1,8/до 800/окр-плоск/розов)    
Earl's Faux (Фальшивий Ерла) 
Автор сорту Earl Candenhead з Огайо. Середньостиглий, високорослий (висота куща 
1,8 м), великоплідний, урожайний сорт. Рослини з картопляним листям. Плоди 
багатокамерні рожеві біфштекси, плоскоокруглої форми, масою 250- 600 гр. 
відмінного солодкого смаку та добре збалансованого приємного аромату. Чудовий, 
дуже врожайний сорт! 

326. 

 

Early Detroit (Ранний Детройт) 
(сред/1,8/120-200/округ/красн/см-5/вр-5) 
Early Detroit (Ранній Детройт) 
Старий комерційний сорт, який з'явився ще 1916 року. Середньостиглий, 
високорослий (висота куща 1,8 м), високоврожайний. Округлі, одномірні, рожеві, 
гладкі плоди, кольору, вагою 120 – 200 гр. Плоди мають вишуканий аромат, 
соковиті, солодкі, відмінно йдуть у салати та в консервацію. Чудова якість плодів, 
лежкі, не тріскаються. Смачний сік вгамовує спрагу. Смак зрілих плодів 5 балів. 

 



327. 

 

Early Wonder (Раннє Чудо) 
(ран/0,6/80-140/округл/рожев/см=4/ур=5+)  
Низькорослий, ранній високоврожайний сорт. Велика кількість плодів товарної 
якості, без плям і тріщин, із щільною та пружною консистенцією. Можуть висіти на 
кущах тривалий період без втрати якостей, що дуже важливо для великих плантацій. 
Відрізняється дружнім дозріванням плодів. Плоди м'ясисті, помірно соковиті, 
насиченого рожевого кольору. Смакові якості досить добрі, на тверду четвірку. 
Відмінний сорт для ринку. 
 

328. 

 

Egg York (Яйце Йорк) 
(ран/1,8/15-20/кругл/жовт/см=5+/ур=5) 
Ранній, високорослий, високоврожайний сорт із незагущеними кущами. Яскраво-
жовті вишні нагадують яєчні жовтки за розміром, кольором та формою. Плоди дуже 
солодкі, чудового смаку та аромату, середньої щільності, без тріщин та плям. 
 

329. 

 

Egg York Green (Яйце Йорк зелений) 
(ран/1,0/25-50/окр-плоск/зелений/см=5+/ур=5) 
Ранній, досить відомий у США сорт. Плоди невеликого розміру вагою від 25 до 50 
грамів. Зелено-жовті, пружні, щільні, лежкі, дуже солодкі, на 5+ балів. У сезоні 2021 
року у нас виросли невисокі, близько 1 метра кущі. 
 

330. 

 

Ei von Phuket, Таїланд 
(серед/1,8/25г/сливка/рожев) 
Високорослий, середньостиглий, дуже врожайний, рідкісний сорт. Плоди-
хамелеончики. Спочатку, як зазвичай зелені, потім білі, потім блідо - рожеві і при 
повному дозріванні приймають рожеве забарвлення, м'ясисті з товстою оболонкою, 
не дуже солодкі, як сорти цукерки, але смачні, малокислотні, щільні і не 
розтріскуються. 

331. 

 

El-Amar (Ель-Амар), Палестина 
(серед/1,5/200-500г/окр-плоск-ребр/рожев) 
Дуже рідкісна, стара, що передавалася з покоління до покоління, сімейна реліквія з 
Палестини. Сорт дуже врожайний, стійкий до періодичних дефіцитів води. Плоди 
великі, м'ясисті, з добре збалансованим солодким смаком та неймовірним томатним 
ароматом, масою до 500 гр. 
 

332. 

 

Elma Blue (Синя Ельма) 
(серед/0,6/60-120/округл/синій) 
Верхівка плода з помаранчевою плямою, решта темно-синя, в стиглості коричнева. 
Пухнасте листя і плоди, дуже декоративно виглядають і кущі. Врожайність та краса 
на 5 балів, смак добрий на 4. 
 



333. 

 

Elmer's Old German (Старий німецький Елмера), США 
(серед/1,8/230-700/окр-плоск/рожев/см=5/ур=4) 
Середньостиглий, високорослий сорт. Стара сімейна реліквія з Німеччини. 
Врожайність вища за середню. Дивовижний сорт, Плоди блідо-рожеві, округло-
серцеподібні, з гранями або ребрами, м'які, без тріщин. М'ясисті, дуже соковиті та 
дуже солодкі, смачні приємно-ароматні. За смак ми поставили сорту тверді 5 балів. 
Плоди не тріскаються і не гниють, тому з перезрілими плодами поводитися потрібно 
обережно. Один із персональних фаворитів Гарі Ібсена. 
 

334. 

 

Emerald (Ізумруд) 
(серед/1,8+/20-30/округл/зелений/см=5/ур=5)  
Середньостиглий, високорослий, урожайний сорт, тривалого до заморозків 
плодоношення. Непогано переносить затінення. Смак насичений, солодкий, 
фруктовий, пряний, привабливий. Вам не вдасться з'їсти один плід, після першого 
обов'язково захочеться ще. Дуже сильний, приємний, пряний аромат. Достатньо 
розрізати ножем 1 плід, щоб сік, що потрапив на руки, потім приємно пах години 
дві. Виявилися дуже смачними у консервації, особливо у підсолодженому 
томатному соку. Плоди відрізняються відмінною лежкістю. Зірвані 26 вересня 
(перед заморозками 2018 р.) вони без проблем долежали до використання 21 
листопада. Головне зірвати плоди без їхнього пошкодження, краще з хвостиками. 
Покладіть плоди в коробку так, щоб вони не пошкоджували один одного висохлими 
хвостиками, і буде Вам щастя. Цей чудовий сорт має недолік, - тонка шкірка. Плоди 
легко лопаються при натисканні. Будьте обережнішими. Можливо, плоди краще 
обривати трохи раніше, ніж вони повністю встигнуть. Але коли Ви зрозумієте 
особливості цього сорту, у Вас з ним не буде проблем, і він стане одним із Ваших 
улюбленців. 
У 2019, 2020 та 2021 роках у нас виростало по кілька самосіянців, які з плодів впали 
на землю восени. Я вирішив спостерігати, що з них виходить. Вони нормально 
сходили, наздоганяли томати висаджені розсадою, виростали до 2,5+ м., добре 
плодоносили з відставанням від розсадних всього на 1-2 тижні, чудово чинили опір 
посухі та хворобам. Навіть найперші (нижні) листя залишалися на них здоровими 
весь сезон.  

335. 

 

Epstein's Potato Leaf (Картопляний Лист Епштейна) 
(Серед/0,7-1,0/300-600/окр-плоск/рожев) 
Батьківщина сорту – Великобританія. Одномірні гіганти з дрібними, але глибокими 
реберцями біля плодоніжки. Є свідчення про вагу плода 1500 гр. Плоди соковиті, 
солодкі, смачні. Максимальна вага плоду, у неврожайний на гіганти 2017 рік, за 
відсутності поливу, у нас була 600 гр. Лист картопляний. 
 

336. 

 

Esguenaver (Стиснутий), Франція. 
(СР-пізн/1,8/120-180/окр-плоск/червоний/см=5/ур=5) 
Високий, урожайний, середньопізній сорт. Потужні негусті кущі із товстими 
стеблами. Плоди одномірні, дуже щільної консистенції з товстою шкіркою. Хороші 
для зберігання та перевезення на далекі відстані. Досить м'ясисті, не дуже соковиті 
плоди, з чудовим солодким смаком та приємним ароматом. Зрілі плоди без плями у 
плодоніжки. 

337. Eva's Amish Stripe (Смугастий Єви Аміш) 
(серед/1,6+/340-700/окр-плоск/біколор/см=5+/ур=5+) 
Сорт томатів від громади амішів із Пенсільванії (США). Середньостиглий, 
високоврожайний, високорослий сорт. Стебла середньої товщини, їх небагато, кущі 
незагущені. На 22.6.21 кущі сформували по 9 – 14 квіткових китиць. У сезоні 2021 
року перші плоди почали встигати 28 – 30 липня. Про такі сорти кажуть, солодкі, як 
мед. Дивовижна одномірність плодів. Красиві, апетитні, просто казка. Зовні 
помаранчево-рожеві, в розрізі дуже красиві, теж рожево-помаранчеві двокольорові, 
мармурові, дуже м'ясисті, багатокамерні, досить соковиті, щільні, смачні. Хіт сезону 
з урожайності та одномірності плодів. Дрібних плодів на кущах немає. 

338. 

 

Eva's Yellow Heart (Жовте серце Єви) 
(серед-ран/1,4/300-700/жовт/сердець/см-5/ур-5) 
Високоврожайний, високорослий, середньостиглий, супер сорт. Листя тонке, але 
сорт підходить для теплиць. Плоди великі світло-жовті, у формі серця, масою до 700 
г, м'ясисті, малонасіннєві. М'якуш щільний, маслянистий, солодкий, з фруктовим 
присмаком. 
 
 



339. 

 

Evan's Purple Pear (Пурпурна груша Еванса), США 
(Серед/1,5/90-130/груш/пурпур/см=4/ур=5)  
Високий, середньостиглий, урожайний сорт з картопляним листям. Ще одне дітище 
Бреда Гейтса. Плоди невеликі, грушоподібної форми, темно-червоного кольору. 
М'ясисті, щільні, відмінного смаку із чутливою кислинкою. Ідеальні для кулінарії та 
консервації. 
 

340. 

 

Evergreen, США 
(серед/1.5/150-350/окр-плоск/зел/см=4/ур=5) 
Насіння цього сорту почало продаватися в Огайо (штат США) ще в 1956 році. 
Середньостиглий, високий, високоврожайний сорт. Плоди від 150 до 350 грам, 
зелені з янтарним рум'янцем та світло-зеленою м'якоттю. Щільна та соковита 
м'якоть, з дуже приємним фруктовим смаком на 4 бали. Чудова врожайність. 
 

341. 

 

Evil Olive 
(СР-пізнь/0,7-1,0/25-55/окр-овал/зел-померанч/см=4/ур=5) 
Середньопізній, детермінантний, урожайний. Кущі низькі до 1-го метра з простим 
листям. Нижнє гроно як у сорту «Ювілейний Тарасенко», близько 50 або більше 
одномірних плодів неоднакової форми та незвичайного кольору. Зелено-
жовтогарячі, з темними зеленими смужками. У розрізі коричневий, помаранчевий, 
зелений та червоний. Смак незвичайний, фруктовий, терпкий, зі слабкою 
кислотністю та помірною насолодою. Хороший, але складний для точного 
визначення. Насіння куплено у Франції. 
  

342. 

 

Extravagante Rouffiange 
(серед/1,8+/90-130/округл/зел-син-строкат/см=4+/ур=5+)  
Високорослий, середньостиглий, врожайний сорт. Дивовижно красиві плоди, у 
плодах є зелені, червоні, коричневі, чорні та сині кольори. Один із найкрасивіших 
сортів у своїй категорії. Опушене листя та плоди. Смак насичений, відмінний, дуже 
сильний, вибуховий, але з помітною кислинкою. Можливо, краще використовувати 
для консервації та при приготуванні якихось страв. Куплений у Нідерландах. Якщо 
вирощувати кущ без пасинкування, то врожайність буде фантастичною! Весь кущ 
зверху до низу обвішаний гірляндами щільних без тріщин плодів з товстою 
оболонкою. Чи не гниють, лежкі. Кущам потрібні дуже міцні опори та гарна 
підв'язка.  
 

343. 

 

Faelan's First Snow (Перший сніг Філейна) 
(серед/1,5/230-350/окр-плоск/пурп/см=4/ур=5)  
Середньостиглий, високий, дуже врожайний, хворобостійкий сорт. Кущі потужні, з 
темно-зеленим листям. Плоди красиві, щільні, без тріщин та плям, приємного 
пурпурового кольору. Лежкі, не гниють. Смак фруктовий, насичений, кисло-
солодкий, дуже приємний аромат. Насіння цього сорту отримане нами із Франції. 
 

344. Fantôme du Laos (Привид Лаосу) 
(серед/250-420/округл/білий/см=5/ур=4) 
Сорт родом із Лаосу. Рослина міцна. Плоди середнього розміру, злегка плескаті. 
Його колір коливається між білим та напівпрозорим жовтим. У зрілості на сонці 
плоди жовтіють. З іншого боку, якщо плоди знаходяться під листям, вони 
зберігають світліший колір, іноді близький до білого. Цей сорт переважно 
вживається у салатах. Смакові якості на 5 балів. Дуже м'ясисті, з гарним балансом 
цукрів та кислот, м'який смак, підсоленим буде смачніше, сіль додасть гостроти 
смаку. У Лаосі існує легенда про цей сорт: «У повний місяць мешканці села 
поміщали його плоди на підвіконня, при наближенні привидів він стає 
флуоресцентним, відганяючи цим примар». Насіння нам прислали з Франції, дуже 
старі, і з усіх насіння у нас виросло всього 2 рослини. З наших свіжих насіння 
результат буде кращим. 



345. 

 

Faribo Golden Heart (Золоте серце Фарібо), США. 
(СР-пізнь/0,9/200-320/кругл/оранж/см=5/ур=5) 
Невисокий, середньо-пізній, врожайний сорт. З'явився у продажу 1955 року в 
Міннесоті (США). Потужні, густі, сильно облистяні кущі. Попри свою назву плоди 
цього сорту досить круглі, іноді злегка розтягнуті. М'якуш щільний і м'ясистий, 
насиченого оранжевого кольору. Дуже насичений, «вибуховий», кисло-солодкий 
смак, де відчувається і хороша насолода, і хороша кислинка, і хороший післясмак. З 
сіллю буде просто краса. Деякі наші гості відчули у ньому горіховий аромат. 
Стійкий до кільцевих тріщин плодів. 
  

346. 

 

Federle 
(серед/1,7/150-230/подовж/червоний/см=5+/ур=5) 
Середньостиглий, високорослий, дуже врожайний американський сорт із Західної 
Вірджинії. Кущі негусті, але обвішані плодами. Плоди яскраво-червоні, довжиною 
15 см і більше, м'ясисті, насіння мало, практично «сухі», без сока. Ідеальний томат 
для сушіння. Буде добрий у переробці на кетчупи та інші томатопродукти. Чудовий, 
багатий, томатний, солодкий смак. Припускаємо, що найсолодший серед аналогів. 
Насіння цього сорту куплено нами в Польщі. 
   

347. 

 

Fernando (Фернандо) 
(серед/1,5+/400-850/окр-плоск/червоний/см=4+/ур=5) 
Середньостиглий, високий, дуже врожайний сорт. Кущі потужні, але не дуже густі. 
Плоди великі та дуже великі, вагою від 400гр. Форма плодів скоріше серцеподібна зі 
зрізаним конусом. М'ясисті, середньо соковиті, малокислотні, дуже хорошого 
томатного смаку та аромату, з сильним присмаком. Трохи підсолені ще смачніше. 
Врожайність 5 балів, смакові якості від 4+ балів у холодну частину сезону, у теплу 
вищу. 
 

348. 

 

Fish Lake Oxheart (Бичаче серце Рибного Озера), США 
(Серед/1,8/200-600/окр-серц/рожев) 
Високорослий, високоврожайний, середньостиглий, дуже добрий сорт, один з 
найкращих в сезоні. Плоди великі, до 700 гр., Рожеві, міцні, з дуже насиченим 
кольором м'якоті, хорошої товарної якості, м'ясисті, не гниють швидко, дуже 
ароматні. Відмінний яскравий смак з підвищеним вмістом цукру. Смачний сік 
вгамовує спрагу з хорошим балансом цукру та кислот. За якість плодів, смак, та 
врожайність, сорт отримав від нас по гарантованих 5 балів. 

 
349. 

 

First Mate (Перший помічник) 
(серед/1,0/150-200/окр-плоск/пурпур) 
Середньорослий, середньостиглий урожайний сорт родом із США. Отриманий від 
схрещування сорту "Lucky cross" та невідомого сорту. Стабілізацію виконано 
Міллардом Мердоком. З інших ліній від цього схрещування виведені сорти: "Black 
Mamba", "Black Magic", "Martha Logan" і "Captain Lucky". Багатобарвні плоди з 
чорними тонами, як у «Back Pineapple». У м'якоті дуже багато яскраво-рожевого 
кольору. Смакові якості чудові. При перезріванні втрачає смак. 
 

350. 

 

Flander's Contrast (Контрастний Фландера) 
(серед/1,5/90-120/груш/син-зел /см=5/ур=5+)  
Високий, середньостиглий, урожайний сорт. Плоди грушоподібної форми та 
незвичайного забарвлення, жовто-зелені з фіолетово-коричневими плечима. 
Соковиті, солодкі, фруктово-ароматні, смачні. Сорт ще  не стійкий, дає розщеплення 
інші форми. У тому числі і з жовто-зеленими без синього кольору, і з чисто 
зеленими плодами. Але смак у всіх м'який, дуже приємний. Насіння цього сорту 
отримано зі США. 
 



351. 

 

Flathead Monster Pink (Рожевий плоскоголовий Монстр) 
(серед/1,2/250-500/окр-плоск-ребр/рожев) 
Походження сорту досі залишається загадковим та є предметом суперечливої 
інформації. Середньорослий, середньостиглий, урожайний, великоплідний сорт. 
Плоди рожеві, багатокамерні, м'ясисті, смачні. М'ясисті плоди з гладкою, блискучою 
шкіркою та чудовим солодким смаком 
 

352. 

 

Flaschen Tomaten (Фляшен Томатен) 
(серед/1,8/30-50/подовж/червоний/см-5/вр-5+) 
Отримано розщепленням німецького гібрида Corianne F1. Це розгібридизована лінія 
"фляшен томатів". Насіння дає дуже мало! Але вражає врожайністю та солодким 
смаком. Плоди напрочуд блискучі, подовжені, не дуже соковиті, з великим вмістом 
сухих речовин. Хороші для в'ялення. Плодоносить до морозів. Дає величезні китиці 
плодів. Листя дуже мало, зате довгих китиць з плодами величезна кількість. 
Суперврожайний сорт – з куща отримаєте відро помідорів. Універсальний томат 
можна вживати у свіжому вигляді, солити, консервувати і навіть в'ялити. 

353. 

 

Frankstein's Black (Чорний Франкштейн), США 
(пізнь/1,8/200-500/окр-плоск/коричн) 
Цікавий чорний помідор з великими плодами, які важать до 500 г. Плоди мають 
темно-червону, пурпурно-чорну шкірку. 
Високорослий, пізньостиглий, дуже врожайний сорт. Плоди округло-плоскі, 
червоно-коричневого кольору вагою до 500 гр., дуже гарного смаку та аромату. 
Смак солодкий із помітною кислинкою на 5 балів. 
 

354. 

 

Frazier's Gem Dwarf (Карлик Самоцвіт Фрейзера), США 
(серед/0,7/120-240/округл/червоний/см=5/ур=5+) 
Середньостиглий, низькорослий, високоврожайний сорт, тривалого плодоношення. 
Міцні кущі заввишки до 70 см., обвішані плодами-самоцвітами, виглядають дуже 
декоративно. Плоди червоні, дуже красиві, високої товарної якості, найкращі цього 
сезону серед аналогів. Спочатку зелені плоди, потім жовті, потім помаранчеві і в 
кінці стають червоними. І вся ця гірлянда на одному кущі. Усередині плоди рожеві, 
а не червоні. Дуже соковиті, з товстими стінками та перегородками, досить м'ясисті. 
Плоди солодкі, з чудовим збалансованим смаком. Дуже смачні, на 5 балів. А краса 
плодів та врожайність на 5+. 
 

355. 

 

Freckled Child (Дитина з ластовинням) 
(серед/1,5/90-200/округл/біколор/см=5/ур=4) 
Середньостиглий, високорослий сорт. Рослини не загущені, листя регулярне. Цього 
невдалого сезону була врожайність вищою за середню. Плоди помаранчеві з 
рожевою, соковиті, з вираженою насолодою, чудового смаку та дуже приємного 
аромату. За інформацією від колег, вони мають цей сорт ДУЖЕ врожайний. 
 

356. 

 

Fred's Tie Dye, Австралия - США 
(сред/0,7/180-450/окр-плоск/пурп-пёстр)  
Низкорослый, среднеспелый сорт из проекта «Dwarf Tomato Project». Плоды 
плоскоокруглые, розового цвета c зелёными полосками. Достаточно мясистые, 
сочные, отличного вкуса с приятным ароматом. Вкусный, необычно красивый и 
привлекательный. 
 



357. 

 

Fruity Cherry (Фруктова вишня) 
(ран-серед/1,8/15-17 г/кругл/червоний/см=5+/вр=5+) 
Ранньо-середній, високорослий, хворобостійкий, суперурожайний сорт. Кущі 
потужні, загущені, плодами посипано весь кущ. Спочатку плоди зелені, потім 
жовто-жовтогарячі, і в кінці червоні. І все це одночасно на одному кущі. Виглядає 
дуже красиво. У гронах по 7-12 плодів. Плоди - круглі чері. Мають сильний, яскраво 
виражений аромат та дуже солодкий фруктовий смак. За смаком можна поплутати з 
виноградом. 
 

358. Fuego Rosa (Вогняна троянда), США 
(серед/1,5/100-200/подовж/строкат/см=4+/ур=5) 
М'ясиста та щільна, соковита мармурова м'якоть вершкової консистенції. 
Солодкуватий із невеликою кислотою, але не кислий, фруктовий смак. Плоди 
насичено рожевого кольору з оранжево-зеленими смугами, без тріщин, лежкі. 
Чудово виглядають і в банку, і на столі. Дуже урожайний сорт. 
  

359. 

 

Fuego Verde (Зелений вогонь), США. 
(серед/1,8/40-80/подовж/строкат/см=5/ур=5) 
Середньостиглий, високорослий, високоврожайний сорт створений компанією 
Artisan Seeds, США. Потужні, густо облистяні рослини. Листя з блакитними 
відблисками, плоди строкаті, жовто-зеленого кольору, з темно-зеленими штрихами. 
Плоди щільні, без тріщин, пружної консистенції, соковиті. Смак чудовий, гострий, 
фруктовий, незвичайний. Є і хороша солодкість, і кислинка. Для посилення смаку, 
краще їсти підсоленими. 
 

360. 

 

Fuzzy Wuzzy 
(ран-сер./0,5/20-50/слив/червоний-строкат) 
Низькорослий, ранньо-середній, урожайний сорт. Плоди та листя із загущенням. 
Плоди трохи подовжені, з носиком, вагою до 50 гр., Червоні в жовту смужку, дуже 
смачні. Хороші для їжі та для консервації. 
 

361. 

 

Gail 
(серед/1,8/190-350/окр-ребр/жовт/см=5+/ур=5) 
Новий сорт, створений та розроблений Біллом Джефферсом. Отриманий 
схрещуванням сортів «Зелений гігант» + «Жовтий підводний човен». Сорт ще 
нестійкий, особливо з погляду кольору. Деякі кущі можуть давати зелені плоди. 
Кущі потужні, високі, врожайні, з картопляним листям. Плоди округло-плоскі, 
ребристі навколо плодоніжки, вагою 200 – 300 г, без тріщин. Дуже соковиті, м'які, 
дуже солодкі. Дуже сподобався до смаку. Жовтий помідор був визнаний найкращим 
у 2014 році під час опитування серед користувачів Doc & Katies Garden. Насіння 
зібране нами лише з жовтих плодів. 

362. 

 

Galbene Durdun, Румунія 
(серед/1,2/120-250/округ/помаранч/см=5/ур=5) 
Середньостиглий, середньорослий, високоврожайний сорт. Сімейна реліквії 
Румунського походження, що вирощується у селі Севестрені біля підніжжя Карпат. 
Плоди помаранчеві, масою від 120 до 250 г, округлі, злегка ребристі, без тріщин і 
плям у плодоніжки. М'ясисті, середньої щільності, чудового солодкого смаку, з 
приємним ароматом та післясмаком. Старий добрий томатний смак. 
 

363. 

 

Garden pearl (Садові перли) 
(ран/0,3/20г/овал/рожев) 
Цей сорт на сонячному підвіконні можна вирощувати як кімнатний. На такому 
маленькому кущику неймовірна кількість плодів. Кущі всіяні плодами наче 
перлами. Перламутрово-рожеві, чарівні плодики, незвичайної краси. Плоди солодкі, 
досить щільні, дозрівають дружно. Час зберігання насіння прострочено, буде 
обновлено для каталога, в наступному році. 
 



364. 

 

Gardener's Delight (Захоплення Садівника, чері) 
(ран/2,0/15-20/кругл/червоний) 
Насіння цього сорту отримано нами із США. Років 15 тому, ми вже мали цей 
відмінний сорт черрі. Тепер він нам сподобався знову. 
Плоди дуже насиченого кольору, глянсові, з відмінним смаком та ароматом. Плоди 
можна зрізати кистями. Дуже сильна рослина з великою масою плодів. 
 

365. 

 

Gardener's Sweet Heart (Солодке серце садівника) 
(СР-ран/1,8/10-20/серц/червоний/см=5/ур=5) 
Виведений Віллом Бонсаллом у США. Випущений у світ у 2014 році. 
Середньоранній, високорослий, дуже врожайний сорт. Декоративні кущі, де замість 
квітів плоди, мініатюрне картопляне листя, вони зовсім не помітні на тлі великої 
кількості плодів. Спарені грона, в яких найчастіше 24 плоди. Чарівні маленькі 
плоди-серця, дуже щільні, блискучі, насиченого червоного кольору. З чудовим, 
солодким смаком та приємним ароматом. 
 

366. 

 

Gargamel (Гаргамел) 
(серед/1,5+/70-120/сливка/син-строкат) 
Високий, середньостиглий, урожайний сорт. Плоди червоно-фіолетові з 
помаранчевим, чудова краса. Плід вагою близько 100 г, усередині червоний, дуже 
соковитий, стінки середні, багатокамерний, м'ясистий, насіння багато. Дуже гарний, 
але звичайний, томатний смак, без екзотики. Для всіх видів переробки та щоденного 
вживання, у свіжому вигляді або в салаті. Селекціонер Phil Seneca. 
 
 

367. 

 

Gary O’Sena (Гарі О’Сена, Джері О’Сена), США 
(серед/1,8/300-700/плоск-округ/чорн) 
Високорослий, врожайний супер сорт селекції Кейта Мюллера (Keith Mueller). 
Великі плоско-округлі та човноподібні фіолетово-чорні плоди вагою до 700 г. 
М'ясисті, соковиті, чудового смаку та приємного аромату. За смак ми дали йому 5 
балів. Листя картопляного типу. Цей сорт за багатьма параметрами був у нас 
найкращим серед чорноплідних томатів у сезоні 2016. 
 

 
 

368. 

 

Geante De Hott (Гігант з Хотта) 
(серед/1,5+/400-800/окр-плоск/червоний/см=5/ур=5+) 
Сорт отриманий із Франції. Про нього є мало інформації, і його походження нам 
невідоме. Середньостиглий, високорослий, з товстими стеблами, кущі сильно 
облистяні, з одномірними плодами – гігантами. Просто стіна плодів та листя. Все 
вагою по 400 – 800 гр. і до кілограма, пружні на дотик. Ті, що мають дуже хороший 
аромат і смак. Смак залежить від кількості тепла та сонця. Щільна м'якоть з 
невеликою кількістю насіння та відмінним ароматом старих помідорів, чудовий 
малокислотний смак.  Перезрілі плоди соковиті, без тріщин, навіть цього 
екстремального сезону 2021. Один з хітів сезону. Одне з перших місць за 
врожайністю та одномірністю серед гігантів. 
 



369. 

 

Georgia Streak (Джорджія смугаста) 
(Серед/1,5/300-400++/окр-плоск/біколор/см=5/ур=5) 
Високий, середньостиглий, урожайний сорт. Плоди помаранчеві з червоним, 
м'ясисті, мармурова м'якоть, чудовий солодкий смак та відмінний аромат, 
малонасіннєві. Розсада дуже міцна та здорова. Один з найкращих за 
хворобостійкістю. У розпал сезону, після дощів жодного хворого листочка, які 
завжди темно-зелені. За всіма параметрами, один із найкращих сортів нашої 
колекції. 
  
 

370. 

 

 

Geranium Kiss (Поцілунок Герані) 
(серед/1,0-1,2/15-25/серд/червоний/см=4/ур=5+) 
Середньо та низькорослий, середньостиглий, супер врожайний (у штучному 
обчисленні) сорт. Відрізняється величезними китицями плодів. Кущ досить 
компактний, але в кистях по 50 – 100 квіток та зав'язей. Акуратні плодики з 
«носиком», нормального томатного смаку, красиво виглядають у консерваціях, дуже 
щільні та лежкі, можуть довго зберігатися на кущах. Не всі квіти зав'язуються 
одночасно. Плодоношення розтягнуте до морозів. При частому збиранні врожаю і 
плодів буде значно більше, і смак буде кращим. Для посилення смаку та солодкості 
потрібно хоча б зрідка збирати врожай. А ми, з деякими сортами, це робимо один 
раз наприкінці сезону. Тоді й дегустуємо при збиранні. Може це і неправильно, але 
коли йдеш томатним полем з сотнями сортів, встигаєш «під зав'язку» 
надегустуватися ще до середини поля. 
 

371. 

 

German Giant (Німецький Гігант, Німецький Гігант) 
(серед/1,3/400-600+/окр-плоск/рожев/см=5/ур=5) 
Середньостиглий, середньорослий сорт. Кущ потужний, розлогий, вгору сильно не 
тягнеться. Велике картопляне листя. Висока врожайність, плоди великі, 
плоскоокруглі, дуже смачні, неймовірно ароматні біфштекси темно-рожевого 
кольору. Окремі вагою 1 кг. Солодкий багатий смак. Сорт користується заслуженою 
любв’ю і в нас, і в закордонних любителів томатів. На своїх форумах вони його 
дуже хвалять. 
 
 

372. 

 

German Queen (Королева Німеччини) 
(серед/1,8/250-600/окр-плоск/рожев/см=5+/ур=5)  
Середньостиглий, високорослий, високоврожайний сорт. Сімейна реліквія з 
Німеччини, з великим картопляним листям. Плоди великі, вагою 250 – 600 гр., 
пружні, рожевого кольору. Дуже м'ясисті, соковиті, мають напрочуд багатий, 
чудовий і добре збалансований смак. За смак ми поставили б цьому сорту 6 балів (з 
п'яти), настільки він смачний. А за красу та врожайність по 5 балів. Дуже 
популярний сорт, відомий своїм багатим смаком. Насіння цього сорту куплено нами 
в Німеччині.    

373. 

 

German Striped (Німецький Смугастий, Німецький Смугастий) 
(серед/1,8/400-960/окр-плоск/біколор/см=5+/ур=5) 
Високорослий, середньостиглий, дуже врожайний сорт. Перші плоди були дуже 
великі, 960 та 707 р. Просто супер! Зривати краще доки не переспіли, нехай краще в 
лежанні кілька днів полежать. М'якуш мармуровий, чудового солодкого смаку. 
М'ясисті, солодкі, соковиті, чудового смаку, як у всіх оранжево-рожевих. Такий 
сорт, для власного задоволення, потрібно мати у кожному городі. 
 



374. 

 

Gezahnte (Зубчастий) 
(серед/1,2/150-300/ребр/червоний/см=5/ур=5+) 
Середньостиглий, середньорослий, високоврожайний сорт. Енергійні кущі з тонким 
листям і фантастичною різноманітністю плодів червоного кольору, грушоподібної 
форми, з сильною ребристістю, вагою до 300 гр. М'якуш щільний, не соковитий, з 
порожнечами в насіннєвих камерах. Чудовий аромат. Дуже гарний сорт, 
призначений для фаршування, салатів, оздоблення страв. Підходить навіть для 
консервації. Порожні камери заповнюються розсолом і набувають ароматів спецій. 
Час зберігання насіння прострочено, буде обновлено для каталога, в 
наступному році. 

375. 

 

Ghost (Привид) 
(Серед-ран/1,5/80-150/окр-ребр/жовт) 
У 2017 році ми вирішили спробувати оновити старе насіння цього сорту, 2008 року 
врожаю. Зійшло тільки одне насіння. Раніше цей сорт був чері, з вагою плодів до 30 
г. На кущі, що виріс, плоди були за всіма параметрами копією старого сорту, все 
крім ваги. Вага плодів із цього куща вийшла 80 – 150 гр. Просто гіганти якщо 
порівнювати. Плоди напрочуд м'які, але не тріскаються, прозорі, з рожевим муаром. 
Смакові якості та краса по 5 балів. Прошу повідомити нам, що вийшло у Вас з 
нашого насіння. Один кущ – для нас дуже мало, щоб бути впевненим, що сорт 
стійкий. Можливі розщеплення, які можуть бути ще цікавішими. 

376. 

 

Giallo De Simmer 
(серед/1,5/150-300/окр-плос/жовт/см-5/вр-5)  
Золотисті з рожевими промінчиками, соковиті, м’які, без тріщин, урожайний, 
витримує високу температуру та вологість, дає плоди середнього та великого 
розміру, які чудово підходять для нарізання та використання в салатах. Відгуки: «З 
усіх найбільших гібридів жовтих помідорів більшість каже, що Giallo de Summer 
найсмачніший. Вони дуже солодкі, соковиті і ароматні. Ідеально підходить для 
бутербродів, салатів і нарізки. Підходить для вирощування в жарких і вологих 
місцях. Термостійкий». Відмінний вибір для присадибних ділянок. 

377. 

 

Giant Andrew Richardson (Гігант Ендрю Річардсона) 
(серед-пізнь/1,2/150-350/окр-плоск/червоний/вк=4+/ур=5) 
Середньорослий, середньопізній, урожайний сорт. Чудовий сорт для ринку. Добре 
пофарбований, з реберцями біля плодоніжки та помірною щільністю плодів. Дуже 
висока врожайність на 5 балів. Смак дуже добрий, на 4+. 
 

378. 

 

Giant Belgian Yellow (Гігант Бельгійський Жовтий), США 
(серед/1,5/300+/окр-плоск/жовт) 
Не такий великий, як рожевий. В описі сорту описуються плоди від 400 до 700 г. У 
нас було менше, можливо через відсутність поливу. Зовні оранжево-золотисті, 
усередині жовті, округло-витягнутої або плоско-округлої форми. М'ясисті, соковиті, 
смачні, з низьким вмістом кислоти, добре вираженим ароматом помідорів, м'якоть 
зерниста. 

379. 

 

Giant Belgium (Гігант Бельгії) 
(серед/1,5/300-600+/окр-плоск/рожев-червоний) 
Середньорослий (висотою 1,5 м), середньостиглий, великоплідний, 
високоврожайний сорт із потужними кущами. Смак гарний солодкий м'якуш без 
ущільнень біля плодоніжки, високий урожай. Абсолютно немає тріщин, навіть після 
семиденних проливних осінніх дощів. Малонасінневий. Плоди плоскоокруглої 
форми, червоні, масою 300-600 гр. Можлива вага плодів і більше 1 кг. На 
зарубіжних томатних форумах цей сорт теж дуже хвалять, а ще пишуть: "Giant 
Belgium so sweet, some growers use them to make wine". "Гігант Бельгії настільки 
солодкий, що деякі виробники використовують їх щоб зробити вино". У 2022 рік, 
смак, урожайність, красота плодів, все по 5 балів, але… були і кращі роки, і ми 
бачили кращі смаки і більшу красу. 
 

380. 

 

Giant of Siebenburgen (Гігант Зібенбургена) 
(Серед/1,6/500-800/серц/червоний) 
Величезний помідор, що походить із Зібенбургена в Румунії. Високий, 
середньостиглий, урожайний, великоплідний сорт. Форма плодів дуже гарна, 
класичне серце. Смак 5 балів, дуже смачний. М'ясисті, досить щільні, яскравий 
насичений колір. 
 



381. 

 

Giant Syrian (Сирійський гігант) 
(серед/1,5/400-800/окр-плоск/рожев/вк=5/ур=5) 
Чудовий сорт! Високий, середньостиглий, дуже врожайний, з дружнім дозріванням 
плодів. Окремі плоди можуть мати вагу до 1 кг, чудово красиві, насиченого 
рожевого кольору. Відмінного, дуже солодкого смаку, із щільною зернистою 
м'якоттю. Дуже м'ясисті та смачні. Тріщина на плоді з'явилася після тривалого 
зберігання у ящик. Масових тріщин на плодах ми не бачили. Насіння цього сорту 
отримано з Канади. Час зберігання насіння прострочено, буде обновлено 
для каталога, в наступному році. 

382. Gigante Farina (Гіганте Фаріна), Італія 
(серед/1,8/400-1000/окр-плоск/червоний/см=5/ур=5+)  
Потужні густі кущі, товсте стебло, плоди гіганти від 400 до 700 гр. Окремі до 1200 
грн. Чудовий смак із сильним томатним ароматом, дуже м'ясистий, малосоковий, 
одне м'ясо, без тріщин та хвороб. Дуже насичений червоний колір із глянсовою 
поверхнею. У розрізі можна побачити невеликі порожнечі, мало гелю, мало насіння. 
Одна м'якуш, насиченого кольору, з малою кількістю соку, чудового солодкого 
смаку. Сорт за всіма параметрами один із хітів сезону. В Італії цей сорт є 
рекордсменом за величиною плодів. Багато плодів досягали ваги 2 кг. Всі плоди 
напрочуд одномірні гіганти, дрібних плодів немає.  

383. 

 

Gigante senza semi (Гігант без насіння), Італія 
(серед/1,8/200-600/окр-плоск/червоний/см=5/ур=5) 
Gigante senza semi (Гігант без насіння), Італія 
Високорослий (висотою 1,8 м), середньостиглий, великоплідний, високоврожайний 
(на 5 балів) сорт із потужними кущами. Плоди великі, червоні, з реберцями біля 
плодоніжки, іноді з помітною серцеподібністю, масою 200-600 гр. Насичений 
червоний колір м'якуша, смак чудовий, солодкий (на 5 балів). Один з кращих! 
Малосоковитий, дуже м'ясистий, одна м'якоть. Але, всупереч назві, насіння цілком 
достатньо. Одного великого плоду достатньо, щоб забезпечити себе насінням, для 
невеликого городу. 

384. 

 

Gigantesque (Гігантський), Франція 
 (серед-пізн/1,5/300-900/окр-плоск/червоний) 
Пізній. Високорослий, з висотою рослин 1,8м. Дуже потужні кущі з товстими 
стеблами. Пружні, м'ясисті плоди, дуже гарної якості, без тріщин, відмінного смаку, 
що освіжає. Дуже соковиті, цей сорт якнайкраще підходить для переробки на 
найсмачніший сік. В історії цього сорту вказується вага до 2 кг. Але ж у нас, без 
поливу 300-900гр., виростити більшого не вийшло. За всіма параметрами чудовий 
сорт. 

385. 

 

Gildo Pietroboni, Італія 
(серед-пізнь/1,5/400-700/окр-серц/червоний/см-5/вр-5) 
Яскраво-червоні плоди, різної форми, від класичного серця до округлої. Дуже 
м'ясисті, соковиті, яскраво-червоні плоди з невеликою кількістю насіння та добре 
збалансованим солодким смаком на 5 балів, виростають до 400 – 700 гр. 
 

386. 

 

Giordane Rouge (Журден червоний), Франція 
(серед/1,5/200-400/окр-плоск/червоний/смак=4+/ур=5+) 
Французький сорт, створений садівником та письменником Луї Журденом. 
Середньостиглий, високий, дуже врожайний. Потужні кущі, з одномірними 
м'ясистими плодами, вагою 200-400 грам. М'ясисті, соковиті, з відмінним 
старомодним, добре збалансованим солодко-фруктовим смаком. Плоди дуже щільні 
на дотик, але не жорсткі, і не рідкі. Одна м'якуш, насиченого червоного кольору. У 
повній стиглості без зеленої плями у плодоніжки, придатні для ринку. Час 
зберігання насіння прострочено, буде обновлено для каталога, в 
наступному році. 
 

387. 

 

Girl Girl's Weird Thing (Дівчинка Дівчинки Дивна Річ), США 
(серед/1,5/250-450/окр-плоск/строкат/см=5/ур=5)  
Високорослий, середньостиглий, чудовий, дуже врожайний помідор! Супер краси. 
Коли вони дозрівають, колір змінюється до красивого коричневого із зеленими 
вертикальними смугами. Плоди одномірні, м'ясисті, багатокамерні. Смак багатий, 
складний та солодкий з гарним балансом. насичений томатний. Чудовий столовий 
сорт! 
 



388. 

 

Glacial zebra (Крижана Зебра) 
(СР-ран/1,0/100-200/окр-плоск/зел-строкат) 
Середньорослий, середньо-ранній, дуже врожайний сорт. Картопляне листя, чарівні 
плоди оригінального забарвлення. Дуже соковита, зелена м'якоть, терпкий смак із 
легкою кислинкою. Плодоношення до заморозків. 
 

389. 

 

Glacier (Льодовик) 
(над-ран/1,0/40-100/окр/червоний/см=5/ур=5) 
Надранній, середньорослий, дуже врожайний сорт, тривалого плодоношення, з 
картопляним листям. Першим у сезоні віддав більшу частину врожаю у найкоротші 
рядки. Здивував тим, що перед морозами з кущів зібрали ще багато відмінних плодів 
відмінної якості. Дуже розтягнуте плодоношення, від надраннього до пізнього. 
Плоди досить щільні, не гниють і не тріскаються, не жорсткі, соковиті, 
малокислотні, солодкі, дуже ароматні. Досить пружні для ринку та консервації, 
довго висять на кущах без втрати якостей, не перезріваючи. Чудовий смак із першої 
дегустації у цей безсмачний рік. У гронах від 6 до 8 плодів. Надійний сорт, який не 
підведе Вас за будь-якої погоди, даруватиме Вам плоди все літо до морозів. Рідкісна 
врожайність та стійкість до всіх неприємностей погоди, навіть у холодних регіонах з 
коротким сезоном. 

390. 

 

Gloire de Wilryjk, Бельгія. 
(СР-пізнь/1,5/200-400/окр-плоск-ребр/рожев/см=5/ур=5) 
Середньо-пізній, високий, високоврожайний, дуже старий бельгійський сорт, 
рідкісна реліквія. Потужні та густі кущі з плодами чудової якості. Темно-рожеві 
округло-плоські плоди, з невеликими реберцями, без тріщин, вагою 200 - 400 гр., З 
щільною м'якоттю, соковиті, з чудовим смаком, але не кислі і не солодкі, приємно-
ароматні. Ідеальний баланс цукрів та кислот. 
 

391. 

 

Gnoccia di Limone 
(ран/1,8/15-20/кругл/жовт/вк=5+/ур=5) 
Ранньостиглий, урожайний сорт, з високими потужними кущами. Унікальний смак, 
наче з додаванням підсилювача смаку із присмаком солодкого лимона. Відчувається 
і кислинка. Чарівність! Навіть перезрілі плоди не гниють, а лежать і чекають на Вас 
під кущами, до морозів, не втрачаючи смаку. Цей сорт для насолоди. З насіння, 
надісланого нам із США, виросло багато пересорту-розщеплення. Як виявилось, 
сорт ще не стійкий. Відбір насіння зроблений з плодів, що максимально 
відповідають опису сорту. Але інші форми, що мають інше забарвлення, були також 
чудові за смаком. Так що, якщо і у Вас відбудеться розщеплення, не засмучуйтесь, 
плоди все одно будуть дуже смачними. 
Вони мені так сподобалися, що я вирішив повести з ними селекційну роботу щодо 
виділення стійких форм. Можливо, цей сорт підійде для щеплення, як підщепи, т.к. 
у цього сорту коренева система виявилася дуже потужною. 

392. 

 

Gobstopper (Джобстоппер), США 
(ран/1,8/10-15/кругл/жовт/смак=5+/ур=5+) 
З англійської перекладається як Леденець, а буквальному перекладі – Стопор 
роботи, тобто. зупинник роботи. Виведений Медлін МакКівер із Brown Envelope 
Seeds, Ірландія. Представлений у США проектом Seed Ambassadors Project у 2008 
році 
Чері рідкісного жовто-гірчичного кольору. Пишуть про унікальний смак цього 
томату. «Дуже незвичайні відчуття: насичений аромат, гармонійний смак томату та 
відчутний смак ківі наприкінці». Смак справді такий, дуже насичений, вибуховий, з 
фруктовими нотками, ароматом та післясмаком. При цьому він дуже солодкий. 
Дуже густі кущі, море плодів на довгих кистях до 20 см. Шкірка з ефектом 
прозорості. 

393. 

 

Gogosha (Гогоша) 
(серед/1,5/230-400/окр-плоск/рожев/см=5/ур=5) 
Середньостиглий, високий, високоврожайний сорт з картопляним листям. Візуально 
плоди не дуже гарні, але вони мають чудовий, солодкий смак на 5 балів. Відмінний 
урожай на 5 балів. Серед надісланого насіння був пересорт або розщеплення. Були 
кущі з червоними та рожевими плодами. Примітно, що зовні вони майже однакові, 
але червоні солодші. Насіння цього сорту отримано з Польщі. Час зберігання 
насіння прострочено, буде обновлено для каталога, в наступному році. 



394. 

 

Gold Crown (Золотий вінок) 
(ран/1,8/10-20/кругл/жовт-помаранч/кр-5/см-5/ур-5) 
Ранній, високорослий, чудовий сорт. Плоди як міні іграшки – красиві, солодкі та 
дуже смачні, без кислоти. У китиці до 12 ідеально забарвлених плодів, які не 
тріскаються. Сорту за всіма параметрами, красою, врожайністю та смаком ми дали 
по 5 балів. 
 

395. 

 

Gold Medal (Золота медаль), США 
(серед/1,8+/300-800+/окр-плоск/біколор/см=5/ур=5) 
Високорослий, середньостиглий, дуже врожайний сорт. Висота кущів 15.7.19 та 
15.7.20 була 165 см., а 15.7.21 становила 185 см. На момент підрахунку плодів, що 
зав'язалися (15 липня 2019 р.), зав'язав на одному кущі 31 плід у 9 гронах. Тобто. 
хороша зав'язуваність китиць та плодів у кистях, високий урожай. Після початку 
збирання плодів підрахунки більше не проводилися. У 2019р. перші плоди почали 
встигати 12 – 19 липня, 2020р. 31 липня, а 2021р. 27 липня. Плоди дуже великі, 
окремі можуть дотягнути до 1 кг, округло-уплощенной форми, з реберцями, 
акуратні, середньої щільності, без плям і тріщин, рожево-жовтогарячі двоколірні. У 
розрізі рожево-жовтогарячі, м'ясисті, багатокамерні, соковиті, м'які. З чудовим 
ароматом та чудовим солодким смаком. У холодному та посушливому сезоні 2020 
року підтвердив високу врожайність та відмінний смак. Не підбив і в 
екстремальному 2021 році.  

396. 

 

Gold Rush Currant 
(ран/1,8/10г/круглий/помаранч-жовт)  
Ранньостиглий, високорослий сорт. Дуже врожайний у штучному обчисленні. 
Загущені кущі з дуже довгими китицями. У кистях до 50 жовто-жовтогарячих 
дрібних плодів. Плоди смачні, солодкі, шкода, що дрібні. 
 

397. 

 

Gold Stripes (Золоті смуги) 
(серед/1,5/200-300/окр-плоск/строкат) 
Цей сорт томатів дуже схожий на сорт «Girl Girl's Weird Thing», але у нього смак 
м'якший і збалансованіший.  
Сорт середньорослий (кущі висотою 1,5 м), середньостиглий і дуже врожайний. 
Добре облистнені кущі, з великою кількістю плодів, плоскоокруглої форми, вагою 
200-300 гр., блискучі, глянсові, темно-коричневого кольору із зеленими смужками. 
Дуже щільні, відмінного збалансованого смаку. М'якуш яскраво-червоного кольору. 
Мають трохи динний аромат. Надзвичайно гарний сорт! 
 

398. 

 

Golden Cherokee (Чероки Золотий) 
(серед/1,2/300-500/окр-плоск/двоцв/см=5/ур=5) 
Високоврожайний, середньостиглий, великоплідний сорт. Гарні, м'ясисті, соковиті, 
дуже солодкі та смачні плоди. Одномірні, із золотистими та рожевими рум'янами. 
Урожайність та смак все по 5 балів. 
 

399. 

 

Golden Crab Apple (Золоте лісове яблуко) 
(серед/1,0/60-80/кругл/жовт-син) 
Опушене листя та плоди, відмінний декоративний вигляд кущів, красиві плоди. 
Смакові якості та врожайність по 4 бали. 
 



400. 

 

Golden Pineapple (Золотий ананас), США 
(серед/1,5/300-800/плоск/біколор/см-5+/вр-5) 
Високорослий, з висотою рослин 1,5м., високоврожайний, плоди вагою 300-
800гр.Просто диво, помаранчевий із рожевим рум'янцем. У розрізі красивий, жовто-
жовтогарячий з рожевою серцевиною. М'ясистий, багатокамерний, дуже соковитий, 
смачний, з насолодою, з сильним приємним ароматом, насіння досить багато. Трохи 
присолений видається ще смачнішим. Один із наших численних улюбленців. 

401. 

 

Golden Sunray (Голден Санрей, Золотий сонячний промінь), США 
(серед/1,5/150-200/окр-плоск/помаранч) 
Врожайний сорт, з плодами апельсиново-жовтогарячого забарвлення. Кущ заввишки 
0,9 – 1,5 м залежно та умовами вирощування. Помідори щільні з ніжним солодким 
смаком, з малим вмістом кислот. Усередині великих плодів може бути порожнечі. У 
тих, що дрібніших порожнеч немає. Можливо підходить для дієтичного харчування. 
Містить невелику кількість насіння. Транспортабельний, добре зберігається. Можна 
використовувати для начинки, як перчик. Час зберігання насіння прострочено, 
буде обновлено для каталога, в наступному році. 

402. 

 

Golden sweet (Солодке золото) 
(ран/1,8/20-30/вершка/жовта) 
Супер солодкий жовтий чері. Плоди – подовжені вершки-пальчики, жовто-
жовтогарячого кольору, масою до 30 гр., Зростають довгими кистями. Потужні, 
супер врожайні кущі. Час зберігання насіння прострочено, буде обновлено 
для каталога, в наступному році. 

403. 

 

Golden Tiger (Золотий тигр) 
(сер-ран/1,0/80-120/округ/сині-жёовт) 
Низькорослий (висота куща 1 м), середньоранній, дуже врожайний сорт. Кущі густі. 
Цей сорт плодоносить до самих морозів. Прекрасні та смачні плоди вагою 80-120 гр. 
із сильним, терпким ароматом. Напочатку дозрівання покриті темними прожилками 
та смужками синього та зеленого кольорів, які поступово перетворюються на 
насичений синьо-чорний колір на золотому тлі.  Чудовий сорт! 
 

404. 

 

Golden Tooth (Золотий ікло), США 
(серед/1,8/100-300/подовж/помаранч) 
Високорослий, середньостиглий, урожайний сорт. Лист поникаючий, довгий. Плоди 
великі, подовжені "ракєтки", довжиною до 15 см і масою до 300 г. Попадалися 
здвоєні плоди. Суцільне, помаранчеве, помідорне м'ясо. Малонасіннєва, м'якоть у 
розрізі зерниста. Смак відмінний, томатний, для салатів та консервації. Чудовий 
універсальний сорт. 
 
 
 

405. 

 

Goliath Red (Голіаф червоний) 
(серед/1,5+/400-1200/окр-плоск/червоний) (20 гр.) 
Середньостиглий, дуже врожайний, високорослий сорт. Кущ потужний, як дерево, в 
кистях по 4 плоди - гіганта. Плоди швидко набирають вагу, тому потрібні не тільки 
надійна опора та ретельна підв'язка стебла, потрібна обов'язкова підв'язка кистей. 
Плоди плоскоокруглі, червоні, м'ясисті, дуже смачні, вагою до 1,5 кг. Насіння цього 
сорту отримано нами з Канади.  

406. 

 

Grand Belgium (Великий Бельгійський), США 
(серед/1,8/400-700/окр-плоск/оранж/см=5/ур=5) 
Високорослий, середньостиглий, урожайний сорт. Висота кущів на 15.7.21 близько 
165 см. У сезоні 2021 року перші плоди почали встигати 26 липня. Плоди 
неправильної форми з реберцями. Великі помаранчеві біфштекс. М'ясисті, усередині 
суцільна помаранчева м'якоть, дуже соковитий, насіння мало. Плоди зірвані в 
оптимальній стиглості, дуже солодкі, з гармонійною кислинкою, чудовим 
фруктовим смаком на 5+ балів. Це не овоч, це чудовий фрукт, смачний десерт. Ви, 
ваші діти та онуки будете в захваті! Зірвані недостиглими, або в холодний сезон, 
плоди не такі солодкі, і їх їсти краще трохи присолені. Як і інші помаранчеві сорт 
любить сонечко. 
  



407. 

 

Grandfather Ashlock (Дідусь Ешлок), США 
(серед/1,8/250-800/окр-плоск/рожев) 
Високорослий (кущ висотою 1,8 м), середньостиглий, великоплідний, дуже 
врожайний сорт. Кущі з великим картопляним листям. Плоди плоскоокруглі, дуже 
красиві, великі, глянсові, насиченого рожевого кольору. Відмінного збалансованого 
смаку, з фруктовими нотками, помірно соковиті, приємно-ароматні. Вага плодів 250-
800 гр. 
 
 

408. 

 

Grandma Baker's (Бабуся Бейкера) 
(серед/1,5/300-600/окр-плоск/червоний) 
Середньорослий (висотою 1,5 м), середньостиглий, великоплідний, 
високоврожайний сорт із потужними кущами. Унікальна врожайність - плоди 
просто висять один на одному. Плоди можуть набирати вагу 300-700 гр., 
плоскоокруглої форми, іноді сердечко, насиченого рожевого кольору, без плям, 
чудового солодкого з кислинкою смаку. Всередині світло-рожеві зі світлими 
прожилками. Дуже соковиті, м'ясисті, ніжні, багатокамерні, насіння багато і вони 
дрібні. Аромат приємний. 

409. 

 

Grandma Freida (Бабуся Фрейда) 
(серед/1,5/150-400/окр-плоск/червоний/см=5/ур=5) 
Середньостиглий, середньорослий, високоврожайний сорт. Картопляне листя і дуже 
м'ясисті, насиченого кольору, смачні солодкі плоди. Добре пофарбовані, без плям та 
тріщин. Врожайність та смакові якості по 5 балів. 
 

410. 

 

Grandma Viney's Yellow and Pink (Жовто-рожевий бабусі Віней) 
(серед/1,5/300-600/окр-плоск/біколор/см=5+/ур=5) 
Високий, середньостиглий, урожайний сорт. На одному кущі за 1 збирання знято 15 
плодів вагою 290 – 450 гр. Плоди плоско-округлі, м'ясисті, з соковитою, ароматною, 
смачною, солодкою, жовто-рожевою «мармуровою» м'якоттю, найвищою 
дегустаційною оцінкою. Знахідка для гурмана! Ще один із хіт серед двоколірних. 
Солодкість на 5+. 

 
411. 

 

Grandpa Charlie (Дідусь Чарлі), США 
(серед/1,0/200-400/окр-плоск/рожев) 
Сімейна реліквія Чарльз Соколовський привіз його до США, коли він іммігрував з 
Польщі до Скрантона, штат Пенсільванія, в 1904 році. Середньорослий, 
середньостиглий, урожайний сорт. Картопляний лист. Плоди плоскоокруглі, з 
реберцями, рожеві біфштекси з дуже добрим, помірно терпким, повним насиченим 
томатним смаком, масою до 400 гр. Час зберігання насіння прострочено, буде 
обновлено для каталога, в наступному році. 

412. 

 

Grandpa Willie (Дідусь Віллі), США 
(Серед/1,5/300-700/окр-плоск/рожев) 
Сорт походить зі штату Пенсільванія, з 1907 року. Картопляний лист. Урожайний, 
великоплідний сорт, що дружно дозріває. Плоди одномірні з невеликими реберцями 
біля плодоніжки. Відмінні смак та аромат. Прекрасний сорт – сімейна реліквія. 
Час зберігання насіння прострочено, буде обновлено для каталога, в 
наступному році. 



413. 

 

Grandpa's Cox Plum 
(Серед/1,8/200-800/серц/рожев) 
Високорослий (висота куща1,5- 1,8 м), середньостиглий, великоплідний, один із 
найурожайніших сортів у будь-якому сезоні. один із найврожайніших сортів у будь-
якому сезоні. При підрахунку плодів, що зав'язалися, на 15.7.19 зав'язав 34 плоди в 9 
гронах на одному крайньому кущі. Після початку збору плодів підрахунок не 
робили, але останні дозрілі обривали напередодні заморозків (і на кущах ще трохи 
зелених залишалося). Плоди подовжено-серцеподібні, рожевого кольору, 
малонасіннєві, м'ясисті, досить соковиті, дуже смачні з солодкістю. 

414. 

 

Granny Cantrell's German Red 
(Німецький червоний бабусі Кентрелл) 
(серед/1,5/250-700/окр-плоск/червоний) 
Цей м'ясистий томат типу біфштекс названий на честь Летті Кантрелл, яка отримала 
насіння від солдата, який повертався з Німеччини під час Другої світової війни. 
Щороку вона брала насіння з найбільших помідорів, деякі з яких досягли 2,5 кг. 
Високорослий, середньо-ранній, високоврожайний сорт. Шедевр з краси та якості 
плодів. Яскраві, насиченого кольору, м'ясисті, соковиті, дуже смачні та приємно-
ароматні.  
 

415. 

 

Grapefruit (US Version), Грейпфрут (версія США) 
(Середн/1,5/360-800+/окр-плоск/біколор/см=5/ур=5) 
Середньостиглий, високий, дуже врожайний, підвищений стійкий до хвороби сорт. 
Плоди дуже великі, округло-плоскі, з гладкими плечима, красиві рожево-
жовтогарячі біколори. М'ясисті, багатокамерні, мармурові, соковиті, смачні на 5 
балів, приємно-ароматні. У США є й інший різновид цього сорту, з такою самою 
назвою, але іншими даними. 
Цей сорт під такою назвою отриманий нами з Франції. 
 

416. 

 

Great White + P-20 (Великий білий + Пе-20) 
(серед/1,5/150-300+/окр-плоск/біл-син/см=5+/ур=5+) 
Неперевершений сорт по солодкості серед білоплідних та синіх. Високий, 
середньостиглий, високоврожайний сорт із супер солодкими плодами. Половина 
плоду кольору слонової кістки, інша насичено-синя (фіолетово-коричнева). На всіх 
кущах даної лінії, де в якості одного з батьків був сорт P-20 (наприклад Р-20 + 
Beauty King), є одна центральна грона, в якій може зав'язатися до 30 одномірних 
плодів. У деяких гронах один плід може бути дуже великим і важити до 800 г. Цей 
сорт так само має цей центральний гроно. При описі ми нарахували у ній 15 
одномірних плодів, але може бути більше.   

417. 

 

Great white beefsteak (Великий білий біфштекс), США 
(серед/1,8/220-550/окр-серц/жовт/см=5+/ур=4) 
Високорослий, середньостиглий сорт. Плоди світло-жовті, з ефектом прозорості, з 
рожевою «шапочкою» або рожевими промінчиками на верхівці. Дуже м'ясиста, 
досить соковита, багатокамерна. Супер смак, просто дивовижно солодкий. 
Чарівність! 
 
 

418. 

 

Green Copia (Зелена копія)  
(СР-пізн/1,5/190-400/округл/червоний-зел-строкат/см=5/ур=5) 
Високий, середньопізній, урожайний сорт. Дуже гарний зовні, у розрізі теж гарна 
різнокольорова м'якоть. Плоди м'ясисті, багатокамерні, соковиті, солодкі з 
гармонійною кислинкою, чудового смаку! 
 

419. 

 

Green Diamond (Зелений діамант) 
(серед/1,0/180-350/окр-плоск/зелений/см=4/ур=5) 
Середньостиглий, середньорослий, високоврожайний сорт. Плоди вагою 180-350 г, 
жовтувато-зелені в повній зрілості, відмінного, пікантного і добре збалансованого 
смаку. М'якуш щільний, соковитий. Використовувати краще для їжі у свіжому 
вигляді та салати. 
 



420. 

 

Green Doctors Frosted (Зелений лікар підморожений) 
(серед/2,0/25г/округ/зелений/см=5+/ур=5+) 
Середньостиглий, високорослий, високоврожайний сорт. Плоди солодкі, навіть 
солодші за цукерки. Цей смак можна порівняти з мускатним виноградом. Вибух 
смаку! Зрілі плоди мають сильний аромат. У кистях довжиною 30 см. міститься 
близько 30 плодів. Кисті віялової форми, спарені, рідше поодинокі. 
Від редактора: Раніше ми помилково називали цей сорт, як Зелений доктор матовий. 
Але насправді плоди глянсові. Англійське слово Frost перекладається як мороз, 
підморожувати, заморожувати. Справді, стиглі плоди виглядають як підморожені 
заморозком, напівпрозорі. Тому, мабуть, правильніший переклад назви – «Зелений 
лікар підморожений». 

421. 

 
 

Green Giant (Зелений гігант) 
(серед-ран/1,0+/300-1кг/окр-плоск/зелений/см=5/ур=5+) 
Чудовий суперсорт. Старий сорт зеленоплідних томатів родом із Німеччини. Понад 
врожайний та підвищено хворобостійкий. За цими показниками входить у п'ятірку 
найкращих серед усіх випробуваних нами сортів. Стиглість плодів легше визначати 
на дотик. Зберігаються не дуже добре, тому, що при сильному перезріванні 
розм'якшуються. Напевно, краще їсти в оптимальній зрідості. Коли плоди стають 
м'якими і повністю дозрівають, вони стають соковитими, маслянистими, з рожевою 
серединкою, а їх смак дивує. Під час дегустації 18 серпня, плід, що зберігався 5 днів, 
показав себе як дуже соковитий, м'ясистий, маслянистий, ніжний, дуже солодкий, 
що тане, ДУЖЕ смачний. Просто вишуканий фрукт! Після дегустації такого 
томатного десерту неможливо було змусити себе дегустувати інші томати, звичайні 
консервні сорти. Довелося робити тривалу перерву. Цей томат для насолоди. Серед 
іноземних томатолюбів, вважається одним із 20 найкращих за смаком сортів. 

422. 

 

Green grape beyond 
(ран/1,8/18-30/окр/зелений/см-6+/ур=5)  
Ранній, високорослий, високоврожайний сорт. Потужні та густі кущі з величезним 
урожаєм плодів, які на смак більше цукерки, ніж томати. Солодощі, немає слів! 6 
балів із двома плюсами. У китицях 12 плодів, одномірних, округлих або овальних, 
блідо-зелених. Плоди без тріщин, досить лежкі. Сорт показав хорошу 
хворобостійкість. Один із найсолодших зелених томатів. Насіння цього сорту 
куплено нами у Франції. 
 

423. 

 

Green Krim Cherry, Канада 
(серед/1,8/20/округл/зелений/см-5+/ур-5) 
Високорослий, середньостиглий, урожайний сорт. Плоди – зелені чері, при повному 
дозріванні з легкими рожевими мазками, трохи прозорі. Дуже смачні, дуже солодкі, 
смак цукерок, дуже висока врожайність. 
 

424. 

 

Green Lantern Lights (Зелені вогні ліхтаря) 
(серед/1,8/80-170/округ/зел-строкат/см=4/ур=5) 
Середньостиглий, високорослий, високоврожайний сорт. Виведений Томом 
Вагнером, був представлений публіці у 2012 році. Плоди від 100 до 200 грам, круглі, 
строкаті, зелені, з прожилками червоного та оранжевого кольору. Усередині зелений 
гель. Смак насичений, фруктовий із чутливою кислинкою. Використовувати для їжі 
у свіжому вигляді та салати. 
 

425. 

 

Green Moldovan (Зелений молдавський) 
(серед/1,0/180-250/окр-плоск/зелений/см=5/вр=5) 
Середньостиглий, високоврожайний сорт. Кущі потужні, напівштамбовий типу, 
середньорослі. Красиві, одномірні, жовтувато-зелені в повній стиглості плоди, з 
чудовим, фруктовим та збалансованим смаком. 
 



426. 

 

Green Pear (Зелена груша), США 
(серед/1,8/20г/груш/зелений/см=5/ур=5) 
Середньостиглий, високорослий, дуже врожайний сорт. При дозріванні забарвлення 
плодів стає золотисто-зеленим, бронзовим. М'ясисті, солодкі, з дуже гарним 
ароматом та відмінним смаком. За смаковими якостями цей сорт перевершує інші 
грушоподібні. Рідкісний сорт. 
 

427. 

 

Green Pineapple (Зелений ананас) 
(серед/1,2/180-300/окр-плоск/помаранч-зел/см=5/ур=5) 
Середньорослий, середньостиглий, урожайний сорт. Плоди округло-плоскі, гладкі, 
при дозріванні мають бронзово-зелене забарвлення. Солодкі, із складним, 
унікальним, фруктовим ароматом, із відтінком спецій. Дуже смачні! 
 

428. 

 

Green Target (Зелена Мета) 
(СР-пізн/0,7/80-220/окр-плоск/зел-строчок/вк=5+/ур=4+) 
Низькорослий, середньопізній сорт. Типовий «dwarf» – деревоподібний кущ, 
кручене велике листя. Плоди красивого, строкатого, червоно-зеленого забарвлення. 
Усередині вони теж строкаті, жовто-рожево-зелені. Соковиті, з дуже вираженою 
насолодою. Яскраві фарби, соковита м'якоть, міцний урожайний кущ. 
 

429. 

 

Green Tiger (Зелений тигр) 
(ран/1,8/40/подов/строкат-зел/см-5+/вр-5+) 
Дуже врожайний, середньостиглий, високорослий (кущ висотою 1,8 м) сорт. 
Невеликі подовжені плоди масою 40 гр., червоно-зеленого кольору з більш 
насиченими зеленими смужками. М'якуш зелений і дуже солодкий. Смак цукерки. 
Сорт столового призначення, але добрий і в консервації. Плодоносить при любій 
погоді до морозів. 

430. 

 

Grimpante x Brandywine 
(серед/1,2/50-120/окр-плоск/рожев/см=5/ур=5) 
 Середньостиглий, середньорослий, дуже врожайний сорт. Лист картопляний, плоди 
міцно тримаються в гронах, і їх можна зрізати гронами. Плоди насиченого рожевого 
кольору, виглядають як червоні, вагою до 150 гр., З маленькими реберцями. Дуже 
соковиті, відмінного, солодкого, добре збалансованого смаку, з дуже сильним 
ароматом і довгим смаком. Цей сорт - велика рідкість, що практично не 
зустрічається в каталогах закордонних продавців насіння. Насіння, куплене нами в 
Німеччині, було дуже старе. Але щоб зберегти цей відмінний сорт, ми їх посіяли, 
отримали кілька сходів, виростили і зібрали своє насіння. 
 

431. 

 

Grosse Bordeau (Грос Бордо, Великий бордовий) 
(серед/1,2/200-400/окр-плоск/чорн/см=5/ур=5+) 
Рідкісний і дуже маловідомий сорт згадується лише в Jardins de Tomates. 
Високорослий, висота рослин 1,5м. Плоди від 180 до 300 г, темно-рожеві-фіолетові, 
з темно-зеленими плечима, типу біфштекса, круглі, з трохи пухкими та більш-менш 
ребристими плечима. Заглиблення в місці плодової ніжки помірно глибоке, біля 
плодоніжки можуть зявлятися мікро рубці. Плоди одномірні по всій висоті куща, 
м'ясисті, з насиченим, красивим темно-червоним, бордовим кольором м'якоті. 
М'якоть соковита, фіолетова по периферії і рожева в середині. із чудовим солодким 
смаком, трохи фруктовим, властивим чорноплідним сортам Середньостиглий, 
середньорослий, дуже врожайний.. Один із фаворитів сезону 2021-22р. Має багато 
схожості з сортом « Бордо ». 
  



432. 

 

Grosse Plate du Portugal (Велика тарілка з Португалії) 
(серед-пізн./1,8/400-1кг/окр-плоск/рожев) 
Високорослий, середньо-пізній, високоврожайний сорт. Плоди – гіганти важать до 1 
кг, м'ясисті, соковиті, дуже гарного смаку та приємного аромату. Деякі плоди мають 
характерні опуклості на верхівці плода. Врожайність захоплює. 
 

433. 

 

Grub's Mystery Green (Potato Leaf), 
Зелена таємниця Граба (картопляний лист) 
(ран-середовищ /0,7+/160-320/плоск/зелений/см=5/ур=5) 
Середньорослий, середньоранній, урожайний сорт. Перші плоди визріли за 2 тижні 
до ранніх. Кущі компактні, але потужні, з темно-зеленим картопляним листям (існує 
варіація цього сорту, з регулярним листям). Дозрілі плоди бронзово-зелені, соковиті, 
дуже солодкі, з видатним ароматом і смачною янтарно-зеленою м'якоттю. При 
повному дозріванні в м'якоті з'являються оранжево-рожеві прожилки. Найраніше 
серед зелених біфштексів. Сорт має підвищену стійкість до хвороб. Якщо не 
найкращий, то точно один із кращих зеленоплодних сортів. Раджу Вам звернути 
увагу на цей та інші зелені сорти, вони одні з найсолодших. Ними можна замінити 
фрукти, особливо у тих краях, де груші не ростуть. Плоди зеленоплідних сортів не 
дуже добре зберігаються, але кілька зеленоплідних сортів потрібно вирощувати 
обов'язково. 

434. 

 

Gruene Helarios 
(серед/1,2/250-550/окр-ребр/зелений/см=5/ур=5+)  
Середньостиглий, середньорослий, високоврожайний сорт. Болюкостійкість на рівні 
імунної. Плоди зелено-жовтогарячі, іноді дивовижної форми, без тріщин. Дуже 
соковиті, чудовий дуже солодкий смак з фруктовим відтінком. При переспівуванні 
не тріскаються, можуть залишатися на кущі. Насіння цього сорту куплено нами у 
Франції. 
 
 

435. 

 

Grüner Ananas Busch (Green Pineapple Buschtomate) 
(пізн/0.7/70-130/окр-плоск/жовт-зелений/см=5/ур=5) 
Пізній, низькорослий, високоврожайний, чудовий сорт. Низькі, штамбові кущі, 
потужні, з темно-зеленим листям картопляного типу. Чим вища китиця, тим більше 
в ньому квіток. Нагорі куща немає листя, там суцільні гірлянди квіток на потужних 
квітконіжках. Близько 100 квіток у китиці. Плоди зав'язує не одночасно, але тримає 
зав'язь остаточно. Якщо обривати стиглі плоди, то з одного міні кущика можна 
одержати масу плодів. Плоди жовто-зелені, без тріщин, лежкі, досить щільні. 
Соковиті, без терпкості, насиченого фруктового смаку, з гарною насолодою. 
Перша назва сорту німецькою мовою, друга назва англійською. Під цими назвами 
сорт куплений нами у Німеччині та для контролю у Франції. 

436. 

 

Grungy in the Sky (Bicolor) 
(серед/1,8/50-110/округл/біколор/см=5+/ур=5)  
Високорослий, середньостиглий, дуже врожайний сорт. Листя регулярне. Плоди 
невеликі, округлі, вагою 60-110 гр., Жовто-помаранчово-червоні, блискучі. М'якуш 
жовтий, соковитий, солодкий (солодкість на 5 балів), з винятковим ароматом. Сорт 
дуже стійкий до хвороб, тріщин та поганих погодних умов, лежкі. Переможець 
щорічного конкурсу томатів Buffalo/Niagara 2014 (у своїй категорії). Насіння цього 
сорту куплено нами у Франції. 
 

437. 

 

Guido 
(сред/1,8/300-700/окр-плоск/красн) 
Сімейна реліквія із Мексики. Середньостиглий, високорослий (кущ висотою 1,8 м), 
урожайний сорт із потужними кущами. Сильні рослини з густим листям добре 
захищають плоди від сонця. Плоди плоскоокруглі, біфштексного типу дуже великі, 
червоні, м'ясисті, відмінного смаку, масою 300-700 гр.  М'якоть на зрізі – 
масляниста, гарна, соковита. 

438. 

 

Gulf State Market 
(серед/1,8/130-220/округ/рожев/см=5/ур=5) 
Середньостиглий, високорослий, дуже врожайний сорт, сімейна реліквія зі США, 
що сягає 1930-х років. Показав дуже високу стійкість до хвороб. Старий сорт, який 
добре зарекомендував себе протягом поколінь. Помідори округлі, гладкі, високо 
товарні, рожеві зовні з червоною серединою. М'ясисті, соковиті, дуже ароматні, 
чудового смаку. У використанні універсальний. Насіння цього сорту куплено нами у 
Франції. 
 



439.  

 

H-34 Rot, США 
(серед/1,5+/30-120/окр-серц/син-червоний) 
Високорослий, середньостиглий, урожайний сорт, тривалого плодоношення. Плоди 
червоно-фіолетові з гострим кінчиком на вершині. Аромат добрий, томатний. Стінки 
тонкі, але всередині м'ясисті, червоні, дуже соковиті, смачні, приємні, з 
солостинкою. Насіння небагато. Відмінний і для їжі, і для салатів, і для консервації. 
Сік із нього теж буде гарний. Сорт ще не стабільний, деякі плоди виходять жовто-
фіолетовими. Тому, якщо побачите серед фіолетово-червоних плодів жовто-
фіолетові, самі вирішуйте, збирати з них насіння чи ні. На сонці плоди стають майже 
повністю чорно-фіолетовими. Тривалу спеку серпня 2017 р. сорт переніс нормально. 
Небагато квіток скинув, але зовсім зав'язувати плоди не припиняв. Після зниження 
температури сорт знову старанно в'язав плоди. До 6 вересня висота в ОГ досягла 180 
см. Сорт гідний щорічної посадки. 
  

440. 

 

Haley's Purple Comet (Пурпурна комета Хейлі), США 
(серед/1,8/45-100/окр/бузк/см=4+/ур=5)  
Високорослий, середньостиглий, урожайний сорт селекції Бреда Гейтса з дуже 
потужними кущами. Названий на честь його дочки Хейлі. Випадкова знахідка, 
вільне перезапилення сорту "Cherokee Purple". Плоди круглі, червоно-фіолетового 
кольору із зеленими плічками. Соковиті, гарного фруктового смаку із кислинкою, 
масою до 100 гр. Дуже багатий, інтенсивний, томатний аромат. Смачні у свіжому 
вигляді, будуть гарні й у консервації. 
 

441. 

 

Half Moon (Половина Місяця), Китай 
(серед/1,5+/150-320/окр/жовт) 
Високорослий, середньостиглий, дуже рідкісний сорт реліквія з провінції Сичуань 
(Китай). Вершково-жовті біфштекси дуже смачні, м'ясисті, з легким рожевим 
рум'янцем, вагою 200 - 300 гр. Смак солодкий, приємний аромат дині. Сорт, який 
сподобається і дорослим, і дітям, і має підійти дієтикам, яким не можна вживати 
червоні чи кислі томати. 
 

442. 

 

 
Hartsack Yellow 
(серед-ран/1,5/300/окр-плоск/біколор/см-5+/вр-5) 
 Сімейна реліквія із Канади. Високоврожайний, ранньостиглий, середньорослий 
(кущ заввишки 1,5 м), двоколірний сорт. Плоскоокруглі плоди вагою 150-300 гр., 
золотисто-помаранчеві, з рожевим рум'янцем і мармуровою м'якоттю. При повній 
стиглості плоди стають дуже насиченого рожевого кольору і набувають гарного 
смаку. Дуже соковитий томат, сік з невеликою кислинкою, м'якуш більш солодкий і 
дуже красивий у розрізі. Дозріває найперший, раніше ніж інші двокольорові. 
Любить гарне освітлення. 

443. 

 

Harvard Square (Гарвардський сквер) 
(серед/1,2/150-250/окр-плоск/двохцв/см-5) 
Високорослий, середньостиглий, високоврожайний. Плоди плоскоокруглі, 
багатобарвні, надзвичайно красиві. Темно-червоні із зеленими смужками, дуже 
смачні, солодкі, вагою до 300 гр. Дуже врожайний та затребуваний сорт. 
 

444. 

 

Hatho, США 
(серед/1,5/30-60/окр-плоск/зелений/см=5+/ур=5+) 
Середньостиглий, високий, дуже врожайний сорт. Оригінальний сорт Філа Сенекі з 
Good Mind Seeds, США. Картопляне темне та синювате листя, округлі зелені з 
янтарним рум'янцем плоди. За п'ятибальною системою оцінок, за смак та насолоду 
цим плодам можна сміливо ставити 6 балів. Смак дуже солодкий, і чим ближче до 
осені, тим вони солодші. Врожайність виняткова, до заморозків. Листя має 
унікальний антоціановий ефект, що відрізняє цей сорт від інших томатних рослин, з 
точки зору зовнішнього вигляду. Дуже сильний, витривалий та стійкий до 
несприятливих погодних умов сорт. 
 



445. 

 

Hawaiian Pineapple (Гавайський ананас), США 
(серед/1,5/400-1,5 кг/окр-плоск/біколор)  
Один із найбільш великоплідних сортів. Від цього краси захоплює дух. Шедевр 
серед двоколірних. Гори плодів чудового смаку. Отримано зі США. Цей сорт ми 
шукали 3 роки. Деякі сорти помідорів мають бути зірвані, як тільки вони починають 
дозрівати, і мають не дуже приємний смак, якщо переспіли. Інші сорти не 
набирають повного смаку, поки вони добре не дозріли. Таким чином, Ви самі 
повинні підібрати оптимальний час для дегустації та збирання плодів цього та інших 
сортів. 

446. Hay's (Хейс), Болгарія. 
(ран/1,5/300-500/сердц/рожев/см=5/ур=5) 
Сімейна реліквія із Болгарії. Це дуже старий сорт, який давно втратив свою 
початкову назву. М'ясисті серця, з 
дуже приємним збалансованим смаком. Так вийшло, що кілька кущів цього сорту 
були посаджені в місці, де не було шпалери, і вони росли на землі в розстил, без 
жодного догляду. Перші плоди дозріли дуже ранні терміни. У той час, коли плоди 
всіх інших сортів були ще кислуваті, ці виявилися солодкими. До осені весь урожай 
дозрів на 100%, без підв'язки, без пасинкування, просто розстилає на землі. 
 

447. 

 

Hazel Gold (Золото Хейзел), США 
(серед/1,2/200-400/окр-плоск/помаранч) 
Середньостиглий, середньорослий, дуже врожайний сорт. Плоди плоскоокруглі, 
щільні, з невеликими реберцями біля плодоніжки, дуже м'ясисті. Смак насичений, 
але для нашого смаку дуже кислий. Цей сорт для любителів томатів із кислинкою. 
 

448. 

 

Hazel Mae (Хейзел Меї), США 
(серед/1,8/300-500/окр-плоск/біколор/см=5/ур=5) 
Високорослий, середньостиглий, урожайний сорт. Плоди великі, плоско-округлі, з 
легкою ребристістю. М'ясисті, соковиті, жовто-рожеві, чудового смаку та приємного 
аромату. Цей сорт дуже стійкий до вірусних захворювань. З помаранчевих і рожево-
жовтогарячих томатів, виходить дуже смачний, з сильним приємним ароматом 
томатний сік. Який у банку виглядає як абрикосовий. 
Хейзел – жіноче ім'я.   

449. 

 

Heart Fudge (Помадне серце) 
(серед/1,5/140-230/подовж/червоний/см=5/ур=5+) 
Високий, середньостиглий, високоврожайний сорт. Великі, довгі, конусоподібні 
плоди, довжиною до 18 см. Насиченого червоного кольору. М'ясисті, з динною 
м'якоттю, відмінного із насолодою смаку. За смак та врожайність отримав від нас 5 
балів. 
 

450. 

 

Heart of Compassion (Серце співчуття) 
(Серед/1,8/150-300/серц/рожев) 
Високорослий, середньостиглий, урожайний сорт. Рожеві плоди, дуже красиві, 
ідеально рівні, у формі серця. Дуже м'ясисті, малонасінні, дуже солодкі, 
найсмачніші. М'якуш рожевий, з консистенцією вершкового масла, здається, сама 
тане в роті. Смак 5 балів. Нам дуже сподобався. При повному дозріванні зелені плечі 
на плодах зникають і плоди стають повністю рожевого кольору. Без тріщин та плям, 
ідеальні для всіх видів переробки, добре зберігаються. 
 

451. 

 

Heatherington Pink 
(серед/1,5/200-400+/окр-плоск/рожев/см=5+/ур=5+) (47 гр.) 
Високорослий, середньостиглий, високоврожайний сорт. Супер сорт для ринку. 
Дуже щільні, без тріщин і плям, з товстою оболонкою, відмінного вигляду, 
насиченого рожевого забарвлення. Плоди м'ясисті, дуже соковиті, багатокамерні, 
насіння достатньо, чудового солодкого смаку та чудового аромату. З махрових 
квіток виходять плоди неправильної форми, але більшість дуже гарні. 

452. 

 

Hege German Pink 
(Серед/1,5/300-600/окр-плоск/рожев) 
Високий, середньостиглий, урожайний, великоплідний. Відмінний ринковий сорт із 
рівними округлими плодами рожевого кольору. Маса до 600 гр., М'ясисті, соковиті, 
з малою кількістю насіння. Чудовий, насичений, томатний смак. Сорт дуже 
хороший, але в холодне літо 2016 р. був трохи кислуватий, тому за смак отримав від 
нас лише 4,5 бали.  



453. 

 

Helsing Junction Blue, США 
(серед/1,8/30-40/кругл/син/см=4-5/ур=5) 
Сорт Тома Вагнера. Листя дуже зморшкувате і їх майже не видно на кущах. Плоди, 
що отримують більше сонця, забарвлюються сильніше. Всі плоди немов чорні 
перли, зовсім без плями, блищать краще за новорічні кульки, лаковані. Смак 
відмінний, насичений аромат, є і насолода, і кислинка, дуже щільні. Серед 
синьоплідних сортів найлегший. Супер красивий та декоративний. 
 

454. 

 

Henderson's Pink Ponderosa (Пондероса рожевий Хендерсона) 
(серед/1,5+/250-800/окр-плоск/рожев) 
Реліквія відома з кінця 19-го століття. Сорт відомий своїми дуже великими плодами, 
які можуть сягати 800 гр. Плоди м'ясисті, малонасіннєві, солодкі, ароматні, мають 
багатий, дуже приємний смак. У нас були плоди вагою близько 400 гр., але ми свої 
томати не пасинкуємо, врожайність не регулюємо і не поливаємо. 
  

455. 

 

Hershey boar (Кабан Херші) 
(СР-ран/1,2/115-270/окр-ребр/строкат) 
Середньоранній, середньорослий, урожайний сорт Бреда Гейтса. Плоди мають дуже 
багатий, фруктовий, кисло-солодкий смак. Де солодкість та кислота приблизно 
порівну. Колір плодів насичений темно-червоний із темно-зеленими смугами, форма 
округла, трохи ребриста. Насіння цього сорту куплено нами в Польщі. 
 

456. 

 

Hillbilly (Сільський) 
(серед/1,5+/200-800+/окр-плоск/двохцв/см-5+/вр-5) 
Середньостиглий, високорослий, дуже врожайний супер сорт. Це стара сімейна 
реліквія з пагорбів Західної Вірджинії. Плоди великі, вагою 200-800 + гр., Округло-
плоскі, мають красиву помаранчево-червону строкату шкірку. Ароматні, соковиті, 
дуже м'ясисті, дуже солодкі, найсмачніші. 

 
457. 

 

Hippie Zebra (Хіппова зебра), США 
(ран-середов/1,5/150-250/строкат) 
Середньоранній, високий, понад урожайний сорт. Плоди плоскоокруглі, 
розфарбовані червоними, зеленими та фіолетовими смугами, гарного смаку, масою 
до 300 гр. Дивовижно красиві. 
 

458. 

 

Hirten Tomate (Пастуший помідор), Німеччина 
(серед/0,6/80-200/окр-плоск/червоний/см=4+/ур=5)  
Низькорослий, середньостиглий, дуже врожайний сорт. Прекрасні, товарні, ринкові 
плоди. Лежкі, не гниють і не тріскаються, дуже щільні, але все ж таки соковиті, 
смачні, з дуже приємним ароматом. Форма плодів округла або округло-плоска. 
 
 



459. 

 

Hog Heart (Серце борова) 
(ср-пізн/1,8/150-230/подовж/червоний/см=5/ур=5+) 
Високорослий, середньопізній, високоврожайний сорт. Потужні густі кущі. Плоди 
довжиною до 18 см, пружні, малонасіннєві, дуже м'ясисті, з динною м'якоттю на 
зламі, чудового солодкого смаку, з гарним балансом цукрів і кислот, приємно-
ароматні. 
Ось що пише про нього його творець: «Солодкий та збалансований, можливо, 
найкращий смак серед аналогів, який я коли-небудь пробував. Знайдено після 
багаторічних пошуків. Насіннєвої порожнини немає, і дуже рідке насіння 
зустрічається в товстих центрах цих м'ясистих перцеподібних помідорів ... » 

460. 

 

Homer's German Oxheart (Німецьке Бичаче серце Гомера) 
(серед/1,5/500-1,5кг+/серц/червоний/смак=5/ур=5) 
Супер-сорт. Найбільш великоплідний у роки посадок. Не окремі, а більшість плодів 
– супер гіганти, і їх багато. Над врожайний, приголомшливий сорт! Листя 
картопляного типу. Плоди пружні, у формі серця з невеликими реберцями та 
нерівностями. У насіннєвих камерах дуже мало гелю та насіння, під оболонкою є 
порожнечі. Смак малокислотний, чудовий, приємний аромат. 
 

461. 

 

Homestead-24 (Ферма-24), США 
(серед/0,8/150-250/окр-плоск/червоний) 
Добре підходить для жарких та вологих регіонів. Кущові рослини з потужним 
листям, продуктивні при недостатньому поливанні. Плоди круглі, м'ясисті, солодкі, 
смачні, вагою до 250 г, стійкі до утворення тріщин. Сорт універсальний підходить 
для всіх видів переробки. Сорт «Ферма-24» з'явився на полях США 1953 р., і 
вирощувався комерційно всюди у Флориді  у 1950-60-х р. 

462. 

 

Hoy x Delicious (Хой x Чудовий), (Хой на Делішес) 
(серед/1,8+/300-1400/окр-плоск-ребр/червоний-рожев/см=5+/ур=5+) 
Високорослий, середньостиглий, врожайний сорт. Потужні рослини з товсті 
стеблами дають високі врожаї великих і гігантських плодів. На момент підрахунку 
плодів 15.7.19 зав'язав, на одному вибраному кущі 19 плодів у 8 гронах, на іншому, 
що росте в затінку, 15 плодів у 6 гронах. Вага двох перших стиглих плодів склала 
1012 гр. та 826 гр. Неважко підрахувати приблизну вагу врожаю. Після збору 
першого врожаю, підрахунок плодів, що знову зав'язалися, не проводився. Насіння 
дрібне, а плоди великі, ребристі, без тріщин, глянсові. М'ясисті, дуже соковиті, 
солодкі з легкою кислинкою, з вишуканим, благородним смаком та відмінним 
ароматом. Смак Винятковий! Можуть вирости до 1,4 кг. Такий плід поодинці не 
з'їси, їх краще переробляти в сік та інші томатопродукти. Дуже рідкісний сорт, 
отриманий схрещуванням сорту Delicious (Делішес) з сортом Hoy (Хой). Достойно 
переносить літню спеку. При нестачі вологи в насіннєвих камерах можуть з'явитися 
невеликі порожнечі. Кущам потрібні дуже надійні опори та підв'язка. У сезоні 2018 
р. наші друзі внесли цей сорт у свій особистий ТОП-10, назвавши його «Знахідка 
року» та «Кращий у сезоні 2018 за смаковими якостями». З того часу цей сорт 
щороку показує відмінні результати з урожайності і завжди смачний. Однак 
найсмачніші плоди все одно виходять у спекотному сезоні або в теплому 
сприятливому сезоні.  

463. 

 

Huge lemon Оxheart (Большое лимонное бычье сердце)  
Сер-піз/1,8/400-1500/ок-плос/двух/см-5/вр-5) 
Сердньо-пізній сорт. Кущ високорослий, висотою 1,8 м. Плоди плоскі, гладкі, 
лимонного кольору з рожевою верхівкою, і з рожевим, часто у масою до 1500 грам, 
дуже гарні, виняткової врожайності. Плоди солодкі, цупкі, м'ясисті, в міру сочні, з 
товстою оболочкою і перегородками, з рожевим у м’якушу. Сорт салатного 
призначення, використовується для споживання у свіжому вигляді та переробки. В 
цьому році удалось обновити із дуже старого насіння, Виросли одні гігантські плоди 
без дрібних, вагою від 400гр. 

464. 

 

Hugo (Гюго, Хуго) 
(СР-пізнь/1,6/100-200/подовж/червоний/см=4/ур=5) (20 гр.) 
Високий, середньопізній, урожайний сорт. Можливо найщільніші плоди з усіх 
подібних аналогів, вони настільки щільні, що коли їх розриваєш чи розкушуєш, 
вони хрумтять. До 15 см. довжиною, дуже яскраві, насичено червоні зовні та 
всередині. М'ясисті, майже без насіння, малосоковиті, гарного смаку. 
 



465. 

 

Hungarian Heart (Угорське серце) 
(серед-пізн/1,8/270-700+/серд/рожев/см=5+/ур=5+) 
 Середньопізній, високорослий, урожайний сорт тривалого до морозів 
плодоношення. Стара сімейна реліквія з Угорщини відома в США з 1901 року. 
Просто супер сорт! Найпотужніші кущі, величезний урожай. Густі кущі добре 
приховують плоди, але зібрані, вони зачарують Вас своїм розміром, прекрасним 
зовнішнім виглядом і тим більше смаком. Плоди дуже красиві, з гранями, гладкі, 
блискучі, насиченого рожевого кольору, стійкі до розтріскування, містять дуже мало 
насіння. Чудовий та солодкий смак, щільна м'якоть, приємний аромат. Цьому сорту 
за красу, смак та врожайність ми проставили всі 5+ балів. Хіт сезону 2019 серед 
серцеподібних томатів. 
 

466. Hunk Papa ( Ханк Папа) 
(серед/1,5/260-500/окр-плоск/пурпур/смак=5/ур=5) 
Середньостиглий, високий, урожайний сорт з картопляним листям. Чудовий смак, 
властивий чорноплідним сортам, але із чудовим ароматом, який неможливо описати 
словами. Приємний та дуже сильний. Плоди пружні, м'ясисті, з насиченим кольором 
м'якоті, одномірні. Кущі не загущені, що робить їх зручними у вирощуванні, з 
мінімальною працею без пасинкування. Дуже врожайний із дружною віддачею 
врожаю. Ідеальний сорт для салатів. 
 
 

467. 

 

Indian Dark Violet Beefsteak (Темно-фіолетовий індіанський біфштекс) 
(серед/1,5+/160-250/окр-плоск/фіол-пурп/см=4+/ур=5) 
Високорослий, середньостиглий, високоврожайний сорт. Кущі добре облистнені, 
листя регулярне. Плоди середнього розміру, вагою 150 - 250 гр., Плоско-округлі, 
злегка ребристі, фіолетово-пурпурні. М'ясисті, м'якоть щільна, соковиті, пряні, 
смачні, з відтінком властивим «чорним» томатам та приємним ароматом. Хороша 
врожайність із середини сезону до першого морозу. Насіння отримане з Канади. 
 

468. 

 

Indian Stripe (Індейський Смугастий), США. 
(серед/1,2/200-330/окр-плоск/пурпур/смак=4-5/ур=5) 
Середньостиглий, середньорослий, високоврожайний сорт із штату Арканзас. 
Забарвлення переважно фіолетово-коричневе з невеликими смужками зеленого 
кольору, які зникають у міру дозрівання помідорів. Смак відмінний, складний і 
багатий, і найкращий, коли повністю дозрів. Цінується за вишуканий смак, зі 
складними винними нотками. Насіння цього сорту куплено нами в Німеччині. 
  

469. 

 

Indiana Baltimore Red (Індіана Балтімор Ред), США 
(серед/0,6/100-200/окр-плоск/червоний/см=4/ур=5) 
Стара сімейна реліквія 1930-х років із США. Середньостиглий, низькорослий, 
високоврожайний сорт. Невисокі потужні кущі з дуже високою врожайністю. 
Смакові якості плодів 4 бали, але для низькорослих сортів, це практично найвищий 
бал у сезоні 2021 року. Відмінний і насичений смак, з невеликою кислинкою, 
приємний аромат. Плоди у зрілості без плями у плодоніжки, м'ясисті, відмінного 
товарного вигляду. 

470. 

 

Indigo Apple (Індиго Яблуко, Яблуко кольору Індіго) 
(серед/1,2/100-180/окр-плос/синій-черв) 
Середньорослий (висота куща 1,2 м), середньостиглий, урожайний, витривалий сорт 
із потужними кущами. Плоди плоскоокруглі, соковиті, масою 100 – 180 гр., мають 
характерне для «синіх» томатів антоціанове забарвлення. При цьому, сині відтінки 
виникають навколо плодоніжки, знизу плоди мають червоний колір. М'якуш теж 
червоний. Дуже добрий, багатий, освіжаючий, приємний смак. Супер 
хворобостійкий сорт. Автор сорту – Бред Гейтс. 

 



471. 

 

Indigo Blue Berries (Індиго лохина, Індіго чорниця), США 
(ран/1,8+/15-20/кругл/сині/см-5/вр-5) 
Індетермінантний сорт Бреда Гейтса. Плоди маленькі, схожі на черешню. Виросли в 
тіні, в основному рожеві з синіми плічками. Приємного, збалансованого, чудового 
смаку, масою до 20 гр. Дуже солодкий, обов'язково сподобається будь-якому 
дегустатору. Але нас більше вразила краса плодів, як іграшки з підсвічуванням 
зсередини. На кожному плодику бачиш своє відображення як у дзеркалі. Квітки не 
скидає. Плоди зав'язуються безперервно, навіть у дуже спекотну погоду. Кущі, що 
ростуть у кілька стволів, рясно обвішані безліччю невеликих рожево-фіолетових 
грон. 

472. 

 

Indigo Cherry Drops (Вишневі Краплі Індіго) 
(серед/1,2/30-60г/округл/син) 
Середньорослий, середньостиглий, урожайний сорт коктейльного типу. Варіація 
популярного сорту "Indigo Rose". Плоди вагою 30-60 гр. зібрані у великі грона. 
Красиве червоно-синє забарвлення, покращений смак. Цукру в плодах на 5+ балів. 
Чудовий сорт. 
 

473. 

 

Indigo Kumquat 
(ран/1,8/15-20/груш-подовж/біло-синій/см=5+/ур=5+) 
Високорослий, ранньостиглий, урожайний сорт. Плоди світло-жовті із проявом 
антоціану. На сонці здається, що плоди світяться зсередини. Китиці довгі, в 
середньому 10 - 12 плодів. Супер смачні та солодкі, хрумка при їжі оболонка. Один з 
найкрасивіших і найсмачніших чері. Цей томат для насолоди смаком та красою. 
Дуже декоративні кущі. За смак та врожайність сорт отримав від нас 5+. 
  

474. 

 

Indische Fleische (Індійське м'ясо), Німеччина. 
(серед/1,5/180-400/окр-плоск/червоно-коричн/смак=5/ур=5) 
Середньостиглий, високорослий, високоврожайний сорт. Лист регулярний. Плоди 
щільні, вагою від 180 до 400 гр., Зібрані в гроно по 4-5 плодів. Колір плодів 
варіюється від темно-рожевого до фіолетово-чорного, зелені плечі. Смак 
винятковий, солодкий із гармонійною кислинкою, фруктовий. Насіння цього сорту 
отримане нами із Франції. 
 

475. 

 

Ingegnols Gigant Liscio 
(серед/1,5/400-700/окр-плоск/червоний/см=5+/ур=5) 
Середньостиглий, високий, високоврожайний сорт. Плоди одномірні, середньою 
вагою 400-500 гр., дуже соковиті, чудового та солодкого смаку. Смак для насолоди. 
Принадність і в тому, що в плодах багато дуже смачного, запашного соку. Сорт 
проходив відбір упродовж трьох років. Три роки ми відбирали на насіння плоди 
лише з великоплідного куща. Часто сорт давав форми із середніми за розміром 
плодами. Якщо розщеплення повториться, беріть насіння лише з великоплідних 
кущів. На мій подив, коли я продегустував форму з невеликими плодами, вона 
виявилася смачнішою за гігантів. Ми й надалі сіятимемо цей сорт, покращуючи 
великоплідну форму.  
 

476. 

 

Iris (Іріс) 
(ран/0,5/60-80/кругл/червоний/смак=4/ур=5+) 
Ранній, низькорослий, потужний, штамбовий, суперурожайний сорт, старої 
східнонімецької селекції. Посипані плодами стебла неможливо підняти із землі. 
Плоди щільні, транспортабельні, дрібні, червоні. На плодах бувають маленькі 
тріщини, які знижують їх у красі, але вони засихають і не гниють. В історії сорту 
відзначають його винятковий смак та врожайність, а також, що він з успіхом 
вирощується у теплиці. У нас він ріс на сонці у цілком екстремальних умовах. 
Звичайний, приємний томатний аромат, дуже хороший смак, але у невдалому 
холодному сезоні 2019, ми не можемо поставити оцінку за смак понад 4 бали. Але, 
для консервації та переробки це чудовий сорт.  

477. 

 

Irish Striped (Ірландський смугастий) 
(Серед/1,5/150-200/окр-плоск/строкат) 
Високоврожайний, високорослий, середньостиглий сорт. Супер красиві плоди з 
дуже насиченим кольором м'якоті. У холодному сезоні 2017 ми оцінили його смак 
на 4 бали, трохи не вистачає насолоди. Але в салатах і на бутербродах, де насолода 
не потрібна, дуже гарні. 
 



478. 

 

Isis Brandy (Ісіс Бренді) 
(серед/2,0/40-60/окр/біколор)  
Середньостиглий томат типу чері. Результат від схрещування сортів Isis Candy та 
Брендівайн жовтий, підкреслює позитивні сторони кожного з них. Високорослі 
рослини з висотою до 2 м. Біколор, на жовто-жовтогарячому фоні з'являються 
червонувато-рожеві мазки та рум'янець. Повністю зрілі плоди стають червоного 
кольору, 40-60 гр..м'якоть залишається жовто- помаранчевою. Дуже соковиті, 
чудового, солодкуватого смаку. Насіння дрібне. Сорт надісланий нам із Німеччини. 
 

479. 

 

Italian Sweet (Італійський Солодкий) 
(серед/1,5/200-500/круг-плоскрозов/см-5) 
Сорт середньостиглий, середньорослий (кущі заввишки 1,5 м), листя картопляного 
типу. Плоди дуже смачні, з відмінним солодким смаком, та м'ясиста м'якоть. Великі, 
плоско-округлої форми з легкою ребристістю у плодоніжки, вагою 200-500 гр, 
рожевого кольору. 

480. 

 

Italian Tree (Італійське Дерево) 
(ср-р/1,5/300-700/круг-плоск/розов/см-5/вр-5)   
Високоврожайний, середньорослий (кущ висотою 1,5 м), середньоранній. Розлогі 
кущі з листям картопляного типу. Плоди плоскоокруглі, злегка ребристі, рожеві, 
масою 300-700 гр., м'ясисті, дуже соковиті. Чудовий солодкий смак дуже 
збалансований. Чудовий сорт, неодноразовий призер томатних фестивалів у США. 

481. 

 

Italian Heirloom (Італійський Сімейний) 
(ран/1,5/200-500/серц/червоний)  
Ранній високорослий сорт. Дуже врожайний, з підвищеною стійкістю до хвороб. 
Здивував скоростиглістю, перші стиглі плоди на рівні ранніх низькорослих сортів. 
Плоди яскраво-червоні, на початку дозрівання мають жовті плічка, вага до 500 гр., 
Досить щільні і м'ясисті, дуже смачні, кисло-солодкі. Але у 2017 році через погоду 
потягнув лише на 4 бали. Італійська сімейна реліквія. Час зберігання насіння 
прострочено, буде обновлено для каталога, в наступному році. 

482. 

 

Italian Stallion (Італійський жеребець) 
(серед/1,2/80-280/сливка/червоний/см=5+/ур=5+) 
Середньостиглий, середньорослий, дуже врожайний сорт. Листя регулярне, кущі 
середньої густоти. Плоди гладкі, червоні, красиві, різної форми. І сливка, і конус і 
трохи грушоподібна. М'ясисті, чудового смаку, в якому є і солодкість, і кислота. 
Насіння цього сорту куплено нами у Франції. 
 

483. 

 

Jackass Green Dwarf (Карлик Зелений вислюк) 
(серед/1,0/200-420/окр-плоск/зелений/см=5+/ур=4) 
Середньорослий, середньостиглий сорт із сильними, товстими стеблами. 
Незвичайний колір плодів, вони світло-зелені, з помаранчевими та червоними 
рум'янами. Зелені з легким бурштиновим рум'янцем при повній стиглості. Плоди 
великі, плескаті, з ребристістю біля плодоніжки, дивовижного кольору та смаку. 
Урожайність не дуже висока, середня – типова для багатьох «Dwarf»-ів. Але в першу 
чергу цей сорт здивував нас дивовижно солодким і дуже приємним, на 5+ смаком. 
М'якуш зелений, соковитий, з невеликими насіннєвими камерами. Не допускайте 
перезрівання плодів. У переспілі плодів м'якоть стає занадто м'якою і втрачає свій 
смак. Нещодавній сорт, виведений Джоном Бейдлер після схрещування «Red House 
Free Standing» з «Cherokee Green». 
 



484. 

 

Jackass Yellow Dwarf (Карлик Жовтий вислюк) 
(серед/0,7/100-300/окр-плоск/жовт/см=5+/ур=4)  
Низькорослий, середньостиглий сорт, типовий "Dwarf". Плоди золотаво-жовті із 
рожевим муаром. М'якуш соковитий, дуже солодкий, чудово смачний, на 5+ балів. 
Урожайність середня, але за чудовий смак можна пробачити. 
 

485. 

 

 Japanese Oxheart (Японське Бичаче серце) 
(серед/1,2+/100-150/подовж/червоний) 
Середньостиглий, дуже врожайний сорт із незвичайною формою плодів. Плоди 
красиві, вагою до 200 гр., М'якуш червоного насиченого кольору. Навіть у 
невдалому сезоні 2017, ми оцінили смак плодів на 4 – 5 балів, насолоду на 4 бали, 
врожайність на 5++. Висота в сезоні 2017 була всього 1,2 м, а має бути вищою. У 
тих з Вас, хто свої томати поливає або вирощує в теплиці, точно буде набагато 
вищим. Кущі не загущені, в кистях по 5-7 плодів. Хороший для їжі, ідеальний для 
консервації, нормально переносить далекі перевезення (якщо плоди не перестигли). 
 

486. 

 

Jazz (Джаз), США 
(СР-пізн./1,8/450-950/окр-плоск/рожев-строчок/см=5+/ур=5) 
Хіт сезону 2018! Високорослий, середньопізній, високоврожайний сорт. Кущі 
потужні, із товстими стеблами. В описі сорту вказана вага плодів до 500 грн. У нас 
цього посушливого року вони вийшли від 400 гр. і вище. Найбільший плід 950 грн. І 
це без пасинкування та будь-якого формування куща. Одномірні плоди-гіганти, 
красиві, рожеві з оранжевими смужками. М'ясисті, багатокамерні, досить соковиті. 
Чудовий солодкий смак із дуже приємним фруктовим присмаком, визначити який 
складно (за словами автора сорту – персиковий). Хороша стійкість плодів до 
розтріскування. Сорт отримав від нас 5 балів за чудову врожайність та 5+++ за 
дивовижний смак. Автор цього чудового сорту – Фред Хемпель (Fred Hempel) із 
компанії Artisan Seeds. У нас є й інші видатні сорти цього чудового селекціонера, 
наприклад Orange Jazz (Джаз помаранчевий). 

 
487. 

 

JD's Special C-Tex (Особливий від Джей Ді, Конро-Техас), США 
(серед/1,2+/200-400+/окр-плоск/червоний-фіолет) 
Середньостиглий, середньорослий, урожайний сорт селекції J.D. Brann із Техасу. 
Отриманий від схрещування гібрида "Early Girl" та сорту "Чорний кримський" 
(Black Krim). Джеффрі Кейсі (Jeffrey Casey) стверджує, що цей сорт дуже добре 
підходить для контейнерно-горшкового вирощування. А ми вважаємо цей сорт 
одним із найсмачніших чорноплідних сортів. Плоди шоколадного кольору, із 
зеленими плечима, м'ясисті, багатокамерні, соковиті, солодкі, з гармонійною 
кислинкою, найсмачніші, приємно-ароматні, масою до 400 гр. 

488. 

 

Jerry's German Giant (Німецький гігант Джеррі) 
(серед/1,3/300-600/окр-плоск/двоцв/см=5+/ур=5) 
Середньорослий, середньостиглий, урожайний сорт із супер плодами. Дуже 
щільними, як для двоколірних, повністю м'ясистими, з насолодою на 5+ балів. Смак 
та аромат чудові! Вага плодів 300 – 600 грн. На момент підрахунку плодів, що 
зав'язалися 15.7.19, зав'язав 21 плід у 7 гронах.  
 

489. 

 

Jersey Giant (Гігант Джерсі) 
(серед/1,5+/100-150/подовж/червоний)  
Висота куща ОГ 1,5 м. Плоди зав'язує без перепусток. У кисті по 3 – 4 плоди. Плід – 
подовжена червона сливка-мішечок, близько 10 см завдовжки, потовщена донизу, із 
зеленими плічками. Дуже щільний, малосоковий. Смак – звичайний помідорний. 
Ідеальний томат для в'ялення та фарширування. Час зберігання насіння 
прострочено, буде обновлено для каталога, в наступному році. 
 



490. 

 

Jerusalem's Giant (Єрусалимський гігант) 
(серед-пізнь/1,8/300-700/окр-плоск/біколор) 
Середньопізній, високорослий, високоврожайний, двоколірний. Плоди красиві, 
великі, вагою до 700 гр., Плоско-округлі, помаранчево-рожеві. Багатокамерні, 
м'ясисті, солодкі, соковиті, смачні. Як мені здається, плоди цього сорту краще 
зривати, не допускаючи перезрівання, коли вони ще досить щільні, які не втратили 
структуру м'якоті. Тоді у смаку є фруктова нотка. Точний час збору, визначте самі, 
на свій смак. З сіллю вони завжди гарні. 

491. 

 

Johanna (Джоханна), Франція. 
(серед/1,8/280/500/окр-плоск/строкат/см=5+/ур=5) 
Середньостиглий, високорослий, високоврожайний сорт. Кущі потужні, стебла 
товсті, темно-зелені міні картопляне листя. Плоди великі, округло-плоскі, вагою від 
280 до 500 гр., Змінної форми, дуже красиві, світло-зелені з темно-зеленими 
смужками. У розрізі зелено-зелені, багатокамерні, м'ясисті, соковиті, ніжні, 
приємно-ароматні, солодкі, дуже смачні! Смак оцінили б у 7 балів із 5-ти можливих. 
Сорт можливо ще не стабільний, були плоди та іншої форми, овальної, але такого ж 
чудового смаку. Насіння цього сорту куплено нами у Франції. Батьками цього сорту 
є сорти: Green Zebra, Copia та Green Heart Beef Japanese. Схрещування зроблено 
Томом Вагнером, а стабілізація Паскалем Клерком (Pascal Clerc). Цей сорт має 4 
«брати», про що докладніше можна прочитати в описі «Coeur de Surpriz». У 2021 
році розщеплень не було, смачні навіть незрілі плоди. 
 

492. 

 

John Beidler (Dwarf), (Джон Бейдлер (Карлик))  
(серед-пізнь/1,0/200-350/окр-плоск-ребр/жовт/см=5/ур=5) 
Середньопізній, низькорослий, високоврожайний сорт. Типовий "карлик" з темно-
зеленим жатим листям без ознак хвороб, висотою до 1,0 м. Плоди округло-плоскі, 
трохи ребристі у плодоніжки, з ямочкою на вершині плода, одномірні, вагою 200 - 
350 гр., дуже щільні, . , жовтий з рожевими променями і рожевий всередині. 
М'ясисті, соковиті, багатокамерні, дуже приємного солодкого смаку. Чи не кислі, 
фруктово-солодкі, нагадує фруктовий напій. За смак та врожайність по 5 балів. 
Серед посаджених рослин виріс 1 кущ зі смачними плодами зеленого кольору і 
трохи іншою внутрішньою структурою. Що це пересорт чи розщеплення, зрозуміти 
не змогли. Насіння з нього зібрали лише для себе, для перевірки наступного року. 
Насіння цього сорту куплено нами у Франції. 

493. 

 

Jsalnina cu cute. Румунія. 
(серед/1,5/600-700/окр-плос/черв) 
Середньостиглий, високоурожайний, високорослий (висотою 1,5- 2 м) сорт. Плоди -
яскраві червоні, великі, вагою 600-700 гр., щільні, дуже м’ясисті, але і соковиті, 
відмінного смаку старовинних томатів. Чудовий сорт. Плодоносить до пізньої осені. 

494. 

 

Jumbo Purple (Гігантський пурпурний) 
(серед/1,2/180-500/окр-плоск/пурп/см=5+/ур=5) 
Сорт надісланий нам із Франції. Унікальний сорт із плодами вагою до 500 гр. чорно-
фіолетового кольору, з консистенцією м'якоті як у плодів сливовидного «Червоного 
мисливця». Для чорноплідного сорту чудова щільність плодів. Якщо видавлювати 
насіння з такого плода, м'якоть не видавлюється з плода, видавлюється насіння, 
трохи чистого прозорого соку та гель. І до цього чудовий, солодкий, сильний і 
складний смак. Ідеальний сорт для комерції, Не гниють та витримають у доставку на 
будь-яку відстань. Плоди одномірні по всій висоті куща. Дружне дозрівання плодів. 
Весь урожай було зібрано до заморозків. 
 

495. 

 

June Pink (Рожевий червень) 
(серед/1,2-1,5+/200-600/окр-плоск/рожев/см=5/ур=5+)  
Середньорослий, середньостиглий, врожайний сорт. Плоди від великих до дуже 
великих, округло-плоскі, з невеликими реберцями навколо плодоніжки, красиві, 
блискучі, рожеві. Не обов'язково, але іноді з жовтими плечима, які зникають при 
дозріванні. Дуже м'ясисті, багатокамерні, насіння небагато. Дуже гарний аромат та 
чудовий солодкий смак. У 2018 та 2019 роках показав себе як супер врожайний. 
Величезна кількість плодів вагою 240 – 5 Чудовий товарний сорт для ринку. 
 



496. 

 

Justine (Джастін) 
(серед/1,5-1,8/130-320/груш/червон. см-5/ур-5) 
Середньостиглий, високий, високоврожайний сорт із незвичайною формою плодів. 
Плоди товстостінні, малонасіннєві, з невеликою кількістю соку. Незважаючи на це, 
плоди мають м'який, відмінний солодкуватий смак на 5 балів. Ідеальний для 
консервації, що нормально переносить дальні перевезення. 
 

497. 

 

Kaleidoscopic Jewel (Калейдоскопічний скарб), США 
(серед/1,5+/50-60/кругл/син-червоний) 
Високорослий, середньостиглий, урожайний сорт Бреда Гейтса з Каліфорнії. З 
плодами індиго-зеленого кольору, коли незрілі, і червоно-чорними, коли дозріють. 
Плоди блискучі, смачні, зі смаком фруктів, ростуть гронами. Сорт продуктивний 
навіть у прохолодному кліматі. А прохолодна погода, як і сонце, посилює 
антоціанове забарвлення «синіх» томатів. 
 

498. 

 

Kangaroo Paw Brown (Коричнева Лапа Кенгуру), Австралія-США 
(серед/0,4/40-100/кругл/червоно-коричневий) 
Низькорослий, дуже врожайний сорт із проекту Dwarf Tomato Project. Потужний та 
низький штамбовий кущ. Прекрасний вид та товарність плодів. Солодощі на 4 бали. 
 

499. 

 

Kangaroo Paw Green (Зелена Лапа Кенгуру), Австралія-США 
(серед/0,4/40-100/округл/зел-жовт) 
Низькорослий, середньостиглий, дуже врожайний сорт із проекту «Dwarf Tomato 
Project». Жовто-зелені плоди з відмінним солодкуватим смаком на невеликих кущах, 
які не вимагають підв'язки. 
 

500. 

 

Kangaroo Paw Yellow (Жовта лапа Кенгуру), Австралія-США 
(Серед/0,5/70-120/кругл/жовт) 
Сорт із проекту «Dwarf Tomato Project». 
Штамбові кущі із дуже високою продуктивністю. Відмінні смакові якості плодів на 
5 балів, солодкі, красиві, іноді із червоним муаром. 
 

501. 

 

Karkiano, Іспанія 
(серед/1,5+/300-600/окр-плоск/червоний) 
Старий, рідкісний сорт баскської провінції Іспанії. Врожайний, високорослий, 
середньостиглий. Великі, насичено червоні, м'ясисті плоди біфштексного типу, 
вагою до 600 г. З м'яким, добре збалансованим, солодким смаком. Приємно-
ароматний та неймовірно смачний! Цей сорт не для любителів тепличних гібридів. 
Ця реліквія для шанувальників помідорної класики, перевіреної роками. 
 

502. 

 

Karma Pink (Карма рожевий) 
(серед/1,8/160-440/окр-плоск/рожев/см=4-5/ур=5) 
Карен Олівер та Марша Ейзенберг створили проект KARMA і разом працювали над 
розробкою та вирощуванням нових сортів. 
Середньостиглий, високорослий, високоврожайний сорт. Велике картопляне листя 
на прямостоячих і гіллястих кущах, які рясно завантажені плодами. Легко 
вирощується без пасинкування. Листя красиве, чисте без жодних хвороб. Ідеально 
одномірні плоди по всій висоті плодоношення. Смак простий, від відмінного до 
чудового. Із сіллю буде ще краще. 

503. 

 

Karma Purple (Карма пурпуровий) 
(серед/1,2/40-80/окр-плоск/чорн/см=5/ур=5) 
Карен Олівер (Британська Колумбія, Канада) та Марша Ейзенберг (Східна Флорида, 
США) створили проект KARMA і разом працювали над розробкою та виведенням 
нових сортів. 
Середньостиглий, середньорослий, дуже врожайний сорт, з великим картопляним 
листям. Плоди глянсові, рідкісного кольору. Смак трохи гострий і солодкий, 
фруктовий, із незрозумілою родзинкою, приємний аромат. Кожен може знайти у 
цьому смаку щось своє. М'якуш середньої щільності, але з незвичайною текстурою. 
Ми ставимо за смак 5 балів, але у кожного він свій. 



504. 

 

KAS 21 (округло-плоский) 
(серед/1,2/150-250/окр-плоск/червоно-синій/см=5/ур=5++) 
Новий сорт польського селекціонера Kasencji (Касенція). Отриманий у результаті 
схрещування сортів Р-20 та Bawole Serce Kasencji. У Росії цей сорт відомий 
серцеподібною формою плодів. У нас всі кущі дали округло-плоску форму плодів. 
Ми не знаємо що це результат мутацій, розщеплення або пересорт. Знаємо, що якщо 
сорт вирощувати всього по 1 кущу, то подальша чистосортність з цього насіння 
часто виявляється під питанням. Це не переконання, а давно відомий мені факт. Але 
цей сорт нам дуже сподобався, і видаляти його ми не станемо. Складні кисті можуть 
налічувати понад 20 плодів. Плоди дуже красиві, сині від хвостика та насичено 
яскраво-червоні на вершині, вагою 120-250 гр., З чудовим смаком. Божевільна 
врожайність. Один із фаворитів сезону 2021. 

505. 

 

Kasachstan Rubin (Казахстанський Рубін) 
(СР-ран/1,3/90-200/окр/червоний/см=4-5/ур=5+) 
Середньоранній, середньорослий, високоврожайний сорт тривалого до морозів 
плодоношення. Дуже хворобостійкий, листя без пошкоджень тримається зеленим до 
кінця сезону. Дуже врожай, краса! Плоди вагою 90-200 гр., Насиченого червоного 
кольору, без плям, округлі з носиком, дуже щільні, супер-товарного ринкового 
вигляду. Шкірка товста, плоди добре переносять дальні перевезення по розбитій 
дорозі. Найкращий сорт для ринку в сезоні 2019 серед аналогів. Плоди м'ясисті, 
соковиті, смак кисло-солодкий, справжній томатний, без фруктової екзотики, від 
хорошого до відмінного (залежно від погоди),  більш солодкий, ніж кислий. Насіння 
цього сорту куплено нами в Німеччині. 

506. 

 

Kellogg's Breakfast (Сніданок Келлога), США 
(серед/1,5+/250-600/окр-плоск/помаранч/см=5+/ур=5)  
Середньорослий, середньостиглий, урожайний сорт. Потужні густі кущі. Плоди 
яскраво оранжеві зовні і всередині, дуже м'ясисті, соковиті, маслянисті, з насолодою 
та кислинкою, дуже смачні та приємно-ароматні. Ідеальні для вживання у свіжому 
вигляді. Насіння мало. Аромат приємний, але слабко виражений. Чудовий томат! 
Один з найкращих сортів, не тільки серед помаранчевоплідних. Серед тисяч 
випробуваних нами сортів точно буде в сотні кращих. Серед закордонних 
любителів, за смаком цей сорт вважається одним із 20-ти найкращих у світі. 
  
 

507. 

 

Kellogg's Breakfast Cross (Сніданок Келлога Гібрид), США 
(серед-пізн./1,8/400-1000/окр-плоск/помаранч/см-5+/вр-5) 
Середньопізній, високорослий сорт з потужним кущем і картопляним листям 
висотою 1,8 м. Окремі плоди можуть бути більше 1 кг, середня вага 400-1кг. Один із 
найбільших серед помаранчевих томатів. Колір насичений апельсиновий. Плоди 
плоскоокруглої форми, з тонкою шкіркою, соковиті, яскраві, солодкі, без тріщин. 
Надзвичайно смачні, насичений ароматом, м'ясисті, на розломі цукрові. Цей 
чудовий і дуже популярний сорт походить від "Kellogg's Breakfast" і відрізняється 
від нього картопляним листом. Смакові якості на 5+ балів. 
 

508. 

 

Kenosha Paste (Паста Кеноші) 
(сред/1,8/130-270/удлин/красн/см-5+/вр-5) 
Високорослий (висотою 1,8 м), середньостиглий, рослини із звичайним листям. 
Плоди витягнуті, червоні, дуже м'ясисті, в міру соковиті, із чудовим ароматом, 
вагою 130-270 гр. Малонасінневий. Смак чудовий, неперевершений. Переможець 
багатьох виставок за смаковими якостями 
 



509. 

 

Kentucky Beefsteak (Біфштекс Кентуккі) 
(серед/1,8/400-800/окр-плоск/помаранч) 
Високорослий, урожайний, середньостиглий сорт. Чудовий сорт, всі плоди дуже 
великі, дрібних немає, більшість – 700 – 800 гр. Плоди насиченого помаранчевого 
кольору, м'ясисті, не дуже соковиті, чудового смаку з насолодою та приємного 
аромату. Час зберігання насіння прострочено, буде обновлено для 
каталога, в наступному році. 
 

510. 

 

Kentucky Cabin (Хатина Кентуккі) 
(серед/1,5/220-400/окр-плоск/жовт/см=5+/ур=5+) 
Середньостиглий, високорослий, високоврожайний, хворобостійкий сорт. Плоди 
дуже щільної консистенції майже без соку, дуже м'ясисті, одна м'якоть. Супер 
смачні, з відтінком тропічних фруктів, я сказав би солодкий лимон. За смак із п'яти 
можливих, ми поставили б йому 6,5 балів. Насіння цього сорту отримано з Франції. 
 

511. 

 

Kewalo 
(пізн./1,0/100-220/окр/червоний/см=5/ур=5) 
Пізній, високоврожайний сорт, з потужними кущами заввишки близько 1 м. 
Виведений у Гавайському університеті селекціонером томатів професором Джимом 
Гілбертом. Спеціальна селекція, щоб сорт був стійким до бактеріального в'янення, 
вірусу мозаїки та нематод. Гарні, супер щільні, транспортабельні плоди, які можна 
зрізати гронами, легко відірвати від кисті. Соковиті, смачні, дуже приємного, 
чудового смаку. Насіння отримане з Франції. 
 
 

512. 

 

Kim's Civil War (Громадянська війна Кіма) 
(серед/1,8+/150-400/подовж-серц/рожев/см=5/ур=5) 
Високорослий, середньостиглий, урожайний, рідкісний сорт. Сімейна реліквія родом 
зі штату Орегон (США), з покоління в покоління, що вирощується з часів 
громадянської війни в США. Рослини дуже витривалі до посухи. Плоди гладкі, 
рожеві, вагою до 400 гр., Витягнуто-серцеподібної форми, стійкі до розтріскування. 
М'ясисті, солодкі, чудового смаку, кислота не відчувається. Дуже гарний смак та 
справжній аромат старовинних сортів томатів. В іноземному описі сорту вказується 
висота до 3-х метрів, але у нас цей сорт ріс у найгіршому місці і такої висоти не 
досяг. Тим не менш, за врожайність та смак сорт отримав від нас тверді 5 балів. 
 

513. 

 

Kiss the Sky (Поцілунок Неба) 
(серед/1,5/15-28/кругл/шоколад/см=5+/ур=5+)  
Версія томату Purple Haze F1, відібрана та стабілізована Тетяною Кушнарьовою, 
Британська Колумбія, Канада. 2008-2012 рр. 
Високорослий, середньостиглий, високоврожайний сорт. Дуже потужні кущі і, 
відповідно, такий самий урожай. Дивовижна стійкість чи імунність до хвороб. До 
першого заморозку не було жодного жовтого листочка. Плоди чудового солодкого 
смаку, з приємним фруктовим післясмаком і невеликою кислинкою, яка тільки 
посилює смак. Відмінний сорт для гурманів. 
15грн. 

514. 

 

Kiwanis (Ківаніс), Франція. 
(ран/0,8/150-260/окр-плоск/зелений/см=5/ур=5+) 
Ранній, низькорослий, високоврожайний сорт. У нас висота кущів без підв'язки та 
пасинкування була близько 80 см. Дуже врожайний, море плодів із дружним та 
раннім дозріванням. Плоди зелені із бронзовою засмагою. М'якуш зелений, 
соковитий, малокислотний, фруктовий, чудовий, на 5 балів смаку. Чимось нагадує 
ківі. З чутливою насолодою та гарним ароматом фруктів. Чудовий сорт серед 
зеленоплідних. Цей сорт отриманий із Франції. В інтернеті є опис сорту із 
помаранчевими плодами. 
 



515. 

 

Klara (Клара), Іспанія 
(серед/1,8/400-1,5кг/окр-плоск/червоний) 
Дивовижний сорт. Дуже енергійні рослини. Усі плоди гіганти. Величезні 
одновимірні плоди-біфштекс червоного кольору, відмінної якості. Деякі можуть 
досягати ваги 2 кг. Смак багатий, солодкий, чудовий. Видатний сорт! Один з 
кращих. 

516. 

 

Kleine Mohren (Маленькі маври) 
(ран/1,5/24-35/груш/червоно-коричн/см=5/ур=5) 
Ранній, високорослий, високоврожайний сорт. Дуже раннє та дружне дозрівання 
плодів. Плоди коктейльного типу, грушоподібної форми, досить щільні, не 
тріскаються, зібрані в китиці по 7-8 шт. Ароматні, соковиті, фруктового смаку з 
гарною насолодою та приємним післясмаком. 
 

517.  Kollinz (Колінз) 
(серед/0,6-0,8/впоовж/жовт) 
Дуже щільні плоди з малокислотним, але й несолодким 
простим томатним смаком. У салатах або підсолений буде якраз. Не тріскаються, 
дуже лежкі. 
 

518. 

 

Kookaburra Cackle Dwarf (Карлик Кудахтаньє Кукабурри) 
(серед/0,6/80-160/окр-плоск/коричн/ур=5) 
Середньостиглий, низькорослий, високоврожайний сорт. Регулярний зморшкуватий 
лист. Плоди коричневі зовні та всередині, масою 80-160 гр., М'ясисті, соковиті, 
солодкого терпкого смаку, з приємним ароматом. Підходить для вирощування у 
контейнерах. Не потребує пасинкування. Названий на честь птаха зимородка 
Kookaburra з Австралії. 

519. 

 

Korney's Cross (Гібрид Корнея), США 
(Серед/1,8/80-100/окр/пурп/см=5/ур=5) 
Високорослий, середньостиглий, високоврожайний сорт, з картопляним листям і 
розтягнутим, тривалим плодоношенням. Плоди круглі, фіолетово-рожеві, дуже 
красиві, щільні, без тріщин. М'ясисті, гарного смаку, масою до 100 гр. Дуже 
врожайний сорт! Автор сорту Марк Корней. За смаком і розмірами плодів сорт буде 
гарний і в салатах, і в банках, і у свіжому вигляді.  
 

520. 

 

 

Косово (Косово)  
(серед/1,8+/300-1,0кг/окр-плоск-серц/рожев/см=5+/ур=5+) 
Супер сорт! Дуже врожайний, із потужними кущами, добре зав'язує плоди у 
спекотну погоду. Плоди глибокого рожевого кольору, різної форми, з невеликими 
реберцями. Середня вага 300-500 гр. Перші можуть бути великими, плоско-
округлими, трохи ребристими, вагою до 1 кг. Дуже соковиті, дуже м'ясисті, 
маслянисті, мають багатий солодкий смак. Зі зростанням рослини, розмір плодів 
зменшується, форма змінюється на серцеподібну, а їх відмінний смак стає ще 
кращим. Насіння мало і воно досить дрібне. За Вашими відгуками, сорт і в листопаді 
чудово почувається в теплицях. Плоди можуть мати суто серцеподібну форму з 
самого початку сезону. У сезонах 2020 і 2021 сорт як завжди був серед кращих за 
врожайністю та смаком. Знову за всіма параметрами, сорт один із найкращих у 
нашій колекції. Крім того, як виявилося і перевірено протягом кількох років, сорт 
чудово підходить алергікам, які можуть їсти далеко не всякі томати. Цього сезону 
(2021), у зв'язку з ранніми заморозками наприкінці вересня, на кущах всіх сортів 
залишалося чимало зелених, тобто. незрілих плодів. Навіть невеликі серцеподібні 
плоди цього сорту, до кінця листопада добре дозрівали вдома в ящику. Так, вони 
трохи підсихали і зморщувалися, але смак, напрочуд був солодким. 
 20грн. 



521. 

 

Kozula 25 (Козула - 25), Польща 
(серед/1,2/120-250/окр-плоск/строкат/см=5/ур=5)  
Середньостиглий, середньорослий, високоврожайний, дуже гарний сорт, створений 
відомим польським селекціонером Анною Янковською. Різнокольорові соковиті 
фрукти, з видатним, добре збалансованим, солодким фруктовим смаком, на 5 балів. 
Був 1 кущ із золотаво-строкатими плодами. Що це розбігання чи ні, ми не знаємо. 
Насіння цього сорту куплено нами в Польщі. 
 

522. 

 

Kozula 60 (Козула - 60), Польща 
(серед/1,2/220-350/окр-плоск/строкат/см=4/ур=5) 
Середньостиглий, середньорослий, високоврожайний сорт. Створено Анною 
Янковськи, схрещуванням сортів Copia та Big Zebra. Плоди м'ясисті, соковиті, з 
дуже гарним смаком, але не супер, у сезоні 2019 лише на 4 бали, приємний аромат. 
М'якуш із густим червоним «мармуром» у центрі. Насіння цього сорту куплено нами 
в Польщі. 

523. 

 

Kozula 88 (Козула 88), Польща 
(СР-пізнь/1,5/150-220/подовж/червоний/см=5/ур=5) 
Середньопізній, високий, високоврожайний сорт. З довгими плодами близько 15 см. 
Довжиною, без тріщин, чудового, солодкого смаку. Малосочні, м'ясисті, середньої 
густини, іноді з невеликими порожнечами в насіннєвих камерах. 
 

524. 

 

Kozula 125 Black-Pink Zebra (Козула 125 Чорно-Рожева Зебра) 
(серед/1,8/160-350/окр-плоск/строкат/см=4/ур=5) 
Високорослий, середньостиглий, високоврожайний, чудовий сорт, створений Анною 
Янковськи. Плоди рожево-фіолетові із зеленими смужками, без плям, красиві на 5+ 
балів. М'ясисті, соковиті, дуже багатого смаку, із сильним приємним ароматом. 
Після холодного липня у нас відмічено фруктовий смак, але з помітною кислинкою. 
Насіння цього сорту куплено нами в Польщі. Ось опис від Польського виробника 
насіння, «Округлі соковиті фрукти із незабутнім, сильним, солодким смаком». 
  

525. 

 

Kozula 126 + Czarny Cagany 
(серед/1,2/200-370/окр-плоск/біколор/см=4-5/ур=5) 
Нова лінія польської селекції ще не зовсім стійка. Потребує додаткового вивчення. 
Лише для особистого використання. Ми мали розщеплення сорту. І хоча друга 
форма не гірша за цю, але все ж таки розщеплення. Красу плодів Ви бачите на фото. 
Відмінний смак, до 5 балів. Буде знову посаджений у наступному сезоні, для 
вивчення та пошуку стійкої форми. Час зберігання насіння прострочено, буде 
обновлено для каталога, в наступному році. 

526. 

 

Kozula 127 (Козула – 127). 
(серед/1,3/200-300/окр-плоск/строкат/см=5+/ур=5+) 
Плоди дуже щільні, пружні, м'ясисті. На смак дуже приємні, солодкі, майже без 
кислоти, насиченого кольору. Сорт ідеальної товарної якості для ринку та великих 
плантацій. Дуже врожайний. Смакові якості на 5 балів. 
 

527. 

 

Kozula 128 Dark Violet (Козула - 128 Темно-Фіолетовий) 
(серед/1,2/80-150/кругл/строкат/см=5/ур=4) 
Середньорослий, середньостиглий сорт, створений Анною Янковською. Кущі не 
дуже гіллясті, негусті, врожайність вища за середню, але смак, - видатний. 
Насичений та солодкий, з дуже приємним ароматом. Плоди красиві, фіолетові із 
зеленими смужками, вагою до 150 гр. Насіння цього сорту куплено у Польщі.  
 



528. 

 

Kozula 132 (Козула 132) 
(серед/1,2/100-200/подовж/зел-строкат) 
Диво сорт. Велика строката сливка з темно-зеленим і червоним розписом. Плоди 
незвичайного забарвлення та краси, щільні та, головне, дуже смачні, солодкі, 
соковиті. Дозрілі плоди довго не зберігаються, розм'якшуються, втрачають 
структуру м'якоті, стають желейними. Аромат дуже сильний та приємний. 
 
 

529. 

 

Kozula 133 (Козула 133) 
(св-ран/1,5/60-220/окр/строкат/см=4+/ур=5)  
Високий, ранній урожайний сорт. Нещодавній сорт, виведений Анною Янковськи, 
також відомою як «Козула», відомий і дуже «плодючий» селекціонер-аматор із 
Польщі. (Здається, що вона вже схрестила все, що цвіте, з усім, що росте ☺). 
Округлі плоди з носиком, рожеві в помаранчеву смужку, красиві. Щільні, досить 
м'ясисті, соковиті, з добрим фруктовим смаком, кислота не відчувається. Плоди 
тривалого терміну зберігання.  

530. 

 

Kozula 136 (Big Flat Yellow) 
(серед/1,5/200-460/окр-плоск/біколор/см=5+/ур=5)  
Високий, середньостиглий, урожайний сорт. Дуже красиві, оранжево-червоні плоди. 
М'ясисті, з мармуровим малюнком м'якоті, багатокамерні, соковиті, солодкі, 
відмінного насиченого смаку, на 5+ балів. 
 

531. Kozula 138 (Козула – 138) 
(серед/1,3/180-360/окр-плоск/строкат/см=4-5/ур=5) 
Дуже врожайний. Плоди чорно-рожеві із темними зеленими смугами незвичайного 
кольору, дуже красиві. Смак багатий, насичений, але не кислий, солодкуватий, дуже 
м'ясисті малосоковиті. Сорт може бути трохи нестійкий, з посаджених 10 кущів, 
один кущ дав плоди трохи іншого кольору. Але на краще, а не гірший. 
 
 

532. Kozula 147 
(серед/1,7/250-360/окр-плоск/см=5/ур=5) 
Дуже красиві темно-коричневі плоди, насиченого смаку. Один із найсоковитіших 
сортів. Чудовий напій для вгамування спраги, і сіль не потрібна. Не дивлячись на 
соковитість, плоди не тріскають, не гниють, хвороб теж не бачили. Смакові якості та 
врожайність по 5 балів. 
 

533. 

 

Kozula 156 (Козула 156), Польща 
(серед/1,6/200/420/серц/біколор/см=5/ур=5) 
Середньостиглий, високорослий, дуже врожайний томат. Створений польським 
селекціонером Анною Янковськи, схрещуванням сортів Kosovo та Copia. Плоди 
помаранчеві з рожевим рум'янцем, красиві, серцеподібні, без тріщин, з багатим, і 
дуже солодким смаком, в міру м'ясистий і соковитий. Містять мало насіння, лист 
простий - регулярний. Насіння цього сорту отримано нами з Польщі. 
 

534. 

 

Kozula 159 (Козула 159) 
(серед/1,5/40-80/груш/строкат/см=4+/ур=5) 
Середньостиглий, високий, високоврожайний сорт. Плоди грушоподібної форми, 
підвищеної щільності, пружні, без тріщин, лежкі, дуже м'ясисті, відмінної товарної 
якості та смаку. Смак насичений, з чутливою кислинкою та солодощами, від гарного 
до чудового. Як для мене, так із додаванням солі смачніше. Відмінний сорт для 
консервації.  



535. 

 

Kozula 179 (Козула 179), Польща 
(Серед/1,5/150-300/окр-плоск/строкат) 
Високий, середньостиглий, урожайний сорт. Плоди красиві, великі, багатокамерні, 
м'ясисті, соковиті, дуже смачні, солодкі з невеликою кислинкою, приємні. Як і інші 
сорти Анни Янковські, цей має свій особливий шарм. 
 

536. 

 

Kozula 179 + Zebra-volta 
(серед/1,2/250-350/окр-плоск/строкат) 
Нам цей томат найбільше запам'ятався яскравим вибуховим смаком з невеликою 
кислинкою, і рудого кольору щільною м'ясистою м'якоттю. Рослини дуже 
продуктивні. За відгуками інших городників, насолода плодів цього сорту 5 балів, у 
нас у сезоні 2017 вийшов на 4 бали. 
 

537. 

 

Kryptonite Криптоніт  
(серед/0,70/60-100/округ/строкаті) 
Це сорт від з Wild Boar Farm. Найкраще сказав селекціонер Бред Гейтс: Єкзотичний 
помідор, «Криптоніт — це справді екзотичний помідор, у якому темно-синій колір 
антоціану поєднується із зеленими та жовтими плямами». Смак багатий та складний, 
з привкусом тропічних фруктів, солодкий, але освіжаюче гострий. Плоди дуже 
міцні, мають збільшений термін зберігання. Досить продуктивний, висотою рослини 
у нас були 0,70 см. Вага плодів 60-100 гр. 

538. 

 

Kukla's Portuguese Heart (Португальське серце Кукли), США 
(серед/1,5/270-390/серц/червоний/см=5/ур=5) 
Високий середньостиглий, дуже високоврожайний сорт. Листя просте, тобто. 
регулярні. Плоди красиві, рівний конус іноді з трохи помітними гранями, 
насиченого червоного кольору. Смак насичений, чудовий насичений смак, солодкий 
м'ясисті. 
Насіння цього сорту куплено нами у Франції. 
Від редактора: Kukla – це прізвище. 
 

539. 

 

KY Cygni (КІ Лебедя), США 
(Середн/300-800/окр-плос/червон/см-5/вр-5) 
сорт селекції Дейла Тербера, названий на честь зірки KY Cygni у сузір'ї «Лебідь». 
Високорослий, середньостиглий. Рослина потужна, формується в 1-2 стебла. Плоди 
червоні, плоскоокруглої форми, масою 600-800 г. При правильному формуванні та 
нормуванні можуть досягати маси до 1 кг. і більше. Плоди м'ясисті, дуже смачні. 
Смак чудовий: досить солодкий. Високоврожайний сорт із зоряної серії. Найбільша 
вага плоду, (Рекорд штату Юта 3,754 фунта) 
 

540. 

 

La Cadero, Іспанія 
(серед/1,2/120-180/окр-плоск/червоний-син/см=4/ур=5) 
Середньостиглий, середньорослий, високоврожайний сорт. Плоди плоско-округлі, 
червоні, з антоціаном на плечах, масою 120-280 гр. Дуже м'ясиста, м'якоть щільна, 
смак звичайний помідорний, добре збалансований, з пряними нотками. Трохи 
присолений ще смачніше. 
 
 



541. 

 

La Vie en Rose (Життя у рожевому світлі) 
(серед/1,5/300-600+/окр-плоск/рожев/см=5/ур=5)  
Середньостиглий, високорослий, урожайний сорт. Практично імунний до хвороб у 
цей складний рік листя на 100% без пошкоджень. Дуже продуктивний у будь-якому 
кліматі. Великі, м'ясисті плоди, з гладкою шкіркою, насиченого рожевого кольору 
зовні і всередині плода, з невеликими реберцями біля хвостика. Смак багатий, 
яскравий, з кислинкою та насолодою, і з ароматом помідорів минулого. Хороша 
однорідність за розміром плодів. Справді, найкрасивіші плоди-гіганти, темно-
рожеві, без тріщин і добре зберігаються при кімнатній температурі. Сорт дуже 
популярний у Франції. Насіння отримане з Франції. 
 

542. 

 

Lady (Леді) 
(серед/1,8/350-800/окр-плоск/червоний/см=5+/ур=5)  
Один із хітів сезону. Високорослий, середньостиглий, високоврожайний сорт із 
дуже потужними кущами. Урожайність і одномірність гігантських плодів вища за 
будь-які похвали. Найменший плід був вагою 360 гр., а найбільші майже 800 гр. та 
їх було багато. Плоди насичено-червоні, блискучі, без плям і тріщин, з невеликими 
реберцями. Сорт дуже нас захопив, у тому числі і чудовим смаком м'ясистих, 
малосоковитих плодів. Солодощі на 5++. Товста шкірка дозволить плодам 
витримати дальнє перевезення. 
 

543. 

 

Lady Brown (Леді Браун, Коричнева леді) 
(СР-ран/1,0/150-250/окр-плоск/чорн/см5/ур-5+) 
Середньорослий, середньо-ранній, дуже врожайний сорт. Плоди дуже красивого 
червоно-коричневого насиченого кольору масою до 350 гр., дуже м'ясисті, соковиті, 
солодкі, з приємним фруктовим ароматом. Чудовий, чудовий смак, властивий 
чорноплідним сортам. Дуже висока врожайність, кущі просто перевантажені 
врожаєм. Дружне одночасне дозрівання плодів. 
 

544. 

 

Lambada (Ламбада) 
(сред/1,8/170-400/груш/красн)   
Высокорослый, среднеспелый, удивительно урожайный сорт. Плоды очень и очень 
плотные, транспортабельные, без трещин и пятен, насыщенного красного цвета. В 
разрезе одно сплошное мясо, почти без сока, очень вкусные, сладкие, с 
превосходным ароматом. Супер сорт для рынка. Из плодов получается супер густая 
паста. Семена этого сорта получены из Франции.   
 

545. 

 

Lambert's General Grant (Генерал Грант Ламберта), США 
(серед-пізн/1,8/300-700/окр-плоск/рожев/смак=5+/ур=5) 
Стара реліквія зі штату Пенсільванія (США), що з'явилася на світ у 1869 році 
внаслідок багаторічної роботи садівника – містера Ламберта. Цей сорт вважався, і 
сьогодні по праву вважається одним з найдосконаліших. Він неодноразово 
отримував перші призи на багатьох фестивалях. Високорослий, листя звичайного 
типу. Плоди великі, округлі і злегка плескаті, глянсові, вагою 300-700гр. рожеві, з 
тонкою шкіркою, дуже красиві. Чудовим збалансованим і солодким смаком, дуже 
соковиті, хоч і щільні, добре зберігаються, придатні для транспортування. Дуже 
врожайний сорт. Один із найкращих сортів в рік посадки. І ми знову очаровані ним. 
  

546. 

 

Lara's Giant (Гігант Лари), Угорщина 
(серед-пізнь/1,8+/360-1300/окр-плоск/рожев/см=5+/ур=5) 
Супер хіт сезону 2018 !!! Високорослий, високоврожайний, середньо-пізній сорт із 
потужними кущами. Найбільш крупноплідний сорт у сезоні 2018, другий у сезоні 
2019. На одному кущі з нижнього грона було зрізано 4 плоди, з вагою від 820 до 
1200 гр. Плоди округлі, біля хвостика маленькі реберця. Дуже щільні, м'ясисті, а 
головне дуже смачні. Солодощі на 5 балів та відмінний аромат. На момент 
підрахунку плодів, що зав'язалися на одному кущі (15.7.19), зав'язав 21 плід у 9 
гронах. Перші плоди почали дозрівати 26 липня. Найперші збори, 2-3 плоди на 
дегустацію не записував. Перший збір 23.8.19 = 4 плоди загальною вагою 3 кг 870 
гр. Другий збір з того ж куща 4.9.19 масовіший, = 14 великих плодів загальною 
вагою 8кг 140 гр. Третій збір не записав, але й так видно, що у ваговому обчисленні 
врожайність одного куща понад 12 кг. Сорт оновлений із насіння, надісланого нам із 
Канади. У сезоні 2020 знову здивував нас своїми врожайністю та смаком.   



547. 

 

Large Barred Boar (Великий загартований кабан), США 
(СР-пізнь/1,8/300-580/окр-плоск/строкат/см=4/ур=5)  
Середньопізній, високорослий, високоврожайний сорт, створений Бредом Гейтсом. 
Плоди червоно-коричневі, із «металевими» зеленими смужками, супер красиві. 
Максимальна вага у нас була 580 гр., решта від 300 гр. Тяжкі не за розміром, 
м'ясисті, соковиті, з багатим фруктовим смаком та чутливою кислинкою. М'якуш 
рожево-коричневого кольору, дуже ароматний. Насіння цього сорту куплено нами у 
Франції. 
 

548. 

 

Large Red Cherry. США. 
(ранній/1,5/20-25/кругл/червон/см-5/вр-5) 
Ранній. Високорослий-1,5 метра. Помідори червоні, круглі, 20-25 г. На всіх китицях 
одномірні, не дрібніють. Щільні, соковиті та м'ясисті, збалансованого насиченого 
смаку на 5 балів. Високоурожайний. Підходить для вирощування як у теплиці, так і 
у відкритому ґрунті. У китицях 5-6 плодів, дозрівання дружне, плодоношення до 
заморожування. Відмінний урожайний сорт. Призначення універсальне. Сорт із 
Буффало, штат Ніагара, США. 

549. 

 

Large Red and Black Boar (Великий червоно-чорний кабан) 
(серед/1,2/150-430/окр-плоск/строкат/см=4/ур=5)  
Середньорослий, середньостиглий, високоврожайний сорт. Плоди від середніх до 
великих, вагою до 450 г, червонувато-коричневі з темно-зеленими штрихами. 
Чудовий аромат, гарний вибуховий смак із чутливою кислинкою. Якщо у свіжому 
вигляді видадуться кислуватими, то в салаті з цибулею вони будуть чудові. 
 

550. 

 

Large Striped Boar (Великий смугастий кабан), США 
(Серед/1,5/150-400/окр-плоск/чорн) 
Високорослий, середньостиглий, урожайний сорт. Недозрілі плоди дуже строкаті, на 
зрілих плодах смужки не такі помітні. Досить м'ясисті, соковиті, багатокамерні, 
приємно-ароматні та дуже смачні. 
 

551. 

 

Leadbeatter's Lunker (Ланкер Ледбіттера) 
(серед/1,0/350-650/окр-плоск/червоний/см=5/ур=5++) 
Опис цього сорту в США: «Привабливі, великі, червоні, гофровані плоди зі 
значними порожнечами в насіннєвих камерах. Смак відмінний, напрочуд солодкий, 
що тане. Винятково врожайний. М'які плоди можуть бути схильні до розтріскування 
та не дуже добре зберігаються. Малонасінний. Більшість плодів має вагу 1-2 кг, хоча 
кілька плодів було понад 4 кг» (West-Velli-City, США)». 
У нас сорт не показав таких результатів за вагою плодів, але за врожайністю був 
одним із небагатьох фаворитів сезону. Рослини до 1 метра, у нас вирощувалися без 
пасинкування. Скільки рослина дала пагонів, усі вони й були плодоносними, і всі 
навантажилися фантастичною кількістю одномірно великих плодів. Найменший 350 
грн. Форма плодів округла, трохи серцеподібна, але не плоска. Смак унікальний і 
чудовий, м'якуш майже без порожнеч, малонасінний, з кавуновою текстурою. 
Суперський сорт для салатів та соків. Кущі були сильно перевантажені врожаєм, але 
всі плоди встигли визріти.  

552. 

 

Legs Diamond (Діамантові ноги) 
(серед/1,8/200-550/окр-плоск/червоний строкатий/см=5/ур=5)  
Новий сорт отриманий Тедом Смітом (Tad Smith) із США, схрещуванням Old 
German із Brandywine. Високоврожайний сорт. Тривале плодоношення із середини 
сезону до заморозків. Кущі високі, добре розвинені, з картопляним листям. Плоди 
великі, від 200 до 550 гр., Округло-плоскі, без тріщин, червоні з оранжевими 
смужками, біфштексного типу. М'ясисті, соковиті, насичено червоні, чудового 
збалансованого смаку. Солодший, ніж кислий. Смак та чудовий аромат успадковані 
від Brandywine.  
 



553. 

 

Lemon Boy (Лімонний хлопчик), Нідерланди 
(ран/1,2/200/округл/жовт) 
Селекціонер називає цей сорт безпроблемним, урожайним, що пристосовується до 
будь-яких умов. Рекомендує цей сорт для теплиць. У нас у відкритому ґрунті 
показав відмінні результати. Дуже продуктивний сорт з красивими, гладкими, 
щільними плодами. У стадії стиглості жовті, зібрані в китиці по 6 – 8 плодів. 
Чудовий, солодкий, чудовий смак, без кислоти. 
 

554. 

 

Lenny and Gracie's Kentucky (Ленні та Грейс Кентуккі), США 
(серед/1,8/300-700/окр-плоск/жовт) 
Завдяки своїм якостям набирає популярності серед любителів томатів. Плоди 
красиві, величезні, вагою до 700 г, світло-жовтого кольору з рожевою верхівкою. 
Напрочуд врожайний. Дуже соковита, м'ясиста, дуже солодка м'якоть, із невеликими 
насіннєвими камерами. Дуже добрий багатий аромат. 
 

555. 

 

Licepersikum Grubold's (Помідор Грубольда) 
(ран/1,2/10-15/сливка/червоний) 
Суперські черрики - глянсові, блискучі, щільні, дуже солодкі, дуже лежкі, не 
гниють, не хворіють. Сорт дуже врожайний, у кистях по 15 – 30 плодів. Вищий бал 
за всіма параметрами. 
 

556. 

 

Lilac Giant (Бузковий гігант) 
(Серед/1,0/200-800/окр-плоск/рожев) 
Середньорослий, середньостиглий, рідкісний сорт, що має великі, плоско-округлі 
рожеві плоди-біфштекси, вагою 300 - 800 гр. М'ясисті, соковиті, зі складним та 
чудовим ароматом, темно-рожеві, м'ясисті плоди зі складним, старовинним 
солодким смаком. Стійкі до розтріскування. Відмінно підходить для нарізки та 
салату. 
 
 
 

557. 

 

Lillian's Yellow Heirloom (Жовта сімейна реліквія Ліліан) 
(серед/1,5/200-800/окр-плоск/жовт) 
Високорослий, середньостиглий. Плоди вагою 300-600гр. Плоди світло-жовті, з 
легкими рожевими мазками або рожевим рум'янцем. Незвичайно щільні, пружні, 
чарівно красиві та з відмінним смаком. Багатий, інтенсивний аромат. Наголошується 
дуже висока стійкість до хвороб. Один із наших улюбленців. На американських 
томатних сайтах ми дізналися, що серед зарубіжних любителів, за смаковими 
якостями, цей сорт дуже цінується.  

 
558. 

 

Lil's Favorite (Улюбленець Ліл), США 
(серед/1,5/200-600/окр-плоск/червоний) 
Високий, середньостиглий, дуже врожайний сорт. Плоди великі, червоні, з 
реберцями біля плодоніжки, глянсові, пружні. З надзвичайно насиченим кольором 
м'якоті. М'ясисті та соковиті, відмінного збалансованого смаку та дуже приємного 
аромату. На зарубіжних сайтах теж лише позитивні відгуки. Час зберігання 
насіння прострочено, буде обновлено для каталога, в наступному році. 

559. 

 

Limbaugh (Лімбо), США 
(серед/0,6/60-100/подовж/червоний/см=4/ур=5+) 
Величезна маса довгих, червоних, з маленьким носиком плодів. 
Супер сорт, один із найкращих серед аналогів. Дуже красиві, пальцеподібні, червоні, 
глянсові плоди. Дуже щільні, мало-соковиті, врожайність на 5 + +. Лежкі, 
транспортабельні. Витримають будь-які далекі перевезення. Ідеальні плоди для 
консервації. 
 
 



560. 

 

Linnie's Oxheart (Бичаче Серце Лінні), США 
(Серед/1,5/300-900/красн/сердц-ребр) 
Один із найкращих томатів сімейної реліквії, одномірні плоди із середньою вагою 
250 – 400 гр., окремі до 900 гр. Дуже насичений колір м'якоті. Смачні, м'ясисті, 
запашні. Був американським фаворитом протягом багатьох років, там його смак 
описують як чудово повний добре збалансований. 
 

561. 

 

Lithium Sunset (Літієвий захід сонця) 
(серед/1,5/200-400/округ-ребр/рожево-помаранч/см=5+/ур=5) 
Високорослий, середньостиглий, урожайний сорт. Плоди вагою до 400 г, дуже 
красиві, м'ясисті, багатокамерні, соковиті, чудового смаку. Аромат не сильний, але 
приємно-томатний. Дуже смачний, гармонійний, зі сластинкою та кислинкою. 
Насіння достатньо. Усередині такі ж красиві, як і зовні, оранжево-рожеві. М'якуш 
соковитий, мармуровий, ніжний, волокнистий, але волокна м'які, приємні. Автор 
цього чудового сорту Фред Хемпель із Artisan Seeds. 
 

562. 

 

Lithuanian Crested Pink (Литовський рожевий гребінь, Литовський чубатий 
рожевий), Литва 
(серед/1,5/180-500/серд/червоний/см=5+/ур=5) 
Високий, середньостиглий, дуже врожайний сорт. Великі серця з вершиною 
зігнутою убік, часто з великими плечима. Тоді вони справді схожі на гребінь. Сорт 
можна сказати старовинний, але дуже добрий. Щільна, м'ясиста м'якоть із відмінним 
солодким смаком. Супер сорт з краси та якості плодів. Один із хітів сезону. Насіння 
куплено нами у Франції. 
 

563. 

 

Lithuanian (Литовский)         
(сред/1,5/400-1000/плоск/розов) 
Середньостиглий, середньорослий (кущ заввишки 1,5 м), високоврожайний сорт із 
картопляним листом. Плоди – великі плоскоокруглі рожеві біфштекси. Перші 
ребристі біля основи, пізні – гладкіші, вагою 400 гр.-1кг. М'ясисте, насіння мало, 
видатного смаку на будь-якій стадії стиглості. На американському томатному 
форумі Tomatoville сорт одержав лише позитивні відгуки і від любителів, і від 
професіоналів. 
 
 

564. 

 

Little Julia (Маленька Джулія) 
(серед/2,0/2г/кругл/червоний/см=5/ур=5) 
Високорослий, середньостиглий, урожайний сорт. Кущі з безліччю стебел, що 
ростуть у всіх напрямках, мають підвищену стійкість до хвороб. Схожий на дикий 
помідор. Плоди зібрані в китиці довжиною близько 25 см, в китицях по 20 і 
красивіших, ідеально забарвлених плодів. Вага 10 плодів =  Смак солодкий, 
насичений, справжній томатний. 
 

565. 

 

Little Lucky Heart (Маленьке удачливе серце) 
(серед/1,8/100-280/серц/біколор/см=5/ур=5) 
Високорослий, середньостиглий, дуже врожайний сорт. Плоди різної форми, 
серцеподібні або округло-серцеподібні, помаранчеві з рожевим рум'янцем та 
смугами, мармурова м'якоть, чарівний зовнішній вигляд та чудовий солодкий смак. 
Супер! Лист картопляний. 
 



566. 

 

Livingston's Golden Queen (Золота королева Лівінгстона) 
(Серед-ран/1,6/140-260/окр-плоск/жовт/см=5/ур=5) 
Середньоранній, високорослий, високоврожайний. Дуже гарний жовтий сорт 
найвищої якості. Цей томат був виведений у США Лівінгстоном в 1882 р. Енергійні 
рослини дають округло-плескаті плоди, середнього розміру, тверді, гладкі, жовті з 
червоним рум'янцем. Чудовий фруктовий смак плодів, що приніс сорту широку 
популярність. Смачні, соковиті, солодкі, з легкою кислинкою та чудовим 
післясмаком. Насіння цього сорту куплено нами у Франції. 
 

567. 

 

Livingston's Yellow Oxheart (Жовте бичаче серце Лівінгстона) 
(СР-пізнь/1,5/180-330/окр-серд/помаранч/см=5/ур=5)  
Високорослий, середньопізній, високоврожайний сорт. Виведений у США в 1929 
році Лівінгстоном. Кущі потужні, з регулярним листям. Плоди різної форми, 
частіше округло-серцеподібної, помаранчеві, дуже щільні та тверді, без плям та 
тріщин. Дуже м'ясисті, досить соковиті, смак багатий, приємний, збалансований, 
відчувається і насолода, і кислинка. 
 

568. 

 

Длинная высокая Салли (Long Tall Sally) 
(позд/1,8/200-400/сед/красн-пёстр) 
Високорослий, поздний сорт. Кусти з дуже світло-зеленою листовою, майже 
жовтими і дрібними листями, дуже виделякаляга. Поды срасивыми жётыми или 
золотистыми полосками, потный, яясистый, поздние, поздняя завязь и и и р. 
 

569. 

 

Lovely Lush (Соковита красуня) 
(серед/1,7/150-300+/окр-плоск-ребр/рожев-строкат) 
Сорт Бреда Гейтса. Супер красиві плоди, з золотистими та рожевими смугами, та 
фіолетовим напиленням. М'ясиста, соковита, солодка, мармурова у розрізі м'якоть. 
Сорт заслужив найвищі бали за всіма параметрами. 
 

570. 

 

Lovers Lunch (Обід закоханих), США 
(Серед/1,8/300-800/окр-плоск/строкат) 
Ще один чудовий сорт від Бреда Гейтса.  Плоди округлі, правильної форми, у 
червоно-жовту смужку, в розрізі бІколорні. Плоди плоскоокруглі, червоні, з 
витонченим золотистим розписом, масою до 800 гр. М'ясистий, кисло-солодкий, із 
видатним ароматом. Потужний індетермінантний сорт, з регулярним потужним 
листом, вегетативним типом куща. У колекціонерів цей томат ще називають Обід 
Коханця, а також Трапеза Закоханих 
  

571. 

 

Loxton Lad (Хлопець із Локстона), Австралія-США 
(серед/0,6/150-300/окр-плоск/помаранч/см=4+/ур=4)  
Низькорослий, середньостиглий сорт із проекту «Dwarf Tomato Project». 70 днів, 
деревоподібний кущ. Яскраві, насичено оранжево-червоні плоди, з іноді 
золотистими цятками. Соковиті, приємного насиченого смаку з помітною 
кислинкою. Дуже добрий збалансований смак. 
 

572. 

 

Lucchese (Житель міста Лукка), Італія 
(серед/1,5/400-600/округ/червоний/см-5/вр-5)  
Сімейна реліквія із Італії. В історії сорту описуються плоди вагою до 2 кг. У нас 
такого результату не вийшло, і ми сподіваємося випробувати його знову, у 
відповідний для нього сезон. Високі сильні рослини. Плоди плоско-округлої форми 
з легко вираженими реберцями біля плодоніжки. Смак багатий та солодкий. М'якуш 
напрочуд насиченого кольору, дуже м'ясистий, малосоковий, з малою кількістю 
насіння. 
  



573. 

 

 

Lucid Gem (Сяючий самоцвіт, Ясний самоцвіт), США 
(серед/1,5/150-300/плоск-округ/син-помаранч) 
Сорт Бреда Гейтса. Середньорослий, середньостиглий, урожайний, сорт. Підвищено 
стійкий до хвороб та сонячних опіків. Як і у більшості інших сортів, у спеку можуть 
бути проблеми з усиханням бутонів і зав'язуваністю плодів. Після спаду літньої 
спеки сорт знову «оживає» і продовжує зав'язувати плоди. Плоди м'ясисті, соковиті, 
солодкі, ароматні та дуже смачні, з фруктовим смаком. Для отримання 
найсмачніших плодів слід обмежити полив. Сорт не любить надмірного зволоження 
від поливу чи дощів. Якщо Ви поливаєте свої томати, то, можливо, цей і подібні до 
нього сорти взагалі потрібно садити окремо, і поливати рідше і менше. Плоди добре 
зберігаються у лежанні. Стиглі можуть довго висіти на кущах, але при перезріванні 
фруктовий смак втрачається. Найкращий час для збирання плодів, коли м'якоть стає 
оранжево-червоною. Забарвлення плодів на одній рослині може значно варіювати, 
але на смак та аромат це не впливає. 
 

574. 

 

 

Lucky Cross (Вдале схрещування) 
(Серед/1,8/200-400/окр-плоск/біколор/см=5/ур=5)  
Високорослий, середньостиглий, високоврожайний сорт з картопляним листом. Цей 
всесвітньо відомий чудовий сорт виведений Крейгом ЛеХауллером (Craig 
LeHoullier). Висота кущів на 15.7.2019 р. та 15.7.20 р. була ± 165 см., а на 15.7.21 р. 
становила 197 – 203 см. У сезоні 2020 перші плоди почали встигати 30 липня, а у 
2021 р. . На 20.6.21 р. сформував 14 квіткових китиць. Плоди жовто-рожеві зовні і 
всередині, найкрасивіші в розрізі, м'ясисті, мармурові, дуже соковиті, з насолодою 
та кислотою, багатого аромату. Любить сонечко, не дуже добре переносить 
затінення від дерев або дворових будівель. Яке позначається і смак плодів і 
врожайності кущів. Зовнішній та внутрішній колір плодів протягом сезону на 
одному кущі може змінюватися. Від жовто-жовтогарячого на початку сезону, до 
майже червоного наприкінці серпня – на початку вересня. При цьому смак лише 
покращується. 
 

575. 

 

Lucky Swirl 
(серед/0,7+/120-390/окр-плоск-ребр/біколор/см=5/ур=5) 
Низькорослий, середньостиглий, дуже врожайний сорт. Найсмачніші щільні плоди з 
гарним ароматом. Нижче опис сорту від продавця: Новий сорт в рамках проекту 
Dwarf Tomato. Отриманий схрещуванням Lucky Cross + Dwarf Russian Swirl. 
Помаранчево-жовта шкірка покрита червоним рум'янцем. Соковита м'якоть, у 
жовтих та червоних прожилках. Смак дуже хороший. Компактні деревоподібні кущі 
до 1,3 метра. Кучеряве листя. Величезна врожайність для таких невеликих кущів, 
понад 6 кг томатів із куща. Особливо стійкий і продуктивний сорт, один з останніх, 
що вижили цього сезону.  

576. 

 

Ludmilla's Pink Heart (Рожеве Серце Людмили) 
(серед/1,6+/250-500/серд/рожев/см=5/ур=5) 
Стара сімейна реліквія з Казахстану, привезена до Німеччини казахстанською 
німкенею Людмилою, у 1990-х роках. Яка поділилася насінням із відомим 
німецьким селекціонером та томатоводом Рейнхардом Крафтом. Від них цей сорт і 
розпочав свою подорож світом. Середньостиглий, високий, високоврожайний сорт. 
Плоди великі, рожеві, серцеподібної форми, вагою до 500 г, щільні, рівні. Солодкі, 
дуже смачні та приємно-ароматні. У лежанні довго зберігають смак та аромат. Про 
цей сорт, відмінні відгуки від усіх наших колег, за врожайність, смак та красу 
плодів.  
 



577. 

 

Ludmilla’s Red Plum (Червона слива Людмили) 
(серед/1,8/200-300/слив/червоний/см=5/ур=5) 
Сімейна реліквія з Казахстану, привезена до Німеччини казахстанською німкенею 
Людмилою, яка поділилася насінням з Рейнхардом Крафтом. Від них цей сорт і 
розпочав свою подорож світом. Середньостиглий, високорослий, дуже врожайний 
сорт. Невибагливий до умов вирощування, добре переносить спеку. Плоди великі, 
червоні, у вигляді гігантських слив, вагою до 300 гр. М'ясисті, малонасіннєві, мають 
чудовий смак. Насіння куплено в Німеччині. 
  

578. 

 

M Stripe Cherry (М Смугаста вишня) 
(ран/0,50/20/груш/строката/см-5/ур-5) 
Раннфй.низькорослий сорт із декоративними плодами, які обсипають кущ дуже 
густо. Висота рослини 0,50м. Плоди грушки строкаті, міцні, красиві, хороша 
декорація, хороший смак, дуже висока врожайність. Але як на мене, вони більш 
декоративні, чим для споживання. 

579. 

 

Madjar 
(серед/1,2/150-400/окр-плос/строкаті/см-5) 
 Кущі висотою 120см. Вага плодів 150-400 грам. Дуже смачні, солодкуватий 
насичений фруктовий смак. Плоди ребристі, строкаті, щільні м'ясисті та соковиті, 
червоне тло і густо зелені смуги. Красиві плоди та чудовий смак. 

 
580. 

 

MagiQo (МеджіКуо), США 
(серед/1,0-1,2/150-250+/окр-плоск/червоний) 
Середньорослий, урожайний сорт. Плоди дуже щільні, м'ясисті, відмінного 
солодкого смаку, насіння у плоді мало. У історії сорту описуються плоди до 600 р. У 
нас не було. Можливо через те, що ми свої томати ніколи не пасинкуємо та не 
поливаємо. В іншому - чудовий сорт. 
 

581. 

 

Magiquo, Франція 
(серед/1,0/100-220/окр-серц/червоний/см=5/ур=5) 
Середньостиглий, середньорослий, високоврожайний сорт. Плоди округло-
серцеподібні, вагою до 220 гр., Насиченого яскраво-червоного кольору, без плями у 
плодоніжки, середньої щільності, багатокамерні, соковиті. Приємний аромат та 
чудовий смак. М'яка, справжня томатна, як у старовинних сортів. Прекрасно 
підходять для їжі у свіжому вигляді, салатів та соків. Час зберігання насіння 
прострочено, буде обновлено для каталога, в наступному році. 

582. 

 

Maglia Rosa 
(ран/1,0/30-40/подовж/строкат/кр-5/см-5/ур-5) 
У цього чудового коктейльного томату яскраво-рожеві з строкатим золотим 
малюнком подовжені плоди. Дуже солодкі, дуже смачні, на 5 балів, із приємним 
легким ароматом. Врожайність 5 балів, краса також 5 балів. На жаль, маленьке фото 
не може зрадити реальної краси плодів. Ідеально підходять для вирощування у 
кошиках, що висять, і контейнерах. Хороший у свіжому вигляді та в консерваціях. 
Сорт виведений Фредом Хемпелем із компанії Artisan Seeds. 

583. 

 

Magnum (Магнум), США 
(серед/1,5/300-700+/окр-плоск/червоний\см=5/ур=4)  
Сімейна реліквія із США. Величезні, глянсові, м'ясисті, з гранями, з товстою 
оболонкою, одномірно-великі (середня вага 300 - 500 гр.) Плоди, чудового смаку та 
чудового аромату. У США описують вагу плодів 2 кг і більше. У нас були менші, 
але теж гіганти ідеальної форми. Дивує і щільність плодів, і м'якуш насиченого 
кольору. Відмінний варіант для ринку. 
 



584. 

 

Magnum Beefsteak (Магнум біфштекс), США 
(серед/1,8/300-600/окр-плоск/червоний/ур=5, см=5) 
Високорослий, середньостиглий урожайний сорт. Глянцеві, дуже привабливі 
м'ясисті плоди. Дуже щільна структура м'якоті з добре збалансованим солодким 
смаком та старомодним томатним ароматом досягають у нас 600 гр. За кордоном 
описують вагу до 1000 гр. 

585. 

 

Malcolm Lincoln (Малкольм Лінкольн), США. 
(Серед/1,8/200-500/серц/рожев/см=5/ур=5) 
Високорослий, середньостиглий, урожайний сорт. Плоди красиві, витончені, 
червоно-рожеві серця з витягнутим носиком. У розрізі одне суцільне м'ясо, майже 
без соку, дуже смачне, солодке, з чудовим ароматом. 
 Фасування 10 насінин. 

586. 

 

Maleria (Малерія), Франція. 
(св-ран/1,8/10-20/круг/жовт/см=5++/ур=5) 
Понад ранній, високорослий, дуже врожайний сорт. Круглі жовті плоди по 8 шт. у 
гронах, щільні, без тріщин і плям, дуже лежкі. Чудовий дуже солодкий смак. Плоди 
довго висять на кущах без перезрівання, без втрати якості, придатні для 
одноразового збору. Батьківщина сорту – Південний схід Франції. 
20грн 

587. 

 

Malinowy 1955 ( Рожевий (Малиновий)1955), Польща 
(серед/1,5+/250-450/округл/рожев) 
Старий, високоврожайний, високорослий польський сорт із високою адаптивністю 
до теплового режиму вирощування. Виведений у 1955 р. з найкращих польських 
рожевих сортів, і успадкував від них свої найкращі якості. М'ясисті, з товстими 
стінками, дуже смачні та соковиті плоди. Мають темно-рожеву м'якоть, важать до 
300 – 450 г. Смак вишуканий, солодкий, із приємним ароматом. Рекомендується для 
безпосереднього споживання та всіх видів переробки. 
   

588. Malinowy olbrzym ( Рожевий (Малиновий гігант), Польща) 
(серед/1,8/230-350/окр-плоск/рожев/см=4-5) 
Плоди дуже соковиті, наче ідеальний напій для вгамування спраги. М'які, 
малинового кольору, відмінного чи чудового смаку, плодоношення не розтягнуте. 
Відмінний сорт для переробки на сік. 
 

589. 

 

Mama Irene's (Мама Ірени) 
(серед/1,5/300-900/окр-плоск/рожев/см=4+/ур=5)  
Високорослий, середньостиглий, дуже врожайний сорт. Підвищено хворобостійкий, 
з картопляним листям, дає багато великих плодів. Плоди красиві, із зеленою плямою 
та реберцями біля плодоніжки, великі, вагою до 900 гр., дуже щільні, рожевого 
кольору. Після посухи на плодах були незначні тріщини, які потім зникли. М'ясисті 
та соковиті, відмінного, добре збалансованого солодкого смаку з легкою кислинкою. 
Насіння цього сорту отримано нами з Польщі. 
 

590. 

 

Mammoth German Gold (Мамонт Німецький Золотий) 
(серед/ 1,5/380-620/окр-плоск/біколор/см=5+/ур=5+)  
Супер сорт по красі та смаку. Насичена мармурова м'якоть, майже повністю вкрита 
рожевими та золотистими прожилками. Солодкість та смак на 5+. Дуже м'ясисті, із 
малою кількістю гелю, одне м'ясо. Великі одномірні плоди. Врожайність відмінна, 
на 5+ балів. 
 



591. 

 

Manhattan Bicolor (Манхеттен двокольоровий) 
(серед/1,5/200-400/окр/двохцв) 
Високий, середньостиглий, високопродуктивний сорт. Форма плодів ближча до 
серцеподібності. Смакові якості плодів на 5 балів дуже солодкі. 
 

592. 

 

Manhattan orange (Манхеттен оранжевий) 
(серед/1,5/150-400/окр-плоск-ребр/помаранч) 
Насичений гарячий колір плода, вибуховий смак із кислинкою. Картопляне листя. 
Сорт вимагає додаткового вивчення так як насіння, що потрапило до нас, було 
низької якості і зійшло частково з пересортом. 
 

593. 

 

Mar Azul (Синє море), Іспанія 
(СР-ран/1,5/170-210/окр-плоск/рож-син/см=5+/ур=5) 
Середньоранній, високий, дуже врожайний сорт. Томат створений в Іспанії, і 
продаються по всій Іспанії та на південному заході Франції. Плоди рожеві з 
фіолетовими плечима, дуже щільні, але не жорсткі, м'ясисті та соковиті одночасно. 
Дозрівають досить рано. Смак дуже солодкий, чудовий. На вигляд і смак відмінний 
сорт для ринку. Один із фаворитів сезону 2021.  
 

594. 

 

Marché Jaune (Жовтий Ринок), Бельгия 
(серед/1,6/100-160/кругл/жовт) 
Рослина заввишки від 1,50- 1,80м. Плоди жовті, округлі, помітно плоскі, гладкі, 
соковиті, дуже хорошого смаку, вагою від 100 до 160 г.  Урожайність 5 балів.  
Родом із Бельгії, досить старий сорт із 1950 року. Найбільше його використовувати 
на соус, дуже добра урожайність. 

595. 

 

Marcy's Mystery (Таємниця Марсі) 
(серед/1,7/250-450/окр-плоск/двоцв/вк=5+/ур=5) 
Середньостиглий, високорослий, дуже врожайний сорт. Окремі плоди вагою до 600 
г, широко-округлі, яскраві, оранжево-рожеві. М'ясисті, соковиті, солодкі, дуже 
смачні та ароматні. Сорт виявила Марсія Фейн. Краса, смак та врожайність, все на 5 
балів. 
 

596. 

 

Marek's Pointy Heart (Загострене серце Марека) 
(серед/1,7/200-600/серц/червоний) 
Дуже енергійні рослини з численними стовбурами, що займають велику площу. 
Плоди середні та дуже великі, серцеподібної форми. Дуже м'ясисті, з товстою 
оболонкою, мало насіннєві. Дуже гарного смаку, з насолодою, але не цукерки. 
 Час зберігання насіння прострочено, буде обновлено для каталога, в 
наступному році. 
 



597. 

 

Margareto (Маргарето), США 
(Серед/1,5/250-500/серц/рожев) 
Плоди дуже красивої видовжено-серцеподібної форми, вирівняні, рожеві, дуже 
смачні, дуже солодкі. Великі в історії сорту описується вага плодів і до 1 кг. В нас 
таких не було. Можливо, через те, що ми свої томати не пасинкуємо взагалі і не 
поливаємо. А може, сезон 2017 був невдалим. У більш сприятливий сезон плоди 
будуть більшими. У будь-якому випадку, плоди дуже смачні. Сорт столового 
призначення. Час зберігання насіння прострочено, буде обновлено для 
каталога, в наступному році. 

 
598. 

 

Maria Amaziletei's Giant Red (Червоний Гігант Марії Амазілетей) 
(серед/1,8/200-500/серц/червоний/см=5/ур=5)  
Високорослий, середньостиглий, високоврожайний сорт. Сімейна реліквія із 
Румунії. Кущі висотою до 180 см, сильні, густо облистяні, добре ховають плоди від 
сонця. Сорт підвищено стійкий до хвороб та низьких температур. Плоди тримаються 
дуже міцно, їх доводиться відривати з великим зусиллям, тому краще відразу 
візьміть секатор. Плоди червоні, ідеальної форми, вагою до 500 гр., З ніжною 
шкіркою. У розрізі м'ясисті, зі складним, солодким, із легкою кислинкою смаком. 
Приємний аромат старих сортів. Перестиглі стають соковитими, але солодкі та 
смачні. Насіння отримане з Польщі.  

599. 

 

Marianna's Peace (Світ Маріанни), № 1. 
(серед/1,5/230-550/окр-плоск/рожев/см=5/ур=5) 
Сімейна реліквія, історія якої сягає сорокових років минулого століття. Високий, 
середньостиглий, урожайний сорт тривалого плодоношення. Картопляне листя, 
стіна красивих плодів насичено-рожевого кольору та відмінної якості. Плоди великі, 
м'ясисті, багатокамерні, соковиті, з густою кремовою структурою, солодкі з 
гармонійною кислинкою, дуже смачні, з багатим приємним ароматом. На смак не 
поступиться еталонним сортам Brandywine, а за врожайністю вище. 
 

600. 

 

Marianna's Peace (Світ Маріанни) №2. 
(серед/1,8/230-450/окр-плоск/рожев/см=4-5/ур=5) 
Середньостиглий, високий, високоврожайний сорт. Кущі потужні з картопляним 
листям. Плоди м'ясисті, малосоковиті. Смак від дуже гарного до відмінного. З 
різним ступенем насолоди в різний час дегустації. На жаль, у цей нетоматний рік, ми 
не відчули в ньому великої солодощі та найсмачнішого смаку. У нас смакові якості 
оцінені в різний час дегустації від 4 до 5 балів. Насіння цього сорту куплено нами в 
Німеччині. Так як у нас був сумнів у чистоті сорту Світу Маріанни, що був у нас. На 
заході він описується як: "найпрекрасніший і найдорожчий помідор світу". 6 насіння 
цього сорту продавалися в США Гарі Ібсеном за 24$.  

601. 

 

Marianna's Peace + Cherokee Purple 
(серед/1,8/230-600/окр-плоск/пурпур/см=5+/ур=5+) 
Супер сорт. Високий, дуже врожайний, середньостиглий. Отриманий схрещуванням 
двох видатних сортів "Marianna`s Peace" та "Cherokee Purple". Красиві, темно-рожеві 
супер смачні фрукти. З багатим чудовим смаком, плоди, в які одразу закохуєшся. 
Дуже м'ясисті, одномірно великі, в міру пружні, з дрібними реберцями біля 
хвостика. 

602. 

 

Marina's Praise (Похвала Марини) 
(серед/1,5/70-170/конус/біколор/ур=5/см=5) 
Середньостиглий, високий, дуже врожайний сорт. Отриманий у результаті 
схрещування Variegated PL та Orange Russian 117. Виведений Джейсоном Хейнсом, 
США. Плоди подовжені, конусоподібного типу, з носиком, оранжево-жовті, при 
дозріванні покриваються червоно-рожевим рум'янцем. М'якуш соковитий, 
двоколірний, оранжево-жовтий з рожевими прожилками. Солодкі, як цукерки, 
соковиті. На початку вегетації у рослин строкате листя, зелене з білими візерунками. 



603. 

 

Maristu (Marianna's Peace + Stupice) 
(ран/1,2/100-250/окр-плоск/червоний-рожев/см=4/ур=5)  
Картопляне листя, висока врожайність та дружне дозрівання. Середньорослий, дуже 
ранній, безпроблемний та дуже врожайний сорт. Плоди середнього розміру, вагою 
від 100 до 250 г, на більших плодах невеликі реберця навколо плодоніжки. З 
посадженого насіння у нас виросло 2 варіанти цього сорту. На повністю ідентичних 
кущах, однакові формою плоди були різними по зовнішньому забарвленню. На 
одних кущах плоди були червоними, на інших рожевими, але м'якуш у всіх 
однакового рожевого кольору. Плоди соковиті, гарного смаку, щільні, пружні, 
придатні для транспортування.  

604. 

 

Marizol Bratka (Маризол Братка), США 
(серед/1,8/300-800/окр-плоск/рожев/см-5/вр-5) 
Сорт також відомий як "Пурпурний Брендівайн" або "Marizol Брендівайн". 
Розводять у Нью-Джерсі з кінця 1980-х років. Картопляне листя. Плоди дуже 
красиві, дуже смачні, солодкі, м'ясисті та ароматні. Зарубіжні колеги теж вважають 
смак та аромат плодів цього сорту, еталонними. Дуже гідний сорт. 
  

605. 

 

Marizol Korney (Маризол Корней) 
(серед/1,2/150/окр-плоск/пурп/см-5/вр-5) 
Середньостиглий, середньорослий сорт. Плоди середнього розміру, округлі, 
ідеальної форми, фіолетово-пурпурового кольору масою 60 – 130 гр. М'якуш 
насиченого бордового кольору. Оболонка товста, дуже міцні плоди, лежкі, з високо 
товарною якістю. Яскравий і чудовий, насичений, фруктовий смак. 
 
 

606. 

 

Marizol Purple 
(серед/1,0/600-800/окр-плоск/биколор) 
Прекрасний, дуже високопродуктивний сорт. Плоди великі, дуже красиві, суміш 
жовтих, зелених та червоних кольорів зовні та всередині. Дуже соковиті, не жорсткі, 
без тріщин, з добрим багатим фруктовим смаком. 
 

607. 

 

Marlowe Charleston 
(серед/1,8/300-600/окр-плоск/рожев/см-5/вр-5) 
Високорослий, висота рослин 1,8 м. Сорт з широким картопляним листям. Плоди 
дуже красиві, насиченого кольору, з реберцями. Великі, дуже м'ясисті, без порожнеч 
і з малою кількістю соку, малонасіннєві, мають солодкий. Деякі плоди можуть 
сягати ваги до 1 кг. Рідкісний, дуже вдалий сорт з чудовим, унікальним, лагідним, 
м'яким, добре збалансованим смаком. 
  
 

608.  Marmande Blue (Марманде синій) 
(сер-ран/1,5/150-400/окр-плос-реб/сині-червоні) 
 Високорослий, середньоранній. З гарними плодами, вагою до 400 гр. Врожайний і 
смачний. Антоціан тут поєднується з червоним.  Буде окрасою вашої колекції. 

609. 

 

Marmande Garnier Rouge Big, Франція 
(серед/1,8/600-1200/окр-плоск/червоний)  
Високорослий, середньостиглий, урожайний, рідкісний французький сорт. Потужні, 
енергійні, здорові рослини, висотою до 180 см. Плоди великі, красиві, червоні, трохи 
ребристі, деякі вагою до 1200 гр. З винятковим солодким смаком і багатим ароматом 
старовинних сортів томатів. 
 



610. Marsha's Starfighter Beefsteak (Маршас Старфайтер Біфстейк) 
(серед/1,5/150-270/окр-плоск/строкат-синій/вк=5/ур=5) 
Чудовий малокислотний, пряний смак, соковиті, м'які, але без тріщин та гнилі. 
Супер-екзотика на червоно-фіолетовому фоні, синій низ і темні зелені смуги. 
Потенціал сорту за врожайністю дуже високий. 
 

611. Marsha's Starfighter Heart (Маршас Старфайтер Серце) 
(серед/1,5/120-250/серд/строкат/вк=5+/ур=4) 
Плоди строкаті, дуже смачні, з сильним пряним присмаком, можна їсти як екзотичні 
фрукти і на смак, і на вигляд. Є і насолода, і невелика кислинка. Смакові якості на 
5+ балів. 
 

612. 

 

Martha Logan (Марта Логан), США 
(серед/1,8/250-600/окр-плоск/біколор) 
Врожайний, високорослий. Плоди жовті, з рожевою верхівкою та променями. На 
окремих плодах рожевого кольору був. Серцевина оранжево-рожевого кольору. 
Красиві, без тріщин, солодкі, смачні. Час зберігання насіння прострочено, 
буде обновлено для каталога, в наступному році. 
 

613. 

 

Maryland Red (Меріленд червоний) 
(серед/1,8/300-500/окр-плоск/червоний) 
Високорослий, середньостиглий, урожайний сорт. Великі червоні плоди масою до 
500 г. Суцільна щільна м'якоть, майже без соку, малонасіннєві. Чудовий, дуже 
солодкий смак. 
 

614. 

 

Marz Round Green (Marz Green), США 
(серед/1,5+/80-120/округ/червоно-зелений) 
Високий, середньостиглий, урожайний сорт. Плоди округлі зелено-червоні красені. 
Форма плодів буває і округло-плоскою. М'якуш залишається зеленою навіть при 
повному дозріванні. Хороший солодкий смак без екзотики, з приємною кислинкою 
та солодкістю. Кущі виглядають дуже незвично. Сорт дуже врожайний та 
хворобостійкий. 
 

615. 

 

Marzano Fire (Вогонь Marzano) 
(серед/1,0/80-120/подовж/червоний-строкат) 
Середньорослий, середньостиглий, високоврожайний сорт. Гарні пружні плоди, 
м'ясисті, чудового смаку, без кислоти. Хороші і для їжі свіжими та в консервації. 
Сорт виведений Фредом Хемпелем із компанії Artisan Seeds. 
 

616. 

 

Mas Grande Del Mundo (іспан. Більше світу) 
(СР-поз/1,8/250-700/окр/червоний/см=5/ур=5) 
Середньопізній, високорослий, високоврожайний сорт. Кущі досить потужні, із 
регулярним листом. Селекціонери зі США та Великобританії працювали над цим 
сортом майже 20 років. Плоди червоні, округлі, плескаті, однорідні, середньою 
вагою 500 гр. У дуже невдалий сезон 2019 гігантів у нас не було. Соковиті та 
м'ясисті, солодкі без кислоти, чудового смаку. Думаю, якщо наступний сезон буде 
більш вдалим, то сорт дасть ще кращий результат. Насіння отримане з Франції. 
 

617. 

 

Matt d'Imperio (Мет Імперіо) 
(серед/1,8/150-250/подовж/червоний) 
Сімейна реліквія родом із Метта Мурса, штат Пенсільванія. Високорослий, 
високоврожайний сорт. Плоди – червоні сливки з довгим конусом на вершині. 
М'ясиста і соковита м'якоть, дуже хороший, приголомшливий вибуховий і 
збалансований смак, із сильною кислинкою та помітною насолодою. Плоди гарної 
якості та товарності. 
  



618. 

 

Matt's Wild Cherry (Дика вишня Метта) 
(ран/1,8/3-4/кругл/червоний/см=5+/ур=5+) (55 гр.) 
Високорослий, ранній, дуже врожайний (у штучному вирахуванні) сорт. У китицях 
по 10 - 20 мініатюрних блискучих плодиків. І як показують наші ваги, їхня вага 3 – 4 
гр. Хоча зазвичай про такі плоди пишуть, що їхня вага близько 10 гр. Вони дуже 
солодкі, з відмінним фруктовим смаком та багатим ароматом. 
 

619. 

 

Max's Large Green (Великий зелений Макса) 
(серед/1,5/200-300/окр-плоск/зелені/см=5+/ур=5)  
Один із хітів сезону. Високорослий, середньостиглий, урожайний сорт із потужними 
кущами. Плоди великі, бронзово-зелені із зеленими плечима, пружні, без тріщин, у 
повній стиглості соковиті. Нас дуже вразив їхній чудовий, унікальний, супер 
солодкий, фруктовий смак. Якщо можна так визначити, їх смак нагадує смак 
стиглих та солодких плодів Ківі. 
 

620. 

 

Maya and Sion's Airdrie Classic 
(сред/1,0/250+/окр-ребр/красн/см-5/вр-5) 
Середньорослий (висота куща 1,2 м), середньостиглий сорт. Кущі з дуже великим 
листям картопляного типу. Висока врожайність. Плоди трохи ребристі, красиві, 
плоскі, червоного кольору, масою близько 150-250 гр. Темно-червоні, глянсові. 
Чудовий томатний аромат, дуже смачна, соковита м'якоть. У Джеффрі Кейсі (Jeffrey 
Casey) цей сорт входить до «ТОП-30» за смаком і «ТОП-10» за попитом на насіння. 

621. 

 

Mayo's Delight (Захоплення Мейо), США 
(Серед-пізнь/1,8/250-600/серц/червоний) 
Високорослий (висота куща 1,8 м), середньостиглий, дуже врожайний 
великоплідний сорт. Великі, червоні, переважно серцеподібні плоди, вагою 250-600 
гр. з невеликими реберцями у плодоніжки. Форма плодів на одному кущі може бути 
різною. Дуже м'ясисті, мало-соковиті, відмінного насиченого смаку та приємного 
аромату. На зарубіжних томатних форумах позитивні відгуки. Сорт добре 
почувається і в ОГ і в теплицях. А оскільки в теплицях сезон довший, то й урожай 
має бути вищим. 
 

622. 

 

Mawlenowe (Малиновий) 
(серед/1,5/300-800/окр-плоск/малинов) 
Середньорослий (висота куща 1,5 м), середньостиглий, великоплідний сорт. 
Звичайний лист. Плоди плоскоокругленої форми, одномірні, сплощені, гладкі 
біфштекси, рожевого кольору, з червонуватим відтінком у плодоніжки. Вага 500-800 
гр. Смачна, щільна, соковита м'якоть, з невеликими насіннєвими камерами. 
Малонасінневий 

623. 

 

McKinley (МакКінлі), США 
(серед/1,8/400-700+/окр-плоск/рожев/см-5/вр-5)    
Високорослий (висота куща 1,8 м), великоплідний, високоврожайний, 
середньостиглий сорт. Великі, насичено-рожеві плоди, плоскоокруглої форми, з 
невеликими реберцями біля основи. Маса плоду 400-700 гр. Деякі плоди можуть 
досягати ваги 1 кг. Плоди м'ясисті, соковиті, з невеликими насіннєвими камерами, 
чудового солодкого смаку, з багатим ароматом. Чудові красені. Ідеальний для 
бутербродів! Має підвищену стійкість до хвороб. Один із найкращих у рік посадки. 

624. 

 

Медфорд, США. 
(пізн/0,6/120-200/кругл/червоний/см=5/ур=5)  
Пізній, низькорослий, високоврожайний сорт із початку 1960-х років. Сорт пізній, 
але дуже продуктивний, а смак та краса на 5 балів. Щільні, глянсові, акуратні, 
насиченого червоного кольору, дуже товарні. Для низькорослих досить чудовий 
смак. Дуже м'ясисті, малосоковиті. Почали дозрівати досить пізно, до 2-3 збору. 
Насіння цього сорту куплено нами у Франції. 
 
  



625. 

 

Mennonite, США 
(сер-ран/1,5/250-400/окр-плоск/ помаранч) 
Високорослий (висота куща 1,5 м), раннєстиглий, великоплідний сорт. Плоди 
плоскоокруглої форми, помаранчевого кольору, гладкі, з невеликими реберцями 
біля плодоніжки з чудовими, високими смаковими якостями. М'ясисті, соковиті, 
дуже солодкі, найсмачніші, малонасінневі. Деякі плоди неправильної форми. 
Щільні, лежкі, масою 250-400 гр. Чудовий сорт! А якби був ще трохи солодший, 
тоді його можна було б вважати фруктом. Сімейна реліквія менонітів 
 

 
626. 

 

Мехіко (Мексика) 
(серед/1,5/400-1кг/округ-плоск/рожев/см-5/вр-5) 
Високорослий, (висота куща 1,8 м), середньостиглий, великоплідний сорт. Стара 
сімейна реліквія. Висота 1,8 м, середньостиглий. Потужні кущі з урожаєм на 5+ 
балів. Плоди гладкі, рівні, одномірні, дрібних не має, насиченого рожевого кольору. 
Найсмачніші, солодкі, красиві ефективні гіганти, плоскоокруглі, дуже великі, вагою 
від 400 гр.-1 кг і більше. Дуже ароматні, м'ясисті. 
 

627. 

 

Michael's Portuguese Monster (Португальський монстр Майкла) 
(пізн/2,0/до 1,2кг/окр-плоск/рожев/см-5/вр-5) 
Висококорослий (кущ висотою 2 м), пізній, великоплідний сорт. Величезні плоди 
плоскоокруглої форми, вагою до 1,5 кг. Ми думаємо, що ця вага не є межею для 
цього сорту. Дрібних та середніх плодів немає. Дуже насичений рожевий колір 
м'якоті. Дуже солодкі, смачні. Сорт красень, пізньостиглий, міцні округлі, дуже 
важкі плоди, чудовий сорт по всих параметрах, м’якуш-одне м’ясо, чудового смаку. 

 
628. 

 

Mega Marv, США 
(серед/1,5/300-700/окр-плоск/червоний/см=4+/ур=5) 
Високий, середньостиглий, дуже врожайний сорт. Плоди великі, округло-плоскі, з 
ребрами у плодоніжки, червоні. Дуже м'ясисті, досить соковиті, дуже гарного смаку 
та приємного томатного аромату. 
Ось опис із Америки: «У 2011 році він виріс 2,5 кг. Декілька інших зросли до 2 кг. 
Гарний смак, трохи кислуватий». У нас у сезоні 2018 року плоди були по 700 гр. 
Відмінний смак із помітною насолодою, але й чутливою кислинкою. Хороший сорт 
для салатів. А то коли навколо тільки солодкі помідори, і салат нема з чого зробити. 
 

629. 

 

Mei Wei (Мей вей) 
(ран/1,8/15-25/серц/червоний/см=5+/ур=5+) 
Ранній, високорослий, високоврожайний сорт. Привезений до Швеції з Китаю 
близько 1990 р. Найкрасивіший чері томат у сезоні 2021 серед червоно-рожевих. 
Плоди - серця, вагою до 25 гр., Яскраво-червоні, блискучі, без плям, зібрані в довгі 
грона. Просто краса! А ще вони дуже смачні, солодкі як цукерки та приємно-
ароматні. Плоди дуже міцно тримаються в гронах, можна зрізати гронами. Можуть 
довго висіти на кущах, не перезріваючи і без втрати якості. Зірвані лежали в шухляді 
на вулиці до морозу, без видимих пошкоджень. 
 



630. 

 

Milka's Red Bulgarian, Болгарія  
(сред/1,8/200-500/окр-плоск/красн) 
Високорослий (кущ заввишки 1,8 м), середньостиглий, великоплідний сорт. Плоди 
надзвичайно яскраві, блискучі, насиченого темно-червоного кольору, 
плоскоокруглої форми, масою 350-600 гр. з невеликими реберцями у плодоніжки. 
Чудовий товарний вигляд, довго зберігається без погіршення якості і смаку. Дуже 
м'ясисті, дуже міцні, одномірні, чудового смаку на 5+ балів. М'якуш з невеликими 
насінневими камерами. 
 
 

631. 

 

Milchperle (Молочна перлина) 
(серед-пізнь/1,2/220-450/окр-плоск/св-жовт/см=5/ур=5+) 
Середньопізній, середньорослий, дуже врожайний сорт. Плоди жовтого кольору, 
красиві, чисті, без будь-яких плям та пошкоджень, іноді з невеликою рожевою 
засмагою. Щільні, м'ясисті, дуже смачні. Чудовий фруктовий смак, багато 
солодощів, чудовий аромат. Оцінки за смак, врожайність та красу, 5 балів з плюсом. 
 
Інформація про сорт немає. Насіння отримане з Франції, але, судячи з назви, 
походження сорту явно німецьке. 
 

632. 

 

Mini Red Zebra (Червона міні Зебра) 
(серед/1,5/20-30/слив/строкат/см=4/ур=5) 
Середньостиглий, високий, високоврожайний сорт. Плоди червоно-коричневі із 
зеленими візерунками, у формі сливки, в кистях до 15 плодів. Дуже щільні, без 
тріщин, лежкі. Смак складний з кислинкою, але не кислі, помірковано кислуваті. 
Правда цьому сорту не пощастило, і всі кущі росли у повній тіні. На сонці смак був 
би кращим, але все одно мінімум 4 бали. Дуже сильний аромат. Насіння цього сорту 
куплено нами у Франції. 
 

633. 

 

Minnie's Pin stripe 
(серед/1,5/250-500/окр-плоск/бикол/см=5+/ур=5)  
Середньостиглий, високий, високоврожайний сорт. Лист регулярний. Плоди красиві, 
оранжево-червоні, дуже щільні. Усередині теж помаранчево-червоні, мармурові, 
дуже гарні. Соковиті, м'ясисті, багатокамерні, з невеликою кількістю насіння. Смак 
дуже солодкий, трохи фруктовий, чудовий. Сорт дає багато великих плодів 
відмінної якості та чудового смаку. За смак 5+ балів. Насіння цього сорту куплено 
нами в Німеччині. 
 

634. 

 

Missouri Pink Love Apple (Рожеве Яблуко Любові Міссурі) 
(Серед-ран/1,2/140-270/окр-плоск/рожев/вк=5/ур=5)  
Середньоранній, середньорослий, дуже врожайний. Який веде свою історію з часів 
американської громадянської війни. Листя регулярне, кущі не загущені, легко 
вирощувати без пасинкування. Плоди світло-рожеві, гладкі без плям, з товстою 
шкіркою, красиві, товарні, дозрівають дружно. М'ясисті, дуже соковиті з желейною 
м'якоттю. У плодах, що дозрівали в холодному липні, за насолодою відчувалася 
сильна кислинка. Після потепління (у серпні), солодкості побільшало, а кислоти 
менше. Смак сильний, багатий, чудовий аромат. Смакові якості у нас до 5 балів. У 
тепліший сезон буде смачніше. Насіння цього сорту куплено нами в Німеччині. 
 
   

635. 

 

Missouri Rose (Роза Міссурі) 
(серед/1,8/260-500/окр-плоск-ребр/рожев/см=5/ур=4) 
Середньостиглий, високорослий сорт, створений Б. Джефферсом. Який схрестив 
сорт "Чероки пурпурний" з гібридом "Саммерпінк F1". Листя картопляне, кущі 
загущені, врожайність вища за середню. Плоди округло-плоскі, трохи ребристі, з 
трохи піднятими плечима. Великі, рожевого кольору, м'ясисті, багатокамерні, 
відмінний смак, ідеальний баланс між кислотою та насолодою, приємний аромат. 
Насіння цього сорту отримане нами із Франції. 
 
 



636. 

 

Mlle Fouriers (Мадемуазель Фур'є) 
(серед/1,0/180-300/окр-плоск/рожев-син/см=5/ур=5) 
Середньорослий, середньостиглий, дуже врожайний сорт. Вперше представлено на 
томатному фестивалі у Брюсселі у серпні 2017 року. Плоди великі, темно-рожеві, з 
чорно-фіолетовими антоціановими плечима. М'якуш щільний, соковитий, смачний, 
солодкого смаку і приємного аромату. За відмінний смак та врожайність сорт 
отримав від нас по 5 балів. 
 

637. 

 

Model (Модель), Китай 
(серед/1,5/250-350/окр-плоск/рожев) 
Model (Модель), Китай 
Високорослий, середньостиглий, середньорослий сорт (висота куща 1,5 м), 
класичний ринковий сорт. Плоди міцні, мають красивий плоскоокруглої форми 
однаковий колір, без тріщин і плям, м'ясисті, в міру пружні. У процесі дозрівання 
округлі плоди масою 250-450 гр. нагадують величезні нектарини, що 
переливаються. Потім стають рожевими. Відмінний смак. Невелика кількість 
кислоти, м'ясисті, по-справжньому солодкі.    
 
 

638. 

 

Mom's (Мамин), США 
(серед/1,5/200-400/окр-плоск/біколор/см-5/вр-5), 
Високорослий, висота рослин 1,5м. Плоди вагою 180 – 400 грн. На жовтому фоні 
густо розлитий рожевий. Чарівний сорт. Плоди соковиті, чудового солодкого смаку 
 
 

639. 

 

Mong (Bor), США 
(серед/1,8/300-500-1кг/окр-плоск/рожев/см-5+/вр-5) 
Високорослий (висотою 1,8м.), середньостиглий, великоплідний, урожайний сорт. 
Плоди м'ясисті, з маленькими насіннєвими камерами, чудового солодкуватого 
смаку, на 5+ балів. Вага плодів 300-500гр. Можуть виростати окремі до 1 кг. Дуже 
смачні, солодкі, із фруктовим ароматом, помірно соковиті. 
  
 
 

640. 

 

Monte Rosa 
(Серед/1,2/200-800/ребр/рожев/см=5+/ур=5+)  
Середньорослий, середньостиглий, супер урожайний та супер смачний сорт. Цей 
популярний у Європі іспанський сорт потрапив до нас із Польщі, де теж став дуже 
популярним, і він того вартий. За всіма параметрами ми поставили йому найвищі 
бали. Дуже висока продуктивність, перші плоди, наливаючись, просто лізуть один 
на одного, окремі за вагою до 800 г. Наприкінці вегетації середня вага 200-300 гр. 
Дуже товста оболонка, дуже солодка та щільна м'якоть майже без насіння. У кистях 
можна нарахувати до 15 – 20 плодів. Як Ви знаєте, йому буде потрібна дуже 
серйозна підв'язка. І під гронами, і над гронами. Думаємо, що цей томат стане 
Вашим улюбленцем. 
     
 

641. 

 

Mont de Maratz, Бельгія 
(пізн/1,8/300-600/серд/червон/см-5/вр-5)   
Пізній, високорослий (кущ висотою 1,8 м), великоплідний, дуже високоврожайний 
сорт. Сильнорослі кущі з червоними плодами, найчастіше неправильної форми, у 
вигляді сердець чи навіть подвійних зрощених сердець. Вага понад 300 - 600 гр. 
Деякі плоди вагою до 1 кг. М'якуш, щільний, зернистий. Чудовий солодкий смак. 
 



642. 

 

Montreal Tasty (Смачний Монреальський) 
(серед/1,0/120-180/червоний/округ) 
Сімейна реліквія з Квебеку, Канада. Високоврожайний сорт із плодами дуже гарної 
ринкової товарності. Плоди з товстою оболонкою, гладкі, без плям, високих 
смакових якостей, мають чудовий, гострий, старомодний смак. 
 

643. 

 

Moosolini (МуссолІні), Бенгальський   
(серед/1,6/150-250/окр-плос/червон/смак 4+/вр-5+) 
Середньо-зрілий. Високорослий. Кущі 1,6 метра. Вага плодів 150-250гр. Картопляне 
листя і густі кущі ховають плоди від сонця і очей. Урожайність дуже висока, плоди 
міцні, з глянцем, з невеликими ребрами, соковиті і м‘ясисті, дуже гарного 
насиченого смаку, zrscnm  без гнилі і тріщин. Високоурожайний на 5+ балів. Дуже 
добре підійде для гамбургерів, салатів. 

644. 

 

Moonstone (Місячний камінь) 
(серед/0,6/30-110/окр-серд/строкат/см=5+/ур=5+) 
Низькорослий, середньостиглий, високоврожайний сорт. У складних китицях до 12 
плодів. Плоди зелені, із темно-зеленими штрихами, які у повній зрілості стають 
жовто-оранжевими. Вага нижніх плодів до 1 Гострий, насичений, фруктовий смак, 
наче посилений підсилювачем смаку. Відчувається і насолода і кислинка. Дуже 
багатий фруктовий аромат. М'якуш маслянистий. Насіння цього сорту отримано з 
Франції у 2020р. 
 

645. 

 

Morado (Морадо), США 
(серед/1,2+/250-500/окр-плоск/коричн/см=4+ - 5/ур=5) 
Сорту у нашій колекції близько 22 років. Середньостиглий, середньорослий (1,2 м), 
суперурожайний сорт. Стіна плодів. Плоди великі, красиві, плоско-округлі, вагою до 
500 гр., Темно-рожево-фіолетові із зеленими плічками. М'ясисті, соковиті, 
відмінного насиченого смаку з насолодою та кислинкою. У сезоні 2018 р. сорт не 
розкрив повністю всіх своїх найкращих якостей, можливо через дуже старе насіння 
взяте на оновлення. 

 
646. 

 

Morado de Aretxabaleta 
(пізнь/1,8/300-600+/окр-плоск/червоний) 
Пізній, високорослий, дуже врожайний, дуже відомий сорт. Який предмет 
численних дегустацій, який часто перемагає на томатних конкурсах. Кущі потужні. 
Плоди великі, одномірні, вагою 300 – 600 гр., червоного кольору, дуже щільні та 
тверді. Дуже м'ясисті, з багатим смаком і дуже вираженим ароматом, справжніх 
старих томатів. Сорт баскського, іспанського походження, із села Aretxabaleta. 
Насіння цього сорту куплено нами у Франції. 
 
 
 

647. 

 

Morado Vejer De La Frontiera 
(серед/1,0/200-400/окр-плоск/рожев/см=5/ур=5) 
Середньостиглий, середньорослий, дуже врожайний сорт. Плоди темно-рожеві, 
великі, вагою 200-400 гр., М'ясисті, соковиті, солодкі. З відмінним, добре 
збалансованим смаком та приємним ароматом. Насіння цього іспанського сорту 
отримане нами з Польщі. 
 



648. 

 

Mortgage Lifter Bicolor (Піднята іпотека двокольорова) 
(серед-пізнь/1,8+/300-800/окр-плоск/біколор) 
Середньопізній, високорослий, високоврожайний сорт. Кущі високі в ОГ до 230 см. 
Дуже великі двокольорові плоди вагою до 700 гр. У моїх умовах перші плоди 
починають встигати 17 – 21 липня. Плоскоокруглої форми, з легкою ребристістю у 
плодоніжки. Жовто-жовтогарячі, з рожевою верхівкою і рум'янцем, мармурової 
рожево-жовтогарячої м'якоттю. Дуже соковиті, м'ясисті, м'якоть щільна, 
багатокамерні, стінки товсті, насіння небагато. Приємний аромат і дуже гарний смак 
із насолодою. Хіт краси та смаку. Серед закордонних любителів, за смаковими 
якостями цей сорт вважається одним із 20-ти найкращих у світі сортів. З середини 
серпня можуть з'являтися плоди червонішого кольору, ніж на фото. Мій друг робить 
сік з червоних та рожевих томатів, і окремо з помаранчевих та біколорів (він дуже 
смачний та неймовірно ароматний). Тому через високу врожайність щорічно садить 
цей сорт.  
 

649. 

 

Mortgage Lifter Radiator, США 
(серед/1,8/до 1300/окр-плоск/червоний) 
Американська реліквія, з надзвичайно великими плодами. Сорт дуже врожайний, 
стійкий до несприятливих погодних умов, заввишки 160 – 180 см. Величезні, 
м'ясисті плоди, при вирощуванні на поживному ґрунті та регулярному поливі, 
можуть зростати до 1300 гр. Мають збалансований, солодкий з кислинкою смак та 
приємний тонкий аромат. Цей сорт одразу став одним із наших улюбленців. Через 
його великі, смачні, соковиті плоди та надійну високу врожайність. 
 

650. 

 

Mortgage Lifter, Quisenberry Strain (Піднята іпотека, Лінія Квісенберрі), 
(серед/1,0/300-500/окр-плоск/рожев/см=4-5/ур=5)  
Середньорослий, середньостиглий, урожайний сорт. Кущі потужні, але не 
витримавши навантаження врожаєм, порвали шпалеру та впали на землю. Усі плоди 
великі, менше 300 гр. не було жодного. Плоди щільні, дуже м'ясисті, чудового смаку 
з помітною кислинкою. У різний час сезону солодкість у плодах може змінюватися. 
 

651. 

 

Mr. Brown (Містер Браун), США 
(серед/1,2/150-600/окр-плоск/крас-коричн/см-5/ур-5) 
Американський сорт із плодами дуже інтенсивного кольору. Красиві, шоколадно-
червоні плоди, з багатим, солодким смаком та ароматом. Багатокамерний, стінки 
середні, досить м'ясистий, дуже соковитий, з ідеальним балансом м'якоті томатного 
смаку. Вага може сягати 600 р. У першу чергу рекомендується для безпосереднього 
вживання в їжу, а потім для салатів, бутербродів, соку. Один із найкращих 
коричневих томатів. Дуже рідкісний сорт. 
 20грн. 

652. 

 

Mrs. Benson (Місіс Бенсон), США 
(серед/1,8/250-500/окр-плоск/рожев/см=5/ур=5) 
Сімейна реліквія зі штату Іллінойс. Середньостиглий, дає високі врожаї під час 
сильної спеки та посухи. Лист картопляний, висота в ОГ близько 180 см. Плоди - 
великі рожеві біфштекси, досконалої форми, з видатним солодким, пікантним 
смаком і чудовим ароматом. Вага плодів може досягати 500 г. Шкірка ніжна, але 
стійка до утворення тріщин. Ідеально підходять для приготування соку, 
консервування, салатів та для безпосереднього вживання в їжу. Картопляне листя. 
Супер сорт. За всіма параметрами найвищі позначки. 
 

653. 

 

Mrs. Bot's Italian Giant (Італійський гігант місіс Бот), Італія 
(серед/1,8/400-800/окр-плоск/червоний/см-5/ур-5) 
Високорослий, середньостиглий, урожайний сорт із листям картопляного типу. 
Дуже великі, червоні, ребристі, плоско-округлі плоди. Дуже м'ясисті, одна м'якоть, 
чудового солодкого смаку та приємного аромату. 

 



654. 

 

Mrs. Schlaubaugh's Famous Strawberry (Знаменита полуниця місіс Шлаубаух), 
США 
(Серед/2,5/400-1000/серд/рожев) 
Високорослий (1,5 м висотою), середньостиглий, великоплідний урожайний сорт. У 
2016році, у нас виросли напрочуд потужні кущі і не менш гігантські плоди рожевого 
кольору, вага яких 400-800 гр. і більше (маса деяких досягає 1 кг). У 2022 році, 
врожайність і висота кущів була нижчою, із пізнішим терміном достигання. Смак 
дуже хороший, відчувається насолода, м'ясисті, соковиті. 
 

655. 

 

Mulatte (Мулатка) 
(СР-ран/0,4/120-200/окр-плоск/чорн/см=4-5/ур=5+) 
Високоврожайний, середньоранній, штамбовий карлик. Плоди вагою до 150 гр., 
дуже красиві та зовні та в розрізі. Смак від відмінного до чудового, не дуже 
солодкий, але насичено пряний. Трохи присолений взагалі ідеальний. Плоди 
ринкової якості. Сорт ідеально підходить для вирощування у контейнерах. 
 

656. 

 

Mule Team (Команда Мулов), США 
(серед/1,5/220-550/окр-плоск/рожев) 
Сорт із серії «Сімейна реліквія». Краса 5 балів, врожайність 5 балів. У сезоні 2017 
року смакові якості досягли всього 4-х балів. Можливо через погоду, а можливо 
через перевантаження врожаєм. Рослина не могла набрати достатньо цукрів, що 
часто буває у сортів із дуже високою врожайністю. Але в салаті цукор не потрібен. 
Сорт справді дуже врожайний. Плоди красивої товарної зовнішності та забарвлення. 
Плодоносить до заморозків. Дуже витривалий і хворобостійкий, один із улюбленців 
сезону 2017 року. 

657. 

 

Multicolor (Мультиколор) 
(серед/1,7/300-700/окр-плоск/біколор/см=5+/ур=5) 
Середньостиглий, високорослий, дуже врожайний, великоплідний сорт. Плоди 
красиві, жовто-рожеві, великі, вагою 500-700 гр., окремі плоди до 1,5 кг., Плоско-
округлої форми, з невеликими реберцями. М'ясисті, соковиті, солодкі, чудового 
смаку. 
 

658. 

 

Mystery (Таємниця) 
(СР-пізнь/1,8/130-260/кругл/строкат) 
Цьому сорту за красу за 5-ти бальною шкалою, ми без роздумів поставили 6. У полі 
на кущах вони гарніші, ніж на тарілці. Плоди дуже соковиті, із відмінним, багатим, 
солодким смаком на 5 балів. У 2017 році до кінця вегетації тріщин на плодах не 
спостерігали. 
 

659. 

 

Mystery de Berthier (Таємниця Бертьє) 
(серед/1,8/180-260/окр-серц/строкат/см=5+/ур=5) 
Середньостиглий, високорослий, високоврожайний сорт. Кущі високі, сильні, з 
картопляним листям. Плоди красиві, строкаті червоно-зелені, трохи відрізняються 
формою. Від округлої до серцеподібної. Досить м'ясисті, соковиті, солодкі, 
дивовижного смаку, з відтінком ананасу та тропічних фруктів. Цей сорт «брат» 
сортів Coeur de Surpriz, Surpriz, Mystery та Johanna. Докладніше можна прочитати в 
описі Coeur de Surpriz. Насіння цього чудового сорту куплено нами у Франції. 
 



660. 

 

Nairobi Nights (Ночі Найробі), Кенія 
(серед/1,2/150-350/окр-плоск/фіол-коричн/см=5/ур=5) 
Середньостиглий, середньорослий, високоврожайний сорт. Підвищено 
хворобостійкий, з темно-зеленим здоровим листям. Плоди вагою 150 - 350 гр., 
Пружні, м'ясисті, мають відмінний, багатий і насичений фруктовий смак, солодкий, 
з гармонійною кислинкою, і приємний аромат. За врожайність, красу та смак плодів, 
ставимо сорту по 5 балів. 
 

661. 

 

Napa Giant (Гігант Напа), США 
(серед/1,8/400-1130/окр-плоск-ребр/рожев/см=5+/ур=5+) ( 
Сорт Бреда Гейтса. Високорослий, середньостиглий, високоврожайний, з дуже 
потужними кущами та дуже великими плодами. Один із хітів сезону 2018. Стіна 
гігантських плодів зачарує Вас. Усі плоди одномірно-великі, вагою від 400 г до 1 кг. 
У нас максимальна вага плоду досягла 1130 г (при заявленій вазі 3 фунти (тобто 
1200 гр.)). Середня вага 500 - 800 гр. І це без поливу, без пасинкування та 
формування, та ще й у посушливий рік. І найголовніше врожайність гігантів зачарує 
Вас. Плоди рожеві, округло-плоскі, з реберцями у плодоніжки. Багатокамерні, дуже 
м'ясисті, з насиченим кольором м'якоті, чудового, солодкого, супер смаку. 
Солодкість на 5+ балів. Як Ви розумієте, таким сортам потрібні дуже надійні опори 
та гарна підв'язка. 
 

662. 

 

Napa rose, США 
(ран/1,8/10-15/кругл/рожев/см-5/ур-5) 
Ранній, високорослий, дуже врожайний чері томат від Бреда Гейтса. Гарний, з дуже 
гарним ароматом та солодким смаком. Ранній і легко адаптований у холодному та 
теплому кліматі. 
 

663. 

 

Nectar (Нектар), Франція. 
(серед/0,7/160-250/окр-плоск/червоний/см=5/ур=5) 
Середньостиглий, високоврожайний сорт. У несприятливому сезоні 2021 року 
рослини у нас виросли до 70 см., а французьке джерело вказує висоту 1,0-1,2 м. 
Кущі потужні, густооблистяні, високо стійкі до несприятливих факторів і 
розтріскування плодів при змінах погоди. Плоди яскраво-червоні, блискучі, без 
плями у плодоніжки, акуратні, м'ясисті. Смак м'який, чудовий, з чудовим ароматом. 
Дуже високі товарні якості плодів. 
 

664. 

 

Negrillo de Almoguera (Негрілло де Альмогуера), Іспанія 
(серед-пізн/1,5+/150-300/окр-плоск/чорн/вк=5/ур=5) 
Сімейна реліквія із Баскської області Іспанії. Високорослий, середньопізній, стійкий 
до хвороб, врожайний сорт. Потужна коренева система. Чудові, пурпурові, м'ясисті 
біфштекс. М'якуш соковитий, щільний, має трохи солонуватий смак, який покращує 
і без того відмінні смакові якості томату. Аромат багатий та солодкий. За 
врожайність, смак та красу сорт отримав у нас найвищі бали за всіма параметрами. 
 

665. 

 

Negro Azteca (Чорний Ацтек) 
(ран/1,8/15-20/кругл/чорн)  
Високоврожайний, високорослий, ранньостиглий, прекрасний сорт. У кистях від 7 
до 40 плодів чудового солодкого смаку. Верхні грона, як правило, невеликі. 
 



666. 

 

Negro de Arizcuren (Чорний з Арізкурена), Іспанія. 
(серед/1,2/200-350/окр-плоск/чорн/см=5+/ур=5) 
Середньостиглий, середньорослий, дуже врожайний сорт. Це одна з  рідкісних 
сімейних реліквій, яка під загрозою зникнення, мрія колекціонерів. Нам вислали 
із Франції. Плоди одномірні, красиві, вагою 200-300гр. М'ясисті, соковиті, із 
чудовим смаком на 5+ балів, сочні, тверда серцевинка, чудовий вид, чудовий 
насичений ароматами смак, де можна відчувати і кислинку і добру сладість, у будь-
якій стадії стиглості. Рослини з густим листям у яких добре ховаються усі плоди. 
Колір плодів червоно-чорний, плечі зелено-коричневі.  Сорт виощував на огороді 
другий рік підряд. 

 
667. 

 

Nelson's Golden Giant (Золотий гігант Нельсона) 
(серед/1,5/400-800/окр-плоск/помаранч) 
Супер сорт. Високорослий, середньостиглий. Плоди великі і дуже великі, одномірні, 
дрібних, плоскоокруглої форми, насиченого помаранчевого кольору, вагою 500 - 800 
гр. Окремі плоди бувають вагою понад 1 кг. Малонасінна м'якоть, відмінний, 
багатий та солодкий смак, приємний аромат. Час зберігання насіння 
прострочено, буде обновлено для каталога, в наступному році. 

668. 

 

Niagus (Ніагус), Німеччина 
(серед/1,5+/70-140/окр/чорн/вк=5/ур=5) 
Високорослий, до 1,8 м, середньостиглий. Плоди солодкі, шоколадного кольору, 
дуже рівної форми, масою до 140 г, відмінного аромату та смаку. Плодоношення 
розтягнуте. Врожайність 5 балів, смакові якості також 5 балів. Відмінний столово-
консервний сорт. 
 
 

669. 

 

Nile River Egyptian (Єгипетська річка Ніл) 
(серед/1,5/180-460/слив-серц/червоний/см=5/ур=5) 
Середньостиглий, високорослий, високоврожайний сорт. Плоди червоного кольору, 
трохи різної форми, серцеподібної та сливоподібної, вагою 180 – 460 гр., пружні. 
Малосочні, м'ясисті, одна м'якоть, із чудовим, добре збалансованим смаком, із 
насолодою. У зарубіжних джерелах описується вага плодів до 1 кг. У сезоні-2019 у 
нас таких не було. 
 

670. 

 

Noire Charbonneuse (Чорний як вугілля) 
(серед/1,2/200-400/окр-плоск/чорн/вк=5/ур=5) 
Середньостиглий, середньорослий, дуже врожайний сорт. Одномірні плоди, гладкі, 
фіолетово-чорні, масою до 400 г. М'якуш темно-вишневий, з чудовим ароматом і 
солодкуватим фруктовим смаком, відмінний баланс цукру і кислоти. 
 

671. 

 

Noire Charbonneuse du Berry 
(серед/1,2/180-280/окр-плоск/чорн/см=4-5/ур=5+) 
Насіння надіслано з Франції, з такою назвою, але його точне походження нам знайти 
не вдалося. Цілком можливо, що цей сорт або клоном попереднього сорту, або його 
повторенням. Просто отримані з різних джерел, з назвами, що трохи відрізняються. 
У всьому дуже схожі, а вага могла вийти різною через те, що росли в різних кутах 
поля. 
Середньостиглий, середньорослий, високоврожайний сорт. Плоди до 280 г, м'ясисті, 
досить щільні, смак класичного чорного помідора, від відмінного до чудового, з 
ідеальним співвідношенням цукрів і кислот. Дуже приємний аромат. 
 



672. 

 

Nonna Antonina (Нонна Антоніна) 
(серед-пізн/1,8/400-800/окр-плоск/червоний) 
Сімейний сорт із Італії. Високорослий, середньо-пізній. Плоди – дуже великі, 
яскраво-червоного кольору, дуже чудового, насиченого помідорного смаку, із малою 
кислотністю, на 5 балів. М’якуш твердий, у міру соковитий, висока урожайність. 

 
673. 

 

 Northern Lights (Північне сяйво) 
(Серед/1,7/300-700/окр-плоск/біколор/смак=5+/ур=5)  
Середньостиглий, високорослий, високоврожайний сорт. Потужні та хворобостійкі 
кущі. Плоди великі, червоно-жовтогарячі, красиві, округло-плоскі, з ледь помітними 
ребринками. Середня вага 400-650 гр., І таких плодів дуже багато. У розрізі теж 
червоно-жовтогарячі, м'ясисті, соковиті, дуже смачні, солодкі, приємно-ароматні. За 
врожайність та красу плодів ставимо сорту 5 балів, а за смак 5+. Сорт адаптований 
до прохолодних регіонів та короткого сезону. Насіння цього сорту куплено нами у 
Франції. 
 

674. 

 

Norwood Meiners (Норвуд Мейнерс), США 
(серед/0,5/60/кругл/строкат/см=4+/ур=5+)  
Низькорослий, середньостиглий, дуже врожайний сорт Бреда Гейтса. Плоди круглі, 
червоні з помаранчевими штрихами, середньою вагою близько 60 г. Відмінного 
смаку та приємного томатного аромату. Відмінний сорт для консервації. 
Сорт названий на честь Норвуда Мейнерса – відомого американського колекціонера 
та сортовипробувача томатів. 
 

675. 

 

Not Purple Strawberry (Не пурпурна Суниця) 
(серед/1.5/150-350+/окр-плоск-серц/рож-фіол/см=5/ур=5) 
Середньостиглий, високорослий, високоврожайний сорт. Батьки цього сорту - 
"Cherokee Purple" та "German Red Strawberry". 
Плоди рожево-пурпурового кольору, вагою до 400 г, щільні, рівні, з тонкою 
шкіркою. Соковиті, м'ясисті, смачні, з видатним солодким смаком та приємним 
ароматом. Поєднання Cherokee Purple та German Red Strawberry дуже сподобалося 
томатолюбам. Лише позитивні відгуки від наших зарубіжних колег. Насіння цього 
сорту отримано нами з Польщі. 
 

676. 

 

Oaxacan Jewel (Оаксаканська коштовність), США 
(серед/1,2/400-750/окр-плоск/біколор/вк=5+ур=5+)  
Середньорослий, середньостиглий, високоврожайний сорт. Плоди великі та дуже 
великі. Їх величезна кількість, одномірно-великих плодів, і в нижніх і верхніх ярусах 
кущів. Середня вага 400 – 600 г. Зовні та всередині помаранчево-рожеві, з гарною 
мармуровою м'якоттю. М'ясисті, соковиті, дуже смачні, із фруктовими нотками. 
Справжній томатний десерт. Батьківщина цього сорту – Мексика, штат Оаксака. 
 

677. 

 

Odeon 
(серед/0,4/60-100/слив/червоний/см=5/ур=5) 
Середньостиглий, низькорослий, напівштамбовий, високоврожайний сорт. Кожен 
кущ це куля із плодів дивовижної щільності. Цього сезону, напевно, найщільніші 
плоди з усіх. Блискучі, яскраво-червоні, вага 60 – 100 гр., Ідеал для ринку. Можна 
мішками возити. Консервовані плоди можна різати ножем. Дуже м'ясисті, помірно 
соковиті, смачні, з дуже приємним та дуже сильним ароматом. Цей сорт назавжди 
залишається у нашій колекції. Насіння сорт куплено в Німеччині. 
 



678. 

 
 

Old Flame (Старий вогонь), США  
(серед-ран/1,8+/300-600/окр-плоск/біколор/см=5+/ур=5+) 
Середньорослий, середньостиглий, великоплідний, дуже врожайний, тривалого 
плодоношення. На початку сезону, плоди жовто-оранжеві, з невеликою червоною 
«шапочкою», від якої відходять червоні промінчики. Дуже смачні, солодкі, дуже 
соковиті, із дуже приємним цукерковим ароматом. Структура м'якоті стиглих плодів 
нещільна, від своєї соковитості та ваги, у зберіганні може трохи «просідати». 
Незважаючи на велику вагу плодів, починає встигати одним із перших. І ще одна 
дуже гарна якість. Цей томат смачний у будь-який час дегустації, і на початку 
серпня та у вересні. На відміну від деяких інших томатів, які «то зірвав раніше, ніж 
потрібно, зірвав пізніше, ніж потрібно». Поторкав плід рукою, якщо м'який, можна 
зривати, точно буде смачним. Забарвлення стиглих плодів зовні та всередині 
поступово змінюється. З жовто-рожевою на початку серпня, на оранжево-рожеву на 
початку вересня. 
 

679. 

 

Old German (Старий німецький, Старий німецький) 
(серед/1,5/200-350/окр-плоск/биколор/см=5/ур=5+) 
Високорослий, середньостиглий, дуже врожайний сорт. Плоди невеликі, вагою до 
180 гр., оранжево-червоного забарвлення зовні та всередині. Не просто дуже 
солодкі, а неймовірно солодкі. Чим довше вони висять на кущі, тим більше 
червоного в їхньому забарвленні. Старовинний родовий сорт менонітів (з Вірджинії, 
США), що дійшов до нас із середини 1800-х років. 
 
 
 

 
680. 

 

Old Ivory Egg (Старе Яйце зі Слонової кістки) 
(серед/1,5/60-80/слив-груш/жовт) 
Високорослий, середньостиглий, урожайний сорт. 
Дуже продуктивний сорт із гарними плодами. Його декоративні плоди мають 
гелеподібну прозору м'якоть та м'який приємний смак. 
 

681. 

 

Old Time Red and Yellow (Старий Час Червоний та Жовтий) 
(серед/1,2/300-600/окр-плоск/двоцв)  
Сорт сімейної реліквії, запропонований публіці в 2006 р. Середньорослий, 
середньостиглий, урожайний, найсмачніший сорт. Плоди м'ясисті, соковиті, солодкі, 
чудово приємно-ароматні. На помаранчевому фоні – рожеві мазки та плями. Дуже 
гарний та дуже смачний! 
 

682. 

 

Old Virginia (Стара Вірджинія), США 
(серед/1,5/200-400/окр-плоск/рожев/см=4-5/ур=5) 
Середньостиглий, високий, високоврожайний сорт. Сімейна реліквія з Вірджинії, 
США, що вирощується понад 50 років сім'єю Гілтнер. Червоні вагою до 500 грамів, 
без тріщин, красивого насиченого кольору, без плями у плодоніжки, з гарним 
смаком старих помідорів. Хороший баланс між насолодою та кислотою. Добре 
підходить для регіонів із жарким та вологим кліматом. Листя картопляного типу. 
Хороше плодоношення до заморозків.  
 

683. 

 

Orange Blue (Оранжево-синий) 
(сред/1,8/60-140/округл/оранж-син/см-5/вр-5) 
Урожайный сорт, с экзотическими плодами оранжево-золотистого цвета,  
Orange Blue (помаранч -синій) 
Високорослий до 1,8м. Врожайний сорт з екзотичними плодами помаранчево-
золотистого кольору, покритими з боку плодоніжки чорно-фіолетовими плічками, і 
рожевим загаром.  Плоди плоскоокруглої форми вагою 60-150 гр. Китиці практично 
не скидають квіти за несприятливих кліматичних умов. Спочатку томат дивує своєю 
красою, а під час дегустації приголомшує своїм несподівано солодким солодким 
смаком. 

684. 

 

Omar's Lebanese (Ліванський Омара)       
(серед/1,2/350-600+/окр-плоск/рожев) 
Ліванська сімейна реліквія. Середньорослий, середньостиглий, дуже врожайний 
сорт. Плоди великі, вагою 350 – 600 гр. і діаметром до 15 см., акуратні, 
плоскоокруглі, насиченого рожевого кольору. Дуже м'ясисті, соковиті, смачні, 
приємно-ароматні, насіння практично немає. Зарубіжні колеги рекомендують його 
для теплиць. Цього не томатного року, у нас він не зміг розкрити свої найкращі 
якості. Насіння цього сорту куплено в Болгарії. 
 



685. 

 

Or Pera D`Abruzzo (Груша Абруццо), Італія      
(серед-ран/2,0/200-350+/груш-ребр/червоний/см=5+/ур=5) 
Один із найкращих хітів нашої колекції. Італійська сімейна реліквія, яка веде свою 
історію приблизно з 1900 року (Абруццо – гірська область Італії). Гарний, ранній, 
великоплідний. Підходить для парників та теплиць. Висота кущів близько 2-х 
метрів. Плоди червоні, блискучі, ребристі, грушоподібні, м'ясисті, вагою 200 – 300 г, 
чудового смаку та багатого аромату. Хороші для їжі свіжими, салатів, супів, соку, 
кетчупу та соусів. Сорт із чудовою врожайністю. 
 

686. Orange Compost (Помаранчевий компост) 
(ран/1,3/50-80/кругл/помаранч/см=5/ур=5) 
Негусті кущі завантажені гірляндами яскравих, красивих, глянсових плодів, 
помаранчевого кольору, що легко зриваються з куща. Смак яскравий, насичений, із 
приємними ароматом та солодкістю на 5 балів. Плоди м'ясисті, лежкі, ідеальний 
вітамінний томат. 
 

687. Orange Ghabbana (Помаранчевий Габбан).  
(серед/1,3/120-250/окр-плоск/зел-помаранч/см=4/ур=5) 
 Рідкісне, недавнє творіння Тома Вагнера, США. Високорослий, середньостиглий, 
урожайний сорт. Плоди дуже гарні, кольори охри. Всередині м'якуш золотисто-
гірчичного кольору. Дуже соковитий, м'ясистий, багатокамерний, ніжний, 
маслянистий і смачний, трохи підсолені ще смачніше. Незвичайні фрукти. 
 

688. 

 

Orange Jazz (Помаранчевий джаз) 
(серед/1,5/350-800/окр-плоск/помаранч-строкат/см=5+/ур=5+) 
Хіт сезонів 2017 – 2019 !!! Високорослий, середньостиглий, урожайний сорт, 
тривалого (в ОГ до заморозків) періоду плодоношення. Сорт отримав у нас найвищі 
бали за всіма параметрами. Плоди красиві, помаранчево-строкаті зовні, і чисто 
помаранчеві всередині. Пружні, з чудовим, насичено-вибуховим фруктовим смаком, 
лежкі, не гниють, просто супер! М'ясисті, щільні та водночас маслянисті, 
дивовижного фруктового смаку! У різний час дегустації насолода була 
неоднаковою, від 4+ до 5+++ балів. Але за підсумками сезону ми все одно дали 
цьому сорту за смакові якості 5+++ балів. Один з улюбленців 2017 – 2019 років, 
дуже сподобався. Автор цього видатного сорту – Фред Хемпель (Fred Hempel) з 
компанії Artisan Seeds. Перші плоди почали встигати 15.7. На момент підрахунку 
плодів, що зав'язалися, на одному (крайньому) кущі (15.7.19), зав'язав 37 плодів у 10 
гронах. Тобто. і зав'язуваність грон відмінна, і зав'язуваність плодів у гронах. Після 
початку збору плодів, кількість зав'язаних нами не підраховується, але врожайність 
за сезон точно більше 10 кг. з куща. 
 
 
 



689. 

 

Orange Minsk (Помаранчевий мінський) 
(серед/1,5/250-500/окр-плоск/помаранч/см=5/ур=5) 
Андрій Барановський з Мінська, Білорусь, купив насіння цього сорту у 2006 році у 
бабусі на базарі, та вислав їх у США фірмі Victory seeds. З того часу цей сорт 
відомий на заході як Orange Minsk. (Я подумав, скільки у нас мільйонів стареньких, 
продають на ринку хороші і дуже хороші томати…) 
Середньостиглий, високий, високоврожайний сорт. Відмінний смак, до чудового, з 
невеликою кислинкою. Чи не кислий, але й не солодкий, приємний, насичений, в 
міру соковитий. Плоди м'ясисті, насиченого кольору, без плями у плодоніжки. 
 

690. 

 

Orange Orangutan (Помаранчовий Орангутанг) 
(серед-пізнь/1,5/300-700/окр-плоск/біколор) 
Середньорослий, середньопізній, дуже врожайний та хворобостійкий сорт. Дуже 
гарні, помаранчево-червоні плоди, вагою до 700 г. Дуже гарний фруктовий смак та 
добре збалансований, солодкі. Час зберігання насіння прострочено, буде 
обновлено для каталога, в наступному році. 
 
 

691. 

 

Orange Pride Dwarf (Карлик Помаранчева Гордість) 
(серед/0,5/140-270/окр-серд/помаранч/см=4-5/ур=5) 
Середньостиглий, низькорослий, високоврожайний сорт, з простим зморшкуватим 
листям. Це карликовий сорт славиться своїм чудовим смаком та відмінним урожаєм. 
Плоди насиченого оранжевого кольору, без плям, м'ясисті, соковиті та солодкі, з 
фруктовим післясмаком, з сильним та приємним ароматом. У не томатний сезон 
2019, смак плодів у різний час дегустації був різний. Від 4-х балів у холодний 
період, до 5-ти балів у теплий. 
 

692. 

 

Orange Ribbed American (Помаранчевий ребристий американський) 
(Серед/1,5/150-300/помаранч/ребр) 
Середньостиглий, високий, урожайний сорт, із тривалим періодом плодоношення. 
Насичено-оранжевий колір плодів зовні та всередині. Смакові якості на 5 балів. 
Солодкі, дуже щільні та м'ясисті, прикрасять будь-який стіл. Походження сорту нам 
невідоме. 
 

693. 

 

Orange Russian 117 (Помаранчевий російський 117) 
(серед/1,5/150-350+/серц/биколор/см=5/ур=4+) 
Високий, середньостиглий, високоврожайний, чудовий сорт. Створено в результаті 
схрещування Orange Russian і Georgia Striped. Плоди вагою до 800 гр., серцеподібної 
форми, помаранчево-рожеві зовні, помаранчеві з рожевою серцевиною всередині. 
Дуже м'ясисті, солодкі, з багатим, добре збалансованим, делікатесним смаком та 
чудовим, легким фруктовим ароматом. Плоди містять невелику кількість насіння, 
стійкі до розтріскування. Сорт дуже пластичний, дасть гарний урожай у 
найспекотніше літо. Такий сорт має зростати в кожному городі, для задоволення. На 
момент підрахунку плодів, що зав'язалися на одному кущі (15.7.19), зав'язав 28 
плодів у 8 гронах. Сорт добре плодоносив і в невдалому сезоні 2020 року, і в 
екстремальному 2021 році. 
 

694. 

 

Orange Strawberry – 1 (Суниця помаранчева - 1) 
(Серед/1,8/150-500/подовж-серц/помаранч) 
Супер сорт. Яскравий насичений колір, красива форма - гострий конус, дуже смачні, 
солодкі. Чудова врожайність. Улюбленець. При сильному обрізанні листя та 
проблемах з кореневою системою, плоди можуть підгоряти на сонці. Тому бережіть 
листя! 
 
 
 



695. 

 

Orange Strawberry - 2 (Земляника оранжевая - 2) 
(сред/1,8/300-500/окр-плоск-серц/оранж/см-5/вр-5) 
Orange Strawberry - 2 (Суниця помаранчева - 2) 
Високорослий, середньопізній. Дивовижний сорт! Плоди дуже солодкі, без кислоти 
із фруктовими нотками, з насиченим, надзвичайно яскравим помаранчевим 
кольором і блиском, плоскоокруглої або округло-серцеподібної форми масою 300-
500 гр.  Кущі дуже потужні, високорослі (висота куща 1,7 м). У нас є другий, більш 
поширений варіант сорту, з гострими плодами, що нагадують полуницю. В історії 
сорту пишуть: «Дехто може досягати ваги в 1 кг». У нас таких поки що не було. 
 

696. 

 

Orange Tree (Помаранчеве Дерево), США 
(серед/0,4/80-120/кругл/помаранч/см=5/ур=5) 
Середньостиглий, низькорослий, високоврожайний сорт. Штамбовий карлик, просте 
скручене листя. Куля плодів насиченого оранжевого кольору, без тріщин, вагою 80-
120 гр. У розрізі теж помаранчеві, м'ясисті, соковиті, багатого, насиченого, 
солодкого смаку із приємним ароматом. Насіння цього сорту куплено нами в 
Німеччині. 
 

697. 

 

Orange Wellington (Помаранчевий Веллінгтон), США 
(Серед/1,5/200-280/округ/помаранч/см=5/ур=5) 
Середньостиглий, високий, високоврожайний сорт, з підвищеною стійкістю до 
хвороб. Кущі густі. Плоди круглі, помаранчеві, одномірні, вагою 200 – 280 гр., 
Щільні, товарні. М'ясисті, соковиті, солодкі та дуже приємно-ароматні, чудового 
смаку. Насіння цього сорту куплено нами у Франції. 
 

698. 

 

Oregon Spring V (Весна в Орегоні) 
(Серед-ран/0,5/120-200/окр-плоск/червоний) 
Низькорослий, середньо-ранній, високоврожайний сорт. Один із найкращих сортів 
сезону 2017 серед низькорослих. Відмінний для ринкової торгівлі, із щільними 
товарними плодами. Плоди не жорсткі та лежкі. 
 

699. 

 

Orion's Belt (Пояс Оріону) 
(СР-пізнь/0,5/50-80/овал/червоний строкатий/см=5+/ ур=5) 
Середньо-пізній, штамбовий, високоврожайний суперсорт. З гофрованим, світло-
зеленим листям. Кущі дуже густо посипані плодами. Плоди строкаті, червоні із 
зеленими та чорними смужками. М'ясисті, щільні, не дуже соковиті, з дуже багатим, 
насиченим, солодким та трохи терпким смаком. Добре зберігаються після збирання. 
Сорт ідеально підходить для невеликих садів та балконів. Насіння цього сорту 
отримано нами з Польщі. 
 
 

700. 

 

OSU Blue Striped (OSU Синій Смугастий) 
(серед/1,2/100-140/окр-плоск/син/см=4+/ур=5) 
 Середньостиглий, середньорослий, дуже врожайний, гарний сорт. Кущі незагущені, 
з великим напівкартопляним листям. Найкрасивіші грона та чарівні, дуже щільні, 
блискучі, синьо-червоні плоди. Частина плоду дуже чорна, переходить донизу в 
синьо-фіолетові тони. Яскраві фарби, що горять, у верхівковій частині. У минулі 
сезони смак був відмінним, у сезоні 2021 року лише на 4+ бали. 
 



701. 

 

OSU O Blonde Avec Tetons 
(пізнь/1,5/80-120/подовж/червоно-синій)  
Високий, досить урожайний, пізньостиглий сорт, з плодами перцеподібної форми. 
Кущі не загущені. Дуже красиві червоні плоди з синім напиленням від хвостика. Чи 
не гниють і не тріскаються, дуже лежкі, смакові якості хороші, на 4 бали. У китицях 
від 8 до 12 плодів. Сорт столово-консервного спрямування. 
 

702. 

 

Oud Holland 
(Серед/1,8/200-500/окр-плоск/чорн) 
Високорослий, середньостиглий, дуже врожайний сорт. Плоди темно-бордові, дуже 
красиві, пружні, лежкі. Чудовий смак, солодкі, соковиті, м'ясисті з видатним 
ароматом. Насіння цього сорту куплено в Голландії (Нідерландах). 

 
703. 

 

Our Own Pink (Наш Власний Рожевий), США 
(серед/1,8/250-500/окр-плоск/рожев/см-5/вр-5) 
Високорослий, середньостиглий сорт. Дуже високоврожайний, з листям 
картопляного типу. Плоди дуже великі, м'ясисті, біфштексного типу з насиченим 
кольором м'якоті, солодкі, соковиті, видатного смаку. Сік як напій вгамовує спрагу. 
Плоди красиві, без тріщин.    

 
704. 

 

Owen's Purple (Пурпуровий Оуена), США 
(серед/0,7/170-290/окр-плоск/пурпур/см=5+/ур=5+) 
Середньостиглий, низькорослий, високоврожайний, витривалий сорт з підвищеною 
стійкістю до хвороб, унікальний і дуже красивий. Кущі густі, все в плодах, дуже 
дружне дозрівання. Плоди насиченого рожево-фіолетового кольору, округло-плоскі, 
вагою 150-300 гр. Соковиті, м'ясисті, з дуже щільною м'якоттю. Смак чудовий, 
унікальний. Багато колег вважають його найсмачнішим серед темноплідних. За смак 
та врожайність сорт отримав від нас 5+ балів. 
 

705. 

 

Ovita (Овіта), США  
(серед/1,8/60-100/груш-ребрист/рожев/см=4+5/ур=5+) 
Стародавня реліквія. Високорослий, потужна рослина, середньостиглий, 
суперурожайний сорт. Плоди грушоподібні, з легкою ребристістю, рожеві, дуже 
гарного смаку, масою близько 50 г. Перші плоди були дуже кислими, а пізніше в 
плодах з'явилося багато солодощі. Ми поставили сорт за смак 4+. Немає сумніву, що 
цей сорт не зберігали б стільки років, якби він був поганим. Одна з можливих 
причин цього, навантаження врожаєм, плодів на кущах не порахувати, їх стільки, що 
останній збір ми проігнорували, кущі скосили зі стиглими плодами. Зарубіжний 
опис (з скор.): «Батьківщина цього сорту-реліквії – доколумбове Перу. 
Найімовірніше виведений інками. Цей перуанський томат має гарну толерантність 
до хвороб, високу врожайність, а також дуже гарний аромат. Листя регулярне, 
яскраво-зелене, висота кущів досягає 7 футів (210 см), тривале до морозів 
плодоношення. З плодів виходить непоганий соус, т.к. плоди не дуже соковиті. 
Якщо їх захистити від морозу та хвороб, рослини можуть плодоносити у зимовий 
час. Смак солодкий і земляний, дещо порожнисті насіннєві камери, які були б 
гарними для фарширування картоплею, змішаною з горіхами та грибами. Андські 
помідори з Колумбії дійсно варта річ!» 



706. 

 

Ozark Sunrise (Схід Озарк) 
(ср-ран/1,0/150-250/окр-плоск/син-красн) 
Середньоранній, середньорослий (кущ висотою 1 м), неймовірно врожайний та 
красивий сорт! Екзотика, нікого не залишить байдужим! Кущі всипані великою 
кількістю красивих плоскоокруглих плодів, які, при повному дозріванні, на 
пурпурово-рожевому фоні, під впливом сонця покриваються фіолетово-чорними 
плічками, смужками та мазками. Вага плодів 150 – 250 г, смак дуже добрий, на 5 
балів, але не цукровий. Бувать плоди із жовтим тілом, можлива нестійкість. 
 

707. 

 

Ozark Sunset (Захід сонця Озарк), США 
(серед/1,2/70-130/окр/син-червоний) 
Високоврожайний, чудової краси сорт. Плоди, фіолетово-сині, на неоново-
рожевому. Декілька кущів виросло жовто-синіх. Серед синьоплідних сортів такі 
коливання у кольорі – часте явище. Аромат приємний, смак солодкий, від дуже 
гарного до чудового. Плоди стають «синіми» задовго до повного дозрівання. Якщо 
їх зірвати раніше, ніж потрібно, то плоди будуть не такими красивими, як повністю 
дозрілі, і не покажуть своїх кращих смакових якостей. 
 

708. 

 

P-20 + Beauty King (Пе-20 + Король краси)    
(серед/1,5+/100-300/окр-плоск/помаранч-син),  
(На цей час чисто-сортового насіння у нас нема, маємо насіння від кращих 
отборів з даного сорту, з більшою вагою плодів і, але у них можлива деяка 
нестабільність,то буде не сорт для продажу, а чарівні для їди плоди.)  
Супер сорт, диво, краса! Дозрілі плоди красиві, «теплі», оранжево-коричневі. Дуже 
вразив смак. Дивовижний – це перше слово, що вирвалось після дегустації. Дуже 
солодкі та смачні. Як і більшість інших сортів, в середньому хворіє на альтернаріоз. 
Але, як і інші сині, має підвищену стійкість до фітофторозу, можливо, сорт частково 
імунний до неї. Холодний, дощовий та «болісний» сезон 2016 р. ще раз це 
підтвердив. Якщо Ви противник отрутохімікатів, то це один із Ваших сортів. Не 
любить надмірного зволоження від дощів або поливу, особливо спочатку, у період 
інтенсивного зростання, і наприкінці. Поодинокі плоди можуть лопатися ще 
маленькими та зеленими, інша частина, вже під час дозрівання плодів. У 2017 році 
це спостерігалося і в деяких інших синіх сортів. Практично на всіх кущах сорт 
формує перший, центральний дуже багатоплідне гроно, деякі плоди в ньому до 700 
гр. Гроно велике, у ньому понад 20 великих плодів. Цей сорт ми вирощували в дуже 
великій кількості, було відібрано багато різних ліній для майбутньої селекції, всі 
лінії цього року проходять відбір на нашому городі і найближчими роками 
сподіваюся випустити вже не лінії, а нові сорти, що походять від P-20+ Beauty King .  

709. 

 

Painted Pink (Пофарбований Рожевий) 
(ран/1,5/20/кругл/син-строкат)  
Високоврожайний та гарний сорт. Сильно розщеплюється на схожі форми, за 
кольорами та відтінками. Це не сорт, а букет квітів. У китицях від 8 до 30 плодів. 
Смакові якості у різний час дегустації від 4 до 5 балів. Ми відібрали форми: 1) 
червоно-строкаті, з насиченим синім кольором збоку. 2) ніжно-рожеві з строкатим 
малюнком та насиченим синім кольором. Насіння з цих двох форм відібрано окремо. 
Окремо пропонуємо Вам. Вкажіть у замовленні потрібний різновид. Сорт виявився 
дуже нестабільним. Сильно розщеплюється по фарбуванню плодів. У 2018р. дав нам 
9 різних форм. Усі форми дуже гарні, дуже смачні. 
 

710. 

 

Palestinian (Палестинський) 
(Серед/1,5/200-500/слив/червоний) 
Дуже висока врожайність. В історії сорту описують плоди вагою 1 кг. У нас цього 
сезону таких не було. Форма плодів різна. Дуже смачні та солодкі, на 5 балів плоди. 
Час зберігання насіння прострочено, буде обновлено для каталога, в 
наступному році. 
 



711. 

 

Pamplemousse du Grand Père, Франція 
Грейпфрут великого тата 
(серед/1,5/300-600/окр-плоск/біколор) 
Середньостиглий, високий, урожайний сорт. Лист картопляний, широкий. Плоди 
дуже великі та красиво сформовані, двокольорові, з гладкими плечима. Чудовий 
аромат та смак, на 5 балів. Багатокамерні, м'ясисті, соковиті, солодкі. На момент 
підрахунку плодів, що зав'язалися на одному кущі (15.7.19), зав'язав 31 плід в 11 
гронах. Перші плоди почали встигати 16.7. Час зберігання насіння 
прострочено, буде обновлено для каталога, в наступному році. 
Раніше в каталозі цей сорт помилково називався "Pampelmuse". Правильна назва - 
"Pamplemousse du Grand Père". Якщо ви купували цей сорт, будь ласка, виправте 
назву на правильну. 

712. 

 

Pantano (Пантано, Болото), Італія 
(Серед-ран/1,8/200/окр-плоск/червоний) 
Високорослий, висотою 1,8м. Цей високопродуктивний сорт томату – справжня 
реліквія. Блискучі, червоні, злегка ребристі плоди. На дотик незвичайно тверді, 
глянсові, без плями у плодоніжки, відмінної ринкової якості. М'ясисті, вагою 180 – 
220 г, з чудовим, багатим на томатний смак. Дає значні врожаї. 

 
713. 

 

Raritāte Раритет) 
(серед/1,5/350-500-1,054/окр-плос/рожев/см-5/вр-5) 
Високорослий, 1, 5м.. середньостиглий. Плоди щільні, одномірні гігінти, 
найдрібніший 344 гр., далі ідуть 400, 500, 1054гр. Відмінний, насичений, кисло-
солодкий смак на 5 балів, врожайні і міцні кущі.  

 
714. 

 

Pascal De Picardie (Паскаль з Пікардії) 
(серед/1,5/80-200/подовж-серд/червоний-син/см=4+/ур=5)  
Індетермінантний, врожайний, середньостиглий сорт, з стрункими, малолистяними 
кущами. Китиці зав'язує повністю. Дуже красиві глянсові плоди. Сливки-серця, з 
носиком, рожево-червоні з антоціановими, чорно-фіолетовими плечима та боками. 
Плоди м'ясисті, мають чудовий насичений із насолодою смак. Іноді зустрічається 
розбігання з рожевою, а не червоною верхівкою. Можливо, повториться у Вас. Цей 
сорт ми шукали два роки у всій Єврозоні. 
 

715. 

 

Pastel Orange Heart (Пастельне Помаранчеве Серце), США 
(серед/1,5+/350-500/серц/помаранч) 
Високий, середньостиглий, високоврожайний (5 балів) сорт. Одномірно великі 
плоди, м'ясисті, соковиті, відмінні смакові якості. Сорт стійкий до різних 
несприятливих факторів, хвороб не помічено. 
 

716. 

 

Peaches and Cream (Персики та крем) 
(серед/1,8/300-600/окр-плоск/біколор/см=5+/ур=5) 
Середньостиглий, високорослий, високоврожайний. Стара спадщина амішської 
громади Міссурі, США. Плоди великі, вагою 300-600 гр., Рожево-помаранчеві. 
М'ясисті, досить соковиті, двоколірна приємно-ароматна м'якоть, з відмінним 
фруктовим смаком. Незвичайно було скуштувати томат солодкий як цукерки. 
Солодкий ще не дозрілий, дуже солодкий уже перезрілий. Просто цукерки. Насіння 
цього сорту куплено нами в Бельгії. 



717. 

 

 

Pastel Sleeves (Пастельні Рукави), США 
(серед/1,8/60-100+/подовж/зелений-червоний) 
Дуже врожайний, тривалий плодоношення, сорт Тома Вагнера. Кущі не загущені. 
Чарівна краса зовні непомітних сортів. Плоди різної форми, і подовжені, і 
грушоподібні, і округлі сливки, масою до 100+ гр. Навіть у цілком стиглих плодів 
зовнішній вигляд може здатися не дуже привабливим, незвичним. Усередині м'якуш 
теж незвичних зелених тонів. Але який приємний м'який смак! Соковитий, дуже 
смачний, із насолодою. Сік солодкий або з легкою кислинкою, солодка м'якоть. 
Дуже сподобався, з'їв та хочеться ще. Мені здалося, що у вересні плоди були ще 
смачнішими, ніж у серпні. Проблем із перезріванням та втратою смаку не було. На 
сонці не підгоряли. Невелика частина стиглих плодів трохи полопалася після 
вересневих дощів. Висока зав'язуваність плодів. Перепусток по кистях немає, в 
кистях майже немає. За смаком сорт буде гарний для їжі, а за смаком та розмірами, 
для консервації. Вершинкою не дивувався. Час зберігання насіння 
прострочено, буде обновлено для каталога, в наступному році. 
 

718. 

 

Paw Paw Yellow 
(Серед/1,8/360-1186/ок-плоск/біколор/см=5/ур=5)  
Один із хітів сезону. Високорослий, середньостиглий, урожайний, великоплідний 
сорт, сімейна реліквія. Всі плоди дуже великі, натуральна стіна величезних плодів. 
Чарівне видовище. Найбільші плоди у нас були 980 – 1186 р. Плоди з гранями, у 
товстій оболонці, оранжево-рожеві зовні та всередині. М'якуш щільний, з відмінним 
фруктовим смаком, властивим більшості біколорів. Але зверніть увагу, що у різній 
стадії стиглості смак у плодів різний. Цей плід краще їсти трохи недозрілим, у 
перезрілих плодів смак погіршується. Вам належить самим визначити, на якій стадії 
він Вам більше подобається до смаку. Можливо, плоди краще зірвати недозрілими, і 
нехай вони кілька днів полежать, дозріють у лежці. Сорт німецький, але надісланий 
нам із Франції. За смак та врожайність сорт отримує від нас тверді п'ятірки. 
 

719. 

 

Peach Blow Sutton (Колір Персика Саттон), Англія 
(СР-пізнь/1,5/100-240/окр-плоск/рожев/см=4+/ур=5) 
Високий, середньопізній, дуже врожайний. Плоди опушені, незвичайного, рожевого 
із зеленим кольором. На дотик зовсім не томатний. Плоди середнього розміру, з 
відмінною м'ясистою структурою, солодкувата, м'якуш відмінного смаку. 
Незважаючи на м'якість плодів, на них не було тріщин та ушкоджень. За кілька років 
вирощування цього сорту ми спостерігали його розщеплення. Плоди з таких кущів 
видаляються, сорт стабілізується. 
 

720. 

 

Pearl's Yellow & Pink (Жовто-рожевий Персик) 
(Серед/1,7/200-400/окр-плоск/біколор) 
Різновид сімейної реліквії із США. Тяжкі, щільні, дуже гарні плоди, 
чарівного, дуже солодкого смаку. Смакові якості на 5 балів. Найкращий 
помідор з рум'янцем на смак, з інтенсивним, солодким фруктовим смаком. 
Прекрасний сорт. Рослини потужні та без хвороб. 
 

721. 

 

 Pedersen's Beefsteak (Біфштекс Педерсена), США. 
(СР-поз/1,8/250-500/окр-плоск/помаранч/см=5/ур=4) 
Великі, яскраво-жовтогарячі з ребринками в нижній частині плоди. Насиченого 
помаранчевого кольору зовні та всередині, м'ясисті, досить соковиті, дуже смачні та 
солодкі. Листя картопляне. 
 



722. 

 

Peppermint (М'ятний), США 
(серед/1,5/280-800/окр-плоск/біколор/см=5+/ур=5+)  
Високий, середньостиглий, дуже врожайний сорт. Дуже потужні і густо облистяні 
кущі. Плоди великі, жовто-жовтогарячі з рум'янами, гарна «мармурова м'якоть». 
М'ясисті, середньої щільності, помірно соковиті, чудового солодкого з гармонійною 
кислинкою смаку та приємного аромату. За чудову врожайність та дивовижний смак 
ми поставили сорту по 5+ балів. 
 

723. Peramia 
(серед-пізн/2,0/150-300/груш/червоний/см=5/ур=5) 
Сімейна реліквія із Польщі. Грушоподібний червоний плід, розмір від середнього до 
великого. М'ясиста щільна м'якоть чудового смаку. Рослини високі, потужні, з 
товстими стеблами, сильно розвинені, із звичайним регулярним листям. Хвороб не 
бачили. 
Врожайність та смакові якості по 5 балів. 
 

724. 

 

Perito Italian (Італійський експерт) 
(серед/1,8/150-200/подовж/черв/см-5) 
Дуже стара італійська реліквія, яка вирощується від початку 1900-х 
років.Середньостиглий, високорослий (заввишки 1,8 м), сорт. Плоди червоні, 
подовжено-грушевидні, масою до 200 г, дуже м'ясисті, м'який смак без кислот на 5 
балів. 

725. 

 

Persimmon (Хурма) 
(серед/1,5/170-280/окр-плоск/помаранч/см=4+/ур=5+) 
Сімейна реліквія, вирощена Томасом Джефферсоном в 1781 р. Середньостиглий 
високорослий сорт. Негусті кущі з простим листям та чудовим урожаєм. Плоди 
округло-плоскі, вагою 150-280 гр., насиченого оранжевого кольору, шкірка товста, 
без плям та тріщин. М'ясисті, соковиті, фруктово-солодкі, з одним із найкращих 
ароматів, серед усіх помаранчевих помідорів. Чудовий сорт для ринкової торгівлі. 
Насіння цього сорту куплено нами у Франції. У більш теплий сезон смак має бути 
кращим. 
 

726. 

 

Persuasion (Переконання, Переконливий аргумент) 
(серед/1,2/120-250/окр-плоск/строкат-син) 
 Середньорослий, середньостиглий, дуже врожайний сорт Бреда Гейтса. Дуже 
красиві плоди, що мають чудовий смак. Один із хітів сезону 2017. Рекомендуємо 
всім. Сорт отримав від нас найвищі бали за всіма параметрами. 
А у 2018 р. виявилося, що сорт не стабільний. Розщеплюється, втрачає антоціанове 
забарвлення, дає варіації до смаку. У нас було близько 3 – 4 форми, із синім та без, 
смугасті але без синього. Ми відібрали таку як на фото, сподівалися, що то був 
пересорт. Але, як показали ваші листи, розщеплення повторилося знову. Сорт 
хороший, але нестабільний і потребує стабілізації. 
 

727. 

 

Peter Glazebrook's Special (Особливий Пітера Глейзебрука) 
(серед/1,2/200-500/окр-ребр/червоний) 
Є дані, що автор сорту Пітер Глейзебрук (Англія) встановив кілька світових 
рекордів, виростивши гігантські плоди даного сорту. У нас вага плодів поки що 
менша. Можливо, сорту потрібен час для адаптації до нашого клімату. 
Середньорослий, середньостиглий, урожайний сорт. Дуже гарний, з насолодою, 
збалансований смак плодів. 
 



728. 

 

 Petit Bec (Маленький дзьоб) 
(понад-ран/0,6/20-35/окр-плоск/червоний/см=4/ур=5) 
Понад ранній, високоврожайний, низькорослий чері, висотою 60 см. Кущі розлогі з 
величезною масою червоних, округло-плоських плодів, в кистях їх по 5-15 шт. Вони 
пружні, красиві, без плям і тріщин, гарного смаку та гарного аромату, є невелика 
кислинка. Ідеально підійде тим, хто не хоче вовтузитися з високорослими сортами, 
посадив і все, тільки збирати врожай. 
 

729. 

 

Phil's Fantastic (Фантастичний Філа), США 
(серед/1,5/250-600+/плоск-округ/червоний/см=4-5/ур=5) 
Середньостиглий, високорослий, високоврожайний сорт. Селекція Філа Лілі. Плоди 
великі, округло-плоскі з реберцями, яскраво червоні, глянсові, шкірка товста. Дуже 
м'ясисті, насиченого істинно томатного смаку, з насолодою та кислинкою. Сорт 
цінується за великоплідність, відмінний смак та дуже високі врожаї. В історії сорту 
вказується вага плодів до 900 гр., але в нас, цього не томатного сезону, таких не 
було. А смак змінювався від 4 балів до 5.  Час зберігання насіння прострочено, 
буде обновлено для каталога, в наступному році. 

730. 

 

Piedmont Pear (Предгірна груша), США 
(серед/1,8/60-80/груш/біколор/см=5+/ур=5) 
Середньостиглий, високорослий, високоврожайний, з регулярним листям сорт. 
Плоди грушоподібної форми, вагою 60-80 гр., Під час дозрівання колір змінюється 
від жовтого до помаранчевого з червоним рум'янцем. Двоколірна помаранчева з 
червоним м'якуш, дуже смачна, солодка, на 5+ балів. Цей томат виграв другий приз 
на смак, на фестивалі томатів Haverskerque 2018 (Франція). Насіння цього сорту ми 
знову купили у Бельгії. 
 

731. 

 

Piennolo del Vesuvio (Пенолло дель везувіо) 
(ран/1,5/15-30/овал/червоний/вк=5/ур=5+) 
Історія сорту розпочалася 300 років тому у Неаполі, на схилах гори Везувій. Хтось 
помітив, що сорт не псується, якщо покласти його у сухе, прохолодне місце. З того 
часу на околицях Везувію вирощування чері П'єноло стало вигідним бізнесом для 
місцевих селян. Цей сорт зберігається свіжим до 7 місяців, просто у підвішеному 
стані у сухих та прохолодних італійських сараях. В даний час право на вирощування 
цього національного надбання Італії мають лише 18 сертифікованих фермерів, що 
особливо стежать за якістю вирощених томатів. Сорт ранній, високорослий, дуже 
врожайний, з гарною плодів, що зав'язується, в спекотне літо. Плоди щільні, кисло-
солодкі, ароматні, вагою 30 грам. Для того щоб вони краще зберігалися, кущі 
потрібно поливати тільки по необхідності, коли починає підв'язувати листя. Китиціі 
вішати на натуральну мотузку, не більше трьох кілограм. Останні плоди в китицях 
мають бути бурими.  

732. 

 

Pierce's Pride (Гордість Пірсу), США 
(серед/1,2+/200-420/окр-плоск/червоно-коричн) 
Опис 2016: Середньорослий, середньостиглий понад урожайний, чудовий сорт. 
Плоди шоколадного кольору, дуже смачні, з рожевою серцевиною. Після дозрівання 
довго зберігаються, тобто. вимагають досить швидкого вживання чи переробки. У 
сезоні 2018 сорт показав смак та врожайність на рівні 4-4,5 балів. Ми не можемо 
зрозуміти, що йому не сподобалося цього року. 
 

733. 

 

Piglet Willie's French Black. (Французьке чорне порося Віллі) 
(серед/1,6/50-70/кругл/чорн/см=5+/ур=5) 
Середньостиглий, високий, високоврожайний сорт невідомого походження. 
Садівник Піглет Віллі зі США зібрав насіння під час поїздки до Франції. Плоди 
ідеально круглі, одномірні, червоно-чорні від вершини та коричнева нижня частина, 
дуже пружні. У гронах по 6 плодів, які можна зрізати кистями. Досить м'ясисті та 
соковиті. Смак ніби з додаванням підсилювача смаку складно описати. Солодкість 
не дуже виражена, але смак чарівний. Дуже врожайний, густі грона плодів йдуть 
через два листки. За красу та смакові якості сорт отримує 5+ балів.  

734. 

 

Pigmy (Pigmey) (Пігмей) 
(ран/0,2/8-15/круг/червоний) 
Ранній супер-карлик, висотою всього 20 см. Плоди вагою до 15 грам. Смакові якості 
на 4 бали, солодкуватий, простий помідорний смак. На одному маленькому, 
розлогому кущику може бути 100 плодів. Сорт для вікон та балконів, для 
вирощування у горщиках та контейнерах.  
 



735. 

 

Pike Country Yellow, США 
(СР-пізнь)1,8/300-600/окр-плоск/помаранч) 
Високоврожайний сорт із штату Кентуккі. Плоди великі, плоскоокруглі, світло-
жовтогарячі, масою 500 г і вище. На розрізі суцільна солодка зерниста м'якоть. 
М'ясистий, найкрасивіший, звичайного томатного, але дуже гарного смаку, без 
фруктової екзотики. Їсти краще трохи присоленими або салатами. Час зберігання 
насіння прострочено, буде обновлено для каталога, в наступному році. 
 

736. 

 

Pineapple (Ананас) 
(серед/1,8/180-600/окр-плоск/биколор/см=5+/ур=5)  
Високий, середньостиглий, дуже врожайний сорт із потужними кущами. Дуже 
великі округло-плоскі плоди, ребристі у плодоніжки, жовто-рожеві. Дуже м'ясисті, 
помаранчеві з жовтими прожилками та рожевим центром, насіння дуже мало. 
М'якуш щільний, соковитий, дуже солодкий без кислоти, з легким фруктовим 
ароматом. Повністю дозрілі плоди мають бездоганний смак. Як каже один мій друг, 
нема до чого причепитися. Один із наших улюбленців. До кінця сезону забарвлення 
плодів набуває більш червоного кольору.   

 
737. 

 

 Pineapple Fog (Димчастий ананас) 
(Серед/1,8/60-80/кругл/біколор/см=5/ур=5) 
Середньостиглий, високорослий, дуже врожайний сорт. Кущі немов новорічна 
ялинка, все в гарних, помаранчевих із червоним плодах, які довго висять на кущах 
без втрати якості. Плоди круглі, одномірні, вагою 50-80 гр., Не гниють, не 
тріскаються, без плям, лежкі. Соковиті, помірно щільні плоди, мають солодкий, з 
легкою кислинкою, дивовижний смак та сильний приємний аромат. 
 

738. 

 

Pineapple Oxheart (Ананасне бичаче серце) 
(серед/1,8/180-420/серц/біколор/см=5+/ур=5+)  
Середньостиглий, високорослий, високоврожайний сорт. Дуже врожайний, але всі 
плоди встигли визріти до заморозків. Весь сезон радував нас своїми плодами. Плоди 
червоно-жовто-жовтогарячі супер красиві. М'якуш щільний, мармуровий, дуже 
солодкий, дивовижно смачний і приємно-ароматний. За смаком з п'яти балів ми 
йому поставили 6. Сорт створений на основі сортів «Pineapple» і «Giant Oxheart 
Yellow». Насіння цього сорту куплено у Франції. 
 

739. 

 

Pineapple zebra (Ананасна зебра) 
(серед/1,5/250-500/окр-ребр/біколор/см=5/ур=5) 
Сорт Тома Вагнера. Отримано схрещуванням у 2005 році сортів «Pineapple» та 
«Green Zebra». Після кількох років селекції, у 2016 році був випущений Томом 
Вагнером у світ. Середньорослий, середньостиглий, дуже врожайний сорт. Плоди 
гарні, пружні, багатокамерні, м'ясисті. М'якуш двоколірний, соковитий, солодкий, 
чудового смаку. Сорт отримав у нас найвищі бали за всіма параметрами. 
 

740. 

 

Pinguan 7 (Пінгуан 7) 
(пізнь/1,2/100-250/округ/помаранч/см=5/ур=5) 
 Дуже старий маловідомий сорт зберігався в холодильниках INRA. У 2005 році взято 
на випробування серед інших 39 маловідомих старих сортів, найбільш цікавих з 
точки зору морозостійкості, пристосовності до органічних методів вирощування та 
смакових якостей. Для кожного із протестованих сортів складався оглядовий лист. 
Pinguan 7 виявився одним із 6 кращих сортів, серед взятих для тестування. 
Середньорослий, пізній сорт, дуже продуктивний, що дає красиві округлі плоди 
оранжевого кольору, середнього розміру. Плоди дуже соковиті, солодкі, чудового 
смаку. Кущі невисокі, потужні з товстими стеблами, сильно розгалужені. 



741. 

 

Pink Climber (Рожевий альпініст) 
(серед/1,8/80-180/окр-плоск/рожев/см=4+/ур=5) 
Середньостиглий, високорослий, високоврожайний сорт Розелли Річардсон. Кущі 
густі, потужні, з картопляним листям. Плоди міцно тримаються, не обсипаються, 
можна зрізати гронами. Насиченого, темно-рожевого кольору, без плям та тріщин, 
дуже м'ясисті, малосоковиті. Відмінного, насиченого смаку не дуже солодкі, але й не 
кислі. 
 

742. 

 

Pink Bumblebee (Рожевий джміль)         
(ранн/2,0/30/кругл/рож-строкаті/см-5+/вр-5) 
Ранній, високорослий (кущ висотою 2м) сорт. Супер щільні, яскраві, блискучі плоди 
округлої форми, масою 30 гр., дуже красивого зовнішнього вигляду. Плоди рожеві, 
із густими золотистими смужками, солодкі, смачні. Сорт з компактними кущами, 
але з довгими ліано подібними стеблами, і приголомшливої краси плодами, що не 
розтріскуються. Сорт добре переносить похолодання та спеку, плодоносить до 
самих морозів. 
 

743. 

 

Pink Niblet's (Рожевий Найблета) 
(ран/1,5/10-20/кругл/рожев/см=5/ур=5++) 
Ранній, високий, супер врожайний (у штучному вирахуванні), дуже рідкісний сорт. 
На заході є лише одна доступна згадка про цей сорт. Дуже красиві та ошатні кущі з 
високою врожайністю невеликих рожевих плодів. Які з боку сонця набувають 
червоної засмаги. Пружні, не тріскаються, не течуть. Чудовий сильний і складний 
смак, де є солодкість і кислинка. Кетяги поодинокі або спарені, розташовані дуже 
густо, в китицях до 15 плодів. Один із найкращих за врожайністю у сезоні. 
 

744. 

 

Pink Oxheart (Рожеве Бичаче серце), США 
(СР-ран/1,2+/200-300/сердц/рожев/см=5/ур=5) 
Середньорослий, середньо-ранній, дуже врожайний сорт. Стара реліквія, яка 
потрапила до нас із США. Всі плоди з гранями або ледь помітними реберцями. 
Гарний, глянсовий та насичено-рожевий зовні та всередині. Дуже пружні, м'ясисті. 
Смакові якості та врожайність по 5 балів. Один з найкращих серцеподібних у сезоні, 
краса. 
 

745. 

 

Pink Paradise + Pink Lady (Рожевий Рай + Рожева Леді) 
(сер-пізн/1,2/140/кругл/рожев)     
Сорт середньопізній, середньорослий (висота куща 1,2 м), отриманий у результаті 
схрещування «Пінк леді» та «Пінк Парадайз». Аматорський сорт, який стійкий до 
багатьох захворювань, плодоносить до морозів. Масо плоду 140 гр. Плоди округлі, 
рожеві, неймовірно щільні, при їжі хрумтять як яблука. Супер лежкі, здатні висіти 
на кущах до заморозків. Форма іноді з невеликою серцеподібністю. Насиченого 
рожевого кольору, надзвичайно смачні. Сорт стійкий до багатьох захворювань. 
Чудовий сорт, для всіх видів переробки та продажу. 

746. 

 

Pink Ping Pong (Рожевий Пінг Понг) 
(ран-середов/1,8/40-60/кругл/рожев/см=5+/ур=5) 
Ранньо-середній, високорослий, високоврожайний сорт. Потужні кущі, з напрочуд 
рясним урожаєм дрібних рожевих плодів. Соковитих, дуже солодких, насиченого 
чудового смаку. Чарівність! За смаком та розмірами гарні і для їжі, і для консервації. 
Насіння цього сорту куплено нами у Франції. 
 

747. 

 

Pink Quarts Multiflora (Рожевий кварц Мультифлора) 
(серед/1,5/8-15/кругл/рожев/см=5+/ур=5+)  
Високорослий, середньостиглий, супер врожайний чудовий сорт тривалого 
плодоношення. У кистях сотні квіток та плодів чудової якості. Весь кущ спочатку як 
величезний густий букет квіток, потім як величезний букет ягід. Чудовий, дуже 
солодкий смак із фруктовим післясмаком. Плоди розміром з вишню дуже солодкі, 
м'які, довго лежать, а при розкушуванні «стріляють» у роті. Порада: кущі краще 
садити рідше. Якщо Ви не кущі пасинкуєте, то отримаєте стіну (або гору) плодів. 
 



748. 

 

Pinky Tuscadero 
(Серед-ран/0,8-1,0/150-350/окр-плоск/см=5/ур=5) 
Середньоранній, високорослий, високоврожайний сорт. Кущі невисокі, висотою не 
більше 1,0 м., напівштамбового типу з картопляним листям. Плоди темно-рожеві, 
округло-плоскі, пружні, вагою 150 - 350 гр. М'ясисті, соковиті, приємно-ароматні, з 
добре збалансованим, солодким смаком. У холодний період сезону 2019 смак був 
добрим, на 4 бали. Після повернення тепла смак покращився до твердої 5-ки. 
Вважається, що сорт пройшов випробування у теплих країнах і має добре працювати 
у будь-якому кліматі. Насіння цього сорту куплено нами в Польщі. 
 

749. 

 

Pisanello da Bruschetta (Пісанелло та Брусчетта), Італія 
(серед/1,0/100-150/плоск-ребр/червоний) 
Дивовижний, екзотичний, високоврожайний сорт! Кисть проста та проміжного типу, 
врожайність висока! Помідори червоні, глянсові, насичено забарвлені, плоскої 
форми, рифлені, схожі на квіти. Мають гарний простий смак. 
 

750. 

 

Pit Viper (Піт Вайпер), США 
(серед/0,6-1,2/60-150/округл/червоно-коричневий) 
Сорт Блейна Хортона. Середньорослий, середньостиглий, стійкий до хвороб. 
Врожайність радше середня. Кущ компактний, лист широкий, картопляний. Плоди 
круглі, червоно-коричневі, вагою 150 гр. М'якуш коричнево-зелений з рожевим 
центром, дуже солодкий, зі смаком фруктів, на 5 балів. 
 

751. 

 

Pittman Valley Plum (Слива долини Пітман) 
(серед/2,00/120-250/подовж/червоний/см=5/ур=5) 
Популярна німецька сімейна реліквія з Pittman Valley, 
Дуже врожайні потужні рослини, з хорошою стійкістю до хвороб, зі звичайним 
регулярним листям. Плоди подовженої форми, близько 15 см завдовжки. Плоди 
малосоковиті, одне м'ясо з чудовим м'яким смаком. У плодах дуже мало насіння і 
вони добре зберігаються. Плодоношення розтягнуте, до заморозків. 
   

752. 

 

Plan 9 from Outer Space (План 9 із Зовнішнього Космосу), США 
(серед/1,8/200-400/окр-плоск/оранж-двохцв) 
Сорт розроблений Джозефом Лофтхаусом, США. Високорослий, середньостиглий, 
урожайний. Плоди плоскоокруглі, оранжеві з рожевою шапочкою, з жовтими та 
рожевими смужками, дуже красиві, вагою до 400 гр. Чудовий насичений смак.  
 

753. 

 

Platte Vierländer (Платте Фірландер) 
(св-ран/1,0/200-500/червоний/см=5/ур=5) 
Понад ранній, середньорослий, дуже врожайний, старовинний німецький сорт 
початку 19-го століття. У той час він став популярним завдяки гарному смаку та 
ранньостиглості. З 1985 року сорт проходив у Німеччині багаторічний селекційний 
відбір покращення якостей. Плоди красиві, насиченого кольору, глянсові, щільні, 
чудового солодкуватого смаку. 
 

754. Polaris (Поларіс) 
(серед/1,8/250-500/окр-ребр/пурп/см=5/ур=4) 
Polaris – це сорт томатів Карен Олів'є з Ледісміту, Канада. Карен спеціалізується на 
всіх сортах з картопляним листям. Polaris – фіолетово-червоний, з легкими зеленими 
плечима та темно-фіолетовою червоною м'якоттю. Смак глибокий, багатий, 
складний, але все-таки солодкий. Плоди м'ясисті, насіння мало. Ідеально підходить 
для салатів. Дуже витривалий та стійкий до хвороб. Листя картопляне. 
Плодоношення не розтягнуте. 
 



755. 

 

Polish Giant (Польський Гігант), Польща 
(серед/1,5+/300-500/окр-плоск /рожев/вк-5/ур-5) 
Старовинний, високорослий, високоврожайний, середньостиглий польський сорт. 
Цей класичний томат заслуговує на увагу людей, які цінують смак і аромат 
справжніх томатів. М'ясисті, темно-рожеві плоди, з винятковим, насиченим, 
солодким смаком та відмінним ароматом. Вага до 600 грн. Рекомендуємо Вам цю 
реліквію, через його врожайність та смак. Смак 5 балів. Дуже красиві плоди з 
реберцями. 
 

756. 

 

Polish Giant Heart (Польське Гігантське Серце) 
(серед/1,5/200-400+/окр-серд/рожев) 
Високоврожайний, середньостиглий, високорослий сорт. Тонкий лист. Плоди 
рожеві, у формі серця або округло-сливоподібні, м'ясисті, вагою до 400 г, дуже 
гарного складного смаку.  
 

757. 

 

Polish Linguisa (Польський Томат), Польща-США 
(Серед-пізнь/1,7/150-250/подов/червоний) 
Цей сорт має свою довгу історію. У 19-му столітті у 1800-х роках разом із 
польськими іммігрантами він потрапив до США, а тепер повертається як новинка. 
Сімейна реліквія Твердий та м'ясистий. Про цей сорт пишуть що: «Високий вміст 
вітамінів А і С. «Лінгваза» також є добрим джерелом клітковини та калію. Рослини 
дуже енергійні, стійкі до хвороб. Сорт дуже врожайний. Малосочний. 
 

758. 

 

Pombriego del Bierzo, Іспанія 
(серед/1,8/400-800/окр-плоск/рожев/см=5/ур=5+) 
Середньостиглий, високорослий, дуже врожайний сорт. Кущі загущені, обвішані 
одномірними плодами по всій висоті. Плоди рожеві важкі гіганти, вагою 400-800 гр., 
З товстою шкіркою. М'ясисті, соковиті, смачні, з гарним балансом цукрів та кислот, 
на 5 балів. 
 

759. 

 

Pomme d'Or de Saint-Jean de Beauregard 
(Золоте яблуко від святого Жана з Борегарда) 
(серед/1,3/50-230/окр/червоний-син/см=4+/ур=5) 
Новий сорт селекції Бруно Фурньє (Bruno Fournier, Франція), отриманий від 
гібридизації Pink Berkeley Tie Die та Indigo Rose у 2017 році. Середньостиглий, 
середньорослий, високоврожайний сорт. Кущі сильні та міцні, листя та плоди з 
антоціаном. Плоди щільні, середня вага близько 150 гр., Гарного забарвлення з 
антоціаном. М'якуш густий, червоно-пурпурового кольору, дуже гарного солодко-
терпкого смаку. Плоди лежкі, товарні. 
 

760. 

 

Pomme Rouge de Montpellier (Червоне Яблуко з Монпельє) 
(серед/1,8/80-130/окр-плоск/червоний/см=4+/ур=5) 
Середньостиглий, високорослий, високоврожайний сорт. З регіону Монпельє 
(Франція). Один із найстаріших французьких сортів, відомий з 1790 року. Плоди 
невеликі, вага 80-130 гр., Червоного кольору, без плям, ринкового вигляду. 
Соковиті, з невеликими порожнечами в насіннєвих камерах, насиченого пряного 
смаку, з дуже приємним ароматом. Гарний смак старовинних томатів із кислинкою. 
Можливе часткове розщеплення. У сорті були кущі з плодами червоно-
жовтогарячого кольору, а в іншому вони нічим не відрізнялися. Насіння отримане з 
Франції. 
  
 

761. 

 

Pork Chop (Свиняча Відбивна), США 
(серед/1,8/150-300/окр-плоск/жовт-строкат) 
Високоурожайний, високорослий. Сорт від Бреда Ґейтса. Плоди плоскоокруглі, 
жовті із золотистими смужками, солодкі із присмаком цитрусових, масою до 300 гр. 
Дуже висока врожайність. 
 



762. 

 

Porterhouse (Пивна) 
(серед/1,5/400-1,8кг/окр-плоск/червоний-рожев) 
Дуже великий, високоврожайний помідор біфштексного типу. Рослини сильні, 
висотою близько 150 см, із підвищеною стійкістю до хвороб, добре плодоносять 
щосезону. Плоди великі та найщільніші з усіх серед гігантів. Рожево-червоні, 
м'ясисті, дуже щільні, напрочуд солодкі, з багатим ароматом. Залиште на кущі 
всього кілька квіток, і при гарному догляді Ви отримаєте плоди рекордної ваги до 
1,8 кг. Також у зарубіжному описі вказується, що максимальна отримана вага плодів 
цього сорту, становив 2,3 кг. У нас було близько 1 кг. Верхній на фото плід вийшов 
із махрової квітки. За всіма параметрами ми поставили цей сорт 5 балів. 
 

763. 

 

Powers (Сильний, Потужний, Енергійний) 
(серед/1,8/130-200/подовж/слив/жовт/см=5/ур=5) 
Високорослий, середньостиглий, урожайний сорт. Цей сорт виведено у Вірджинії 
понад 100 років тому. Красиві чисто жовті подовжені сливки до 200 гр. вагою з 
ефектом прозорості. Плоди дуже м'ясисті, дуже солодкі, смачні (5 балів). За смак та 
врожайність сорт отримав від нас по 5 балів. Сорт американський (США), але 
отримано з Канади. 
 

764. 

 

Primary Colors (Основні кольори), США 
(серед/0,7+/40-100/округ/син-строкат) 
Незвичайний сорт, гарний, дуже декоративний та врожайний. Кущі невеликі, але 
повністю обвішані плодами. Незрілі плоди фіолетово-зелені. Зрілі плоди – жовто-
коричневі, солодкі, дуже гарного смаку. Сорт Тома Вагнера. Час зберігання 
насіння прострочено, буде обновлено для каталога, в наступному році. 
 
 

765. 

 

Professor Klapprott's Spitze (Вершина Професора Клеппротта) 
(ран/1,2/30-50/подовж/груш/червоний) 
Середньорослий, ранньостиглий, коктейльний томат. Лаковані, дуже щільні, із 
щільною шкіркою, насичено забарвлені плоди на міні-ліані. Верхівки плодів мають 
гострі носики. Солодкі, смачні. Час зберігання насіння прострочено, буде 
обновлено для каталога, в наступному році. 
 
 

766. 

 

Provenzano (Провенцано) 
(Серед/1,8/300-700/окр-плоск/червоний)  
Високорослий, середньостиглий. Одновимірні гіганти. Великі, червоні плоди масою 
до 700 гр., з реберцями та гранями біля плодоніжки. Краса плодів – 5 балів. М'якуш 
маслянистий, соковитий, солодкий, смачний. 
 

767. 

 

Pure (Чистий, Бездоганний) 
(Серед/1,5/150-400/серц/рожев/см-5/вр-5) 
Середньостиглий, високорослий, висота рослин 1,5м. Рослини із звичайним, 
пониклим листям. Плоди дуже міцні, великі, з гранями, різної форми, від слики, до 
округлого, деякі з носиком на вершині масою до 400 гр. Володіють насиченим 
смаком і соковитою м'якоттю на 5 балів, врожайність 5 балів, чудовий, урожайний 
сорт. 



768. 

 

Pruden's Purple (Пурпурний Пруденса) 
(Серед-ран/1,8/200-600/окр-плоск/рожев/см=5/ур=5)  
Середньоранній, високорослий, високоврожайний. Потужні кущі, середньої 
загущеності, з картопляним листям. Плоди починають заспівати раніше, ніж у 
більшості крупноплодів. Легко зав'язує плоди за низьких температур. У холодний 
період сезону 2019, давав чудово смачні, солодкі плоди. Тоді як більшість інших 
сортів «страждали» підвищеною кислотністю. Перші плоди почали встигати 3 
липня, а перша дегустація зроблена 23 липня. Великі темно-рожеві плоди без плям і 
тріщин виростають до 600 гр. і мають діаметр до 15 см. Плюснуті, трохи ребристі, 
щільні. Соковиті, м'ясисті, насіння мало. Один з найсмачніших, завдяки своєму 
солодкому, багатому, насиченому смаку та приємному аромату, характерному для 
сортів Брендівайн. Висота куща в ОГ на 14 липня = 198 см. Насіння цього сорту 
одержано з Польщі. 
   

769. 

 

Punta Banda (Пунта банда) 
(ран/1,0/25-30/кругл/червоний/см=5 /ур=5) 
Насіння спочатку зібране на півострові Пунта Банда в Нижній Каліфорнії Джеєм 
Каттсом. Ранній, середньорослий, високоврожайний (у штучному вирахуванні) сорт. 
Густі детермінантні рослини дають сотні червоних, м'ясистих, помідорів чері, з 
товстою шкіркою, добре збалансованим, солодким, трохи терпким смаком. 
 
 

770. 

 

Purple Brandy (Пурпурний бренді) 
(серед/1,5/400-1,0 кг/окр-плоск/рожев) 
Високорослий, середньостиглий, досить урожайний сорт. Лист картопляний. 
Величезні, гладкі, насичено темно-рожеві плоди, видатного смаку та чудового 
аромату. М'ясисті та соковиті. Відмінний столовий сорт, для їжі, бутербродів та 
салатів. 
В інших продавців насіння цей сорт продається під назвою «Фіолетовий коньяк», 
або «Фіолетовий бренді». 
 

771. 

 

Purple Dragon (Пурпурний Дракон) 
(Серед/1,8/25-50/овал/помаранч-син) 
Плоди красиві, червоно-жовтогарячі, від плодоніжки темно-фіолетові. М'якуш 
рожевий, пружний, соковитий, солодкуватий з кислинкою, з характером. Смак 
свіжих сподобався, добрі й у консервації. Сорт дуже врожайний, до заморозків. 
 

772. 

 

Purple Fairy (Пурпурна Фея) 
(Серед/1,6/30-40/округ/строкат/см-5/вр-5) 
Дуже урожайний сортна 5 балів. Плоди пурпурові із зеленими смужками, акуратні, 
дуже красиві, пружної консистенції з відмінним, солодким і фруктовим смаком. 
Винятково гарні. 

773. 

 

Purple Pear Brandywine (Пурпурна груша Брендівайн) 
(серед/1,5/160-360/груша/рожев/см=5+/ур=5) 
Високий, середньостиглий, високоврожайний сорт. Плоди великі, рожеві, 
грушоподібної форми, дуже щільні. М'ясисті, з товстими стінками та 
перегородками, практично без порожнеч, з малою кількістю насіння, чудового смаку 
та відмінного аромату. Сорт універсальний, придатний для кулінарії, їжі свіжими та 
переробки на томатопродукти. 
  



774. 

 

Purple Reign (Пурпурне Царство) 
(серед/0,6-1,0/100-300+/окр-плоск/пурпур/см=5/ур=5)  
Середньостиглий, низькорослий, високоврожайний сорт, з регулярним 
зморшкуватим листом. Карлик від Діна Слейтера, випущений у 2016 р. Кущі 
невисокі, максимум 1 м, але дуже щедрі на врожай. Плоди червоно-коричневого 
кольору з темними плечима і невеликою ребристістю у плодоніжки, пружні, щільні, 
вагою до 350 гр. М'ясисті, соковиті, приємно-ароматні, добре збалансований смак. 
Солодкі із гармонійною кислинкою. За чудовий смак 5+ балів, за врожайність 5 
балів.  
 

775. 

 

Purple Sunrise (Пурпурний Схід) 
(серед/1,2/100-300/окр-плоск/син-жовт/см-4/ур-5) 
Середньорослий, середньостиглий, дуже врожайний. За врожайність 5 балів. Плоди 
красиві, 5 балів, вагою до 350 г, м'ясисті, смачні, солодкі. За смак отримав 4+, бо у 
першу дегустацію був кислуватим. У наступній дегустації солодощі побільшало. 
 

776. 

 

Purple White (Пурпурно-Білий) 
(пізнь/1,8/50-90/округл/син-біл) 
Високорослий, пізньостиглий, урожайний сорт. Плоди кремово-білого кольору, 
овальні, з блискучими фіолетово-чорними бочками, солодкі. У кистях до 10 плодів. 
Гарний та рідкісний столово-консервний сорт. 
 

777. 

 

Purpura Rits (Пурпур Ріц) 
(серед/1,5/250-350/окр-плоск/жовт-син/см=5/ур=5) 
Середньостиглий, високий, дуже врожайний сорт. Сорт сучасний, та його 
походження нами  не встановлено. Плоди досить великі, вагою 250 – 350 гр., 
Плоскоокруглі. Коли встигнуть дуже гарні, жовті з антоціаном. М'ясисті, соковиті. 
Смак солодкий, яскравий, із сильним томатним ароматом. 
 

778. 

 

Puszta kolosz 
(серед/1,8/240-600/окр-плоск/червоний) 
Високорослий, середньостиглий, урожайний сорт, стійкий до високих температур. 
Дуже енергійні потужні кущі, сильно облистяні, з картопляним листям. Плоди 
великі, округлі, плескаті, з ребринками або гранями, високої товарної якості, без 
тріщин і плям. М'ясисті, з товстими стінками, соковиті, чудового смаку. На 
Американському томатному форумі Tomatoville, де спілкуються любителі, 
професіонали та селекціонери, про цей сорт лише позитивні відгуки.  
 

779. 

 

Queen Aliquippa (Королева Алікіпа), США 
(серед/1,5/100-130/груш/зелений/см=4/ур=5) 
Середньостиглий, високий, високоврожайний сорт. Зелені, грушоподібні плоди, у 
повній зрілості із жовто-рожевою засмагою, вагою до 150 гр. Смак солодко-кислий, 
більш кислий, ніж солодкий, фруктовий, насичений. 
 

780. 

 

Queen Anne (Королева Анна) 
(серед/1,5/160-280/окр/зел-строкат/см=4+ /ур=5) 
Високий, середньостиглий, урожайний сорт Тома Вагнера. Отриманий ним від 
схрещування сортів Brandy stripes і Vintage wine. Плоди округлі, трохи плескаті, 
ребристі, вагою до 300 гр. Зовні строкаті червоно-зелені, усередині мармурові 
червоно-жовто-зелені. Щільна, але дуже соковита м'якоть, що містить багато гелю 
та насіння. Добре збалансований томатний смак. Врожайність від середньої до дуже 
гарної. 
 



781. 

 

Queen Of The Night (Королева ночі, Königin der Nacht) 
(серед-ран/1,5/100-150/окр-плоск/син-помаранч-строкат) 
Середньорослий, середньостиглий, урожайний сорт. Кущі компактні, висотою 
близько 1,5 м. Плоди вагою від 60 до 150 гр., цікавого забарвлення, один із 
найкрасивіших синьоплідних сортів. М'якуш щільний, не дуже соковитий, зі 
складним, добре збалансованим, солодкувато-пряним томатним смаком. Смакові 
якості відмінні, різний час дегустації від 4 до 5 балів. Один із хітів сезону 2017. 
 

782. 

 

Radinilee (Радінілі) 
(ран/1,2/200-300/окр-плоск/крас-фіол/см=4-5/ур=5)  
Середньорослий, ранній, урожайний сорт із проекту «Dwarf». Перші плоди встигли 
одночасно з низькорослими ранніми. Їхня дегустація показала відмінний, солодкий, 
насичений, на 5 балів смак. У середині сезону, в розпал масового дозрівання, 
смакові якості, на мою думку, трохи знизилися, і я поставив 4 бали. Смак був 
насичений, фруктовий, але з кислинкою. Зазвичай насолода плодів у розпал сезону 
покращується, а тут спостерігалося деяке зниження. Як це пояснити, ми не знаємо. 
Можливо, сорт виведений для холодного клімату. За кольором та текстурою м'якоті 
нагадує сорт «Black Pineapple». Соковиті та м'які плоди можуть тріснути при 
необережному натисканні, їх краще з'їдати або або переробляти вдома та не 
перевозити далеко. Або перевозити, але дуже обережно. Насіння отримане з Канади. 
 

783. 

 

Rainbow Dwarf (Райдужний карлик) 
(серед/1,5/300-400/окр-плоск/біколор/см=5/ур=4) 
Середньостиглий, високий, середньоврожайний сорт, з гофрованим картопляним 
листям. Також сорт показав підвищену хворобостійкість. Плоди великі, дуже 
одномірні, вагою від 300 до 400 гр., Жовті з невеликою рожевиною на вершині 
плода, гладкі. М'ясисті, соковиті, солодкі, із чудовим фруктовим смаком. За смаком, 
один із найкращих серед Dwarf-ів. Але, мабуть через капризи погоди навесні, плодів 
зав'язалося мало. Урожайність цього сорту була середньою, максимум на 4 бали. 
Насіння із Франції.  

784. 

 

Rainbow Siberian (Сибірська веселка) 
(серед/1,5+/150-250/окр-плоск-ребр/біколор/см=4+/ур=5) 
Середньостиглий, високий, дуже врожайний сорт. Плоди плоско-округлої форми, 
жовто-оранжеві з червоним та антоціановими фіолетово-коричневими плечима. У 
розрізі жовто-рожево-жовтогарячі. Багатокамерні, м'ясисті, маслянисті, соковиті, 
приємно-ароматні. Смак у різний час сезону був не однаковий. У середньому на 4 
бали або трохи вище. Відчувалась кислинка. Сорт виведений МакКасліном з 
використанням сортів "P-20" + "Beauty King", "Жовтий дракон" та "Рожевий 
сибірський тигр". 
 

785. 

 

Rawlings, США 
(СР-пізн/1,5/300-600/окр-плоск/рожев/см=5/ур=5+) 
Середньопізній, високий, дуже врожайний, відмінний сорт. Сімейна реліквія сім'ї 
Роулінгс, Кентуккі, США. Велике картопляне листя, дуже розгалужені кущі. Плоди 
одномірні, вагою 300-600 гр., З товстою шкіркою, невеликими реберцями від 
плодоніжки. М'ясисті, середньо соковиті, чудового, солодкого, приємного смаку. 
Смакові якості та краса на 5 балів, врожайність вища, на 5+. На заході сорт дуже 
хвалять, описують більшу вагу плодів, але у нас сезон 2021, у плані гігантів, був 
найгіршим через погоду. 
 

786. 

 

Re Umberto (Ре Умберто), Італія 
(серед/1,8/45-50/груша/червоний/см=5/ур=5)  
Сімейна реліквія, старовинний італійський сорт, названий так на честь короля 
Умберто. Високорослий, середньостиглий, дуже врожайний. Плоди насичено-
червоні, глянсові, пружні, щільні, м'ясисті, малосоковиті, довжиною 6-7 см, смачні, 
ідеальні для консервування. Цей сорт продається по світу та під іншими назвами. Це 
оригінальна реліквія, вирощена Італії. За відмінний смак та врожайність отримав від 
нас по 5 балів. 
У нас є й інший сорт з аналогічною назвою, що має італійське коріння, названий на 
честь того ж короля, дуже хороший, зі схожими за формою плодами, але 
низькорослий і насіння отримане зі США. 
 



787. 

 

Rebecca Sebastian's Bull Bag (Бичча сумка Ребекки Себастіан) 
(серед/1,5+/600+/окр-плоск/рожев) 
Великоплідна американська реліквія. Сорт дуже рідкісний. Високий, 
середньостиглий, стійкий до посухи, дає високі врожаї при нестачі води. Рослини 
сильні, енергійні, з потужною кореневою системою, добре ростуть у будь-який 
сезон. Плоди величезні, дуже м'ясисті, дуже смачні та солодкі, малонасіннєві. На 
родючому ґрунті та при правильному догляді виростають до 1 – 2 кг. 
 

788. Rebel Starfighter Prime (Головний Заколотник Старфайтер) 
(серед/1,5+/140-250/окр-серц/строкат/см=5/ур=5) 
Високий, середньостиглий, високоврожайний сорт. Плодоношення тривале, 
розтягнуте. Перший урожай зібрали наприкінці липня, по 12-16 плодів із куща. 
Останній урожай у середині жовтня, по 25-36 шт. Зелено-синьо-рожеві, супер гарні 
плоди. Ароматні, м'ясисті, соковиті. Відмінного солодкуватого насиченого смаку, з 
присмаком екзотики. 
 

789. Rebel Starfighter VT-16 (Заколотник Старфайтер VT-16) 
(серед/1,2/150-300/груш/строкаті/см=5/ур=5) 
Кущі середньої висоти, урожайні. Стиглі плоди від незрілих відрізнити можна 
тільки на дотик. М'ясисті, дуже соковиті. Смак солодкий, насичений, із присмаком 
екзотики. Перестиглі плоди не гниють і добре зберігаються. Дивовижний 
екзотичний фрукт. 
 

790. 

 

Reckless driver Vils (Лихач Вілс), США 
(серед/1,5/150-400/округл/рожев/см=5/ур=5+)  
Середньостиглий, високорослий, дуже врожайний сорт із підвищеною 
хворобостійкістю. Густі кущі просто обвішані супер плодами, насиченого рожевого 
кольору, без плям і тріщин, гладкими, щільними, одновимірними, майже ідеально 
круглими, з товстою шкіркою, товарної якості. М'ясисті, чудового смаку та аромату. 
 

791. 

 

Red Alert (Червона тривога) 
(ран/1,8/10-15/сливка-овал/червоний/см=5/ур=5+) 
Середньостиглий, високорослий, унікальний гіперурожайний сорт! Весь усипаний 
плодами, по 10 – 18 плодів у кожній китиці. Плоди яскраві, один за одним, щільні, 
дуже смачні, але без цукеркової солодощі. Дуже лежкі, після дозрівання можуть 
довго висіти на кущах без втрати смакових якостей. Лист регулярний. Відмінний 
сорт для консервації. 
 

792. 

 

Red Bullet (Червона куля) 
(ран/1,8/20/удл/червоний/см-5+/вр-5+ 
Високорослий, дуже високоврожайний сорт, стійкий до хвороб. Цей сорт відразу 
виділяться формою та кольором листа. Листя дрібнувате, оригінальної форми, 
темно-зелене з синім відтінком. Плодів у китиці дуже багато. Невеликі, але дуже 
смачні, солодкі як цукерки, яскраво-червоні, глянсові. Дозрівають нерівномірно, 
добре тримаються на кущах, навіть повністю дозрілі, не розтріскуються. Сорт добре 
в'яже до заморозків. 
 



793. 

 

Red Barn (Червона комора), США 
(серед/1,8/360-840/окр-плоск/червоний/см=5+/ур=5+)  
Високорослий, середньостиглий, високоврожайний сорт. Одномірні плоди-гіганти, 
без плям та тріщин, красиві, матові, насичено-червоні. М'якуш теж має дуже 
насичене забарвлення. Плоди м'ясисті, соковиті, солодкі, чудового смаку та аромату. 
Супер сорт, ще один хіт сезону 2018. У ваговому обчисленні з цього сорту було 
зібрано найбільший урожай. 
З історії сорту: «Виведений батьком Джо Братко. Джо знайшов насіння в скляних 
баночках у сараї, але не зміг проростити жодного з них, і відправив насіння доктору 
Керолін Мейл, яка зуміла проростити насіння, виростити плоди, а потім поділилася 
цим чудовим сортом з іншими садівниками». 
 

794. 

 

Red Beauty (Червоний красень) 
(серед/1,8/150-400/окр-плоск/червоний-фіол-строкат) 
Високий, урожайний, смачний та красивий. Окрім інших переваг цього сорту, на мій 
погляд, плоди цього сорту мають найкрасивіше забарвлення. У міру дозрівання вона 
за кілька днів змінюється, із зелено-фіолетової на різнокольорово-строкату (яку ви 
бачите на верхній фото), а потім на фіолетово-червону. Плоди, що виросли в тіні, 
мають мінімум фіолетового забарвлення – червоно-строкаті. Верхній на фото плід 
вийшов із махрової квітки. Плоди соковиті, м'ясисті, м'якуш ніжний, смачний, 
червоно-рожевий. Зі солодкістю, але відчувається і кислота. Багатий, насичений, 
дуже приємний смак. І свіжим можна з'їсти, і посолити, чого не зробиш з дуже 
солодкими сортами, і салат з цибулею покришити. Соки з нього теж мають бути 
дуже смачними. 

795. 

 

Red Butter Heart (Червоне масляне серце), США 
(серед/1,5/200-450/сердц/рожевв/см-5/вр-5) 
Вперше запропоновано в щорічнику Seed Savers 1998 Джеффа Доусона. 
Індетермінантна рослина зі звичайним листям, яка дає великі, рожеві (не червоні), 
чудові смачні, рожеві плоди у формі серця в групах від 5 до 6. Чудовий солодкий 
смак. Дуже врожайний, з підвищеною стійкістю до хвороб сорт. Плоди пружні, 
м'ясисті, Форма серцеподібна та округло-серцеподібна. Вагою до 400 гр. М'ясисті, 
соковиті та смачні, смак перших стиглих плодів на 5 балів, ароматний, не 
кислотний, але і не цукерка, пізніше добавилось більше цуру. Чудовий сорт! Якщто 
у вас червоні плоди, то інший сорт. У нас також був кущ з червоними і дуже 
крупними плодами який удалили. Надіємось що то був пересорт а не розбіг. Чому 
селекціонер назвав червоним- рожевоплідний сорт, знає тільки він. 
 

796. 

 

Red Belly (Червоний живіт) 
(серед/1,8/280-900+/окр-плоск/біколор/см=5/ур=5) 
Середньостиглий, високорослий, високоврожайний сорт. Темно-зелене листя, 
регулярного типу, без хвороб, можливо частково імунний. Плоди одномірні, 
більшість 400-600 грн. вагою, округло-плоскі, з невеликими ребрами у плодоніжки, 
червоно-жовтогарячі, дуже щільні. М'ясисті, багатокамерні, досить соковиті, 
"мармурові", солодкі, чудового смаку та приємного аромату. Насіння цього сорту 
куплено нами у Франції.  
 

797. 

 

Red Charcoal (Червоне вугілля) 
(серед/1,5+/80-120+/округл/син) 
Індетермінантний, тривалий плодоношення, стійкий до захворювань. 
Середньорослий, середньостиглий. За описами любителів, добре вдається, як у ОГ, 
так і теплицях. З томатів фіолетового (синього) кольору ранній. Колір плодів 
нагадує вугілля, що тліє. Маса до 1 і вище. Всередині світло-червоний, середні 
стінки, перегородки товсті, асиметричні. Соковитий, насіння багато. Дуже смачні, 
приємні, з легким фруктовим ароматом, м'якуш не щільний.  

798. 

 

Red Cluster Pear (Червона кистьова груша) 
(серед/2,0/15/груша/червоний/см=4/ур=5+)  
Високорослий, середньостиглий, високоврожайний сорт. Зі складними кистями, у 
кожній по 45 – 70 щільних, яскраво-червоних, дуже красивих плодів, вагою 15 гр. 
Смачні, соковиті, солодкі. Плоди не обсипаються, міцно тримаються на кущі, тільки 
потрібна надійна опора та гарна підв'язка. 
 



799. 

 

Red Grape Cherry (Черрі Червоний Виноград) 
(св-ран/2,0/12-20/слив/червоний) 
Популярний сорт високоврожайного чері томату. Рослини енергійні, виростають до 
2 метрів і дають сотні рубіново-червоних плодів, зібраних у величезні китиці. Цей 
сорт невибагливий до умов вирощування, що робить його ідеальним для 
присадибних ділянок. Плоди смачні, солодкі, для безпосереднього вживання в їжу, 
салатів та декоративних цілей. 
 
 

800. 

 

Red Peach (Червоний Персик) 
(ран/1,5+/150/окр-плоск/червоний/см=5+/ур=5+) 
Високий, ранній, високоврожайний сорт із потужними кущами. Плоди опушені, на 
дотик бархатисті, без тріщин. Оболонка щільна, хрумка під час їжі, а м'якоть ніжна, 
відмінного солодкого смаку. Трьох камерний, досить м'ясистий, соковитий та 
смачний. 
 

801. 

 

Red Pear Franchi (Червона груша Франчі) 
(серед/1,5/245-400/груш/червоний/см=4+/ур=5+) 
Оновлення старого насіння. Середньостиглий, високий, фантастично врожайний 
сорт. Плоди дуже щільні, різної, частіше грушоподібної форми, насиченого 
червоного кольору, одномірні, чудової якості, вагою 200 – 400 гр. Один плід вийшов 
565 грн. М'ясисті, цього року не дуже солодкі, але дуже ароматні, дуже гарного 
збалансованого смаку. За смакові якості ми поставили 4 бали. За врожайність 6 
балів. Але за сумою всіх якостей, на нашу думку, це один із найкращих сортів.Від 
редактора: Franchi це прізвище італійських іммігрантів і назва створеної ними 
компанії. Тому правильний переклад назви сорту – «Червона груша Франчі». Але в 
Україні та Росії, з легкої руки якогось горе-перекладача, сорт давно поширюється як 
"Французькі Червоні Груші". 

802. 

 

Red Striped Furry Hog (Червоний Смугастий пухнастий кабан) 
(серед/0,8/70-120/округл/червоний-строкат) 
Детермінантний американський гатунок. Рослини чагарникові, мають густе листя. 
Плоди привабливі, червоні з жовтими смужками, важать до 120 гр., дуже солодкі та 
ароматні. За описом автора-селекціонера, гарний сорт для вирощування у горщиках 
на балконі («в контейнерах на патіо»). 
 

803. 

 

Red Spot Yellow (Червона Пляма на Жовтому) 
(серед-пізнь/1,5+/70-120/сливка/жовт) 
Дивовижний, унікальний сорт. При дозріванні теплий жовтий, з червоною плямою 
на верхівці. Плоди формою нагадують яйце. Шкірка товста, матова бархатиста, але 
не опушена, як світиться зсередини, масою до 120 гр.  Добрий смак, фруктрвий, 
ніжні, без «дерев'яної» серцевини, не дуже соковиті. Цей сорт можна застосовувати 
для начинки фаршем, легко вибрати серединку можна чайною ложкою. 
Врожайний, в ОГ плодоносить до заморозків. Влітку коли денна температура дуже 
довго трималася вище +30, плоди на сонці не підгоряли. Плодів, що лопнули або 
потріскалися після дощів, теж не спостерігалося. Дозрілі у жовтні плоди мали 
гарний смак. 

804. 

 

Red Target (Червона Мета) 
(серед/1,6/650-700/окр-плоск/біколор/см=5/ур=5)  
Високорослий, середньостиглий, високоврожайний сорт. Кущі густооблистяні, 
добре захищають плоди від сонячних опіків. Плоди дуже красиві, помаранчево-
рожеві, дуже великі, щільні, не тріскаються. М'якуш теж двоколірний, оранжево-
рожевий, мармуровий, дуже гарний у розрізі. Плоди м'ясисті, соковиті, солодкі, 
дуже смачні, із приємним ароматом. Гарний, урожайний, смачний, чудовий сорт. 
 



805. 

 

Red Yellow Cap (Червоно-жовта Кепка) 
(серед/1,8/250-450/окр-плоск/біколор/см=5/ур=5) 
Середньостиглий, високорослий, високоврожайний сорт. Плоди великі, вагою 250-
450 гр., Найбільші можуть наближатися до кілограма, двокольорові, жовто-
жовтогарячі з червоним рум'янцем, округло-плоскі, ребристі у плодоніжки, 7 - 10 см 
в діаметрі. М'якуш солодкий, чудового фруктового смаку з приємним ароматом. 
Насіння цього сорту куплено нами у Франції. 
 

806. 

 

Red zebra (Зебра червона) 
(серед/1,5/40-80/кругл/строкаті) 
 Високорослий, висота рослин 1,5м. Середньостиглий врожайний сорт. Плоди міцні, 
округлі, червоні із золотистими смужками, вагою 40-80гр. М'якуш соковитий, 
кисло-солодкий і ароматний. Невибагливий хворобостійкий сорт. Дуже добре 
підійдуть для консервації. 
Сорт вперше виявив у Каліфорнії Джефф Доусон у 1990-х роках. Було виявлено, що 
він росте на ділянці його помідорів Green Zebra Tomatoes, тож це явно від Green 
Zebra та невідомий червоний батько. Наступного року він посадив унікальний 
помідор і фактично вивів чотири різні види помідорів; одним із них є -Червона 
Зебра. 

807. 

 

Regina's Yellow (Жовтий Регіни), США 
(серед/1,5+/400-750/окр-плоск/біколор/см=5+/ур=5+)  
Високий, середньостиглий, урожайний, великоплідний супер сорт із густими 
кущами. Плоди – добірні жовто-рожеві виключно одномірні гіганти, напрочуд 
щільні серед двоколірних. М'ясисті, щільні, з мармуровою м'якоттю, дуже солодкі 
чудового смаку та приємного, насиченого аромату. 
 

808. 

 

Reinhard's Chocolate Heart (Шоколадне серце Рейнхарда) 
(СР-пізнь/1,8/250-730/серц/коричн/см=5+/ур=5) 
Індетермінантний, середньопізній, дуже врожайний сорт, нещодавно виведений 
німецьким селекціонером Рейнхардом Крафтом. Лист регулярний. Плоди щільні, 
серцеподібної форми, червоно-коричневого кольору, навколо плодоніжки дрібні 
реберця. М'ясисті, з дуже багатим, солодким, винятковим смаком. Просто 
принадність, один із улюбленців сезону. Сорт надіслано нам від автора. 
 

809. 

 

Reinhard's Goldkirsche (Золота вишня Рейнхарда), Німеччина 
(ран/1,5+/8-15/кругл/жовт-помаранч/см=5+/ур=5)  
Високорослий, ранній, дуже врожайний (у поштучному вирахуванні) сорт. Перші 
кисті до 20 см завдовжки, на яких вміщується 20 плодів, потім кисті стають трохи 
коротшими. Жовті чері з ефектом прозорості, як у аґрусу, із фруктовим смаком. 
Супер солодкі цукерки. 
 

810. 

 

Reinhard's Green Heart (Зелене Серце Рейнхарда), Німеччина 
(серед/1,5+/150-300/серц/зелений) 
Середньорослий, середньостиглий, урожайний сорт. Плоди серцеподібної форми, 
зелено-жовтого кольору, з невеликою рожевою шапочкою знизу масою до 300 гр. 
Дуже смачні, солодкі, соковиті, із фруктовим ароматом. Сорт надісланий нам із 
Німеччини від автора, – Рейнхарда Крафта. 
 

811. 

 

Reinhard's Purple Heart (Пурпурне Серце Рейнхарда), Німеччина 
(серед/1,5+/200-400/серц/чорн) 
Високий, середньостиглий, урожайний сорт. Плоди фіолетово-чорні, серцеподібні, 
вагою 450 гр. Видатний багатий та солодкий смак, приємний аромат. Насіння цього 
сорту надіслано нам із Німеччини від автора. 
  



812. 

 

Reinhard's White Heart (Біле Серце Рейнхарда), Німеччина 
(СР-ран/1,2/200-600/серц/жовт-рожев/см=4+, 5/ур=5) 
Середньоранній, високорослий, високоврожайний сорт. Плоди від середніх до 
великих, вагою 200 – 600 гр., красивої серцеподібної форми, жовто-рожевого 
кольору, дуже щільні. М'якуш теж двоколірний, світло-жовтий з рожевим, 
соковитий, солодкий, дуже хорошого м'якого смаку. У різні часи сезону смак 
змінювався від 4+ до 5 балів. Насіння цього сорту куплено нами у Бельгії та Польщі. 
І одні й інші підтвердили чистоту. 
 

813. 

 

Remy Rouge (Червоний Ремі), Франція 
(ран/1,8/8-12/окр-овал/червоний/см=5+/ур=5+) 
Високорослий, ранній, врожайний сорт, тривалого до морозів плодоношення. Дуже 
смачний, супер солодкий чері томат. Щільні, блискучі, без плям та тріщин, 
насиченого кольору, дуже лежкі та дуже красиві плодики. Цей сорт для Ваших дітей 
та онуків. 
 

814. 

 

Reneda 
(св-ран/0,5/15-35/овал/червоний/см=5/ур=5) 
Понад ранній, низькорослий, дуже врожайний сорт. Низькорослі кущики, висотою 
до 50 см, обліплені масою дуже щільних, овальних плодів. Яскраві, красиві, 
блискучі. У них немає великої насолоди або сильної кислотності, просто м'який, 
дуже приємний на 5 балів смак, і дуже гарний аромат. Насіння отримане з Франції. 
 

815. 

 

Renegade (Ренегат) 
(серед/1,8+/210-350/окр-плоск/біколор/см=5/ур=5) 
Сорт отриманий в результаті схрещування сорту "Малахітова скринька" та іншого 
сорту, стійкого до хвороб та високої стійкістю до спеки. Розроблений Блейном 
Хортоном та випущений у 2017 році. Листя регулярне, звичайної середньої ширини. 
На 20.6.21 сформував 17 квіткових китиць. Висота про ОГ на 15.7.21 становила ± 
220 см, після зростання сповільнився. У сезоні 2021 року перші плоди почали 
встигати 1 – 3 серпня. Зелений епідерміс з червоними та жовтими прожилками. 
Світло-зелена мармурова м'якоть. Винятково солодкий смак із фруктовим ароматом 
та присмаком екзотики. 
 

816. 

 

Riccio Di Parma (Кудрявий з Парми), Італія 
(СР-пізнь/1,5/450-950/окр-ребр/червоний/см=5+/ур=5+)  
Супер гатунок, відкриття року! Врожайність та смак приголомшливі! Хто міг 
подумати, що в цих кошмарних, кострубатих, рифлених плодах може ховатися 
найсолодший томат серед гігантів. Кущі настільки потужні, що порвали всю 
шпалеру. Найдрібніший плід 450 гр., а найбільший 960 гр. Коли плід розрізали, 
знову здивування, м'якоть напрочуд насиченого кольору. На жаль, маленьке фото не 
може передати. Плоди малосоковиті, суцільна м'яка, є невеликі порожнечі. Плюси – 
понад урожайність, чудовий солодкий смак, унікальний колір м'якоті. Мінус – не 
дуже акуратний зовнішній вигляд. 
 

817. 

 

Riccio Di Parma Yellow (Річчіо ді Пармо жовтий) 
(серед/1,7/250-650/окр-ребр/жовт/см-5/вр-5+) 
Середньопізній, дуже високоврожайний сорт. Добре росте як у відкритому ґрунті, 
так і в теплицях. Рослина високоросла, індетермінантна. Кущі потужні з пишним 
листям висотою 1,5 – 1,7 м. Плоди чудового яскрво-жовтого кольору, плоско-
округлі, ребристі, масою 250-650 гр. його стінки товсті, м’ясистий і одночасно 
соковитий. При цьому, плоди кисло-солодкі, але дуже смачні, з вираженим 
цукровим присмаком, дуже урожайні, Використовуються для приготування салатів і 
соусів. Останні плоди були найбільші, і дуже багато. 



818. 

 

Riesentraube (Гігантська грона), Німеччина 
(серед/1,5/20-25/округ/червоний/см=5 /ур=5) 
Високий, середньостиглий (80 днів) дуже врожайний сорт. Німецька реліквія, що 
вирощується амішами з 1855 року. Лист регулярний. Високий урожай великих 
червоних вишень у великих кистях. Китиці складні, у кожній 20 – 50 яскраво-
червоних, щільних, красивих плодів з носиком, вагою 23 – 25 гр., соковитих, 
солодких, дуже гарного смаку. Плоди не обсипаються, міцно тримається на кущі. 
 

819. 

 
 

Robs (Робс) 
(Середн-пізнь/1,8/500-1000/серц/рожев/см=5/ур=5) (15 гр.) 
Опис 2017: Високорослий, середньопізній, врожайний, великоплідний сорт. У нас 
цей сорт дав кілька плодів понад 1 кг. Інші плоди від 500 до 800 грн. А в історії 
цього сорту описуються плоди із значно меншою вагою. Щільні, пружні, м'ясисті, 
соковиті, смачні, супер! 
Опис 2018: Один з найбільш врожайних сортів сезону. Дрібних плодів немає, 
красиві серця вагою від 250 до 650 грн. Смак на 5 балів, супер врожай на 5++ балів. 
Висота 1,5 м. Висновки: У 2018 р. вищий урожай, але менші за розміром плоди. У 
2017 р. урожай був меншим, але плоди більшими.  

820. 

 

Rogero (Роджеро) 
(серед/1,8/160-350/окр/червоний/см=5+/ур=5+)  
Високорослий, середньостиглий, врожайний сорт. Плоди середнього та великого 
розміру, глянсові, з товстою шкіркою, без плям та тріщин, лежкі, ніби спеціально 
створені для перевезення на далекі відстані. Багатокамерні, м'ясисті, помірно 
соковиті, і найголовніше смачні, з насолодою на 5 балів. Урожайність – просто 
супер! Один із найкращих сортів сезону. А також відмінний ринковий сорт. 
 

821. 

 

Roi Humbert (Король Хумберт), США 
(ран/0,5/40-100/подовж/червоний/см=4/ур=5) 
Стародавня реліквія. Цей сорт дуже стара американська реліквія, відома ще до 1800 
року. Названо на честь короля Італії. Також відомий як Король Гумберт, Король 
Умберто. Компактні, але високоврожайні рослини із регулярним листом. Раннє 
дружне дозрівання влітку, але збирання врожаю триває до першого морозу. 
Грушоподібні плоди, що ростуть у кистях по 4 – 8 штук, насиченого кольору, дуже 
твердої консистенції, дуже лежкі. А якщо будуть зібрані зеленими наприкінці сезону 
і дозріють у будинку, то все одно будуть дуже гарні якості. Дуже м'ясисті, дуже 
гарного солодкого смаку. Відмінний сорт для заморожування, консервування, 
сушіння чи приготування пасти. 

822. 

 

Roma Orange (Рим помаранчевий) 
(серед/0,6/70-90/слив/помаранч/см=5/ур=5) 
Низькорослий, середньостиглий, високоврожайний сорт. Рослини напівштамбові, з 
великим напівкартопляним листям дають дуже щедрий урожай солодких, 
подовжених сливок, довжиною 7-10 см. Вони дуже щільні, м'ясисті, хороші і в 
салатах і в консерваціях. 
 
 

823. 

 

Ron's Carbon Copy (Копія Вуглецю Рона) 
(св-ран/1,5/кругл/пурпур/см=5/ур=5) 
Надранній, високорослий, високоврожайний сорт тривалого до осені плодоношення. 
Створено Роном Райном з Оклахоми, США. Одна з батьківських ліній сорт «Carbon» 
(Вуглець). Плоди щільні, зібрані у маленьких кистях. Смак дуже багатий, солодкий, 
фруктовий. Красиві фіолетові кульки солодощі та смаку. Насіння цього сорту 
куплено нами у Франції. 
 



824. 

 

Rojo -Verde ou Bicolore de Jarl-Двухглавый Ярл.   
(серед/1,2/200/окр-плос/строкаті/см-5) 
Rojo-Verde ou Bicolore de Jarl.  Двохглавий Ярл.   
Сорт з Іспанії, створений і закріплений колекціонером Хуаном Антоніо-Ромеро-
Лопесом - в регіоні Кордове в Алькорконі. 
Середньорослий, (1,0-1,2м.) високоврожайний. Чарівні плоди з чудовим фруктовим 
смаком на 5 балів, насичений ароматами, приємний, м’якуш багатоколірний. 

825. 

 

Rosa Beefsteak (Рожевий біфштекс), Іспанія 
серед/1,8/300-800/окр-плоск/рожев/см=5/ур=5)  
Високорослий, середньостиглий, високоврожайний, великоплідний сорт. Плоди 
насичено рожеві, плоско-округлі, вагою від 300 – 500 гр. до 1кг! В міру пружні, без 
тріщин, гарні товарні плоди. Усередині рожеві, дуже м'ясисті, соковиті, солодкі, 
відмінний смак, з легкою гармонійною кислинкою. Відмінний вибір для їжі 
свіжими, салатів та соку. За високу врожайність та смак сорт отримав від нас 
заслужені п'ятірки. 
  

826. 

 

Rosa de Barbastro Роза де Барбастро 
(Серед/1,5/300-500/окр-плос/рожев) 
Реліквія з села Барбастро, Уеска, Іспанія. Експерти вважають його одним із 
найкращих помідорів у світі. 
Високорослий, високоврожайний, середньостиглий. Плоди від 300 до 500 гр., злегка 
сплющені, мали трохи помітну ребристість. 
Рожева шкіра із зеленими плечима, які забарвлюються лише за повної зрілості. 
Приємна шкіра, рожева м'якоть з твердою текстурою, дуже мало насіння та високий 
вміст антиоксидантів. Чудовий смак з дуже низькою кислотністю. Хороша 
однорідність за розміром плодів. Кущ високий, потужний. 

827. 

 

Rosa De Perales, Іспанія 
(серед/1,5/300-600/окр-плоск/рожев) 
Високий, великоплідний, середньостиглий, урожайний сорт Іспанії. Плоди м'ясисті, 
соковиті, з добре збалансованим, відмінним солодким смаком та приємним 
ароматом. Гарні, темно-рожеві, малонасіннєві плоди виростають до 600 гр. За 
смаком та запахом, це відмінний сорт для любителів томатної класики. 
 

828. 

 

Rosa di Sorrento (Роза з Сорренто) 
(Серед/1,8/400-800/окр-плоск/рожев) 
Середньостиглий, високорослий, урожайний сорт. Сімейна реліквія із Італії. 
Потужні кущі. Величезні, одномірні, щільні, майже круглі плоди, рожеві чи 
коралово-рожеві, ребристі у нижній частині. Дуже щільні, дуже м'ясисті, 
малонасінні. Солодкий та ніжний смак із гармонійною кислинкою. В Італії цей сорт 
традиційно використовують для приготування салату "Капрезе". Насіння цього 
сорту куплено нами у Франції. 
 

829. 

 

Rosabec, Канада 
(Серед/0,6/120-150/округ/рожев) 
Низькорослий, середньостиглий, штамбовий сорт, компактний, 1 – 2 стволи. Кущі 
обвішані плодами так, щоб підняти їх, потрібні чималі зусилля. Гарні плоди без 
плям відразу привертають увагу на грядці. Смак плодів хороший чи відмінний, з 
невеликою кислинкою. Відмінний товарний сорт. 
  

830. 

 

Rosalie's Big Rosy (Великий рожевий Розалії), США 
(Серед/1,7/300-1300/окр-сердц/рожев/см=5/ур=5)  
Сімейна реліквія, яку вирощують у Меріленді (США) протягом 200 років! 
Середньостиглий, високорослий (до 170 см), високоврожайний протягом усього 
сезону. Величезний урожай великих темно-рожевих плодів з добре збалансованим, 
солодким томатним смаком, властивим усім старим сортам. Рекомендується для 
безпосереднього вживання в їжу, різної кулінарії та соків. Думаю, якщо фермерська 
сім'я, передаючи з покоління в покоління, вирощувала цей сорт 200 років, то він 
того вартий, і вартий Вашої уваги. Бувають плоди та чисто серцеподібні та округло-
серцеподібні, без гострого шпиля на верхівці.  



831. 

 

Rose (Роза) 
(Серед/1,2/150-250/серц/рожев) 
Реліквія Амішів (релігійна секта) з Пенсільванії. Середньорослий, середньостиглий, 
урожайний сорт. Плоди м'ясисті, соковиті, з насолодою, відмінного, на 5 балів 
смаку. Амішам шлють томати з усього світу, і вони із задоволенням беруть їх на 
випробування. Після чого дають сортам свою оцінку і вирішують, чи буде їхня 
громада вирощувати цей сорт. Вони дають цьому сорту найвищу оцінку і 
вирощують цей сорт багато років. Значить він дійсно смачний і один із найкращих.  

832. 

 

Rose d'Eauze (Роза д' Еоз), Франція 
(серед/1,5/250-600/окр-плоск/рожев/см=5/ур=5) 
Середньостиглий, високий, високоврожайний сорт із потужними кущами. Протягом 
кількох поколінь близько 100 років вирощувався французькою родиною. Його 
первісна назва залишається невідомою. Плоди великі, вагою до 600 г, щільні, без 
тріщин, дуже м'ясисті. На вигляд не красунь, бліде забарвлення, але який смак. 
Чудовий, солодкий, просто принадність. Сорт добре відомий садівникам-аматорам у 
європейських країнах, своїм смаком, великим розміром та гарною переносимістю 
хвороб. 
 

833. 

 

Rose Quartz 
(св-ран/1,8/10-15/кругл/біколор/см=5/ур=5)  
Високорослий, надранній, високоврожайний сорт тривалого плодоношення з дуже 
потужними кущами. Дуже щільні плодики, що «стріляють» при розкушуванні. Смак 
насичений з високою насолодою, але відчувається і кислинка. Дуже врожайний, але 
при перепаді посушливих та дощових періодів (дуже нерівномірному поливі) плоди 
можуть тріскатися. Плодоносить до морозу. 
 

834. 

 

Rosi Mari (Рози Марі) 
(серед/1,5/200-400/окр-плоск/червоний) 
Дуже врожайний. Гарні, дуже яскраві, блискучі плоди, з невеликими реберцями біля 
плодоніжки. М'якуш соковитий, насиченого кольору, відмінного смаку. 
 

835. 

 

Rosii mandra Galbene, Румунія 
(серед/1,8/160-300/окр-плоск/оранж/вк=5+/ур=5) 
Середньостиглий, високорослий, дуже врожайний сорт. Кущі потужні та густі. 
Плоди блискучі, яскраво-жовтогарячі, красиві. Дуже сподобався смак плодів. 
Чудовий, насичений, солодкий, з приємним довгим присмаком. 
 

836. 

 

Rosii Negre (Чорний помідор), Румунія 
(серед/1,2/150-300/окр-плоск/пурп/см=5+/ур=5) 
Середньостиглий, середньорослий, високоврожайний сорт. Сімейна реліквія із 
Румунії. Плоди вагою від 150 до 300 гр, насиченого рожево-фіолетового кольору із 
зеленими плічками. Дуже м'ясисті, з невеликими насіннєвими камерами. Смак 
насичений, дуже солодкий, з приємним смаком, дуже хороший аромат. За смаком 
один із найкращих чорноплідних сортів сезону 2021. Смакові якості на 5+ балів. 
Краса та врожайність – 5 балів. 
 

837. 

 

Royal Hillbilly (Роял Хіллбіллі) 
(серед/1,5+/200-400/окр-плоск/рожев/см-5/ур-5) 
Високоврожайний, високорослий, середньостиглий, біфштексний томат. Лист 
картопляний. Плоди трохи ребристі у плодоніжки, великі, плоскоокруглі, вагою 200 
- 400 гр., Рожеві. М'ясисті, соковиті, солодкі, трохи терпкуваті, дуже смачні та 
ароматні. Для виготовлення смачного соку та вживання у свіжому вигляді. 
  
 



838. 

 

Royal Purple (Королівський Пурпурний), США 
(серед/1,0/200-300/окр-плоск/пурпур/см-5/ур-5) 
Дуже врожайний. Потужні невисокі кущі з прямими стеблами. Сорт у традиціях 
"Cherokee Purple". Плоди красивого, темно-червоно-фіолетового кольору, вагою до 
300 г, середнього терміну дозрівання. М'якуш з багатим складним ароматом, 
напрочуд солодкий цукерковий смак.  
  

839. 

 

Rosella Purple (Розелла Пурпурна) 
(серед/0,6/180-300/окр-плоск/рожев-фіол) 
Низькорослий, штамбовий, прямостоячий, середньостиглий сорт. Плоди 
незвичайного насиченого червоно-рожевого кольору з фіолетовим відтінком. 
Чудовий сорт для соку та томатопродуктів, відмінний вибуховий та солодкий смак. 
У Джеффрі Кейсі (Jeffrey Casey) цей сорт входить у «ТОП-30» за смаком, і 
вважається одним з найбільш підходящих для вирощування горщиків. За 
інформацією із закордонних томатних форумів, серед закордонних любителів, за 
смаковими якостями цей сорт вважається одним із 20-ти найкращих у світі сортів. 

840. 

 

Ruby Gold (Рубі Голд) 
(серед/1,8/260-520+/окр-плоск/рож-жовт/см=5+/ур=5+) 
Високорослий, середньостиглий, високоврожайний сорт. Плоди округло-плоські, 
близькі до серцеподібної форми, з реберцями, великі і дуже великі, вагою 260 - 520 і 
більше. Світло-жовті із рожевим рум'янцем на верхівці, дуже товста шкірка. 
М'ясисті, з червоними прожилками та мармуровим малюнком м'якоті, з чудовим, 
дивовижним м'яким, солодким смаком, малокислотний. Один із найкращих сортів 
сезону, викликав захоплення у багатьох наших гостей. З кожним збором вага плодів 
підвищувалася, а їх смак покращувався. До кінця літа плоди цього сорту стали, 
можливо, найсолодшими (у своїй категорії) у сезоні. Він і фруктовий, і дуже 
солодкий, і освіжаючий, і запашний. Супер смачний! Ruby Gold це прізвище та ім'я, 
а не Рубінове Золото та не Золотий Рубін.  

841. 

 

Ruby Surprise (Рубіновий сюрприз) 
(серед/1,5/250-400/окр-плоск/коричн-рожев/см=5/ур=5) 
Дуже врожайний та великоплідний сорт. Високі врожаї протягом усього сезону в 
будь-якому кліматі. Плоди блискучі, червоно-коричневі зовні, з рожево-фіолетовою 
м'якоттю. Дуже багатий солодкий смак із відтінком цитрусових, як у добрих старих 
сортів. Один з улюблених сортів, за його високу врожайність, смак плодів та їхню 
красу. 
 

842. 

 

Russian Cossack (Російський козак), США 
(серед/0,7-1,0/150-300/окр-плоск/строкат) 
Сорт Тома Вагнера. Плоди округлі, середнього розміру, масою 200 – 300 грн. 
Забарвлення – суміш рожевих, зелених та синіх смуг. Соковита м'якоть та відмінний 
смак. В описі сорту вказується висота до 1,8 м. У нас у холодне літо 2016 р. кущі 
виросли до 1 метра, а смак у різний час дегустації змінювався від кисло-солодкого 
до чудового. Час зберігання насіння прострочено, буде обновлено для 
каталога, в наступному році. 
 

843. 

 

Russian Cossack (Російський козак), США 
(Серед/0,7-1,0/150-300/окр-плоск/рожев) 
Сорт Тома Вагнера. Плоди округлі, середнього розміру, масою 200 – 300 грн. 
Забарвлення – суміш рожевих, зелених та синіх полос. Сокова м'якоть та відмінний 
смак. В описі сорту вказується висота до 1,8 м. У нас у холодне літо 2016р. кущі 
виросли до 1 метра, а смак у різну годину дегустації змінювався від кисло-сладкого 
до чудового. 
 



844. 

 

Sandul Moldovan (Сандул молдавський) 
(серед/1,5/200-500/окр-плоск/рожев) 
Високий, середньостиглий, дуже врожайний сорт. Плоди великі рожеві біфштекси, 
округлої форми масою до 500 гр. Смак солодкий, від гарного до чудового. М'якуш 
світло-рожевий, зернистий. Листя звичайне, деякі плоди неправильної форми. Сорт 
молдавського походження, але насіння ми придбали в США, де цей сорт дуже 
хвалять закордонні томатолюби. 
 

845. 

 

Sandy's Little Hearts (Маленьке серце Сенді) 
(серед/1,2/60-120/окр/червоний-син/см=4-5/ур=5) 
Середньостиглий, середньорослий, високоврожайний сорт. Новий сорт, але його 
походження нам поки що невідоме. 
Плоди блискучі, синьо-червоні, дуже щільні, вага 60-120 гр. Смак від дуже гарного 
до чудового, з насолодою, з приємним ароматом і довгим приємним післясмаком. 
 

846. 

 

Sainte Colombe. (Санта Коломбе), Франція 
(серед/1,5/300-860/окр-пл/рожев) 
Середньопізній, високорослий, дуже врожайний на 5+ балів.  Помідори 
плоскокруглої рівної форми, рожево-малинові, міцні, масою 300-860 г і до 1 кг. 
М'ясисті, дуже добрий збалансований насичений смак, є і насолода і кислинка. Для 
соусів, пасти, соків. 
Кущ дуже потужний, густий, вимогливий до сонячного місця. Посухостійкий та 
жаростійкий. хворобостійкість висока. Родом із Франції, район Сент-Коломб-сюр-
л'Ер (Sainte-Colombe-sur-l'Hers). 
 

847. 

 

Santa Cruz Cada Gigante (Санта Круз Када Гіганте), Бразилія    
(Серед-ран/1,5/50-100/сливвк/червоний/см=5+/ур=5+) 
Високорослий, середньоранній, високоврожайний, стійкий до хвороб супер сорт для 
консервації. Потужні деревоподібні кущі з товстими стеблами. Червоні сливки 
вагою до 100 гр., дуже щільні, м'ясисті, малосоковиті, не тріскаються, не гниють, не 
хворіють, дуже лежкі та транспортабельні, чудового солодкого смаку на 5+ балів. 
Урожайність також на 5+.       

 
848. 

 

Santa Maria (Святая Мария), Италия 
(сред/1,8+/200-300/удл/красн) 
Семейная реликвия, Разновидность красного сердца, привезенная итальянским 
иммигрантом в округ Ниагара, Западный Нью-Йорк Высокорослый, среднеспелый, 
очень урожайный сорт. Плоды удлинённо-сливовидной или сердцевидной красивой 
формы, глянцевые, насыщенно-красные. Мясистые, сочные, очень вкусные, очень 
сладкие, на 5 баллов. Отличный и редкий сорт. И очень малосеменной. 
 

849. 

 

Sarandipity, Австралія 
(серед/1,0/60-85/окр-плоск/строкат-пурп) 
Сорт 2015 з Проекту «Dwarf». Напівштамбова рослина, з великим зморшкуватим 
листям. На глянсових, чорно-червоних плодах, темно-зелені смужки. Плоди 
неймовірно красиві, цупкі. М'якуш темно-червоний, солодкий, відмінного 
насиченого смаку. Чудовий сорт для консервації. Час зберігання насіння 
прострочено, буде обновлено для каталога, в наступному році. 
 



850. 

 

Sarnowski Polish Plum (Польська слива Сарновського) 
(серед/1,8/130-200/подовж/червоний/см=5+/ур=5+) 
Середньостиглий, високорослий, супер врожайний сорт Майка Сарновськи, із США. 
Чиї предки привезли його до Сполучених Штатів із Польщі, у 1890-х роках. Дуже 
густі та врожайні кущі, підвищеної хворобостійкості, з тонким регулярним листям. 
Плоди довжиною до 18 см., відрізняються формою, червоні, щільні. Дуже м'ясисті, 
соку майже немає, насіння дуже мало. Смак чудовий, м'який, дуже солодкий. За 
смак та врожайність ми поставили сорту по 5+. 
 

851. 

 

Saucey (Зухвалий) 
(серед/0,5/70-90/слив/червоний/вк=4/ур=5+) 
Низькорослий, середньостиглий, суперурожайний сорт. Випущений 1993 року 
доктором Джимом Баггеттом з Університету штату Орегон. Плоди - надщільні 
сливки, з товстою шкіркою. Такі витримають будь-яку дорогу. Глянцеві, красиві, із 
відмінним малокислотним смаком. 
 

852. 

 

Schellenberg's Favorite (Улюблений Шелленберга) 
(серед/1,8/350-720/окр-плоск/помаранч/см=5/ур=4+)  
Високорослий, середньостиглий, урожайний, великоплідний сорт. Старовинна 
сімейна реліквія з Німеччини, але насіння нам надіслали із США. Плоди гладкі, 
стійкі до розтріскування, яскраво-жовтогарячі, великі та дуже великі, наша 
максимальна вага 720 гр. Біфштексного типу, дуже м'ясисті, багатокамерні, 
соковиті, з помаранчевою аж до почервоніння м'якоттю. Відмінний, навіть чудовий 
смак без сильної солодкості. Цей сорт і у вас стане улюбленим. 
 

853. 

 

Schlatt (Шлатт), Німеччина 
(Серед/1,5/250-400/серд/рожев) 
Високоурожайний, середньорослий (висота куща 1,5 м), середньостиглий сорт. 
Плоди мають різну форму: класичну серцеподібну та більш сплощену. Насиченого 
рожевого кольору, вагою 200-400 г, щільні, м'ясисті, соковиті, солодкі, смачні, з 
тонкою шкіркою. 
 

854. 

 

Schlesische Himbeere (Сілезька малина) , Німеччина 
(сер/1,6/250-600/ ок-плоск/рожев/см-5/вр-5) 
Історичний помідор для біфштексу. Сілезька малина - це старий, високорослий 
помідор із Сілезії. Середньоранній. Дійсно надзвичайно ароматний, що тане в роті 
та соковитий томат.  М'ясисті, соковиті, насиченого смаку. Навіть за найгіршого чи 
дощового літа дає добрий результат. Утворює безліч великих і середніх, красивих 
рожевих, трохи ребристих, та плоскоокруглих плодів. Плоди рожеві, листя просте, 
виростають понад 160 см., середньостиглий. У них м'якоть, що ніжно тане, і ніжна 
шкірка. Смак фруктовий та ароматний зі збалансованим співвідношенням цукру та 
кислоти. Помідори плоскокруглі, малинові, вагою 250-500 грам. Стресостійкий, 
надійний для холодного літа. 
 

855. 

 

Schwarze Sarah (Чорна Сара), Німеччина 
(серед/1,2/200-400/окр-плоск/червоний-фіолет/см=4-5/ур=5+) 
Середньостиглий, середньорослий, дуже врожайний сорт. Сімейна реліквія із 
Німеччини. Кущі незагущені з регулярним листям. Плоди красиві, пурпурові, 
одномірні, вагою 200-400 гр., Високого товарного якості. М'ясисті, соковиті, 
чудового смаку. На наших просторах ходить багато сортів із цією назвою, і у нас він 
є багато років. Насіння цього сорту ще раз куплене нами у Польщі для того, щоб 
перевірити чистоту сорту. 
 



856. 

 

Sean's Yellow Dwarf (Жовтий карлик Шона) 
(ран-серед/1,0/150-300/плоск-округ/жовт-помаранч/см-5/вр-5) 
Ранньостиглий, середньорослий (кущ висотою 1 м), штамбового типу, 
високоврожайний, стійкий до хвороб сорт. Листя «картопляні». Плоди 
жовтогарячого кольору, плоскоокруглі, масою 150 – 300 гр., м'ясисті, соковиті, 
вишукано смачні на 5 балів. 

857. 

 

Secret Sauce (Short) (Секретний Соус (Низький)) 
(СР-пізнь/0,6/120-230/сливка/червоний/см=5/ур=5+) 
Середньо-пізній, низькорослий, супер-врожайний сорт. Плоди дуже щільні, але на 
подив соковиті. Червоні, дуже м'ясисті, майже нема насіння, дуже смачні. Добре 
відчувається солодкість та чарівний незвичайний присмак, визначити який важко. 
Сорт Бреда Гейтса. Насіння куплене нами в США. 
  

858. 

 

Seider 
(ран/1,5/65-80/кругл/червоний/см=4+/ур=5)  
Оригінальний сорт від швейцарської біодинамічної насіннєвої компанії Sativa 
Rheinau. Високорослий, ранній, дає високі врожаї круглих, насичено-червоних, 
щільних, гладких, без плям та тріщин плодів. Помідори мають дуже гарний смак та 
чудовий аромат. М'ясисті, з м'якоттю насиченого червоного кольору, дуже гарного 
смаку. Добре підходять для далекого перевезення. Гарний вибір для більш 
прохолодних регіонів. 
 

859. 

 

Sekai Ichi (Секаї Ічі), (Світло-Томато) 
(серед/1,5/130-250/окр-овал/рожев/см-5+/ур-5) 
Середньостиглий, високий, урожайний сорт. Назва в перекладі означає 
«Найкращий». Плоди дуже щільні, стійкі до розтріскування, округлі або овальні, 
вагою 130 – 250 гр., товарного вигляду та якості. М'ясисті, соковиті, з напрочуд 
дуже сильним ароматом. Насичено-смачні, із незвичайним присмаком, просто вибух 
смаку у роті. Рідко який інший сорт зрівняється з ним у цьому. Насіння цього сорту 
куплено нами у Франції. 
  Очевидно, це розгібридизована версія всесвітньо відомого японського гібрида Sekai 
Ichi F1. Точної інформації від постачальника насіння з Франції ми отримати не 
змогли через мовний бар'єр. Але, як видно з його каталогу, гібриди він не вирощує. 

860. 

 

Selwin Yellow (Селвін жовтий) 
(серед/1,8/200-500/окр-плоск/біколор/см=5/ур=5) 
Selwin Yellow (Селвін жовтий) 
Високорослий (висота куща 1,8 м), середньостиглий, ввеликоплідні, урожайний 
сорт. Двоколірні плоди біфштексного типу, плоскоокруглої форми, з двоколірною 
м'якоттю, вагою 200-500 гр. М'якуш «мармуровий», соковитий, ароматний, 
відмінного, багатого та солодкого смаку (на 5 балів). Потужні кущі, чудова 
врожайність (на 5 балів). 
 
 
 

861. 

 

Serbian Oxheart (Сербське Бичаче серце), США 
(Серед/1,2-1,8/200-500/сердц/рожев/см-5+/вр-5) 
Середньорослий, середньостиглий, високоврожайний чудовий сорт. Плоди 
насиченого рожевого кольору у формі серця. Дуже м'ясисті, багатокамерні, соковиті, 
малонасіннєві. У повній зрілості зелені плечі навколо хвостика зникають, і плоди 
стають темно-рожевими та дуже смачними і солодкими, ніжними, маслянистими, із 
приємним ароматом, масою до 500 гр. Я сказав би, що у плодів цього сорту 
еталонний смак. Відколи ми почали його вирощувати, був дуже смачним у кожну 
дегустацію будь-якого сезону. Цей томат для салатів, цей томат для насолоди. 
Навіть у цей безсонячний рік, смакові якості від перших плодів і до останніх, на 5 з 
плюсом балів, солодкі.  



862. 

 

Serendipity Striped (Інтуїція смугаста), США 
(серед/1,5/250-600/окр-плоск/біколор) 
Середньостиглий, високий, урожайний сорт. Кущі міцні, з картопляним листям. 
Плоди великі, помаранчеві, з рожевими смугами, трохи ребристі. Дуже м'ясисті, 
соковиті з ароматом тропічних фруктів, відмінного смаку. Плоди можуть досягати 
ваги 1 кг. 
 

863. 

 

Severnaja Maljutka (Північна малютка) 
(ран/1,8/15-30/округ/червоний/см=4+/ур=5+) 
Насіння надіслано з Франції, але походження цього сорту невідоме. Судячи з назви, 
очевидно російський сорт. 
Ранній, високорослий, понад урожайний у штучному обчисленні сорт. Кущі дуже 
густі, рясно обвішані плодами, які міцно тримаються на плодоніжці, можна зрізати 
кистями. Плоди пружні, щільні, яскраво-червоного кольору. Смак насичений, трохи 
гострий, терпкий, є й насолода. 
 

864. 

 

Sgt. Pepper's (BHS) (Сержант Пеппера (BHS), Сержант Перцевий) 
(серед/1,5+/140-350/сердц/син-рожев/см=5/ур=5+)  
При створенні цього відмінного сорту використовувалися сорти OSU Blue і Суниця 
німецька червона. Високорослий, врожайний, середньостиглий, тривалого 
плодоношення. Листя тонке, кущ стрункий, не загущений, садити можна щільніше. 
Плоди красиві, рожеві сині серця. Усередині червоні, дуже м'ясисті, соковиті, мають 
приємний томатний аромат, дуже гарного багатого смаку, суміш солодкого та 
тропічної кислинки, насіння небагато. На їжу свіжими, в салати, соки та в 
консервацію. Один з найкрасивіших синіх і серцеподібних сортів. Дуже красиві 
ошатні та стійкі кущі.  

865. 

 

Sgt. Pascal + Paskales  
(серед/1,5/150-350/сердц/сині-рож/см-5, вр-5) 
Отриманий від схрещування сортів Сержант Пепперс Х Паскаль з Пікардії. Має 
характерні ознаки обох батьків. Від яких взяв найкращі якості. Від Паскаля з 
Пікардії - характерну форму і щільну м'якоть плодів, від Сержанта Пеппера – 
розгалужену китицю і хорошу зав'язуваність плодів. 
Кущ висотою 1,5 м., стебла досить тонкі, витончені, з пониклим листям. Плоди 
великі, щільні, частіше вузько-серцеподібної форми, але можуть зустрічатися і 
серцеподібні. Основне забарвлення – насичено рожево-червоне, із сильним 
антоціаном. Смак солодкий, з приємним фруктовим посів смаком на 5 балів. М'якуш 
червоний. Урожайність висока на 5 балів. Плоди можуть дуже довго висіти на 
кущах не перезріваючи і не розтріскуватися. Вага плодів 150-350гр. Вперше був 
показаний у 2020 році. Так як сорт новий, ймовірно можливе розщеплення. 

866. 

 

Sgt.Peppers Bluehills. (Сині Гори Сержанта Пеппера)  
(серед/1,2/150-300/серд/сині/см-5) 
Середньостиглий, високорослий. Великі, від серцеподібних до округло-
серцеподібних плодів, гарний смак, 5 балів. солодкі та ароматні, можуть досягати 
більших розмірів. Гарне забарвлення, верхня частинкаинка синя, майже чорна, 
багата на антоціани. Сорт із тонким листом. Щоб зрозуміти відмінності цього сорту 
від Sgt. Pepper's (BHS), потрібно посадити їх поряд для порівняння.  

867. 

 

Seržants Marlijs (Сержант Марлі) 
(серед/1,5/150-300/серд/сині-рож/см-5) 
Отриманий за допомогою запилення сорту Сержант Пеппер пилком сорту Домінго-
Марлі. Середньостиглий, високорослий 1,5 м., інд. сорт із тривалим 
плодоношенням. Потужний кущ та стебло. Плоди великі від серцеподібних до 
широко-округлих, на світлі шапочка забарвлюється антоціаном, відмінниі смак, 
ароматні, м'ясисті. Велика врожайність. Суцільна м'якоть із малою кількістю 
насіння. Щоб зрозуміти відмінності цього сорту від Sgt. Pepper's (BHS), потрібно 
посадити їх поряд для порівняння.  



868. 

 

Shaker's Large Red (Великий червоний Шейкер), Англія-США 
(серед/1,8/120-200/ребр/червоний) 
Середньостигла, індетермінантна, томат-квітка. Дуже декоративний, фантастично 
врожайний. Найстаріша сімейна, історична реліквія з Англії та США, яка відома з 
1830 року. Плоди біфштексного типу, плоско-округлої форми, з великими, яскраво-
вираженими реберцями, вагою від 120 до 250 г. Дуже добрий смак, солодкий, з 
легкою кислинкою. Частина насіннєвих камер порожнисті, що робить сорт зручним 
для фарширування. 

869. 

 

Shamrock (Трилистник)  
(серед-пізнь/0,7-1,2/100-180/окр-плоск/зел-помаранч/см=5+/ур=5+) 
Цей «Dwarf», має товстий центральний стовбур і схожий на невелике кремезне 
деревце, з широким крученим листям. За заявою селекціонера непогано переносить 
складний клімат (спека + вогкість). Один із найсолодших сортів сезону 2018, серед 
усіх сортів, за винятком чері. Більшість інших сортів, на нашу думку, далеко позаду. 
Багато сортів із серії «Dwarf» за врожайністю поступаються звичайним сортам, цей 
сорт явний виняток. У сезоні 2018 це найврожайніший «Dwarf». Плоди середнього 
розміру, дуже щільні, м'ясисті, усередині жовтувато-зелена, прозора, дуже солодка, 
смачна м'якоть. Аромат чудовий, кисло-солодкий, добре збалансований. У першу 
дегустацію сезону ми зазнали справжнього шоку, скуштувавши солодкі плоди цього 
сорту. Чудовий сорт від Блейна Хортона.  

870. 

 

Sheboygan (Шебойган) 
(серед/1,8/100-130/подовж/рожев) 
Sheboygan (Шебойган) 
Високорослий (висота куща 1,8 м) урожайний сорт. Плоди масою 100-130 гр., 
універсального призначення, подовжені, темно-рожевого кольору, гарні. Колір зовні 
та всередині насичений. Соковитий, але не тече, м'ясистий багатокамерний, стінки 
середньої товщини, перегородки товсті, смачний солодкий, без кислоти. Хороший і 
для їжі у свіжому вигляді, і для салатів. 

871. 

 

Sherry's Sweet Heart (Солодке Серце Шеррі) 
(серед/1,5/200-400+/окр-серд/рожев/см=5+/ур=5) 
Середньостиглий, високорослий, високоврожайний сорт. Рослини з пониклим 
листям. Плоди великі, вагою 200-400 + гр., Пружні, рожеві, серцеподібної без 
гострого кінчика, іноді широкоплечої форми, дозрівають дружно. Дуже м'ясисті, із 
видатним, м'яким солодким смаком. Найсолодший у сезоні 2019 року. За 
винятковий смак отримав від нас 5+ балів, за високу врожайність 5. Сорт Бреда 
Гейтса. Насіння цього сорту куплено нами в США. Час зберігання насіння 
прострочено, буде обновлено для каталога, в наступному році. 

872. 

 

Shirley's Heart (Серце Ширлі) 
(серед/1,2/180-400/серд/рожев/см-5/вр-5) 
Середньорослий (висота куща 1,2 м), середньостиглий, дуже врожайний сорт. Плоди 
красивої, рівної, серцеподібної форми, масою 180-400 г. Рожеві, м'ясисті, дуже 
солодкі, малонасінневі. Дуже високий урожай. У гронах близько 10 плодів. 
Shirley – це жіноче ім'я 

873. 

 

Shilling Giant (Шилінг гігантський) 
(Серед-пізнь/1,5/300-600/серц/червоний) 
Різновид сімейної реліквії. Дуже великі одновимірні гіганти серцеподібної форми, із 
сильними гранями, гарні. Відмінний, соковитий із помітною кислинкою освіжаючий 
збалансований смак. 
 

874. 

 

Shirley S (Shirley-S), США 
(Серед/1,8/220-620/окр-плоск/рожев/см=5/ур=5)  
Справжня сімейна реліквія Амішів. Багато років тому, насіння цього сорту було 
весільним подарунком однієї з амішських сімей. У цій сім'ї, збережений нащадками, 
цей сорт благополучно дожив до сьогодення (але спочатку сорт називався Shirley 
Spooner). Високорослий, середньостиглий, врожайний, великоплідний, тривалого 
плодоношення. Дуже рідкісний сорт з невеликим листям картопляного типу. Великі, 
темно-рожеві плоди, вагою до 600 г. Досить пружні, без плям і тріщин. М'ясисті, 
соковиті, з невеликою кількістю насіння, дуже смачні, із чудовим солодким 
ароматом. Ідеальний баланс цукрів та кислот. 



875. 

 

Shore of a forest lake (Берег лісового озера)   
(серед/1,5/150-250/окр-плос/строкаті) 
 Середньостиглий та високоврожайний сорт. Кущ розлогий, висотою 1,2 -1,5 м. 
Плоди масою 150-250 г (інколи 250-350 гр.), плоскоокруглі, зелено-смугасті 
(насиченого томатного кольору в темно-зелені смужки), красиві і смачні. М'якоть 
щільна, темно-червона, соковита з яскраво вираженою солодкістю.  Сорт 
універсального призначення, хворобостійкий. Але не стабільний, ми зробили відбір 
із одного куща, де були самі яскраві кольори. Якщо Вам цікаво-можете посадити 
собі. В каталозі він у нас на 1 рік,  у нас немає часу стабілізувати чужі сорти. 

876. 

 

Siberian Panther (Сибірська пантера) 
(пізнь/1,2/100-150/окр-плоск/червоно-синій) 
Середньорослий, пізній, урожайний сорт. Плоди одні із найщільніших серед 
синьоплідних сортів. Зовні дуже гарні, із чудовим солодким смаком на 5 балів. 
Відмінний сорт для далеких перевезень та фермерського товарного виробництва. 
 

877. 

 

Sicilian Saucer (Сицилійська тарілка), Італія 
(пізнь/1,8/250-900/окр-ребрист/червоний/см=5/ур=5) 
Пізньостиглий, високорослий, високоврожайний сорт із потужними кущами. Яким, 
через високу врожайність, все одно буде потрібна надійна підв'язка. Плоди 
одномірно-великі, вагою до 900 гр., Червоні, ребристі. М'ясисті, з дуже сильним 
ароматом, дивують своїм дуже солодким, багатим та дуже приємним смаком. 
 

878. 

 

Siegel's Dark Stripes (Темні смуги Сігеля), США 
(св-ран/0,5-0,7/150-350/окр-плоск/зел-червоний-строкат/см=4+/ур=5) 
Низькорослий, високоврожайний, ранній сорт. Плоди зовні червоні із зеленими 
штрихами, усередині темно-рожеві, середнього розміру, округло-плоскі, вагою 180 – 
350 г. Інтенсивний смак, без особливої насолоди, багатий і добре збалансований, але 
смачні, соковиті, з інтенсивним багатим ароматом. 
Рідкісний сорт із США, виведений Джоном Сігелем (John Siegel), який також є 
автором сорту «Смугастий Шоколад». 
 

879. 

 

Siniy (Синій) 
(серед/1,2/150-450/округ/червоний-син) 
Дуже врожайний, середньостиглий, середньорослий. Потужні та одночасно 
компактні рослини з картопляним листям. Плоди біфштексного типу, чорно-
фіолетові, з рідкими зеленими смужками, вагою 150 – 450 г. Перші плоди 
дозрівають уже в середині липня. Вони мають соковиту м'якоть, дуже хороший 
кисло-солодкий смак, складний та збалансований. Насіння отримане з Канади, від 
відомого томатовода – Т. Кушнарьової. Час зберігання насіння прострочено, 
буде обновлено для каталога, в наступному році. 
 

880. 

 

Sink's Striped (Смугастий Синка), США. 
(серед/1,3/300-900/окр-плоск/биколор/см=5+/ур=5) 
Середньостиглий, середньорослий, високоврожайний сорт. Сімейна реліквія 
привезена німецькими іммігрантами до США. Плоди плоскоокруглі, рожево-
жовтогарячі, стійкі до розтріскування, великі, вага окремих плодів до 900 гр. 
М'ясисті, соковиті, чудового солодкого смаку на 5 балів. 
  

881. 

 

Southern Pride (Південна гордість) 
(серед/1,5/230-430/окр-плоск/біколор/см=5/ур=5) 
Середньостиглий, високорослий, високоврожайний сорт із США. Потужні кущі з 
темно-зеленим листям. Плоди великі, вагою 230 - 430 гр., Округло-плоскі, рожево-
оранжеві, пружні. М'ясисті, соковиті, мармурові, помаранчеві з рожевими 
прожилками, чудового солодкого смаку з приємним ароматом. Насіння цього сорту 
куплено нами в Бельгії. 



882. 

 

 

Slankard's 
(серед/1,5/400-1100/окр-ребр/рожев/см=5+/ур=5+) 
Напевно, щорічно врожайний сорт з самого першого року посадки. Супер 
урожайний! І вага плодів та їх кількість завжди викликають захоплення. Оновлюємо 
цей сорт протягом багатьох років і завжди радіємо урожаю. Максимальна вага плоду 
цього року була 1100 грн. Урожайність знову вища за всі похвали. У плодах біля 
оболонки є трохи порожнечі, малосоковиті. Смак і солодкість також вище 5 балів. 
Плоди гіганти різної форми, іноді і серцеподібної, але не звичайної, а з великими 
плечима (типу «човен»). Плоди м'які через порожнечі, але дуже м'ясисті, без тріщин 
і з товстою досить щільною оболонкою. Найлегший плід 400 гр. Супер! Потрібна 
дуже надійна опора та гарна підв'язка. На момент підрахунку плодів, що зав'язалися 
на одному кущі (15.7.19), зав'язав 27 плодів у 10 гронах. 
 
 

883. 

 

Slivka Gurman Сливка Гурман) 
(серед/1,8/50-80/подовж/сині) 
Високорослий (1,8м), ранньостиглий. Чудові, красиві плоди, подовжені, рожевого 
кольору з густим фіолетово-чорним напиленням та гострим носиком. вага помідорів  
50-80 г, вони щільні, лежкі, солодкі, смачні, до 5 балів. Сорт стійкий до перепадів 
температур, плоди не тріскаються.  

884. 

 

Snag's Pride (Гордість Снеджа), США 
(серед/1,8/250-650/окр-плоск/рожев/см=4-5/ур=5) 
Високорослий, середньостиглий, високоврожайний сорт з картопляним листям (у 
цього сорту є друга версія з регулярним листом). Плоди великі, вагою до 650 г, 
округло-плоскі, рожеві. М'ясисті, багатокамерні, насичено-рожеві, смачні. Смак 
багатий, але з чутливою кислинкою. Насичено-рожева дуже м'ясиста м'якоть із 
невеликою кількістю насіння. За кислинку сорт одержав від нас 4,5, за врожайність 
5. 
 

885. 

 

Soldacki (Солдатський), США 
(Серед/1,5/300-500/округл/рожев) 
Високий, середньостиглий, урожайний сорт з потужними кущами та картопляним 
листям. Плоди темно-рожеві, слаборебристі, округлі або серцеподібні, великі, вагою 
300 – 500 г, окремі до 1 кг. Містять мало насіння, мають низьку кислотність. 
М'ясисті, щільні, малонасінні, відмінного смаку, з насолодою та невеликою 
кислинкою та чудовим солодким ароматом. Сорт, що має польське коріння, 
привезений до США іммігрантами. Томатолюби США та Канади на своєму форумі 
Tomatoville пишуть про цей сорт лише позитивні відгуки. Час зберігання 
насіння прострочено, буде обновлено для каталога, в наступному році 

886. 

 

Southern Sparkle (Південна іскорка). 
(серед/1,2/100-120/округл/рожево-синій/см=5+/ур=5) 
 Середньостиглий, середньорослий, урожайний сорт. Плоди рожево-неонові з 
фіолетовими плечима, масою 100-120 г, насиченого солодкого смаку. Красиві, мов 
новорічні іграшки. Висока врожайність. 
 

887. 

 

Spencer (Спенсер), Чехія 
(серед/1,5/20-30г/кругл/червоний/вк=5/ур=4) 
Середньостиглий, високий, урожайний сорт. Слабко гіллясті, незагущені кущі. 
Плоди яскраво червоні, без плям, блискучі, ідеально круглі, вага 20 - 30 гр., 
напрочуд щільні, на кущах висять до морозів без пошкоджень, дуже лежкі. 
Солодкий, багатий, насичений смак. 
 



888. 

 

Sprite (Ельф) 
(ран/1,0+/10-20/сливка/червоний/см=5/ур=5+)  
Середньорослий, ранній, високоврожайний, холодостійкий сорт. Цей сорт добре 
плодоносить у районах, із прохолодним кліматом, та коротким літом. Рослини з 
картопляним листям. У кистях до 12 плодів, плоди вагою до 20 г. Плоди цього сорту 
дуже щільні, при розкушуванні хрумтять, але, незважаючи на це, дуже смачні. 
Насолода в різні роки не однакова. Отримуючи насіння цього сорту з різних країн, 
нам доводилося часто його садити. Одні роки плоди виходили середньо солодкими, 
інші дуже солодкими. Спочатку сорт походить із Чехословаччини. 
 

889. 

 

Spudatula, США 
(серед/1,5/180-360/окр-плоск/чорн/см=5/ур=5) 
Середньостиглий, високий, високоврожайний сорт з великим картопляним листям. 
Варіант знаменитого сорту Чорний з Тули (Black from Tula), знайдений Даррелом 
Джонсом, США. 
Плоди м'ясисті, дуже соковиті. Колір насичений, темно червоний, красивий. Смак 
зовсім без кислоти, фруктовий, притаманний чорноплідним сортам. Його краще їсти 
підсоленим. На заході про цей сорт лише позитивні відгуки, його дуже хвалять за 
чудовий смак. 
 
 
 

890. 

 

Stadt Tomate "Vitella" (Міський томат "Вітелла"), Німеччина 
(ран/1,8/50-60/округл/червоний/смак=4/ур=5+)  
Понад врожайний. Виняткова німецька якість. Якщо Вам потрібен сорт із круглими 
плодами для консервації чи ринку, то важко знайти краще. Красиві, щільні, дуже 
лежкі, без плям, глянсові плоди з насиченим кольором як ззовні, так і всередині, 
стануть вашими улюбленцями. До нас сорт потрапив із Німеччини у магазинній 
упаковці. Непогано переносить затінення попереду кущами, що ростуть. Потужні 
кущі, в кистях по 7 плодів-близнюків. 
 

891. 

 

Sterling Old Norway (Старий норвезький Стерлінг) 
(Серед-ран/1,2/300-800/серце/рожев/смак=5+/ур=5)  
Середньорослий, середньоранній (90 днів), дуже врожайний сорт із регулярним 
листком. Плоди великі і дуже великі, неправильної серцеподібної форми, без 
тріщин, вагою до 800 г (за зарубіжними даними 200 - 400 гр.) Темно-рожеві з 
червоним відливом. Дуже м'ясисті, малосоковиті плоди, з відмінним солодким 
смаком та багатим ароматом. 
 

892. 

 

Streets of broken lanterns (Вулиця розбитих ліхтарів) 
(сере/1,5/200-350/окр-плос/сині-черв/см-5) 
Кущ висотою до 1 метра у нас, без пасинкуваня, але описують його з висотою до 
двух метрів. Плоди красиві, без тріщин, вагою 200-350 гр. Забарвлення – червоне з 
антоціаном. Антоціана дуже багато. На розрізі м'якоть червона, в міру соковита та 
смачна, смак до 5 балів. Післясмак фруктовий. Урожайність дуже висока, як у 
теплиці так і у відкритому ґрунті. 

893. 

 

Strawberry German Pink (Суниця німецька рожева) 
(серед/1,5/250-980/округ-плоск/рожев/см=4+/ур=5) 
Високий, середньостиглий, високоврожайний сорт. Лист картопляний. Плоди 
рожеві, округло-плоскі, великі, середня вага 500 г, максимальна у нас 980 г, красиві, 
товарні. М'ясисті, соковиті, маслянисті, дуже смачні та приємно-ароматні. 
Було розщеплення сорту, на окремих кущах були плоди з максимальною вагою до 
250 гр. Відбір насіння зроблений нами лише з великоплідних кущів. 
 



894. 

 

Strawberry German Yellow (Суниця німецька жовта) 
(серед/1,8/150-400/окр-сердц/помаранч/см=5/ур=5) 
Цей сорт сімейної реліквії (з 1900 року). Високорослий, середньостиглий, 
високоврожайний сорт. Форма серця без гострого конуса на вершині. Дуже 
насичений, яскраво-жовтогарячий чудовий колір зовні і всередині. Плоди дуже 
м'ясисті, багатокамерні, малонасіннєві, чудового смаку з приємним ароматом. Дуже 
щільні, лежкі. 
 

895. 

 

Strawberry Margarita (Суниця Маргарити) 
(серед/1,5/270-500+/окр-плоск/червоний/вк=5/ур=5) 
Середньостиглий, високий, високоврожайний сорт, з підвищеною стійкістю до 
хвороб, листя регулярне. Плоди красиві, червоні з помаранчевим відтінком, великі, 
вагою до 500+ гр., дуже щільні, без тріщин, акуратні, товарні, з гарною лежкістю. У 
розрізі м'ясисті, досить соковиті. Аромат приємно-томатний, а смак чудовий. 
Солодкий, багатий, добре збалансований. За відмінні смак та врожай, ми поставили 
сорту по 5 балів. Насіння цього сорту куплено нами в Німеччині 
 

896. 

 

Strawberry Tiger (Полуничний тигр) 
(ран/1,8/35-45/кругл/рожев-строкат/см=4+/ур=5)  
Високорослий, ранній, дуже врожайний, витривалий, надійний сорт для 
вирощування за будь-яких умов. Плоди зберігаються на кущах до морозів без втрати 
якості та будь-яких тріщин. У кистях 5 – 6 плодів. Яскраві, ошатні, рожеві з 
оранжевими смужками круглі плоди гарного смаку. Придатні для перевезення на 
далекі відстані. Не вимогливий, добре плодоносить як у теплиці, так і у відкритому 
грунті. 
 

897. 

 

Streak Lightning (Спалах блискавки), США 
(серед/1,5/100-200/подовж/строкат) 
Сорт Бреда Гейтса. Високорослий. Плоди різної форми від подовженого з гострим 
кінчиком до практично серцеподібного. Рожеві із золотистими смужками, гарного 
смаку та приємного аромату, масою 150 г. 
 

898. 

 

Strelka tun Dwarf 
(серед/1,0/100/подовж/червоний/ур=5+) 
Середньостиглий, супер урожайний сорт. Кущі висотою до 1 метра, але все як густа 
маса із стебел, плодів та листя. Якщо кущі підв'язати, то за плодами не видно листя. 
Якщо без підв'язки, то розсунувши рукою зверху верхівки численних пагонів, 
виявіть під ними величезну купу плодів. Цей сорт реально надмірно плідний! Міні 
помідорне дерево сад. Плоди сильно подовженої форми, довжиною до 15 см., Вага 
до 100 гр., Дуже щільні. Хороший сорт для консервації, а через малу кількість соку, 
ідеально підходять для сушіння. Смак м'який, солодкий, приємний. Напевно, 
найврожайніший сорт у колекції. 
 

899. 

 

 Striped Heart (Смугасте серце) 
(серед/1,0/140-200/серд/строкат/см=5ур=5) 
Високоврожайний сорт. Супер-краса, рівні, гладкі, яскраво забарвлені плоди цього 
сорту ідеально підійдуть для ринку. Пружні, без тріщин та плям. Смакові якості на 
цукор – 4 бали. Можливо, що трохи кислуватий. За відгуками городників з інших 
регіонів, у них насолода була вищою, ніж у нас. Можлива причина у нас без 
пасинкування сорт був просто перевантажений плодами. Але смак хороший і якість 
плодів та краса на 5+ балів. 
 

900. 

 

Striped oxheart (Смугасте Бичаче серце) 
(серед/1,8+/150-300/серц/біколор/см=5+/ур=5+) 
Високорослий, середньостиглий, високоврожайний сорт. Куплений нами у 
Нідерландах. У ці рівні та красиві двокольорові серця ми закохалися з першого 
погляду. А потім, коли ми почали його дегустувати, виявилося, що плоди у нього 
дуже солодкі, м'ясисті, соковиті, найсмачніші! За всіма параметрами ми поставили 
йому найвищі бали. Рекомендуємо всім! Відмінно зарекомендував себе у спекотний 
та посушливий сезон 2017, рясно плодоносив і у посушливому 2018 році. А коли 
наприкінці серпня – на початку вересня спала спека, навіть за відсутності опадів, 
зав'язав ще по 25-40 плодів на кущ, частина з яких достигала вже вдома. Якби ріс у 
теплиці, то продовжував би плодоносити без зупинки.  



901. 

 

Striped Pointed Pink + Kozula 13З 
(Загострений рожево-смугастий + Козула 133) 
(серед/1,5/90-140/округ/помаранч-строкат/см=5+/ур=5)  
Середньостиглий, високий, високоврожайний сорт, створений Анною Янковською з 
Польщі. Підвищено хворобостійкий. У сезоні 2019 на кущах не було жодного 
хворого листка. Сорт дуже врожайний, а плоди дуже щільної консистенції. Плоди 
красиві, червоно-жовтогарячі, округлі з гострим кінчиком, м'ясисті, соковиті, з дуже 
збалансованим солодким смаком та сильним томатним ароматом. Ідеальний сорт 
для консервації та ринку. Насіння цього сорту куплено нами в Польщі. 
 

902. 

 

Stripes of Syrnath (Смуги Сирнату) 
(серед/1,5/200-640/окр-плоск/строкат-рожев/см=5+/ур=5)  
Високий, середньостиглий, високоврожайний сорт з картопляним листям. Плоди 
великі, вагою до 640 г, округло-плоскі, рожеві з тонкими штрихами. Плоди щільні, 
м'ясисті, малонасіннєві, дуже смачні, з насолодою та помітною кислинкою. 
Можливо, у сорті з'явилася якась нестабільність. На деяких кущах плоди були без 
штрихів і темнішого забарвлення. За чудовий смак сорт отримав 5+, відмінну 
врожайність 5 балів. Походження сорту достеменно невідоме. А ще в деяких 
джерелах цей сорт описують як надзвичайно солодкий. Може в інший більш вдалий 
сезон плоди будуть ще смачнішими.  

903. 

 

Stripes of Yore (Смуги колишнього), США 
(Серед/2,0/80-120/округ/строкат-син)  
Високорослий, середньостиглий, урожайний. Плоди округлі, смугасті, жовті, з 
фіолетово-коричневими плічками. Соковитий, ніжний, від кислуватого до 
солодкуватого, світло-жовта м'якоть, нормальний смак, томатний, масою до 120 г. У 
міру дозрівання кущ являє собою фантастичне видовище. Рідкісна екзотика! Схожий 
на сорт «Основні кольори». Рекомендується як консервний. Сорт Тома Вагнера. 
Час зберігання насіння прострочено, буде обновлено для каталога, в 
наступному році. 

904. 

 

Stripes students (Смугасті студенти) 
(Серед/1,5/180-380/овал/строкат/смак=5/ур=5)  
Високий середньостиглий, дуже врожайний сорт Тома Вагнера. Кущі потужні та 
густі. Незвичайне забарвлення плодів блідо-зелено-жовті із зеленими та 
помаранчевими штрихами. Яскравий, вибуховий, невимовний смак. Відчувається і 
кислинка. І звичайно, ця рідкісна краса плодів захоплює. 
 

905. 

 

Stump Of The World (Пень світу), США 
(серед/1,8/220-600/окр-плоск/рожев/вк=5/ур=5) 
Середньостиглий, високорослий, високоврожайний сорт із картопляним листом. 
Одна з найкращих сімейних реліквій. Продуктивний, великоплідний сорт, один із 
найсмачніших рожевих томатів. Плоди темно-рожеві, округло-плоскі, великі, вага 
до 600 гр., З видатним смаком. Солодкі, з гармонійною кислинкою, але більш 
солодкі, ніж кислі. Приємно-ароматні. Вони дуже м'ясисті, містять мало насіння та 
насіння дрібне. Його хвалять всі томатолюби, і не менше, ніж легендарний 
Brandywine. Насіння сорту отримане нами із Польщі. У холодному та посушливому 
сезоні 2020, в екстремальному 2021 знову показав видатну врожайність.  

906. 

 

Stupické (Ступіке), (Stupicke Polni Rane), Чехія. 
(над-ран/0,7/60-110/окр-плоск/червоний/см=5/ур=5+) 
Надрання, низькорослий сорт з дуже високою врожайністю. Старовинний томат із 
Чехословаччини, виведений чеським томатним заводчиком Ярославом Гомолою у 
1940-х роках. Компактні рослини з картопляним листям, добре переносить холодні 
ночі, підходить для регіонів із прохолодним кліматом. Напрочуд врожайний для 
низькорослого сорту. Плодоношення тривале, від початку сезону, до перших 
заморозків. Плоди насиченого червоного кольору з жовтою плямою навколо 
плодоніжки, округло-плоскі, вага від 60 до 110 гр., Зібрані в кисті по 4 - 5 плодів. 
Соковиті, м'ясисті, мають чудовий смак та приємний аромат. Насіння цього сорту 
куплено в Німеччині.  



907. 

 

Sugar Heart (Цукрове серце) 
(серед/0,7-1,0/150-250/серц/червоний) 
Дуже продуктивний сорт, в кистях до 15 плодів, слаборослий, з щільними і дуже 
красивими плодами без плям. У невдалому сезоні 2017 показав дуже хороші смакові 
якості, 4+ балів. Думаємо, що насолода і вага плодів може бути більшою, у кращих 
для томатів погодних умовах. 
 

908. 

 

Sugar Plum (Цукрова слива) 
(ран/1,5/15-20/сливка/червоний/кр-5/см=5/ур=5+) 
Ранньостиглий, високий, дуже високоврожайний сорт. У кистях близько 30 плодів. 
Цьому сорту за всіма параметрами нами виставлено найвищий бал. Дуже красиві, 
яскраві, глянсові плоди, з дуже щільною м'якоттю та чудовим солодким смаком. 
 

909. 

 

Summer Sun (Літнє сонце) 
(серед/2,0/20/округ/жовт) 
Томати «Summer Sun» відрізняються тепло-жовтим кольором та підвищеним 
вмістом цукру, що робить їх дуже солодкими на смак. Високорослий (до 2м.), та 
дуже високоврожайний. Дуже смачний, дуже солодкий, з хрумкою м'якоттю. Плоди 
круглі, жовті, просто світяться зсередини, вагою до 20 гр. 

910. 

 

Summer of Love (Літо кохання) 
(серед/1,5/150-400/окр-плоск/біколор/строкат/см=5/ур=5) 
Хіт краси. Це сама «Кохання». Середньостиглий, високоврожайний сорт Бреда 
Гейтса. Це покращений Berkely Tye-Die, дає більший урожай і дозріває раніше. 
Гарне удосконалення і так чудового сорту. Дивовижно красивий, смачний, а тепер 
врожайніший, з більш раннім урожаєм і чудовим ароматом оригінального «Berkely 
Tye-Die». Плоди товстостінні, м'ясисті, щільні, багатокамерні. М'якуш 
пофарбований у червоний, жовтий та зелений кольори. Смакові якості – 5 балів. 
 
 

911. 

 

Summertime Wine (Літнє вино), США 
(ран/1,2/200-320/окр-плоск/пурпур/см=5+/ур=5) 
Ранньостиглий, середньорослий, дуже врожайний сорт з підвищеною стійкістю до 
хвороб. Виведений Біллом Джефферсом, який схрестив Cherokee Purple із 
Summerpink F1. Плоди плоско-округлі, акуратні, красивого пурпурового кольору, 
пружні, вага до 380 гр. М'ясисті, соковиті, дуже солодкі, чудового, насиченого 
смаку, із фруктовим присмаком. 
 

912. 

 

Sumo (Сумо), США 
(СР-пізнь/1,8/400-800/окр-ребр/червоний/см=4+/ур=5) 
Середньопізній, високорослий, урожайний сорт. Найпотужніші кущі та одномірні 
плоди-гіганти. Плодів менше ніж 400 гр. нема. Величезні, злегка ребристі плоди, з 
багатим, відмінним смаком та чудовим томатним ароматом, дуже щільні та м'ясисті. 
В історії сорту вказується вага до 1500 гр., А найбільший плід важив 2674 гр. 
Залишивши всього кілька плодів на рослині, пасинкуючи та поливаючи його, Ви 
також можете виростити супер гіганта. У нас рік був не врожайний на гіганти, але 
найбільші плоди були до 800 грн. Це в «чистому» полі, у страшну посуху, без 
поливу та пасинкування. 
 

913. 

 

Sun Sugar (Сонячний цукор) 
(ран/1,5/10-15/кругл/помаранч/см=5/ур=5)  
Цей сорт завжди привертає увагу на городі. Темно-зелене картопляне листя кущів, 
деякі повністю вкриті маленькими бусинками, що горять, насиченого помаранчевого 
кольору. Смак цих плодиків дуже насичений, фруктовий, з гарною насолодою. За 
всіма параметрами 5 балів. 
 



914. 

 

Sungold Select 
(pан/1,8/8-15/кругл/помаранч/см=5/ур=5+) 
Високорослий, ранній, дуже врожайний із картопляним листом. У кистях по 10 - 20 і 
більше плодів. На сонці плоди світяться, наче лампочки. Плоди не жорсткі, дуже 
солодкі, на смак, як екзотичне варення з тропічних фруктів. Чи не тріскаються і не 
гниють. З цього сорту. Є всесвітньо відомий і дуже популярний на заході гібрид 
Sungold F1, у якого дуже солодкі плоди. Цей гібрид так усім подобається, що багато 
закордонних селекціонерів-аматорів, уже не один рік намагаються його 
розгібридизувати. Можливо, ця версія «Sungold» стане фаворитом?  
 

915. 

 

Sunrise Jazz (Джаз ранкової зорі), Rainbow Jazz (Райдужний джаз) 
(серед/1,8/250-550/окр-плоск/біколор-строкат/см=5+/ур=5+)  
Насіння Sunrise Jazz отримано зі США і Фред Хемпель вивів саме Sunrise Jazz, а 
насіння Rainbow Jazz отримане з Франції, де, як виявилося, йому присвоїли назву, 
що не існує. Отримано з різних місць, а в результаті виявилося одним сортом. Ще 
один супер сорт, ще один з хітів сезону 2019. Середньостиглий, високорослий, 
високоврожайний сорт з підвищеною стійкістю до хвороб. Дуже густі потужні кущі, 
з регулярним листям, обвішані гірляндами красивих плодів, з безперервним 
плодоношенням. Безмежно врожайний. Плоди великі, ребристі, червоно-
жовтогарячі, щільні, не тріскаються і не гниють. М'ясисті, соковиті, солодкі, м'якоть 
мармурова, рожево-жовтогаряча. За всіма параметрами лише найвищі бали  
        

916. 

 

Sunrise Bumblebee (Сонячний джміль) 
(серед/2,0/20/округ/жовт-рожев-строкат) 
Індетермінантний, з плодами коктейльного типу, овальними, зі злегка загостреними 
носиками. Шкірка плодів жовтого кольору, з малиново-рожевими смужками, які 
стають більш інтенсивними та ширшими, в міру дозрівання. Плоди міцні, щільні, з 
медовим смаком.  До кінця сезону смак томатів цього сорту стає яскравішим,  
солодшим. Сорт вивів Фред Хемпель з компанії Artisan Seeds. Висота рослин до 2м., 
вага плодів до  
20 гр. 

917. 

 

Sunset's Red Horizon (Червоний Горизонт Захід сонця) 
(Серед/1,8/200-900/серц/червоний/см=5/ур=5+)  
Середньостиглий, високорослий, врожайний супер сорт. Хіт сезону 2019, який ми 
шукали кілька років. Потужні, високі, густі кущі із регулярним листом. Сорт має 
підвищену стійкість до гнил, хвороб, розтріскування та низьких температур. Один із 
ранніх сортів, який рясно плодоносить весь сезон, і завершує плодоношення одним 
із останніх наприкінці сезону. Плоди відмінної ринкової якості. Гладкі, без плям і 
тріщин, переважно серцеподібної форми з рівним тупим конусом. Іноді слабка 
ребристість у хвостика. М'ясисті, помірно соковиті, з відмінним, насиченим, добре 
збалансованим смаком та приємним ароматом. Російський сорт, але оригінальна 
назва невідома. У 90-х роках вивезений до США іммігрантом із Росії. Спочатку 
поширювався в США Гарі Ібсен під назвою "Rostova", а в 2003 р. був 
перейменований ним же в "Sunset's Red Horizon". За всіма параметрами ми 
поставили найвищі бали. Насіння цього сорту отримано з Польщі. 

918. 

 

Super Choice (Супер найкращий) 
(серед/1,5/300-1000/окр-плоск/червоний) 
Сімейна реліквія із США (шт. Кентуккі). Цей чудовий, понад урожайний сорт, 
вирощують у цьому штаті понад 120 років! Сильні, енергійні рослини, з великим 
листям і потужним корінням, стійкі до посухи, добре плодоносять навіть у спекотне 
літо. Темно-червоні, м'ясисті плоди, багатого солодкого смаку, з чудовим томатним 
ароматом, виростають до 600 – 1000 гр. Врожайність на 5 + +. Сорт рекомендується 
для вживання в їжу свіжими, салати, борщ, соуси або соки. Кущам потрібна 
ґрунтовна опора та надійна підв'язка. Інакше зламає стебло і впаде на землю. 
 

919. 

 

Super Italian Paste, (Супер італійська паста), Італія 
(серед/0,5/50-80/подовж/червоний/см=4+/ур=5+) 
Низькорослий, середньостиглий, високоврожайний сорт. Плоди яскраво-червоного 
кольору, подовжені (близько 8 см), майже без соку і насіння, м'ясисті, дуже щільні, 
не тріскаються, транспортабельні, не гниють, добре зберігаються в лежці. Плоди 
дозрівають неодночасно, але дочекавшись повної стиглості всіх плодів, їх можна 
зібрати за один збір. У нас це низькорослі кущики, покриті плодами дуже гарного 
смаку з насолодою. У плодах знижений вміст кислоти, тому при консервації слід 
додавати лимонну кислоту, лимонний сік або оцет. 
 



920. 

 

Super Nova (Супер Нова) 
(серед/1,2/250-450/окр-плоск/помаранч/см=5+/ур=5) 
Ще один супер сорт. Краса плодів та врожайність на 5 балів. Смакові якості на 5+. 
Одномірні плоди без плям, гарні зовні і в розрізі, і не менш чудового смаку. Дуже 
м'ясисті, одне м'ясо майже без насіння, багатокамерні, соковиті. 
 

921. 

 

Super Sweet 100 (Супер Солодкий 100) 
(серед/1,2/20-30/кругл/червоний) 
Розгібридизований сорт, який добре передає всі властивості прабатька. Цей томат 
уже не перший рік дивує нас своєю дивовижною врожайністю. Плоди можна зрізати 
китицями, у яких до 30 плодів. Дуже щільні, красиві, дуже ароматні і неймовірно 
смачні. З ідеальним поєднанням кислот та цукрів. Тривале плодоношення, висока 
стійкість до захворювань. Кущ дуже декоративний. Висота рослин 1,2м. Вага плодів 
15-25 гр. 
 

922. 

 

Surprise Blues (Великий червоний  блюз) 
(сер/1,5/200-400/сині-червоні/окр-пл/смак-4+) 
Високорослий, плоди червоно-сині 200-400 гр. Синій колір занімає більшу частину 
плоду зі смужками до верхівки плоду. плоди багатоокамерні, м'ясисті, водночас і 
соковиті. Краса 5 балів. Смак до 5 балів. Дуже сильний, приємний аромат 
 

923. 

 

Super Sioux (Супер Сіу) 
(серед/1,2/130-220-/кругл/червоний/см=4/ур=5) 
Середньостиглий, середньорослий, високоврожайний сорт з регулярним листом. 
Плоди ринкової якості, круглі, зовні червоні, але всередині чисто рожева м'якоть, 
без плям, красиві, дуже щільні, товстостінні. Малосочні, гарного смаку, з 
вираженою кислотою та терпкістю. Повинні сподобатися любителям томатів із 
кислинкою. А мені він сподобався в салатах із цибулею та сметаною. Сорт чудово 
підходить для посушливих та спекотних місць. Насіння цього сорту куплено в 
Німеччині. 
 

924. 

 

Super Snow White 
(серед/1,5/20г/округл/біл/см=5/ур=5)  
Високий, середньостиглий, високоврожайний сорт. Стіна світло-жовтих плодів, без 
тріщин і плям, без кислоти, дуже солодких. Солодкі ласощі для дітей та дорослих 
ласунів. Можливо, підійде людям із підвищеною кислотністю. 
 

925. 

 

Superbec, Канада 
(ран/0,6/120-200/окр/червоний) 
Сорт характеризується дуже потужними рослинами та відмінною врожайністю. 
Плоди, гладкі, м'ясисті, соковиті, без тріщин. Хорошого, солодкуватого 
ароматичного, насиченого смаку з темно-червоною м'якоттю. Час зберігання 
насіння прострочено, буде обновлено для каталога, в наступному році. 
 

926. 

 

Sweet as Linda (Солодкий як Лінда), США 
(Серед-ран/1,5+/20-30/рожев/округл/см=5/ур=5+) 
Середньоранній, суперурожайний (у штучному обчисленні) сорт. Рослина висотою 
1,5 м. У кожній китиці до 25 круглих, рівних і гладких плодів рожевого забарвлення, 
вагою до 30 г. Плоди дуже солодкі (5 балів), в міру щільні, не схильні до 
розтріскування на кущах. Але консистенція цих плодиків така щільна, що при 
розкушуванні незбираного плоду вони можуть легко «стріляти» убік. 
 



927. 

 

Sweet Casady (Солодкий Кеседі), США 
(ран/1,8/20-50/удл/червоний-строкат) 
Супер сорт селекції Тома Вагнера. Приголомшливі «плоди-мізинчики» червоного 
кольору, із золотистими смужками, дуже смачні, солодкі. Оригінально виглядають у 
банках. Сорту за всіма параметрами нами поставлені найвищі бали. 
 

928. 

 

Sweet Cream (Солодкий крем) 
(серед/1,7/30-60/подовж/строкат/см=5+/ур=5)  
Високорослий, середньостиглий, дуже врожайний сорт. Плоди не великі, 
подовженої форми, вагою до 60 г, стійкі до розтріскування та хвороб. Спочатку 
світло-жовті з червоним та зеленим, потім жовто-червоно-оранжеві, дуже 
декоративні. Кущі, повністю завантажені врожаєм, виглядають чудово. Один із хітів 
серед дрібноплідних сортів. Дуже солодкий та солодкий фруктовий смак. Плоди 
після збирання можна зберігати протягом тривалого часу. 
 

929. 

 

Sweet Lee (Солодкий Лі), США 
(серед/1,5/100-200/окр-плоск/рожев) 
Середньостиглий, середньорослий (заввишки 1,5 м), високоврожайний сорт. 
Картопляний лист. Плоди рожеві, плоскоокруглі, м'ясисті, малонасіннєві, масою 
100-400 гр. Смак солодкий, чудовий, 5 балів. За кордоном дуже хвалять повний 
солодкий смак. 
 

930. 

 

Sweet Ozark Orange 
(СР-пізнь/1,8-2,0/260-600/окр-плоск/помаранч/см=5/ур=5)  
Високорослий, середньопізній сорт із потужними кущами. Кущі цього сорту у нас 
росли в тіні, де мало сонця і дуже поганий і кислий ґрунт. Можливо, на сонці та 
нормальній землі параметри покращаться, а поки що описую те, що вийшло. Плоди 
великі та дуже великі, насиченого помаранчевого кольору, дуже щільні. М'ясисті, 
малонасіннєві, м'якоть динної консистенції абрикосового кольору. Смак складний, 
повний, багатий, насичений, з м'ясною м'якоттю та чудовим солодким смаком. 
Нещодавній сорт виведений Семом Уомаком із сортів «Dr. Wyche's Yellow» + 
«Strawberry German Red».  

931. 

 

Sweet Pea Currant (Солодкий Запашний Горошок) 
(св-ран/2,0/5/кругл/червоний) 
Плоди червоного кольору розміром з маленьку горошину. Китиці складні, з 
неймовірною кількістю квіток і маленьких помідорок. Солодкий смак! Дуже 
привабливий для дітей. Фітофторостійкий. Плодоношення до глибокої осені та в 
будь-яких погодних умовах. Є окультуреним диким томатом. Цей сорт вирощувався 
у Росії ще наприкінці 19 століття! Формувати (пасинкувати) марно. Дуже добре 
росте у підвісному кашпо. Найпишніше та довге цвітіння серед томатних сортів. 
Час зберігання насіння прострочено, буде обновлено для каталога, в 
наступному році. 

932. 

 

Sweet Scarlet Dwarf (Солодкий Червоний карлик) 
(серед/1,0/200-350/окр-плоск/червоний) 
Середньостиглий, невисокий, урожайний сорт. Зморшкувате картопляне листя. 
Плоди великі, вагою до 350 гр., Округло-плоскі, червоного кольору, гладкі, з 
ребринками у плодоніжки. Складний, чудовий, інтенсивний смак, дуже ароматний. 
 

933. 

 

Sweet Tooth (Солодкий Ікло) 
(серед/1,7/100-200/подовж/строкат)  
Високий, середньостиглий, високоврожайний, тривалого плодоношення, дуже 
хороший сорт Бреда Гейтса, з Кабаньої ферми. Максимальна вага плодів, яку ми 
зустрічали, 300 г. Чудовий, оригінальний та красивий сорт. Плоди чудового 
освіжаючого смаку із насолодою. Оновлено насіння, відібрано від мутації 
відповідно фотографії. 
 
 



934. 

 

Sweetie Beefsteak (Найсолодший Біфштекс) 
(серед/1,0/300-400/окр-плоск/рожев/см=5/ур=5) 
Середньостиглий, середньорослий, дуже врожайний сорт. Великі, красиві, яскраво-
рожеві, соковиті плоди з прекрасним, насиченим, солодким смаком. Який нікого не 
залишить байдужим. Маса плодів 300 - 400 гр., Деякі можуть досягати ваги 1 кг. 
Невеликі насіннєві камери з малою кількістю насіння. Дуже висока врожайність та 
підвищена стійкість до фітофтори. 
 

935. 

 

Swing Ting Grape 
(ран/2,0/10г/слив/червоний/см=5+/ур=5+) 
Ранній, індетермінантний, дуже врожайний сорт. Супер! Плоди червоні, блищать 
немов лаковані, зібрані в гроно по 12 гарних плодів. Чи не тріскаються і ніколи не 
гниють. Чарують Вас не лише своїм виглядом, а й дуже солодким, приємним смаком 
на 5 балів. Вони щільні, так що при розкушуванні хрумтять як горішки. 
 

936. 

 

Sylvan Gaume (Сільван Гом) 
(серед/1,8/400-800/окр-плоск/червоний) 
Sylvan Gaume (Сільван Гом) 
Високорослий (висотою 1,8 м), середньостиглий, великоплідний, високоврожайний 
сорт. Старий сімейний сорт з Канади. Плоди плоскоокруглої форми. Великі яскраво-
червоні м'ясисті і сочні одночасно, плоди з невеликою кількістю насіння зростають 
вагою 400-800гр., і більше. Дуже, надзвичайно врожайний, один із найкращих в 
сезоні, всі плоди одномірні, гіганти. У нас були до 800 грн. Пружні, яскравого 
червоного забарвлення, м'ясисті плоди з чудовими томатними смаковими якостями 
на 5+ балів. 

937. 

 

Sylvan Gaume Yellow (Сільван Гом жовтий) 
(серед/1,8/250-800/окр-плоск/помаранч) 
Середньостиглий, високорослий, урожайний сорт з картопляним листям. Плоди 
красиві, великі, яскраво-жовтогарячі, м'ясисті, дуже добре збалансованого смаку, з 
насолодою. Насиченого кольору м'якуш. Один із найкращих серед аналогів. 
   

938. 

 

Тайга (Тайга) 
(серед/1,5/250-500/серц/багатокольор/см=5+/ур=5+) 
Новий сорт 2019 року від Karen Olivier. Середньостиглий, високий, дуже врожайний 
сорт із картопляним листом. Відмінний урожай протягом усього сезону, до 
заморозків. Гарні триколірні плоди, м'ясисті, щільні, помірно соковиті, 
багатокамерні, з малою кількістю насіння. Смак чудовий, насичений, солодко-
гострий, з присутністю фруктових ноток, на 5 + + балів, і насиченим солодкуватим 
ароматом. Чарівний сорт 
 

939. 

 

Tamina (Таміна), Німеччина 
(ран/1,2/60-120/округл/червоний/см=4+/ур=5)  
Ранній, середньорослий, високоврожайний сорт. Виведений 1980 р. у Німеччині. З 
того часу став популярним у багатьох країнах. Картопляне листя і потужні, невисокі 
кущі. Підвищена хворобостійкість, листя без ушкоджень. Дуже високий урожай. 
Плоди круглі, дрібні, червоного кольору, щільні, але не жорсткі, з міцною шкіркою, 
транспортабельні, ідеальні для консервації. Мають 2 насінні камери, та соковиту 
м'яку м'якоть. Смак фруктовий, кисло-солодкий, збалансований, відчувається і 
насолода, і кислинка. Сорт ранній, але дуже смачний. Вирощується як у теплиці, так 
і у відкритому ґрунті. 
 
Цей сорт також має іншу назву – Matina (Матина). Тобто, Tamina = Matina. 

940. 

 

Tapi Tom (Тапі Том), США 
(Серед/1,5/150-200/окр/рожев) 
Висота рослин 1,2-1,5м. Врожайний, середньостиглий. Плоди насиченого рожевого 
кольору, вагою до 200 г, м'ясисті, з товстою та дуже щільною оболонкою, 
відмінного смаку на 5 балів, не тріскаються, не течуть, лежкі. Ідеальний сорт для 
далекого перевезення, та ринкової торгівлі, один із найкращих ринкових сортів. 
Така щільність рожевих плодів надзвичайно рідкісна. 
 
 



941. 

 

Taps (Сортовий, Марочний) 
(серед/1,8/200-600/плоск/червоний-рожев) 
Taps (Сортовий, Марочний) 
Ідеальний товарний сорт, найвищих якостей. Середньостиглий, високорослий 
(висота куща 1,8 м), великоплідний сорт. Плоди великі, вагою 200-600 гр., плоскі, 
щільні, досить соковиті біфштекси, яскраво забарвлені, без плям та тріщин. 
Насиченого рожевого кольору та чудового смаку. Дуже солодкий, з відмінним 
балансом кислот та цукрів. Гарний, дуже рідкісний сорт. 
 

942. 

 

TC Jones (ТС Джонс) 
(серед/1,5/240-400/окр-плоск/жовт//вк=5+/ур=5) 
Сімейна реліквія з Кемберленд округу в штаті Кентуккі. Вирощувалась сім'єю 
Джонс більше трьох поколінь. 
Жовті плоди з рожевою шапочкою на верхівці та унікальною текстурою м'якоті. 
Вони неймовірно соковиті, і дуже смачні, наче напій для вгамування спраги та 
голоду. Плоди дають прозорий сік як вода з дивовижним томатним смаком. 
Хороший баланс кислоти та солодощі. Сік добре відокремлюється від м'якоті. І 
головне плоди не течуть при зберіганні, чудово тримають форму, гарні та товарні. 
 

943. 

 

Tee Phen (Ті Фен) 
(Серед-ран/1,5/250-500/окр-плоск/рожев) 
Середньорослий, середньо-ранній, дуже врожайний сорт. Лист картопляний. 
Насичено-рожеві, гарні плоди із чудовим смаком. Усередині рожево-рожевий, дуже 
м'ясистий, зі світлими прожилками, багатокамерний, насіння достатньо. Смачний, 
соковитий, солодкий із кислинкою, приємно-ароматний. Оцінка за смак та 
врожайність по 5 балів. Підвищена стійкість до хвороб. Зав'язується за будь-якої 
погоди. Сорт куплений у США. Добре переніс посушливе та спекотне літо 2018 
року. 
 

944. 

 

Tennessee Green (Зелений Теннессі) 
(св-ран/0,5/50-140/окр-плоск/зел/см=4/ур=5) 
Понад ранній, низькорослий, дуже врожайний сорт. Штамбовий карлик, 
прямостоячі кущі, врожайність вища за слова. Великі та складні кисті до 15 плодів, 
іноді спарені. Плоди жовто-зелені, соковиті, смак із кислинкою, із сіллю будуть 
якраз. 
 

945. Tennessee Heirloom (Фамільний Теннессі) 
(серед/1,7/200-500/окр-плоск/рожев/вк=5/ур=5) 
Високорослий, високоврожайний сорт з картопляним листям. 
Стара сімейна реліквія, отримана від Філіпа Медоуза, чия родина в Середньому 
Теннессі вирощувала його принаймні з 1890-х років. Частий переможець конкурсів 
із дегустації томатів. Прекрасно підходять для домашнього саду. Смак глибокий, 
сильний, томатний, із помітною кислотністю, але не кислі. Із сіллю будуть смачніші. 
Смакові якості та врожайність по 5 балів. 
 

946. 

 

Tennessee Suited (Теннессі Відповідний, Теннессі Відповідний) 
(серед/0,9-1,2/100-230+/окр-плоск/красн-син-строкат/см=5/ур=5) 
Середньостиглий, середньорослий, високоврожайний сорт, тривалого до заморозків 
плодоношення. Сорт 2016 з проекту Dwarf. Рослини мають зморшкувате листя. 
Плоди красиві, фіолетово-темно-рожеві із зеленими штрихами, середнього розміру, 
вага 100 - 230 гр., Округло-плоскі, щільні. Багатокамерні, м'ясисті, з насиченим, 
багатим, солодким, фруктовим смаком та дуже приємним ароматом. За врожайність, 
красу плодів та їх смак ми поставили сорту по 5 балів. 
 



947. 

 

Tennessee Surprise 
(серед/1,5/200-350/окр-плоск/біколор/см=5+/ур=5) 
Високорослий, високоврожайний, середньостиглий сорт. В описі США, плоди 
мають вагу до 700 гр. У нас поки що вийшли в 2 рази менше. 2017 на гіганти 
виявився зовсім неврожайний. Плоди дуже красиві, рожево-жовтогарячі, м'ясисті, 
багатокамерні, соковиті, чудового солодкого смаку. 
 

948. 

 

Tennessee Sweet (Солодкий Теннессі) 
(серед/1,8/230-400/окр-плоск/рожев/см=5/ур=5) 
Середньостиглий, високорослий, високоврожайний сорт. Насіння цього сорту було 
послано Гарі Ібсену в 2003 році садівником з Теннессі, який стверджував, що вони 
були в його сім'ї не менше 50 років. Рослини з картопляним листом та чудовим 
урожаєм прекрасних плодів. Плоди рожеві, без плям, округло-плоскі, з ребринками 
від плодоніжки, великі, вага 230 - 400 гр., Лежкі, не гниють і не тріскаються, 
дозрівають дружно. Чудовий смак, м'який, солодкий з кислинкою, приємний аромат. 
Насіння цього сорту куплено нами в Німеччині. 
 

949. 

 

Terhune (Терхун, Терхан) 
(серед/1,8/200-500/окр-плоск/рожев/смак=5+/ур=5)  
Високорослий, середньостиглий, високоврожайний, чудовий сорт. Є припущення, 
що цей сорт – один із рожевих Брендівайнів, але історія цього сорту така заплутана, 
що без ДНК експертизи це не встановити. Схожий на еталонний Brandywine, але 
більш врожайний. 
Потужні рослини, з міцними вертикальними стеблами, з гарним утриманням плодів і 
з картопляним листям. Плоди середнього та великого розміру, вагою 200 – 450 гр., 
багатокамерні, малонасіннєві, щільні. Аромат збалансований, від дуже гарного до 
визначного. М'ясисті, дуже соковиті, солодкі, смачні. Коли після півтора місяця 
посухи пройшли триденні дощі, на кількох стиглих плодах з'явилися тріщини на 
вершинах плодів.  

950. 

 

Teton de Venus (Сосок Венери) 
(серед/1,8 /200-250/серд/червоний/см=5/ур=5)  
Високорослий, середньостиглий, високоврожайний сорт. Плоди дуже гарні зовні. З 
гострим, трохи загнутим носиком, із глянсовою яскраво-червоною шкіркою. А 
м'якоть рожева, дуже солодка, м'яка та соковита, масляниста, багатого чудового 
смаку. Дуже цікава форма з  точки зору назви сорту. Чудовий сорт! Сорт 
італійського походження, але насіння куплене нами у Бельгії. 
 

951. 

 

Teton de Venus-2 
(серед/1,5/90-250/удл/червоний/см=4-5/ур=5) 
У Росії поширюється ще одна версія сорту Teton de Venus, яка зовсім не схожа на 
оригінальний сорт. Високорослий, середньостиглий, високоврожайний сорт. 
Красива м'ясиста сливка з невеликим "соском" на вершині плоду. Відмінний смак, з 
фруктовим відтінком та помітною кислинкою. Чудовий сорт. 
15грн. 

952. 

 

Teton de Venus Beatrix (Сосок Венери Беатрікс) Польша. 
(серед/1,8/300-800/серд/рожев/см-5 
Високорослий, висотою до 1,8м. Середньоранній, рослини із тонкими пагонами. 
Плоди 300-800гр., красивої серцевидної форми, рожевого кольору, м'ясисті, 
чудового смаку на 5 балів, солодкі. 

 



953. 

 

Texas (Техас) 
(СР-ран/1,0/230-620/окр-плоск/помаранч/см=5+/ур=5+) 
Один із найкращих сортів у сезоні. Плоди захоплюють насиченим зовні і всередині 
абрикосовим кольором і тонкими штрихами червоного. Чудовий смак без кислоти. 
Дивовижна щільність плодів, рідкість для помаранчевих великоплідників. І ще, у 
цього сорту надзвичайно низька висота рослини для помаранчевих біфів. Усі кущі у 
нас були максимум 1 метр заввишки, а більшість – 0,7 м. Не сорт, а казка. 
 

954. 

 

Texas Star (Зірка Техасу), США 
(серед/2,0/250-1,2 кг/окр-плоск/біколор) 
Дуже рідкісний сорт. Загальний улюбленець сезону. Плоди жовто-рожеві, високих 
смакових якостей, їх просто шкода було їсти. Як і інші двокольорові, наша гордість 
та наш улюбленець. Час зберігання насіння прострочено, буде обновлено 
для каталога, в наступному році. 
 
 

955. 

 

Texwine 
(серед/1,0/250-450/окр-плоск/рожев/см=5/ур=5)  
Сорт отриманий в результаті схрещування Brandywine і Neves Azorean Red, 
селекціонером Біллом Джефферсом. Створювався для жаркого та посушливого 
клімату. Середньостиглий, високоврожайний сорт. Низькі густі кущі, обвішані 
плодами. Плоди рожеві, великі, вагою 250-450 гр., щільні, округло-плоскі. 
Відповідно до історії сорту, їхня вага може досягати 1,5 кг. М'ясисті, соковиті, 
багатокамерні. Відмінний, солодкий із кислинкою, смак, на 5 балів. Аромат 
приємний, помірний. Насіння цього сорту куплено нами у Франції. 

956. 

 

The Dutchman (Голландець) 
(серед/1,5+/200-1200/округ-плоск/рожев/см=5/ур=5) 
Сімейна реліквія однієї з сімей Амішів, відома частина історії якої починається з 
1920 року. Високорослий, середньостиглий, урожайний сорт. Потужні стовбури 
мають здорове листя. Великі, ребристі, рожеві плоди з невеликою кількістю насіння 
виростають до 1,2 кг. М'ясисті, маслянисті, соковиті. Відмінний, солодкий, добре 
збалансований смак на 5 балів. У закордонних любителів теж лише позитивні 
відгуки. 
 

957. 

 

The Grinch 
(серед/1,8/10-15/слив/зелений/см=5+/ур=5+)  
Високорослий, середньостиглий, високоврожайний сорт із потужними кущами. 
Останній сорт селекції Keith Mueller. Зелені плоди з блискучою шкіркою, майже 
прозорі як аґрус, краплеподібні. Соковита м'якоть, дуже солодкий смак, щільні, 
хрусткі при розкушуванні, дуже смачні. Оптимальний час збирання плодів, коли 
плоди покриються янтарним рум'янцем, тоді смак буде найкращим. Ласощі для 
дітей та гурманів. 
 

958. 

 

The Thong (Стрінги) 
(серед/0,8/170-470/окр-плоск/строкат/см=5+/ур=5)  
Низькорослий, середньостиглий, урожайний сорт. Плоди щільні, дуже гарні. На 
темно-червоно-фіолетовому зелені смуги. Дуже насичений темно-червоний колір 
м'якоті. Чудовий, гострий, насичений смак із фруктовою ноткою та помітною 
кислинкою. У кистях до 15 плодів. Безпроблемний, уваги та пасинкування не 
вимагає. 
 

959. 

 

Thorburn's Terra Cotta (Терра Котта Торбурна), США 
(СР-ран/1,5/70-140/округ/коричн/ск=5/ур=5)  
Середньоранній, високий, високоврожайний, стійкий до хвороби сорт. 
Представлений у каталозі Торбурна ще 1893 р. Неймовірний смак, колір та історія. 
Один із найцікавіших помідорів, які ми вирощували в сезоні 2019. Плоди красиві, з 
медово-коричневою шкіркою, округлі, пружні, не тріскаються, без гнили, невеликі, 
вагою 70 – 140 гр. Дуже ароматні, з оранжево-зеленою або червоно-фіолетовою 
м'якоттю, та зеленим насіннєвим гелем, соковиті. Смак фруктовий, насичений, 
солодкий із кислинкою, збалансований, відмінний, на тверді 5 балів. 
 



960. 

 

Tidwell German (Тідвелл Герман, Німецький Тідвелла) 
(серед/1,8/до 1кг+/окр-плоск/рожев)  
Високорослий, середньостиглий, понад урожайний. Один з найбільш врожайних та 
великоплідних сортів. Багато плодів із вагою 600 – 800 гр. Сорт показав себе досить 
стійким до грибкових та вірусних хвороб. Густо-рожеві, рівні та красиві плоди, дуже 
високої якості та смаку. 
Tidwell це прізвище. І, мабуть, правильніший переклад назви – Німецький Тідвелла.  
 

961. 

 

Tiffen Mennonite, США 
(серед/1,8/250-600/окр-плоск/рожев/см=5/ур=5) 
Любителі, які вирощують його, не просто так вважають цей томат одним із 
найсмачніших. Сорт – переможець в американському конкурсі 2003 року, за 
найкращий смак. Високорослий, високоврожайний, середньостиглий, з широким 
картопляним листям. Сорт-реліквія, що в минулому вирощувався Меннонітами 
(релігійна секта) зі штату Вісконсін. Великі м'ясисті, соковиті плоди з солодким, 
збалансованим, відмінним смаком і насиченим ароматом, вагою до 600 гр. Томат 
великоплідний, гарний, чудового смаку. Дуже висока врожайність. У 2018р. на 
момент підрахунку плодів, що зав'язалися на одному кущі (15.7.18), зав'язав 31 
великий плід у 7 гронах. У посуху 2018 року чудово зав'язував плоди. Щоправда, на 
початку вересня, коли рослинам уже категорично не вистачало води, у насіннєвих 
камерах з'явилися невеликі порожнечі. Але кущі трималися чудово. Стиглих плодів 
багато, відразу все не зїсти, а для виготовлення соків та інших томатопродуктів, 
чудово! 

962. 

 

Tiger Paw (Лапа тигра) 
(серед/1,2/100-150/окр-плоск/жовт/вк=5/ур=4) 
Середньорослий, середньостиглий, урожайний сорт. Плоди кремово-жовті, на 
верхівці рожеві промені, ефект прозорості. Чудова консистенція, смак насичено-
фруктовий із насолодою. 
 

963. 

 

TIP-L-CROP 
(Серед/2.0/120-200/окр-плоск/червоний.) 
Помідорний дерево. У високій, просторій, «зимовій» теплиці, що опалюється, за 
півтора-два роки його можна виростити як гігантське «помідорне дерево». З 
пагонами довжиною 10 метрів, з площею крони 40 - 50 м2, і кількістю плодів, що 
обчислюється тисячами штук. Причому перші 7 – 8 місяців рослинам не дають 
плодоносити, а тільки формують як томат-дерево. Решта часу, це період 
плодоутворення та плодоношення. У відкритому ґрунті росте як звичайний 
високорослий томат. Потужні, високі кущі, чудова врожайність. Насичено 
забарвлені плоди, з гарним смаком і ароматом, і високими ринковими якостями.  
Час зберігання насіння прострочено, буде обновлено для каталога, в 
наступному році. 

964. 

 

Tlakolula (Тлаколула) 
(Середн/1,8/150-200/груш-ребр/рожев) 
Дуже старий сорт, який отримав свою назву за назвою мексиканського міста, звідки 
було поширене насіння цього сорту. Помідори витонченої грушоподібної форми, з 
сильно вираженою ребристістю, яскраво-рожеві. Динна ламка м'якоть із 
порожнечами. Смак від хорошого до чудового. Не томат, а квітка. 
 

965. 

 

Tasmanian Chocolate (Тасманский шоколад), Dwarf 
(сред/0,60-0,70/150-300/окр-плоск/красн-коричн) 
Плоди насиченого червоно-коричневого кольору, плоско-округлі. Чудовий і 
яскравий, насичений смак із невеликою кислинкою. Один із 9 карликів 2011 року. 
Сорт отриманий схрещуванням відмінних сортів: New Big Dwarf та Paul Robeson 
(Поль Робсон). Штамбовий кущ. 



966. 

 

 

Todd County Amish (Аміш округу Тодд) 
(серед/1,8+/300-800/окр-плоск/рожев/см=5/ур=5+) 
Індетермінантний, середньостиглий, високоврожайний сорт. Кущі високі, але не 
дуже широкі, добре облистнені. Плоди великі та дуже великі, рожевого кольору 
зовні та всередині, акуратні, без тріщин. М'ясисті, багатокамерні, дуже соковиті, 
смачні, з насолодою та кислинкою, з приємним ароматом. До кінця серпня висота 
кущів у відкритому ґрунті досягла висоти 2,2 м. Ріс не в кращому місці, але показав 
свої найкращі якості. Дуже врожайний, соковитий, м'ясистий, смачний, можливе 
найкраще використання - виготовлення соків та їжа свіжими. А ось що пише про цей 
сорт Гарі Ібсен, у якого ми купили насіння: «... Ці чудові томати дійсно прекрасні, 
важкі та м'ясисті. Вони мають суцільну рожеву м'якуш, дуже мало насіння. Солодкі, 
з дуже невеликою кількістю кислоти та прекрасним, багатим смаком. Чарівний 
томат, який росте дійсно добре в нашому холоднішому кліматі Пенсільванії. Плоди 
в середньому мають 1 фунт ваги (до 2 фунтів), дуже акуратні, з мінімальним 
розтріскуванням для такого великого розміру. Я дуже вражений". 
   

967. 

 

Tomande (Томанде), США 
(серед/1,8/170-280/окр-плоск-ребр/червоний/см=5/ур=5)  
Високорослий, середньостиглий, високоврожайний сорт. Плоди насичено-червоні, 
блискучі, м'ясисті та соковиті одночасно, щільні з чудовим смаком. З окремих, 
швидше за все, махрових квіток, виросли плоди 750 гр. У розрізі плоди схожі на 
квітку, що розпустилася. 
 

968. 

 

Tomarindo multicolor (Томариндо мультиколор) 
(ран/1,2/10-15/сливка/строкат/см=5/ур=5).  
Середньорослий, ранній, дуже врожайний та дуже гарний сорт. У китицях до 10 
плодів, їхня вага 10 – 15 гр. якщо покласти на ваги, а на «око» здаються більшими. 
Плоди яскраві, красиві, фіолетово-червоні із зеленими смужками. Щільні, при їжі 
хрумтять, солодкі, чудово смачні! Ідеальні в банку - точно не лусне! Дуже довго 
зберігаються без втрати якості. 
 

969. 

 

Tomaten Baum (Томатне дерево), Німеччина 
(серед/2,5/100-120/окр-плоск/червоний) 
Насіння цього сорту привезено з Німеччини у магазинній упаковці. Сортів, що 
зазначаються, як «Томатне дерево», досить багато. Цей сорт став популярним серед 
багатьох наших знайомих, через врожайність, хворобостійкість та невибагливість до 
умов вирощування. Ми роздали на випробування кілька подібних сортів. Цей сорт у 
всіх виявився найкращим і інтенсивно плодоносив до заморозків. Рекомендуємо всі 
пагони ретельно і рівномірно підв'язувати віялом, зі зростанням куща на високу 
шпалеру, на паркан, до стіни будинку. Не пасинкувати. І тоді у Вас справді буде 
томатне дерево, на заздрість усім сусідам. За його плодоношенням ми спостерігали 
та порівнювали 3 роки. Смакові якості дуже добрі. Плоди лежкі та досить щільні. 

970. 

 

Tomato (Томат) 
(СР-пізнь/1,8/600-1000/окр-плоск/червоний) 
Середньо-пізній, великоплідний та високорослий (висота куща 1,8 м) сорт. 
Величезні потужні кущі, з найбільшими та найкрасивішими плодами плоско-
округлої форми, з легкою ребристістю, насиченого червоного кольору, без жодної 
цятки, з гарними реберцями, дуже м'ясистою м'якоттю. Плоди дуже смачні, мають 
гармонійний кисло-солодкий смак. Всі плоди великі (масою 600-1000 гр.), деякі 
сягають ваги вище 1 кг. В'яже та плодоносить до заморозків, і в теплиці та в ОГ 

971. 

 

Tomatoberry (Томатоягода, Полуничка) 
(серед/2,0/20/серц/червоний) 
Високорослий (висота рослиндо 2 м.), високоврожайний, з гарними плодами – чері у 
формі полунички. Чудовий сорт з красивими, яскравими, дуже смачними, 
солодкими, щільними, лакованими плодами. Грона довжиною понад 50 см, з 
кількома десятками плодів. Формувати кущ можна в 3-5 стебел. Врожайність 
надзвичайно висока. Вага плодів 15-25 гр. 



972. 

 

Tonnelet (Тоннелет), Бельгія 
(СР-пізнь/1,8/40-80/подовж/червоний строкатий/см=5/ур=5) (53 гр.) 
Високорослий, середньопізній, високоврожайний сорт. Дуже сильні рослини. Плоди 
блискучі наче лаковані, покриті золотистими штрихами. М'ясисті та пружні, дуже 
смачні, ідеальні для консервації. Добре переносять транспортування. 
 

973. 

 

Top model (Топ модель) 
(Серед/0,7/200-300/окр/помаранч/см-5/вр-5+) 
Сорт середньозрілий, низькорослий (заввишки 60 см), високоврожайний. Рослина 
штамбова. Плоди округлі, слаборебристі із товстою оболонкою, гладенькі, без плям, 
без тріщин, красиві як іграшки, масою 200 – 300 гр. Забарвлення зрілих плодів 
помаранчеве. Плоди солодкі, дуже смачні. Поєднуючи в собі чудовий зовнішній 
вигляд, чудові смакові якості на 5 балів, та стабільно високий урожай, сорт порадує 
будь-якого городника. Також радує і дуже висока урожайність. 
 
 

974. 

 

Topol (Тополь), Болгарія 
(серед/1,5/250-500/окр-плоск/червоний) 
Середньостиглий, високорослий, урожайний. Плоди плоскоокруглі, великі, 400 гр. і 
більше. Насиченого червоного кольору зовні і зі світлими прожилками всередині 
плода. Дуже м'ясисті, соковиті, смачні. Дуже красивий та чудовий сорт. Дуже 
врожайний. Насіння у плоді мало. Відмінні смакові якості. 
    
 

975. 

 

Tree Colors Green (Триколор Зелений) 
(серед/1,5/180-400/окр-плоск/біколор/см=5/ур=5) 
Середньостиглий, високорослий, високоврожайний сорт. Плоди дуже красиві, 
червоно-жовто-зелені, середньої густини. М'ясисті, багатокамерні, досить соковиті, 
чудового, солодкого, фруктового смаку. Насіння цього сорту надіслано нам із 
Франції, але його походження поки невідоме.  

976. 

 

Trenton's Tiger (Тигр Трентона) 
(серед-пізнь/1,5/80-120/подовж/строкат-біколор) 
Сорт Бреда Гейтса. Висока, врожайна, тривалого плодоношення. Щільна м'ясиста 
м'якоть і м'який солодкий смак. Плоди придатні для консервації та інших видів 
переробки. 
 

977. 

 

Tres Cantos (Трес Кантос, Три пісні), Іспанія 
(Серед/1,8/120-200/серц/рожев) 
Високорослий (висота рослини 1,5 м), середньостиглий, дуже врожайний сорт. 
Плоди невеликі акуратні, красиві рожеві серця із середньою вагою 150 гр. М'ясисті, 
багатокамерні, досить щільні, соковиті, смачні, солодкокислі. Насіння достатньо. З 
таких плодів виходить чудовий салат із цибулею та сметаною (або олією). Салати з 
цибулею із суто солодких томатів, особисто мені не подобаються. 
 

978. 

 

Tri-color (Трьохколірний) 
(серед/1,8/320-650/трьохцв/окр-плоск-ребр) 
Високорослий, високоврожайний, середньостиглий сорт. За всіма параметрами: 
красою, врожайністю та смаком плодів, ми поставили цьому сорту вищі бали. І він 
їх гідний. М'ясистий, соковитий, смачний, запашний. Триколірність плодів 
проявляється в процесі дозрівання, а дозрілі плоди, двоколірні. 
 



979. 

 

True Colours   
(серед/1,5/250- 450/серд/багатоколірний/см-5/вр-5) 
 Ще один новий сорт від відомого канадського селекціонера Karen Olivier, яка 
займається розведенням та відбором сортів для серії томатів True North (Істинна 
Північ) - True Colours (Істинні Кольори). 
Великий помідор у формі серця з веселкою; жовто-зелена м'якоть з яскраво-
фіолетовими та рожевими цятками. Самі рослини високі, з дуже тонким листям 
картоплі. Дуже м'ясистий помідор із дуже невеликою кількістю насіння, вразить вас 
своїм смаком та красою. Твердий, але соковитий. Не надто солодкий, скоріше 
чистий томатний смак. При повному дозріванні вони більш солодкі, фруктові та 
середньої м'якості. Рослини урожайні на 5 балів. Це один із найкрасивіших 
помідорів у формі серця, Використовується для свіжої їжі, бутербродів чи соусу, це 
домашній продукт.  
Карен Олів'є спеціалізується на рослинах томатів з картопляним листом і всі її сорти 
- це справжній витвір мистецтва. Вони були виведені Карен у Канаді і підходять для 
північних садів. 

980. 

 

Taxi (Таксі) 
(ран/0,5/70-140/окр/жовт) 
Понад урожайний сорт. Цей сорт ми вже вирощували 18 – 19 років тому. Але у 2014 
році він знову до нас потрапив, але вже з Канади. І знову сподобався. Плоди красиві, 
яскраві, кущі, дуже загружені плодами, виглядають дуже красиво. Смак плодів не 
дуже солодкий, але досить добрий. Буде добрий і в консерваціях, і в салатах. 
Урожайність просто чудова 
 
 

981. 

 

Tsindao (Qingdao, Ціндао), Китай 
(Середн/1,2/200-350/округл/чорн) 
Середньорослий, високоврожайний сорт. Кущі не загущені. Плоди великі, темно-
коричневі, вага до 400 г, плоскоокруглі. Винятково солодкі, смачні, ароматні, дуже 
соковиті. Час зберігання насіння прострочено, буде обновлено для 
каталога, в наступному році. 
 

982. 

 

Tundra (Тундра) 
(серед/1,7/300-700/окр-сердц/чер-фіол/см-5/вр-5) 
 Ще одна красуня у формі серця від канадського селекціонера Карен Олів'є з її серії 
True North. 
Високорослий, високоврожайний сорт. Червоно-фіолетове серце вагою до 800гр. 
Насичено-фіолетовий інтер'єр із прозорою шкірою. Рослини з листям картопляного 
типу. У нас перша дегустація, смак був гірший, пізніші були смачніші, ми поставили 
йому гарантовані 5 балів. Глибокий, чудовий насичений смак, м'якуш Ніжний і 
соковитий, що тане в роті як морозиво, але не надто солодкий, мало пустот і геля, а 
якщо іще підсолити, то смачніше. Ідеальний для томатних соусів чи свіжої їжі. Дуже 
гарний сорт у всіх відношеннях. 
 

983. 

 

Turkey 
(серед/1,8/350-700/окр-плоск/рожев/см=5+/ур=5+)  
Рідкісна турецька сімейна реліквія, але насіння куплене в США. Індетермінантний, 
середньостиглий, високоврожайний сорт з картопляним листом. (За твердженнями 
зарубіжних фахівців, томати з картопляним листом більш холодостійкі). Усі плоди 
дуже великі, дрібних немає. Чудові рожеві біфштекси, з невеликою кількістю 
насіння, солодкі, соковиті, чудового, багатого, насиченого смаку та приємного 
аромату. Один із найкращих сортів сезону. Придатний для вирощування у теплиці. 
 



984. 

 

 

Turnip (Репа), США    
(серед/1,8/250-500/серц/червоний/см=5/ур=5) 
Високорослий, середньостиглий, високоврожайний сорт. Супер-сорт! Висота на 
18.7.21 склала від 162 до 193 см. Кущі високі, листя вузькі, стебла середньої 
товщини і тонкі, але їх багато, тому кущі середньої загущеності. На 20.6.21 кущі 
сформували по 15 – 17 квіткових китиць. Дуже врожайний, добре зав'язує плоди на 
спеку. У сезоні 2021 року перші плоди почали з'являтися 11 - 14 липня. Зовні плоди 
насиченого червоного кольору з чистою, блискучою, глянсовою шкіркою, без плям і 
тріщин, серцеподібні, витягнуті, з невеликими реберцями. Великі можуть досягати 
ваги 500гр. і більше. У розрізі червоно-рожеві, дуже соковиті, м'ясисті, 
багатокамерні, маслянисті, мають багатий солодкий смак з гармонійною кислинкою. 
Дуже приємний аромат із фруктовим відтінком. Садити бажано не загущаючи, на 
добре освітлені місця. Для їжі свіжими, давайте плодам повністю дозріти. І нехай 
вас не введе в оману насичено-червоний колір їхньої шкірки. Оптимальний час 
збирання плодів вам доведеться визначити самостійно. 
Кількість насіння обмежена.   Фасівка 10 насінин. 
 

985. 

 

Tuxhorn 
(серед/1,2/300-720/окр-плоск/біколор/см=5+/ур=5+) 
Американська реліквія зі штату Мен. Середньорослий, середньостиглий, 
високоврожайний сорт. Плоди красиві, оранжево-червоні, одномірно-великі, за 
закордонними даними до 1 кг вагою. У нас найбільший вийшов всього 7, але менше 
300 грн. плодів був. Соковиті, м'ясисті, малонасіннєві. Дуже смачні, солодкі як мед 
та з дуже приємним ароматом. Чарівність і супер! У нас є сорт "Tuxhorn's Red and 
Yellow" (Червоно-жовтий Таксхорна), думаємо це одне й теж. Насіння отримане зі 
США. 

 
986. 

 

Uluru Ochre (Охра Улуру), Австралія 
(серед/1,2/300-450/окр-плоск/жовто-зелений) 
Середньорослий (висотою 1,2 м), середньостиглий, великоплідний (плоскоокруглі 
плоди масою 300-450 гр.), високоврожайний сорт.  Сорт сезону 2015 р. із Проекту 
«Карлики (Гноми)». Зморшкувате листя. Плоди унікального оранжево-зеленого 
забарвлення. М'якуш також двоколірний, оранжево-зелений. Дуже смачні, дуже 
м'ясисті, соку та порожнеч майже немає. Насичений аромат, насичений приємний 
смак. Сорт названий на честь австралійської знаменитості гори Улуру. Як і у 
зеленоплодних сортів, потрібно підібрати оптимальний час збору, і стиглі плоди 
довго не зберігаються. 
 

987. 

 

Uncle E (Дядько Е) 
(серед/1,5/280-500/окр-плоск/рожев/вк=5/ур=5) 
Середньостиглий, високорослий, дуже врожайний сорт. Сімейна реліквія, якій понад 
100 років. Густі та дуже врожайні кущі. Плоди рожеві, одномірно-великі, вага 
ближче до 500 гр., Округло-плоскі. Справжній старовинний томатний смак та 
сильний аромат, які дуже цінуються любителями томатів. М'якуш щільний, а смак 
солодкий, м'який, чудовий, на 5 балів. 

988. 

 

USA Pointue. (Гостроконечник) США  
(серед/1.8/150-250/рожев/рожеві/см-5Ївр-5+) 
Високорослий, середньостиглий і дуже врожайний сорт. Плоди - витягнуті рожево-
малинові сердечка вагою 150-250 гр., смачні і м'ясисті. М'якоть соковита і солодка 
на 5 балів. Сорт салатний, а також використовується для заготівлі (консервування). 
Висота 1,8м.  Врожайний. 



989. 

 

Urbanite (Горожанин) 
(серед/1,8/300-800+/окр-плоск/червоний/см=5/ур=5+)  
Високорослий, середньостиглий, дуже врожайний сорт. Супер потужні кущі, з 
регулярним листям, супер-щільними плодами, можливо, найщільнішими серед 
гігантів. Плоди глянцеві, насиченого червоного кольору, вагою 300 – 800 грн. (За 
зарубіжними даними до 650 гр.). Червоні, м'ясисті, багатокамерні, з невеликою 
кількістю насіння, чудового смаку з насолодою та приємним збалансованим 
ароматом. Можливо пересорт, тому що, за закордонною інформацією, плоди мають 
бути рожевими. А у нас з усіх отриманих насіння виросли яскраво-червоні плоди. 

990. 

 

Ussuri Tiger (Уссурійський тигр) 
(серед/1,5/50-150/округл/жовт-синій)  
Дуже красиві плоди з чудовим, на 5 балів смаком. Соковиті, із незвичайним винним 
смаком. Окремі плоди були до 150 грн, а середня вага 50 - 90 грн. 
 

991. 

 

Valena Pink (Рожевий Валена) 
(серед/1,5/200-550/окр-плоск/рожев/см=5/ур=4-5)  
Високий, середньостиглий (на заході описують як середньопізній), урожайний сорт 
з картопляним листям. Сімейна реліквія Плоди рожеві, великі, вагою від 200 до 550 
гр., Красиві, рівні, добре забарвлені. М'ясисті, соковиті, з відмінним багатим 
ароматом, а солодкість та смак на 5 балів. Цей чудовий сорт має довгу італо-
американську історію, але насіння нами отримане з Канади. 

992. 

 

Valencia (Валенсія) 
(серед/1,2/110-250/округл/помаранч/см=5/ур=5)  
Середньорослий, середньостиглий, дуже врожайний сорт. Сонячно-оранжеві, 
округлі, гладкі плоди, у товстій оболонці, без плям та тріщин. із повноцінним 
томатним смаком. Досить м'ясистий, містить трохи насіння, соковитий, з насиченим 
томатним смаком та приємним ароматом. У будь-який сезон цей помідор є одним із 
найкращих як за ароматом, так і за текстурою. 
  

993. 

 

Varsovia (Варшава) 
(серед/1,5/120-250/окр-плоск/коричн/см=5/ур=5) 
Високий, середньостиглий, урожайний, стійкий до хвороб сорт. Плоди вишнево-
коричневі, округлі, злегка плескаті, середнього розміру, вагою до 250 гр. М'ясисті 
біфштекси, соковиті, солодкі, смачні, з легкими винними нотками. Цей опис 
складено за даними, отриманими з усього 2-х вирощених кущів. З отриманого 
насіння зійшло всього 2 насінини. Крім того, кущі росли в відносно поганому місці. 
 

994. 

 

Vater Rhein (Батько Рейн, Фатер Рейн) 
(середн/1,2-1,5+/230-400/серц/черво/см=5+/ур=5)  
Середньостиглий, середньорослий, дуже врожайний, стійкий, чудовий сорт. 
Малоблистяний, з досить струнким кущем. Висота рослин у 2019 та 2021 роках на 
15 липня становила 180±3 см. На 20.6.21 кожен кущ сформував по 16-17 квіткових 
китиць. Перші плоди почали заспівати у 2019р. 15 липня, 2021р. 16 липня. Плоди 
червоні, глянсові, дуже гарної форми масою 200 - 400 гр. М'якуш яскраво-червоний, 
дуже м'ясистий, щільний, солодкий, з гармонійною кислинкою, дуже смачний, на 5+ 
балів. Насіння практично немає. Сорт названий на честь річки, що протікає в 
Німеччині. Цей чудовий супер смачний та врожайний сорт у нашій колекції понад 
15 років. І в холодний період літа 2019 р., і в холодний і посушливий сезон 2020, і в 
екстремальний сезон 2021 був одним з небагатьох сортів, який як завжди показав 
відмінний смак і високу врожайність. 

995. 

 

Veras Paradeiser 
(Серед-пізн/1,5/300-500/серд/рожев) 
Високий, високоврожайний, великоплідний сорт. За закордонними описами, 
найбільші плоди цього сорту сягають 800 гр. Ми мали плоди 500 гр. Дуже красиві, 
м'ясисті соковиті серця з невеликими гранями, відмінного смаку, з приємним 
ароматом. 
 



996. 

 

Vinson Watts (Вінсон Уоттс), США 
(серед/1,0+/200-500/окр-плоск/рожев/см=5/ур=5) 
Середньорослий (висотою 1,0 м), середньостиглий, великоплідний (маса плоду 200-
500 гр.), високоврожайний сорт. Сімейна реліквія, що у 1956 році з'явилася в окрузі 
Лі, Вірджинія, але вдосконалена 50-річним відбором за смаком, текстурою та 
стійкістю до хвороб Вінсоном Уоттсом. Стабільний, дуже високий урожай у будь-
який рік. Картопляний лист. Плоди рожеві, плоскоокруглі, рівні та щільні. Чудовий 
збалансований смак. У розрізі суцільна цукрова м'якоть. За смакові якості сорт 
отримував нагороди багатьох конкурсів. І і всі плоди ростуть на рослинні, висотою з 
1 метир. 
 
 

997. 

 

Vintage Wine (Мароче вино), Нідерланди 
(серед/1,5/150-300/округл/двоцв-строчок) 
Високий. Середньостиглий, високоврожайний сорт. Тип "Король краси". Лист 
картопляний. Красиві, рясні плоди, без тріщин з дуже гарним малюнком. На темно-
рожевому золотисті плями та лінії, м'якоть мармурово-змішана, насичена. Дуже 
смачний та врожайний. Використовувався селекціонерами виведення інших сортів. 
 

998. 

 

Violet Noir (Чорно-фіолетовий) 
(серед/1,2/220-400/окр-плоск/пурпур/см=5/ур=5+) 
Середньостиглий, середньорослий, врожайний сорт. Сімейна реліквія із Бельгії. 
Плоди великі, вагою 220-400 гр., Округло-плоскі, пурпурового кольору, без плям і 
тріщин. М'ясисті, соковиті, солодкі, з багатим, добре збалансованим смаком та 
сильним ароматом. Один із найпродуктивніших темноплідних сортів, який ми 
колись вирощували. За врожайність ми поставили б сорту 6 балів з плюсом, з 5-ти. 
Насіння цього сорту отримано нами з Польщі. У холодному та посушливому сезоні 
2020 знову показав найвищу врожайність. 

999. 

 

 

Yirginia Sweets (Вірджинський солодкий) 
(серед-пізн/1,8+/360-960/окр-плоск/біколор/см=5+/ур=5+)  
Високий, середньопізній, дуже врожайний. Висота рослин на 15.7.19 = 165±3см., На 
15.7.20 = 175±3см., На 15.7.21 = 180±4см. китиці невеликі, у них по 2-5 квіток, але 
кількість таких китиць на одній рослині велика. У сезоні 2021 на одному окремому 
кущі 30.7.21 нарахував 30 великих плодів та 2 середніх. У 2019 р. перші стиглі 
плоди з'явилися 12 липня. У сезоні 2020 року перші плоди почали встигати 23 -25 
липня. У сезоні 2021 року перші плоди почали встигати 27-29 липня. Якщо не 
втрачатимете квітки та зав'язі, то сорт порадує Вас не тільки смаком плодів, а й їх 
врожаєм. Дуже гарний зовні, супер гарний у розрізі, і як завжди неймовірно 
смачний. Один із найкращих у кожному сезоні. Дивовижна врожайність, одномірна 
великоплідність плодів, які до осені не дрібнішають. Плоди багатокамерні м'ясисті, 
досить щільні, дуже соковиті ніжні, солодкі, дуже ароматні, вишукано смачні. Їх 
просто шкода надкушувати у полі для дегустації. У 2016 році було 2 плоди з 
великими тріщинами. За час вирощування у 2017, 2018, 2019, 2020 та 2021 роках, 
тріщин не спостерігали жодної. 
Цей томат не для засолення в бочках і не для салатів з цибулею, цей томат для 
насолоди. Зрізаєш вранці плід вагою грамів 500, кладеш його в холодильник, а вдень 
заходиш зі спеки в будинок, дістаєш, розрізаєш поперек, і в захваті насолоджуєшся.  
 

1000. 

 

Volovsko Srce (Бичаче серце, Волове серце), Югославія, Словенія 
(серед/1,5/150-200/серц/рожев/см=5/ур=5) 
Чарівні серця невеликого розміру. Рожеві плоди, у формі витягнутого серця, гарного 
солодкого смаку. М'ясистий, соковитий, приємно ароматний. Дуже врожайний сорт 
з великими кистями плодів. 
 



1001. 

 

Vorlon (Ворлон), США 
(серед/1,0/150-400/окр-плоск/чорн) 
Середньостиглий, середньорослий, дуже врожайний сорт на 5 балів. Листя 
картопляного типу. Плоди великі, вагою до 400 гр., Плоскоокруглі, коричнево-
фіолетового кольору, із зеленими плічками. Відмінного смаку та аромату. У 
Джеффрі Кейсі (Jeffrey Casey) цей сорт входить до «ТОП-30» за смаком і «ТОП-10» 
за попитом на насіння. У нас є каталог Кейсі за 2013 рік, і там цей сорт вже був у 
списку його найкращих 30 сортів. 

1002. 

 

Wagner's Blue Green (Синьо-зелений Вагнера) 
(серед/1,2/80-140/окр-плоск/синьо-зелений) 
Середньорослий, високоврожайний, середньостиглий сорт. Забарвлення плодів дуже 
гарне, із зеленою м'якоттю всередині. Чудовий аромат та смак плодів, на 5 балів. 
Відчувається насолода. 
 

1003. 

 

Waratah Dwarf (Карлік Варатах) 
(серед/0,6/120-220/окр-плоск/червоний/см=5/ур=5) 
Середньостиглий, штамбовий, високоврожайний сорт. Регулярний зморшкуватий 
лист, підвищена стійкість до хвороби, висота до 0,7 м. Плоди темно-червоного 
кольору зовні і рожеві всередині, невеликі, вага 120-220 гр., плоскоокруглої форми, 
акуратні. М'ясисті, дуже щільні, мало соку, смак на 5 балів, насичений, з солодкістю. 
 

1004. 

 

Waterloo (Ватерлоо), Швеція 
(Серед/1,8/300-500/окр-плоск/рожев) 
Високорослий, середньостиглий, урожайний сорт. Сорт формує якісні, незвичайно 
красиві плоди, плоско-округлої форми, насичено-рожевого забарвлення, без плями у 
плодоніжки. М'ясисті, щільні, чудового смаку та відмінного, приємного аромату. 
Плоди стійкі до розтріскування. 
 

1005. 

 

Watermelon Big (Кавун Великий), США 
(серед/1,8/300-500/окр-плоск/червоно-рожев) 
Високорослий, середньостиглий, урожайний сорт. Один із найкрасивіших плодів 
серед аналогів. Чудовий зовнішній вигляд, трохи ребристі, чудової якості. Кисло-
солодкі на смак, з малою кількістю насіння. Час зберігання насіння 
прострочено, буде обновлено для каталога, в наступному році. 
 

1006. 

 

Weapons of Mass Destruction 
(серед/0,6/60-110/окр/рожев/см=5+/ур=5+) 
Дивовижний сорт - невисокі до 60 см кущі, обліплені масою грон, по 6 плодів у 
кожній. Дозрівають вони одночасно, і це чарівна картинка, що привертає увагу. 
Плоди незвичайного забарвлення, рожеві з ледь помітними смужками різних 
відтінків. Щільні, без тріщин. Смак чудовий, трішки незвичайний, насичений з 
чутливим цукром та кислинкою, дивовижний та дуже приємний. Чудовий сорт для 
консервації та будь-яких переробок, відмінна товарність. Один із кращих 
низькорослих сортів. 
 
 

1007. 

 

Weisnicht’s Ukrainian (Український Вейснітта), США 
(СР-ран/1,5/200-300+/окр-плоск/рожев/см=5/ур=5/ 
Середньостиглий, індетермінантний, високоврожайний сорт. Кущі високі, але 
досить компактні шириною. Плоди напрочуд одномірні, без тріщин і плям, 
ідеального зовнішнього вигляду. Рожеві, м'ясисті, щільні, дуже високі смакові 
якості. Багатий, складний і солодкий аромат із чудовим кислим відтінком, 
властивим старовинним сортам. Сорт добре плодоносить у сиру прохолодну погоду, 
а плоди дозрівають раніше і дружнішою, ніж у більшості інших великоплідних 
сортів. У 2015 р. на 31-му щорічному Томатному Конкурсі Массачусетсу у Бостоні, 
сорт виграв перший приз у категорії Сімейні реліквії. Насіння цього сорту ми 
отримали з США. Там першоджерелом цього сорту є Скотт Вейснітт Уопан з 
Вісконсіна. 
 



1008. 

 

Wes (Уес), США 
(серед/1,5-1,8/250-400/серд/червоний) 
Високорослий (висотою до 1,8 м), середньостиглий, великоплідний (вага плодів 250-
400 гр.), високоврожайний сорт. Сімейна реліквія. На рідкість щільні плоди у формі 
серця, з невеликими реберцями у плодоніжки. Красиві червоні без плям плоди, смак 
відмінний, насіння в плоді дуже мало. Має багатий повний томатний смак. Дуже 
висока врожайність.     

 
1009. 

 

 

Wessel's Purple Pride (Пурпурна гордість Весселя), США 
(серед/1,5+/150-250+/подовж/фіолет-червоний) 
Високорослий, середньостиглий, фантастично врожайний сорт. Отриманий від 
схрещування сортів «Зелена сосиска» та «Чероки Пурпурний». Будова кущів досить 
витончена. Так що їх краще садити на найсвітлішому місці, а в період росту та 
дозрівання плодів добре підв'язувати. Плоди темно-червоні, довгі сливки з носиком, 
дуже гарного кольору та форми. М'якуш рожевий, соковитий ніжний маслянистий 
солодкий, дуже смачний, еталонного смаку, насіння мало. У південних регіонах або 
спекотного літа, можливо, знадобиться затінення від сонця. Забарвлення плодів, що 
зріють на спекотному сонці, трохи «вигоряє», стає білястою, але на смак це не 
впливає, як я вважаю. Навіть трьох чи чотириденне зберігання стиглих плодів у 
холодильнику не зіпсувало чудовий смак цього томату. Заради смаку такий томат 
обов'язково потрібно садити. Справжнє задоволення! 
 

1010. 

 

Westerlund 1-26 (естерлунд 1-2) 
(серед/1,5/300-740/окр-плос/малинов) 
Високорослий 1,5м., середньостиглий, високоврожайний. Плоди плоскоокруглі, 
малинові, м'ясисті, дуже міцні, смачні, вагою 300-740г. Новий сорт, створений 
Дейлом Тербер і названий на честь надгігантської червоної зірки Вестерлунд 1-2 

1011. 

 

West Virginia Straw (Західно-Вірджинський солом'яний) 
(серед/1,5+/200-600+/окр-плоск/рожев/см=5/ур=5) 
Стара американська реліквія, сорт з високим потенціалом урожаю. Лист 
картопляний, висота до 170 см, добре переносить періодичну нестачу води. Дуже 
високий урожай, незалежно від температури. М'ясисті, багатокамерні, соковиті, 
добре збалансовані біфштекси, з винятковим солодким смаком, що містять дуже 
мало насіння. Вага може досягати понад 600 гр. Один із найсмачніших. 
 

1012. 

 

West Virginia Sweet Meat (Західно-Вірджинський солодком'ясий) 
(серед/1,0-1,2/300-700+/серц/рожев/см=5/ур=5) 
Середньорослий, урожайний, великоплідний сорт. Сімейна реліквія Амішів (Аміша 
– релігійна секта). Великі рожеві біфштекси м'які, але без тріщин. М'ясисті, 
соковиті, з приємною структурою м'якоті, дуже солодкі, з видатним ароматом, 
найвищих смакових якостей. Насіння мало. За закордонними описами, плоди цього 
сорту досягають ваги 1300 грн. Ми мали 700 гр. 
 

1013. White Queen (Біла королева), США 
(серед/1,8/300-1,0кг/окр-плоск/біло-жовт/см-5/вр-5+) 
Високорослий (висотою до 1,8м.). Середньостиглий. Один із хітів кожного сезону. 
Чудовий сорт, за врожайністю та великоплідністю вирівняних плодів, середньою 
вагою400- 600 гр. Дрібних та середніх плодів практично немає.Смак чудовий, 
масляниста м’якоть кажиться щільною, але як у кавуна, сочна і солодка, приємна, 
таюча. Дуже потужні кущі, розтягнуте та потужне плодоношення до морозів. Один 
із найкращих у колекції серед біло-плодових. Кущі з плодами будуть дивувати Вас 
та всіх відвідувачів. Насіння до нас потрапило від китайської фірми. На 
фотографіях, одна фотографія на сонці, інша в тіні. 
 



 
1014. 

 

Wild Card Blues (Блюз шаленої карти, Дикий блюз карти), США 
(серед/1,2/70-100/округл/син-червоний)  
Середньорослий, урожайний сорт. Красивий томат з плодами середнього розміру. 
Плоди дуже гарного смаку, відчувається насолода, з насиченими тонами, масою до 
100 гр. Дуже красиві, міцні. Це новий сорт і, як виявилося, не стабільний. Крім 
форми зображеної на фото і відповідної оригінальному сорту, розщепився ще на 2. 
Вони гарні, насіння з них я зібрав, але Вам пропонувати не хочу. У когось із Вас, як 
я думаю, він і так розщепиться. 
 

1015. 

 

Wild Thyme (Дикий Тимьян), США 
(серед/0,7/200-400/окр-плоск/мультіколор/см=5/ур=5) 
Низькорослий, середньостиглий, урожайний сорт. Смачний рідкісний зелений 
помідор. Плоди зелено-червоні, з жовтим та синім муаром. М'ясисті, соковиті, 
солодкі, смачні, з приємним складним та насиченим фруктовим ароматом. 
 

1016. 

 

Wild Thyme Purple 
(серед/1,5/120-300/окр-плоск/біколор/см=4+/ур=4) 
Середньостиглий, високий, врожайний, з картопляним листям, дивовижний сорт. 
Незвичайний колір плодів зовні, а в розрізі – один із хітів сезону. Зелено-жовті із 
рожевими смужками. Плоди м'ясисті, соковиті, дуже гарного фруктового смаку, на 
4,5 бала, з тривалим приємним післясмаком. 
 
 

1017. 

 

Wild Tiger (Дикий Тигр), США 
(серед/1,5/70-100/округл/син-червоний-строкат) 
Багатоколірний, високоврожайний, середньостиглий, американський сорт. Рослини 
висотою близько 150 см. Плоди невеликі, 5 – 7 см у діаметрі. Містять багато 
антиоксидантів, соковиті, мають солодкий смак та фруктовий аромат. Колір плодів 
червоний, з жовтими та синіми смужками. Такий колір можна отримати лише під 
гарним сонцем. 
 
 

1018. 

 

Willa's Cariboo Rose (Роза Вілли Карібу) 
(ран/0,6-1,0/100-150/окр-плоск/рожев) 
Дуже продуктивний сорт з проекту «Карлики» (Dwarf). Рослина штамбова, з 
зморшкуватим картопляним листям. Щільні, рівні плоди, дуже гарний смак. 
Хворобостійкий і невибагливий сорт. 
 

1019. 

 

Williams Striped (Вільямс смугастий). 
(серед/1,0/300-600/окр-плоск/біколор/см=5+/ур=5)  
Середньорослий, середньостиглий, високоврожайний сорт. Плоди великі, вагою до 
600 г, округло-плоскі, з поглибленням на вершині, трохи ребристі, шкірка товста, 
рожево-жовтогарячі зовні і всередині. Гарні зовні, ще гарніші на зрізі. Дуже 
м'ясисті, багатокамерні, помірно соковиті, солодкі, дуже смачні, приємно ароматні. 
Напевно, єдиний двокольоровий, у якого зустрічаються невеликі порожнечі. 
 



1020. 

 

Wine jug (Винний глечик), США 
(СР-пізнь/1,8/70-150/груш/чорн) 
Урожайний та вельми хворобостійкий. Чорна ребриста груша гарної форми. Плоди 
м'ясисті, пружні, гарного смаку на 5 балів. Сорт Бреда Гейтса. 

1021. 

 

Wood's Famous Brimmer 
(серед/1,5/200-500/окр-плоск-ребр/рожев/вк=5/ур=5) 
Середньостиглий, високорослий, високоврожайний сорт. Столітня реліквія із 
Вірджинії (США). За описом сорту вага плодів досягає 800 г. У нас не вийшли такі 
великі плоди. Можливо сорт, що прибув із США, має звикнути до нашого клімату, 
але скоріше через відсутність поливу. Рожеві, округло-плоскі, дуже м'ясисті плоди, з 
низькою кислотністю, дуже приємним ароматом та чудовим солодким смаком. Сорт 
– знахідка для цінителів смачних та врожайних томатів. 
 
 

1022. 

 

Woolly Blue Wine (Пухнасте синє вино) 
(серед-пізнь/1,0/50-80/кругл/червоно-синій) 
Чарівний сорт, з опушеним блакитним листям і опушеним плодом незвичайної 
краси. Дуже продуктивний сорт на 5 балів. Смакові якості плодів відмінні. 
Малосочні, солодощі на 4 бали. 
 

1023. 

 

Wonderwork (Чудо) (Россия) 
(Серед/1,5/200-400/серц/рожев) 
Плоди середні та великі, їх на кущі напрочуд багато. Величезні кисті, очі не 
відірвати. Смак від хорошого до чудового, солодкі, м'ясисті, з дуже гарною формою 
плоду. Підвищена стійкість до хвороб, невибагливий до умов вирощування. 
 

1024. 

 

Work Release Paste, Італія 
(СР-пізнь/1,5/150-400/подовж/рожев/см=5/ур=5) 
Дуже м'ясисті та злегка ребристі плоди з чудовим смаком та малою кількістю соку. 
Щільна, тверда, пастоподібна м'якоть з дуже невеликою кількістю гелю та насіння. 
Смачний аромат. 
 

1025. 

 

Xanadu Green Goddess (Зелена Богиня Занаду) 
(серед/1,5+/150-300/окр-плоск/строкат-син/см=4+/ур=4-5) 
Високий, середньостиглий, урожайний сорт, тривалого до заморозків 
плодоношення. Стебла міцні, товсті. Плоди середні, вагою 150 – 300 г, строкаті, 
помаранчові-зелені, з чорно-фіолетовими плечима, а всередині – зелена м'якоть. 
Смачний, фруктово-солодкий, із кислинкою, приємно-ароматний. Як і багато 
зеленоплідних, при перезріванні плоди швидко втрачають свій чудовий смак, тому 
Вам доведеться самим визначити оптимальний час збору. Але краще на 2 дні 
раніше, ніж на день пізніше. Нехай він краще в ложці дозріває. Рідкісна екзотика. 
Xanadu (Занаду) це: райська долина, земний рай, ідилічно чудове місце. 
 

1026. 

 

Yasha Yugoslavian (Яша Югославський) 
(Серед-пізнь/1,8/300-800/серд/рожев) 
Середньо-пізній, високорослий, висотою до 1,8м., дуже врожайний, підвищено 
стійкий до хвороб сорт. Плоди рожеві, великі, вага 300-800 гр., трохи ребристі, дуже 
красиві, серцеподібної форми. На перших китицях плоди більші і можуть мати 
округло-плескату форму, потім серцеподібну. У розрізі м'ясисті, соковиті, без білих 
прожилок, відмінного смаку та аромату. 
Раніше в нашому каталозі цей сорт називався Crnkovich Yugoslavian (Яша 
Югославський). Насправді це два різні сорти. Ми купили в Німеччині насіння 
справжнього Crnkovich Yugoslavian (Югославський Црнкович). А сорт Яша 
Югославський у нас був (ми повернули його в наш каталог).  



1027. 

 

Yellow Barn (Жовта комора), Мексика 
(серед/1,5/300-400/окр-плоск/біколор) 
Двоколірні, великі, дуже гарні плоди. Жовтого кольору, з легким рожевим 
рум'янцем, рожевою серцевиною та жовтою, соковитою м'якоттю. Мають соковиту 
м'якоть, чудовий солодкий смак. Час зберігання насіння прострочено, буде 
обновлено для каталога, в наступному році. 
 
  

1028. 

 

Yellow Cookiс (Жовта булочка) 
(серед/1,5/300-500/сердець/помаранч/см-5/вр-5) 
Сорт - спадщина амішів, родом із США. Високорослий (висотою 1,5 м), 
середньостиглий, великоплідний, високоврожайний сорт. З чудовою врожайністю. 
Плоди пружні, дуже м'ясисті, без порожнеч, малонасіннєві. У плоді одна м'якоть 
майже без сока. Колір насичений, яскраво помаранчевий. Чудовий смак майже без 
кислот. Як і більшість помаренчевоплідних сортів не дуже любить затінені місця. 

 
1029. 

 

Yellow Dragon (Жовтий дракон) 
(серед-пізнь/1,5+/100-220/окр-плоск/син-помаранч/смак=5+/ур=5) 
Високий, середньопізній, високоврожайний. Плоди середнього розміру, вагою 100 – 
220 г, округлі, іноді округло-подовжені. Зовні помаранчево-сині, усередині рожево-
помаранчеві, дуже гарні. Але головне – смак! Нереально смачний сорт, соковитий та 
дуже солодкий! Один із хітів сезону. Солодощі на 5+. 
 

1030. 

 

Yellow Fire 
(серед/1,5/130-250/подовж/строкат/см=5/ур=5+)  
Високорослий, середньостиглий, високоврожайний сорт. Плоди середнього розміру, 
подовжені, з носиком, вагою 130 – 250 г, красиво-строкаті, червоно-жовтогарячі. 
М'ясиста та соковита мармурова м'якоть вершкової консистенції. Насолода на 4 
бали, в той же час кислота практично не відчувається. Чи не кислі, смачні. Чудово 
виглядають і в банку, і на столі. Чи не реально красиві плоди. Відмінно підходить 
для приготування смачного томатного соусу та для консервування. 
 

1031. 

 

Yellow pear shaped (Жовтий грушоподібний), Польща 
 (ран/1,8/10-20г/груш/жовт/см=5/ур=5)  
Ранньостиглий, високорослий, високоврожайний сорт, підвищеної хворобостійкості 
та тривалим, до морозів плодоношенням. Холодостійкі, потужні кущі із «тисячами-
незліченими» плодами. Грушоподібної форми, щільні, солодкі, з чудовим, м'яким, 
фруктовим смаком та помірним ароматом. 
 

1032. Yellow Radiance (Жовте сяйво), США  
(Серед/1,8/200-600/окр-плоск/строкат-жовт)  
Для оптового продажу маємо 240 грам насіння. Високорослий, середньостиглий, 
врожайний сорт від Бреда Гейтса. Густі кущі з великим листям, яке вкриває плоди 
від сонця. Плоди плоскоокруглі, іноді з реберцями, вагою 250 – 600 гр., жовті із 
зеленими смугами, які при дозріванні стають золотистими. Вишукано красиві. Дуже 
м'яка плоть із легким цитрусовим ароматом. Багатий смак, насичений та вибуховий, 
аромат старих помідорів з відтінком цитрусових, насолода до 5 балів. Незважаючи 
на відносно тонку шкірку, плоди протягом усього сезону були без тріщин. Дуже 
високий урожай. Дивовижно красиві плоди. 
 



 
1033. 

 

Yellow Riffled (Жовтий Ребристий) 
(Серед/1,5/180-310/ребрист/жовт/см=5/ур=4) 
Високий, середньостиглий сорт. Врожайність вища за середню. Помідорна троянда, 
суцільні реберця. Супер сорт чудовий для всього. Красиві і дуже ребристі з 
пустотою всередині. Гель з насінням є тільки в серединці плодів, можна 
використовувати як прикрасу для різних страв, як перець для фарширування, або 
для яєчні з помідорами, … Смак плодів м'який, відмінний. 
 

1034. 

 

Yellow Stone 
(СР-ран/1,8/250-510/окр-плоск/біколор/см=5+/ур=5) 
Високорослий, середньо-ранній, високоврожайний сорт. Рівні сплющені плоди з 
поглибленням у центрі, супер глянсова поверхня. Суміш жовтого з рожевим та 
помаранчевим. Чудовий солодкий смак пружних та м'ясистих плодів, загущені кущі. 
Насіння цього сорту отримано з Нідерландів. 
 

1035. 

 

Yee Chan's Uncle's Oxheart (Бичаче Серце Дяді Айі Чана) 
(серед/1,8/400-800+/окр-ребр/червоний) 
Фантастична урожайність кожний рік. Всі плоди гіганти, заворожують своєю 
красою. Плоди формою від серцеподібної до округлої, іноді з вираженою 
грушоподібністю і невеликими реберцями або гранями. У плоді є трохи порожнечі 
біля насіннєвих камер. Середня вага близько 500 г. Окремі плоди були понад 1 кг 
вагою. Дуже м'ясисті, насиченого червоного кольору, чудового смаку, малосоковиті. 

 
1036. 

 

Yellow Stone Bi-Color (Жовтий камінь біколор) 
(ран-ср/1,8/80-230/округл/біколор/см=5/ур=5)  
Середньоранній, дуже врожайний сорт, «стіна плодів», з високими кущами. Плоди 
округлі, середнього розміру, вагою 80 – 230 г, щільні, без тріщин, ошатно-красиві, 
червоно-жовті. Щільні, м'ясисті, з двоколірною м'якоттю, дуже смачні, солодкий на 
5+ балів, з фруктовим смаком. Насіння цього сорту було отримано шість років тому 
з Канади. 
 
 

1037. 

 

Yugo Rose (Південний Роуз) 
(серед/1,8/100-450/серц/рожев/см=5+/ур=5) 
Високорослий, середньостиглий, дуже врожайний сорт. Висота кущів в ОГ на 
15.7.21 складала 188-197 см. Без пасинкування кущі розлогі, середньо загущені, 
стебла середньої товщини і тонкі, багато квіткових китиць. У сезоні 2021 року перші 
стиглі плоди з'явилися 20 липня. Рожеві плоди витягнуті серця, без плям і тріщин, 
вагою від 100 до 450 грам. У розрізі рожеві, м'ясисті, середньої густини, досить 
соковиті, дуже смачні, солодкі, з гармонійною кислинкою. Дуже сподобався. 
Аромат також приємний. Насіння у плодах дуже мало. Їх доводиться шукати 
поштучно. На жодному плоді не помічено вершинної гнилі. Найкраще 
використовувати для їжі свіжими, а при надлишку плодів, для виготовлення 
смачних соків. Дуже гідний сорт, один із найкра-щих у сезоні 2021. Не рекомендую 
загущену посадку, дайте йому трохи більше місця.  



1038. 

 

Zapotec Ananas Ribbed (Ребристий ананас Запотека) 
(пізнь/1,8/300-600/ребрист/трьох колірн/см=5/ур=5+) 
Високорослий, дуже врожайний, пізній сорт. Дуже потужні та густі кущі. Плоди 
триколірні, великі та дуже великі, дуже ребристі. Можна різати часточками як диню. 
М'ясисті, малосоковиті, з чудовим солодким смаком. 
 

1039. 

 

Zdravene de bacan (Здравене де Бакан), Болгарія. 
(серед/1,8/300-600/окр-серц/червоний/см=5+/ур=5+) 
 Високоврожайний, з дуже потужними кущами та дуже великими плодами. Плоди 
одномірно-великі, вагою до 1 кг. Плоди червоні, округло-серцеподібні, серце не 
яскраво виражене з реберцями у плодоніжки. Багатокамерні, дуже м'ясисті, з 
насиченим кольором м'якоті та відмінного, солодкого смаку. 
 

1040. 

 

Zholty Surpriz (Сюрприз Жовтий), Польща 
(серед/1,5/300-600/окр-плоск/помаранч/см=5/ур=5) 
Дуже великі і одновимірні плоди з насиченим гарячим помаранчевим кольором, 
Смак чудовий, що вгамовує спрагу, з ароматами і відмінним балансом цукрів і 
кислот, досить соковиті. Ідеальний сорт для дієтичних вітамінних соків, для салатів 
та їжі у свіжому вигляді. 
 

1041. 

 

100 и 2 помидора (100 та 2 помідори) 
(ран/1,5/20/кругл/червоний) 
Сорт для тих, хто хоче вирощувати чері без догляду, та підв'язки. Відрізняється 
слабкою загущеністю куща. Якщо в інших чері томатів кущ - це величезна маса 
листя і пагонів, то у цього сорту всього 2 - 3 слабо облистнених стебла. Можна 
вирощувати в розстилання на грунті, з мінімальним доглядом. Сорт має дуже щільні 
плоди, які без проблем збережуться на кущах до морозів. Смак дуже гарний, із 
насолодою. 
 

1042. 

 

Абаканский розовый (Абаканський рожевий) 
(ран/1,0/200-700+/сердц/розов/вк=5/ур=5)  
(ран/1,0/200-700+/серц/рожев/см=5/ур=5) 
Середньорослий, ранній, високоврожайний сорт. Старий і всім відомий супер сорт. 
Плоди гіганти можна тільки дивуватися, як такі кущики витримують ці плоди. І ще 
один плюс, цей сорт по-справжньому ранньостиглий. Відмінний смак, соковитий та 
ароматний, з урожайністю на 5 балів та підвищеною стійкістю до хвороб. 
  

1043. 

 

Абуріда 
(серед/1,5/180-400/сливка/червоний/см=5+/ур=5+)  
Високорослий, середньостиглий, високоврожайний сорт. Плоди – сливки-гіганти, 
вагою до 400 г, красиві, дуже щільні. Поверхня глянсова, насиченого червоного 
кольору. Дуже м'ясисті, чудового напрочуд солодкого смаку, на 5+ балів. Густі кущі 
обвішані знизу і догори гірляндами чарівних плодів. 
 

1044. 

 

Айрат, Туреччина 
(ран/0,5/60-80/сливка/червоний) 
Ранній, напівштамбовий. Дуже ошатні кущі. Привертав увагу всіх наших гостей, 
завдяки своїй чудовій врожайності. Плоди глянсові, щільні, з невеликим носиком, 
насиченого кольору, без плям, відмінної товарної якості. Дуже лежкі можуть довго 
зберігатися на кущах без втрати якості. Сорт одразу став одним з наших улюбленців. 
 
 

1045. 

 

Айсберг 
(серед/1,6/120-200/груш-ребр/червоний) 
Середньостиглий, високорослий, відмінний високоврожайний сорт. Плоди з дуже 
щільною консистенцією, блискучі, дуже гарні, лежкі. Чудових смакових якостей. 
Сорт вартий кожного городу. У нашій колекції з 2011 року та назавжди. 
 



1046. 

 

Азамат, Туреччина 
(ран/0,5/100-150/окр-овал/червоний) 
Низькорослий до 0,5м. Раноьстиглий. Чудова врожайність. Різна форма плодів 
вагою 100-150гр. Навіть на 1 кущі можуть бути і округлі, і овальні. Глянцеві, щільні, 
насиченого кольору. Дуже добрий сорт. Як і всі турецькі сорти, показав себе тільки з 
кращого боку. 

1047. 

 

Акварель 
 (ран/0,4/60-80/сливка/червоний/см=5/ур=5+) 
Низькорослий, ранній, напівштамбовий, дуже врожайний, відмінний сорт, з 
напівкартопляним листям. Не вимагає пасинкування та підв'язки, дуже 
невибагливий. Має підвищену стійкість до деяких томатних хвороб. Кущі на 100% 
завантажені плодами, що дозрівають одночасно. Плоди - подовжені сливки, щільні, 
але не жорсткі, красиві, глянсові, м'ясисті, ідеальні для всіх видів переробки. Добре 
дозарюються у лежанні. Смачні у свіжому вигляді та в консервації. Смак солодкий, 
на 5 балів із приємним ароматом, що рідкість серед низькорослих. 
 

1048. 

 

Алиса (Аліса) 
(серед/0,6/120-170/округл/червоний/см=4+/ур=5+) 
Низькорослий, середньостиглий, дуже врожайний сорт. Один із найбільш товарних 
та врожайних сортів сезону 2018 р. Кущі потужні, напівштамбові, не дуже густі, але 
з товстим стеблом, плодоносять до морозів. Плоди з товстою оболонкою чудової 
товарної якості, не тріскаються, дуже гарного смаку. Сорт куплено у фірмовій 
упаковці. 
 

1049. Алено сърце (Але (червоне) серце). Болгарія 
(серед/2,0+/300-700/серц/червоний/смак=5+/ур=5) 
Високорослий, високоврожайний, середньостиглий сорт. Вибагливий до вмісту 
кальцію у ґрунті. Потужні рослини середньої загущеності, пагони середньої 
товщини, їх багато, вони розлогі, листки звичайні регулярні, суцвіття йдуть через 2-
3 листки. Висота в ОГ на 15.07.2021 склала 198 – 225 см. Перші плоди почали 
встигати 21-22 липня. Плоди насичено червоні, серцеподібної форми, вагою 300-700 
г. Давайте плодам повністю дозріти. Нехай вас не введе в оману їхнє насичено-
червоне зовнішнє забарвлення. Дуже м'ясисті, багатокамерні, щільні, і водночас із 
ніжною шкіркою. Дуже смачні, з відмінним балансом цукрів та кислот, що тануть у 
роті з дуже сильним томатним ароматом. Не тріскаються та зберігають свої товарні 
якості довго після відриву. Насіння у плодах достатньо. Один із фаворитів сезону 
2020. 
Найпопулярніші та найулюбленіші Болгарські сорти, які довели свої якості 
протягом багатьох років. Усі Болгарські сорти надіслані нам Кирилом Петровим із 
Болгарії. 

1050. 

 

Алтаечка (Алтаєчка) 
(ран/0,5/100-140/окр-плоск/червоний/см=4/ур=5)  
Ранньостиглий, високоврожайний, з гарною стійкістю до хвороб сорт. Кущ 
компактний, не потребує формування. Плоди яскраво-червоні, м'ясисті, лежкі, 
товарні, гарного смаку, встигають дружно. 
15грн. 

1051. 

 

Алтайський шедевр (великоплідний) 
(серед/1,8/400-1,0кг/окр-плоск/червоний) 
Високорослий, з міцним стеблом, неймовірно врожайний на плоди-гіганти. Середня 
вага 400 - 600 гр. Часто до 1 кг. При хорошому формуванні ще більше. Плоди дуже 
смачні, ароматні, соковиті. Стійкий до захворювань. Стіна плодів. 
 
 
 
 
 



1052. 

 

Алхімік 
(серед/1,20/150-360/окр-плоск/біколор/см=5+/ур=5) 
Середньостиглий, середньорослий, високоврожайний сорт. Зелені строкаті плоди з 
рожевими, жовтими та зеленими штрихами. Досить м'ясисті, дуже соковиті. М'якуш 
багатобарвний, насиченого, гострого і солодкого, терпкого смаку. Чарівність! Із 
сіллю ще смачніше. Врожайність та смакові якості на 5+ балів. 
 

1053. 

 

Альке 
(серед/0,6/80-120/округл/помаранч) 
Низькорослий, середньостиглий, урожайний сорт. Один кущ – гора плодів. 
Незібрані плоди без ушкоджень довго висітимуть на кущах. Щільні, гарні, смачні. 
 

1054. 

 

Аля, Болгарія. 
(ран/1,8/15-20/сливка/червоний/см=5/ур=5) 
Високорослий, високоврожайний сорт. Завдяки дуже щільній, жорсткуватій 
оболонці, плоди не тріскаються, не гниють і зберігаються на кущах до морозів. 
Увесь урожай можна зібрати за один збір перед заморозками. Сильний, приємний, 
солодкий збалансований смак на 5 балів. 
  Найпопулярніші та найулюбленіші Болгарські сорти, які довели свої якості 
протягом багатьох років. 
 

1055. 

 

Американський витягнутий 
(Серед-ран/1,0/150-450/серц/рожев) 
Відмінний, середньорослий, середньоранній, урожайний сорт. Плоди дуже красиві, 
витончено-серцеподібної форми. Дуже смачні, солодкі, не тріскаються. Дуже 
продуктивний. 
 

1056. 

 

Аміра 
(серед/1,8+/110-190/сливка/червоний/смак=5+/ур=5) 
Середньостиглий, індетермінантний, високоврожайний. Потужні кущі, відмінний 
урожай, у гронах до 20 – 30 сливовидних, красивих, щільних, м'ясистих плодів, 
універсального призначення. Плоди червоного кольору, дуже щільні, вагою 100 – 
190 гр., надзвичайно смачні і солодкі. Серед подібних за формою та кольором, ми не 
пам'ятаємо краще. Сорт відрізняється рясним плодоношенням чудовим смаком та 
відносною стійкістю до хвороб.  
 

1057. 

 

 Ananas Malibu, Malibu Pineapple, (Ананас Малібу) 
(серед/1,0/140-350/серц/жовт/см=5+/ур=5+) 
 Ранньостиглий, урожайний сорт. Плоди жовто-жовтогарячого серця з червоною 
шапочкою на маківці, вагою 140-350гр. М'якуш дивовижного смаку з фруктовою 
ноткою, соковитий солодкий. Кущі невисокі, обвішані красивими та яскравими 
плодами. За всіма параметрами у своїй групі один із найкращих для ринку. Негустий 
низькорослий кущ, з горою товарних плодів. При вирощуванні не вимагає 
особливих витрат праці, таких як пасинкування та інших. Мінімум роботи та … 
нагорода до столу. 
 

1058. 

 

Ананасний 
(серед/1,2/150-360/окр-плоск/помаранч/см-5/вр-5) 
Середньостиглий, від сходів до дозрівання 110 - 115 днів. Рослини високорослі (1,2-
1,8). Плоди округлі, дуже міцні, вагою 150 – 300 г, яскраво-жовтогарячого кольору, 
м'ясисті, товстостінні, чудового солодкого смаку. По міцності плодів, за щільністю 
та расотою він практично не має аналогів, або просто дуже рідкісної якості, на 
плодах з яскравою, глянсовою та насиченою поверхнею немає жодної цятки, краса 
новорічних іграшок, дуже м'ясисті, малосоковиті, ідеал та супер-паста для дитячого 
харчування. Відрізняється високою врожайністю та гарною лежкістю плодів. 
Високий вміст цукрів та каротину. 



1059. 

 

Anna Russian (Анна Російська) 
(серед/1,8+/200-400/серц/рожев) 
Середньостиглий, високорослий, високоврожайний сорт. Родом із Росії, але згодом 
поширювався із США, де ми його й купили. Тонкі стебла, тонке листя, без 
пасинкування кущі загущені. Плоди дуже красиві, рожеві, глянцеві, серцеподібної 
форми, вагою до 400 гр., дуже м'ясисті, щільні, досить соковиті, смакові якості на 5+ 
балів, солодкі, з гармонійною кислинкою. Краса плодів на 5 балів. Врожайність на 
5+. Чудовий сорт! Дуже цінується серед зарубіжних томатолюбів. Дуже врожайний! 
 

1060. 

 

Арабеска  
(зв-ран/0,4/50-60/сливка/червоний) 
Низькорослий до 0,4м. Зверх-ранній. Супер-кущики, з незвичайно високою для 
таких низькорослих врожайністю. Стійкі кущики виглядають як гірка плодів, з дуже 
гарною та яскравою зовнішністю. Плоди дуже щільні, кисло-солодкі, сливки вагою 
50-60гр. Для консервації. Транспортабельність відмінна. 

1061. 

 

Аран 735, Росія 
(серед/0,5/70-110/окр-овал/червоний/см=4/ур=5) 
Дуже врожайний, середньостиглий, низькорослий сорт для відкритого ґрунту. 
Плоди яскраво-червоні, глянсові, округлі, вагою 70-110 р., дуже щільні, відмінні 
смакові якості. Стійкий до вірусу томатної мозаїки та вершинної гнилі. Цінність 
сорту - висока врожайність, дружне дозрівання плодів, їх стійкість до 
розтріскування, придатність до рідкісних зборів. 
 

1062. 

 

Ахмет, Туреччина 
(серед/0,5/100-150/окр-плоск/червоний) 
Дуже продуктивний, просто понад урожайний. Плоди не жорсткі, без тріщин та 
плям, придатні для товарного виробництва. Смакові якості дуже добрі, на 4+. 
 

1063. 

 

Бабушка быка (Бабушка бика/см-5+/вр-5)   
(сред/2,0/до 800/серц/розов) 
(Серед/2,0/до 800/серц/рожев) 
Високорослий, високоврожайний, аматорський сорт, створений схрещуванням 
сортів «Жовто-рожевий бабусі Віней» та «Бичаче серце». Великі дуже смачні рожеві 
серця, вагою до 800 г, ароматні, без кислинки, медового смаку. Висота куща понад 2 
метри. Можна формувати у два стебла. 

1064. 

 

Бабушкин секрет (Бабусин секрет)   
(серед/1,8/350-800/окр-плоск/червоний) 
Високорослий, середньостиглий, дуже врожайний сорт. Плоди красиві, дуже великі, 
пружні рівні одномірні, вагою до 800 г. Багатокамерні, м'ясисті, соковиті, дуже 
смачні. 
  

1065. 

 

Бабушкина радость (Бабусина радість) 
(серед/1,2/350-500+/окр-плоск/рожев) 
Середньорослий, середньостиглий, дуже високоврожайний. Плоди плоскоокруглі, 
красиві великі рожевого кольору, дуже м'ясисті, дуже смачні та ароматні, вирівняні 
вагою близько 500 г. Окремі плоди можуть бути і більше 1 кг. Хіт врожайності та 
великоплідності. Тривале розтягнуте плодоношення. Сорт має підвищену стійкість 
до фітофторозу. 



1066. 

 

Бабушкино (Бабушкіно) 
 (серед/1,8/300-800/окр-плоск/червоний/см-5/вр-5) 
Середньостиглий, високорослий, до 1,8м., великоплідний сорт. Дуже високий 
урожай високоякісних плодів. Рослинам буде потрібна хороша підв'язка. Плоди 
плоскоокруглі, великі, м'ясисті, масою до 800 г. Щільні, червоно-рожеві, дуже 
солодкі, смачні. В одній китиці до 12 плодів. 

1067. 

 

Бабушкино бычье сердце (Бабушкіне бичаче серце)      
(серед/3,0/до 1 кг/окр-плоск-серц/рожев/см-5+/вр-5) 
Кущ заввишки від 2-х до 3-х метрів. Сорт високоврожайний, великоплідний, йому 
понад 80 років. Смак передати неможливо, він чудовий. Все найкраще від бичачих 
сердець. Назва цього томату умовна. Плоди можуть досягати ваги понад 1 кг. Кущ 
формувати в одне стебло. 
 

1068. 

 

Баварія 
(СР-ран/1,0/100-150/окр-плоск/жовт) 
Середньоранній, средньорослий, висотою 1,0м., урожайний. Плоди яскраво-жовтого 
кольору, іноді з рожевим рум'янцем або верхівкою, як застиглий мед, масою до 200 
г. Урожайність з однієї рослини до 2,5 – 3,0 кг. Чудовий солодкий смак 

1069. 

 

Бакір, Туреччина   
(ран/0,5/60-80/сливка/червоний) 
Понад врожайний, ранній, низькорослий, відмінний сорт. Глянцеві без плям плоди, 
пружні, щільні, чудового смаку. Кислота не відчувається. Соку дуже мало. 
Ідеальний для консервації, транспортабельний. Аналог сорту "Айрат". 
 

1070. 

 

Баклажан  
(серед/2,0/200-600/овал-сливка/червоний) 
Середньостиглий, високорослий, високоврожайний сорт. Кущі потужні, заввишки 2 
м, листя звичайного типу. Плоди червоні, подовжено-овальної форми, великі, вагою 
до 600 гр. Усередині рожеві, стінки середньої товщини, товсті перегородки, є 
невеликі порожнечі, помірно соковитий, не тече. М'якуш із сластинкою, насіннєвий 
гель з легкою кислинкою. Кущам потрібна надійна підв'язка, і під китицями, і над 
китицями. Інакше центральний стовбур зламається під вагою плодів. Відмінні 
смакові якості з хорошим балансом цукру і кислоти. 
 

1071. 

 

Балтиец (Балтієць) 
(серед/1,0/180-300/окр-плоск/червоний/смак=4+/ур=5) 
Середньостиглий, високоврожайний, підлозі детермінантний сорт, з потужними 
кущами висотою близько 1 м. Болюкостійкість підвищена. Для відкритого ґрунту та 
плівкових укриттів. Плоди плоско-округлої форми, трохи ребристі, великі, вагою до 
300 гр., щільні, транспортабельні, червоного кольору. Плоди м'ясисті, дуже 
приємної консистенції, з яскравим, дуже добрим смаком без кислоти. Плоди 
універсального призначення.  
 

1072. 

 

Барбарис 
(СР-ран/1,8/20г/окр/червоний/смак=5+/ур=5+)  
Середньоранній, високорослий, врожайний супер сорт. В одній китиці до 100 
плодів, дуже щільних, які добре тримаються в кистях, не обсипаються. Плоди як 
іграшки, насиченого червоного кольору та блискучі. А смачні та солодкі як цукерки. 
За всіма параметрами ми б поставили сорту 6+ балів. 
 



1073. 

 

Барнаульський консервний 
(понад-ран/0,5/80-140/окр/червоний) 
Відмінний надранній, низькорослий, урожайний сорт, висотою 0,5м. Плоди 80-
140гр., смачні, досить щільні для ранніх, насиченого червоного кольору, без плями у 
плодоніжки. Хороші для перших салатів та консервації. В сезоні 2022 року, перші 
стиглі плоди були за 2 тижні раніше від усих інших. Чудовий надранній сорт, чудова 
якість, урожайність. 
 

1074. 

 

Барон Солемахер 
(св-ран/0,5/150/окр-плоск/червоний) 
Карликовий, понад ранній, урожайний сорт. Лист «морквяний». Гарантований 
великий урожай, у ранні терміни. Для такого невисокого томату досить великі 
плоди. Сорт має підвищену стійкість до хвороб. Смакові якості добрі. 
 

1075. 

 

Батяня   
(ран/0,7/250-600/серц/рожев) 
Низькорослий, ранній, урожайний сорт. Відмінне поєднання – низькорослість, 
ранньостиглість і величину плодів. Плоди м'ясисті, соковиті, солодкі, смачні. 
Смаковы якосты до 5 балів, висота рослин 0,7м., вага плодів 200-500гр. 

1076. 

 

Башкирский красавец (Башкирський красень)  
(серед/1,5/200-400+/окр-плоск/рожев/см-5/вр-5) 
Високорослий, середньостиглий, урожайний сорт. Потужний кущ, з великими 
плодами яскраво-рожевого кольору, плоскоокруглої форми, вагою 150-400, і до 800 
гр., З помітними реберцями біля плодоніжки. Дуже смачні, солодкі, м'ясисті. Смак 5 
балів. Напрочуд лежкі, довго зберігаються на кущах. Сорт урожайний, досить 
стійкий до хвороб. 
 

 
1077. 

 

Бегемот Кінг  
(ран/1,2/300-650/серц/рожев) 
Ранньостиглий, середньорослий (1,2м.), урожайний сорт. Плоди великі та дуже 
великі, вагою 300 – 650 гр., серцеподібної різної форми, з гострим кінчиком та без. 
М'ясисті, соковиті, смачні. Смак до 5-ти балів. Урожайність 5 балів. Цей сорт багато 
років ходить просторами колишнього СРСР. 
 

 



1078. 

 

Белорусское сердце (Білоруське серце) 
(серед/1,8/300-800+/серц/червоний) 
Високорослий (висотою до 1,8м.), високоврожайний, середньостиглий, з тонким 
листям. Плоди масою до 800 г можуть бути більше 1 кг. Яскраво-червоні, у формі 
рівного серця без гострого кінчика, відмінного смаку. Солодкі, маслянисті, соковиті, 
ароматні, дуже врожайний, відмінний сорт. 
 
 

1079. 

 

Белая вишня (Біла вишня) 
(серед/1,5/200-600/серц/біколор) 
Чудовий супер сорт. Великоплідний, тривалого плодоношення, високий, 
середньостиглий, високоврожайний. Один з найврожайніших і хворобостійких у 
нашій колекції. За показником хворобостійкості, рідкісний сорт, який можна 
порівняти з сортом «Green Giant». Зовні та всередині незвичайно світлий. Часто на 
верхівці рожева шапочка, а м'якоть із рожевим. Дуже м'ясистий, досить соковитий, з 
дуже гарним смаком та приємним ароматом. За смаком, на 2017 рік, мабуть, 
найкращий із «білоплідних» сортів.  

1080. 

 

Беріка, Болгарія. 
(серед/0,5/80-120сливка/червоний/см-5/ур-5+) 
Низькорослий, середньостиглий, невибагливий, дуже врожайний відносно новий 
сорт 2015 року. Дуже високий урожай плодів, яким догляд не потрібен, з ідеальними 
товарними якостями. Ідеальний сорт для фермерів. Невисокі густі кущі заввишки 50 
см і нижче. Плоди понад щільні, з товстою шкіркою, можна носити мішками, 
витримають будь-яку дорогу. Одномірні, дуже красиві яйцеподібні сливки, насичено 
рожево-червоного кольору, вагою 80-120гр. М'ясисті, одна м'якоть, малосоковите, 
насіння мало. Смак на 5 балів, малокислотний, дуже смачний та з сіллю. Аромат 
приємний. Чарівність! Відмінно підходить для цільноплідної консервації, 
приготування соусів та томатної пасти.  Найпопулярніші та найулюбленіші 
Болгарські сорти, які довели свої якості протягом багатьох років. 
 

1081. 

 

Бійський розан  
(ср-ран/1,2/250-600/окр-плоск/рожев/см-5/вр-5) 
Високоврожайний сорт. Плоди красиві, насиченого кольору, округлі, правильної 
форми, зібрані у великі китиці. Смачні, солодкі, рожеві, великі, вагою до 600 г. У 
відкритому ґрунті кущі досягають 1,3 м, у теплиці до 1,8+ м. Кущ потужний, листя 
розчепірене, дає багато пасинків, вимагає більше місця, тому садити потрібно рідше. 
Старий сорт часів радянського союзу. 

1082. 

 

Близняшки (Близнюки) 
(Серед-ран/1,0/170-250/червоний/округл) 
Низький, середньо-ранній, високоврожайний сорт. Всі плоди одномірні як 
близнюки, гарні, з яскравим забарвленням. Дуже насичений колір м'якоті, відмінний 
смак, багатий, але на нашу думку, відчувався недолік солодощі. Але в інтернеті сорт 
описують як дуже солодкий та смачний. Може, у нас не вистачило сонця, або їм 
потрібно звикнути до нашого клімату.  

1083. 

 

Блюдо розовое     Страва рожева  
(серед/1,8/250-500/серд-ребр/рожев/см-5/вр-5+) 
Високорослий (висотою 1,8 м), середньостиглий, великоплідний, дуже 
високоврожайний сорт із потужними кущами. Сорт порадував знову своєю 
дивовижною врожайністю. Усі плоди великі, масою 250-500 гр., одномірні, дрібних 
немає. Багатокамерний, м'ясистий томат. Плід рожевий, зі світлими прожилками, 
стінки тонкі, соковитий, і головне, чудовий солодкий смак на 5 балів. 
 

1084. 

 

Богема 
(серед/0,5/90-250/окр/рожев/см=5/ур=5+) 
Низькорослий, середньостиглий, високоврожайний сорт. Супер штамбові потужні 
розгалужені кущі з плодами високої товарної якості. Плоди насиченого рожевого 
кольору зовні та всередині, у товстій оболонці, щільні, чудово перенесуть 
транспортування, дуже лежкі. Смак чудовий, на 5 балів. Врожайність на 5+. 
Чудовий сорт для ринку. 
 



1085. 

 

Болгарское сердце крупное (Болгарське серце велике), Болгария 
(средн/1,8/до 1 кг/серц/роз/см-5+/вр-5+)  
Високорослий (висотою 1,8 м), середньостиглий, великоплідний, високоврожайний 
сорт із потужними кущами. Понад врожайний супер-сорт! За врожайністю – чемпіон 
сезону 2016р., 2022р., серед великоплідних аналогів. Плоди вагою до 1 кг, трохи 
ребристі, красивої серцеподібної форми. Зовні яскраві з глянцем, червоного кольору, 
дуже м'ясистий, помірно соковиті, багатокамерні, камери маленькі, насіння 
небагато. Дуже приємного солодкуватого смаку. Не всі мають витягнуту, 
конусоподібну форму з гострим кінцем. М'якуш насиченого червоного кольору, 
дуже смачний. 
 

 
1086. 

 

Болгарська хала, (Болгарія) 
(серед/1,0+/350-1000/окр-плоск/рожев/см=5/ур=5+) 
Середньостиглий, середньорослий урожайний сорт. Кущі не загущені. Дивує 
одномірністю і якістю плодів гігантів, найбільш плідний і плідний сорт у сезоні. 
Плоди м'ясисті, м'якоть «кавунова». Смак чудовий, на 5 балів. Сорт має підвищену 
хворобостійкість до деяких хвороб. Як і всі Болгарські сорти, один із найкращих у 
сезоні 2021.  
 

1087. 

 

Большая девочка (Велика дівчинка) 
(пізнь/2,0/до 1,5кг/склад/червоний) 
Високорослий, пізній, високоврожайний сорт. Старий та всім відомий сорт. Плоди 
м'ясисті, соковиті. У суворому посушливому сезоні 2015 р. переміг усіх за 
врожайністю та величиною плодів. Ребристо-циліндричні, або з великими плечима, 
середньою вагою від 300 – 600 г до 1,5 кг. Дрібних немає. Дуже потужні кущі. 
Завжди у чемпіонах із врожайності. 
  

1088. 

 

Большая медведица (Велика Ведмедиця) 
 (серед/1,8/350-480-1кг/окр-плоск/рожев) 
Приблизно через 100 – 110 днів від сходів на рослинах починають дозрівати смачні 
томати. Вони округло-плоскі, з блискучою рожевою шкіркою і рожевою, зернисто-
цукровою м'якоттю. Плоди великі, середньому масою 400 – 500 р, окремі плоди 
величезні до 1,5 кг. Гарні, цупкі, м'ясисті. 
 

 
1089. 

 

Большой Пломбир (Великий пломбір) 
(СР-ран/1,7/120-200/окр-плоск-ребр/біл/) 
Високорослий, 1,5м. Чудовий, великоплідний, середньоранній сорт для ОГ та 
плівкових теплиць. Плоди масою 140 – 300 г, плоскоокруглі, багатокамерні, з 
невеликою ребристістю. Забарвлення зрілих плодів біле, з легким вершковим 
відтінком, іноді з рожевим загаром. Смак приємний, гармонійний, більше фруктовий 
чим помідорний, дуже соковиті. Ніколи не тріскається. Хороший для приготування 
салатів, соків та дієтичного харчування. Дуже висока, неймовірна врожайність. 
 

1090. Большой куш (Великий куш) 
(серед/1,6/180-350/окр-плоск/червоний/смак=4/ур=5+) (35 гр.) 
Середньостиглий, високий, високоврожайний сорт. Щільні та красиві плоди. Тільки 
біля хвостика трохи псують вигляд мікро тріщин, які ніякого значення не мають. На 
незрілих плодах рідкісні зелені смуги, які зникають у міру дозрівання. Хвороб не 
бачили. Відрізняється супер-врожайністю. Смакові якості на 4 бали, але цей 
параметр при такому великому навантаженні врожаєм може бути неправильним. 
Плоди глянсові, насиченого червоного кольору. 
 



1091. 

 

Бононія, Болгарія 
(серед/0,6/100-200/окр-серц/червоний/смак=5/ур=5) 
Низькорослий, середньостиглий, дуже врожайний сорт. Плоди яскраво-червоного 
кольору зовні і всередині, без зеленого кільця, дуже щільні, шкірка міцна, при 
розкушуванні хрумтять, як деякі сорти дуже щільних чері. Часто плоди мають 
округло-серцеподібну форму. Довго зберігають свіжість, стійкі до далекого 
транспортування. М'ясисті, дуже смачні та ароматні. Ідеальний сорт для ринку, для 
споживання у свіжому вигляді та переробки. Усі Болгарські сорти одні з найкращих 
у сезоні 2021.  
 

1092. 

 

Бочка мёда (Бочка меду) 
(серед/1,5/300-450/окр-плоск помаранч/см-5/вр-5) 
Високорослий,1,5м. Плід помаранчевий, плоскоокруглий, масою 300 і до 400 г. 
М'якуш дуже щільний, соковитий, ароматний, солодкий, з приємним присмаком. 
Смакові якості на 5 балів, з хорошим балансом цукру і кислоти, Нетече при розрізі, 
придатний для консервування часточками. Малонасінний. Сорт відрізняється 
високою, стабільною врожайністю, великоплідністю та підвищеною стійкістю до 
хвороб. 
 

 
1093. 

 

Бочковой засол (Бочковий засол) 
(серед/1,8/100-150/сливка/червоний) 
Високоврожайний, невибагливий сорт. Висота куща до 1,8 метра. Плоди – великі 
червоні сливки, з ледь помітними гранями. Дуже м'ясисті, одне м'ясо, мало соку, 
смак малокислотний на 5 балів, але і не солодкий. На форумах про сорт тільки 
найкращі відгуки. За описом це старий сорт із Астрахані, але як ми знаемо, 
Українські огородники живуть і за Уралом. 
 

 
1094. 

 

Буратіно 
(СР-ран/1,8/100-130/подовж/оранж)  
Видатний сорт, з супер солодкими смачними плодами та оригінальною формою. 
Зовні плоди світло-помаранчеві, всередині насичено-помаранчеві. Дуже врожайний. 
 

1095. 

 

Буржуй (назва умовна) 
(СР-пізнь/1,5/300-800/ок-ребр/зелений/см=5+/ур=5+) 
Кілька років тому серед кущів з одним зарубіжним сортом виріс кущ томату з дуже 
ребристими, дуже великими, зеленими плодами. Були впевнені, що це мутація того 
сорту. Щорічно сіяли його, вивчали, але закінчили оцінку лише у 2021 році. Серед 
10 кущів не було жодного розщеплення. Його походження нам невідоме, нічого 
схожого не знаємо. Якщо точно впізнаєте сорт, будемо вдячні, якщо ви повідомите 
нам його назву. Дуже потужні та густі кущі. Плоди до 800 г вагою, з великими 
ребрами, зелені, в повній стиглості з бронзовою засмагою, м'якоть світло-зелена, 
дуже соковита, незвичайного смаку. Не солодка, а з напрочуд приємною невеликою 
кислинкою. Серцевина світла із прозорим соком. Смак можна зрозуміти та оцінити 
лише підсоливши. Здається, що їм неможливо насититься. Є краще невеликими 
шматочками, великі шматочки під час розкушування «стріляють». Смак не можу 
передати, незвичайний, порівняти нема з чим. Його потрібно дегустувати 
обов'язково підсоленим, розрізаючи. Якщо салат, то різати на середні за величиною 
шматочки. Смачні та не зовсім зрілі плоди. Бажаємо поділитися з вами своєю 
знахідкою.  



1096. 

 

Бурковский ранний (Бурківський ранній) 
(св-ран/0,4/150/округ/червоний) 
Дуже ранній, низькорослий, дуже врожайний сорт. Стабільний урожай за будь-якої 
погоди. Плоди щільні, м'ясисті, соковиті, смачні із приємним томатним ароматом. 
Дуже хороший сорт, у нашій колекції понад 10 років. 
 

1097. 

 

Буян жёлтый (Буян жовтий) 
(серед/0,4-0,5/60-140/удл/жовт/смак=5/ур=5) 
Низькорослий, середньостиглий, високоврожайний. Старий сорт нашої колекції, 
який завжди користується популярністю. Тепло-жовті плоди вагою до 150 г завжди 
перевантажують кущі. Безпроблемний сорт. Гарні та щільні, м'ясисті плоди із 
чудовим без кислотним смаком. Ідеальний для консервування та засолювання, 
незірвані можуть висіти на кущах до заморозків. 
 
 

1098. 

 

Вася Васильок 
(Середн/1,0/250-550/кругл/червоний/см=5/ур=5) 
Середньорослий, середньостиглий, дуже врожайний, старий сорт нашої колекції. 
Плоди практично круглої форми, одномірні, відмінного насиченого смаку, 
приємного аромату. Відчувається і насолода і кислинка. Кущі не загущені. 
 

1099. 

 

Вареники (Вареники)  
(серед/1,6/250-800/сеердц/жовтсм-5/вр-5) 
Аматорський сорт із Казахстану. Високорослий (висота 1,6м.). Кущ міцний, як 
дубок. Високоврожайний. Плоди великі з витягнутим носиком, м'ясисті, червоні, 
добре зберігаються, на нижніх китицях просто величезні помідорини у формі 
сливки, човника. Смак дуже добрий, на 5 балів, солодкий. М'якуш соковитий, 
незважаючи на те, що суцільне м'ясо. Вага плодів 200-600гр. Сорт дуже врожайний, 
високостійкий до хвороб. 
 

1100. 

 

Ваше Величество (Ваша величність) 
(серед/1,2/600-1кг/окр-пл-серц/жовт) 
Середньорослий, кущі заввишки 1,0-1,2м. Чарівний сорт. Величезні, золотаві серця 
чудового смаку. М'якуш соковитий, медовий, з фруктовим смаком. Урожайність 
фантастична. Красиві форми плодів. 

 
1101. 

 

Вельможа 
(серед/1,0/250-800/сердц/рожеві) 
Середньорослий (кущ висотою 1 м), ранній, суперурожайний сорт. На порівняно 
невисоких кущах можна легко виростити дивовижні плоди-гіганти вагою 250-800 
гр. І це для цього сорту не межа. У 2015 році у нас були плоди вагою до 1кг. 
Вражаюча врожайність! Плоди рівні, серцеподібні, рожеві, відмінного смаку (від 4-х 
до 5 балів - залежно від умов вирощування, погодних умов та часу дегустації) 
 



1102. 

 

Вечная любовь (Вічне любов) 
(серед/1,2/270-500/окр-плоск/рожев/смак=5+/ур=5) 
Середньорослий, середньостиглий, високоврожайний сорт з густими потужними 
кущами. Чудово красиві та товарні плоди, одномірно-великі, досить щільні, 
насиченого рожевого кольору, без плям та тріщин, чудового смаку. Відмінний 
варіант для ринку. 
 
 

1103. 

 

Віфлеємський вогонь 
(серед/1,8/290-600/окр-плоск/біколор/смак=5+/ур=5+) 
Високорослий, середньостиглий, високоврожайний сорт. Сорт відрізняється 
потужними кущами, густо вкритими великим зеленим листям, в яких захований весь 
урожай. Урожайність чудова, на 5+ балів. Плоди великі, вагою 290 - 600 гр., 
Округло-плоскі помаранчево-рожеві зовні і всередині. М'ясисті, багатокамерні, 
соковиті, солодкі, чудового смаку та насиченого приємного аромату. 
 
 

1104. 

 

Вишня жовта  
(ран/1,7/5-25/окр-плоск/жовті/см-5/вр-5) 
Високорослий, до 1,8м., врожайний сорт із солодкими і смачними плодами вагою до 
25гр. Сорт дуже старий, в нашій колекції йому більше 20 років. Обновлений в цьому 
році із дуже старого насіння. Насіння було приблизно 2008 року урожаю, і знову як і 
раніше коли робив дуже старі обновлення, виросли плоди дещо іншого формату, 
раніше плоди були більше округлого типу. Стали більше сплюснутими на полюсах. 
Верхня фотографія плодів стара. Нижня- гроно, урожаю 2022. Дуже солодкі і 
смачні, можна зрізати з гроном. Довго остаються на рослинах без втрати якості. 
Високоврожайний. 
 

1105. 

 

Вишня Ююбі 
(ран-середов/1,5/20/слив/червоний/смак=5/ур=5) 
Ранньо-середній, високий, високоврожайний сорт, з мініатюрним картопляним 
листям. Плоди дрібні, вагою до 20 гр., Щільні, яскраво червоні, глянсові, лежкі, не 
гниють. При розкушуванні хрумтять. Смак солодкий, дуже багатий, із приємним 
сильним ароматом. 
 

1106. 

 

Вискочка 
(надранній/0,6/60-100/окр/червоний) 
Дуже якісний, понад ранній, низькорослий сорт із відмінною врожайністю. Плоди 
соковиті, гарного смаку, будуть хороші і в перших помідорних салатах і консервації. 
Прекрасний варіант для першої ринкової продукції. 
  



1107. 

 

Галапагос  
(ран/1,8/20-25/кругл/червоний/см-5/вр-5) 
Ранньостиглий, високорослий сорт (1,8м.). Яскраво-зелене картопляне листя. 
Рекомендований виробником для плівкових та скляних теплиць. Декоративні плоди 
округлої форми, яскраві, насиченого червоного кольору, глянсові, масою 25 г. 
Зібрані в китиці завдовжки близько 50 см. Дуже солодкі, смачні. Сорт стійкий до 
фузаріозу, кладоспоріозу, вірусу тютюнової мозаїки. Дуже красивий та 
хворобостійкий сорт. 
 

1108. 

 

Гармонія 
(надранній/0,4/120/округ/червоний) 
Сорт власної селекції. Один із найкращих для ранньої продукції, але плодоношення 
розтягнуте. Низькорослий, штамбовий, урожайний. Відмінно переносить загущену 
посадку. Садити можна через 12 - 15 см або по 4 насінини в одну лунку. Відмінно 
підходить для безрозсадного способу вирощування. Дуже гарний для ринку. І 
розсада красива, добре купують, і дозрілі плоди. Плоди без плям та тріщин, м'ясисті, 
смачні, придатні для їжі та всіх видів переробки. 
 

1109. 

 

Гельфрут золотий  
(ран/0,6/80-100/подовж/жовт) 
Улюбленець. Чудово врожайний. Гарні, солодкі плоди, дуже смачні у свіжому 
вигляді. Ідеально смачні у консервації. Сорт близько 20 років, постійно проходить  у 
нас обновлення насіння. 
 

1110. 

 

Гетьман Мазепа 
(Серед/1,5/250-500/серц/жовт) 
Високорослий (1,5м.) середньостиглий, великоплідний, невибагливий сорт. З 
гарними плодами солодкого смаку на 5 балів. Вони золотисті сердечки 250-500гр. з 
розовим загаром на вершинці плода. Дуже врожайний, чудовий сорт 
 

1111. 

 

Голиаф розовый (Голіаф рожевий) 
(серед/1,8/600-800/окр-плоск/рожев/см-5/вр-5) 
Високорослий (висотою 1,8 м), середньостиглий, великоплідний, високоврожайний 
сорт із потужними кущами. Один з найкращих великоплідних сортів. Урожайність 
одномірних красивих, плоскоокруглих з реберцями плодів, масою 600-800 гр. 
здивувала та захопила. Плоди насиченого рожевого кольору, гладкі, однотонного 
забарвлені, яскраві, як іграшки. Чудовий смак, з гарним балансом кислот та цукрів. 
Супер ринкова якість. За смак та врожайність 5+. 
 

1112. 

 

Граф Орлов (Orlov's Yellow Giant, Жовтий гігант Орлова)  
(сред/1,8/200-500/округ-серц/ помаранч) 
Дуже старий сорт. Високорослий (висотою 1,8 м), врожайний, середньостиглий із 
потужними кущами. Плоди красиві, блискучі, насичено-жовтогарячі кольори, масою 
200-500 гр. Деякі плоди цього томату досягають кілограмової ваги. За формою 
округло-серцеподібні без гострої верхівки, або плоскоокруглі. Чудового яскравого 
та солодкого смаку, дуже м'ясисті, малосоковиті. Сорт дає стабільно високі врожаї 
щороку. 
 

1113. 

 

Гребень (Гребінець) 
(пізнь/1,2/250-700/ребр-серц/червоний) 
Щільні та жорсткі плоди практично без соку та насіння. Унікальна форма у вигляді 
гребеня. За смаковими якостями його описують як дуже смачний та солодкий, із 
приємною кислинкою. У нас, у не томатному сезоні 2017, ми оцінили б його смакові 
якості на 4 бали, невеликий недолік солодощі. 
 



1114. 

 

Гр'цки рожевий (Грецький рожевий), Болгарія 
(СР-пізнь/1,5/150-360/кругл/рожев/см=5/ур=5) 
Високий, середньопізній, високоврожайний супер сорт. Дуже потужні кущі з листям 
підлоги картопляного (проміжного) типу. Стійкий до будь-якої погоди та дуже 
врожайний. Плоди одномірно великі, майже ідеально круглі, дуже щільні, з товстою 
шкіркою, що оберігає їх від пошкоджень, без плям і тріщин, зовні насиченого 
кольору. А ще м'ясисті і мають чудовий смак. Супер сорт для ринку. 
 

1115. 

 

Дабл хат, Росія 
(серед/1,8/150-280/серц/рожев/см=4+/ур=5) 
Насичені кольором і м'ясисті, пружні серця. Зовні дуже гарні, густі та дуже врожайні 
кущі, хвороб не бачили. Дружно зрілий сорт. Дуже багато плодів та все до 300 гр. 
 

1116. 

 

Дальневосточный (Далекосхідний) 
(над-ран/0,4/100-150/окр-плоск/рожев) 
 Старий «радянський» сорт. Надранній, низькорослий, понад урожайний сорт. 
Реальні гори плодів чудового смаку. У нашому каталозі сорту 15 років. 
 

1117. 

 

Дама (Dama) 
(серед/0,6/60-120/слив/червоний/см=4/ур=5+) 
Сорт із дуже щільними плодами сливками. Вони насичено червоні, глянсові, 
абсолютно не тріскають і не гниють, можуть до морозів лежати під кущами і не 
згнити. Дуже тугі, одна м'якоть, густа та малосоковита. Як усі низькі, не можуть 
зрівнятися до смаку з високорослими сортами, зате гори плодів без усяких томатних 
технологій, підв'язок або пасинкування, і побоювання що згниють чи перезріють. 
Смак звичайний томатний, максимум 4 бали. Але в консервації або засолюванні, 
наситившись ароматами спецій, буде дуже гарний. Можна для ринку, що витримає 
транспортування на будь-яку відстань. 
 

1118. 

 

Девичье сердце (Дівоче серце) 
(СР-ран/0,6/150-300/серд/рожев/см=5/ур=5) 
Середньоранній, високорослий, високоврожайний сорт. Кущі низькорослі, але з 
плодами, які зазвичай бувають тільки у високорослих сортів. Плоди великі, вагою 
150 - 300 гр., Рожеві, щільні, транспортабельні, добре зберігаються і дозарюються в 
лежці. М'якуш ніжний, смачний, цукристий у розрізі. Відмінний багатий смак, 
солодкий, але у холодному посушливому сезоні 2019, з невеликою кислинкою. Вага 
плодів у нас була до 300 грн, хоча описують вагу до 600 грн. 
 
 

1119. 

 

Дівочі сльози (Моміні с'лзі), Болгарія 
(серед/1,8+/300-800/серд/червоний/см=5/ур=5+) 
Середньостиглий, високорослий, дуже врожайний сорт. Висота кущів на 15.7.21 
склала 189 - 198 см. Кущі потужні, загущені, багато товстих стебел, лист 
регулярний, широкий. На 30.5.21 кожен кущ сформував по 12 – 13 квіткових китиць. 
Перші плоди почали встигати 18 – 20 липня. Сорт вимогливий до вмісту кальцію у 
ґрунті. Плоди серцеподібні, зовні яскраво-червоні, вагою 300-800 г, щільні, без 
тріщин і плям, багатокамерні. У розрізі рожево-червоні, м'ясисті, багатокамерні, 
дуже соковиті, по консистенції від ніжних до середньо щільних. Смак без явно 
вираженої солодкості, з невеликою кислинкою, насичений, з приємним ароматом і 
приємним післясмаком. Підсолені, просто ласощі. В описі з Болгарії цей сорт 
рекомендують як володар унікального смаку. На жаль, цього сезону ми унікальність 
у смаку знайти не змогли, тому що всі плоди були перероблені на насіння. Але, без 
сумніву, за смаковими якостями він 5 балів заробив. А за дуже високу врожайність 
5+. Насіння у плодах небагато. 
Всі Болгарські сорти одні з найкращих у сезоні 2021 року. 
 
 



 
1120. 

 

Диво-дивное (Диво-дивне), Болгарія 
(серед/1,2/130-150/окр-плоск/рож-чорн) 
Середньостиглий, середньорослий (висота куща 1,2 м) сорт, що заслуговує лише на 
позитивні характеристики! Густооблистяний, з гарними рожево-чорними плодами 
масою 130-150 гр. Плоди плоскоокруглі, м'якоть соковита, дуже насичений колір 
плодів зовні та всередині. Смак дуже приємний, солодкий, з фруктовим ароматом. 

1121. 

 

Діна 
(серед/0,6-0,8/100-150/окр-плоск/жовт-помаранч) 
Низькорослий, середньостиглий, урожайний сорт. Плоди невеликі, але красиві, 
теплого, жовто-жовтогарячого кольору, без плям, хороших смакових якостей. 
 

1122. 

 

Добрая сказка (Добра казка) 
(ран/1,2/100-200/окр/рожев)  
Ранній, середньорослий, урожайний сорт. Форма плодів від округло-плоскої до 
серцеподібної. За красу плодів та врожайність, сорт отримав у нас найвищі бали. 
Урожайність чудова, плоди збирали до заморозків. Відзначимо дуже високу 
товарність плодів, один із найкращих. Навіть у невдалому сезоні 2017 смакові якості 
дуже хороші, на 4+. 
 

1123. 

 

Доброе сердце (Добре серце) 
(серед/0,8-1,0-1,5/150-300/слив/помаранч/см=5/ур=4-5) 
Середньостиглий, урожайний, напівдетермінантний сорт. У відкритому ґрунті без 
поливу, до 1,0 м., у захищеному ґрунті до 1,6 м. Листя просте. У кистях по 3-4 
великі, бочкоподібні, оранжеві плоди, масою до 300 грам. Плоди м'ясисті, щільні, 
помірно соковиті, Відмінний смак, ніжний, солодкий, майже без кислоти. 
 

1124. 

 

Дрова 
(серед/0,5/120/подовж/червоний) 
Супер урожайний сорт, із плодами незвичайної щільності. Соку майже немає, добре 
підходить для консервації. Нагадує сорт Аурія, але відрізняється від нього меншою 
висотою кущів. Кущі перевантажені плодами у будь-який період плодоношення, 
врожайність просто фантастична. Сорт також вирізняється високою стійкістю до 
хвороб. 
 

1125. 

 

Дуся оранжевая (Дуся помаранчева) 
(серед/1,8/200-350/лив/помаранч) 
Високорослий, середньостиглий, урожайний. Старий сорт, оновлення старого 
насіння. Сливка гігант, з динною м'якоттю, дуже солодка, смачна, без кислоти. Одна 
м'якоть. Відмінний сорт, який ніколи не втрачає своєї актуальності. Цей сорт у нас 
понад 15 років. 
 



1126. 

 

Дынная гроздь (Динне гроно) 
(ран/1,8/11-15г/кругл/жовт/см=5/ур=5) 
Ранній, високорослий, високоврожайний супер сорт. Листя регулярне. Вдруге 
підтверджуємо, сорт дуже стійкий до вірусних та грибкових хвороб. Плоди жовті, з 
ефектом прозорості, щільні, без тріщин, із чудовим солодкуватим смаком. 
"Стріляють" при розкушуванні. Незібраний урожай висить на кущах без 
пошкоджень до морозу. 
 

1127. 

 

Дюймовочка 
(ран/0,6/10-20г/слив/червоний/см=4+/ур=5+) 
Ранній, низькорослий, дуже врожайний сорт. Плоди дрібні, вагою до 20 гр., 
Вирівняні, у формі сливок, дуже щільні, червоного кольору, блискучі, зібрані в кисті 
по 7 шт. Якщо плоди не зібрати до заморозків, і вони залишаться на кущах, 
збережуться без пошкоджень. Сорт придатний для збору китицями. Смак не 
солодко-цукерковий, але чудовий, томатний. Не дуже солодкий, але й не кислий, із 
приємним ароматом. Оновлення старого насіння. 
 

1128. 

 

Дюшес 
(Серед/0,5/70-100/груш/червоний) 
Низькорослий, середньостиглий, дуже врожайний сорт. Дуже щільні, майже без 
соку плоди, гарного смаку, не гниють та не хворіють. Сорт консервного 
спрямування. Врожайність 5 балів. 
 

1129. 

 

Египетский великан (Єгипетський велетень) 
(сред/1,8/250-600/окр-плоск/красн-роз) 
Високорослий, до 1,8 м у висоту, середньостиглий сорт. Рослина потужна, 
напіврозлога. Дуже високоврожайний на 5+ балів. Плоди плоскоокруглої форми, 
насиченого червоно-рожевого кольору, м'ясисті і соковиті, з відмінним смаком та 
ароматом, масою 250-600 гр. і вище. Плоди ростуть великими довгими китицями до 
15 шт., яскраві, красиві. Хворобостійкий до багатьох томатних захворювань. Для 
вживання у свіжому вигляді та всіх видів переробки. 

 
1130. 

 

Египетская ладья (Єгипетська тура) 
(серед/1,8/400-1,0кг/окр-плоск/рожев) 
Високорослий (1,8м.). Дуже сильний кущ. Плоди рожеві, напрочуд щільні для таких 
гігантів, з невеликими реберцями від плодоніжки, дуже смачні, великі, 250-400гр., 
маса окремих може досягати 1 кг. Дуже врожайний, чудовий сорт. 
 

1131. 

 

Елисей (Єлисей) 
(ран/0,6/60-110/подовж/помаранч) 
Справжній красень! Висока енергія плодоутворення та тривалий період 
плодоношення. Ранньостиглий, низькорослий. Плід циліндричний, гладкий, 
щільний. Забарвлення яскраво-помаранчеве, маса плоду 60 - 110 гр. Пропусків по 
кистях немає. Відмінні смакові якості плодів у свіжому вигляді, при засолюванні та 
в консервуванні. 
 

1132. 

 

Естонський  
(ран-середов/1,0/200-350/серц/червоний) 
Нагадує сорт "Батяня", тільки плоди червоні. Відмінний середньорослий сорт. 
Перші плоди визріли на рівні ранньостиглих. Смак від 4-х+-  до 5 балів. Підвищена 
стійкість до хвороб. 



1133. 

 

Жаудат, Туреччина 
(Серед/0,6-1,6/100-200/окр/рожев) 
Понад врожайний, як і всі турецькі сорти. Потужний штамб практично без 
розгалужень щільно, до неможливості завантажений плодами. Один кущ – як одна 
величезна гірлянда. Садити можна частіше звичайного. Щільні плоди можуть бути з 
невеликими реберцями. М'якуш смачний, густий, майже без сока. Відмінний сорт 
для консервації. Як і інші турецькі сорти, показав хорошу стійкість до хвороб. 
Вигляд турецьких сортів у полі викликав захоплення. І наше, і наших гостей.  
Потужна штамбова рослина практично без розгалужень висотою до 60 см. Кущ - як 
одна величезна гірлянда. Садити можна частіше звичайного. Плоди рожеві, округлі, 
можуть бути з невеликими реберцями. М'якуш щільний, майже без сіку. Маса плодів 
100 - 200 гр. Високоврожайний. Сорт середнього терміну дозрівання. 

1134. 

 

Жар-птиця 
(серед/0,7/100-170/округ/помаранч/см=5/ур=5+) 
Середньостиглий, низькорослий, але фантастично врожайний сорт. 
Хворобостійкість підвищена. Потужні невисокі кущі, густо обліплені гронами. 
Плоди дуже щільні, з товстою шкіркою, округлі, вагою 100 - 170 гр., Красиві, без 
плям і тріщин, насиченого помаранчевого кольору з червоним муаром. Чудовий, 
солодкий, фруктовий смак. 
 

1135. 

 

Жёлтый финик (Жовтий фінік) 
(ран/1,5+/15-20/подовж-слив/жовт-помаранч/смак-5/ур-5++) 
Високий, ранньостиглий, дуже врожайний сорт. Кущі загущені, густо обвішані 
великими гронами плодів. Плоди помаранчеві, неймовірно щільні, при їжі хрумтять. 
У різні роки смак трохи відрізняється, від солодкого до дуже солодкого. М'якуш 
жовтого кольору. Абсолютно не гниють, не тріскаються, не хворіють. У невдалому 
сезоні 2017 його висота була близько 1,2 м, в інші роки був 1,8 м. 
 

1136. 

 

Жовтий тюльпан 
(серед/1,5/60-80/подовж/строкаті) 
Плоди банановидної форми. Верх жовто-жовтогарячих плодів прикрашає 
мармуровий розпис! Томати ростуть китицями по 5-7 плодів одночасно, вони навіть 
у недозрілому, зеленому вигляді дуже красиві!! Стінки плодів пружні, соковиті, 
товсті, приємного фруктового кисло-солодкого смаку. Рослини в закритому ґрунті 
до 1,5 м, тривале плодоношення до кінця сезону. На мій смак, сорт має кращий 
аналог «Перцевидний полосатий» 

1137. 

 

Жолтые торбочки (Жовті торбинки) 
(серед/1,5/150-300/груш-ребр/жовт) 
Середньостиглий, високорослий, індентермінантний сорт, заввишки 2м, стебло 
товсте, форма листа проста. Рослина формується у два стебла, потребує 
пасинкування та підв’язування до опори. Плоди масою 150-300 гр. грушовидно-
ребристої форми жовтого або помаранчево-жовтого кольору. М’якоть м’ясиста 
світло-помаранчевого кольору. Плоди смачні, солодкі з малою кількістю кислот. 
Насіння дуже мало. Підходить як для вирощування у відкритому ґрунті, так і в 
парниках. 
Томат використовується для приготування салатів, соку, консервації. 
 

1138. 

 

Загадка 
(ран/0,5/70-120/округ/червоний/смак=5/ур=5)  
Наш супер улюбленець, у колекції понад 15 років. Плоди найвищої якості. Один з 
найкращих для ринку та для себе. Дуже гарний, на 5 балів, дуже врожайний – 5 
балів, а плоди дуже смачні, також 5 балів. Винятково цінний за всіма 
характеристиками сорт. У кожному сезоні доводить, що він один із найкращих серед 
низькорослих. Даний сорт у магазинах знайти складно, найчастіше продають 
пересорт. А ще ми його зустрічали у фірмових упаковках під придуманою під 
імпорт назвою. Але ми цей сорт настільки добре знаємо, що нас обдурити складно 
 

1139. 

 

Закат лета (Захід літа) 
(пізн/0,7/120-270/окр/червоний) 
Низькорослий, пізньостиглий, урожайний сорт. Хороші смакові якості – 4 бали, 
дуже висока врожайність – 5 балів. Плоди міцні, стійкі до механічних пошкоджень, 
транспортабельні, зберігаються до 4 місяців. Гарний столово-консервний сорт. 
 



1140. 

 

Замок Шартр 
(серед/1,5/300-800/окр-плоск/червоний/смак=5/ур=5) 
Високорослий, середньостиглий, понад урожайний сорт. Назва умовна. Насіння 
привезене із замку Шартр (Франція). Плоди зовні блискучі, немов лаковані, 
насичено червоні, усередині темно-рожево-червоні. Плоди округло-плоскі, трохи 
ребристі, вагою до 1 кг, м'ясисті, дуже смачні, з ідеальним балансом цукрів та 
кислот. Рідкісний сорт, один з хітів сезону 2021. Насіннєві камери маленькі, майже 
без насіння. 
Від редактора: швидше за все, йдеться про всесвітньо відомий Шартрський собор, а 
не про невідомий замок. 
 

1141. 

 

Заморская груша жёлтая (Заморська груша жовта) 
(ран/2,0/25гр/груша/жовт-помаранч/смак=4/ур=5) 
Ранній, індетермінантний, дуже врожайний сорт тривалого плодоношення. Плоди 
дрібні, вагою близько 25 гр., Грушоподібної форми, красивого помаранчового 
кольору, лежкі, смачні. Відмінні для ринку. М'ясисті, із звичайним томатним 
смаком, без екзотики, не солодкий, а й не кислий. Оновлення старого насіння. 
 

1142. 

 

Засолочный беляш (Засолочний біляш) 
(серед/1,8/270-500/окр-плоск/помаранч/смак=5/ур=4) 
Високорослий, урожайний, середньостиглий сорт, який цінується за чудові смакові 
якості. Сорт з відмінним набором цінних характеристик: великоплідність, краса 
плодів, їхня відмінна лежкість. М'ясиста, насичено-помаранчова, ніжна м'якоть, 
приємного м'якого смаку з низьким вмістом кислот. 
 

1143. 

 

Званый вечер (Званий вечір) 
(серед/0,6/100-200/округ/помаранч/смак=5/ур=5) 
Середньостиглий, детермінантний, штамбовий сорт, кущі з дуже 
товстим стеблом. Плоди яскраво-помаранч кольору, дуже м'ясисті, досить соковиті. 
Насичений чудовий смак. 
 

1144. 

 

Звезда Востока (Зірка Сходу) 
(ран/0,6/120-130/округ/червоний/смак=4/ур=5) 
Високоврожайний сорт голландської селекції, для відкритого та захищеного ґрунту. 
Період від сходів до дозрівання 90-100 днів. Рослина висотою до 60 см, не потребує 
пасинкування. Плоди округлої форми, насиченого червоного кольору, масою до 150 
гр., Глянсові, з товстою оболонкою, щільні, відмінних смакових якостей, 
універсального призначення. 
 

1145. 

 

Зелёная зебра черри (Зелена зебра черр) 
(серед/1,5/22-35г/кругл/строкат) 
Середньостиглий, високий, урожайний сорт. Плоди округлі, щільні, красиві, 
оранжево-зелені в зелену смужку, але кислуваті. Насолода не відчувається, тому за 
смак всього 3 бали. Цей сорт для любителів кислих томатів. Оновлення старого 
насіння 
 

1146. 

 

Зеро 
(серед/0,60/100/120/окр-пл/оранж/см-4+/вр-5) 
Обновлення сорту із дуже старого насіння. Років 18 назад сорт був дуже  
поширений, серед огородників. Ми знайшли старе насіння і  виростили його, але або 
за роки, якось змінилась його генетика, або щось інше, але плоди були десь у 
половину менші за розміром, чим у того сорту який я помню. Вони100-120 гр., 
насиченого помаранчевого кольору, смак яскравий, на 4+ балів, з невеликою 
кислинкою і помірною сласдістю.  Плоди міцні, без тріщин, добрго товарного виду, 
лежкі. Дуже врожайний. 
 



1147. 

 

Златовласка (Золотовласка) 
(ран/1,8/8-12г/округ/жовт/см=5+/ур=5) 
Супер сорт. Ранній, високорослий, понад урожайний, з потужними кущами. 100% 
стійкий до вірусів. Плоди гладкі, без тріщин, яскраво-жовті. Дивовижний солодкий 
цукерковий та фруктовий смак. Просто краса. У гронах від 8 до 50 плодів. Нижні 
плоди великі, верхні менші. Довго лежкі, все літо можуть провисіти на кущах, не 
втрачаючи якості. 
 

1148. 

 

Золота кисть 
(серед/1,8/20г/груша/жовт-помаранч/см=5/ур=5) 
Супер сорт. Середньостиглий, високорослий, високоврожайний. Стійкий до хвороб. 
Плоди щільні, лежкі, не тріскаються та не гниють. Винятково красиві, дуже смачні, 
чудові для всього. 
 

1149. 

 

Золотая осень (Золота осінь) 
(серед/1,5/200-300+/сердц/помаранч-жовт/см=4/ур=5) 
Середньостиглий, високорослий, високоврожайний сорт. Плоди великі, вага 200-300 
гр., Окремі плоди до 900 гр., Пружні, помаранчевого кольору з червоною шапочкою 
на вершині плода. М'якуш чисто жовтий, соковитий, не кислий і не дуже солодкий, з 
хорошим балансом кислоти і цукру. 
 

1150. 

 

Золотая рапсодия (Золота рапсодія) 
(серед/1,0/200-300/окр/помаранч/см=4/ур=5) 
Середньостиглий, високоврожайний сорт з невисокими, потужними кущами, 
товстими стеблами та регулярним листям. Плоди майже круглі, насиченого 
помаранчового кольору, без плям, дуже пружні, вагою 200 – 300 гр. М'ясисті, 
соковиті, з добрим, багатим, збалансованим смаком, в якому є і солодощі і кислинка. 
 

1151. 

 

Золотисто-синие ягоды (Золотисто-сині ягоди) 
(ран/1,8/10-20/окр/жовто-синій/смак=5+/ур=5+)  
Високорослий, ранній, високоврожайний сорт. Ягоди супер солодкі, як цукерки! 
Цікаве жовто-фіолетово-коричневе забарвлення плодів. З отриманого нами насіння 
виросло всього 2 кущі, що відповідають сорту (інше пересорт). Збір насіння 
зроблено з цих 2 кущів. Тож насіння не дуже багато. 
 

1152. 

 

Золотой Алатау (Золотий Алатау) 
(ран/0,5/50-60/окр/жовт/см=5/ур=5) 
Дуже ранній, низькорослий, високоврожайний сорт для відкритого ґрунту. Ціла гора 
плодів. Кущі акуратні, штамбові, висотою до 0,6 м., не потребують підв'язки та 
пасинкування, густо посипані помаранчевими плодами. Плоди встигають дозрівати 
в ОГ за умов короткого літа. Після посухи біля плодоніжки були тріщини, які 
засохли та не вплинули на лежкість. Чудовий сорт! У стиглих плодах підвищений 
вміст цукрів та β-каротину. Томати смачні у свіжому вигляді, добрі і для 
консервації. 

1153. 

 

Золотые горы Медео (Золоті гори Медео) 
(серед/1,8/250-500/сердц/двоцв/вк=5+/ур=5) 
Високорослий, урожайний, середньостиглий сорт. Плоди дуже красиві та зовні та в 
розрізі. У розрізі мармурові, м'ясисті, соковиті, чудового солодкого смаку. Чи не 
сорту казка! Походження цього сорту нам невідоме. 
 
 



1154. 

 

Золотые пальчики (Золоті пальчики) 
(ран/1,0/10-20г/удл/жовт/см=5+/ур=5) 
Ранній, напівдетермінантний сорт із дуже високою врожайністю. У ронах 18-20 і 
більше плодів, дуже твердих, із щільною та яскравою шкіркою, не тріскаються та не 
гниють. Дуже солодкі, із багатим ароматом. 
 

1155. 

 

Зуб дракона 
(сер-пізн/1,8+/200/подовж/червоний)   
Середньопізній, високорослий (висота куща до 2 м), понад врожайний сорт.  За 
параметрами він нагадує сорт «Дядя Степа». Дуже потужні кущі усипані червоними 
плодами перцеподібної форми (до 18 см довжиною), масою 200 гр., зібраних у 
великі китиці. Плоди малосоковиті, малонасіннєві, без тріщин, не гниють, лежкі, 
солодкуватого без кислоти смаку. Тривале плодоношення до осені. Сорт обновлений 
із старого насіння. 

1156. 

 

Зураба Кунахіддзе 
(ран/1,50/250-800/окр-плоск/рожев/см=5/ур=5+)  
Сімейна реліквія із Грузії, від Зураба Кунахіддзе. Два роки цей сорт відновлюється з 
дуже старого насіння. Рожеві плоди, але можливе ще розщеплення на плоди з 
червоною оболонкою. Розщеплення поодинокі, але були. М'якуш одного кольору, 
рожевий. Плоди насичено-рожеві, з реберцями, середньою вагою 300 - 600 гр. 
М'ясисті, дуже соковиті, відмінного смаку, з насолодою на 5 балів і помітною 
кислинкою, і гарним ароматом. Смак та аромат старовинних сортів. У різний час 
дегустації, як часто буває, смак трохи змінюється. Можуть швидко перезріти, якщо 
не прибирати вчасно. Нижче опис від колеги з Росії, яка поділилася з нами насінням: 
«…Минулого року я його відновила із насіння 15-річної давності. При вирощуванні 
всі плоди були густо-малинового забарвлення, з них я збирала насіння. Усім 
розсилала насіння тільки таке. Цього року в деяких рослин з'явилися плоди темно-
червоного кольору, насіння з них збирати не стало. Спостерігатиму тільки за 
рослинами з малиновими плодами. Можливо, через те, що насіння стільки років 
пролежало, відбулися якісь розщеплення з кольором плодів, треба спостерігати поки 
що... Сорт дивовижний, і навіть у це холодне у нас літо порадував мене добрим 
урожаєм великих плодів». 

1157. 

 

Івана Купала 
(серед/1,6/120-200/груш/малин) 
Високорослий сорт середньої стиглості. Висота куща досягає до 1,6 м. Зав'язь 
суцвіть дружна. У китиці формується до 7 великих томатів із щільною м'якоттю, 
вагою до 200 гр. Сорт з формою плодів, які на вигляд нагадують великі трюфелі, 
малиново-червоні. Томати цього сорту добре зберігаються в кімнатних умовах 
протягом 10 днів. Урожайність хороша. Сорт ідеальний для засолювання. У свіжому 
вигляді дає чудові смакові показники. Аналог сорту "100 пудів", тільки іншого 
кольору.  

1158. Ідеал червоний. Болгарія 
(серед/1,5/180-230/округл/червоний/см=5+/ур=5) 
Середньорослий, високоврожайний, середньостиглий, чарівний сорт. Висота кущів 
на 15.7.21 становила 146 - 152 см. Стеблів багато, кущі середньої загущеності. 
Відмінно витримав екстремальні літні температури сезонів 2020 та 2021. У сезоні 
2021 перші плоди почали встигати 18 – 20 липня. Плоди, рівні, акуратні, красиві, 
глянсові, без тріщин та пошкоджень, з товстою шкіркою, можна зрізати гронами. 
Дивовижна одномірність плодів, вага від 180 до 230гр. Насіння у плодах достатньо. 
Супер смачні, солодкі, із приємним томатним ароматом. Супер сорт для ринку та 
будь-якого виду переробки. Ідеал він і є "Ідеал". 
Найпопулярніші та улюблені Найпопулярніші та найулюбленіші Болгарські сорти, 
які довели свої якості протягом багатьох років.  

1159. Ідеал рожевий. Болгарія. 
(серед/1,8/180-240/окр-плоск/рожевий/см=5+/ур=5) 
Високорослий, середньостиглий, врожайний, чудовий сорт. Висота кущів на 15.7.21 
становила 185 – 193 см. Стебла товсті, їх небагато, кущі середньої та невеликої 
загущеності. У сезоні 2021 року перші стиглі плоди з'явилися з 16 по 24 липня. 
Плоди рожеві, матові, з невеликою ребристістю у плодоніжки, розділені на рівні 
часточки, дуже акуратні, без плям і тріщин. Дуже м'ясисті, пружні, але не жорсткі, 
шкірка тонка. У розрізі ніжні, соковиті, чудового смаку та аромату. Винятково 
смачний, схожий на сорт Ідеал. Відмінно переніс екстремальні літні температури 
сезону 2020 року. Ідеал він і є «Ідеал». Супер сорт для ринку та будь-якого виду 
переробки. 
Найпопулярніші та найулюбленіші Болгарські сорти, які довели свої якості 
протягом багатьох років.  



1160. 

 

Идеал черри (Ідеал чері) 
(св-ран/0,6/20-30г/овал/червоний/см=4/ур=5+) 
Понад ранній, низькорослий, врожайний сорт. Чи не кущі, а гірки плодів. Плоди 
дрібні, вагою до 30 гр., Червоні, глянсові, дуже щільні, ринкової якості. Після 
посухи на кількох плодах з'явилися тріщиною, але тільки на першому гроні та після 
дощу. Смак не цукерковий, але відмінний, із сильним ароматом. Сорт для лінивих 
або дуже зайнятих людей. Мінімум догляду та гори плодів. Оновлення старого 
насіння. 
 

1161. 

 

Идиллия (Ідилія) 
(св-ран/0,6/20-30г/овал-слив) 
Понад ранній, низькорослий улюбленець, за врожаєм просто диво! Гори плодів дуже 
щільних, красивих, глянсових, яскраво забарвлених. Смачних та ароматних. 
Томатики як іграшки. Хіт для відвідувачів городу. 
 

1162. 

 

Изюминка. (Родзинка) 
(Серед/0,6/70-100/окр/рожев/смак-5/вр-5+) 
Низькорослий (висота рослин 0,60м.). Потужні напівштамбові кущі. Дуже висока 
урожайність. Дуже супер-щільні, овальні плоди чудового виду, із хорошим добрим 
смаком та ароматом на 5 балів. Високий товарний вид плодів, довго, до морозів 
можуть залишатися на кущах без перезрівання та погіршення якості. Чарівні, 
глянсові, без плям біля плодоніжки, без тріщин. Найкращий сорт для роздрібної 
торгівлі, консервації, томатної пасти   

1163. 

 

Иллюзия (Ілюзія) 
(серед/1,5/100-150/фігурн/жовт) 
Високорослий, із висотою 1,5м. Від солодкого перцю відрізнити можна лише на 
смак, абсолютно порожні та твердокорі як солодкий перець. При натисканні 
хрумтять. Улюбленець, краса та диво. Такі сорти ідеально підходять для 
фарширування, що люблять робити добрі українські господині. 

1164. 

 

Ільдан, Туреччина 
(серед/0,6/120-300/окр-слив/червоний) 
Понад урожайний, потужний штамбовий сорт висотою 0,6м. Плоди класичної 
товарної якості. Плід з товстою оболонкою і незвичайно товстими перегородками 
насиченого червоного кольору, які займають основну масу плода. Вага плодів 120-
300гр. М'якуш яскравий, рожево-червоний. Чудовий, насичений смак. Сорт має 
підвищену стійкість до комплексу хвороб. Можна вирощувати прямим посівом у 
ґрунт (безрозсадним способом). 

1165. 

 

Ильди (Ільді) 
(ран/1,8/15-20/овал/жовт) 
Плоди медові, яскраво-жовті крапельки, дуже солодкі, наче цукерки. Чарівність. У 
величезних китицях по 100 - 200 квіток і дуже багато плодів. Дуже красивий кущ, 
супер врожайний (у поштучному численні). Відносно тонка шкірка плодів, лежкі, не 
гниють, не спливають соком. Можна садити для декоративної огорожі. Один із 20-ти 
персональних фаворитів Гарі Ібсена. З недоліків можна назвати не завжди сухий 
відрив. 

1166. Инжир розовый (Інжир рожевий) 
(СР-поз/1,8/180-300/ребр/рожевий/см-5/ур-5) 
Високоврожайний, високорослий сорт, тривалого періоду плодоношення. Для 
вирощування в теплицях та відкритому ґрунті. Плоди ребристі біля основи, досить 
великі, усередині з порожнинами, але коли повністю дозріють і наллються соком, 
досить важкі. З товстою м'ясистою оболонкою, надзвичайно привабливі. М'якуш 
досить соковитий, ніжний, цукровий, з насиченим чудовим томатним смаком, 
відмінним ароматом і післясмаком. Хороший для салатів, а дрібні плоди для 
консервації. Де насичується розсолом та ароматом спецій. 
 
 



 
1167. 

 

Интрига (Інтрига) 
(ран/0,7/120-280/окр-плоск/червоний) 
Низькорослий, ранньостиглий, понад урожайний красень. Товарні, глянсові без 
плям плоди, дружне та інтенсивне формування врожаю, стійкість до розтріскування 
плодів та комплексу хвороб. Смак хороший на 4 бали, з помітною кислинкою. 
 

1168. 

 

Иранское чудо Іранське диво) 
(серед/1,5/260-700/окр-сердц/рожев/см=5+/ур=5) 
Середньостиглий, високий, високоврожайний сорт. Плоди великі, вагою 260-700 гр., 
Рожеві, красиві. М'ясисті, соковиті, солодкі, чудового смаку та дуже приємного 
аромату. Не давайте плодам цього сорту перезрівати на рослинах. Дозрілі плоди 
зберігаються недовго. Їх краще скоріше з'їсти чи переробити на сік. Жаль буде 
викидати таку смакоту. 
 

1169. 

 

Иришка (Ірішка) 
(ран/0,5/40-60/слив/червоний/см=4/ур=5) 
Низькорослий, ранній високоврожайний сорт. Суперкрасива лакована сливка, 
насиченого кольору, гарного смаку, з дуже щільними плодами. Транспортабельні, 
але їх можна носити й у мішках. Цей сорт у нас понад 15 років. Хороший сорт для 
ринку та консервації. 
 

1170. 

 

Ірландський лікер 
(ран/1,5/150-350/окр-плоск/зелений/см-5/вр-5) 
Зеленоплідний сорт. Кущ міцний, не розлогий, висотою 1,2 до 1,5 м. Плоди 
середнього розміру 150-350гр., щільні, плоскоокруглі, з характерними складками у 
плодоніжки. Дуже смачні, дуже солодкі, без кислоти, фруктовий. Ніжний смак 
вразив усіх. Здивував і в цей рік, дуже високою врожайністю. 

1171. 

 

Искры пламени (Іскри полум'я) 
(серед/1,5/80-180/подовж/строкат/см=5/ур=5) (40 гр.) 
Високорослий, середньостиглий, високоврожайний сорт. Плоди у вигляді 
подовжених сливок з «носиком», червоні, розписані золотистими штрихами, 
блискучі, вагою до 180 г, довжиною до 15 см, зібрані в кисті по 7 – 12 плодів. 
Щільні, не тріскаються, міцно тримаються на кущах. М'ясисті, з невеликою 
кількістю насіння, відмінного насиченого смаку. 
 

1172. 

 

Іспанський шоколад. Іспанія. 
(серед-піз/1,8/200-400/окр-ребр/строкат) 
Привезені з Іспанії. Високорослий, (висотою до 1.8м.), середньо-пізній, незвичайний 
рожево-бурий колір, ребристі, дуже щільні, в той же час досить соковита 
мармеладна м'якоть дуже насиченого кольору, трохи гостра та солодка, море 
смачних, м'ясистих плодів, які до речі довго лежать, у них шкірка товста. смакові 
якості на 5+ балів.. Стійкий до розтріскування. Вага плодів до 400 гр. Не у всих, а 
окремих плодах, буває трішки пустоти 

 



1173. 

 

Испанский гигант (Іспанський гігант) 
(серед/1,5/150-300/сливка/червоний) 
Високий, середньостиглий, холодостійкий, врожайний сорт тривалого 
плодоношення. Рідкісна і дуже гарна форма плодів. Плоди щільні, дуже м'ясисті, 
чудового смаку. 
Насіння надіслано нам із Росії в магазинній упаковці. Історія сорту нам невідома. 
 

1174. 

 

Казахська сливка 
(серед/1,2/250-400/слив/червоний/см=5/ур=5+) 
Супер сорт. Реліквія, якій понад 80 років. Нам його надіслала жінка, якій 
виповнилося на той момент 70 років. Цей сорт ще її мами, що привезла в молодості з 
Казахстану. Входить до п'ятірки найкращих за врожайністю та хворобостійкістю в 
нашій колекції. Красиві та дуже смачні. Улюбленець. У нас вона більше 15 років. 
 
 

1175. 

 

Казахстанский жёлтый (Казахстанський жовтий) 
(ран-сред/1,5/350-500/окр-плоск/жёлт-оранж) 
Сорт середньоранній, середньорослий (висотою 1,5м), дуже врожайний, ранній, з 
дружнім дозріванням, стійкий. Плоди плоскоокруглої форми, красивого, яскраво-
жовтого, янтарного кольору вагою від 250 до 500 гр., м'ясисті, соковиті, дуже смачні 
і солодкі, без кислинки. Це - не овоч, це - справжній фрукт! І нехай його проста 
назва Вас не бентежить - відмінний, гідний уваги сорт! 

1176. 

 

Казахський Шевальє 
(серед-пізн./1,8/200-400+/окр-пласк/біколор) 
Високорослий, середньопізній, великоплідний, урожайний сорт. Плоди 
багатокамерні, м'ясисті, соковиті, солодкі, дуже смачні. Найкраще використовувати 
свіжими в їжу. Хоча деякі люди варять помідорне варення. Уявляю, яким смачним 
буде варення з таких томатів. 
 

1177. 

 

Калинка - малинка  
(ран/0,4/80-100/округл/червоний) 
Ранньостиглий, штамбовий, врожайний. Плоди лежкі, товарні. Супер шар плодів на 
деревоподібній рослині. Найкрасивіша розсада. 
 
 
 

1178. 

 

Камал, Туреччина  
(Серед/0,7/120-200/окр-плоск/рожев) 
Потужний штамб без розгалужень здивує Вас кількістю плодів на кущах. Листя 
зморшкувате. Смак плодів дуже добрий. Сорт має підвищену стійкість до хвороб, у 
2016 р. гідно переніс потужну хвилю фітофторозу. Можна вирощувати 
безрозсадним способом. Сорт низькорослий, висотою 0,7м. На поливних землях в 
ОГ цей сорт веде себе як індет, виростає до 1,5 м, верхівка не завершується, а кущі 
плодоносять до заморозків. Урожайність приголомшлива! Придатний всім видів 
переробки. Плоди зав'язує без зупинок. Не все встигає визріти на кущах. Останній 
урожай, який зазвичай знімають перед заморозками, вам доведеться дозарювати 
вдома. 
 



1179. 

 

Кам'яна квітка «Бачка», Болгарія. 
(серед/0,5/150-300/окр-пласк/червоний) 
Один із чемпіонів з урожайності та щільності плодів. Супер улюбленець. 
Незамінний сорт для продажу розсади. Штамбове, дуже товсте стебло. Сорт кілька 
років тримав перше місце за щільністю плодів, їх можна носити мішками. Назва 
сорту "Бачка". Наш колега перейменував його через щільність плодів на «Кам'яну 
квітку». Від нас сорт розійшовся по всьому світу, але його батьківщина – Болгарія. 
  
 

1180. 

 

Канадское наследие (Канадська спадщина) 
(Насіння було надіслано нам без історії сорту. Потім ми дізналися, що назва 
умовна. Сподіваємося, що точну назву сорту колись буде встановлено). 
(серед-пізн/1,5/100-350/серд/біколор/смак=5+/врож=4) 
Високорослий, пізньостиглий сорт. Червоно-жовто-помаранчові серцеподібні плоди, 
м'ясисті, соковиті, дуже солодкі, дуже смачні. Врожайність вища за середню. 
Опис складено на основі всього двох кущів, що недостатньо для повного вивчення. 
Якщо у нас з різних причин виростає мало саджанців якогось сорту, то вони 
автоматично висаджуються не в основних лавах, а десь збоку, де є вільне місце. Але 
умови там гірші, поряд садові дерева, і ці томати ростуть у півтіні, не показуючи 
своїх найкращих якостей. Чи смак гірший, чи врожайність нижча, чи плоди 
дрібніші, …, але сорт ми зберегли і первинне вивчення проведено. 
 
 

1181. 

 

Капелла (Капела)   
(зв-ранн/0,6/40-50/кругл/червон/см- 
Понад урожай невеликих, блискучих, щільних, яскраво-червоних без плям плодів. У 
гроні 5-6 плодів. Дружне дозрівання. Гарний смак. При перевезенні не втрачає 
смакових та товарних якостей. Призначений для всіх видів переробки та вживання у 
свіжому вигляді. Зверхранній, висотою 0,6 м., і вагою плодів 40-50гр. Сорт 
невибагливий, стійкий до фузаріозного в'янення, вертицильозу. 
 

1182. 

 

Капли дождя (Краплі дощу) 
(ран/1,8/15г/круглий/оранж/смак=5/врож=5+) 
Ранній, високорослий, супер урожайний сорт. Кущі середньої загущеності. Китиці 
складні, в нижніх кистях одночасно зав'язується кілька сотень плодів. Супер-сорт! 
Плоди яскраво-жовтогарячі, щільні, добре тримаються в кистях. Лежкі, не гниють. 
Зірвана кисть більше місяця пролежала на сонці без шкоди для плодів. Солодкий, 
дуже приємний, чудовий смак, на 5 балів. 
 

1183. 

 

Карапуз 
(св-ран/0,6/100-200/округл/червоний/смак=4/ врож.=5+) 
Понад ранній, низькорослий, дуже врожайний сорт. Один із найкращих та 
найврожайніших серед низькорослих. Компактні кущі буквально обвішані круглими 
великими плодами, насиченого червоного кольору. Плоди щільні, без тріщин, вагою 
100 - 200 гр., Дозрівають дружно, лежкі, відмінно переносять перевезення. Один з 
ранніх сортів, з дуже якісними ринковими плодами. Плоди, не дивлячись на 
щільність, соковиті та ніжні. Смак кисло-солодкий, добрий, на тверді 4 бали. Для 
низькорослого, та ще понад раннього, це просто чудово. 
 

1184. 

 

Кемел Голд (Camel Gold, Жовтий Верблюд), Туреччина 
(серед/0,5/90-120/окр-овал/ помаранч –жовт/см-5/вр-5) 
Понад урожайний сорт турецької селекції. Плоди різної форми, округлі, овальні. 
Колір, який більше схожий на помаранчевий, ніж на жовтий. Яскраві, "гарячі". 
Гарний зовнішній вигляд і без плям у плодоніжки, яскраві, щільні, зрізаються 
китицями, лежкі, не хворіють і не гниють. Міцні кущі висотою 0,5м. Плоди вагою 
90-120гр. Смак на 5 балів, урожайність 5+ балів. В описі сорту вказується на його 
унікальну стійкість до посухи і навіть протипоказання поливів. 



1185. 

 

Кенігсберг 
(серед/1,5+/100-220/слив/червоний/смак=5/вр=5) 
Високорослий, середньостиглий, дуже врожайний, невибагливий сорт. Має 
підвищену стійкість до хвороб. Плоди ідеальні, дуже м'ясисті, з насиченим яскравим 
смаком. Висока зав'язуваність плодів та врожайність, без поливу, у полі, городі та 
теплиці. Для вживання у свіжому вигляді, консервації та зберігання. Сорт старий, 
але чудовий, заслужено всіма коханий. 
 
 

1186. 

 

Кібіц 
(над-ран/0,4-0,8+/40-70/подовж/червоний/см=4+/вр=5+) 
Низькорослий, ранній високоврожайний сорт. Старий найвідоміший польський сорт. 
Оновлюємо його в нашій колекції майже 20 років. Завжди дуже великий урожай за 
будь-якої погоди, в ранні терміни. Не гниють і не хворіють. Для надранніх чудовий 
смак. Відмінний томат для перших салатів і для консервації. При пізнішій посадці 
плодоносить до заморозків. 
 

1187. 

 

Киянка (Киевлянка)  
(серед/1,8/200-400/окр-слив/рожев/см=5/вр=5+) 
Високорослий, середньостиглий сорт із фантастичною врожайністю. Плоди без 
тріщин, лежкі, не течуть. Рожевого кольору, красиві, але мають різну форму: і 
велика сливка і округлі, і велике серце вагою до 530 гр., і «барильце» з гранями. 
М'ясисті, щільні, дуже смачні, солодкі, з невеликою гармонійною кислинкою. 
Стебла середньої товщини та тонкі. Рослини як би поступово набирає чинності, до 
кінця сезону лише нарощуючи врожай. Один із найкращих рожевоплодних сортів 
для ринка. Краса та врожайність на 5+ балів, смакові якості 5 балів.        

 
1188. 

 

Київські 
(сер-пізн/1,8/170-350/округл/червоний/см=5/вр=5)  
Високорослий, середньопізній, високоврожайний сорт. Один із найбільш товарних 
для ринка. Середньо-великі, яскраві та глянсові, без плям, відмінна щільність, товста 
шкірка, витривалість до розтріскування та чудовий смак. У плоді ідеальний баланс 
цукрів та кислот. Суперсорт, рідкісний за красою та якістю плодів. 
 

1189. 

 

Кінг Конг      
(серед/1,8/1500/серц/черв/см=5/вр=5) 
Чудо гігант. серед/1,8/1500/серц/червоний) 
Високорослий до 1,8м., чудо гігант. Більшість рівні, чарівні, сердечки –гіганти, 
яскраві, гарні плоди, одне замилування. Дуже рідкісний в своїх якостях. М'ясиста 
суцільна м'якоть із рожевою серцевиною. Можуть рости до 2 кг і більше. Чудовий, 
врожайність на 5 +балів. Смакові якості 5+ балів, краса плодів 5+ балів. Просто 
ідеал, нічого добавить. 
  
 
 

1190. 

 

Княгиня 
(серед/1,5-1,8/150-200/сливка/червоний/см=5/вр=5) 
Високорослий, середньостиглий, високоврожайний, чудовий столово-консервний 
сорт. Пружні м'ясисті плоди зі смаковими якостями на 5 балів, солодкі. Врожайність 
– 5 балів. 
 

1191. 

 

Кіготь ведмедя український (Bear Claw Ukrainian) 
(серед/1,8+/200-800/окр-плоск/рожев/см.=5/вр=5) 
Високий, середньостиглий, врожайний сорт. Картопляний лист. Плоди насичено-
рожевого кольору, округло-плоскі та округло-серцеподібні, м'ясисті, чудового, 
чудового смаку з відмінним ароматом. Були кущі і з регулярним листям, яке ми 
видаляли і насіння не збирали. Насіння цього сорту колись було отримано від колеги 
з Болгарії, який активно обмінювався насінням із колекціонерами з колишнього 
СРСР. Український Кіготь ведмедя сподобався не лише нам, його хвалять та 
закордонні колеги.  



1192. 

 

Кирюха (Кірюха) 
(серед/1,0/130-200/окр/рожев-фіол/см-5/вр-5) 
Середньорослий (висота 1,0м.), дуже врожайний. Листя картопляного типу. Плоди 
дуже незвичайно красиві, 130-230гр., насиченого кольору та відмінного, солодкого 
смаку на 5 балів. Високоврожайний, зав'язуваність у будь-яку погоду відмінна, повні 
китиці. 
 

1193. 

 

Коктейль 
(ран/2,0/11-15г/кругл/червоний/см=5/вр =5+) 
Ранній, високорослий, супер урожайний сорт. Довгі кисті, до 50 см в довжину, в 
кистях близько 30 плодів відмінного смаку. Плоди, насиченого червоного кольору, 
глянсові, без плям дуже солодкі. Сорт відрізняється дружнім дозріванням плодів. 
 

1194. 

 

Колібрі 
(ран/1,0/25г/овал/червоний/см=5+/вр=5+) 
Ранній, низькорослий, заввишки близько 1,0 м, супер врожайний сорт. Стіна 
найкрасивіших, насичено-червоних плодів. Китиці великі, в китицях до 15 плодів. 
Надто  щільні, без тріщин і плям, можна зрізати гронами. У плодів дуже багатий, 
приємний та солодкий томатний смак. За всіма параметрами сорт отримав від нас 5 
балів. Сорт дивує смаком та щільністю плодів. 
  

1195. 

 

Корниловский (Корніловський) 
(серед/1,8/300-700/окр-пласк/червоний-рожев) 
Високорослий, середньостиглий, хворобостійкий, невибагливий, дуже врожайний 
сорт. Кущі потужні. В історії цього сорту описуються плоди вагою до 1 кг, у нас 
були 650 г. М'якуш плодів рожевий, соковитий, зернистий і дуже ароматний. 
Смакові якості у несприятливому для томатів сезоні 2017 на 4+. 

1196. 

 

Комбитомат (Комбітомат) (від Сьопочкиної Тетяни) 
(серед/3,0/80-150/овал-сливка/червоний/см=4+/вр=5)  
Опис від С.І. Колесникова: Цей сорт походить від вільного запилення сорту 
«Комбітомат Тарасенко». Понад 15 років стабільний. Росте дуже швидко (3,5 см на 
добу), в 1 – 2 стволи, практично без пасинків. Для тих городників і тепличників, хто 
свої томати пасинкує, цей сорт буде дуже легким в обслуговуванні. 1–2 рази 
обламав нижні пасинки, залишив 1–2 стебла і про пасинкування можна забути. 
Підв'язуй та збирай урожай. Високорослий, урожайний, дуже компактний 
завширшки. Садити кущі можна щільніше з кроком 20 - 30 см. Мою шпалеру 
висотою 2,7 метра кущі подолали до 15 липня. На мій погляд, єдиний недолік у 
тому, що перша кисть зав'язується досить високо (близько 80-90 см від землі). Але з 
огляду на висоту в 3 метри та загальну врожайність, мабуть, на цей недолік можна 
не звертати уваги. Частково це навіть непогано. Обрізав нижнє листя (я на відміну 
від Олексія Івановича, живу в місті, землі у мене дуже мало, тому листя обрізаю і 
поки пасинкую) і кущі будуть світлими, добре провітрюваними. Потім кисті йдуть 
через лист, у кистях по 3 – 6 плодів. Відмінними рисами цього сорту є довгі 
міжвузля та світло-зелене листя. Ні в розсаді, ні на городі Ви цей сорт ні з чим не 
переплутаєте. Плоди можуть мати варіації за формою. Вага 60 - 150 г, соковиті, 
насіння достатньо. Аромат звичайний томатний. За смаком досить гарний, із 
насолодою. У салати з цибулею та сметаною, на соки чи консервацію однозначно 
відмінні. У різний час дегустації плодів у свіжому вигляді показав смак від 
хорошого до дуже хорошого. Тобто. липневі плоди були "не дуже", а серпневі 
"дуже", на 4+. Щоб не перехвалити, поставлю оцінку за смак 4 бали. Присолений, - 
просто смакота. Плоди не тверді, шкірка середньої товщини і при гарячій 
консервації в банки, плоди частково лопаються, проте вони ідеальні для холодного 
засолювання в бочці. Оцінка бочкових – 5 балів.   



1197. 

 

Корнеевский розовый (Корнієвський рожевий) 
(серед/1,5+/200-500/окр-пласк/рожев/см=4+5/вр=5) 
Високорослий, середньостиглий, високоврожайний, відомий старий сорт. Досі 
користується любов’ю городників. Висота куща зазвичай до 1,6 м, але може зрости і 
до 2 м заввишки. Можна вирощувати і в ОГ, і в теплицях. На нижніх кистях плоди 
більші, ніж на верхніх і можуть досягати 1 кг. Насичено-рожеві округло-плоскі 
плоди мають відмінний товарний вигляд. Шкірка щільна, але не жорстка, глянсова, 
не тріскається. Насіння мало, воно невелике і проростає довше за інші. М'ясисті, 
дуже солодкі без кислоти, дуже смачні. Плоди транспортабельні, зірвані у стані 
технічної стиглості добре зберігаються та дозрівають. 
Завдяки потужній кореневій системі та міцним стволам добре переносить і посуху, і 
прохолодний клімат. 
 

1198. 

 

Король (King)  
(Серед/1,5/300-600/серд/рожев) 
Ранньостиглий, високорослий (висота1,5м.), врожайний, чудовий сорт. Масивні 
пузаті плоди, вагою 300 - 600 гр., Відмінної якості, пружні красиві, відмінного 
смаку, м'ясисті, малосоковиті. Вирізняється ранньою та дружньою зрілістю плодів, 
без пасинкування, весь урожай визріває до заморозків, що дуже чудово для 
північних регіонів десь коротке літо. 
 

 
1199. 

 

Король - 2 (King - 2)  
(ран/0,8-1,0/300-700/серд/рожев) 
Друга версія цього сорту, отримана давно з Росії, головна відмінність, 
низькорослість. Висота рослин до 1 м. Цу у нас без пасинкування. Ранній, 
низькорослий, урожайний сорт. Дуже красивий. На порівняно невеликому кущику, 
величезна маса великих серцеподібних плодів, окремі плоди у нас були до 700 гр, 
багато з них із гострим носиком. М'ясисті, досить соковиті, насіння в плодах мало, 
смак відмінний, а аромат приємний. 

 
1200. 

 

Король крупных (Король великих) 
(серед/1,8/280-800/окр-пласк/червоний/см=4/вр=5+)  
Високорослий, середньостиглий, високоврожайний сорт. Завжди вирізняється дуже 
високою врожайністю. Плоди червоні, округло-пласкі, дуже щільні, відмінного 
збалансованого смаку. У смаку відчувається і насолода і помітна кислинка. 
 



1201. 

 

Король Сибири (Король Сибіру)  
(серед/1,5/до 1кг/серд/жовт) 
Високорослий, висота кущів 1,5м., високо врожайний. Вага плодів до 1 кг. І більше. 
Насіння цього сорту нам надіслали з плоду, що важив 1345 р. Дуже вдалий, чудовий 
сорт. З величезними, жовтими, серцеподібними плодами, солодкими та м'ясистими. 
При хорошому догляді може порадувати плодами вагою понад 1 кг. Дуже 
врожайний! "Король Сибіру" який поширений, можливо інший. 

 
1202. 

 

Коршун огромный красный (Коршун величезний червоний) 
(серед/1,5/до 1кг/окр-серц/червоний) 
 Середньостиглий, з висотою кущів близько 1,7 м. Листя картопляне. Плоди 
глянсові, красиві, округло-витягнуті або серцеподібні, вагою до 1 кг. Червоні, 
смачні, солодкі, багатокамерні. Зростають китицями до 6 шт. Плоди з невеликими 
реберцями або гранями. Малонасінневий. Салатний, гарний для соків та інших 
томатопродуктів. Дуже врожайний сорт. 

1203. 

 

Кофе с молоком (Кава з молоком) 
(серед/1,5/190-270/окр-пласк/червоно-коричн/см=5/ур=5+) 
Середньостиглий, високорослий, дуже врожайний сорт. хворобостійкий, з дружним 
дозріванням плодів. Плоди середнього розміру, вагою 190-270 гр., Округло-пласкі, 
пружні, без тріщин, гарного насичено-червоно-коричневого кольору. М'ясисті, 
соковиті, з багатим фруктовим смаком, слодкі з кислинкою. 
 

1204. 

 

Краса любви (Краса кохання). 
(серед/0,5/120-200/окр-пласк/червоний/см=4+/вр=5) 
Низькорослий, середньостиглий, дуже врожайний сорт. Плоди середнього розміру, 
червоні з жовтою плямою біля плодоніжки, округло-плоскі, акуратні, в міру пружні. 
М'ясисті, смачні, приємно-ароматні. 
 

1205. 

 

Красная шапочка (Червона Шапочка) 
(ран/0,3/70-100/округ/червоний)  
Ранній, штамбовий, урожайний сорт, з дуже стійкими кущами, що мають понад 
товсте стебло. Супер розсада. Плоди щільні, для перших страв, салатів та ринку. 
  

1206. 

 

Краснодарец (Краснодарець) 
(серед/0,50/100+/подовж/червоні) 
Низькорослий, сорт заввишки 50см. Червоні плоди подовжені, вага плодів близько 
100 гр. Дуже щільні, з малою кількістю соку, високо врожайні, смакові якості 
середні, на наш смак- нестача цукру, як часто буває у низькорослих сортів, а багато 
йому і не потрібно, для консервації та засолювання, насолода плодів необов'язкова.  



1207. 

 

Красномордина (Червономордіна) 
(серед/1,0/400-800/серц/червоний/см=5/ур=5) 
Середньостиглий, високоврожайний сорт. Дає стабільно високі врожаї в умовах 
Сибіру, у відкритому та захищеному грунті. Рослини середньорослі, в ОГ близько 
1,0 м., у теплицях до 1,5 м. Плоди дуже великі, вагою 400 - 800 гр., Насиченого 
червоного кольору, серцеподібної форми, грона зав'язуються через 1-2 листки. 
М'ясисті, смачні, цукристі на злам, з дуже малою кількістю насіння. 
 

1208. 

 

Красный банан (Червоний банан) 
(ран/0,5/90-120/подовж/червоний) 
Цінується за фантастичну врожайність. Плоди подовжені, довжиною до 12 см. 
Щільні, дуже лежкі, дуже гарні. Довгожитель нашої колекції, перевірений часом. 
 

1209. 

 

Красный клык (Червоний ікло) 
(серед/1,0/40-70/подовж/червоний/см=4+ 5/ур=5+) 
Дуже старий сорт цього року оновлений. Кущі заввишки близько 1 метра і більше, 
без пасинкування дуже густі. У гронах по 6-7 плодів, грона йдуть через 1 листок, 
тому врожайність дуже висока. Плоди подовжені, вагою 40-70 г, дуже щільні, 
красиві, блискучі, яскраво-червоного кольору. Смак насичений, томатний, як для 
низькорослого, просто чудовий. 
 
 

1210. 

 

Красный охотник (Червоний мисливець) 
(ранн/0,50/100/сливка/червон/см-5/вр-5) 
Сорт середньоранній, детермінантний (кущ висотою до 60 см), високоврожайний, 
стійкий до температурних перепадів, може вирощуватися як розсадним шляхом, так 
і без розсади шляхом посіву насіння одразу в ґрунт. Дозрівання відбувається через 
100-110 днів після посадки. Плоди масою 85-100 гр. з високими смаковими 
характеристиками. Форма томатів витягнута, сливоподібна, червоного кольору, 
дуже міцні, тугі. Всім відомий сорт, оновлений з дуже старого насіння 
 

1211. 

 

Крем-торт 
(серед/1,5/300-700/окр-плоск/жовт/см-5/вр-5+) 
Високорослий (1,5м.), середньостиглий, урожайний сорт. Незвичайний колір, 
швидше жовтий, ніж кремовий, з несильно вираженим рум'янцем і смужками. 
Плоди вагою 300-700гр. М'якуш жовтого кольору із трішки рожевою серединкою. 
Смак багатий, з цитрусовими тонами, солодкий. Хворобостійкий сорт, із потужною 
врожайністю.  Дуже гарно вдається при любій погоді. 

 
1212. 

 

   Куличок  
(ран/1,8/120-200/ребр/жовт/см-5/вр-5+) 
Сорт власної селекції. Одна з материнських ліній була «Грушка жлвта», і невідомий 
сорт. Високорослий, висотою до 1,8м. Один із найурожайніших сортів у нашій 
колекції. Дуже м'ясисті, смачні, з невеликою порожниною у насіннєвих камерах. 
Дуже товста та м'ясиста оболонка, гарні, лаковані плоди практично без кислоти. 
Вага плодів 120-200гр. Іноді з легким рожевим рум'янцем. 

 



1213. 

 

Кума (Kuma), Україна 
(серед/1,8/300-800+/окр-пласк/червоний/вк=5/ур=5+)  
Середньостиглий, високорослий, невибагливий, врожайний сорт, тривалого до 
заморозків плодоношення. Має хорошу стійкість до грибкових захворювань, 
пристосовуваність до різних умов вирощування, добре переносить погодні аномалії 
(і посуху і холод). Припускаємо, що з цього сорту, у неврожайний сезон 2019 року, 
ми отримали найбільший за вагою врожай плодів. Стіна плодів-гігантів дивує та 
зачаровує. Плоди насиченого червоного кольору, глянсові, округло-плоскі з ледь 
помітними реберцями від хвостика, без тріщин, вагою 300-1000 гр. М'ясисті, дуже 
соковиті, солодкі, чудового смаку. Ці його якості відзначають і зарубіжні колеги, які 
додають: «…Один із найкращих сортів салатного призначення; … збереження 
презентабельного зовнішнього вигляду під час перевезення з місця на місце; 
збереження плодів протягом тривалого терміну (3-5 місяців за дотримання 
оптимальних умов зберігання)». У нас цей чудовий український сорт зник давно, 
зараз у магазинах продають пересорт 100%. Тому, це насіння отримане від 
польського колеги, який колись купив їх у Києві. 
 

1214. 

 

Курочка несушка 
(серед/0,7/60-100/сливка/червоний/см=4-5/ур=5) 
Середньостиглий, низькорослий, дуже врожайний сорт. Розлогий кущ усипаний 
плодами, і його краще підв'язати до опор. У кистях формується по 5-6 дуже щільних, 
блискучих, яскраво-червоних плодів. Плоди настільки щільні, що їх можна носити 
мішками, і вони витримають будь-яку дорогу. Супер м'ясисті, малосоковиті, з 
підвищеним вмістом сухих речовин. Відмінно підходить для в'ялення, засолювання 
та консервування. Дуже добрий, м'який, не кислий, гармонійний смак. 
 

1215. 

 

Кызыл тау (Кизил тау) 
Серед/1,5/200-530/серд/червон/см-5/вр-5) 
Середньостиглий, високорослий, врожайний сорт селекції Віталія Аліфірова 
(Алмати). Дуже гарний, плоди 200-530 гр., різного розміру – від середніх сердець до 
великих сердець, гарної форми, з гострим і загнутим носиком. Яскраво червоні, 
щільні, але соковиті, м'якоть рожева, дуже смачна, з насолодою. Але іножі сорт дає 
рослини із рожевими плодами одинакової якості. 

1216. 

 

Кемело Ред (Camel Red, Червоний Верблюд), Туреччина 
(СР-ран/0,4/100-230/окр-плоск/червоний) 
Дуже компактні кущі із плодами не за розміром куща. Врожайність для такого гнома 
на 5 з плюсом балів. Смак відмінний. 
 

1217. 

 

Лазурний гігант 
(серед/1,5/140-300/окр-плоск/рожево-синій) 
Високий, середньостиглий, високоврожайний сорт. За врожайність 5 балів. За красу 
плодів 5 балів, на рожевому фоні сині та чорні смуги. За чудовий солодкуватий смак 
теж 5 балів. Багатокамерні, м'ясисті, соковиті, смачні. Лист картопляний. 
 

1218. 

 

Лежкий 
(пізнь/0,5/70-150/округ/червоний/см=5/ур=5) 
Низькорослий, пізній, високоврожайний сорт. Плоди округлі або округло-плоскі, 
червоні, глянсові, щільні, без плям і без тріщин, відмінного товарного вигляду та 
якості, лежкі. Досить м'ясисті, соковиті, дуже смачні. Універсальний сорт, відмінний 
для ринку та консервації. 
 



1219. 

 

Літній абрикос 
середн/1,5/200-400/окр-плоск/помаранч/см=4+5/ур=5) 
Середньостиглий, урожайний сорт. Плоди у нас до 400 гр., помаранчевого кольору. 
Чудовий салатний помідор, сік при дегустації майже не відчувається. Чудовий, 
насичений м'який смак тропічних фруктів. Трохи гострий, з відчуттям невеликої 
кислинки, але не кислі, дуже смачні підсолені.  

1220. 

 

Локомотив 
(серед/1,5/100-130/подовж/червоні) 
Високорослий до 1,50 см. Високоурожайний. Плоди  дуже міцні, тугі, без тріщин і 
хвороб, вишуканого товарного виду і якості, лежкі, чудовий для консервації. Цей 
сорт підходить для вирощування на будь-якій території, помідори дозрівають 
швидко, дружня віддача.  

1221. 

 

Лотаргийская красавица (Лотаргінська красуня) 
(сер-піз/1,5/250-600/ребр\червон/см-5/вр-5) 
Рідкісний сорт, популярний серед шанувальників незвичайних плодів. Кущ 
індетермінантний, досягає висоти 1,5 м. Середньостиглий, у відкритому ґрунті 
поводиться як пізньостиглий. Плоди плоско-округлі, дуже ребристі, великі, вагою до 
600 г. Форма ребриста, в розрізі томат нагадує квітку. Колір яскраво-червоний, 
насичений. приємний, солодкуватий смак. Велика кількість порожніх внутрішніх 
камер надає плодам гарного вигляду, але робить їх менш соковитими, але більше 
урожайними. 

1222. 

 

Любань 
(ран/0,4/40-80/кругл/червоний/смак=4/ур=5/ 
Ранньостиглий. Рослина штамбова, детермінантна. Суцвіття проміжне. Плід 
округлий, гладкий, без тріщин та плям, щільний. Забарвлення незрілого плоду 
зелене, зріле червоне. Маса плодів до 90 г. Смак відмінний. Салатний та для 
цільноплідного консервування. 
 

1223. 

 

Любовь Ирану (Кохання Ірану)        
 (серед/0,8-1,2/400/окр-плоск/рожев) 
Високоврожайний, середньостиглий, середньорослий, (0,8-1,2м.), потужний кущ. 
Плоди красиві, округлої форми з невеликими ребрами у плодоніжки. М'ясисті, 
соковиті, см 
ачні. За описами цього сорту окремі плоди можуть важити до 1 кг. 

1224. 

 

Малиновка (Малинівка) 
(серед/1,2/250-500/окр-плоск/рожев/урож-5+/смак-5) 
Середньостиглий, середньорослий (висота рослин 1,2м.) високоврожайний сорт. 
Плоди плоско-округлі, рожеві, до 500 гр. М'якуш м'ясистий, дуже соковитий, 
солодкий. Урожайність дивовижна. З одного куща за один збирання було зібрано 20 
плодів середнього розміру 300-400гр. У рік суцільних дощів знову показав 
дивовижну врожайність. Всі кущі були дуже загружені одномірними плодами. По 
врожайності- хіт сезонів в рік посадки. 

1225. 

 

Малиновий делікатес 
(Серед/1,5/180-450/окр-плоск/рожев/см=4-5/ур=5) 
Високорослий, середньостиглий, високоврожайний сорт. Нормально переніс 
спекотне посушливе літо 2018, в'язав плоди без перепусток кистей, і майже без 
перепусток у кистях. Плоди рожеві, округло-плоскі, щільні, гладкі, без плям, 
акуратні. При дуже нерівномірному зволоженні від дощів (або поливів) на плодах 
можуть утворюватися тріщини. Усередині м'ясистий, дуже соковитий, 
багатокамерний, насіння багато, насичено-рожевий, гарний. Смачний, зі сластинкою 
та кислинкою. Аромат томатно-приємний. Спробував із сіллю, він став ще 
смачнішим. 



1226. 

 

Малиновий слон 
(серед/1,4/300-600/окр-плоск/рожев/см-5) 
Середньостиглий, високорослий, висотою 1,4м., врожайний сорт. Дуже великі, 
м'ясисті та малонасінневі плоди, округло-плоскої форми. Насичений смак на 5 балів. 
Слаборебристі, середньої густини, вагою до 800 гр. Лист картопляний. 

 
1227. 

 

Мамонт 
(СР-пізнь/1,5+/250-500/окр-плоск/рожев/см=4+/ур=5+) 
Високий, середньопізній, високоврожайний, дуже старий сорт, який ми вирішили 
знову перевірити з дуже старого насіння. Смак протягом сезону змінювався на 
краще, максимально до 4+ балів, тобто. дуже хороший. Відмінний товарний вигляд, 
без тріщин та плям. Плоди з реберцями насиченого забарвлення. 
 

1228. 

 

Мамина любовь (Мамине кохання) 
(серед/1,2/400-600/окр-плоск/червоний) 
Середньостиглий, середньорослий. Рослини висотою 1,2м. Плоди плоскоокруглі, 
червоні, великі, соковиті, дуже смачні. Дивовижного яскравого забарвлення. Вага 
плодів 400-600гр. Дуже врожайний. Вага окремих плодів до 1 кг. Кущ усипаний 
плодами зверху до низу. Плодоношення розтягнуте. Малонасінневий. 
 

1229. 

 

Мандалай   
(сред/1,2/150-300/окр-плоск/ помаранч-красн) 
Висота кущів 1,0-1,2 м., Плоди цього сорту найщільніші серед 
помаранчевовоплідних, які ми коли-небудь бачили, вагою 150-280 гр. Сорт, який 
одразу привертає увагу дивовижною врожайністю! Гарні плоди, що висять на кущах 
стіною, захоплюють. Але плоди цього сорту не лише гарні, а ще й смачні, мають і 
цукор і кислинку. М'якуш насиченого помаранчево-червоного кольору, пісочний, 
суцільне м’ясо, малосоковитий, в розрізі сік не тече, найкращий сорт для 
гамбургерів 
 

1230. 

 

Манікюр 
(серед/2,0/6-8г/овал/помаранч/см=5/ур=5+)  
Середньостиглий, високорослий, суперурожайний сорт. Величезні грона із сотнями 
плодів. Зав'язуваність дуже висока, просто якесь диво. Плоди дуже щільні і смачні, 
помірно солодкі, дуже ароматні з приємним смаком. Висітимуть на кущах все літо 
без пошкоджень. 

1231. 

 

Мармелад жовтий  
(ран/0,5/150/окр-плоск/жовт/см-5/вр-5) 
Ранній, детермінантний. (0,5м.). Плоди плоскоокруглі, жовті, середнього розміру, 
вагою до 150 г, зовні привабливі. М'якуш середньої щільності, ніжний, солодкий, з 
високим вмістом цукрів і високим рівнем β-каротину. Універсальне призначення. 



 
1232. 

 

Мармелад оранжевый (Мармелад помаранчевий)  
(ран/0,6/150/злив/ помаранч/см-5) 
Ранній детермінантний сорт з висотою 0,6м. Плоди помаранчеві, схожі і на серце, 
іноді на сливу. Гладкі, щільні, великі масою до 150 гр. М'якуш всередині червоний. 
Насичений смак із солодким. Рекомендуються для свіжого споживання та 
консервування. Сорт цінний високим вмістом у плодах β-каротину. 

 
1233. 

 

Маруся 
(серед/0,5/60-80/слива/червоний) 
Унікальний. Супер щільні плоди, глянсові, насиченого кольору. Краса 5 балів, 
врожайність 5 балів, смакові якості 4 бали. Хороший для засолювання та 
консервації. 
 

1234. 

 

Матрёша (Матрьоша) 
(ран/1,0/300-700/серд/рожев) 
Середньорослий, урожайний, чудовий ранній сорт. Дуже висока врожайність на 5 
балів. Красиві, великі та рівні серця з відмінним смаком. 
 
 

1235. 

 

Маяк 
(ран/0,4/60-100/округ/червоний/см=4/ур=5) 
Низькорослий, ранній, дуже врожайний сорт. Урожайність кущів на 5 балів, просто 
гори плодів без тріщин та плям, гарного смаку. Дуже товстий штамб та дуже гарна 
розсада. Цей сорт у нашій колекції понад 15 років. 
 

1236. 

 

Марта     
(сред/1,0/130-200/удлин/розов) 
Середньостиглий, середньорослий (висота куща у нас була 1 м) сорт. Чудовий сорт! 
Відмінний для вирощування без пасинкування з мінімальним доглядом. Листя 
невелике, кущ добре просвічується. Плодів масою 130-200 гр. дуже багато. Вони 
відмінного і солодкого смаку, солодкі, дуже міцні, м'ясисті, рожеві, дуже рідкісної 
красивої подовженої форми. Найкращі для консервації. 

1237. 

 

Медвежье сердце (Ведмеже серце)  
(серед/1,5/300-500/серд/см-5/вр-5/ 
Середньорослий (висота куща 1,5 м), середньостиглий і великопладний сорт 
томатів. Супер-сорт! Незвичайно гарна форма – гарний конус різної чудової форми. 
Маса плоду 300-500 гр.  Дуже пружні, малонасіннєві плоди. М'якуш динний, густий, 
насиченого рожевого кольору і чудового насиченого смаку. Насінневих камер мало, 
один м’якуш. Дружне дозрівання плодів. 
 



1238. 

 

Меделіна, Болгарія 
(серед/1,8+/270-600/округ/червоний/см=5/ур=5+) 
Середньостиглий, високорослий, дуже високоврожайний - стіна плодів. Сорт 
відносно новий, йому 5-6 років. Сорт вимогливий до вмісту кальцію у ґрунті. Висота 
кущів на 15 липня склала в ОГ від 195 до 218 см. Кущі потужні, але незагущені, 
стебла товсті, але їх небагато. У сезоні 2021 року перші плоди почали встигати 17 – 
22 липня. Плоди червоні, красиві, округло-плоскі, з невеликими реберцями, без 
тріщин, вага 270-600гр. У розрізі можуть бути з невеликими порожнечами в 
насіннєвих камерах, густина м'якоті середня. Смак чудовий, солодкий, з невеликою 
кислинкою. Один з найкращих та врожайних гігантів сезону. Один із найкращих у 
цьому сезоні. 

1239. 

 

Медова крапля 
(ран/1,8/15г/груш/жовт) 
Ранній, високорослий, дуже врожайний сорт. До осені все листя висохло, а плоди 
дозріли. Плоди дрібні, вага до 15гр. грушоподібної форми, жовті, не тріскаються, не 
гниють. Смак солодкуватий, дуже приємний. Дуже смачний та врожайний сорт. 
 

1240. 

 

Медово-сахарный (Медово-цукровий) 
(серед/0,7-1,2/200-400/окр-серц/помаранч/см=5-/ур=5) 
Середньорослий, середньостиглий, високоврожайний. Оновлення сорту з дуже 
старого насіння. Плоди яскраво-жовтогарячі, красиві, округло-серцеподібні, вагою 
200 – 400 г. Дуже м'ясисті (суцільна м'якоть майже без насіння), малосоковиті, 
ніжні, солодкі, смачні. 
Невисока висота кущів у сезоні 2020, менша вага плодів та трохи знижені показники 
смаку, вийшли не через генетику сорту, а через невдало обране місце посадки. 

1241. 

 

Мексиканец розовий (Мексиканець рожевий) 
(серед/1,5/120-350/подовж/рожеві) 
Реліквія, знайшов старе свое насіння, посіяв, зійшли лише дві насінинки, старий 
сорт який в радянські часи не мав рівних по якості аналогів у своїх формах. Але 
пройшло багато часу, старі смаки, нові, продегустувати його не всиг щоб зрівняти 
смак з новими сортами, але сорт дуже хороший, врожайний, хворобостійкий, 
тугенькі плоди подовжені, м’ясисті, середнього розміру, або крупніші. Буде гарним і 
в консервації, і у всих інших томатних виробах. 
 

1242. 

 

Мексиканський мед 
(над-ран/1,8/3г./кругл/червоний/см=5+/ур=5+) 
Понад ранній, високорослий, супер урожайний сорт, з дуже високою стійкістю до 
хвороб. Кущі дуже густі та потужні. Плоди дрібні, в гронах 7 плодів, вага всієї грона 
26 грам. Один плід важить близько 3 грамів, а плодів тисячі - нераховані. Смак 
насичено-солодкий, дуже приємний. 
 

1243. 

 

Міляна, Болгарія 
(серед/1,5/150-300/окр-плоск/червоний/см=5+/ур=5+) 
Середньоранній, дуже врожайний, детермінантний сорт. Плоди округлі, 
багатокамерні, м'ясисті, щільні, лежкі, транспортабельні, насичено-червоного 
кольору, навколо плодоніжки зелене кільце, яке при дозріванні зникає. Чудовий 
солодкий смак. Хороші і для переробки, і для торгівлі, і для споживання у свіжому 
вигляді. Всі Болгарські сорти - одні з найкращих у сезоні 
 

1244. 

 

Минусинские бычки (Мінусинські бички) 
(СР-пізн/1,8/350-900/сердц/червоний/см=5/ур=5) (20 гр.) 
Високорослий, середньопізній, високоврожайний сорт. Плоди витягнутої 
серцеподібної форми, з невеликими гранями, дуже щільні, чудового насиченого 
смаку з насолодою та кислинкою. 
 



1245. 

 

Минусинский гигант (Мінусинський гігант) 
(серед/1,5/220-550/серд/червоний) 
Високий, середньостиглий, високоврожайний сорт. Красиві насиченого кольору, 
щільні серця, відмінні смакові якості. М'ясисті, багатокамерні, соковиті, смачні. За 
описом сорт може приносити плоди вагою до 1,5 кг. 
 

1246. 

 

Минусинское манго (Мінусинське манго) 
(серед/1,8/260-600+/окр-плоск/жовт/см=5+/ур=5+) 
Високорослий, середньостиглий, дуже врожайний сорт. Потужні кущі з винятковою 
врожайністю. Плоди жовто-жовтогарячого кольору з рожевою верхівкою та 
смужками, досить щільні на дотик. Цей сорт так швидко і красиво дозрівав, що з 
нього ми зробили найбільше фотографій у сезоні. М'ясисті соковиті плоди мають 
чудовий смак. Ніжний, дуже солодкий, на 5 балів, немов тропічний фрукт. 
 

1247. 

 

Молдавский великан (Молдавський велетень) 
(серед/1,8/250-600/окр-плоск/жовт) 
Високорослий, середньостиглий, високоврожайний сорт. Плоди великі, вагою 250 – 
600 г, округло-плоскі, жовто-жовтогарячі, смачні, солодкі, без кислоти. 
 

1248. 

 

Монгольский карлик (Монгольський карлик) 
(ран/0,2/150/окр-плоск/червоний) 
Карликовий кущик, з плодами не за його розміром. Висота рослини близько 20 см. 
Стебла ніби лягають на землю поступово. Розлогий. 
 

1249. 

 

Монисто Изумрудное (Моністо Смарагдове) 
(ран/1,5/10-15/ сливка /зел-коричн-строкат/см=5+/ур=5+) 
Індетермінантний, високоврожайний, тривалого плодоношення. Висота рослин в ОГ 
на середину вересня досягає 2,5 м. У відкритому грунті (ОГ) цвіте, зав'язує плоди і 
плодоносить до заморозків. Хороша зав'язуваність безлічі кистей на кущі та плодів у 
кистях. Скидання квіток та підгоряння плодів у спеку, не помічено. Сорт має 
підвищену стійкість до хвороб. Без проблем росте у теплиці. Плоди масою 15 – 30 г, 
смарагдово-зелені колись незрілі, і коричневі із зеленими плічками, коли встигнуть, 
щільні. Смакові якості та насолода на 5+ балів. Із задоволенням з'їдаються прямо з 
куща і добре консервуються в банки. 
 

1250. 

 

Монисто шоколадное (Моністо шоколадне) 
(ран/2,0+/25-35/подовж/зел-коричн/см=5/ур=5) 
Індетермінантний, ранній високоврожайний сорт тривалого плодоношення. Висота 
рослин в ОГ на середину вересня досягає 2,5 м. У відкритому грунті цвіте, зав'язує 
плоди і плодоносить до заморозків. Хороша зав'язуваність безлічі китиць на кущі та 
плодів у кистях. Скидання квіток та підгоряння плодів у спеку, не помічено. Рослина 
сильна, з гарною підв'язкою можна вирощувати у 2 – 4 стволи. Сорт має підвищену 
стійкість до хвороб. Без проблем росте у теплиці. Плоди масою 15 – 30 гр., 
смарагдово-зелені, коли незрілі, і коричневі із зеленими плічками, коли дозріють. 
Мають дуже хороші смакові якості, з насолодою і терпкістю. Із задоволенням 
з'їдаються прямо з куща і добре консервуються в банки. 



1251. 

 

Моравское чудо (Моравське диво) 
(над-ран/0,5-0,7/40-80/округл/червоний/см=5/ур=5) 
Низькорослий, надранній, високоврожайний сорт з картопляним листям. Цього 
сезону за скоростиглістю поступився тільки сорту «Талісман». В інші роки він 
завжди посідав першу позицію. Плоди нижче середнього розміру, вагою 40 - 80 гр., 
Червоні, округлі, досить щільні. Але що найголовніше, дуже солодкі та смачні. 
Відмінний ранній сорт і ми оновлюємо його в нашій колекції протягом близько 15 
років. (Інша назва цього чудового сорту – Рамбінік)  

1252. 

 

Московские зори (Московські зорі) 
(ран/0,5/80-120/кругл/червоний) 
Низькорослий, напівштамбовий, ранній сорт з дуже великою врожайністю. Гори 
дуже щільних глянсових плодів, які чудово підійдуть для ринку та консервації. 
Велике картопляне листя на кущах, дуже гарна товарна розсада. 
 

1253. 

 

Муза 
(серед/0,6/70-170/окр-плоск/червоний) 
Низькорослий, середньостиглий, високоврожайний сорт. Глянцеві, блискучі та 
красиві, насиченого кольору плоди, з високими товарними якостями. Врожайність 5 
балів, смакові якості 4 бали. Гарний столово-консервний сорт. 
 

1254. 

 

Муромский крупный (Муромський великий) 
(СР-пізнь/1,8/200-400+/окр-плоск/червоний/см=5/ур=4+)  
Високорослий, середньопізній (110 - 115 днів), високоврожайний сорт. Кущ 
потужний, плоди щільні, великі, окремі до 700 г, злегка ребристі у плодоніжки, 
яскраво-червоні. М'ясисті, малонасінні, дуже смачні, з відмінним балансом солодощі 
та кислоти. Цінується за високу врожайність, великоплідність, чудовий смак. 
М'ясисті та щільні, придатні для дальнього перевезення. 
 

1255. 

 

Народна селекція 
(Серед/1,8/300-600/окр-серц/червоний) 
Аматорська селекція. Кущі потужні, висотою до 1,8 м. Плоди червоні, з яскравою 
глянсовою поверхнею, великі одномірні масою до 800 г. Пружні, з легкими 
реберцями, гарні. Форма плодів від округлої до серцеподібної. Смачні. Напрочуд 
щільна м'якоть насиченого червоного кольору. Понад урожайний сорт 

1256. 

 

Настенька 
(ран/0,5/400-500/овал/рожев) 
Ранньостиглий, висотою до 60 см, не вимагає пасинкування. Плоди округло-
витягнуті, рожеві, м'ясисті, дуже смачні. Сорт по смаку виграє практично в усіх 
низькорослих аналогів. Рясний урожай за будь-якої погоди. Відмінний, цінний сорт, 
що не має аналогів, аналоги є на вигляд, але не якістю. Садимо кожний рік більше 
15 років, для своїх потреб. Чудовий сорт, який повинен бути на кожному огороді. 
 



1257. 

 

Настя сластёна (Настя сластена)         
(ран/1,8/20г/овал/червоний/см-5+/вр-5) 
Раньозрілий, високорослий, з висотою рослин до 1,8м. Врожайний. Плоди формою 
сливки, або овал, тугі і красиві плоди червоного кольору, дуже солодкі і смачні. За 
смакові якості 5+ балів. 

1258. 

 

Находка (Знахідка) 
(серед/0,7/140-250/окр-плоск/червоний/см=4+/ур=5++) 
Середньорослий, у нас до 80 см., Середньостиглий, неймовірно врожайний сорт. 
Кущі завантажені плодам на 6 балів. Найцікавіше те, що вони не гниють і можуть 
висіти на кущах без пошкоджень, практично до морозів. Їхня лежкість, без втрати 
якості, нас дуже здивувала. Можна назвати його ідеальним ринковим сортом, якби 
не жовтуваті плями на плечах біля плодоніжки. Щільність плодів вища за середню, 
соковиті, не жорсткі. Смак відмінний, насичений, томатний. Чи не цукерка, але й не 
кислий. 
 

1259. 

 

Наречена (Невеста) 
(над-ран/1,2/2г/кругл/червоний/см=5/ур=5) 
Понад ранній, середньорослий, високоврожайний сорт. Міні-ліана з мініатюрним 
картопляним листям. Кущі зі стиглими плодами виглядають дуже декоративно, 
плодами - намистинками буквально всипаний весь кущ. У кистях по 10 плодів, вага 
10 плодів 20 грам. Відмінний фруктовий смак на 5 балів. Сорт дуже стійкий до 
хвороби, можливо імунний. 
 

1260. 

 

Неотёсанная черешенка (Необтесана черешенька) 
(над-ран/0,7/15-20г/округл/червоний/см=4/ур=5+) 
Понад ранній, низькорослий, супер урожайний сорт. Низькі потужні кущі посипані 
величезною масою яскраво-червоних, дзеркально-глянцевих плодів. Це щось 
неймовірне! У кистях по 7 плодів вони щільні. Кущі краще не пасинкувати, а 
обов'язково підв'язувати. Смак у плодів, дуже приємний, добрий, на тверді 4 бали. 
Вам сподобається. 
 

1261. 

 

Непал 
(серед/1,5/180/200-350/окр-плоск/червоний/см=4/ур=5)  
Середньостиглий, високоврожайний, індетермінантний сорт томату, родом із 
Гімалаїв. Плоди середньо-великі, яскраво-червоні, округло-плоскі, масою 280 – 350 
г, пружні, але не жорсткі, без плями у плодоніжки. М'ясисті, з товстими стінками та 
перегородками, соковиті, дуже високої якості з інтенсивним «старомодним» 
томатним смаком. Сорт добре плодоносить навіть у прохолодну погоду, а плоди 
дозрівають раніше, ніж у більшості інших великоплідних сортів. Дуже високі 
товарні якості плодів.  

1262. 

 

Неразлучные Сердца (Нерозлучні серця) 
(серед/1,0-1,8/150-250/серд/червоний/см=5/ур=5) 
Середньорослий, середньостиглий сорт із відмінною врожайністю. Плоди червоні, 
серцеподібні, від середнього до великого розміру, вагою від 150 – 250 г до 450 г. 
Солодощі та смак на 5 балів. Цей сорт чудово почувається і добре плодоносить у 
теплицях. У нас в ОГ цього посушливого сезону його висота вийшла всього 1 метр, 
але він повинен бути значно вищим. На поливних землях та в теплицях його висота 
буде 1,8 м і вище, і врожай має бути більшим. 



1263. 

 

Низами (Нізамі) 
(серед/1,5+/200-400/серд/помаранч/см=5/ур=5) 
Високорослий, висотою 1,5 м., врожайний, середньостиглий сорт. Кущ потужний, 
акуратний, не широкий, з товстими стеблами, висотою 1,2-1,5 м. Плоди масою 200-
300 гр. щільні, серцеподібної форми, з солодким вибуховим смаком. Від інших 
серцеподібних помаранчевих відрізняються трохи помітними темними смужками на 
верхівці плода. Насіння дуже мало. Дуже врожайний старовинний грузинський сорт. 
  
 

1264. 

 

Новий Київ 
(серед/0,6/100-130/округ/червоний/см=5/ур=5) 
Низькорослий, штамбовий, кущі мало розгалужені, висотою до 60 см. 
Середньостиглий, високоврожайний. Плоди рідкісних для низькорослих сортів 
якості. Насиченого червоного кольору, красиві, без плям, чудового ринкового 
вигляду, дуже щільні, транспортабельні. М'ясисті, солодкі, з чудовим смаком та 
приємним ароматом. За смак – 5 балів. Хороші для консервації та всіх видів 
переробки. 
 

1265. 

 

Огородный колдун (Огородний чаклун) 
(серед/1,8/80-100/подовж/червоний/см=5/ур=4) 
Високорослий, середньостиглий, урожайний, столово-консервний сорт. Плоди 
гарної форми, насиченого червоного кольору. Смачні, м'ясисті, пружні плоди без 
тріщин та плям. Смак на 5 балів. Врожайність дуже хороша, але в цьому 
несприятливому сезоні 2021 року більше 4-х балів поставити не можу. Сорт 
оновлено. 
 

1266. 

 

Омич 
(серед/1,7/300-700/окр-плоск/червон/см-5) 
Високорослий, середньостиглий, високоврожайний сорт. Висота рослин до 1,7м. 
Плоди до 700гр., великі, червоні, смачні. Смак 5 балів, з добрим балансом цукру і 
кислоти. м’ясистий і в міру соковитий. 

 
1267. 

 

Ондер, Туреччина 
(ран/0,4+/70-100/окр/червоний) 
Штамбовий карлик висотою 0,4 м., дуже густо усипаний плодами насиченого 
червоного кольору. Великі зморшки листя. Від сходів на початок дозрівання 85 - 100 
днів. Для відкритого ґрунту. Можна вирощувати безрозсадним способом, прямим 
посівом насіння в ґрунт. Висока врожайність та стійкість до захворювань. Смакові 
якості добрі. Відмінний салатно-консервний сорт. 

1268. 

 

Оранжевый гигант Дмитриева (Помаранчевий гігант Дмитрієва)  
(серед/1,5/250-700/окр-плоск/см-5/вр-5) 
Середньостиглий, високорослий, урожайний сорт. Міцний кущ. Висотою 1,5м. 
Плоди дуже красиві, плоскоокруглої форми, насиченого жовто-жовтогарячого 
кольору, великі від 200 до 700 г. М'якуш дуже щільний, дуже м'ясистий, дуже 
смачний, на 5 балів, солодкий. 



 
1269. 

 

Пальміра 
(серед/1,8/90-120/подовж/помаранч/см-5/вр-5+) 
Високоврожайний, середньоранній, високорослий, дуже гарний сорт. Висота 
рослини близько 1,80 м. Плоди дуже смачні, дуже солодкі, чудово красиві, а 
врожайність разюча. Кущі немов гірляндами, обвішані великими китицями довгих, 
щільних, жовтогарячих, плодів, вагою 90-120 гр. В ОГ, без поливу, кущі нижчі, а 
плоди менші. Плоди можуть зберігатись до 3-х місяців. 

1270. 

 

Пан томат 
(серед/1,8/90-140/подовж. сер/помаранч) 
Середньостиглий, високорослий, дуже врожайний сорт. Стіна плодів різної форми, 
від подовженої сливки до серця. Щільні, м'ясисті, смачні. 
 

1271. 

 

Париж. (Париж) 
(серед/1,6/200-400/окр-плоск/чорн/см-5/вр-5) 
Високорослий, 1,6м. За термінами дозрівання – середньостиглий. Кущ міцний, 
плоди 200-400 грам. Насиченого рожево-шоколадного кольору. Дуже врожайний, 
хворобостійкий, смак на 5+ балів, солодкий. Нам не знайоме походження цього 
сорту, інформацію не знаходжу. 

1272. 

 

Перська казка 
(серед/0,6/100-140/округ/помаранч/см=5/ур=5+)  
Низькорослий, середньостиглий, суперурожайний сорт. Кущі невисокі, але густо 
обвішані яскраво-жовтогарячими, красивими плодами. Без плям і тріщин, м'ясисті та 
щільні, дуже смачні та приємно-ароматні. Лежкі, транспортабельні, ідеальний сорт 
для консервації чи ринкової торгівлі. 
 

1273. 

 

Перцеподібний смугастий 
(серед/0,60/100-140/подовжен/строкатий) 
Середньостиглий, низькорослий (кущ висотою 50-60см.) сорт. Один із 
найкрасивіших і ефектний серед низькорослих томатів. Продовгуваті плоди 
довжиною 13 см, масою 100-140 гр, червоні з жовтими смужками, щільні, 
малосочні, лежкі. Улюбленець! Досить довго цей сорт називався «Джалпа». Згодом 
ми знайшли дійсну оригінальну назву. Чудово підходить для консервації. 
 

 



1274. 

 

 

Перцевидный оранжевый (Перцеподібний помаранчевий) 
(серед/1,5+/100-170/подовж/помаранч/см=5+-/ур=5+) 
Високий середньостиглий (90 днів), стійкий, високоврожайний сорт. Підходить для 
відкритого та захищеного ґрунту (за описом виробника). У кистях по 5 – 7 плодів. 
Плоди помаранчеві, перцеподібні, масою 95 – 170 г. Стійкі до розтріскування, добре 
переносять транспортування та досить довго зберігаються без втрати товарних 
якостей. М'якуш чудового смаку, ніжний і соковитий, малонасінний, для вживання у 
свіжому вигляді, а краще для консервації. Цьому сорту, як і всім іншим, потрібне 
добре освітлене, сонячне місце. Кущі, що виросли на сонці, дали дуже смачні плоди, 
а ті, що виросли в півтіні (закриті з півдня яблуней), мали сухий, борошнистий смак. 
Я помітив, що, можливо, більшість помаранчевих сортів набагато вимогливіші до 
освітленості, ніж рожеві. 
  

1275. 

 

Перцовка (Перцівка) 
(серед/0,5/40-100/подовж/червоний). 
Напрочуд врожайний сорт. Плоди подовжені, з невеликим носиком, щільні, дуже 
гарні, відмінної якості. Ідеальні для консервації. 
  

1276. 

 

Пловдівська каротинка, Болгарія 
(СР-поз/1,8/70-90/окр/помаранч/см=5+/ур=5+). 
Середньопізній, високорослий, дуже врожайний сорт. Плоди круглі гладкі, високої 
щільності, 70-90 гр., Без зеленої плями, насиченого помаранчевого кольору. 
М'ясисті, соковиті, та унікально дуже смачні. Смак вибуховий, дуже сильний, не 
просто томатний, а немов посилений чимось. Не терпкий і не гострий, а приємний і 
солодкий. Аромат приємний. Робити на зиму соки ми вирішили у майбутньому із 
плодів цього сорту. В описі з Болгарії: «Плоди мають підвищений вміст вітаміну С. 
Лікопіна та каротину вдвічі більше, ніж у стандартних томатах, що робить їх дуже 
придатними для переробки в дієтичні та дитячі соки без консервантів. Врожайність 
неймовірна. Всі Болгарські сорти - одні з найкращих у сезоні 2021 року. 
 

1277. 

 

Подснежник (Пролісок) 
(над-ран/0,4/85-150/окр-плоск/червоний/см=4/ур=5+) (65 гр.) 
Надранній, дуже низькорослий, високоврожайний. Дуже старий, але дуже хороший 
сорт, який ми постійно оновлюємо вже 15 років. Відмінна для надранніх сортів 
великоплідність. Врожайність на 5+ балів. Плоди глянсові, одномірні, без тріщин та 
плям. 
Ми цього не знаємо, самі не перевіряли, але, як стверджують у своїх листах інші 
томатолюби, надзвичайно холодостійкий. Відмінний сорт для першої продукції. Із 
цим сортом ви завжди будете з урожаєм. 
 

1278. 

 

Подсинское чудо (Підсинське диво)  
(серед/1,5/120-200/черв/подовж/см-5/вр-5)   
Високорослиі, з висотою1,5м. Дуже врожайний. Старий сімейний сорт із села 
Подсинє (р-н Мінусинська). Його справжня назва невідома, Цей томат має дві 
характерні риси. Найсвітліше забарвлення в розсаді та різну форму плодів на 
одному кущі. У зрілому стані він, скоріше червоний, ніж рожевий. Середньорослий, 
«акуратний», тому, треба садити цей сорт на сонячному місці та добре підв'язувати 
до опори. Плоди – красиві великі (вагою 120-200 гр.), подовжені сливки, пружні, 
м'ясисті, дуже соковиті, солодкі, чудового смаку навіть у холодне, дощове літо.  

1279. 

 

Подушка розовая (Подушка рожева) 
(серед/1,2/300-700/окр-плоск/рожев) 
Середньостиглий. Рослини з висотою1,2 м. Помідори плоскокруглі, рожево-
малинові, масою 300-700 грам. Суцільне помідорне м'ясо, солодкий смак. Пишуть 
що з махрових квіток цього сорту, можна виростити плоди понад 2 кг. На останніх 
китицях помідори дрібніші. Гарний сорт з м’яким м’якушем, добрим смаком, 
красивих без тріщин плодів. Сімейний сорт із м.Караганда, Казахстан. 



1280. 

 

Политый известью (Политий вапном) 
(Серед/0,3-0,4/80-140/округ/зелений/смак=5/ур=5) 
Дуже низькорослий, середньостиглий, високоврожайний сорт. У кистях може бути 
до 15 плодів. Бронзово-зелені, соковиті, дуже солодкі, смачні. Штамбовий, карлик. 
Чудо! 
 

1281. 

 

Полночь (Північ) 
(ран/1,3/50-70/окр/червоно-синій/см=4/ур=5) 
Ранній, середньорослий, дуже врожайний, сорт на 5 балів. У кистях по 8 плодів. 
Красиві, яскраві, з синім мазком на боці. М'ясисті, соковиті, з гарним смаком на 4 
бали та приємним ароматом. 
 

1282. 

 

Midnight in Moskow (Північ у Москві) (Полночь у Москве) 
(серед/1,2/200-400/окр-плос/фіол-рожев) 
Плоди темно-пурпурового кольору з оливковими плечима, масою до 400 г, м'ясисті, 
відмінного солодкого смаку, щільна м'якоть. Високий урожай. Чудовий сорт. 
 
 

1283. 

 

Striped Pineapple (Смугастий ананас) 
(СР-пізнь/1,8/200-520/окр-плоск/бікол/см=5+/ур=5) 
Високорослий, середньостиглий, високоврожайний сорт. Потужні, густі кущі. Плоди 
великі і дуже великі, вагою 200 – 520 г, з гранями або реберцями, оранжево-рожеві, 
жодної цятки. Усередині теж помаранчеві з рожевими, м'ясисті, багатокамерні, 
приємний аромат. Чудові смакові якості та насолода на 5+балів. Сорт отриманий від 
колеги із Болгарії. 
 

1284. 

 

Полтавська галушка 
(ран/0,4/110-200/сердець/помапанч)  
Ультрашвидкостиглий, високоврожайний сорт для відкритого ґрунту. 
Детермінантний, міцний кущ, висотою 30 - 40 см. У кистях по 5 - 7 плодів. Плоди 
красивої серцеподібної, слаборебристої форми, помаранчевого кольору, масою 100 – 
130 гр., смачний, з підвищеним вмістом β-каротину. Призначені як для споживання 
у свіжому вигляді, так і для переробки. Сорт має підвищену стійкість до основних 
захворювань. Цей гарний сорт недобросовісні торговці в Україні також продають 
під назвою «Лукум» і приписують йому турецьку селекцію. 

1285. 

 

Помідорне дерево (условно).  
(серед/1,5/100-150/черв/округл/см4+/вр-5) 
Цей томат потрапив до нас від знайомих огородників, назву сорту вони не 
пам’ятатають точно, але кажуть «Помідорне дерево», можливо «Помідор–дерево.  
Роздивлявся я його добре у них на огороді 2 роки, потім сам посіяв, але не знаючи 
точної назви, в каталог не вносив, але жаль його, сорт дуже цікавий, таких міцних 
плодів, в такому форматі я незустрічав, їх можна носити в мішках, тугі, міцні, але не 
жорсткі, практично круглі, нічим н пошкоджуються, не бачив на них хвороб. Смак 
томатний, насичений, з добрим балансом цукру і кислот. Ідеальний сорт для ринку, 
чи перевезення на великі відстані, консервації. Можливо ми знайдемо, і уточнимо 
назву сорту.  

1286. 

 

Приятный (Приємний) 
(ран/1,2-1,0/6-10г/груш-слив/червоний/смак=5/ур=5) 
Ранній, середньорослий, високоврожайний сорт. Кущі не загущені, тонке темно-
зелене листя, у спарених кистях до 15 плодів. Плоди дуже красиві, червоні, глянсові, 
красиві як іграшки, дуже щільні, хрумтять при розкушуванні. Смак дуже приємний, 
солодкий, з пряним ароматом та приємним післясмаком. 
 



1287. 

 

Приамурський конус        
(серед/1,2+/до 1кг/окр-конус/рожев) 
Дивовижний дуже старий сорт. Гігантські плоди - красені, надзвичайно пружні, з 
насиченим кольором м'якоті і чудовим смаком. Форма із помітною ребристістю. Не 
зовсім конус, але з деякою серцеподібністю. Можуть виростати 300гр. до 1кг. 
Рослини невисокі у нас були 1,0-1,2 м.Чудовий сорт! 
 

1288. 

 

Приамурский крупноплодный (Приамурський великоплідний) 
(Середн/1,5+/300-800/округл-ребр/рожев/см-5/вр-5+) 
Чудовий -сорт! Один із чемпіонів сезону 2016-1022 року з урожайності. Важко 
описати без банального виразу "стіна плодів". Але і плоди супер, - одномірні гіганти 
з сильними реберцями від плодоніжки. Форма плодів мінлива. Навіть в одній гроні 
можна зустріти томати і більше плоско-округлої форми, і сердечки, Дуже м'ясисті та 
насичені кольором. Смак чудовий до 5 балів. Дуже старий і чарівний сорт. 

  
1289. 

 

Принцесса (Принцеса), Литва 
(ранный/1,5/20/грушка/жовта\смак-5+/вр-5) 
Середньостиглий (100-110 днів), високоврожайний, жовтоплідний сорт. Індетермі-
нантний – кущ заввишки 1,5 м, потребує підв'язки до опори. Плоди міні-трюфелі, 
грушовидної форми.  Китиці віялові, в кожній 100 і більше плодів. У зрілості томати 
мають яскраво-жовте забарвлення та гладку глянсову шкірку. Маса плоду – 20 гр. 
Плоди вирівняні, щільні, малонасінневі. М'якуш ніжний, м'ясистий з чудовим 
насиченим солодкуватим смаком і сильним ароматом. Прекрасно консервується в 
цілісному та різаному вигляді. Добре плодоносить за будь-яких погодних умов! 
Стійкий до фітофторозу. Досить добре зберігається після збирання.  

1290. 

 

Прозорливий чаклун 
(серед-поз/1,5+/170-360/груш/біколор/см=5+/ур=5+) 
Це новий сорт, селекції нашого друга та колеги Іванцова М.А. 
Високорослий, середньопізній, дуже врожайний. Плоди красиві, грушоподібної 
форми, з реберцями навколо плодоніжки, щільні, оранжево-рожеві зовні та 
всередині. Дуже м'ясистий із щільною «мармуровою» м'якоттю. Соковитий, 
багатокамерний, насіння дуже мало. Аромат звичайний, помідорний, зате дуже 
приємний смак, солодкий із кислинкою. За врожайність та смак сорт отримав від нас 
5+. Внаслідок їхнього випадкового перезапилення та посіву насіння «Івана Купала», 
вийшов новий сорт, з дуже високими смаковими якостями та високою врожайністю, 
який ми назвали «Колдун». Після стабілізації сорту «Колдун», він був запилений 
пилком сорту «Інтуїція». Отриманому новому сорту у 2017 р. дали назву 
«Прозорливий чаклун». Сорт стабілізований. 
 

1291. 

 

Пудовик 
(ран/0,8/до 800/серд/роз) 
Виняткове поєднання ранньостиглості, великоплідності, високого врожаю, 
відмінного смаку та невибагливості. І це все на кущі до 1метра заввишки, у нас 80 
см. Улюбленець. 
 

1292. 

 

Пудовка жёлтая (Пудівка жовта) 
(ран/0,5/80-140/округ/жовт/см=4/ур=5)  
Ранньостиглий, дозріває одним із перших, низькорослий, високоврожайний супер 
сорт. Почав встигати одним з перших, дуже врожайний. Плоди невеликі, вага 80 - 
140 гр., Жовтого кольору, пружні, без плям і тріщин. Соковиті, смачні. 
 
 



1293. 

 

Путалія, Болгарія 
(серед/1,2/60-80/слив/червоний/см=5/ур=5+) 
Невисокі потужні рослини, добре облистяні та стійкі до високих літніх температур. 
Китиці довгі, красиві, у них по 12-18 плодів. Плоди овальні, вага 60-80гр., Яскраво-
червоні, дуже щільні, тверді, зберігаються на кущі до 30 днів після дозрівання. З 
високим вмістом лікопіну та каротину, і дуже хорошими смаковими якостями, 
солодкі. Для переробки та споживання у свіжому вигляді та консервації. Усі 
Болгарські сорти – найкращі в сезоні. 
 

1294. 

 

Рим (Rome), Італія 
(СР-пізнь/1,8 /500-1000+/окр-ребр/червоний/смак=5+/ур=5+)  
Високорослий, стійкий до всього, пізній, супер врожайний сорт. Цей сорт нашої 
колекції близько 15 років. Найврожайніший сорт, хіт будь-якого сезону. 
Найпотужніші кущі завжди із зеленим листям. Плоди насичено-червоні, від дуже 
великих до гігантських, вагою від 500 г до кілограма і більше. У середньому 800 г. 
сильно ребристі, з порожнечами, щільні, м'ясисті, малосоковиті, з м'якоттю дуже 
насиченого червоного кольору, динної консистенції. Дуже-дуже чудовий, чудовий 
смак. Хороший для салатів, бутербродів, нарізки та різної кулінарії (кетчупи, соуси, 
…). За всі роки ми не бачили жодного плоду, що тріснув. 
Цікава історія цього сорту: 15 років тому одна родичка привезла з Італії пакет 
насіння. Назву сорту ніхто не запам'ятав, а потім упаковка була викинута. Частину 
насіння нам подарували без упакування. Після випробування цього сорту, ми були 
так захоплені, що не могли не внести його в каталог. Назви родичка не пам'ятала, і 
ми назвали його Рим. За багато років з цією назвою сорт розійшовся по всьому світу. 
І тепер знову потрапив до нас, але з незрозумілими назвами: Облицювання (Pum, 
Rim, США). Ми припустили, що це і є той наш перший Рим, але вирішили 
перевірити. Посадили два сорти поряд і із задоволенням переконалися, що це одне й 
те саме.  

1295. 

 

Розовая капелька (Рожева крапелька) 
(серед/1,8/20-40г/слив/рожева/см=4/ур=5+) 
Середньостиглий, високорослий, суперурожайний сорт. Дуже потужні кущі, 
найпотужніший урожай, дуже висока стійкість до хвороб. У гронах від 10 до 20 
плодів, які довго зберігаються на кущах без ушкоджень. Плоди щільні, з міцною 
шкіркою, у формі сливки без плям і тріщин можна зрізати кистями. М'ясисті, дуже 
гарного на 4 бали смаку, в якому є і солодкість і кислота. 
 

1296. Рожеве серце (Болгарія). 
(Серед-пізнь/1,8+/400-800/сердц/рожеве/см=5+/ур=5+)  
Середньопізній, високорослий, високоврожайний сорт. Кущі високі, загущені, 
стебел багато, вони середньої товщини. Листя регулярне звичайної ширини. У сезоні 
2021 висота кущів в ОГ на 15.7.21 становила 197 - 211см, а перші плоди почали 
дозрівати 21 - 24 липня. На 30.7.21 кущі зав'язали по 38 – 56 плодів! Плоди вагою 
400-800 грн. обліпили рослини знизу, як качан гігантської кукурудзи. Вага плодів 
може бути 1 кг. Інтенсивно-рожеві серцеподібні плоди – гіганти, напрочуд 
одномірні, дуже м'ясисті, соковиті, ніжні, з невеликою кількістю насіння. Чудовий, 
м'який та приємний смак, з пряною ноткою, з насолодою та гармонійною 
кислинкою. Аромат томатно-приємний. Плоди з товстою шкіркою, добре 
переносять тривале транспортування. Сорт витривалий до примхливої погоди. Один 
з хітів сезонів 2020 та 2021. Найпопулярніші та найулюбленіші Болгарські сорти, які 
довели свої якості протягом багатьох років. 
    

1297. 

 

Рожевий гігант. Болгарія 
(сер-пізн/1,6/400-700/окр-плоск/рожев/см-5+/вр-5+) 
Рзожевий болгарський гігант (Болгарія) – Високорослий, середньопізній. Плоди 
малинові, плоскокруглі, 400-700 гр., дуже м'ясисті і щільні. Вони дуже міцні, не 
гниють, не тріскаються, відмінного товарного вигляду та якості без плям, з гарними 
дрібними реберцями, з неперевершеною солодкою кавуновою м'якоттю. Чудовий 
для теплиці. Дуже врожайний чарывний сорт! Один із найкращих сортів світової 
селекції. Це просто інший рівень томатів або інша порода. Один із найкращих по 
якості плодів, урожайності, хворобостійкості сезону 2022р. 



 
1298. 

 

Розовый мёд (Рожевий мед)  
(серед/1,0/300-1кг+/серц/рожев/смак=5/ур=5) 
Насіння отримане з Болгарії. Делікатесний, високоврожайний, середньостиглий, 
середньорослий сорт. Хороший за всіма параметрами. До хвороб середньостійкий, 
кущі не загущені. Вага плодів може досягати 1,5 кг, але для цього необхідно 
регулювати врожайність рослин. Якщо вирощувати всі плоди, то їх вага буде 
меншою, а самих плодів буде більшою. Смак у своїй не змінюється. М'якуш 
солодкий, соковитий, ніжний і дуже ароматний. Насіння отримане із Болгарії. 
  

1299. 

 

Рожевий подарунок (Розов Дар), Болгарія. 
(серед/1,8/350-700/сердц/рожев/смак=5+/ур=5++) 
Високорослий, середньостиглий, врожайний сорт. Вибагливий до вмісту кальцію у 
ґрунті. Потужні та високі рослини, з товстим основним стеблом. Стеблів багато, але 
кущі незагущені. На 15 липня 2021 висота кущів в ОГ склала від 200 до 220 см. У 
сезоні 2021 перші плоди почали заспівати 22 - 26 липня. Плоди рожеві, 
серцеподібні, великі і дуже великі, трохи ребристі від плодоніжки, середньої 
щільності, шкірка не товста. Дуже м'ясисті, соковиті, з ніжною консистенцією, дуже 
смачні, з ідеальним співвідношенням кислот та цукрів, приємно-ароматні. 
Найврожайніший сорт серед гігантів у сезоні, від першого збору стиглих плодів і до 
останнього збору. Всі Болгарські сорти - одні з найкращих у сезоні. 
 

1300. 

 

Розовый снег (він же Розовый изюм), Рожевий сніг (він же Рожевий родзинки) 
(ран/1,5-1,8/15-30/подовж/рожев) 
Високорослий, ранній, понад урожайний сорт. Плоди пружні, глянсові, без тріщин і 
плям, не гниють, лежкі, з відмінним смаком та чутливою насолодою. У кистях до 50 
плодів. За всіма параметрами ми поставили цей сорт по 5 балів. 
 

1301. 

 

 Рум'яний (Румяный), США 
(Серед/0,6/300-500/окр-пласк/рожев)  
Низькорослий, середньостиглий супер сорт, із фантастичною врожайністю. Кущ 
потужний. Плоди одномірні, надвеликі для низькорослих, без тріщин, м'ясисті в 
розрізі. Один із наших улюРумяныйбленців. 
 

1302. 

 

Румцайс, Польща  
(св-ран/0,6/100-200/окр-плоск/червоний) 
Урожайний, ультрашвидкий сорт польської селекції. Плоди округлої та округло-
плоскої форми, гладкі, насичено-червоні, щільні, товарні, масою до 200 г. Недозрілі 
плоди мають дуже світле забарвлення, дозріваючи поступово змінюють забарвлення 
до повністю червоного. Смакові якості хороші, 4 бали. Висота рослин 0,60м. 

1303. 

 

Русский оранжевый (Російський помаранчевий) 
(серед/1,5/150-400/серц/біколор/см=5/ур=4) 
Плоди красиві, оранжево-рожеві, можуть мати різну форму, від серцеподібної до 
плоско-округлої. Усередині жовтий, м'ясистий, багатокамерний, камери маленькі, 
насіння мало. М'якуш не дуже соковитий, приємно-ароматний, приємного, але не 
дуже вираженого смаку. 
 



1304. 

 

Самоцвет лучистый жёлтый (Самоцвіт променистий жовтий) 
(серед/1,5/60-80/подовж/жовт-строкат/см=4+/ур=5)  
Середньостиглий, високий, дуже врожайний сорт, тривалого, до заморозків 
плодоношення. Дуже висока стійкість до хвороб. Плоди дрібні, вагою 60 - 80 гр., 
Сливовидної форми, насичено-жовті із золотистими штрихами, щільні, дуже лежкі. 
М'якуш прозорий, дуже смачний. 
 

1305. 

 

Самоцвіти. «Самоцвіт променистий - суміш». 
8 років тому ми посадили один сорт, а у нас виросло багато сортів, з плодами 
подовженої форми, але з різною строкатою розфарбуванням плодів. Тоді ми думали, 
що нам вислали суміш сортів. Цього сезону для перевірки ми посіяли своє старе 
насіння. І знову виявили кілька різновидів. Всі плоди довжиною до 12 см. Кущі 
дуже врожайні, хвороб не спостерігали. Смак від 4 до 5 балів. Вага плодів 40-100гр. 
Пропонуємо Вам цю суміш, змішану у нас в однакових пропорціях. Нехай і у Вас 
виростуть "Самоцвіти". Висота кущів 1,8м. 
 

1306. 

 

Санька золотой (Санька золотий) 
(серед /0,7/80-140/овал/жовт-помаранч./ур=5) 
Середньостиглий, низькорослий, супер врожайний сорт для відкритого ґрунту. 
Добре переносить погодні аномалії. Гарантована врожайність у будь-яке літо! 
Невибагливий, потребує мінімального догляду. Плоди жовто-жовтогарячого 
кольору, середнього розміру, вагою до 150 гр. М'ясисті, високих смакових якостей, 
як і інші жовтоплідні сорти має підвищений вміст β-каротину. 
 

1307. 

 

Сармат 
(серед/0,6/100-200/слив/червоний/см=5/ур=5+) 
Середньостиглий, низькорослий, врожайний сорт. Потужні деревоподібні кущі з 
супер щільними крупними сливками бочкоподібної форми.Не гниють, не 
тріскаються, можна носити мішками, смак приємний, відчувається насолода. Чи не 
кисляк точно. Рік тому виріс із 1 куща. На наш подив, при повторному посіві дав 
невелике розщеплення на більш високорослу форму. Такі кущі було видалено, але 
немає гарантії, що розщеплення не повториться. Для збереження сортності залишати 
на посадку рослини штамбового типу. 
 

1308. 

 

Сахара 
(серед/1,8/250-450/окр-плоск/жовт-рожев) 
Високорослий, середньостиглий, урожайний сорт. Плоди красиві, жовті з блідо-
рожевою шапочкою, багатокамерні, м'ясисті, соковиті, чудового смаку. Врожайність 
5 балів. 
 

1309. 

 

Сахарная Голова (Цукрова Голова) 
(Серед/0,8/200-400/сердц/рожев/см=5/ур=5) 
Середньостиглий, низькорослий, високоврожайний сорт. Відмінна риса сорту - 
невибагливість до погодних умов та підвищена стійкість до грибкових захворювань. 
Кущі висотою до 80 см, міцні, навантажені великими рожевими плодами 
серцеподібної форми, вагою 200-400 гр. Томати ароматні, дуже смачні, м'якоть 
зерниста, солодка. 
 
 

1310. 

 

Сахарный гигант (Цукровий гігант) 
(серед/1,8/280-700/серд/червоний/) 
Високорослий, середньостиглий, урожайний сорт. Плоди дуже великі, вагою до 700 
г, окремі плоди більше 1 кг. Серцеподібної форми, червоного кольору, дуже смачні, 
солодкі, м'ясисті. 
 



1311. 

 

Северное сияние (Північне сяйво) 
(св-ран/0,5/100-150/окр-плоск/червоний/см=4/ур=5) 
Понад ранній, низькорослий, високоврожайний сорт. Смакові якості низькорослих 
сортів практично завжди нижчі від рівня високорослих гігантів, для низькорослих 
сортів смак 5 балів велика рідкість. Цей сорт у нас років 20 чи більше. Завжди 
відрізнявся високою врожайністю та дуже високою стійкістю до фітофтори. Дружне 
дозрівання плодів. В екстремальному сезоні 2021 смак хороший на 4 бали. Що 
можна порівняти з 5-ма балами для високорослих сортів. 
 

1312. 

 

Семён Безголовый (Семен Безголовий) 
(серед /1,2/250-450/окр-плоск/червоний/см=4+ 5/ур=5) 
Кущ заввишки до 120 см, потужний. Плоди великі, плоскоокруглі, злегка ребристі, 
червоного кольору, масою 250 – 600 г. Дрібних плодів немає, одномірно-великі як у 
фотографії. Смак чудовий. 
 

1313. 

 

Селена (Сєлєна) 
(св-ран/0,3-0,4/60/округл/жовт- помаранч) 
Штамбовий супер- карлик, до 0,40м. висотою. Дуже врожайний. Плоди зовні 
золотаво-жовтогарячі, всередині жовті. Смачні, солодкі. На вигляд – мініатюрна 
новорічна ялинка з лампочками. Садити потрібно густіше. 

1314. 

 

Семира 
(ран/0,4/40-100/круг/червоний/см=4/ур=5) 
Низькорослий, дуже ранній, високоврожайний. Штамбовий супер карлик. Дуже 
гарна розсада. Висаджувати таку розсаду можна дуже густо. Ми садимо на відстані 
15-20 см кущ від куща. Виростають довгі гірки гарних, насиченого червоного 
кольору, глянсових плодів. Усі плоди одномірні, невеликі, але дуже акуратні, 
помірно щільні, тріщин не бачили. Гарний товарний сорт. У колекції близько 15 
років і ми його бережемо для дуже ранньої продукції. 
 
 
 

1315. 

 

Серце Ананасне 
(серед/1,8/400-800/окр-плоск/біколор/см=5/ур=5+) 
Середньостиглий, високорослий, супер врожайний сорт із потужними кущами. У 
2016 р. через те, що перша половина літа була холодною, плоди першого збору були 
трохи кислуватими. А коли погода покращилася і плоди «напилися» сонечка, їх смак 
дуже сильно змінився на краще. Плоди одномірні, великі, вагою 800 гр. Якби кущі 
не були перевантажені врожаєм, впевнений, вага плодів була б значно більшою. 
М'ясисті, соковиті, дуже смачні, солодкі. Форма плодів від округло-плоскої до 
серцеподібної. Усі до останнього плоду, що встигли в ОГ визріти до першого 
заморозку. Сорт виділений із розщеплення іншого сорту, назва якого вже забулася. 
Потім кілька років проводили його селекцію, стабілізацію. Нині сорт стабільний. 

1316. 

 

Серце Вольдемара 
(СР-ран/1,3/150-310/серд/рожев/смак=5+/ур=5+) 
Історія сорту нам не відома. 
Середньо-ранній, середньорослий, урожайний сорт. Дуже врожайна, просто стіна 
плодів. Кущі середньої загущеності. Плоди дуже смачні, солодкі, дозрівають дружно 
і в ранні рядки. Повна віддача врожаю на початок осені. 
 

1317. 

 

Сердце Гонсиоровских (Серце Гонсіоровських) 
(Серед-ран/0,7/150-300/сер/рожев) 
Низькорослий, середньоранній. Незвичайна форма плодів, серце із носиком. 
М'ясисті, пружні, дуже смачні, солодкі. Урожайність на різних кущах вийшла 
різною, від 4 до 5 балів. 
 



1318. 

 

Сердце Тибета (Серце Тібета) 
(ран-серед/1,5/200-400/серц/рожеве) 
Високий середньоранній, великоплідний, врожайний сорт. Плоди гарної форми, 
м'ясисті, соковиті, ароматні, чудовий смак. 
 

1319. 

 

Сім гномів. 
(ультра-ран/40-50/100-140/окр-плос/червоні/см-5/вр-5) 
Ультраранній сорт! Високоурожайний сорт, рослини штамбові і потужні. Від сходів 
до дозрівання 76-85 днів. Сорт детермінантний, висотою 40-50 см. Плоди 
слаборебристі, щільні, яскраво-червоні, дуже смачні, смакові якості на 5 балів, із 
солодким присмаком. м'ясисті, масою 100-140 г. Плоди округлі, без тріщин і плям, 
товарного виду. Плодоношення стабільне та тривале у будь-яку погоду. Практично 
не дає пасинків. Витривав до зниженої освітленості та комплексу хвороб. Для 
обновлення сорту в каталозі, було посіяне семирічне насіння.  

1320. 

 

Сибирские шаньги (Сибірські шаньги) 
(ран/0,6/200-400/окр-плоск/рожев) 
У нас вийшов дещо інший результат, ніж опис фірми. Ранньостиглий, низькорослий, 
але великоплідний сорт. Плоди рівні, гарні, м'ясисті, соковиті, смачні. 
 

1321. 

 

Сибирский спринтер (Сибірський спринтер) 
(серед/1,0/50-100/кругл/червоний/смак=3/ур=5) 
Середньостиглий, середньорослий, дуже врожайний сорт. Цей сорт для любителів 
кислих томатів. Плоди дрібні, консервного розміру, вагою 50-100 гр., Насичено-
червоні, пружні, акуратні. М'ясисті, соковиті, кислі. Це звичайно суб'єктивно, але, як 
великий аматор солодкого, більше 3 балів за смак поставити не можу. 
 

1322. 

 

Сибирский тренд (Сибірський тренд) 
(СР-ран/0,6/200-300/окр-плоскрожев/смак=4/ур=5) 
Середньоранній, високорослий, високоврожайний сорт. Кущі деревоподібні, низькі, 
всього 60 см заввишки, але дуже врожайні. Перше суцвіття закладається рано, потім 
через 1 листок, що гарантує високу потенційну врожайність сорту. Плоди середньо-
великі, вагою 200 - 300 гр., Рожеві, дуже щільні, досить м'ясисті і соковиті, з дуже 
приємним, добре збалансованим смаком і чудовим ароматом. 
 

1323. 

 

Сиреневая слива (Бузкова слива) 
(серед/1,8/70-110/слив/рожев/смак=5+/ур=5+) 
Високорослий, середньостиглий, високоврожайний суперсорт. Болюкостійкість 
підвищена. Оновлення старого насіння. За сумою корисних якостей, серед 
сливоподібних аналогів, за 20 років сортовипробувань, один з найкращих. Плоди – 
акуратні рожеві сливки з носиком, дуже схожі на «Гібрид Тарасенко-2 рожевий». 
Двокамерні, соковиті, але не течуть, стінки середньої товщини, насіння досить 
багато. Смак начебто простий, без екзотики, але з насолодою без кислоти, дуже 
смачний, чудовий. Вам обов'язково сподобається! За смаком, відмінний сорт для їжі, 
а за смаком та розміром, для консервації. Відмінно підходить для заморожування. У 
холодний і посушливий сезон 2020, екстремальний сезон 2021, знову підтвердив 
свої найкращі якості.    

1324. Скатерть самобранка (Скатертина самобранка) 
(СР-ран/0.4-0.5/100-120/сливка/червоний) 
Низькорослий, середньоранній, урожайний сорт. Рослина компактна, низька, 
висотою до 50 см. Плоди червоні, у формі сливки, гладкі, щільні, з гарною 
лежкістю. Смачні у свіжому вигляді, придатні для будь-яких видів домашньої 
переробки. Завдяки щільній консистенції м'якоті чудово підходять для 
цільноплідного консервування та засолювання. Добре транспортуються та 
зберігаються. 



1325. 

 

Скіфське золото 
(СР-пізнь/1,8/200-500/окр-плоск/помаранч-строкат/смак=5/ур=5) 
Середньопізній, високорослий, високоврожайний сорт. Плоди великі, округло-
плоскі, частина плодів трохи серцеподібні, вагою 200 - 500 гр. і вище, помаранчеві, 
дуже м'ясисті, щільні. У розрізі м'якуш жовтого кольору з рожевими прожилками, 
середньо соковиті. Дуже смачні, чудового солодкого смаку на 5 балів, аромат із 
легким фруктовим відтінком. 
 
 

1326. 

 

Сладкие (Солодкі) 
(серед/1,2/15-20/ сливка /рожев) 
Солодкуваті плоди з чутливою кислинкою та яскравим насиченим смаком. Лежкі, 
красиві, без плям. Сорт із дуже високою врожайністю, на 5 балів.  
У кистях до 12 плодів. 
 

1327. 

 

Сладкое чудо (Солодке диво) 
(серед/1,2/280-800/сердц/червоний/смак=4/ур=4+) 
Середньостиглий, середньорослий, урожайний сорт. У нас кущі були невисокі, 
всього 1,2 м, але в описі людей, які нам його прислали, кущі заввишки до 1,8 м, і 
трохи більше вагою. Плоди у формі великих сердець, товстих та витягнутих. 
Насіння та соку в плоді дуже мало, одне м'ясо. Смакові якості у нас вийшли такими, 
що не дотягують до того, щоби називати «солодким дивом». Але смак дуже 
хороший, а врожайність вища за середню. 
 

1328. 

 

Служебный роман (Службовий роман) 
(серед/0,5/50-100/груш-слив/червоний) 
Середньостиглий, низькорослий сорт. Дуже продуктивна, на 5 балів. Подовжені 
сливки з носиком універсального призначення досить смачні, на розломі динна 
м'якоть. Краще використовувати у консервації. Лежкі, стійкі до хвороб. 
 

1329. 

 

Смородинка 
(ран/1,8/6-7 гр./кругл/червоний/смак=5/ур=5)  
Ранній, високорослий, високоврожайний сорт. Супер урожайний у штучному 
обчисленні. На кущах море дрібних, яскраво-червоних, красивих плодів зібраних у 
гроно по 12 штук. Гарніших кущів немає. Плоди дрібні, вагою 6-8 гр., Не гниють і 
не хворіють, лежкі. Дуже солодкий цукерковий смак із дуже приємним ароматом. За 
всіма параметрами ми поставили сорту 5 балів. 
 

1330. 

 

Снежная сказка (Снігова казка) 
(над-ран/0,4/60-90/округ/червоний/смак=5/ур=5+)  
Надранній, високоврожайний штамбовий карлик. Плоди округлі, рівні, червоні, 
красиві, досить пружні, дозрівають дружно. Відмінний сорт першої ринкової 
продукції. Добре витримує транспортування. За врожайністю це справжній купа 
плодів. Сорт добре підходить для продажу розсади, буде красива товста ніжка, що 
не переросла. Цей сорт у нашій колекції понад 15 років. 
  15грн. 

1331. 

 

Сонцедар 
(Серед/1,5/30-70г/округ/помаранч/смак=5+/ур=5+). 
Середньостиглий, високий, дуже врожайний сорт. У кистях до 20 плодів вагою 30-
70 гр. Плоди гарні, помаранчеві, дуже щільні, транспортабельні. Відмінний сорт для 
консервації та ринку. Плоди м'ясисті, соковиті, ароматні. Смак дуже насичений, 
приємний, солодкий. Сорт оновлений з дуже старого насіння. Може дати невелике 
розщеплення. 
 



1332. 

 

Сосулька чорна (Бурулька чорна) 
(серед/1,8/90-120+/подовж/чорн/см=4+ 5/ур=5) 
Гарний, смачний, понад урожайний, підвищена стійкість до хвороб. Цей томат виріс 
на нашому полі, і вийшов від вільного запилення невідомого сорту. Перший відбір 
насіння здійснено у 2006р. У той сезон була дуже сильна гроза зі страшним градом, 
який знищив томатне поле з 600 сортами насіннєвих томатів. Все настільки 
перемішалося, що неможливо було зрозуміти, де спочатку росли 2 знайдені плоди. 
Через Д. Терентьєва сорт потрапив до Росії, а в 2011 р. з Росії сорт потрапив до 
Канади та Америки. За роки сорт поширився по всьому світу і скрізь тільки 
позитивні відгуки. 
Плоди досить м'ясисті, пружні, щільні, двокамерні, з міцною шкіркою, міцно 
тримаються в гронах, можна зрізати кистями. У сезоні 2021 смак насичений 
томатний, дуже хороший, на 4+, трохи не вистачає насолоди. Але з сіллю та в 
салатах це не помітно. Не дуже соковиті, аромат приємно-томатний, дуже гарні у 
консервації. 
 

1333. 

 

София (Софія) 
(серед/1,5/90-180/округл/червоний/смак=4+/ур=5) 
Середньостиглий, високий, високоврожайний сорт. Кущі густі, з довгим середньо-
великим листям. Яскраво-червоні, пружні та щільні плоди з товстою шкіркою, які 
міцно тримаються, і які можна зрізати кистями. Плоди м'ясисті, соковиті. Смак 
насичений, томатний, дуже добрий, на 4+. Їм трохи не вистачає солодощі, але із 
сіллю або в салатах з цибулею, сметаною або олією, це зовсім не помітно. Довгий і 
приємний післясмак. 
 
 

1334. 

 

Сплошные сердечки (Суцільні серця) 
(серед/1,0/50-140/окр/черв/см-5/вр-5+) 
Високорослий, висота рослин близько 1,0 м, середньостиглий, дуже 
високоврожайний сорт. Плоди- червоні серця, розташовані на великій складній 
китиці від 20 штук і більше, нижні китиці мають сотню квіток і можуть одночасно 
зав'язувати близько 20 плодів.Смачні, соковиті, вагою 50-140гр. Смак на 5 балів, із 
сильним присмаком. 

 
1335. 

 

Спокуса 
(ран/1.5/10-15/кругл/червоний) 
Урожайний сорт, у кистях по 15 – 20 плодів. Слабо загущений, можна вирощувати 
без підв'язки та пасинкування. Використання плодів – для консервації та їжі у 
свіжому вигляді. Солодкий на 4 бали. 
 

1336. 

 

Стефанія, Польща 
(серед/1,2-1,8/150-300/окр-плоск/рожев/смак=5/ур=5+) 
Середньостиглий, високо врожайний, найсмачніший сорт тривалого плодоношення, 
родом із Польщі. Кущі в ОГ були висотою до 1,8 м, залежно від умов проростання 
та вологості ґрунту. Одномірні щільні плоди з чудовою товарністю. Вам повинні 
сподобатися його аромат та відмінний, добре збалансований, солодкий, з легкою 
гармонійною кислинкою смак на 5 балів. Ледве підсолені були взагалі супер! Дуже 
соковиті, досить м'ясисті, багатокамерні, насіння багато.Найкращий томат для їжі у 
свіжому вигляді та для соків. Цей сорт забезпечить Вас великим урожаєм 
найсмачніших плодів до кінця сезону. Кущам знадобляться надійні опори (2-3 шт. 
на кущ) та гарна підв'язка. 

1337. 

 

Сто Пудів (100 Пудів) 
(серед/1,8/200-420/груш/червоний/смак=5/ур=5) 
Високорослий, середньостиглий, високоврожайний сорт із потужними кущами. 
Великі, грушоподібні, ребристі, гарні плоди бездоганної якості. Щільні, не 
тріскаються, не течуть, транспортабельні. Дуже м'ясисті, дуже смачні. Ідеальні для 
їжі, соків та ринку. Смак та врожайність на 5 балів. Маємо 300гр. насіння цього 
сорту для оптового продажу. 



1338. 

 

Стопудовий 
(пізнь/1,3/120-200/округ/червоний) 
Врожайність на 5 балів. Плоди дуже щільні, з товстою оболонкою, їх можна носити 
мішками, як картоплю. Дуже лежкі. Хороші смакові якості на 4 бали. 
 

1339. 

 

Супер сладкий жёлтый виноград (Супер солодкий жовтий виноград) 
(ран/1,5/10-20/кругл/жовт/смак=5/ур=5) 
Супер солодкі, солодощі та смакові якості на 5 балів. Урожайність на 5 балів, у 
кистях до 20 плодів дуже щільної консистенції. При їжі хрумтять. Листя картопляне, 
кущі зі слабкою загущеністю, не потребують пасинкування. 
 

1340. 

 

Суперперець 
(серед/1,2/120-290/перч/червоний/смак=5/ур=5) 
Середньостиглий, середньорослий, високоврожайний, невибагливий сорт. Кущі 
міцні, але через високу врожайність потребують підв'язки. Плоди червоного 
кольору, середнього та великого розміру, вага від 120 до 300 гр., перцеподібної 
форми, щільні, але не жорсткі. Приємного збалансованого смаку, солодкі із легкою 
кислинкою. Гарні у свіжому вигляді, підходять для соків, а дрібні плоди – для 
консервації. 
  
 

1341. 

 

Сызранская пипочка (Сизранська пипочка) 
(серед/1,8+/50-80/овал/рожев/см-5/вр-5) 
Високорослий, середньостиглий, урожайний сорт. Висота рослин 1,8 м. Вага плодів 
40-70гр. Рідкісні за якістю плодики, серед дрібноплідних. Гарні, яскраві, однотонні, 
без плям і тріщин, дуже щільні, просто іграшки. І на кожному плоді носик, і всі як 
близнюки. А головне, дуже солодкі та смачні. Універсальне призначення. Назва 
несерйозна, а сорт дуже добрий.  

1342. 

 

Сызранская роза (Сизранська троянда)  
(серед/1,8/400-700/окр-плоск/рожев/см-5/вр-5) 
Високорослий сорт. Довжина стебел сягає 1,8м. Середньостиглий. 
Плоди плоскоокруглі, різної форми, з ребрами. Середня вага 400 -700г, призначення 
салатне. Дуже м’ясисті, якщо перезрілі- сочні. Не тріскаються при перепадах 
погоди, Рожеві плоди без плям і тріщин. Смак на 5 балів, смачний і сік. термін 
дозрівання середньостиглий. 
Садівники залишають відгуки про смак помідорів тільки у чудовій формі, вказуючи, 
що томат солодкий із приємною кислинкою у післясмаку, дуже ароматний. 
 

1343. 

 

Сызранская скороспелка (Сизранська скоростигла) 
(Серед/1,5/60-100/овал/рожев)  
Високий, середньостиглий, середньоврожайний сорт. Плоди насичено-рожеві, 
щільні, солодкі. Смакові якості на 5 балів, краса плодів – 5 балів. Врожайність на 4 
бали. 
 

1344. 

 

Сюрприз бабусі Олівер (условно).       
(ран/1,5/150-350/окр/кремовиі/см-5/вр-5++) 
Кілька років тому отримав насіння з Франції сорту «Зеленый бабушки Олівер». Але 
коли прийшов урожай, плоди виявилися не зелені, а білі, пересорт, із дуже солодким 
смаком. Згадав через 3 роки і ось вирішили його посіяти.  Сорт високорослий, 1,5м. 
На диво врожайний, ранньостиглий, плоди в зеленій стиглості жовтуваті, потім 
покриваються ніжною, молочною білизною, а потім часто ніжним рожевим 
рум’янцем з смужками, напівпрозорі, часто перлинно білі, дуже красиві, досить 
щільні, але не жорсткі, м'ясисті та соковиті, сік прозорий, смак солодкий але не 
цукерка, дуже хороший, на 5 балів, але далася взнаки можливо перевантаження 
врожаєм, і погана погода, тому очікую в інших умовах більшого цукру, плоди не 
тріскаються, дуже смачні, а підсолені ще кращі. Ми вирощуємо без пасинкування, 
то врожай отримали один із найкращих серед всіх у сезоні, іноді думаєш, де тут ці 
плоди тільки і беруться, добре і те, що всі плоди майже до останнього швидко і рано 



визріли до морозів. 
 

1345. 

 

Табріс, Туреччина 
(серед/0,6/150-200/окр/червоний) 
Рослини висотою 0,6м. Сорт підвищено стійкий до комплексу томатних хвороб. 
Плоди чарівні. Червоні зовні та рожеві всередині, супер щільні, з дуже товстою 
шкіркою, вагою150-200гр. Часто плоди мали форму серця. Кущ напівштамбовий або 
потужний штамб зачаровує незвичайним видовищем. Весь кущ обвішаний 
одномірними великими плодами. Це просто потрібно бачити! Чарівний сорт  

1346. 

 

Тёщина радость (Тещина радість) 
(сред-ран/1,8/300-600/серц/розов) 
Над урожайний, високорослий (висота куща 1,8 м), середньоранній сорт. Плоди 
правильної серцеподібної форми, іноді сплюснуті з боків, без плями у плодоніжки, 
масою 300-600 гр., яскраво-рожевого забарвлення. Дуже смачні, з ідеальним 
співвідношенням кислот та цукрів. Дуже м'ясисті, малосоковиті, малонасінневі 

1347. 

 

Таймыр (Таймир) 
(св-ран/0,40/50-80/кругл/червоний/смак=4/ур=5) 
Надранній штамбовий карлик, весь кущ 1-2 стебла. Пишуть, що сорт має підвищену 
стійкість до холодної погоди. Кущики як мініатюрні дубки, утримують шапку із 
плодів насиченого червоного кольору. Плоди блискучі, дуже щільні, відмінні для 
консервації та будь-якої переробки. Смак для низькорослого кущика-відмінний. 
 

1348. 

 

Тайяна 
(св-ран/0,5/80-130/окр-плоск/червоний/смак=4/ур=5) 
Низькорослий, високоврожайний, ранній сорт. Знаменитий сорт з дрібним 
морквяним листям. Дає велику кількість плодів для ранньої продукції. У нашій 
колекції близько 20 років, і ми його бережемо. Цього сезону плоди були 
кислуватими. Це може бути звичайним явищем для ранніх сортів, якщо початок літа 
холоднуватий як у 2018 році. 
 

1349. 

 

Талисман (Талісман) 
(над-ран/0,3/20-30/окр-плоск/червоний/см=3+-4/ур=4) 
Врожайний, ультрашвидкостилий, карликовий сорт. Найскоріший сорт серед усіх, 
що ми знаємо. Випередив за терміном дозрівання Моравське диво, Ефемер та інші 
ранні сорти 2016 на 2 тижні! Складні китички по 10 – 12 червоних плодів, дружна 
віддача врожаю, не тріскається. Врожайність середня та вища за середню. Недолік – 
простакуватий смак. Це досить часто явище для таких ранніх сортів, особливо якщо 
початок літа такий холодний як у 2019 році. Але, в перших салатах, з цибулею, 
сіллю та олією чи сметаною, це зовсім не буде помітно. І вони все одно смачніші, 
ніж магазинні тепличні. 

1350. 

 

Тарасенко «Гібрид 2» червоний 
(серед-пізнь/1,8+/60-80/слив/червоний/смак=4/ур=5+) 
Сильнорослий, середньопізній (110-115 днів), відносно холодостійкий, дуже 
врожайний сорт. Плоди із щільною смачною м'якоттю, мають форму притупленого 
конуса з відтягнутою верхівкою, оранжево-червоного кольору, масою 50 – 70 г, 
довго зберігаються. Китиці дуже складні, багатоплідні, у кожній китиці по 30 - 40 
плодів, загальною масою 2 - 3 кг. Плоди можна їсти у свіжому вигляді, консервувати 
та зберігати довгий час з подальшим дозріванням. Найвищий урожай дає ця 
культура у 2 – 3 стебла. Бажано, щоб городник регулював кількість плодів у китиці, 
видаляючи слабо розвинені бутони та квітки. За повідомленнями інших 
томатолюбів, плоди цього сорту чудово піддаються і сушінню та заморожуванню. 
Насіння цього чудового, смачного та цінного сорту дуже часто продають під 
виглядом «Ювілейного Тарасенка». Те, що Ви бачите на фото, справжній Гібрид 2 
Тарасенко. 



1351. 

 

Тарасенко «Гібрид 6» 
(СР-ран/1,8+/80-120/окр-плоск/червоний/см=5/ур=5) 
Індетермінантний, середньо-ранній, високоврожайний сорт. У кистях по 5 - 7 плодів, 
що дружно дозрівають, невеликого розміру, вагою 80 - 120 г, червоних, округлих, 
рівних, пружних, без тріщин, товарних, лежких. М'ясисті, соковиті, відмінного 
смаку, без зайвої солодощі та кислоти. Універсальні для будь-якого використання. 
За описом самого Тарасенка, плоди цього сорту мають бути вдвічі більшими. 
 

1352. 

 

Тарасенко "Гібрид 2" рожевий. 
МОЖЛИВО ПЕРЕСОРТ, Просимо не використовувати для продажу. 
Але це просто супер сорт! 
(серед-пізнь/2,0+/60-100/сливка/рожев/смак=5+/ур=5+)  
Насіння цього сорту продається у нас у магазинах, як «Гібрид 2 Тарасенко 
рожевий». Справжній "Гібрид 2" – червоний. Припускаю, що може бути справжнім 
сортом Тарасенка, але дізнатися про це ми вже не зможемо. Перше, що підкорює в 
цьому сорті, це краса плодів. Ну просто зразок краси для томату - сливки. Прекрасні, 
добре забарвлені плоди, одномірні, дуже щільні, м'ясисті. А при дегустації з 
подивом виявляємо, що вони дуже солодкі та найсмачніші. Ідеальний сорт для 
консервації, посолу чи заморозки. Серед червоних чи рожевих подібної форми, ми 
не зустрічали смачніше, ніж ці. Ми просто не могли не внести його до каталогу. За 
всіма параметрами, за 5-ти бальною шкалою, ми б поставили йому 7 балів як 
мінімум. Нижче опис із магазинного пакету: «Середньопізній, високоврожайний 
сорт. Рослина індетермінантна, висотою 1,5 - 1,8 м. Кущ потужний, добре 
облистнений, плоди округло-овальної форми, гладкі, рожевого кольору масою 80 - 
90 г, дуже привабливого вигляду. Мають чудові смакові якості, м'ясисті, солодкі, 
ідеальні для цільноплідного консервування. Характеризується високою 
врожайністю, тривалим періодом плодоношення, транспортабельністю. Для 
відкритого та захищеного ґрунту. Стійкий до комплексу захворювань. 
У холодному та посушливому сезоні 2020 знову підтвердив свої найкращі якості - 
високу врожайність, хороший смак, тривале плодоношення. 

1353. 

 

Тарасенко «Гібрид 3» 
 (серед/2,0+/80-100/слив/червоний/см=5/ур=5) 
Індетермінантний, середньоранній, сорт із тривалим і дуже рясним плодоношенням. 
Чудовий, середньостиглий сорт з високою стійкістю до стресів і посухостійкістю. 
Має високу зав'язуваність плодів навіть за несприятливих умов навколишнього 
середовища. Рослину формують у два стебла. Плоди м'ясисті, щільні, 
транспортабельні, гарної сливовидної форми вагою 100 - 120 гр., Бездоганно гладкі 
округлі з носиком, яскраво-червоні. Чудові на 5 балів смакові якості. Сорт 
універсального призначення, але краще використовувати у консервацію.  
 

1354. 

 

Тарасенко «Гібрид 7» 
МОЖЛИВО ПЕРЕСОРТ. 
(серед/0,6-0,8/80-100/слив/червоний/смак=4/ур=5+) 
Низькорослий, середньостиглий, врожайний сорт тривалого плодоношення. 
Врожайність вища за усілякі похвали, щороку. Щоліта радує кількістю плодів. І в 
холодне дощове літо 2016, і в спекотні посушливі 2017 та 2018 р. Плоди – акуратні 
сливки, з маленьким носиком, червоні, дивовижно щільні, товстостінні, м'ясисті, 
майже без соку. Смак звичайний, простакуватий, більше ніж на 4 не тягне. Але, це 
найбільш твердий сорт сорту за останні кілька років наших випробувань. Не 
тріскаються, не гниють, зібрати весь урожай можна лише за один збір наприкінці 
літа, але плодами буде всипанався земля Якщо зривати плоди частіше, смак решти 
покращується. Найкраще використання: банкова консервація, бочковий посол, а ще 
яєчня з помідорами, заморозка, салат із цибулею,... Сорт дуже транспортабельний, 
витримає будь-яку дорогу. Були кущі з листям регулярного типу та проміжного. 
Дуже господарсько-корисний сорт повинен Вам сподобатися. Але, що змушує мене 
сумніватися у чистоті сорту. Згідно з доступною в інтернеті інформації (не 
обов'язково правильною), Ф.М. Тарасенко вивів лише 1 низькорослий сорт – 
«Гібрид-7 Тарасенко», друга назва якого – «Кобзар», ми його отримали від нашого 
друга, і сортність відповідає, і він тепер є у нашому каталозі. А цей «Гібрид-7» 
спочатку походить від фірми «Елітсортнасіння», яка не користується моєю довірою, 
не дивлячись навіть на такий чудовий сорт та магазинне впакування. Загалом до 
цього сорту є питання. Самого Феодосія Макаровича Тарасенка, на жаль, вже давно 
немає, і як воно насправді, ніхто не знає.   



1355. 

 

Тарасенко «Кобзар» 
(серед-пізнь/0,5-0,7/70/окр/червоний/вк=5/ур=5) 
Низькоросла форма від Гібриду-2. Середньопізній, високоврожайний сорт. Кущі 
невеликі, але всі обвішані красивими блискучими кульками. На одному кущі може 
бути до сотні плодів. Плоди насичено-червоні, глянсові, округлі з носиком. 
Відмінний смак без помітної кислоти. Ідеальний сорт для консервації. 
 

1356. 

 

Тарасенка «Надія» 
(серед/2,5+/60-120/удл/червоний/вк=4+/ур=5) 
Опис від С.І. Колесникова, який надіслав нам насіння: «Індетермінантний, 
ліаноподібний, середньостиглий, високоврожайний сорт. Потужні, але не загущені, 
кущі, що швидко ростуть (в поганий рік висота на 1 липня досягає 1,5 метра, в 
хороший рік 2 метри). Плоди червоного кольору, подовжені, близько 10 см 
завдовжки, з довгим носиком, щільні, досить м'ясисті, вагою 70 – 120 г. Дуже рясне 
цвітіння та плодоношення. Китиці пухнасті, розчепірені, в кистях по 20 - 30 плодів. 
Формувати краще в 2 стебла. На кожному утворюється по 5 - 7 китиць, кожен 
пензель вагою 1,5 - 2 кг. 
Тільки враховуйте, що рослині для такого врожаю знадобиться багато поживних 
речовин. Сорт досить тіньовитривалий, але на сонячному місці і врожайність значно 
вища, і смак набагато кращий, і хворіє менше. Щороку радує великою кількістю 
плодів. І в холодне дощове літо 2016 року, і в спекотне посушливе літо 2017 року, і в 
спекотне посушливе літо 2018 року. Найчастіше плоди цього сорту 
використовуються нами в консервацію чи салат. Кущам потрібна надійна опора та 
підв'язка. У деякі роки окремі плоди уражаються вершинкою, і їм буде потрібна 
ваша допомога. Якщо я правильно розумію, то цей сорт також поширюється і під 
іншими назвами: «Легенда Тарасенко» та «Легенда».   

1357. 

 

Тарасенко «Подарунок Поліссю» 
(Серед/2,5/100-150/окр/червоний/Ву/Б)  
Середньостиглий, високорослий, високоврожайний сорт. Ліановидний висотою 
понад 2 метри. Плоди червоні, округлі, з ребринками, вагою 100 – 150 г, шкірка 
товста, транспортабельні, стійкі до деяких томатних хвороб, універсального 
призначення. Хороші і в консервацію, і в салат. Товстостінні, соковиті, дуже смачні, 
приємно-ароматні. Відмінний, дуже врожайний сорт. Врожайність та смак на 5 
балів. 

1358. 

 

Тарасенко «покращений» (назва умовна) 
(серед/1,8/60-80/подовж/червоний/см=5/ур=5) 
Сорт потрапив до нас як «Ювілейний Тарасенко». Але, на жаль, чистота сорту не 
підтвердилась. Цей дивовижний пересорт нам так сподобався, що ми вирішили 
внести його до каталогу та запропонувати Вам. Хворобостійкий, кущі не загущені, в 
кистях до 100 квіток, плоди зав'язує не одночасно. Плоди пружні, м'ясисті, без 
ушкоджень та тріщин, цікавої форми. Колір м'якоті насичено червоний, аромат дуже 
хороший, смак чудовий. Не цукерки, але й не кислі, ідеальний баланс кислоти та 
цукру. Але саме смак і аромат, сподобалися нам як збалансований та томатний. 
 

1359. 

 

Тарасенко «Ювілейний» 
(серед-пізн/2,0+/60-120/ок-плоск/червоний/см=4/ур=5+) 
Опис від С.І. Колесникова: Індетермінантний, середньопізній, суперурожайний сорт. 
Кущі високі, у мене в ОГ виростають до 3-х метрів, слаболистяні. Кисті складні, 
«пухкі», з дуже великою кількістю квіток та плодів. Квіти цвітуть не одночасно, від 
центру китиці до країв. Плоди також зав'язуються неодночасно. Бажано разом із 
стиглими, обривати частину плодів у стані технічної стиглості (бланжеве 
забарвлення), щоб перенаправити поживні речовини і дати можливість плодам, що 
залишилися, набрати вагу і встигнути дозріти. Зірвані плоди нормально лежать і 
дозрівають. Цей сорт вимагає особливого догляду, надійної опори та підв'язки. 
Китиці, що зав'язалися, з плодами, що наливаються, дуже важкі. Тому рекомендую 
підв'язувати і кисті, щоби не відірвалися. Якщо для більшості інших сортів, при 
вертикальному способі вирощування, в шпалері достатньо одного шматка шпагату, 
то для таких сортів краще прив'язати пучком 7 – 10 відрізків шпагату (я це побачив у 
теплицях за кордоном). Тоді ви зможете не тільки підтримати центральний ствол, а 
ще й кожну кисть. Я думаю, Ви самі швидко розберетеся, як зберегти це диво. 
Вирощуйте не більше ніж у 2 стволи. Коли розберетеся, як з ним справлятися, і в 5 
стволів вирощуватимете, і взагалі без пасинкування напіввертикальним способом 
(на невисокій міцній шпалері). Можливо, цьому сорту потрібно більш ранній посів 
насіння. Тому що якщо Ви живете в зоні помірного клімату і вирощуєте томати в 
ОГ, то багато плодів не встигне дозріти і перед заморозками вам доведеться 
обривати досить багато плодів зовсім зеленими, на тривале дозрівання. Плоди 
дрібні, вагою 60 – 120 гр., щільні, 4-х – 5-ти камерні, досить соковиті, дуже гарного 



смаку. За смаком хороші свіжими і салат, а за смаком і розмірами хороші для 
банкової консервації. 
 

1360. 

 

Тёщин язык (Тещін язик) 
(серед/1,5/150-250/продовж/червоний/см=4/ур=5) 
Середньостиглий, високий, дуже врожайний сорт з підвищеною стійкістю до 
хвороб. Китиці прості, з 4-5 плодами. Плоди червоного кольору, середнього розміру, 
близько 15 см. у довжину, вага 150 – 250 гр., щільні, м'ясисті. М'якуш гарного 
помідорного смаку. Сорт ідеальний для приготування соусів, кетчупів, пасти, для 
в'ялення та заморозки, для соків та вживання у свіжому вигляді. 
 

1361. 

 

Тигеретта черри жёлтая (Тігеретта черрі жовта) 
(пізнь/0,4/40-80/слив/жовт-строкат) 
Середньопізній, низькорослий, високоврожайний сорт. Виведений нами із 
розщеплення томату «Тігеретта чері червона». Кущі штамбові, як маленькі дубки, не 
вилягають під урожаєм і не вимагають пасинкування. Цей сорт відрізняється від 
інших тим, що має листя жовто-зеленого, салатного кольору. Плоди золотистого 
кольору із жовтими візерунками, дрібні, вагою 40-80 гр., смачні, соковиті. 
 

1362. 

 

Тигретта черрі червона 
(пізн/0,4/40-80/сливка/строкат/см=4/ур=5) 
Середньопізній, низькорослий, високоврожайний сорт. Кущі штамбові, не 
вилягають під великим урожаєм і не вимагають пасинкування. Листя жовто-
зеленого, салатного кольору. Плодів багато, не за розміром куща, і жоден кущик не 
впав під їхньою вагою. Плоди – суперські сливки, червоного кольору із золотими 
смужками. 10 років тому, у цьому сорті відбулося розщеплення та виросли кущі з 
жовто- помаранч. плодами. Припускаю, що таке розщеплення може повторитись. 
Плоди дуже щільні, вони ніколи не гниють і не тріскаються, до морозів висять на 
кущах без шкоди для смаку та якості, та й сорт пізній. 
 
 

1363. 

 

Ті-мор 
(св-ран/0,5/70-150/окр-плоск/червоний/см=4+/ур=5) 
Низькорослий, надранній, високоврожайний сорт. Плоди червоні, округло-плоскі, 
невеликі, вагою 70 - 150 гр. Досить м'ясисті, соковиті, дуже гарного смаку. Ще один 
сорт з дрібним морквяним листям. За всіма ознаками сорт дуже нагадує «Тайяну». 
Відрізнити складно. І перший, і другий сорт входять до нашої колекції 20 років, із 
постійним оновленням. 
 

1364. 

 

Толстый монах (Товстий чернець) 
(Серед/1,5/150-400/серц/рожев) 
Високорослий, висотою 1,5 м., середньостиглий сорт. Плоди вагою до 400 гр., Різної 
форми, з яскраво вираженою серцеподібністю, але бувають і як із зрізаною 
вершинкою. Красиві, з невеликими реберцями, насиченого кольору, м'ясисті, гладкі, 
без тріщин, м’ясисті плоди з невеликою кількістю геля, відмінного смаку. Високо 
врожайний, столовий сорт. 

 
1365. 

 

Томат староверов (Томат старовірів) 
(серед/1,2/20-450/окр-плоск/червоний) 
Сорт збережений та вирощуваний старовірами у сибірській тайзі. Форма плодів від 
округло-плоскої до трошки серцеподібної. Плоди пружні, щільні, м'ясисті, гарного 
смаку на 4 бали. Можливо сорту для розкриття найкращих якостей, потрібна 
акліматизація в нашому кліматі. 
 



1366. 

 

Томатний Король 
(серед/1,5/200-500+/окр-плоск/рожев)  
Високий, середньостиглий, високоврожайний сорт. Урожайність 5 балів. Плоди 
дуже великі, рівні, блискучі, рожевого кольору. Краса плодів – 5 балів. А крім цього, 
плоди м'ясисті, солодкі, відмінного десертного смаку та приємного аромату. Вага 
плодів може досягати 800 грн. 
 

1367. 

 

ТОР  
(серед/1,2/20г/злив/рожев/см-5+/вр-5+) 
Середньостиглий сорт. Кущ висотою 1.2 м. Плоди – Лаковані, дуже яскраві, дуже 
щільні, , міцні, рожеві сливки, мають глянцеву шкірку, тоненькі (як мізинчики), 
дуже солодкі та смачні. Маса плоду до 20 гр. Чудовий сорт. 

1368. 

 

Трапезиця, Болгарія 
(серед/0,5/120-200/окр-сер/червоний/см=4+, 5/ур=5+) 
Середньостиглий, детермінантний, суперурожайний сорт. Компактна, добре 
облистнена рослина. Фаворит сезону серед низькорослих. Кращого ґатунку для 
ринку серед низькорослих ми не бачили. Кущі приголомшують своєю красою. 
Плоди яскраво-червоні 120-200 г., дуже гладкі, без тріщин, молочно білі колись 
незрілі, і яскраво-червоні, блискучі, в повній стиглості. Часто мають форму серця, 
або округло-плоскі, дуже щільні. Напрочуд врожайний сорт. Смак на 4,5 – 5 балів. 
Хіт сезону серед низькорослих. 

1369. 

 

Тургай, Туреччина 
(св-ран/0,3/80-100/окр/червоний/см=4/ур=5)  
Дуже врожайний. Штамбовий супер карлик, із плодами не за розміром куща. Листя 
зморшкувате, велике. Весь кущ усипаний плодами. Швидке та дружне дозрівання 
плодів. Супер красива розсада на ринку. 
 

1370. Тюльпан розовый (Тюльпан рожевий),  
(Серед-пізнь/1,7/150-250/подовж /рожев/см=5/ур=5). 
Середньопізній, високий, урожайний сорт із плодами незвичайної, дуже подовженої 
перцеподібної форми з гранями. На стадії зрілості насиченого рожевого кольору. 
Середня вага плодів 150-250 грам. Смак збалансований, приємний, малокислотний, 
соку в плодах практично немає, а насіння одиниці. Дуже м'ясисті, одна нежорстка, 
але густа м'якоть, а насіння лічені одиниці. Ці томати підійдуть для свіжого 
споживання, соку, соусів, їх можна і сушити. Сорт дивує своєю лежкістю у стиглому 
вигляді.  
.   Фасування 8 насінин. 

 
1371. 

 

Фиолетовый изумруд (Фіолетовий смарагд) 
(серед/1,2-1,5/50-80/подовж/червоний/см=4+/ур=5)  
Високий середньостиглий, високоврожайний сорт родом з Австрії. У кистях по 5 - 7 
плодів, що дружно дозрівають. Плоди подовжені, із загостреним носиком, 
пурпурово-фіолетового кольору із зеленими смужками, щільні, стійкі до 
розтріскування. Не дуже соковиті, зате м'ясисті та дуже солодкі, гарного 
збалансованого смаку. 
 



1372. 

 

Фиолетовый разноцветный помидор  
(Фіолетовий різнокольоровий помідор), Китай 
(ран/1,5/20-40/продовж/строкат) 
Подовжена сливка з носиком, незвичайної, строкатої гарної забарвлення. 
Урожайність 5 балів, у гронах по 10 – 20 плодів. Щільні, смачні, солодкі. Сорт дуже 
стійкий до хвороб, цьому сорті їх взагалі непомічено. Плодоносить до заморозків. 
 

1373. 

 

Французский гроздевой (Французький гроновий) 
(серед/1,5/50-80/подовж/червоний/см=4+/ур=5) 
Високий, середньостиглий, дуже врожайний сорт тривалого плодоношення. Один з 
самих невибагливих і хворобостійких. Китиця проста, але плодів в'яжеться так 
багато, що грядка з кущами цього сорту виглядає як стіна плодів! Ідеальний сорт для 
консервації. Плоди пальцеподібної форми, яскраво-червоні, гладкі, вагою 50 – 80 г, 
не жорсткі, м'ясисті, без тріщин та плям, лежкі. Сорт дуже стійкий до хвороб. Там, 
де інші не виживають, він дає відмінний результат. У нашій колекції понад 15 років і 
завжди має попит. 
 

1374. 

 

Фрекен бок 
(ран-середов/0,7/150-350/сер/рожев) 
Сорт нагадує сорт «Батяня», але з більш красивою та рівною серцеподібною 
формою плода. При повному дозріванні жовто-зелені плечі зникають. Рослини 
міцні, невисокі, малолистяні. Смакові якості плодів відмінні. 
 

1375. 

 

Хармонія (Гармонія), Болгарія 
(серед/1,5+/230-430/окр-плоск/червоний/см=5+/ур=5+) 
Середньостиглий, високий, дуже врожайний сорт. На 15.07.2021 висота кущів 
склала 144 – 160 см. Потужні та сильні рослини, з величезною масою великих 
червоних плодів, вагою до 500гр., без плям та тріщин. У кистях по 4 – 5 плодів. 
Стебла товсті, кущі незагущені. Сорт вимогливий до вмісту кальцію у ґрунті. Перші 
плоди почали встигати 17 – 27 липня. На 30.7.21 один окремий кущ зав'язав 6 
великих + 33 дрібні плоди. Давайте плодам повністю дозріти. Іноді насичене 
зовнішнє забарвлення вводить в оману. Плоди дуже м'ясисті, помірно соковиті, 
щільні, м'якуш насиченого кольору, чудового солодкого смаку, з невеликою 
кислинкою і неймовірним ароматом. Винятково смачні у свіжому вигляді.  

1376. 

 

Хон Чжень Чжу (Червона дорогоцінна перлина), Китай 
(св-ран/1,8+/8-15г/кругл/червоний/см=5/ур=5+) 
Понад ранній, необмеженого зростання, понад урожайний сорт. На початку осені всі 
кисті плодів визріли, а кущі просто засохли. Плоди не гниють, а висять свіжі на 
засохлих кущах. Яскраво-червоні, блискучі, красиві, чудового смаку та аромату. 
Можна зрізати китицями. Щільні, добре переносять транспортування.  

1377. 

 

Царевич, Україна 
(серед-пізн/1,7/300-600/окр-плоск/біколор/см=5/ур=5) 
Високорослий, середньопізній, скоріше навіть середньостиглий, урожайний сорт. 
Двоколірний сорт української селекції (не плутати із сортом Царевич (жовте серце)). 
Багатокамерний, м'ясистий, соковитий. Із чудовим, солодким, насиченим смаком, як 
і в інших біколорів. Кущ середньої потужності. За всіма параметрами, красою, 
врожайністю та смаком, сортом поставлено 5 балів.  

1378. 

 

Царская ветка (Царська гілка) 
(серед/0,8-1,0/70-80/округ/помаранч/см=4/ур=5+) 
Середньорослий, середньостиглий, високоврожайний сорт. Насичений 
помаранчевий колір плодів, вибуховий хороший томатний смак, наче з додаванням 
прянощів, але не солодкі, а з кислинкою. Плоди довго зберігаються на кущах без 
шкоди для якості. Весь урожай можна зібрати за 1 збирання. 
 

1379. Царь гори 
(серед/1,2/300-500/окр-плоск/червоний/см=5/ур=5+) 
Середньостиглий, середньорослий сорт - красень, від низу до верху обвішаний 
одномірними плодами малинового кольору. Плоди плоскі, помірно ребристі, 
м'ясисті та смачні, масою 300-500 гр. Гарні та пружні, з маленькими ребринками 
біля плодоніжки, хвороб не бачили. Багато позитивних якостей, невисокий, не 
вимагає особливого догляду, можна виростити навіть у розстилання, відмінну 
товарну якість плодів, і одномірність практично по всій висоті рослини.  



1380. 

 

Царь Колокол розовый  (Цар Дзвін ролжевий) УСЛОВНО. 
(серед-пізнь/1,5/300-600/окр-плоск/рожев/кр-5/вк-5/ур-5+) 
ІВисокорослий, висота рослин 1,5м. Середньопізній, з ринковою якістю плодів, 
щільна,  і дуже м'ясистий м’якуш, з невеликою кількістю насіння. Усі плоди 
одномірні, без тріщин, без дрібних плодів. Смак з хорошим балансом цукру і кислот 
на 5 балів. Врожайність на 5+ балів. Насіння цього сорту ми отримали з Москви 
років 4 назад у магазинній упаковці. Але  в інтернеті Царь клокол існує тільки з 
сердцевидною формою плодів. Прошу не розмножувати для продажу.  
 Ціна.- Безкоштовно 

1381. 

 

Чернічеський черрі  
(Серед/1,5/50-80/округ/син) 
Високорослий, висотою 1,5 м., середньостиглий, урожайний сорт. Плоди інтенсивно 
забарвлені в чорний (синій) колір майже без плями. Глянцеві, блискучі, через що 
кущ здається повністю прихований не плодами томатів, а великими чорними 
перлами. Добрий смак на 5 балів, не дуже солодкий, але приємний. Урожайність 5 
балів. 
 

1382. 

 

Чудо Землі (Українське) 
(Серед-пізн/1,5/400-1,0кг/серц/рожев/ссм-5/вр-5) 
Високорослий, з висотою рослин 1,5 м. Середньопізній, високоврожайний, чудовий 
сорт. Плоди надзвичайно красиві. Рожеві серця вагою 300-400гр. іноді до 1 кг. На 
нижніх гронах плоди дуже великі, тому потрібна ретельна підв'язка. На верхніх, 
плоди менші, але підв'язка теж потрібна. М'ясисті, досить соковиті, дуже смачні, 
солодкі, приємно-ароматні. 

1383. 

 

Чорна зебра чері 
(ран-ср/0,7/10-20/кругл/строкат/см=5+, ур=5+) 
Ранньо-середній, низькорослий, високоврожайний сорт. Плоди просто лізуть один 
на одний. На 10 см. верхівкового стебла, я нарахував 5 грон і в кожній по 7 плодів. 
Дуже щільні, але не жорсткі, красиві, темно-фіолетові плоди з темно-зеленим 
малюнком. Після посухи перші зрілі плоди тріскали, але не гнили. М'якуш такого ж 
темного кольору як і зовні. Дуже смачна, солодка, із сильним фруктовим ароматом. 
 

1384. 

 

Шарпей розовый (Шарпей рожевий) 
(ср-пізнь/2,0/140-380/груш-ребр/рожев/см=5/ур=5) 
Індетермінантний, середньопізній, високоврожайний. Кущі дуже сильні. Плоди 
середні та великі, грушоподібної форми, ребристі, дуже щільні, з маленькими 
насіннєвими камерами. Майже без соку, але не тверді, м'ясисті. М'якуш насиченого 
рожевого кольору, «динна», чудового солодкого смаку на 5 балів. Ідеальний для 
приготування домашньої пасти та засолювання у бочках. Чудово витримує далеку 
дорогу 
 

1385. 

 

Шоколадная глыба розовая (Шоколадна брила рожева) УСЛОВНО 
(серед/1,5/350-800/окр-плоск/рожев/см-5/ур-5+). 
Високорослий, висота рослин 1,5м. Плоди з вагою 350-800гр. Смакові якості на 5 
балів з гарною насолодою та дуже сильним ароматом, відмінний баланс цукрів та 
кислот, м'ясисті але і соковиті, без тріщин. На кущах одномірні, дрібних немає. 
Ідеальний ринковий сорт з дуже високою продуктивністю та смаковими якостями. 
По урожайності і кількості плодів гігантів, був одним із найкращих в сезоні. 
Вирощується як у відкритому ґрунті, так і в теплицях. Приносить рясні врожаї при 
стандартному догляді. Насіння цього сорту ми отримали з Москви років 4 назад в 
магазинній упаковці, але в інтернеті Шоколадна глиба існує тільки шоколадного 
кольору плодів. Прошу не розмножувати для продажу.  
 Ціна.- Безкоштовно 

1386. 

 

Шоколадна капелька 
(серед/1,2/25-28г/овал/червоно-коричн/см=5/ур=5) 
Середньостиглий, середньорослий, високоврожайний сорт із потужними кущами. 
Дуже врожайний та хворобостійкий. Гори плодів без тріщин та пошкоджень. У 
китиці 7 плодів можна зрізати кистями. Плоди щільні, без плям та тріщин, лежкі, 
червоно-рожево-коричневого кольору, у формі сливки. Дуже м'ясисті, дуже 
ароматні, солодкуваті, з дуже багатим смаком. 
  
 



1387. 

 

Шаміль, Туреччина 
(Серед/0,6/90-150/округл/червоний) 
Чарівний сорт. Висота рослин 0,6м. Плоди вагою 90-150гр., просто лізуть один на 
одного. Масивні, штамбові, розгалужені кущі лежать землі пластом від 
навантаження плодами. Плоди глянцеві, насиченого кольору, щільні, м'ясисті, з 
малою кількістю насіння. Смак гарний. Дружня віддача врожаю, придатність до 
рідкісних зборів. Висока товарність та хороша транспортабельність. 

1388. 

 

Шунтукский великан (Шунтуцький велетень) 
(серед/1,5+/1,5кг/окр-плоск-ребр/рожев) 
Дуже старий сорт, рядянського союзу. Високорослий, з висотою рослин 1,5 м., 
середньостиглий, дуже врожайний сорт. Цей сорт перші плоди можуть досягати 
ваги 1,5 кг. і більше. Стіна плодів вагою 350-700гр. Плоди м'ясисті, досить соковиті, 
багатокамерні, відмінного смаку та дуже приємного аромату. Смак старинних 
помідорів. До речі, на зарубіжних томатних форумах про цей сорт теж лише 
позитивні відгуки. Колись,  самий великий плід, який ми виростили з цього сорту. 
 

1389. 

 

Эйфелева башня (Ейфелева вежа)     
(Серед/0,5/60-100/слив/червоний) 
Низькорослий, висотою 0,60 см. Середньостиглий, понад урожайний сорт. Плоди 
ідеальні для продажі та консервації. Захоплює товщина стінок та щільність плодів. 
Колись багато років підряд ми консервували тільки цей сорт в банки. Плоди вагою 
60-100 гр., дуже міцні, красивої форми і насиченого кольору 
 

1390. 

 

Эля (Еля), Аеліта 
(ран/0,5/40-60/слив/червоний/ур=5) 
Високоврожайний, ранньостиглий сорт, з прекрасною зав'язуваністю плодів навіть 
за несприятливих умов. Відмінні товарні якості, чудова транспортабельність та 
супер здатність до зберігання. Дуже щільні як для ранньостиглих. Незібрані плоди 
можуть пролежати під кущами або провисіти на кущах до морозів, без особливих 
втрат якості, що в нас і сталося випадково. Дозрівання плодів починається через 100 
– 105 днів від сходу. 
 

1391. 

 

Эсмеральда Грин (Есмеральда Грін) 
(серед/1,8/170-320/окр-плоск/жовт-зелений/см=4-5/ур=5)  
Високорослий, середньостиглий, високоврожайний сорт. Зелені із золотистою 
засмагою та зеленою м'якоттю, смачні, незвичайно красиві плоди. Фруктовий та 
приємний смак, м'ясисті та соковиті. 
 

1392. 

 

Етуаль 
серед/1,5/100-200/ребр/рожев) 
Супер, дуже врожайний! У гронах буває до 30 плодів різного розміру. І хоча плоди 
порожнисті, потрібна дуже надійна підв'язка. І під гронами, і над гронами, щоб 
грона не зламала центрального ствола. Сорт аматорської селекції з Казахстану, який 
з 90-х років минулого століття почав своє поширення по світу. Подовжені з 
реберцями плоди, всі різні за формою, товста оболонка, м'якоть дина, смак 
звичайний, помідорний. На початку сезону, або недостиглі, можуть бути трохи 
прісними, без кислоти. Цілком дозрілі або наприкінці сезону – звичайні, добрі, з 
кислинкою. Хороші для салатів, яєчні з томатами або для прикраси різних страв. 
Імовірно, цей сорт походить від сорту «Gezahnte» (Зубчастий). 
 



1393. 

 

Эфемер Ефемер 
над-ран/0,4/80-100/округл/червоний/см=5/ур=5) 
Відомий сорт, один із найбільш ранніх. Дуже висока плодів, що зав'язує, зав'язує 
плоди за будь-якої погоди, що рідкість для надранніх. Зазвичай плоди цього сорту 
дуже солодкого смаку, але на початку сезону 2018, через холод та дощі у цей період, 
він не був найвищим. Невелика висота кущів дозволяє використовувати цей сорт для 
кімнатно-балконного вирощування. Якщо Ви живете в місті і у Вас в сім'ї є діти, 
спробуйте разом із ними виростити цей чи інший «кімнатний» сорт, узимку на 
підвіконні. І їх привчіть до томатної справи і самі отримаєте приємні відчуття. (Для 
того, щоб отримати врожай до нового року, садити насіння краще у вересні.)  
 

1394. 

 

Эхо (Ехо) Луна 
(серед/0,7-1,2/200-350/окр-плоск/зелено-помаранч/см=4/ур=5) 
Зелено-помаранчеві з червоним муаром, дуже гарні плоди, соковиті фруктовий смак 
без кислоти. М'якуш біло-зеленого смарагдового кольору. У час дегустації смак був 
однаковий. У перших смак на 3 бали, ближче до осені на 4 бали. Чому ми не знаємо. 
 

1395. 

 

Ювель 
(серед/1,5/до 0,8-1,0кг/окр-плоск/рожев/см-5/вр-5) 
Сорт відомий із 1920 року. Реліквія. Дуже потужний високорослий кущ, що вимагає 
серйозної опори. Сорт великоплідний та дуже врожайний. У китицях формується по 
3 – 4 плоди. На кожному кущі перший плід має неправильну форму, але вага часто 
більша за 1 кг. Товстокорий, дуже м'ясистий. Плоди рожеві, дуже смачні. 
Відрізняється завидною хворобостійкістю. 

1396. 

 

Юнкер 
(серед/0,4/40-70/подовж/червоний/см=5/ур=5) 
Низькорослий, середньостиглий, урожайний сорт. Кущ повністю обвішаний 
красивими, з гострим носиком глянсовими плодами. Смак відмінний, солодкий із 
насиченим кольором м'якоті. Хороші для їжі, чудовий вибір для консервації. Цей 
сорт нашої колекції близько 15 років. 
 

1397. 

 

Янтарный Толстячок (Бурштиновий Товстун)  
(Серед-ран/0,6/80-120/окр/помаранч.) 
Середньоранній, високорослий, високоврожайний сорт сибірської селекції. Кущі 
напівштамбові. У кожній китиці по 4 – 5 плодів. Плоди яскраво-помаранчові, 
щільні, ринкової якості. Містять підвищену кількість β-каротину та цукрів. 
Фруктовий смак. 
 

1398. 

 

Янтарный барон (Бурштиновий барон) 
(серед/1,5/200-350/серд/двохколірний/см-5) 
Сорт селекції Віталія Аліфірова із Алма-ати.  Середньостиглий, високорослий сорт. 
Суперкрасиві плоди біколори золотисто-малинового кольору. М'ясисті, щільні, з 
мармуровою м'якоттю, дуже солодкі чудового смаку та приємного насиченого 
аромату. 

1399. 

 

Японка 
(ран/1,0/130-250/серце/рожев/см=5+/ур=5) 
Високоврожайний ранній сорт. Невисокі кущі, у нас до 1 метра, з плодами 
серцеподібної форми, сплощені із загнутим носиком. Дуже врожайні рослини із 
найсмачнішими, красивими, м'ясистими плодами. Перші стиглі плоди можна було 
продегустувати за два тижні до перших середньостиглих сортів. 
 



1400. 

 

Японский великан (Японський велетень) 
(серед/1,5/300-800/окр-плоск/рожев/см=5+/ур=5) 
Високорослий, середньостиглий, високоврожайний сорт. Гарні, глянсові, дуже 
пружні, м'ясисті плоди з чудовим багатим смаком та приємним ароматом. Всі 
одномірно-великі, по 300-500 гр., Найбільші 800 гр. Чудовий сорт. 
 

1401. 

 

Японський краб червоний 
(Серед/1,2/200-450/серц/червоний) 
Високорослий, середньостиглий, відмінний сорт із старожилів нашої колекції. 
Чудовий урожай смачних на 5 балів плодів, у формі гарного гострого серця. 
Багатокамерний, м'ясистий, ніжний, дуже соковитий. М'якуш рожево-червоний, 
хорошого томатного аромату та смаку, навіть недозрілі, без кислотності. По праву 
вважається одним із найкращих салатних сортів, який придатний для вирощування 
як у відкритому ґрунті, так і в теплицях. 

Сорти нашої селекції, тільки перші, чим далі ідем, тим їх буде більше, тим цікавіші, але щоб іти далі, бажано почути 
думку професійних огородників, стоять вони того щоб продовжувати роботу?. Чому?. Тому що це занадто тяжка 
праця, і потрібно робити вибір на зменшення її, фізично неможливо усе піднятии як у молоді роки, а працювать над 
чим маємо, по одбору і стабілізації нових сортів задіяно до 200 ліній. Ці що представлені в каталозі на цей час- лише 
перші. Відмічу, що 4 роки назад наші лрузі, томатники, які їх вирощували, назвали перші нові лінії «Відкриттям 
року», за свої смакові якості. Але селекція у світі томатів також розвиваеться, і те що колись бло найкращим, 
становиться уже загально прийнятим. До того часу поки я не почую відгуки про наші сорти, їх родословна не буде 
мною розголошуватися. Сорти можливо можуть іще давати невеликий розбіг, тому я вирощуватиму їх знову і знову, 
поки не пересвідчуся в повній стабілізації їх. І робитиму відбори з кращих кущів, тому бажано нове насіння брати в 
перші роки у нас. Це буде самий надійний захист від появи непотрібних інших варіацій, і тому що інші варіації- уже 
пройдений єтап.   
The varieties of our selection, only the first, the further we go, the more they will be, the more interesting, but to go further, it 
is desirable to hear the opinion of professional gardeners, are they worth continuing the work?. Why?. Because it is too hard 
work, and it is necessary to make a choice to reduce it, it is physically impossible to raise everything as in the younger years, 
and to work on what we have, up to 200 lines are involved in the board and stabilization of new varieties. Those presented in 
the catalog at this time are only the first ones. I note that 4 years ago, our friends, the tomato growers who grew them, named 
the first new lines "Discovery of the Year" for their taste. But selection in the world of tomatoes is also developing, and what 
was once the best is now generally accepted. Until I hear feedback about our varieties, their pedigree will not be disclosed by 
me. The varieties may still give a little run, so I will grow them again and again until I am sure that they are fully stabilized. 
And I will make selections from the best bushes, so it is desirable to take new seeds in the first years here. This will be the 
most reliable protection against the appearance of unnecessary other variations, and because other variations have already 
passed the stage. 
 Для покупців із України Ціна 25 грн. 
For buyers (customers) from other countries. The price is 2 EUR. 

1402. 

 

Охтирський.  
(серед/1,2/150-270/сливка/рожева/см-5+/вр-5) 
 Високорослий, дуже врожайний. Рослини висотою до 1,2 м. Плоди великі рожеві 
сливки, незвичайної щільності, виняткового солодкого та чудового смаку, і дуже 
рідкісної товарної якості. Щільні плоди не жорсткі, а щільні, одне м'ясо, з 
достатньою кількістю соку, багато солодощів. Кущі не густі, без пасинкування у нас 
висотою 1,2 м., вага 150-270гр. Чудовий універсальний сорт. Але він новий, ми іще 
боїмося розбігу, тому висилати можу не для розмножнння на продаж. Назва для 
томатів запропонована адміністратором групи Пан Томат 

 



1403. 

 

Пустунчик рожевий 
(сер-піз/2,0/50-60/окр-реб/рожев/см-5/вр-5) 
Високорослий, до 2,0м. висотою, високоврожайний, один з найпотужніших рослин 
на нашому городі протягом багатьох років, дуже густі кущі, великою кількістю 
плодів, середньостиглий. Плоди дуже гарної зовнішності, кубічні, чотири реберця, 
дуже яскрава. з блиском дзеркальна зовнішність, без жодної цятки, щільні, 
всередині з невеликою порожнечою, відмінно підійдуть для фарширування 
невеликими порціями. Смакові якості на 5 балів, незвичайний смак солодкого 
лимона, чується і кислота і сладість, малосоковиті. Щільні, довго можуть лежати без 
погіршення якості. Прекрасно підійде в салат або гамбургери, з розрізаних плодів 
сік не тече. Вага плодів 50-60 гр. але бувають і більші. У кожного плоду 3-4 реберця. 

1404. 

 

Пустунчик жовтий 
(сер-піз/2,0/50-60/окр-реб/жовт/см-5/вр-5) 
Високорослий, до 2,0м. висотою, високоврожайний, один з найпотужніших рослин 
на нашому городі протягом багатьох років, дуже густі кущі, великою кількістю 
плодів, середньостиглий. Плоди дуже гарної зовнішності, кубічні, чотири реберця, 
дуже яскрава. з блиском дзеркальна зовнішність, без жодної цятки, щільні, 
всередині з невеликою порожнечою, відмінно підійдуть для фарширування 
невеликими порціями. Смакові якості на 5 балів, незвичайний смак солодкого 
лимона, чуеться і кислота і сладість, малосоковиті. Щільні, довго можуть лежати без 
погіршення якості. Прекрасно підійде в салат або гамбургери, з розрізаних плодів 
сік не тече. Вага плодів 50-60 грн., але бувають і більші. У кожного плоду 3-4 
реберця. 
 

1405. 

 

Сонячні зайчики 
(ран/2,0/20-25 /сливка/жовта/смак-5+/вр-5+) 
Сорт исокорослий, до 2,0м. З чудовими, довгими, багатоквітковими, прямостоячими 
китицями плодів, Коли рослини квітуть, цей сорт з іншим не спутаєш, тому що ці 
китиці торчать із рослини у всі боки. Плоди дуже міцні, жовті, з солодким цукровим 
смаком, дуже смачні, тугі, добре зїдаються, дуже добре держаться в китицях, не 
осипаються навіть якщо іх зтрушувати, чудова лежкість, вони можуть оставатися на 
рослинах усе літо до заморозків, без ухудшення якості, без тріщин, без гнилі. Їх 
можна переносити не ящиками, а зрізаними з китицями. Вага плодів біля 20-25 гр. 
Урожайність просто чудова. Повишена хворобостійкість. Один кущик висаджений 
десь на сонечку під забором буде мати іще і вишукану декоративність, тому що 
ніхто  і ніколи не побачить там гнилі. 

1406. 

 

Ніка 
(серед/1,7/40-50/кругл/біколор/см-5+/вр-5+) 
Потужні та дуже густі кущі, навіть якщо не пасинкувати, вони повністю 
покриваються дуже солодкими та смачними плодами невеликого розміру і вагою 40-
50 гр.. Висота рослин 1,5м. Дуже мясисті, щільні, без тріщин, плям, хвороб і гнилі, 
чудового товарного виду, солдкі. Ідеал для консервації, або ринку, чи на томат 
пасту. Для їжі в цілісному вигляді. Не жорсткі а дуже мясисті. Дуже довго, просто 
чудово  зберігаються, без втрати якості. У нас довго був найкращим сортом для 
консервації. Урожайність постійна і дуже висока. Назва для томатів запропонована 
адміністратором групи Пан Томат 
 



1407. 

 

Джавелін      
 (сер-ст/1,7/50-100/подовж/строкатсм-5/вр 5) 
Потужні та дуже густі кущі, навіть якщо не пасинкувати, вони повністю 
покриваються дуже солодкими та смачними плодами, вагою 50-100 гр.. Висота 
рослин 1,5 м. Дуже мясисті, щільні, без тріщин, плям, хвороб і гнилі. Чорно-зелені, з 
малиновими смужками. Дуже мясисті, щільні, без тріщин, плям, хвороб і гнилі, 
чудового виду, солодкі. Чудові для консервації, або ринку, чи на томат пасту. Для 
їжі в цілісному вигляді. Не жорсткі а дуже мясисті. Дуже довго, просто чудово  
зберігаються, без втрати якості. Урожайність постійна і дуже висока. Назва для 
томатів запропонована адміністратором групи Пан Томат. 
 
 
 
 

 

1408. 

 

№ 2   (Кулика) Поки що назва сорту условна,  ім’я сорт отримає через рік.                
Серед/1,5/130-300/окр-плос/см-5=/вр-5+)чорн-строкат/ 
Дуже потужні кущі, дуже врожайні, густо укриті пагонами.  Висота рослин 1,5м. 
Плоди одне м’ясо, щільні, без тріщин, плям, хроб і гнилі, чудового товарного виду, 
чудового смаку, солдкі. Ідеал для  ринку, для їжі в цілісному вигляді. Не жорсткі а 
дуже м’ясисті. Дуже довго, просто чудово  зберігаються, без втрати якості. 
 
 

 

1409. 

 

№ 3   (Кулика), Поки що назва сорту условна,  ім’я сорт отримає через рік.                
 (серед/1.7/50-60/біколор/овад/см-5+/вр-5+)     
Практично аналог сорту Ніка, різниці в колоьрах і формі. Потужні та дуже густі 
кущі, навіть якщо не пасинкувати, вони повністю покриваються дуже солодкими та 
смачними плодами невеликого розміру і вагою 50-60 гр.. Висота рослин 1,5м. Дуже 
мясисті, щільні, без тріщин, плям, хвороб і гнилі, чудового товарного виду, солдкі. 
Ідеал для консервації, або ринку, чи на томат пасту, для їжі в цілісному вигляді. Не 
жорсткі а дуже мясисті. Дуже довго, просто чудово  зберігаються, без втрати якості. 
Урожайність постійна і дуже висока. При вирощуванні без пасинкування пагонів, 
кущі обростають плодами як качан кукурудзи, визрівають усі до заморозків. 
 

1410. 10-2 (Кулика) Поки що назва сорту условна,  ім’я сорт отримає через рік.                
(серед/1,8/50-90/ округл/строкат/см-5=/вр5+) 
Рослини дуже потужні, густо укриті пагонами, висотою 1,8м. Врожайність дуже 
висока. Плоди чудового виду і смаку. Дуже мясисті, щільні, без тріщин, плям, хроб і 
гнилі, чудового товарного виду, чудового смаку, солдкі. Ідеал для консервації, або 
ринку, чи на томат пасту. Для їжі в цілісному вигляді. Не жорсткі а дуже мясисті. 
Дуже довго, просто чудово  зберігаються, без втрати якості, що практично не має 
аналогів у зеленоплідних сортів. Плоди вагою до 90 грам, солодкого смаку на 5+ 
балів. 
 



 
1411. 

 

12- А  (Кулика) Поки що назва сорту условна,  ім’я сорт отримає через рік.      
(серед/1,5\50-100/сливка/рожеві/см-5+/вр-5+) 
 Потужні та дуже густі кущі, навіть якщо не пасинкувати, вони повністю 
покриваються дуже солодкими та смачними плодами, вагою 50-100 гр.. Висота 
рослин 1,8 м. Плоди дуже мясисті, щільні, без тріщин, плям, хвороб і гнилі, лежкі 
плоди, дуже товарні, найкращі для консервації, чудового смаку і якості, дуже 
м’ясисті, із міцною оболон- кою. Дуже довго, просто чудово  зберігаються, без 
втрати якості. Врожайність рослин на 5+ балів.  
           

1412. 

 

№ 15     (Кулика), Поки що назва сорту условна,  ім’я сорт отримає через рік.  
(серед/1,5-1,8/40-70/сливка/строката/см-5+/вр-5+)     
   Рослини дуже потужні, густо укриті пагонами, висотою 1,5-1,8м. Врожайність 
дуже і дуже висока. Плоди чудового виду і смаку. Дуже мясисті, щільні, без тріщин, 
плям, хроб і гнилі, чудового товарного виду, чудового смаку, солдкі. Ідеал для 
консервації, або ринку, чи на томат пасту. Для їжі в цілісному вигляді. Не жорсткі а 
дуже мясисті. Дуже довго, просто чудово  зберігаються, без втрати якості, що 
практично не має аналогів у зеленоплідних сортів. Плоди вагою до 80 грам, 
строкаті, чудового солодкого смаку на 5+ балів.                                                     

1413. 

 

№ 16     (Кулика), Поки що назва сорту условна,  ім’я сорт отримає через рік.                                                
(серед/1,8/60-100/подовж/строкат/смак-5+/ур-5+) 
Потужні та дуже густі кущі, навіть якщо не пасинкувати, вони повністю 
покриваються дуже солодкими та смачними плодами, вагою 50-100 гр.. Висота 
рослин 1,8 м. Плоди дуже мясисті, щільні, без тріщин, плям, хвороб і гнилі, лежкі 
плоди, дуже товарні, найкращі для консервації, чудового смаку і якості, дуже 
м’ясисті, із міцною оболон- кою. Дуже довго, просто чудово  зберігаються, без 
втрати якості. Врожайність рослин, у нас без пасинкування, вражає. 

 

1414. 

 

№ 21 (Кулика) Поки що назва сорту условна,  ім’я сорт отримає через рік.     
(серед/1,5/130-250/окр-плос/рож-чорні/см-5+/вр-5+) 
Рослини дуже потужні, густо укриті пагонами, висотою 1,8м. Врожайність дуже і 
дуже  висока. Плоди вишуканого виду і смаку. Дуже мясисті, щільні, без тріщин, 
плям, хроб і гнилі, чудового товарного виду, чудового смаку, солдкі. Ідеал для 
консервації, або ринку, чи на томат пасту, ля їжі в цілісному вигляді. Не жорсткі а 
дуже мясисті. Дуже довго, просто чудово  зберігаються, без втрати якості, 



1415. 

 

№ 27-Б   (Кулика), Поки що назва сорту условна,  ім’я сорт отримає через рік.                
(серед/1,2/150-250/окр-ребр/строкаті/см-5+/вр-5+) 
Рослини дуже потужні, густо укриті пагонами, висотою 1,2м. Врожайність дуже 
висока. Плоди вишуканого виду і смаку. Золотисты, з малиновими полосками, дуже 
мясисті, щільні, без тріщин, плям, хроб і гнилі, чудового товарного виду, солдкі. 
Ідеал для консервації, або ринку, чи на томат пасту. Для їжі в цілісному вигляді. Не 
жорсткі а дуже м’ясисті. Дуже довго, просто чудово  зберігаються, без втрати якості. 
Плоди даного сорту можуть місяцями зберігатися без пошкоджень, вони не 
давляться в ящиках при перевезенні. 

1416. 

 

№ 38   (Кулика), Поки що назва сорту условна,  ім’я сорт отримає через рік.                
Серд-стиг/1,2-1,5/вага-80-150/урож-5+/смак-5+/чорні 
Рослини дуже потужні, густо укриті пагонами, висотою 1,5м. Плоди,  видовжений 
конус із носиком, рожево-чорні, але бувають різні форми навіть в одному гроні, 
добре зрізаються гронами, де одночасно дозрівають до 10 пл. Дуже мясисті, щільні, 
без тріщин, плям, хроб і гнилі, чудового товарного виду, солодкі. Ідеал для 
консервації, або ринку, чи на томат пасту. Для їжі в цілісному вигляді. Не жорсткі а 
дуже м’ясисті. Дуже довго, просто чудово  зберігаються, без втрати якості. 
 

 
 
 
 
 
У ЗВ'ЯЗКУ ІЗ ЗНАЧНИМИ ЩОРІЧНИМИ ЗМІНАМИ В КАТАЛОГАХ, ПРОДАЖ НАСІННЯ ЗА СТАРИМИ 
КАТАЛОГАМИ І СТАРИМИ ЦІНАМИ НЕ ВИРОБЛЯЄТЬСЯ, ДІЙСНИЙ ТІЛЬКИ ЦЕЙ. 
Цей каталог дійсний лише до виходу нового каталогу наступного сезону. 
 
 
     Просимо робити замовлення на приклад таблиці, розташованої нижче. Навпроти назви сорту 
обов'язково вказуйте ціну за каталогом, внизу - загальну суму і, будь ласка, вкажіть вид платежу: 
передплата або післяплата + АДРЕСА. 
 

Ваша адреса:   
№ Вашого мобильного телефону:  

№    Назва сорта Кількість 
упаковок Ціна упаковки 

    
    
    
    
    
    
    
    
    

Вид проплати: _______________________   
Загальна сума: 

     
     Не забувайте до суми замовлення додавати вартість пересилки. 
     Це позбавить нас додаткового листування і прискорить виконання Вашого замовлення. 
 
         Як оформити замовлення та інша пояснювальна інформація. 

 
Мінімальна сума замовлення в Україні 200 гривень. 

 Плюс за поштові витрати (звичайний, рекомендований лист) по Україні, якщо замовлення з 
передоплатою. 



 Якщо замовлення з післяплатою, вагою до 50 грамів, то вартість поштових послуг по Україні 
складає 40 грн. Тобто до вартості Вашого замовлення потрібно додати 40 грн. за послуги пошти. 
 Найкраще будь-які питання, вирішувати через нашу електронну пошту koleksij657@gmail.com 
 Сума поштових витрат може змінитись, якщо розцінки Укрпошти піднімуться. Оплату замовлень 
можна проводити і електронним переказом на «пошті». А також на карти «Приват банк».      
                                     Для Покупців із України 

 Гривня «Приват банк».      5168  7422  3541  5415     Карта на  Кулик Ярослав Олексійович 
 

              Для замовників из других країнн. Переводи від Вас приймаются:  
              For customers from other countries. Transfers from you are accepted: 
              Для покупателей из других странн. Переводы от Вас принимаются: 
 
 Банківські картки іноді можуть блокуватись системою. В ідеальному варіанті переклад краще 
зробити на рахунок (рахунок). 
 Bank cards can sometimes be blocked by the system. In the ideal version, it is better to make the translation 
to the account (account). 
 Банковские карты иногда могут блокироваться системой. В идеальном варианте перевод лучше 
сделать на счет (счет). SWIFT  переказ. 

 
Рахунок на EUR, на USD, на Гривна. 
Account in EUR, in USD, in Hryvnia. 
Счет на EUR, на USD, на Гривна. 
Реквізити для отримання SWIFT-переказів на картку в гривні, у EUR, у USD. 
Details for receiving SWIFT transfers to the card in hryvnias, in EUR, in USD 
Реквизиты для получения SWIFT переводов на карту в гривнах, евро, долларах США. 
 

 IBAN   UA303052990000026201677870540     Гривна. 
 IBAN   UA813052990000026205687732931     EUR. 
 IBAN   UA553052990000026207688697705      USD. 

Будь-які питання вирішувати через нашу електронну пошту koleksij657@gmail.com 
Any questions should be resolved through our e-mail koleksij657@gmail.com 
 
              На той випадок, якщо у Вас є можливість вислати оплату на банківську картку, ось 
номери: 
              If you have the opportunity to send payment to a bank card, here are the numbers: 
              Если у вас есть возможность отправить оплату на банковскую карту, вот номера: 
 

 EUR.  «Приват банк»      5168  7427  3031  2513     mastercard    Кулик Олексій Іванович               
 USD.  «Приват банк»      4731  2191  2021  1192      VISA            Кулик Олексій Іванович    

 
 Гривня  «Приват банк».      5168  7422  3541  5415    Карта  Кулик Ярослав Олексійович. 
 EUR      «Приват банк»      5363  5420  1076  8241     Карта  Кулик Ярослав Олексійович. 
 USD      «Приват банк»      5363  5420  1077  7598     Карта  Кулик Ярослав Олексійович. 

  Зараз є багато міжнародних сервісів з переводу грошових коштів  типу додатку на смартфоні PaySend- 
де без особливих зусиль можна переказати гроші з карти на карту. 
  There are now many international money transfer services such as the PaySend, smartphone app. where you 
can easily transfer money from card to card. 
  Сейчас есть много международных сервисов по переводу денежных средств типа приложения на 
смартфоне PaySend- где без особого труда можно перевести деньги с карты на карту. 
              2).   Міжнародний переказ коштів: 2). International money transfer: 
В банковскій системі (WesternUnion, MoneyGram, RIA, PrivatMoney, IntelExpress, Welsend, Meest, Sigue), 
ситуація можливо буде мінятися. Деякі системы міжнародних переказів можуть бути поки в  Україні 
заборонені. В EUR, або в USD, як Вам зручно. В цьому випадку Ви повинні повідомити нам № 
відправлення та Суму перерахування. Переказ робити на  
Кулик Олексій Іванович. Адреса: Україна. м. Охтирка. "Приват Банк".  
KULIK ALEKSEJ, 42752, Ukraine,region Sumska,district Okhtyrskyi,village Kuzemyn,street 
Lenina,building 67.  
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До суми замовлення потрібно додати суму пересилання рекомендованим листом, на сьогодні таке 
пересилання коштує щонайменше 200 грн., якщо вага листа не перевищує 50 грамів. Якщо вага листа 
перевищує 50 грамів, вартість пересилки вище. Усі питання вирішуємо через нашу електронну пошту: 
E-Mail: koleksij657@gmail.com   
There are now many international money transfer services, such as the PaySend smartphone app. plc or 
iPay.UA. 
where you can easily transfer money from card to card. 
               2). International money transfer: 
In the banking system "Western Union" (Western Union) or others, the situation may change. In euros or 
dollars, as you like. In this case, you must inform us of the shipment number and the amount of the transfer. 
Make a transfer to Oleksiy Ivanovich Kulik. Address: Ukraine. Okhtyrka "Privat Bank". Oleksii KULIK, 
Ukraine, Sumy region, Okhtyr district, Privat Bank. To the amount of the order, you need to add the amount of 
forwarding by registered letter, today such forwarding costs at least UAH 170, if the weight of the letter does 
not exceed 50 grams. If the weight of the letter exceeds 50 grams, the cost of forwarding increases. We solve all 
questions through our e-mail: E-Mail: koleksij657@gmail.com 
   
Не забувайте ПІСЛЯ ОПЛАТИ повідомляти про свою оплату, та вказати на яку карту вона була 
здійснена. 
E-Mail: koleksij657@gmail.com 
 
 
     Після оплати потрібно обов'язково повідомити нас електронною поштою: Ваші дані, суму та дату 
зробленого переказу. 
Дуже прошу, в замовленні вкажіть форму Вашої оплати (передоплата або Ви віддаєте перевагу оплаті 
післяплатою). Це прискорить відправлення насіння. Вкажіть 2 сорти на все замовлення на випадок 
заміни. Якщо протягом місяця, Ви не отримали Ваше замовлення, зверніться до нас повторно, можливо 
Ваш лист міг до нас і не дійти. 
 
Інший спосіб: це звичайний поштовий переказ. АЛЕ, звертаю Ваше увагу на те, що конвертація на 
нашій пошті вашої валюти у гривні набагато дорожча, ніж у банку. Це означає, що пошта забере із 
Ваших грошей близько 15%. Тому краще не користуватися поштовими переказами.       
 
Замовлення в сезон намагаємося надіслати впродовж 3 - 7 днів після їх отримання. Проблеми завжди на 
початку сезону, поки йде фасування всіх сортів. Потім усе нормалізується. Але, якщо Ваше замовлення 
затримується з вини відправника, а не з вини поштових служб, не хвилюйтеся. Замовлення обов'язково 
буде виконано. За весь час нашої роботи був лише один випадок неотримання нашого листа. Як потім 
з’ясувалося, його поцупили на останньому  пункті призначення, розписавшись замість замовника про 
його доставку. 
 
Через мої вади зі слухом, всі телефонні переговори веде моя дружина Валентина Олександрівна. Але 
вона просто не встигає відповідати всім. Просимо дзвонити лише у критичних випадках. У робочі дні 
після 17-00 годин. Прошу врахувати, що в сезон реалізації посадкового матеріалу, за один день буває до 
50 дзвінків з різними питаннями. Це відбирає у нас багато часу і затримує виконання замовлень. Тому 
просимо не дзвонити нам з приводу таких питань, як номер відправлення вашого замовлення, яке 
знайти завжди складніше, ніж виконати його повторно. Крім того, щоб шукати ці номери у 
телефонному режимі, потрібно мати залізні нерви. 
Ми гарантуємо доставку Вам замовленого насіння. Просимо використовувати телефонний зв'язок лише 
для вирішення складних чи оперативних питань.  
Тому прошу всі питання краще надсилати на електронну пошту.  
Електронна пошта: aleksejjkulik@gmail.com. 
 Дуже прошу в листах вказувати свої Прізвище Ім'я та По батькові. Часто, щоб відповісти на запитання, 
нам доводиться переглянути всю історію листування за кілька років у пошуках П.І.Б. Це дуже затримує 
виконання замовлень. 

 
Оскільки, нам щодня приходять  багато десятків листів, у яких Ви ставите важливі для себе питання, у 
нас немає фізичної можливості докладно відповісти на всі запитання. Якщо я детально буду відповідати 
тільки на ці питання, вся решта роботи буде паралізована на багато днів. Потім почнеться хвиля листів, 
чому ми не виконали замовлення. Образно кажучи, нас захлисне лавина листів. Я заздалегідь прошу 
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пробачення, якщо я відповів на Ваш лист не так докладно, як вам би цього хотілося. Це не через 
неповагу до Вас, це через дуже велику завантаженість роботою. Але в будь-якому випадку на кожен 
Ваш лист буде дано коротку відповідь. Якщо ви зробили замовлення і я отримаю його, то зі 100% 
гарантією я Вам напишу хоч одне слово «ПРИЙНЯТО». 
Якщо такого листа Ви не отримаєте протягом 3-х днів, то вірогідно була помилка і лист до нас не 
дійшов, можливо не правильно вказана адреса. Винятки лише влітку, я в літній період не часто заходжу 
на пошту, дуже багато роботи, через край. В цей же час, через велику завантаженість у полі, 
зупиняється виконання замовлень. Не хвилюйтеся, вони не загубляться та обов'язково будуть виконані. 
 
Багато років з першого нашого каталогу ми пишемо, що всі претензії до нас вирішуються на 
користь замовника. Навіть якщо ми точно знаємо, що у цій проблемі нашої провини немає, все 
одно ця проблема вирішується на Вашу користь. 

 
 
 
 

Пояснювальна інформація 
Відсутня фотографія не означає, що цей сорт є поганим. Це означає, що фотографія або не зроблена, або 
з нашої вини загубилася десь серед багатьох тисяч інших, без назви. 
Деякі сорти в нашому каталозі мають не дуже докладні, надто короткі описи. Це не означає, що ці сорти 
погані. Це означає, що описи до цих сортів  погані, а сорти добрі. Написати нові, докладні, не завжди 
виходить. Так як відразу після завершення кошмару «Збір врожаю та заготівля насіння», відразу 
починається кошмар «Реалізація насіння». Тільки основна реалізація насіння наближається до 
завершення, починається жах «Посадковий сезон». І т.д., по колу. Часу не вистачає категорично. Крім 
того, за станом здоров'я не можу довго сидіти за комп'ютером (1 година це вже довго). 
Щороку ми отримуємо сотні нових для нас сортів. Після їх випробування та попереднього вивчення, 
більшість з них потрапляє до каталога. Якщо ці сорти потрапили в каталог, це вже означає, що вони 
кращі, ніж складені на них описи або зроблені фотографії, і варті Вашої уваги. Тому, краще щороку 
завантажувати новий каталог та замовляти насіння за новим каталогом. А ми, по можливості, 
працюватимемо над покращенням описів сортів, усуненням помилок та неточностей. Зовсім короткий 
опис старого формату, ми прибирати не будемо. По-перше, у ньому у стислому вигляді міститься 
частина опису сорту. А по-друге, покупцям, особливо тим у кого багато різних сортів, такий короткий 
опис виявився зручним. За ним легше проводити початковий відбір, групувати за ознаками, формувати 
посадкові списки тощо. Щоб по неуважності не посадити високорослі та низькорослі упереміж, і т.п. 
Крім того, на що ще хотілося звернути Вашу увагу. В описі представлених сортів томатів, мною 
використовуються такі терміни як: хворобостійкість, імунність, супер врожайність, тривале 
плодоношення, дивовижний смак, і т.п. Я це не вигадую, у нас це справді так і є. Однак, абсолютно 
необхідно враховувати, що у відмінних від наших умов та агротехніці вирощування отримані Вами 
результати можуть сильно відрізнятися від описів. У нас томати ростуть в умовах відкритого поля, на 
чорноземі, на сонці, без поливу, без добрив, без пасинкування та вершкування, добре продуваються 
вітрами, без використання засобів хімічного захисту (або їх мінімальним використанням в окремі роки). 
А у когось із Вас, можливо, томати ростуть нехворобостійкі, середньо або мало врожайні, недостатньо 
смачні. Тобто, вимагають хімічного чи біологічного захисту, додаткового внесення органічних та/або 
мінеральних добрив, відновлення ґрунту чи зміни його структури, зміни освітленості чи інших умов 
вирощування, виправлення помилок в агротехніці тощо. Додаткову інформацію про сорти можна 
пошукати в інтернеті на помідорних форумах, де люди з різних регіонів вирощують томати в інших 
умовах. Але і цій інформації не завжди можна повністю довіряти. На форумах мешкають не лише 
професіонали. Який-небудь не дуже досвідчений городник вирощує томати незрозуміло як, обрізає 
листя до верхівки, поливає і удобрює без міри та потреби, робить інші помилки, а потім скаржиться, що 
у нього сорт низьковрожайний, болючий, а плоди пріснувати, …, про що поспішає написати на форумі 
Він дискредитує добрий сорт. На виведення якого хтось витратив найчастіше не один рік. Винен він 
сам, але репутацію сорту, своїм негативним відгуком, він зіпсував. На форумах мешкають і 
професіонали, на думку яких потрібно орієнтуватися, але й вона не завжди є істиною в останній 
інстанції (це стосується і мене особисто, на мою думку, моїх відгуків). Довіряй, але перевіряй, – добрий 
принцип. 
Я не хочу зменшити роль мільйонів городників та селекціонерів-аматорів нашої томатної справи, але 
прошу зрозуміти. Що жоден справжній селекціонер, жодна порядна насінницька компанія, особливо 
закордонна, не випустить у світ «поганий» сорт. Сорт, що не має певного набору ринкових, 



господарсько-цінних, позитивних якостей, не перевірених, не пройшли необхідних випробувань. Тому 
що від цього залежить їхня репутація та прибуток. І тільки люди, які себе уявили великими 
селекціонерами, можуть випускати у світ «недороблені», не перевірені, не пройшли належні 
випробування сорту. Чому якась сім'я, десь в Італії, Іспанії чи США, дбайливо передаючи з покоління 
до покоління якийсь сорт, вирощує його 150 – 200 років? З тих часів, коли людство ще не знало ні 
фунгіцидів, ні пестицидів, ні якоїсь садово-городньої хімії взагалі. Та якби цей сорт був поганим, його 
видалили б 100 років тому та посадили б інший. Але його бережуть та вирощують. А в США, у різних 
штатах, щороку проходять томатні фестивалі, і ці сорти там виставляються. І суворе, неупереджене 
журі за кількома параметрами обирає переможців у кожній категорії. Сьогодні у всьому світі щороку на 
світ з'являються сотні нових гібридів, але люди бережуть сорт спадкоємця, що дістався від прадіда. А 
потрапивши до нас, людина, яка не розібралася в цьому сорті, залишає про неї поганий відгук на форумі 
і ставить на цьому сорті хрест. Насіння цього хорошого сорту не користується попитом, не купується, і 
ми його перестаємо вирощувати. Шукаємо та вирощуємо супер модні новинки, більшість із яких завтра 
зникнуть і на їхнє місце прийдуть сотні інших. Кожному з нас, безумовно, хочеться знайти і посадити 
щось нове, особливе, красиве, смачне, врожайне, стійке. Але не треба забувати приказки: «Старий друг 
краще за нових двох» і «Краще – ворог хорошого». За часів тотального настання ГМ-гібридів нам 
потрібно зберегти старі сорти. Тому, у пошуках цікавих новинок, не поспішайте бракувати старих 
гарних сортів. Як казав Мічурін (про плодові культури): «Гарний сорт, це 50% успіху. Решта 50% 
залежить від Вас». 
Це стосується і томатів. Якщо у Вас сорт не показує своїх найкращих характеристик, то в агротехніці 
або умовах вирощування потрібно щось міняти. Ця проблема має принаймні два рішення. Або 
підбирати сорти, яким одразу підійдуть Ваші ґрунти, кліматичні умови, …, які більш пластичні, 
швидше пристосовуються до нових умов, та менш чутливі до Ваших помилок. Або, по можливості, 
створити томатам ті умови, за яких вони покажуть свої найкращі якості та віддячать Вам за працю та 
турботу, високим урожаєм смачних, корисних плодів. І потім, не слід забувати, що багато іноземних 
сортів звикли до інших умов і потребують 2-3 річного районування. 
 

Про хворобостійкість томатів. 
   100%-но стійких до всіх хвороб сортів практично не буває. Принаймні ми таких не зустрічали. 
Зустрічали менше 10 сортів з дуже високою стійкістю. Але, якщо сорт стійкий одним захворюванням, 
він може бути стійкий до якихось іншим. Рано чи пізно, цього року чи наступного, складаються такі 
умови, за яких рослина захворіє. Головне – підвищена стійкість до тих небезпечних захворювань, які 
можуть залишити Вас без врожаю. 
Фітофтори та інші хвороби вражаючі томати є абсолютно скрізь. Навіть якщо у вас на ділянці був 
абсолютно стерильний ґрунт, то суперечки грибкових хвороб принесе вітром, а віруси, комахами – 
переносниками. З сусідньої ділянки, з картопляного поля розташованого за десятки кілометрів, з 
бур'янів, що ростуть уздовж дороги. І якщо фітофтора потрапила у вашу землю, якщо ваші томати хоч 
раз захворіли на фітофтору, то позбутися її більше не вдасться ніколи. Вона назавжди залишиться у вас 
чи ваших сусідів. Вона спатиме «у затишному місці» і чекатиме свого часу, тобто. відповідних умов. 
Навіть якщо припустити, що ви зможете її перемогти, заливаючи ділянку яким-небудь Триходерміном-
Фітоспорином із біологічних засобів, або Рідомілом – Кварисом – Орданом, із хімічних. По-перше, 
тотальна боротьба із фітофторою буде дорогим задоволенням. По-друге, коли закінчиться термін дії, 
фітофтора знову потрапить на вашу вбиту, отруєну землю. І не допоможе винос і спалювання бадилля, 
втикання мідних зволікань або танці з бубном. Найкраще розумний контроль фітофтори. Підбирати 
сорти з підвищеною стійкістю, не загущати посадки, захищати самі рослини, а не всю ділянку. Якщо Ви 
поливаєте свої томати, то не поливати дощуванням, закінчувати полив раніше, не поливати в похмуру, 
холодну і тим більше погоду в дощ, поливати рідше, забезпечити хорошу провітрюваність. Під час 
підв'язки не «в'язати віники», а дати кущу весь можливий простір. Якщо погода або умови спричиняють 
масовий розвиток хвороби, використовувати засоби захисту. Навіть якщо ви використовуєте не народні 
засоби (кефір, або сироватка, або молоко + йод тощо) або біологічні (Триходермін і т.п.), а хімічні 
(Рідоміл, Квадріс, Ревус, …), то роблячи все розумно, за інструкцією, ви збережете свій урожай або 
більшу його частину. Розумно використовуючи хімічні засоби, ви точно знатимете, їхню назву, 
використану кількість, терміни обробки, кількість обробок. Що вже краще, ніж покупні томати. Тому 
що основна мета невідомих виробників – максимальний урожай зовні красивих, товарних плодів. 
скільки і в які терміни при цьому було використано добрив та отрутохімікатів, їх не дуже турбує, як і 
можливі наслідки для здоров'я покупців. 
 



Увага! На наш великий жаль, серед насіння, що отримується Вами, іноді зустрічається пересорт. 
Переконливе прохання, про всі випадки пересортування повідомляти мені. Сам особисто я фасуванням 
насіння не займаюсь, на це у мене не вистачить ні часу, ні здоров'я. Фасуванням займаються наймані 
працівники, які помиляються, не відрізняються мінімально-достатнім знанням англійської, і яких я 
періодично замінюю. Я складаю та надсилаю Ваші замовлення, і цю роботу я не довіряю нікому. Але, 
що фасувальники нафасують у пакетики, то я в конверт із Вашим замовленням і покладу. Якщо Ви 
зіткнулися з пересортом, напишіть мені назву сорту-пересорт, приблизну дату покупки (місяць, рік), і 
опишіть характер пересорт. Якщо «пересорт» викликаний нестабільністю сорту, його розщепленням, 
особливо це стосується синьої та строкатої екзотики, це одне питання. Я на це ніяк не вплинути. Це 
селекціонери випускають у світ такі "недороблені" сорти. Самі постійно з цим стикаємось та постійно 
відбраковуємо. А ще й таке буває. Деякі сорти купуємо за кордоном у трьох різних виробників, 
саджаємо, а виростає таке, що ми не знаємо, щось вибрати з цих пересортів та розщеплень або одразу 
викинути. З 30 кущів лише 1-2 можуть відповідати опису, а можуть і не відповідати. 
Якщо у Вас із 10-ти кущів один виявився пересортом, неприємно звичайно, але не критично. А якщо у 
Вас весь сорт виявився іншим, і це не заміна, то це дуже погано! Тому що ми вирощуємо не по одному 
кущу кожного сорту, і у нас, як правило, достатньо насіння, щоб не замінювати відсутні сорти іншими. 
Якщо в плодах якогось сорту дуже мало насіння, або через отримане із закордону пересорт ми отримали 
мало насіння, то ми просто зменшуємо їх кількість в пакетику, що вказується в описі сорту в каталозі. 
Так зване «обмежене фасування». Щоб хоч по 5 насіння, але дісталося всім охочим. Так як фасуванням 
різних сортів займаються різні люди, обов'язково пишіть назву сорту-пересорт, так мені легше буде 
встановити, з чиєї вини відбувся пересорт, і з якої причини. Крім того, деякі покупці замість назви сорту 
пишуть назву країни з якої походить або отримане насіння (Іспанія, Канада), пишуть назви сортів яких 
немає в поточному каталозі, або взагалі ніколи не було у нас, пишуть такі назви і з такими помилками, 
що у мене голова димиться при розшифровці. Це забирає багато часу та сил, а іноді ми змушені 
надсилати заміну. Будь ласка, будьте уважні! 
Я добре розумію, що Ви хочете отримати саме ті сорти, які замовили. Тому в питанні з пересортом, мені 
дуже потрібний зворотний зв'язок, Ваші відгуки, щоб я вживав заходів щодо його запобігання. У пік 
сезону продажів, коли ми завалені замовленнями, можуть бути прикрі помилки, але мені категорично не 
хочеться, щоб це стало системою. 
                                                                                                                                                  
З повагою Олексій Іванович Кулик. 
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	Palestinian (Палестинський)
	(Серед/1,5/200-500/слив/червоний)
	Дуже висока врожайність. В історії сорту описують плоди вагою 1 кг. У нас цього сезону таких не було. Форма плодів різна. Дуже смачні та солодкі, на 5 балів плоди.
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