Дражоване насіння
гібридних петуній
та бегоній

Петунія «Чорна вишня» F1
Ультрамодна новинка. Серія багатоквіткових низькорослих
петуній. Висота рослини 25–40 см, ширина куща 25–30 см.
Петунія рясно квітуча. Квіти унікального чорно-фіолетового,
майже чорного, забарвлення. Використовується для
вирощування в квітниках (клумби, рабатки), балконних
ящиках або для міських посадок — озеленення.

Петунія багатоквіткова низькоросла
Рослини висотою 30-35 см, сильно розгалужені, рясно квітучі,
діаметр квітів 5,5-6,5 см. Стійкі до несприятливих погодних
умов гібриди. Швидко відновлюють цвітіння після сильного
дощу. Особливо придатні для вирощування в квітниках
(клумби, рабатки), балконних ящиках і контейнерах, а також
для міського озеленення: Cофія F1, Брігітта F1.

Софія F1

Брігітта F1

Петунія великоквіткова
низькоросла

Петунія махрова
каскадна суміш F1

Рослини висотою 40-45 см, сильно розгалужені,
рясно квітучі, з привабливими квітами діаметром
7-10 см. Стійкі до несприятливих погодних умов
гібриди. Особливо підходять для захищених від
дощу та вітру місць: Усмєв F1, Тоуга F1, Надєє F1.

Компактна, добре розгалужена
рослина: висота 25-40 см, ширина
куща 25-30 см. Квіти 100 % махрові,
діаметр 10-13 см, за формою схожі на
гвоздику. Петунія характеризується
рясним і тривалим цвітінням.
Чудово виглядає в балконних
ящиках, підвісних корзинах тощо.

Усмєв F1

Петунія махрова
«Пірует пурпурний» F1
Стебла прямостоячі, гіллясті, висотою 25-40 см.
Квітки густо махрові, великі, діаметром 9-12 см,
пурпурного забарвлення з білими хвилястими краями.
Петунія характеризується підвищеною стійкістю до
несприятливих погодних умов вирощування і здатністю
тривалий час зберігати свіжість і яскравість
забарвлення квіток. Тривале і рясне цвітіння робить її
незамінною для оформлення клумб і рабаток, а також
для прикраси балконів та садових ваз.

Тоуга F1

Надєє F1

Петунія великоквіткова
неперевершена низька

Петунія
великоквіткова
бахромчата низька

Особлива група петуній. В першу чергу ціняться
великі квіти незвичайного забарвлення
діаметром 16 см з хвилястими краями.
Ідеальні рослини за формою та забарвленням.
Стебло міцне, високе, слабо в’юнке.
Стійкі до несприятливих погодних умов.
Використовуються для посадки в горщики,
ящики та квітники: Чорний Тріумф F1, Розеа F1,
Бордова F1, Альба F1.

Розеа F1

Група традиційних сортів з хвилястими
краями квітів. Петунії рясно квітучі,
заввишки 30-35 см, діаметр квітів 6-9 см.
Використовуються для декоративного
оформлення квітників та горщиків.
При посадці в квіткові ящики утворюють
невеликий каскад: Крайковий завой F1,
Каркулка F1, Афродіта Рожева F1,
Афродіта суміш F1.

Альба F1

Крайковий завой F1

Афродіта Рожева F1
Каркулка F1
Бордова F1

Чорний Тріумф F1

Афродіта суміш F1

Петунія ампельна
великоквіткова типу «сурфінія»
серія «Даймонд F1»

Петунія ампельна великоквіткова
серія «Лавина F1»
Молоді рослини прямостоячі. В процесі росту пагони звисають та
утворюють справжню лавину великих квітів діаметром 7-9 см.
Щоб продемонструвати всю свою красу, цим петуніям необхідне
сонце і підживлення. Чудово виглядають в балконних ящиках,
підвісних корзинах тощо. У світовому асортименті це
єдина група петуній типу «пендула», яка розмножується насінням:
Лавина Жовта зірка F1, Лавина Біла F1,
Лавина Червона F1, Лавина Синя зірка F1,
Лавина Пурпурова зірка F1.

Унікальні в світовому асортименті сорти дійсно
великоквіткових каскадних петуній, що розмножується
насінням. Звисаючі пагони утворюють чудовий каскад
довжиною 80-100 см. Рослини стійкі до шкідників,
хвороб та несприятливих кліматичних умов. Петунії
порадують великою кількістю квітів діаметром 7,5-8,5
см. Використовуються там, де підкреслюється їх
каскадна форма росту, а також на клумбах та в квітниках:
Даймонд Перлі Шейдз F1, Даймонд Парпл F1.

Лавина Червона F1
Лавина Синя зірка F1

Даймонд Перлі Шейдз F1
Даймонд Парпл F1

Петунія ампельна
типу «сурфінія»
серія «Вельвет F1»
Лавина Біла F1

Рослини масово цвітуть протягом всього сезону,
утворюючи чудовий каскад довжиною 80-100 см. Діаметр
квітів 5-6 см. Рослини стійкі до шкідників та хвороб,
мають гарний ріст та високу схожість насіння. Регулярне
підживлення позитивно впливає на довжину звисаючих
пагонів. Спосіб вирощування не відрізняється від решти
петуній. Використовуються там, де підкреслюється їх
каскадна форма росту, а також на клумбах та в квітниках:
Парпл Вельвет F1, Роуз Вейн Вельвет F1.

Лавина Жовта зірка F1
Роуз Вейн Вельвет F1

Лавина Пурпурова зірка F1

Парпл Вельвет F1

Бегонія бульбова ампельна
махрова багатоквіткова
серія «Шансон»
Чудові ампельні бегонії з махровими і напівмахровими
квітами. У рослин зазвичай 5-8 основних пагонів, на
яких розташовані довгі квітконоси з правильними
камелієвидними квітами діаметром 6-8 см, довжина
звисаючих пагонів 30-45 см. Цвітіння рясне. Рослини
утворюють великі бульби, які можна зберігати до
наступного сезону. Ефектно виглядає в балконних
ящиках, підвісних корзинах:
Бегонія ампельна махрова, рожево-біла F1,
Бегонія ампельна махрова, суміш F1.

Мініпетунія гібридна
Серія «Карлик F1»

Карлик Червона F1

Дуже ранні сорти. Одночасне масове
цвітіння. Утворює надзвичайно гіллястий
компактний кущ. Рослини призначені, перш
за все, для посадки у горщики, але їх можна
успішно використовувати для посадки у
квітниках. Рослини досягають висоти 20 см,
стійкі гібриди. Рясно цвітуть протягом
всього сезону. Діаметр квіток 4-5 см.
Пропонуємо Вам три різних кольори:
Карлик Червона F1, Карлик Фіолетова F1,
Карлик Темно-лососева F1.

Бегонія ампельна махрова, рожево-біла F1

Бегонія ампельна махрова, суміш F1

Бегонія бульбова
великоквіткова
Трав’яниста рослина з товстим бульбо-кореневищем,
стебла соковиті напівпрозорі, висотою 30-35 см. Квіти
великі, густо махрові, камелієвидні. Для даних сортів
оптимальними умовами вирощування є напівтінь, але
при рясному регулярному поливі придатні і для
відкритих сонячних ділянок. Рясне цвітіння триває до
перших морозів: Бегонія великоквіткова темно-червона,
Бегонія великоквіткова суміш.

Карлик Темно-лососева F1

Карлик Фіолетова F1

Бегонія великоквіткова темно-червона

Бегонія великоквіткова суміш

Насіння квітів
«ТОВ НВП «АНТАРІЯ» пропонує також широкий вишуканий (понад 140 позицій) асортимент
насіння квітів німецької компаніїї Quedlinburg та польської Legutco — однорічні, дво- та багаторічні,
в`юнкі та ампельні — націлені на задоволення будь-яких потреб та естетичних смаків квітникарів.

Айстра Джувел

Айстра Харц

Айстра Крален

Айстра Фугато

Іпомея
Синя зірка

Лобелія Примула
спленденс

Матіола
Вечірній аромат

Мальва
махрова

Айстра
Принцесса

Айстра
Пеонін Шамоїс

Аубрієта
гібридна

Вербена Ідеал

Маргаритки

Капуста
декоративна

Примула
великоквіткова

Настурція

Віола
Шведські Гіганти

Віола біла
з оком

Віола жовта
з оком

Віола синя
з оком

Ромашка
Аляска

Сальвія
червона

Соняшник
махровий

Цинія
низькоросла

Газанія

Гвоздика
Гренадін

Ешольція
махрова

Жоржина
махрова

Чорнобривці
низькорослі

Чорнобривці

Короткі рекомендаці по вирощуванню
гібридних петуній
Посів
Насіння висівають у теплицях з обігрівом з середини
січня до середини лютого у ящики чи горщики, заповнені парниковим ґрунтом чи сумішшю перегною з
піском. Найкраще використовувати спеціально призначений ґрунт. Насіння не присипають, а просто притискають до поверхні грунту (інакше є ймовірність
того, що воно буде змито під час поливу). Посіви бажано накрити (орієнтовно на тиждень) плівкою,
щоб забезпечити високу вологість ґрунту. Недостатній рівень вологості може призвести до зниження
схожості насіння. Оптимальна температура 20° С, у
сонячну погоду посіви бажано притіняти. Після
проростання температуру знижують до 16° С, а вологість до 50–70%, щоб уникнути зараження сходів
чорною ніжкою.

Пікірування
У фазу 2 перших справжніх листків проводять пікірування. У ящики 30х50 см вміщується орієнтовно 200
штук. Пікіровані рослини можна вкрити плівкою, температура 18° С, щоб пришвидшити укорінення. Після
укорінення зріст стане добре помітним. Температуру у
теплиці бажано знизити. У середині квітня рослини в
ящиках можна перенести у парник (необхідно враховувати можливість пошкодження заморозками).

Пересадка у горщики
З кінця березня та в квітні молоді рослини слід пересадити в горщики діаметром 8–9 см. Найкраще використовувати спеціальні ґрунти. Висаджені рослини
розміщують у теплих парниках.

Представництва у регіонах України:
м. Київ, вул. Васильківська, 33
(ст. м. «Васильківська»),
тел.: (044) 257-35-51, (066) 366-52-50
Луганська та Донецька обл.
м. Луганськ, тел.: (0642) 65-48-72, (050) 602-47-43
Івано-Франківська та Львівська обл.
м. Івано-Франківськ,
тел.: (0342) 53-74-31, (096) 115-43-93
Західний регіон,
тел.: (096) 749-24-72, (066) 679-28-92
Вінницька та Житомирська обл.
м. Вінниця, тел.: (0432) 46-94-16, (050) 504-57-27
Херсонська та Миколаївська обл.
смт. Раденськ,
тел.: (05542) 52-5-32, (067) 436-55-34
м. Херсон, (050) 396-05-23
АР Крим, м. Сімферополь,
тел.: (0652) 24-61-25, (066) 061-28-19

Посадка у квітниках чи на
експозиційних ділянках
Після укорінення рослини пересаджують у відкритий ґрунт. Для квітників добре підходять сорти групи мультіфлора. Полив слід здійснювати
обережно, петунії чутливі до перезволоження.
Надлишковий полив може призвести до випадіння рослин.

Віконні горщики
Рослини висаджують у 1–2 рядки, 8–10 рослин на
погонний метр. Слід регулярно підживлювати
рослини (через 1–2 тижні), починаючи з 10-го дня
після пересаджування.

Квітники
Перед висадкою в рабати слід внести добрива
(наприклад, Cererit, 50–60 г/м2). Схема посадки —
30х30 см. Після посадки рабатку слід 2–3 раза
рясно полити.

Основні шкідники
Тля (попелиця), трипс, білокрилка. При вирощуванні у відкритому ґрунті можуть виникнути проблеми з гусеницями. Використовуйте звичайні інсектициди.

Основні хвороби
Пітіум, ботритис.

ТОВ НВМП «АНТАРІЯ»
З питань придбання насіння звертайтесь:
08162, Київська обл.,
Києво-Святошинський р-н,
смт. Чабани, вул. Польова, 50, а/с 67
тел.: (044) 592-94-63, 592-15-41, 592-82-58
факс: (044) 592-65-04
моб.: (050) 330-63-79
e-mail: antaria@i.kiev.ua

www.antaria.com.ua

