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КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ – 2020 р.
НАСІННЯ ЯРОЇ ПШЕНИЦІ ВІД КОМПАНІЇ ПРОБСТДОРФЕР ЗААТЦУХТ
Пробстдорфер Заатцухт є найбільшою приватною селекційною компанією Австрії, яка понад 70 років
успішно працює на насіннєвому ринку Австрії та багатьох країн Центральної та Східної Європи. Завдяки
добору найкращих генетичних форм, високоякісній підготовці насіння та широкому портфоліо сортів
сільськогосподарських культур торгівельна марка Пробстдорфер Заатцухт вже багато років є мірою
надійності, стабільності та якості серед клієнтів та партнерів на європейському ринку насіння.
Ми пропонуємо Вам насіння пшениці ярої м’якої АЛІЦІЯ та АНАБЕЛЬ, пшениці ярої
твердої ТАМАДУР (Probstdorfer Saatzucht, Австрія) категорії Еліта
(Базове насіння)

АЛІЦІЯ

АНАБЕЛЬ

Ранньостиглий високопродуктивний сорт
Високий вміст білка та натура
Відмінна резистентність до основних хвороб
Добра стійкість до вилягання

Пластичний сорт з доброю посухостійкістю
Високий потенціал урожайності
Відмінна стійкість до вилягання

ТАМАДУР
Сорт із стабільною урожайністю
Відмінні макаронні якості
Гарна стійкість до основних хвороб
Висока стійкість до проростання у колосі

Основні показники:

АЛІЦІЯ

АНАБЕЛЬ

ТАМАДУР

Група стиглості

ранньостиглий

ранній

ранній

Вегетаційний період, дні

86

87

87

Висота рослини, см

65-75

60-70

65-70

Посухостійкість

висока

висока

висока

Потенціал урожайності, ц/га

90-100

90-95

70-75

Вміст білку, %

> 13,6

> 12,5

> 14,5

Вміст сирої клейковини, %

> 31

> 27

Натура, г/л

Від 810

Від 800

Склоподібність 9092%
Від 830

Маса 1000 насінин, г

42-44

41-43

50-52

висока
висока

висока
висока

висока

висока

висока

висока

Стійкість до:
вилягання
борошнистої роси
сітчастої плямистості
Вартість тони з роялті, грн. з ПДВ

висока

23.000
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Доставка замовлення що перевищує 20 тонн здійснюється за рахунок постачальника, при
умові, що відстань при доставці не буде перевищувати 200 км. і вивантажуватись буде в
одному місці.
Сайт компанії:
http://www.agrovio.com.ua
Тел.: 095 568 23 65
Email: info@agrovio.com.ua
Бажаємо гарних врожаїв.
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