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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 ячменю ярого ПАУЛА та ВІЄННА (Probstdorfer
Saatzucht, Австрія)
ПАУЛА
Новий високоврожайний сорт. Висока стійкість до вилягання та осипання. Раннє досягання фази колосіння.
За умов ранніх та оптимальних строків посіву характеризується високим коефіцієнтом кущення. Сорт
пивоварного напрямку використання.
ВІЄННА
Новий високопродуктивний сорт зі стабільними показниками врожайності. Високий рівень адаптивності.
Низькорослий, з відмінною стійкістю до вилягання. Сорт фуражного напрямку використання.

ПАУЛА

ВІЄННА

Група стиглості

ранній

ранній

Вегетаційний період, дні

75-80

70-75

Висота рослини, см
Посухостійкість

80-90
добра

60-70
висока

Потенціал урожайності, ц/га

80-90

80-85

до 11,0
800-830

> 12,5
800-830

47-55

48-55

Основні показники:

Вміст білку, %
Натура, г/л
Маса 1000 насінин, г

______________________________________________________________________
код в ЄДРПОУ 41139447, ІПН 411394426585
вул. Островського, буд. 13, кв. 42, м. Київ, 03035, Україна
адреса для кореспонденції: 02090, м. Київ, А/С № 28

тел.: +38 097 900 00 65
info@agrovio.com.ua
www.agrovio.com.ua

Стійкість до:
вилягання

висока

висока

борошнистої роси

висока

середня

сітчастої плямистості

висока

висока

Вартість тони, грн. з ПДВ

11.500

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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