САДЖАНЦІ ОЖИНИ
ФРУТЕК – 2022
Пропонуємо розглянути комерційну пропозицію на сертифікований садивний матеріал ожини із закритою
кореневою системою. Садивний матеріал вирощується з високо-оздоровленого вихідного матеріалу із
застосуванням технології in-vitro.
Контрольовані умови та відсутність контакту з ґрунтом, забезпечує відсутність патогенів та шкодочинних
організмів, а вирощування саджанців у контейнерах дозволяє проводити висаджування рослин в поле у будьякий час, протягом всього періоду вегетації.
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ПОХОДЖЕННЯ
вихідного матеріалу
Україна

БАЗОВА ЦІНА, ГРН (1)
БЕЗ ПДВ
ВКЛЮЧАЮЧИ ПДВ (20%)
31.67
38,00

Додатково сплачується Роялті, розмір якого вказано у таблиці нище (сума Роялті розраховується за курсом
НБУ + 2,5% на момент виставлення рахунку).
Роялті
НАЗВА СОРТУ
КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА
Розмір Роялті
Валюта
(за рослину)
Високопродуктивний сорт Новозеландської селекції дуже раннього терміну
0,30
GBP
Карака Блек®
дозрівання. Ягода дуже великого розміру, смачна та ароматна. Лежкість і
транспортабельність відмінна. Рослина середньої сили росту, пагони довгі, сланкі, з
(Karaka Black®)
шипами. Сланкі пагони дозволяють легко вкрити рослини для успішної перезимівлі.
Ранньостиглий сорт Шотландської селекції (дозріває на 7-10 днів пізніше сорту
Лох Тей®
Карака Блек). Ягода середнього розміру, смачна та ароматна. Лежкість і
транспортабельність відмінна. Рослина формує прямостоячі пагони без шипів.
(Loch Tay®)
Зимостійкість задовільна, проте в окремі роки потребує укриття.
Високопродуктивний середньо-ранній сорт Сербської селекції. Ягода великого
розміру з посередніми смаковими якостями. Транспортабельність та лежкість
Чачанска Бестрна® задовільна. Рослина сильноросла, пагони без шипів. Один з найбільш
(Cacanska Bestrna®) морозостійких сортів.
Завдяки високій урожайності, невибагливості до грутових умов та стійкості до
захворювань Чачанска Бестрна є одним з найпоширеніших сортів для заморозки.
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® - сорт (торгова марка) захищено правом інтелектуальної власності,

Ціни вказані на умовах відвантаження з розсадника ТОВ Фрутек (с. Микулинці, Літинського району,
Вінницької області).
На партію садивного матеріалу надається сертифікат, який підтверджує сортові та товарні якості.
Садивний матеріал вирощується за ліцензією від правовласника та призначений для закладання
плодоносних плантацій. Подальше розмноження та поширення садивного матеріалу без дозволу
правовласника суворо заборонено.

Передоплата для бронювання: 30%
Період постачання:
15 квітня – 15 червня 2022
15 серпня – 15 листопада 2022
За більш детальною інформацією звертайтесь за телефонами:
043 260 30 80
067 260 30 80
099 260 30 80
office@ft.ua
З детальним описом сортів можна ознайомитись на сайті: www.ft.ua

ТОВ ФРУТЕК
вул.. Малиновського 19/1,
с. Микулинці, Літинський р-н.,
Вінницька обл.., 22353 Україна

тел.:

факс:

+38 043 260 30 80
+38 067 260 30 80
+38 099 260 30 80
+38 067 220 96 55

E-mail: office@ft.ua
office@fruitech.com.ua
WEB: www.ft.ua
www.fruitech.com.ua

