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САДЖАНЦІ ЖИМОЛОСТІ 
ФРУТЕК – 2022 

 

Пропонуємо розглянути комерційну пропозицію на сертифікований садивний матеріал жимолості із 

закритою кореневою системою. 

Контрольовані умови та відсутність контакту з ґрунтом, забезпечує відсутність патогенів та шкодочинних 

організмів, а вирощування саджанців у контейнерах дозволяє проводити висаджування рослин в поле протягом 

всього періоду вегетації.  

СПЕЦИФІКАЦІЯ 
БАЗОВА ЦІНА, ГРН МІНІМАЛЬНИЙ 

розмір замовлення 
(саджанців одного сорту) БЕЗ ПДВ ВКЛЮЧАЮЧИ ПДВ (20%) 

1,000х0001/1-3/30-40 41,00 49,20 500 

1,500х0001/2-4/30-50 58,00 69,60 250 

2,000х0001/2-5/40-60 70,00 84,00 150 

 
Доступні до замовлення сорти: Аврора, Алісія, Бахчарський Велетень, Бореал Біст, Бореал Бліззард, 

Бореал Б’юті, Восторг, Дует, Каріна, Силігінка, Усульга, Югана (уточнюйте, будь ласка, наявність того чи іншого 
сорту на момент розміщення замовлення). 

 
    Ціни вказані на умовах відвантаження з розсадника у с. Микулинці, Літинського району, Вінницької області 

(49.263119, 28.149717) 

 

Для комерційних виробників ягід діє гнучка система знижок. 
 
Садивний матеріал вирощується відповідно до ТУ У 01.3-40375245-001:2018 
 

Код специфікації відповідно 
до: 
ТУ У 01.3-40375245-001:2018 

Розмір 
контейнера, 

л 

Кількість 
скелетних гілок, 

шт 

Висота гілок 
після підкошування, 

см 

Вік рослини 
(орієнтовно), 

місяців 

1,000х0001/1-3/30-40 1,0 1-3 30-40 14-18 

1,500х0001/2-4/30-50 1,5 2-4 30-50 20-24 

2,000х0001/2-5/40-60 2,0 2-5 40-60 24-28 

 
На партію садивного матеріалу надається повний пакет супроводжуючих документів, включаючи 

сертифікати, які підтверджують сортові та товарні якості рослин, необхідні для участі у державній програмі 

часткового відшкодування вартості садивного матеріалу. 

Передоплата для бронювання: матеріал вітчизняного походження – 30% 
Період постачання: березень-травень та вересень-листопад 2022 (2) 
(1) при необхідності зберігання саджанців у розсаднику до весни – вартість зберігання складає 8% ціни рослин 
 

 
За більш детальною інформацією звертайтесь за телефонами: 0432603080, 0672603080, 0992603080. 
office@fruitech.com.ua, office@ft.ua  

                З детальним описом сортів можна ознайомитись на сайті:  www.ft.ua 
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