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САДЖАНЦІ СУНИЦІ САДОВОЇ 
МАЦЦОНІ – 2022 

сорти червневого та ремонтантного плодоношення 
 

Пропонуємо розглянути комерційну пропозицію на сертифікований садивний матеріал суниці садової 
найкращих районованих сортів червневого та ремонтантного плодоношення, що постачаються з провідного 
Європейського розсадника VIVAI MAZZONI (Італія). 

Саджанці суниці вирощуються у відповідності до стандартів Європейської та Середземноморської 
організації з карантину та захисту рослин (EPPO) та національних вимог до чистоти та якості садивного 
матеріалу. 

Сертифікаційні схеми виробництва передбачають використання в якості вихідного матеріалу оздоровлених 
безвірусних рослин, а також контроль їх фітосанітарного стану та відповідності технологічних процесів на 
кожному етапі розмноження. 

НАЗВА СОРТУ (ТМ) 

Калібр B А- А А+ 

Розмір ріжка, мм 5-7 7-9 9-12 12-16 

Кількість у ящику, шт 1000 700/800 500/600 250/300 

Квікі (Quicky® CIVN251) дуже ранній 0,18 0,24 0,28 0,44 
Клері (Clery®) ранньостиглий 0,16 0,22 0,27 0,42 

Лофті (Lofty®CIVN260) ранньостиглий 0,18 0,24 0,28 0,44 
Джолі (Joly®) середньо-ранній 0,16 0,22 0,27 0,42 
Апріка (Aprica®) середньо-ранній 0,18 0,24 0,28 0,44 
Ліча (Lycia® CIVNB557) середньо-ранній 0,18 0,24 0,29 0,44 
Ароза (Arosa®) середньо-ранній 0,16 0,22 0,27 0,42 
Антеа (Antea®) середньоранній 0,16 0,22 0,27 0,42 
Мармолада (Marmolada) середньостиглий 0,16 0,22 0,27 0,42 
Сібілла (Sibilla®) середньо-пізній 0,18 0,24 0,28 0,44 
Летиція (Laetitia®) пізньостиглий 0,16 0,22 0,27 0,42 
Мурано (Murano®) ремонтантний 0,22 0,32 0,44 0,54 

Вівара (Vivara®) ремонтантний 0,22 0,32 0,44 0,54 

Кантус (Cantus® CIVRH621) ремонтантний 0,22 0,32 0,44 0,54 

Аня (Ania® CIVRH612) ремонтантний 0,22 0,32 0,44 0,54 
® - сорт (торгова марка) захищено правом інтелектуальної власності 

 
Ціни наведені у Євро, оплата здійснюється у гривні за курсом НБУ + 2,5% на момент виставлення рахунку. 
Ціни вказані на складі у м. Вінниця та включають 20% ПДВ, Роялті, мито та інші платежі передбачені чинним 

законодавством України.  
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. 

Для комерційних виробників ягід (замовлення від палети) діє гнучка система знижок. 
 

Передоплата для бронювання: 30% 
Період постачання: 14 березня - 01 липня 2022 р. (2) 
(1) мінімальний розмір замовлення складає 10 ящиків одного сорту. 
(2) посадковий матеріал типу «фріго» імпортується при дотриманні оптимального температурного режиму, забезпечуємо 
безкоштовне зберігання Вашого замовлення в холодильній камері до моменту висаджування. 

 

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