САДЖАНЦІ МАЛИНИ
С
М
R WALPOLLE – 2023
RW
Пропонуєємо розгляянути комеерційну про
опозицію на
н сертифіікований ссадивний матеріал
м
м
малини
найкращих пееревірених сортів,
с
що по
остачаютьсяя з провідно
ого Британсьького розсад
дника RW WALPOLE.
W
Саджанці суниці ви
ирощуються у відповід
дності до стандартів Європейської та Середземноморської
організації з карантину та захисту рослин (EP
PPO) та нац
ціональних вимог до ччистоти та якості сади
ивного
маатеріалу.
Сертифікааційні схем
ми виробн
ництва пер
редбачають використання в якості вихід
дного матеріалу
озд
доровленихх безвірусни
их рослин, а також кон
нтроль їх фітосанітарно
ого стану та відповідно
ості техноло
огічних
процесів на ко
ожному етап
пі розмножеення.
НАЗЗВА СОРТУ (ТМ)
Моллінг Джуно
о (Malling Jun
no®)
Гл
лен Файн (Gleen Fyne®)
Гл
лен Емпл (Gleen Ample®)
Окктавія (Octavia®)
По
олка (Polka®)
Дж
жоан Джей (JJoan J®)
Раафцакю Хімбо
о‐Топ (Rafzaqu Himbo‐Top®)

Калібр
Розмір кореневища,
к
, мм
Діаметр
р стебла (паго
она), мм
Ранній літній
л
Середнььо‐ранній літн
ній
Середнььостиглий літній
Пізньосттиглий літній
Середнььо‐ранній рем
монтантний
Середнььо‐ранній рем
монтантний
Середнььостиглий рем
монтантний

A
A‐
150
0‐250
6‐1
10+
0,,94
0,,94
0,,89
0,,94
0,,94
0,,98
1,,20

A
200‐400
10‐15+
1,30
1,30
1,26
1,30
‐
‐
‐

® ‐ сорт
с
(торгова маарка) захищено правом
п
інтелекттуальної власноссті,

Ціни наведені у Фуунтах Стерл
лінгів, оплатта здійснюється у гри
ивні за кур
рсом НБУ + 5% на момент
виставлення рахунку
р
та наадходженняя коштів на розрахунковий рахунокк.
нниця та вкл
лючають 20
0% ПДВ, Роялті, мито тта інші платтежі передб
бачені
Ціни вказзані на склааді у м. Він
У
чинним законодавством України.
На партію
ю садивного матеріал
лу надаєтьься повний пакет суп
проводжуюччих докуме
ентів, включчаючи
ртифікати, які
я підтверд
джують сорттові та товаарні якості рослин,
р
нео
обхідні для участі у дер
ржавній про
ограмі
сер
чассткового від
дшкодування вартості садивного матеріалу.
Мінімальне замовлення: 1.000 рослин
р
одно
ого сорту
Для комерційних вир
робників ягід
д (від замоввлення кратно палети) діє
д гнучка си
истема зни
ижок.
Передоп
плата для бр
ронювання:

від 50%

Період постачання:
п
:

01 березняя ‐ 30 квітня 2023 р.

З детальн
ним описом сортів можна ознайомитись на сай
йті: www.ft..ua
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