
СІЧЕНЬ 2022

МАЕР УКРАИНСКАЯ БОБОВАЯ КОМПАНИЯ.
У нас Вы можете купить семена нута, чечевицы, 
кукурузы, озимые сорта пшеницы, озимые сорта 
гороха районированные для Украины.
Купить популярные сорта нута. Купить семена 
чечевицы. Семена прошедшие очистку на семенном 
заводе Мичурина+. Качественный семенной материал

(+38050) 308 04 04 sales@maerpulse.com
www.maerpulse.com
@Maer.UPC

МАЄР УКРАЇНСЬКА БОБОВА КОМПАНІЯ.
У нас Ви можете купити насіння нуту, сочевиці, кукурудзи, озимі сорти пшениці, озимі сорти гороху 
районовані для України. Насіння пройшли очищення на насіннєвому заводі «Мічуріна +».

НАСІННЯ ГОРОХУ

Оригінатор.
Характеристики сорту

Зона вирощування Ціна, грн. з ПДВ, 
сертифікований

Сорт

Лісостеп
Степ

Потенціал 
урожайності, 
ц/га

60 30 000Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр' єва НААН. Придатний сорт для прямої уборки. 
Середньостиглий, вегетативний період 75 – 81 день. Напівкарликовий, висота рослин 55 – 75 см, 
маса 1000 зерен — 220 – 260 г
Стійкий до вилягання і до основних хвороб. Насіння округле, жовте, склад білку в зерні 21 – 23%.
Норма висіву 1.2 млн насінин на га
Важлива своєчасна обробка посівів інсектицидами проти горохової зернівки та ін.

ГАЙДУК
Супереліта

Полісся
Лісостеп
Степ

60 15 000Орігінатор — «Селга, а.с.», Чехія.
Горох озимий, прямостоячий, ультраранньостиглий (орієнтовно на 10 днів раніше інших сортів гороху). 
Рослина — середньо-високого типу із високою стійкістю до вилягання. 
Маса 1000 насінин — 190 – 200 г. 
Норма висіву озимого гороху Ендуро — 1,0 млн. схожих насінин /га., глибина посіву — 5 – 6 см. 
Відмінна попередня культура для зернових

ЕНДУРО
Друга 
репродукція

Лісостеп
Степ

60 20 500Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр' єва НААН. Придатний сорт для прямої уборки. 
Середньостиглий, вегетативний період 75 – 81 день. Напівкарликовий, висота рослин 55 – 75 см, 
маса 1000 зерен — 220 – 260 г
Стійкий до вилягання і до основних хвороб. Насіння округле, жовте, склад білку в зерні 21 – 23%.
Норма висіву 1.2 млн насінин на га
Важлива своєчасна обробка посівів інсектицидами проти горохової зернівки та ін.

ГАЙДУК
Еліта

Інформацію
 про технологію

 вирощ
ування та придбання насіння ви мож

ете отримати у спеціалістів наш
ої компанії
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МАЄР УКРАЇНСЬКА БОБОВА КОМПАНІЯ.
У нас Ви можете купити насіння нуту, сочевиці, кукурудзи, озимі сорти пшениці, озимі сорти гороху 
районовані для України. Насіння пройшли очищення на насіннєвому заводі «Мічуріна +».

НАСІННЯ ЛЬОНУ

Оригінатор.
Характеристики сорту

Зона вирощування Ціна, грн. з ПДВ, Сорт

Усі зони

Потенціал 
урожайності, 
ц/га

25 35 000Інститут олійних культур НААН України.
Середньостиглий, посухостійкий. Тривалість вегетаційного періоду — 87 – 89 діб
Висота рослин — 54 – 60 см, квітка середньої величини, забарвлення пелюсток віночка блакитне, 
пиляки сині, насіння помірно коричневе. Маса 1000 насінин — 7,5 – 8,0 г
Сорт технічного напрямку, вміст ліноленової кислоти в олії — понад 70 %
Технологічний, не вилягає, не осипається, придатний для механізованого вирощування

ВОДОГРАЙ

Полісся
Лісостеп
Степ

27 42 000Lembke (Germany). Дата реєстрації сорту — 2019 рік. 
Короткий тип рослин з високою стійкістю до вилягання. Покращений потенціал урожайності зерна від 
середнього до високого. Висока маса тисячі насінин. Кращі агрономічні властивості, такі як – 
середньораннє цвітіння та, як наслідок, середньораннє – середнє дозрівання. 
Строки посіву: ранні – оптимальні.
Норма висіву ранній посів 4,0 – 4,5 млн насінин на га, оптимальний 4,6 – 5,0 млн на га.

БІНГО
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 вирощ
ування та придбання насіння ви мож
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МАЄР УКРАЇНСЬКА БОБОВА КОМПАНІЯ.
У нас Ви можете купити насіння нуту, сочевиці, кукурудзи, озимі сорти пшениці, озимі сорти гороху 
районовані для України. Насіння пройшли очищення на насіннєвому заводі «Мічуріна +».

НАСІННЯ ПРОСА

Оригінатор.
Характеристики сорту

Зона вирощування Ціна, грн. з ПДВ, 
сертифікований

Сорт

Полісся
Степ

Потенціал 
урожайності, 
ц/га

62 20 500Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр' єва НААН. 
Рік внесення до Держреєстру сортів рослин України — 2017
Високоврожайний сорт з високою якістю зерна і крупи, стійкий до поширених в Україні рас сажки, 
адаптований для вирощування по всіх зонах.
Стабільно висока урожайність.

НЕЗАЛЕЖНЕ
Супереліта

Полісся
Лісостеп

60 18 000Інститут землеробства УААН. Період вегетації сорту становить 87-95 днів. Висота рослини 97-117 см.
Від сходів і до викидання волоті проходить близько 43 днів, а від викидання волоті до дозрівання 
близько 50 днів.
Сорт стійкий до вилягання, осипання та хвороб.
Сорт толерантний до ураження сажкою і іншими грибковими хворобами. Норма висіву 25 – 49 кг/га 
Після обрушення зерна, вихід крупи становить 78-81%.

ОМРІЯНЕ
Еліта

Полісся
Лісостеп
Степ

64 20 500Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр' єва НААН. 
Рік внесення до Держреєстру сортів рослин України — 2011.
Стійкий до поширених на Україні рас сажки.
Сорт з високими технологічними показниками зерна та крупи.
Відрізняється високою урожайністю.
Гарантована прибавка урожаю на сортодільницях України — від 0,18 до 0,6 т/га.

КОЗАЦЬКЕ
Супереліта

Інформацію
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