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ПРАЙС-ЛИСТ
на насіння овочевих культур компаній “Вілморін”, “Хазера” на сезон 2017-2018 р.
Ціни дійсні з 17 жовтня 2017 року *
Культура, сорт/гібрид

Коротка характеристика

Ціна, грн.
з ПДВ

Упаковка

Капуста цвітна
Феррара F1

65-70 днів, 0,7-1,5 кг. Для отримання ранньої продукції в весняний та осінній обороти.

2 500 шт.

1 411

Сеул F1

80-85 днів, 1,0-2,0 кг. Для весняно-літнього та літньо-осіннього оборотів.

2 500 шт.

1 300

Барселона F1

75-80 днів, суцвіття великі, щільні, добре вкриті листям, 1,5-3,0 кг. Для збору врожаю у
весняно-літній період та восени.

2 500 шт.

1 300

Локріс F1

До 85 днів, суцвіття округлі, добре вкриті листям, масою 1,5-2,0 кг.

1 000 шт.

600

Боріс F1

80-85 днів, дуже вирівняні суцвіття, для літньо-осіннього обороту.

1 000 шт.

600

Рауль F1

85-95 днів, щільні однорідні суцвіття для літньо-осіннього обороту, відмінний для
заморожування.

2 500 шт.

1 411

Боділіс F1

95-110 днів, сильний та швидкий ріст, для осіннього обороту.

1 000 шт.

600

Буряк столовий
Бонел

110-115 днів, універсальний, високоврожайний, коренеплоди без радіальних кілець, стійкий
до стрілкування.

1 кг

880

Шот Топ

115-120 днів, коренеплоди округлі, однорідні за розміром.

1 кг

880

Камаро F1

105-110 днів, коренеплоди ідеально круглі, без радіальних кілець, дуже однорідні.

100.000 шт.

3 000

Cтартер F1

100-105 днів, ранньостиглість, тривале зберігання та мех. збір.

250.000 шт.

6 800

Скапіно F1

105-110 днів, високоврожайний, стійкій до хвороб, для мех. збору.

250.000 шт.

6 800

Ріно F1

НОВИНКА !!! 115-120 днів, високоврожайний гібрид іспанського типу, придатний для
механічного збору та довготривалого зберігання (7-8 місяців).

250.000 шт.

7 700

Ретано F1

НОВИНКА !!! 115-120 днів, червоний, типу райзбургер, для довготривалого зберігання та
механічного збору, до кінця вегитації швидко забарвлюється всередині.

250.000 шт.

7 200

Франциско

110 днів, високоврожайний, цибулина щільна, середнє зберігання.

250.000 шт.

3 250

Тареско F1

120 днів, для тривалого зберігання, придатний для мех. збору.

250.000 шт.

7 300

Меранто F1

110-115 днів, для тривалого зберігання, придатний для мех. збору.

250.000 шт.

7 500

Фронтіно F1

110-115 днів, іспанського типу, зберігання 5-6 місяців, для мех. збору.

250.000 шт.

7 500

Дормо F1

120 днів, для довготривалого зберігання, придатний для мех. збору.

250.000 шт.

6 600

Валентіно F1

110-115 днів, для середньо-тривалого зберігання, маса цибулин 180-250 г.

250.000 шт.

7 500

Вольф F1

Високоврожайний ранньостиглий гібрид, висока морозостійкість. Лідер на ринку
України!

250.000 шт.

6 200

Ібіс F1

Середньоранній озимий гібрид цибулі із добре розвиненим листовим апаратом, формує
цибулини за 3-4 тижні.

250.000 шт.

4 500

Імаго F1

Гібрид озимої цибулі середніх строків дозрівання, відмінні адаптивні якості,
високоврожайний.

250.000 шт.

4 000

Пантер F1

Cередньо-ранній гібрид озимої цибулі, підвищена морозостійкість, високий урожай.

250.000 шт.

7 300

Цибуля ріпчаста

Цибуля озима

Цибуля на перо
Савел

Перо відмінної якості, стійкий до стресових погодних умов.

50.000 шт.

795

Карел

Високоврожайний, дуже легко очищається, перо високої якості.

50.000 шт.

829

Порбелла

110 днів, середньо-пізній, однорідний, швидкоростучий сорт.

10.000 шт.

700

Порілюкс

Високоврожайний, для осіннього збору, темно-зелений з висотою вибіленої частини більше
25 см. Добре перезимовує без укриття.

50 г

480

Цибуля-порей

Кабачок
Езра F1

45 днів, циліндричні плоди, світло-зеленого кольору.

Аніса F1

48 днів, темно-зелені, циліндричні, однорідні плоди, цукіні

Адріель F1 (СВ 1146)

40 днів, партенокарпічний, ранньостиглий, циліндричні плоди, світло-зелені, для
вирощування під накриттям та відкритому грунті.

500 г

2 310

500 шт.

1 500

1 000 шт.

1 600

Салат
Канкан

Універсальний, тип фрізе, світло-зелений, висока товарність.

5 г.

400

Фрістіна

Тип фрізе, висока якість, світло-зелений, тривале зберігання.

5 г.

400

Роналі

Дуболистий салат, 800-1300 г, відмінно зберігається.

1.000 шт.

207

Робінсон

Тип айсберг, 800 г, висока якість, толерантний до спеки, лежкий.

5 г.

530

Авірам

Тип айсберг, 600 г, висока стійкість до стрілкування, толерантний до спеки.

1.000 шт.

140

Капуста білокачанна
Магнус F1

Емілі F1

Балбро F1

Кастелло F1

53-58 днів, круглі щільні головки, 1,5-2,0 кг, високі смакові якості, стійкість до
розтріскування, фузаріозного в’янення.
60-65 днів, головки щільні 2,0-2,5 кг, гібрид с чудовим смаком, з одночасним дозріванням
та тривалим зберіганням в полі.
65-70 днів, головки щільні, 2,0-2,5 кг, відмінна внутрішня структура, висока стійкість до
розтріскування та стрілкування.

80 днів, круглі щільні головки, 1,0-3,5 кг, довго зберігається в полі.

2.500 шт.

700

2.500 каліб.

800

2.500 шт.

700

2.500 каліб.

800

2.500 шт.

700

2.500 каліб.

800

2.500 шт.

728

2.500 каліб

840

Ландіні F1

85днів,головки 2,5-5,0 кг, ідеальний для квашення та свіжого ринку.

2.500 шт.

728

Бартон F1

120 днів, чудова внутрішня структура головки, 3,0-6,0 кг, стійкість до фузаріозного
в’янення.

2.500 шт.

729

Бузоні F1

120 днів, головки круглі, 2,0-4,0 кг, для довготривалого зберігання, стійкість до
фузаріозного в’янення.

Саті F1

Золтан F1 (NiZ 17-1265)

Раменос F1

Гілсон F1

Ліон F1

Структон F1

110-115 днів, головки круглі, вирівняні, маса 2,5-3,0 кг, тривалий період зберігання,
стійкість до фузаріозного в’янення.
120-125 днів, головки круглі, 2,5-4 кг, пластичний гібрид в вирощуванні, для тривалого
зберігання, стійкий до фузаріозу.
120-125 днів, головки круглі, 2-2,5 кг, придатний для загущених посівів, для тривалого
зберігання, стійкий до трипсів та до фузаріозу.
125-130 днів, щільні головки, 2,0-3,5 кг, витривалий до спеки, для дуже тривалого
зберігання (до червня), висока однорідність.
130-140 днів, головки 2,5-4,0 кг, відмінна лежкість та висока товарність продукції, стійкість
до фузаріозного в’янення.
130-140 днів, для переробки та зберігання, 3,0-6,0 кг, відмінні смакові якості. Стійкість до
фузаріозного в’янення.

2.500 шт.

800

2.500 каліб

930

2 500 шт.

600

2.500 каліб

700

2.500 шт.

825

2.500 каліб

920

2.500 шт.

875

2.500 каліб

1 020

2.500 шт.

800

2.500 каліб

930

2.500 шт.

800

2.500 каліб

930

2.500 шт.

800

2.500 каліб

930

Капуста конічна
Редженсі F1

60-65 днів, відмінні смакові якості, 0,8-1,5 кг

2.500 шт.

1 276

Рубені F1

115-120 днів, для зберігання ,відмінні смакові якості, 1,5 – 2,5 кг

2.500 шт.

1 100

Тінті F1

75-90 днів, для свіжого ринку, червоноголова 0,5-2,5 кг

2.500 шт.

1 420

90 днів, головки круглі, забарвлення інтенсивне, 1,5-3,0 кг

2.500 шт.

890

120-130 днів, головки кругло-овальні великі, 2,0-4,0 кг, для зберігання. Висока стійкість
проти внутрішніх некрозів при зберіганні

2.500 шт.

890

2.500 каліб

990

Капуста червоноголова
Романов F1
Родон F1
Капуста савойська
Серпантін F1

80-85 днів, маса головок 1,0-1,5 кг

2.500 шт.

875

Джаспіс F1

130 днів, головки округлі, 1,5-2,5 кг, високі смакові якості

2.500 шт.

875

Турмалін F1

145 днів, головки округлі 1,0-2,5 кг, витримує понижені температури

2.500 шт.

875

Капуста брюссельська
Брілліант F1

140-150 днів, головки круглі, високоврожайний, легко збирати.

2 500 шт.

1 400

Стромболі F1

65-70 днів, головки дрібнозернисті, не схильні до проростання листям.

1 000 шт.

310

18-181 F1

75-80 днів, головки дрібнозернисті, придатний для заморожування.

2.500 шт.

775

25.000 шт.

850

25.000 каліб

970

250 г.

700

Капуста броколі

Редис

Дієго F1

Меліто F1
Шахрі

22-23 днів, коренеплоди 4-5 см, насичено червоні, вирівняні.

22-25 днів, коренеплоди 4-5 см та більше, насичено яскраві, щильний м'якуш
30 днів, коренеплоди 5-6 см, яскраво-червоні, вирівняні.

25.000 шт.

928

25.000 каліб

1 090

250 г.

368

1.000 шт.

350

1.000 шт.

5 244

500 шт.

2 700

500 шт.

2 700

Огірок-корнішон комахозапильний
Парсіфал F1

40-42 дня, однорідні плоди, циліндричні, темно-зеленого кольору

Кавун безнасіннєвий
Екстазі F1

Безнасіннєвий кавун, плоди круглі, 3,5-5,0 кг, 75 днів.

Ортал F1

Середньостиглий безнасіннєвий кавун, світло-зеленого кольору, плоди середньої маси 4-7
кг, округлої форми.

Кавун
Міракл F1

НОВИНКА!!! Тип Крімсон Світ, 60-62 дні, 8-10 кг, висока якість плодів.

1.000 шт.

1 440

Васко F1

Тип Крімсон Світ, 62-65 днів, 8-12 кг, висока якість плодів.

1.000 шт.

1 342

Атаман F1

Тип Крімсон Світ, ранній гібрид 65-70 днів, 10-12 кг

1.000 шт.

1 390

Варда F1

Тип Крімсон Світ, 65-70 днів, 10-15 кг, високий вміст цукру.

1.000 шт.

1 342

Лахат F1

Тип Шуга Бебі мякуш насичено червоний, 65-70 днів, 10-12 кг.

500 шт.

700

Мініпул F1

75 днів, опилювач для вирощування безнасіннєвих кавунів.

500 шт.

671

Диня
Нево F1

Новий дуже ранній гібрид Ананасного тип, 50-55 днів, м’якуш без прозелені, чудовий смак
висока товарність 1,5-2,5 кг.

1.000 шт.

1 869

Мейрон F1

Новий гібрид Ананасний тип, 60-65 днів, плоді овальні 1,7-2,5 кг смак та аромат,
транспортабельність.

1.000 шт.

1 759

Біжур F1

Тип Ананас, 65-70 днів, плоди видовжено-овальні, 2,5-4,0 кг, вирівняні, м’якуш без
прозелені, висока урожайність та якість

1.000 шт.

1 893

Янів F1 (HA 64 07)

НОВИНКА!!! Тип Ананас, 65-70 днів, плоди видовжено-овальні, 2,5-4,0 кг, вирівняні, з
м’якоттю ніжного помаранчового кольору, щільна, висока урожайність, якість та
транспортабельність.

1.000 шт.

1 869

Раймонд F1

Ананасний тип, 70-75 днів, плоди видовжені, 3,5-7,0 кг, м’якуш без прозелені, чітко
виражена сітка, надзвичайно високі смакові якості, транспортабельність та неперевершений
смак.

1.000 шт.

1 769

Топкапі F1

Дуже ранній, 150-160 г, рослина по типу напівдетермінантного томату

1.000 шт.

529

Ольга F1

Ранній томат, плоди округлі, вирівняні, 160-180 г, яскраво-червоні.

1.000 шт.

597

Волна F1

Ранній томат, плоди округлі, вирівняні, 180-200 г, яскраво-червоні.

1.000 шт.

529

Трібека F1

Середньостиглий томат „біф”, плоди 250-350 г, округлі.

1.000 шт.

597

Джокер F1

Пізній томат типу „біф”, плоди 200-300 г, округлі.

1.000 шт.

597

Сурія F1

Ранньостиглий, плоди сливовидні, 100-120 г.

1.000 шт.

408

Галілея F1

Середньоранній гібрид, плоди сливовидні 120-170 г.

1.000 шт.

455

Середньоранній, плоди сливовидні, 100-120 г.

1.000 шт.

210

Томат детермінантний круглий для
низьких плівкових теплиць та
відкритого ґрунту

Томат детермінантний сливовидний

Томат на переработку
Діадема F1

Томат детермінантний для
механізованого збирання
Каліста F1

Ранній, плоди сливовидні, 70-90 г, високий вміст сухих речовин.

1.000 шт.

378

Томат індетермінантний червоний для
плівкових теплиць
Джадело F1

Ранньостиглий, плоди округлі, 160-190 г, висока якість та вирівняність плодів. Для веснянолітнього та літньо-осіннього оборотів.

500 шт.

1 400

27614

НОВИНКА!!! Надранній, плоди округлі, 200-210 г, насиченного червоного кольору та
вирівняність плодів в китиці. Потужна коренева система, висока стресо-стійкість.

500 шт.

1 100

Ранньостиглий, генеративний гібрид, плоди сливовидні 100-120 г.

250 шт.

668

3 480

Томат індетермінантний сливовидний
Рева F1
Томат індетермінантний рожевий
VP-1 F1

Надранній, компактна рослина з короткими міжвузлями. Плоди круглі, щільні, вирівняні
250-280 г.

1000 шт.
250 шт.

870

1000 шт.

3 480

VP-2 F1

Для другої сівозміни, потужна рослина, зав’язує плоди при високих температурах, плоди
щільні, масою 250 г.

250 шт.

870

Пінк Клер F1 (HTP-11)

Ранній, компактна рослина з короткими міжвузлями. Плоди круглі, щільні, вирівняні 260 г.

500 шт.

1 740

Пінк Джаз F1

Ранній,легкий в вирощуванні гібрид, плоди однорідні від першої до останньої китиці 250280 г. Придатний для весняно-літнього та літньо-осіннього оборотів.

500 шт.

1 740

НОВИНКА!!! Ранній , потужна рослина, відкрита. Плоди ідеально круглі, щільні, 15-20 г,
дуже солодкі! Для збору китицями та окремими плодами.

250 шт.

1 740

НОВИНКА!!! Ранній, компактна рослина, стресостійка. Плоди сливовидні 20-25 г,
насиченого червоного кольору, вирівняні. Для збору та реалізації китицями.

250 шт.

830

Ранньостиглий гібрид перцю, плоди конусної форми, масою 130-150, колір від кремовожовтого до насиченого червоного

1000 шт.

1 200

Вівальді F1

Ранньостиглий гібрид перцю, плоди кубовидної форми, червоного кольору 14х10 см, для
вирощування в відкритому та закритому ґрунті

1000 шт.

2 000

Герардо F1

Ранньостиглий гібрид перцю солодкого, плоди товстостінні, кубовидної форми, яскраво
жовтого кольору, масою 200-220 г, призначений для вирощування у закритому ґрунті.

500 шт.

1 000

Телестар F1

Ранньостиглий гібрид солодкого перцю, плоди кубовидної форми, середньою масою 220270 г, колір – червоний, призначений для вирощування у відкритому ґрунті.

500 шт.

1 000

Крімсон Кінг F1

НОВИНКА!!! Ранньостиглий гібрид солодкого перцю, плоди товстостінні 10*12 см,
кубовидної форми, середнью масою 300-350 г, колір від темно-зеленого до насиченого
червоного, з привабливим блиском, призначений для вирощування у відкритому та
закритому ґрунті.

250 шт.

400

Гуалда F1

Ранньостиглий гібрид солодкого перцю, плоди кубовидної форми, середньою масою 220250 г, колір – жовтий, призначений для вирощування у закритому та відкритому ґрунті.

500 шт.

1 000

Томат черрі жовтий для плівкових
теплиць
Саммер Сан F1
Томат черрі червоний для плівкових
теплиць
Люсі Плюс F1
Перець солодкий угорського типу
Аккорд F1
Перець солодкий кубовидний

Баклажан
Вернал F1

Ранньостиглий гібрид з плодами високої якості, плоди довжиною18-20 см та в діаметрі 6-8
см, масою 300-350 г

1 000 шт.

830

Мадалена F1

Середньоранній гібрид с плодами довжиною 24-26 см та діаметром 6 см, масою 300-350 г,
плоди насичено фіолетового кольору з тривалим періодом зберігання, для вирощування в
відкритому та закритому ґрунті

1000 шт.

830

25.000 шт.

543

Морква тип Нантський
Престо F1

70-75 днів, 18-20 см, ідеально поєднує ранньостиглість, високу урожайність та вихід
товарної продукції.
НОВИНКА!!! 80-90 днів до повної стиглості, на пучок 50-60 днів, 18-22 см,
ранньостиглий. Добре виповнена морква Нантського типу з високим виходом товарної
продукції.

25.000 шт.

560

Спідо F1

100.000 шт.

1 860

25.000 шт.

592

110-120 днів, 18-22 см, для зберігання та свіжого ринку; лідер зі стійкості до захворювань
листового апарату; насіння легко проростає в умовах високих температур (літні посіви).

100.000 шт.

2 357

100.000 VD

2 724

Болеро F1

Аттіліо F1

115-125 днів, 18-22 см, для зберігання та свіжого ринку, висока урожайність та якість
коренеплодів. Стійкий до розтріскування та мех. пошкоджень. Рекомендований для
механізованого збирання.

100.000 шт.

2 577

100.000 VD

2 943

100.000 шт.

2 400

Олімпо F1

115-125 днів, пластичний гібрид, коренеплоди однорідні, насиченого оранжевого кольору,
висока урожайність. Гібрид придатний для зберігання. Рекомендований для механізованого
збирання.

100.000 шт. VD

2 749

120-130 днів, 18-22 см, для зберігання та свіжого ринку, висока урожайність та надзвичайно
висока якість коренеплодів (продукт для супермаркетів). Придатний для механізованого
збирання.

100.000 шт.

2 577

100.000 VD

2 943

НОВИНКА!!! 120-125 днів, 20-22 см, для зберігання та свіжого ринку, коренеплоди
гладенькі, вирівнені з привабливим забарвленням. Стійкий до розтріскування. Придатний
для механізованого збирання.

100 000 шт.

2 100

100.000 VD

2 387

130-145 днів, 18-22 см, для зберігання та свіжого ринку; висока урожайність та якість
коренеплодів; холодостійкий та стійкий до розтріскування; Рекомендований для
механізованого збирання.

100.000 шт.

2 616

100.000 VD

3 019

100 000 шт.

2 140

100.000 шт.

2 400

100.000 VD

2 749

0,5 кг.

1 100

0,5 кг.

1 215

100.000 шт.

236

Маестро F1

Октаво F1

Волкано F1

Морква тип Шантане
Емперор F1

НОВИНКА!!! 90-95 днів, Шантане тип, гібрид з добре розвиненим листовим аппаратом,
для механізованого збору та тривалого зберігання, стресостійкий.

Діаменто F1 (VAC-75)

105-110 днів, потужний гібрид, добре розвинутий листовий апарат робить його придатним
для механізованого збору, відмінно зберігається.

Шантане 3-Комет

100-110 днів, коренеплоди конічної форми, 16-18 урожайний.

Шантане Ред Коред

100-110 днів, коренеплоди конічні, 16-18 см, вирівняні.

* Прайс діє із вказаної дати, у випадку зміни ціни буде опубліковано оновлений прайс.
Каліброване насіння (НAZ)
Це насіння, яке піддається додатковій обробці, має однаковий розмір та високу схожість (90% та вище).
Vilseed=VD (VILMORIN)
Це насіння, яке піддається додатковій обробці, має однаковий розмір та високу схожість (90% та вище).
Праймоване насіння (VILMORIN/HAZ)
Це каліброване насіння, яке стимульоване до проростання, у цілях отримання більш швидких та одночасних сходів після висіву насіння в ґрунт (схожість 90% та вище).

*ТОВ "Дельта-Агро" залишає за собою право оперативного внесення змін в асортимент та ціни на продукцію в разі зміни курсу Євро більше ніж
на 3 %. Актуальну інформацію про наявність та вартість продукції будь-ласка уточнюйте під час оформлення замовлення.
**Розмір упаковки може бути змінено за бажанням замовника. Можливі варіанти упаковки та їх вартість уточнювати під час замовлення.

