
Гурт Др.гурт Роздріб

50 нас 10,50 11,60 18,00

200 нас 31,50 34,70 55,00

1000 нас 146,00 160,60 240,00

50 нас 10,50 11,60 18,00

200 нас 31,50 34,70 55,00

1000 нас 146,00 160,60 240,00

50 нас 11,60 12,80 20,00

200 нас 36,80 40,50 60,00

1000 нас 167,00 183,70 270,00

50 нас 11,60 12,80 20,00

200 нас 36,80 40,50 60,00

1000 нас 156,50 172,20 250,00

50 нас 11,60 12,80 20,00

200 нас 36,80 40,50 60,00

1000 нас 156,50 172,20 250,00

50 нас 11,60 12,80 20,00

200 нас 36,80 40,50 60,00

1000 нас 156,50 172,20 250,00

50 нас 11,60 12,80 20,00

200 нас 36,80 40,50 60,00

1000 нас 167,00 183,70 270,00

50 нас 11,60 12,80 20,00

200 нас 36,80 40,50 60,00

1000 нас 167,00 183,70 270,00

Юрмала F1 

(ранньостиглий 71-

73 дні)

Мармурова F1-

качан містить 25% 

білих та 75% 

жовтих зерен 

(середньостиглий 

77-79 днів)

Візантія F1 

(середньостиглий 

70-80 днів)

Гарний суперсолодкий Sh2-тип гібрид зі стабільним врожаєм.Зерно 

привабливе,яскраво-жовтого кольору,вміст цукрів більше 22%.Великі 

популярні на ринку напівциліндричні качани,довжиною понад 24 см.

Абсолютний тренд у Європі,надзвичайно привабливий та товарний 

вигляд.Перша суперсолодка кукурудза,качани якої містять біле 25% та 

жовте 75% зерно.Качани довгі, більше 22см,тип Sh2,вміст цукрів більше 

24%

Ультраранній суперсолодкий тип Sh2 для самого першого терміну 

збирання.Ультраранній - 65-68 днів, ФАО 170-180. Довжина качана - 

більше 20см.

Зерно яскраво-жовтого кольору, тип Sh2, вміст цукрів більше 22%.

     Найранніший суперсолодкий гібрид.Качани довгі більше 20 см, добре і 

рівно заповнені зерном.Рослина стійка до хвороб і вилягання. Добре 

адаптована до органічного землеробства

Барселона F1 

(ультраранній    65-

68 днів)

Ранньостиглий - 71-73 дні, ФАО 200. Довжина качана - більше 22 см.Зерно 

дуже привабливе, яскраво-жовтого кольору, тип Sh2, вміст цукрів більше 

23%.Ідеальне поєднання великих качанів і раннього терміну дозрівання. 

Качани довгі, більше 22 см, напівциліндричної форми.Дуже високий 

урожай і товарність.Стійкий до сажкових хвороб

Веге-1 F1 

(ранньостиглий 69-

73 дні)

Найперша на вашому столі! Для раннього посіву, стійка до весняних 

холодів.Зерно яскраво-жовтого кольору, тип Sh2, вміст цукрів понад 

22%.Засухостійкість і жаростійкість вище середнього, в сприятливих 

умовах формує два качана довжиною понад 22 см, висока стійкість до 

вилягання, дуже хороші смакові якості,насичений колір і текстура зерна.

Унікальна біла кукурудза з Мексики. Таких соковитих і ніжних зерен ви ще 

не пробували. Довжина качана понад 22 см., тип Sh2, вміст цукрів більше 

23%.Високий потенціал врожайності,стійкий до стресових умов 

вирощування, зерно має привабливий молочно-білий колір.Відмінні смакові 

якості за рахунок більшої кількості цукрів.Дуже ніжне зерно - відмінний 

вибір для маленьких дітей і літніх людей.

АндріївськийF1  

молочно-біле 

зерно!   

(середньостиглий 

78-80 днів)

Суперсолодка тип Sh2 для фермерів і переробників!Довжина качана - 

більше 23см.Зерно яскраво-жовтого кольору, тип Sh2, вміст цукрів більше 

24%.Відмінний вибір для переробки та свіжого ринку, призначений для 

основного та пізнього збирання. Довгі ,більше 23 см, потужні качани 

циліндричної форми,великий вихід зерна - понад 53%,прекрасні смакові 

якості і високий потенціал врожайності.

Малібу F1 

(ранньостиглий 70-

72 дні)

Комерційна пропозиція насіння цукрової солодкої та 
 суперсолодкої кукурудзи  ТМ "Мнагор" на 2018р.

Потужні, великі початки понад 23 см.циліндричної форми.Зерно яскраво-

жовтого кольору, тип Sh2, вміст цукрів більше 22%.Універсальний 

столовий гібрид, підходить для свіжого ринку,консервування. Ідеальний для 

заморозки - зерно зберігає привабливий жовтий колір.

Багратіон F1 

(середньостиглий 

76-78 днів)

Ціна, грн/упак.
ХарактеристикиНазва гібриду Пакування



Гурт Др.гурт Роздріб

Потужні, великі початки понад 23 см.циліндричної форми.Зерно яскраво-

жовтого кольору, тип Sh2, вміст цукрів більше 22%.Універсальний 

столовий гібрид, підходить для свіжого ринку,консервування. Ідеальний для 

заморозки - зерно зберігає привабливий жовтий колір.

Багратіон F1 

(середньостиглий 

76-78 днів)

Ціна, грн/упак.
ХарактеристикиНазва гібриду Пакування

Багратіон F1 4 тис.нас 471,50 519,00 750,00

Веге-1 F1 20 тис.нас 1994,00 2194,00 3000,00

100 тис.нас 8609,00 9470,00 11500,00

Юрмала F1 4 тис.нас 471,50 519,00 800,00

Малібу F1 20 тис.нас 2099,00 2309,00 3100,00

Барселона F1 100 тис.нас 8924,00 9817,00 12000,00

Візантія F1 4 тис.нас 555,50 612,00 850,00

Мармурова F1 20 тис.нас 2309,00 2540,00 3400,00

Андріївський F1 100 тис.нас 9449,00 10394,00 13000,00

Комерційна пропозиція для фермерів

Ціни приведені станом на 20.01.2018р.

Цукрова кукурудза - культура теплого і вологого клімату, тому висівати її 

потрібно в кінці квітня, початку травня, у вологий грунт, Прогрівшись 

(протягом як мінімум 3-х днів) до 10-12 ° C на глибину загортання насіння - 

5-6 см . Для суперсолодких гібридів цукрової кукурудзи - глибина 

загортання насіння близько 3 см, грунт повинен прогрітися до 15-16 ° C.

Щільність посіву - 700-750 рослин на сотку. При ширині міжрядь 60-70 см, 

висівати 5-6 насінин на 1 погонний метр. Для поліпшення появи сходів, 

насіння, перед висівом, можна прогріти на сонці протягом п'яти днів, після 

чого намочити в теплій воді. Для захисту сходів від заморозків бажано 

накрити їх плівкою.

Для отримання рівномірної кількості врожаю цукрової кукурудзи на протязі 

з кінця липня до середини вересня, рекомендують висівати кілька сортів і 

гібридів різних термінів дозрівання або висівати в різні терміни з 

інтервалом в 2 тижні.


