
 
 

 

Taliviljade hinnad 2019 
 

 

TALINISU  
 

Puhis Pakend Hind * 

ADA, C2  Varasemapoolne sort, kõrs keskmise pikkusega, saagikas sort. Keskmine kuni suur proteiini ja kleepvalgu sisaldus. Suure 
mahumassi, heade küpsetusomadustega.. Langemisarv keskmine ning suhteliselt kindel jahukastele. 
 

Celest trio 500 kg 370 €/t 

FAMULUS, C2 Keskmiselt varajane ja väga hea saagiga, väga suureteraline toidutüüpi sort. Kõrge langemisarvu- ja gluteeniindeksiga 
ning kleepvalguga. Taimede kõrgus on keskmine, väga hea talvekindlusega. Lamandumiskindel.  Eesti sordilehte võetud 
2013. aastal. 
 

Celest trio 500 kg 370 €/t 

KENA DS, C2 Hilisepoolne sort, 10 päeva hilisem, kui Ada. Kõrs on keskmisest pikem, kuid seisukindel. Väga saagikas ja väga heade 
küpsetusomadustega sort - ekstra toidukvaliteedi nisu. Terad keskmise suurusega, 1000 tera kaal keskmiselt 42,24 g. 
Väga hea talvekindlusega ja vastupidav kõrreliste helelaiksusele, triiptõvele ja jahukastele. Keskmiselt vastupidav silm- ja 

kuivlaiksusele. Eesti sordilehte võetud 2019. aastal 
 

Celest trio 500 kg 370 €/t 

ETANA, C2 hilisemapoolne, keskmise kõrrepikkusega, seisukindel. Väga saagikas, toidunisu tüüpi sort. Suure 1000 tera massiga, 
optimaalse mahukaaluga ja keskmise proteiinisisaldusega. Kõrge langemisarvu ja gluteeniindeksiga. Keskmise 
haiguskindlusega.  Eesti sordilehte võetud 2014. aastal. 
 

Celest trio 500 kg 360 €/t 

BALITUS, C2                                  Varasemapoolne suuresaagiline, keskmise kõrrepikkusega ja hea seisukindlusega toidunisu tüüpi sort. Väga hea 
talvekindlusega, keskmise haiguskindlusega. Keskmise 1000 tera massiga, suure proteiini ja kleepvalgu sisaldusega ning 

kõrge langemisarvuga. Eesti sordilehte võetud 2019. aastal 
 

Celest trio 500 kg 380 €/t 

HYLUX, C 
hübriid 

Kõrge saagikusega hübriid talinisu, Hea talvekindlus, varajane küpsemine. Hea haiguskindlus fusaariumile ja 
silmlaiksusele. PCH1 geen annab kindluse silmlaiksuse vastu ja seetõttu võib seda sorti kasvatada ka külvikorras nisu 
järel. Head küpsetusomadused, hea proteiinisisaldus, hea mahukaal ja langemisarv. See sort pole väga nõudlik 
mullatüübile ja agrotehnikale.  Sügisel tugev juurekava areng, hõredavõitu taimik sügisel on normaalne. Kuna taimik on 
sügisel harvem, siis tuleks umbrohtude vältimiseks kasutada herbitsiidi.  Kevadine võrsumine on tugev, see võimaldab 
head saaki ka väiksema külvinormiga.  Soovituslik külvinorm on 150-200 tera m2, hilisema külvi korral suurendada 
külvinormi 15%.  
 

Vibrance 
gold 

1 ühik 
(0,5 mln 
seemet) 

63 €/ühik 

HYMALAYA, C 

hübriid 

Hea kohaneja rasketes tingimustes. Väga kõrge saak. Keskhiline küpsus. Hea talvekindlus, väga hea põuataluvus. Tugev 
juurekava võimaldab head toitainete ja vee omastamist. Väga hea haiguskindlus jahukastele, fusaariumile DTR’le 
(pruunlaiksusele). Väga kõrge saagikus nii pritsides ja pritsimata. Tahab vähem fungitsiide. Stabiilne ja tugev kõrs, võib 
siiski natuke lamanduda, tahab kasvuregulaatorit. Intensiivne areng kergetel ja keskmise lõimisega muldadel. Sügisel on 
vajalik umbrohutõrje. Intensiivne võrsumine ja suur biomass nõuab kõrgemat normi N-väetamisel. Külviaeg: varajane 
kuni keskmine, külvinorm 150-200 tera/m2.  
 

Vibrance 
gold 

1 ühik 
(0,5 mln 
seemet) 

65 €/ühik 



 
 

 

* hindadele lisandub käibemaks 
Võimalik tellida puhtimata seemet, -30 €/tonn hinnakirja hinnast.   
Käesolev hinnakiri kehtib kuni 31.08.2019 või kuni kaupa jätkub. 

 
 
 

 

 

TALIRUKIS  Puhis Pakend    Hind* 

SU 
PROMOTOR, C 
hübriid 

DSV AG", Saksamaa.  SU Promotor on väga kõrge saagikusega uus hübriidsort – Eesti sordilehes alates 2018a. Kõrge 
talvekindlus, lühikese kõrrega ja hea lamandumiskindlusega. Kõrge langemisarv ja viskoossus. Mulla suhtes vähenõudlik. 
Põuakindel sort. Hübriidrukkil on väiksem külvinorm, 150-200 tera m2, kuna võrsub väga hästi. Külvitehnoloogia peab 
tagama madala külvisügavuse 2 cm (3cm). Nii 2016 kui 2017 oli SU Promotiri saagikus kõigis katsepunktides oluliselt kõrgem 
standardsortidest 2016a Viljandis 10,1 t/ha (standardite keskmine 8,5 t/ha). Sobib külvata kuni 15. septembrini. 
 

Celest trio 
1 ühik 

(0,5 ha) 
53 

€/ühik 

ELIAS, C2 Elias on tüüpiline, kõrge talvekindluse, keskmise kõrrega ja väga hea seisukindlusega.  Kasvukoha suhtes tolerantne sort, 
sobib ka niiskematele aladele. Vastupidav pruunroostele. Vähe vastuvõtlik tungalterale. Külvinorm 300-350 tera m2. 

Celest Trio  500 kg 345 €/t 

TALITRITIKALE 

CAPPRICIA, C2 

Hiline, suure saagiga sort, 2015 a katsekeskuse saagid: Viljandis 12,2t ja Kuusikul 11,4t. Väga hea talvekindlusega. Keskmise 

kõrre pikkusega.  Kasvukoha suhtes tolerantne sort, sobib ka niiskematele aladele. Vastupidav pruunroostele, keskmiselt 

vastupidav jahukastele.  külvinorm 300-350 tera/m² külviaeg augusti lõpp - septembri esimene pool. 
Celest trio 500 kg 350 €/t 

TALIODER 

MERCURIOO   
C, hübriid 

Sööda tüüpi, keskmisest varasem valmivus. Taimed keskmise kõrgusega. Hea vastupidavus keerulistele ilmastikuoludele. Leedu 
katsetes olnud alates 2016. aastast. Kõrge ja stabiilne saagikus. Sort on välja töötatud Syngenta Hyvido ™ hübriidtehnoloogia 
abil. Sort on vastupidav haigustele, eriti seenhaigustele. Tugeva ja võimsa juurekavaga, mis on väga heaks eelduseks 
talvitumisel.  Optimaalne külviaeg on 25. august kuni 5. september. Aretaja Syngenta Seeds, Saksamaa 

Celest Trio 
/Vibrance 

Star  

1 ühik 
(0,5 ha) 

72 
€/ühik 

TOREROO 
C, hübriid 

Paar päeva varajsem kui Mercurioo. Taimed keskmise kõrgusega. Hea vastupidavus keerulistele ilmastikuoludele. Kõrge ja 
stabiilne saagikus. Sort on välja töötatud Syngenta Hyvido ™ hübriidtehnoloogia abil. Sort on vastupidav haigustele, eriti 
seenhaigustele ja võrkkestale. Tugeva ja võimsa juurekavaga, mis on väga heaks eelduseks talvitumisel.  Optimaalne külviaeg 
on 25. august kuni 5. september. Aretaja Syngenta Seeds, Saksamaa 

Celest Trio 
/Vibrance 

Star 
 

1 ühik 
(0,5 ha) 

73 
€/ühik 

Jaanika Liir 
Tel 5885 5400 
jaanika.liir@dotnuvabaltic.ee 
Viljandi, Pärnu, Lääne, Saare, Hiiu, Rapla, Järva 
 
 
Dotnuva Baltic AS 
Savimäe 7, Tartu vald, Tartumaa 
www.dotnuvabaltic.ee 

Remek Meel  
Tel 5303 9306  
remek.meel@dotnuvabaltic.ee 

Võru, Põlva, Valga, Tartu, Jõgeva,  
 

 

Teet Liiv 
Tel 5885 7500 
teet.liiv@dotnuvabaltic.ee 
Lääne-Viru, Ida-Viru, Harju, Järva 
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