
 
 

 

 

SUVINISU 
 

Paljundus Puhis Pakend Hind 

tonn* 

QUINTUS  

Keskvalmiv, kõrge saagipotentsiaaliga ohteline nisu ▪ väga hea haiguskindlus ja lamandumiskindlus 

▪ taimed keskmise kõrgusega, pikkade ohetega ▪ saagikus Eesti katsejaamades kuni 9,66 tonni hektarilt 

▪ hea gluteeniindeks ▪ kõrge 1000 tera mass, keskmiselt 45g ▪ kõrge langemisarv ▪ Eesti sordilehes alates 

2015.aastast 

Aretaja: Wiersum Plantbreeding B.V, Holland. 

C2 

 

Vibrance 

Pro 

 

500 kg 390 € 

WICKI 

Keskvalmiv ohteline nisu ▪ ekstra toidunisu tüüpi ▪ Eesti sordilehes alates 2016.aastast ▪ kõrge 

saagipotentsiaaliga ▪ jahukaste kindel ▪ keskmine 1000 tera mass ▪ lamandumiskindel ▪ tähele tuleb 

panna helelaiksuse ja nisu pruunlaiksuse esinemist 

Aretaja: Secobra Saatzung. 
 

C2 

Vibrance 

Pro 

 

500 kg 390 € 

FLIPPEN 

Hilisepoolne ▪ toidunisu tüüpi sort ▪  pikakõrreline ▪  väikeseteraline ▪ proteiin keskmine kuni madal, 

kuna tegu väga saagika sordiga ▪ haigustesse nakatumine keskmine ▪ Eesti sordilehes alates 

2018.aastast 
C2 

Vibrance 

Pro 500 kg 395 € 

 

SUVIODER 

 

 

EMA DS 

 

Keskvalmiv söödaoder ▪ sobib kasvatamiseks väheviljakatel muldadel ja mahepõllumajanduses ▪ Leedu 

katsejaamades on andnud keskmiseks saagikuseks 7,16 t/ha aastatel 2010-2012 ▪ suured terad, keskmine 

1000 tera kaal 49,7g ▪ taimed keskmise kõrgusega, vastupidavad jahukastele ▪ väga hea 

võrsumisvõimega 

Aretaja: LAMMC Leedu Maaviljeluse Instituut 
 

C2 

Vibrance 

Pro 

 

500 kg 385 € 

MILFORD Kõrge saagikusega keskvalmiv suvioder ▪ söödatüüpi sort ▪ väga suure 1000 tera massiga ▪ hea 

mahukaaluga ▪ hea teraühtlikkusega ▪ keskmise haiguskindlusega ▪ vastupidav jahukaste-, rooste- ja 

triiptõvele ▪ keskmisest lühema kõrrega ▪ keskmine kasvuperiood Eesti katsetes 83 päeva ▪ Eesti katsetes 

oli saak aastatel 2012-2013 113,5% võrreldes standardsortidega ▪ Eesti sordilehes alates 03.12.2013. 

Aretaja: Saatzucht Josef Breun GmbH & Co. KG (Saksamaa) 
 

C2 

 

Vibrance 

Pro 

500 kg 390 € 

LAUREATE Hilisepoolne ▪ väga kõrge saagipotentsiaaliga õlleodra sort ▪ väga vastupidav jahukaste suhtes, 

vastupidav äärislaiksuse, kollase rooste, odra-triiptõve ja ramularioosi suhtes, tundlikum võrklaiksuse, 

pruunlaiksuse ja odra-leherooste suhtes ▪ Saagikus kõrge kuni väga kõrge ▪ Kasvukõrgus keskmine ▪ 

Lamandumiskindlus hea kuni väga hea ▪ Eesti sordilehes alates 03.12.2016 

C2 

Vibrance 

Pro 500 kg 400 € 

Suvivilja seemnete hinnakiri 2020 



 
 

 

TRITIKALE 

 

KAER 

 

HERNES 

 

UBA 

 

* Hindadele lisandub käibemaks 

  Võimalik tellida puhtimata seemet, -30 €/tonn hinnakirja hinnast. 

  Käesolev hinnakiri kehtib kuni 29.02.2020 või kuni kaupa jätkub. 

 
 

 
 

 

PUZON 

Väga hea saagikusega sort ▪ Poola katsetes kõige kõrgema proteiiniga sort ▪ ideaalne loomasöödaks 

tervikkoristusena ▪  kasvukõrgus keskmine  ▪ lamandumiskindlus hea kuni väga hea ▪ väga hea 

haiguskindlus, eriti pruun- ja kollase rooste ja jahukaste suhtes 

C2 
Vibrance Pro 

500 kg 370 € 

MONTROSE 

Keskvalmiv ▪ suure saagipotentsiaaliga ▪ väga hea lamandumiskindlusega ▪ tugeva kõrrega ▪ taimede 

kõrgus u 90 cm ▪ tähele tuleb panna kaera pruunlaiksuse esinemist 

Aretaja: Lantmännen SW Seed (Saksamaa) 

C2 puhtimata 500 kg 360 € 

RESPECT 
Varajane poolraag hernes ▪ väga hea seisukindlusega kollane hernes ▪ keskmise kõrgusega ▪ terad on 

keskmise suurusega ▪ kaunte avanemise kindlus on väga hea ▪ haiguskindel C2 puhtimata 500 kg 440 € 

VERTIGO 

Vertigo taimed on keskmise kõrguse ja tugeva varrega ▪ kaunad vastupidavad lõhenemisele ▪ teraoad 

kõrge proteiinisisaldusega ▪ hea haiguskindlus ▪ hea seisukindlus ▪ keskvalmiv ▪ suuresaagiline ▪ 1000 

tera mass keskmiselt 545 g ▪ Eesti sordilehes alates 03.12.2015 

C2 puhtimata 500 kg 530 € 

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

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

Remek Meel                  

Tel 5303 9306  
remek.meel@dotnuvabaltic.ee  
Võru, Põlva, Valga, Tartu, Jõgeva  
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