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AS Dotnuva Baltic

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 

Aretaja: Wiersum Plantbreeding B.V, Holland.

500 400€

500 360€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

GRACE
Stabiilse saagikusega kaherealine suvioder ▪ hilisemapoolne sort ▪ väga hea 

seisukindlusega ▪ suur 1000 tera mass jaa mahumass  ▪ kõrge teraühtlikkus ▪ madal 

proteiinisisaldus 

Aretaja: NORDSAAT Saatzucht GmbH (Saksamaa)

375€

PUHIS: Celest Trio

PUHIS: Celest Trio

PUHIS: Celest Trio

SUVINISU
Pakend 

kg

Hind 

t*

RESPECT
Varajane poolraag hernes ▪ väga hea seisukindlusega kollane hernes ▪ keskmise 

kõrgusega ▪ terad on keskmise suurusega ▪ kaunte avanemise kindlus on väga hea 

▪ haiguskindel

445€

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 

Kvaliteedi-

klass

C2

C2

ODER

C2 500

HERNES

500C2

UBA

C2 500 410€

WICKI 500 400€C2
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.

MILFORD 360€C2 500
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)

KAER

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)

340€C2 500

* hindadele lisandub käibemaks

PUHIS: Celest Trio

PUHIS: Celest Trio



Hindadele lisandub käibemaks. Hinnad kehtivad kuni seemneid jätkub.

Truxx Thiram/Maxim XL

Agiraxx

MAIS Hind 

ühik*Pakend

Kott ▪ 50 000s  52€

FAO

190

Thiram/Maxim XL Kott ▪ 50 000s  56€190

Jaanika Liir  
(Viljandi, Pärnu, Lääne, Saare, Hiiu, Rapla)
Tel: 5885 5400
jaanika.liir@dotnuvabaltic.ee

Rainer Soosaar  
(Võru, Põlva, Valga, Tartu, Jõgeva, Järva)
Tel: 5303 9306
rainer.soosaar@dotnuvabaltic.ee

Telle Tiisler 
(Lääne-Viru, Ida-Viru, Harju)
Tel: 5885 7500
telle.tiisler@dotnuvabaltic.ee

VB NOJAI
Keskvalmiv ▪ ei lamandu ▪ kõrge saagikusega ▪ tuhande tera mass on väga kõrge ▪ 

registreeritud Leedus 2015

Aretaja: Leedu Taimekasvatuse Instituut
700€400C

TATAR Pakend 

kg

Hind 

t*

Kvaliteedi-

klass

AS Dotnuva Baltic  
Savimäe 7, Vahi, Tartu vald     
Tel: 661 2800
info@dotnuvabaltic.ee
www.dotnuvabaltic.ee
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